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زنگ ورزش مدارس پایتخت امروز و فردا تعطیل شد
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهرتهران ،به علت وضعیت پایداری آلودگی هوا ،زنگ ورزش مدارس شهرتهران روزهای یکشنبه و دوشنبه ( 23و  24آبانماه) تعطیل
خواهد بود .آموزش و پرورش شهر تهران به مدیران و مسئوالن مدارس توصیه کرد که در زنگ تفریح و مراسم صبحگاه با توجه به وضعیت کنونی آلودگی هوا ،دانشآموزان کمتر در معرض آلودگی قرار
گیرند.همچنین پیشنهاد می شود زنگ تفریح مدارس درکالسهای درس برگزار شود و از فعالیت بدنی دانشآموزان در حیاط مدرسه جلوگیری شود.

آغاز هفته «مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی» در مدارس بدون ارائه برنامه جدی و موثر

افزایش آمارها در کش و قوس تایید و تکذیب

گروه جامعه :هفته «مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی»
در مدارس ،در حالی آغاز شده است که نه تنها آمار
مشخصی از شیوع این آسیب ها در میان دانش آموزان
ارائه نمی شود بلکه به جای ارائه راهکار مناسب برای
پیشگیری یا کاهش آسیب ها ،آمار آن در بیشتر مواقع
از سوی مسئوالن وزارت آموزش و پرورش یا تکذیب
و یا کمتر اعالم می شود موضوعی که سبب شده این
آسیب ها در کش و قوس تایید و تکذیب مسوالن هر سال
بیشتر از سال گذشته شود.
آمارهای رسمی وزارت آموزش و پرورش در حالی واقعیت
افزایش شیوع مصرف مواد و نیز آسیب های اجتماعی در میان
دانش آموزان کشور را انکار می کند که تجربه یکبار مصرف مواد
از سوی 3هزار و  600تن ،خودکشی  13نفر در سال تحصیلی
گذشته و وجود  70آسیب روانی و اجتماعی تنها از بخشی از
آخرین آمار آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان حکایت
دارد.
شروع به مصرف مواد 60درصد معتادان از دوران دانش آموزی
کارشناسان می گویند مهم ترین آسیب اجتماعی جدی در
میان گروه دانش آموزان شیوع روزافزون مصرف مواد مخدر است.
 14سال پیش ستاد مبارزه با مواد مخدر و آموزش و پرورش
در راستای رصد آخرین تغییرات در زمینه گرایش به مصرف
موادمخدر در میان دانش آموزان طرح شیوع شناسی مصرف
مواد مخدر در جمعیت دانش آموزی را در دستور کار قرار دادند.
در مرحله اول این طرح که در سال  81انجام شد سوءمصرف
مواد مخدر در دانشآموزان سوم راهنمایی تا چهارم دبیرستان
رصد و مشخص شد که شیوع مصرف در میان این دانشآموزان
نیمدرصد است.
مرحله دوم این طرح در سال  90و در میان دانشآموزان سوم
راهنمایی و چهارم دبیرستان انجام شد و براساس آن مشخص شد
گرایش به مصرف مواد در دانشآموزان از نیمدرصد به یک درصد
رسیده است .همچنین در سال  86مدیر کل فرهنگی و پیشگیری
ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرد که  30هزار دانشآموز
معتاد در کشور وجود دارد این آمار تنها مربوط به گروهی از
دانشآموزان بود که به صورت خودمعرف به مراکز ترک اعتیاد
مراجعه کردهاند و دانش آموزانی که تفننی مواد مخدر استعمال
می کردند در این آمار در نظر گرفته نشده بودند .آمارها می گوید
3درصد معتادان کشور بین  15تا  19سال سن دارند و آنگونه که
مدیر کل تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر اعالم کرده

است در شیوع اعتیاد بین کودکان زیر  18سال رشد 100درصدی
داشته ایم .بهمن ماه سال  93نیز سردار بیگدلی معاون سپاه
محمد رسولاهلل از آمار  45هزار نفری دانشآموزان معتاد  15تا
 19ساله خبر داد و گفت 52« :هزار نفر از دانشآموزان نیز سال
گذشته برای نخستینبار مواد مخدر را امتحان کردهاند».
سال هاست که آمارهای غیر رسمی می گویند شیوع سن
اعتیاد به  13سال رسیده است عددی که آمارهای رسمی نیز
آن را تایید می کند .همچنین بررسی ها نشان می دهد شروع
مصرف بیش از  60درصد معتادان از دوره دانش اموزی بوده است.
با وجود این آمارهای مشخص از سوی نهادها و سازمان های
مرتبط واکنش وزارت آموزش و پرورش همواره تکذیب و پاک
کردن صورت مساله است .مسئوالن آموزش و پرورش در طول
سال هایی که آمارها نشان از افزایش اعتیاد و دیگر آسیب های
اجتماعی در میان دانش آموزان داشت تنها بخشی از آن را
پذیرفته و در عین حال تاکید می کنند که افزایش این آمار
هیچ ارتباطی به مدرسه ندارد این در حالی ست که یک نوجوان

قائم مقام وزیر بهداشت:

20تا  40درصد منابع سالمت هدر میرود
قائم مقام وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گفت 43 :درصد کل منابع
سالمت کشور در بیمارستان ها هزینه میشود و به علت ضعف سیستم های
بیمارستانی در بیشتر کشورها بین  20تا  40درصد این اعتبارات هدر می رود.
به گزارش ایرنا ،ایرج حریرچی افزود 25 :درصد کل هزینههای سالمت در برخی
کشورهای اروپایی ،صرف یک ماه آخر عمر افراد میشود؛ چون همه این افراد میمیرند
در واقع همه این هزینهها هدر رفته است.وی درباره هزینه شدن  43درصد منابع سالمت
در بیمارستان ها خاطرنشان کرد :اگر فرض کنیم که  7 / 5درصد تولید ناخالص ملی
در بخش سالمت است ،می توان گفت حدود  3 / 1درصد تولید ناخالص ملی در 900
تا هزار بیمارستان کشور هزینه می شود.وی ادامه داد :این عدد ،یعنی یک سی ام کل
تولید ناخالص ملی در بیمارستانها هزینه می شود؛ بنابراین جای بسیار پر اهمیتی است.
حوزه بیمارستانی محل اشتغال نیز هست ،بنابراین کارآمدی آن به رشد اقتصادی کشور
مربوط است.قائم مقام وزیر بهداشت گفت :این حرف ها ،نکاتی است که برخی منتقدان،
مطرح و تصور میکنند که مسئوالن وزارت بهداشت از آن بی خبرند.این مقام مسئول در

بیشترین زمانی که در طول روز می گذراند در مدرسه و در جمع
همساالن خود است.
تکذیب یا ارائه برنامه های بی نتیجه راهکاری برای حل مساله
تکذیب آمارهای رسمی سایر نهادها در زمینه آسیب های
اجتماعی دانش آموزان همانند تکذیب آمار اعتیاد راه حلی ست
که مسوالن آموزش و پرورش در پیش گرفته اند .البته این تنها
راهکار این وزارتخانه در راستای حل مسائل نیست بلکه ارائه برنامه
هایی که در نهایت هیچ راه حل موثری را در پی نخواهد داشت
بخشی از فعالیت های این وزارتخانه است.
هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی در مدارس از دیروز
آغاز و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت آنگونه که مدیر کل دفتر
مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی آموزش و پرورش در گفت و
گو با ایسنا گفته است این هفته با هدف گسترش نهضت فرهنگی
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و اجتماعی سازی مبارزه با
موادمخدر برگزار میشود ،برنامهها و فعالیتهای متنوع آموزشی
و فرهنگی ،در زمینه شناخت و آگاهسازی در زمینه اعتیاد ،

وزارت بهداشت  ،درمان وآموزش پزشکی اضافه کرد :شاید برخی از منتقدان میخواهند
بگویند که نظام سالمت ناکارآمد است اما باید بدانند که هیچ کشوری در جهان نبوده
است که در پنج یا  6دهه گذشته بتواند هزینههای سالمت خود را کاهش دهد.حریرچی
ادامه داد :همه میدانیم که  40درصد سرطان ها قابل پیشگیری و  40درصد قابل
درمان است اما پیشگیری از این هزینهها شرط دارد ،شرط آن ،این است که مردم سیگار
نکشند ،روزی پنج وعده سبزی و میوه مصرف کنند ،تحرک کافی داشته باشند و خیلی
شروط دیگر ،آیا در عالم واقع این شرایط قابل تحقق است.سخنگوی وزارت بهداشت
اضافه کرد :باید واقعبین باشیم ،سالیانه  10 / 2درصد جمعیت در بیمارستان بستری
می شوند ،یعنی سالی هشت میلیون تن و هر یک از این بیماران نیز به طور متوسط
 2 / 7روز در بیمارستان بستری می شود.وی خاطرنشان کرد :اگر میخواهیم به نیازهای
مردم رسیدگی کنیم و رضایتمندی مردم را از سیستم سالمت باال ببریم باید در خودمان
و رفتارمان با مردم تغییر ایجاد کنیم ،باید صدای مردم و بیماران شنیده شود ،باید در
هیات مدیره بیمارستان ها نماینده مردم و بیماران نیز حضور داشته باشد؛ بسیاری از
کشورها فقط با توجه به این شرایط توانسته اند ،نظام بیمارستانی خود را اصالح کنند.
حریرچی افزود :بیشتر روسا و مدیران بیمارستانی ،پزشکان متخصصی هستند که هیچ
انگیزه ای برای کار بیشتر در بیمارستان ندارند و اگر آنان را اخراج کنند ،این امر برای آنان

رفتارهای پرخطر و آسیبهای اجتماعی ،در مدارس کشور اجرا
خواهد شد .نادر منصور کیایی در تشریح این برنامه ها افزود«:طی
این هفته ،برنامه های گوناگونی در قالب های آموزشی و فرهنگی
همچون برگزاری مانورهای استانی پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای
اجتماعی ،سخنرانیها و کارگاههای آموزشی ،اجرای برنامههای
نمادین فرهنگی ،برگزاری نمایشگاههای پیشگیری ،تجلیل از
فعاالن پیشگیری ،امضاء و نصب میثاق نامههای پیشگیری در
مدارس  ،توزیع محصوالت فرهنگی ،اجرای برنامههای هنری و
ورزشی با رویکرد ترویج پیشگیری از رفتارهای پرخطر ،افتتاح
نمایشگاه دائمی پیشگیری از اعتیاد و آسیبهای اجتماعی ،انتشار
و توزیع پوسترهای فرهنگی آموزشی با پیام پیشگیری از رفتارهای
پرخطر و سایر فعالیتها ،بصورت روزشمار برگزار میشود».
کیایی همچنین ادامه داد« :بر اساس هماهنگیهای صورت
گرفته در سراسر کشور ،دستگاه های استانی و محلی ،همچنین
سازمان های مردم نهاد و انجمنهای اولیاء و مربیان  ،در طراحی
و اجرای برنامههای «هفته مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی» ،
مشارکت و همکاری موثری با ادارات آموزش و پرورش و مدارس
کشور خواهند داشت».
آسیب های اجتماعی عمیق تر می شود
طرح ها و برنامه های نمادین و نمایشی از جمله اقدامات اموزش
و پرورش برای آگاه سازی ،پیشگیری و نیز کاهش اعتیاد و دیگر
آسیب های اجتماعی در میان دانش آموزان عنوان شده است
این در حالی ست که آمار آسیب ها نه تنها روز به روز بیشتر
می شود بلکه آنگونه که معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت
آموزش و پرورش گفته است این مخاطرات در سال های گذشته
عمق بیشتری نیز پیدا کرده است.
مهرزاد حمیدی در این زمینه گفت «:آسیبهای اجتماعی و
رفتارهای پرخطر ،از جمله چالش ها و مخاطراتی هستند که
سالمت روانی اجتماعی و هویت کودکان و نوجوانان کشورمان را
تهدید می کنند ،به طوری که این مخاطرات ،در طی سال های
گذشته و با رشد فضاهای مجازی و رسانه های نوین ،همچنین
با گسترش انواع بازی ها ،سرگرمی ها و صنایع فرهنگی ،از عمق
بیشتری نیز برخوردار شده است».
کمتر نشان دادن آمار آسیب ها ،تکذیب کل ماجرا و پاک
کردن صورت مساله و نیز ارائه برنامه های نمایشی و نمادین تنها
راهکار وزارتخانه ای است که نوجوانان بیشترین زمان خود را در
زیرمجموعه آن می گذرانند مساله ای که باعث شده است آمارها
نه تنها کاهش نیابد بلکه بیشتر از روز قبل نیز شود.

جایزه است؛ زیرا در خارج از بیمارستان چندین برابر ،درآمد دارند؛ بنابراین باید به اصالح
مدیریت بیمارستانی و استقرار افراد آموزش دیده و با انگیزه در بیمارستان بپردازیم.

تفکیک غیرقانونی اراضی و تخلف برخی دستگاهها از عوامل گسترش پدیده حاشیهنشینی
مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوه قضائیه گفت :تغییر کاربری زمین ،تفکیک
غیرقانونی اراضی ،تخلف برخی کارکنان دستگاهها و نهادهای
دولتی و پدیده زمینخواری از جمله علل ایجاد مناطق
حاشیهنشیناست.
به گزارش ایلنا ،علیرضا ساوری با بیان اینکه حاشیهنشینی دارای
عوامل متعدد دور و نزدیک است ،گفت :علل دور این پدیده به
گذشتههای دور باز میگردد و حل و فصل آن ریشهای و زمانبر است.
مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه بیکاری،
مهاجرت ،خشکسالی ،جمعیت جوان ،عدم توزیع متناسب ثروت ،عدم

 1300کالس درس در روستاها ناایمن است
معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت :طبق اطالعاتی که در
سال  ۹۳به دست آوردیم  ۱۳۰۰کالس درس خشت و گلی ،سنگ گلی و
چوبی در کشور وجود دارد که تمامی آنها ناایمن هستند.
به گزارش ایلنا ،مرتضی رئیسی درباره اقدامات این سازمان برای جلوگیری از
آتشسوزی در مدارس گفت :از سال  ۹۲موضوع استانداردسازی سیستم گرمایشی
مدارس با مصوبه مجلس و اعتبار خوبی که به این موضوع تخصیص یافت به مرحله
اجرا رسید.وی ادامه داد :براساس اطالعات دقیقی که در سال  ۹۲جمعآوری کردیم
از  ۵۳۰هزار کالس درس کشور در این سال  ۲۱۱هزار کالس با بخاری گرم
میشد که از نظر وزارت آموزش و پرورش قابل قبول نبود.رئیس سازمان نوسازی
مدارس با بیان اینکه حدود  ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار در سالهای  ۹۳ ،۹۲و  ۹۴به
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس اختصاص یافت ،اظهار کرد :تاکنون ۱۰۷
هزار کالس درس استانداردسازی شده که این موضوع مدارس مناطق دور افتاده و
محروم را نیز شامل میشود.وی با اشاره به تخصیص  ۴۸۰میلیارد تومان اعتبار برای
استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس و خرید تجهیزات در سال جاری عنوان
کرد :کار استانداردسازی پنجاه هزار کالس درس را آغاز کردیم و امیدواریم در سال
آینده کالسهای درس برای همیشه با بخاری خداحافظی کرده و دارای سیستم
گرمایشی کام ً
ال استاندارد شوند.رئیسی افزود :طی سالهای  ۹۲و  ۹۳پنجاه درصد از
کالسهای درس کشور که با بخاری گرم میشدند به سیستم تامین حرارت مرکزی
مجهز شدند .این موضوع یکی از دالیل کاهش حوادث در مدارس بوده است.وی با

مرحلهای و تدریجی و با توجه به علل دور پدیده حاشیهنشینی و
تمرکز بر علل در آستانه شکلگیری این پدیده دستورالعمل شماره
یک نحوه فعالیت پیشگیری از گسترش مناطق جدید حاشیه نشین
را تدوین کرده است.رئیس کارگروه مرکزی پیشگیری از گسترش
مناطق جدید حاشیهنشینی در خصوص این دستورالعمل توضیح
داد :در این دستورالعمل تاکید ما بر پیشگیری از مهاجرت با تمرکز
بر اقدامات ضروری در استانهای مهاجرفرست است که در مرحله
اول نسبت شناسایی آن دسته از روستاهایی که در خطر تخریب،
مهاجرتهای دستهجمعی و مهاجرتهای نامتعارف قرار دارد ،اقدام
خواهیم کرد.وی اضافه کرد :ما در این روستاها تالش میکنیم با

تاکید بر ضرورت مدیریت بحران در زمان رویداد یک حادثه توسط مدیران مدارس
گفت :در این زمینه نکات ایمنی به مدیران مدارس آموزش داده شد و با شروع
فصل سرما در سال جاری دستورالعمل جامعی به آموزش و پرورش استانها ابالغ
شد.معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد :ضروری است مدیران و معلمان
ما نیز آموزشهای الزم را ببینند تا چنانچه حادثهای همچون آتشسوزی در کالس
درس رخ دهد وسیل ه گرمایشی به بیرون حمل نشود و دانشآموزان از کالس خارج
شده و کپسول آتشنشانی که حتماً قب ً
ال شارژ شده است مورد استفاده قرارگیرد.رئیس
سازمان نوسازی مدارس همچنین از مدیران مدارس خواست تا از وسایل معیوب
برای تامین حرارت کالسهای درس استفاده نکنند.رئیسی تصریح کرد :آموزش و
پرورش با داشتن  ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار جاری و  ۲هزار میلیارد تومان اعتبار
عمرانی و کمکهای خیران نباید شرایطی داشته باشد که سالمت دانشآموزان به
استفاده از وسایل معیوب و غیراستاندارد گره بخورد.وی با بیان اینکه از اواخر سال
 ۹۳اطالعاتمان را به روزسانی کرده و مشخص شد؛ حدود  ۱۳۰۰کالس خشت و
گلی ،سنگ و گلی و چوبی در کشور وجود دارد ،بیان کرد :این کالسها کام ً
ال ناایمن
هستند ،لذا کار نوسازی این کالسها و جایگزینی آنها را با کالسهای استاندارد آغاز
کردیم که تا پایان امسال نیمی از این کالسها جمعآوری خواهند شد.رئیس سازمان
نوسازی مدارس با اشاره به اینکه کالسهای چوبی عمدتاً در مناطق شمالی کشور،
کالسهای سنگ و گلی در مناطق مرزی کشور و کالسهای خشت و گلی بیشتر در
مناطق مرزی کشور و در راس آن در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند ،اظهار
کرد :در استان سیستان و بلوچستان کار را به صورت وسیعتری آغاز کردیم و از سال
 ۹۳اعتبار ویژهای برای این موضوع در نظرگرفتیم که امسال نیز این اعتبار تشدید

اخبار
تولید اولین رادار ملی هواشناسی تا سال آینده
معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی کشور ضمن ارائه توضیحاتی
درباره تعویق راه اندازی رادار هواشناسی اردبیل ،از تولید اولین رادار ملی
هواشناسی تا سال آینده خبر داد.
به گزارش ایسنا،علی عابدینی معاون توسعه و پیش بینی سازمان هواشناسی با اشاره
به اینکه امسال مبالغ عمرانی سازمان هواشناسی کم بود اظهار کرد :برای پشتیبانی
رادارهای هواشناسی و خرید و تکمیل آنها از بودجههای عمرانی استفاده میکنیم که
به خاطر کمبود مبالغ عمرانی فعال برنامهای برای اضافه کردن رادارها نداریم و سعی
داریم از رادارهای موجود حمایت و پشتیبانی کنیم .عابدینی در مورد رادار هواشناسی
اردبیل که به خاطر کمبود بودجه از تکمیل و راه اندازی باز مانده است نیز گفت :بیش از
 70درصد کارهای فیزیکی مربوط به رادار اردبیل انجام شده است ولی به خاطر کمبود
بودجه نتوانستیم این رادار را راه اندازی کنیم .هر ساله در این باره مکاتباتی با سازمان
برنامه و بودجه داریم ولی متاسفانه هنوز تأمین اعتبار نشده است.عالوه بر این طبیعی
است که این کمبود بودجه ناشی از مشکالت اقتصادی کشور است .معاون سازمان
هواشناسی با تاکید بر اینکه در این سازمان صرفه جوییهای بسیاری در مقولههای
مختلف اتفاق میافتد تصریح کرد :در حال حاضر برای بسیاری از موارد از محل
صرف ه جوییها استفاده میکنیم ولی متاسفانه این مبالغ برای پیشبرد همه امور کافی
نیست .بسیاری از کارها در گذشته با برون سپاری انجام میشد ولی اخیرا سازمان خود
وارد کار شده و به جای قرارداد با شرکتهای دیگر خود کارها را پیش میبرد که این
موضوع باعث صرفه جویی در هزینهها شده است.عابدینی با تاکید بر اینکه ساخت رادار
بسیار پر هزینه است گفت :اخیرا با پژوهشگاه هوا فضا به منظور ساخت رادار ملی وارد
مذاکره شدهایم و امیدواریم در سال آینده به نتایج مثبتی دست بیابیم و بتوانیم اولین
رادار ملی هواشناسی را در کشور تولید کنیم و جزء دارندگان رادار در دنیا محسوب شویم.
معاون سازمان هواشناسی اظهار کرد :کارهای مربوط به ساخت رادار ملی که با همکاری
پژوهشگاه هوا فضا به عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری انجام میشود تا 30
درصد پیشرفت کرده است.

راهاندازی مراکز نگهداری زنان معتاد
و فرزندانشان در تهران
رئیس سازمان بهزیستی کشور از راهاندازی مراکز نگهداری زنان معتاد و فرزندان
آنها به صورت پایلوت در تهران خبر داد و این طرح را جزء برنامههای نوین
سازمان بهزیستی کشور در حوزه اعتیاد عنوان کرد و گفت :در صورت نیاز ،این
مراکز در سایر استانهای کشور نیز راهاندازی خواهند شد.
به گزارش ایسنا ،انوشیروان محسنی بندپی در خصوص بسته شدن کمپ شفق بر روی
زنان معتاد خیابانی ضمن بیان آنکه جمع آوری زنان معتاد خیابانی متوقف نشده است
اظهار کرد :سیاست بهزیستی تشویق و ترغیب افراد به خود معرف شدن در فرایند ترک
اعتیاد یعنی همان استقرار و نهادینه کردن مراکز ماده  15در کشور است.وی در ادامه تاکید
کرد :سازمان بهزیستی کشور هیچ کمبود ظرفیت ،کمبود امکانات و کمبود نیروی انسانی
در مراکز ماده  15نداشته و آمادگی پذیرش معتادان را برای ترک خودخواسته و داوطلبانه
در این مراکز دارد.رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه ضمن بیان آنکه استراتژی
بهزیستی در حوزه درمان اعتیاد تقویت و گسترش مراکز ماده  15در کشور است گفت:
تمام تالش بهزیستی ترویج و تشویق اقدامات پیشگیرانه به صورت علمی ،مبتنی بر شواهد،
اجتماع محور بودن ،حساس کردن آحاد جامعه ،والدین ،خانواده و تقویت عوامل محافظ
است.بندپی همچنین خاطرنشان کرد :در چنین شرایطی معتقدیم که کشور نیاز کمتری
به مراکز ماده  16خواهد داشت اما چنانچه باز هم افرادی اقدام به مصرف مواد مخدر در
سطح معابر ،مکانهای عمومی ،چهارراهها و در واقع تهاجر به اعتیاد داشته باشند ناچار
به پذیرش آنها در مراکز ماده  16به صورت اجباری خواهیم بود.وی در پایان در خصوص
وضعیت واگذاری مراکز ماده  16به این سازمان و تحقق پیش شرطهای بهزیستی توسط
ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت واگذاری و قبول مسئولیت این مراکز اظهار کرد :در حال
حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص تحقق پیش شرطهای بهزیستی اعالم آمادگی
کرده و قرار است با تشکیل کارگروهی در این خصوص نسبت به انعقاد تفاهم نامه میان
بهزیستی و ستاد مبارزه با مواد مخدر اقدام و سپس این مراکز به بهزیستی واگذار شود.

سامانه طالق در  11استان کشور راه اندازی می شود

مدیر کل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طرح کرد

تولید ثروت ،سیاستهای اقتصادی اشتباه که در گذشته صورت گرفته
است ،عدم اشتغال مولد و نرخ جمعیت بیکار را از علل دور پدیده
حاشیهنشینی برشمرد.وی با بیان اینکه از علل نزدیک حاشیهنشینی
به عنوان علل در حال شکلگیری این پدیده نام میبرند ،اظهار کرد:
تغییر کاربریها ،تفکیک غیرقانونی اراضی ،زمینخواری ،تخلف برخی
کارکنان دستگاهها و نهادهای دولتی ،فعالیتهای عوامل تسهیلکننده
پدیده حاشیهنشینی همچون فعالیتهای غیرقانونی مشاوران امالک
و عدم الزام دستگاهها به حفظ و صیانت از اراضیشان از جمله عواملی
هستند که میتواند در گسترش پدیده حاشیهنشینی موثر باشند.
ساوری خاطرنشان کرد :معاونت اجتماعی قوه قضائیه بانگاه اولویتی،
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تقویت و توسعه صنعت گردشگری ،حرفهآموزی ،تقویت صنایع
روستایی ،مدیریت منابع آب و خاک ،ترویج آبیاریهای قطرهای و
هوشمند به جای آبیاریهای غرقابی ،کشت گیاهانی که نیاز کمتری
به آب دارند و حاصلخیزکردن منابع خاک این روستاها ،انگیزههای
الزم برای ماندگاری روستائیان در این روستاها را فراهم میکند.
وی با اشاره به اینکه نقشه راهی تحت عنوان پیشگیری از مهاجرت
روستائیانی که در معرض مهاجرت غیرمتعارف هستند؛ توسط معاونت
اجتماعی قوه قضائیه در دست تدوین است ،عنوان کرد :این نقشه راه
از طریق کارگروه پیشبینی و پیشگیری از گسترش مناطق جدید در
دست بررسی است.

شده است تا در سال آینده این کالسها جمعآوری شود.رئیسی تصریح کرد :این
موضوع به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست که برخی مدارس به بهترین امکانات
و زیباترین فضای آموزشی مجهز باشد و برخی دانشآموزان ما در کالسهای خشت
و گلی و سنگ و گلی مشغول تحصیل باشند که این از عدالت به دور است.معاون
وزیر آموزش و پرورش افزود :امسال برای استان سیستان و بلوچستان  ۱۷۰میلیارد
تومان اعتبار در نظرگرفته شده و دولت پیشبینی کرده است که  ۶۰۰میلیارد تومان
صرف تعادلبخشی فضای آموزشی کند.وی با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی ما
درسیستان و بلوچستان کمتر از متوسط کشور است ،اظهار کرد :این واقعیت وجود
دارد که در برخی روستاها به رغم ساخت مدارس ،دانشآموز به تعداد کافی وجود
ندارد و بعضاً مدارس کرایه داده شده یا در اختیار سایر دستگاهها قرار داده شده است
که مسئول این موضوع آموزش و پرورش نیست.
رئیسی در توضیح این مطلب افزود :دلیل تعداد کم دانشآموزان ،مهاجرت از
روستاها به شهر است و آموزش و پرورش نقشی در این موضوع ندارد .به بیان
دیگر سرانه فضای آموزشی ما در مناطق روستایی به مراتب بیش از شهرها است،
زیرا در زمانی که مدارس در روستاها ساخته شده ،فضای آموزشی به تناسب
تعداد دانشآموزان بوده است ،اما دانشآموز دراین مناطق به دلیل مهاجرت
کاهش یافته و در شهرها افزایش یافته است.رئیس سازمان نوسازی مدارس در
پایان ایمنی و جلوگیری از حادثه در مدارس و مدیریت حادثه در مدارس را از
رسالتهای اصلی آموزش و پرورش خواند و گفت :در حال حاضر بیش از نود
درصد امکانات و اعتبارات ما چه از منابع دولتی و چه از منابع مردمی صرف
ایمنی مدارس میشود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت :سامانه نرم افزار طالق در
استان خراسان رضوی به صورت آزمایشی راه اندازی شده و در آینده در 11
استان کشور -که باالترین نرخ طالق در کشور را دارند ، -راه اندازی می شود.
به گزارش ایرنا ،حبیب اهلل مسعودی فرید درباره کار این نرم افزار  ،افزود :تمام مداخالت
و اقدامات مشاوره ای ،روانشناختی ،مددکاری و حقوقی انجام گرفته برای زوجین متقاضی
طالق در این سامانه با حفظ رازداری کامل ثبت می شود.وی خاطرنشان کرد :این کار
باعث سهولت و ارتقای کیفیت خدمت رسانی به زوج ها شده و در سطح استانی و ملی
نیز می تواند به سیاستگذاری های حوزه طالق در خانواده کمک کند .وی در ادامه به
اجرای طرح ثبت درخواست مداخله در طالق توافقی به صورت پایلوت در استان خراسان
رضوی خبر داد و گفت :سازمان بهزیستی برای کنترل و کاهش روند طالق در کشور
اقدامات متعددی از جمله نرم افزار طالق و همچنین ارائه آموزش های خانواده در دست
دارد .معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی یادآور شد :پس از طالق نیز نیازمند ارائه
آموزش های مهارت های زندگی به والدین هستیم چراکه فرزندان پس از طالق والدین
با پدر و مادر خود در ارتباط هستند و باید مداخالت آموزشی  ،مشاوره ای و مددکاری
داشته باشیم .گفتنی است  ،انوشیروان محسنی بندپی پیش از این نیز گفته بود که
برای کنترل و کاهش آمار طالق  ،اقدامات و برنامه های اولویت داری از سوی سازمان
بهزیستی انجام شده است که از جمله این برنامه ها می توان به برنامه آموزش پیش از
ازدواج  ،آموزش مرتبط با زندگی خانواده و مهارت های زندگی و آموزش فرزندپروری اشاره
کرد .محسنی بندپی ادامه داد :یکهزار و  600مرکز مشاوره 400 ،خانه سالمت روان
محلی  450 ،پایگاه سالمت اجتماعی و سه هزار و  900مدرس آموزش دیده
برای کنترل و مهار طالق در سراسر کشور با سازمان بهزیستی در حال همکاری
هستند .به گفته رئیس سازمان بهزیستی کشور ،بکار گیری این تیم ها و انجام این
اقدامات  ،شرایطی فراهم کرد که براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور در سال
 93به ازای هر یک ساعت 19 ،طالق داشتیم و این آمار در سال  94به  18طالق در هر
یک ساعت کاهش یافت و توانستیم شیب افزایش طالق را مهار کنیم.

شناسایی  ۳هزار کودک کار زیر  ۱۵سال
فرماندار تهران با بیان اینکه برای سرشبکه گدایان  ۳ماه تا  ۲سال حبس در نظر
گرفته شدهاست ،گفت ۲۰ :نفر از این سرشبکهها شناسایی شدند.
به گزارش ایلنا ،عیسی فرهادی (فرماندار تهران) با اعالم اینکه نزدیک به  ۳هزار کودک
کار زیر  ۱۵سال توسط بهزیستی شناسایی شدند ،گفت :کار جمعآوری در بخش کودکان
بسیار سخت است و واقعا جدا کردن کودک از خانواده آسیبهای زیادی دارد؛ تمام تالش
مددکاری ما در بهزیستی این است که آسیبی به اینها وارد نشود.وی اضافه کرد :حضور
بعضی کودکان در خیابانها باندی است و چند باند بچهها را در چهارراهها میآورند و از
آنها سوءاستفاده میکنند و مبلغ ناچیزی به آنها میدهند و مابقی به جیب افراد فرصت
طلب میرود.

