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خبر

تهیه برنامه  5ساله ارائه خدمات به
محالت حاشیهنشین

قائممقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با بیان اینکه حاشیهنشینی از مسائل مهم حوزه
آســیبهای اجتماعی است گفت :برنام ه پنجسالهای از طرف ستاد بازآفرینی شهری فراهمشده
است که قرار است امسال  270محله تحت پوشش برنامههای بهسازی و ارائه خدمات اجتماعی
و مداخالت اجتماعی در محالت حاشیهنشین قرار گیرند.
تقی رستموندی دبیر شورای اجتماعی کشور در نود و یکمین جلسه شورای اجتماعی کشور که
در وزارت کشــور برگزار شد ،گفت :هدف این جلسه شورای اجتماعی کشور بررسی برنامههای
دســتگاههای ملی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی بود که ســه ستاد اصلی در این حوزه
گزارشهای خود را به صحن شورا اعالم کردند.
وی ادامه داد :کارگروه ملی طالق ،ســتاد مبارزه با مواد مخدر ،ستاد بازآفرینی شهری ازجمله
دســتگاههایی بودند که گزارشهای خود را در این جلسه ارائه کردند .همچنین طی یک سال
اخیر با هماهنگی و همافزایی خوبی که میان دستگاهها انجام گرفت و برنامههایی که از استانها
دریافت شد به نظر میآید انسجام خوبی در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی پیشآمده است.
وی در ادامــه با ذکر مثالی گفت :در حوزه طالق هدفگذاری امســال از طریق کارگروه ملی
طالق مستقر در شورای عالی انقالب فرهنگی این است که موفق شویم در تمام کشور یعنی در
مرکز هر استان مراکز جامع خانواده را ایجاد کنیم تا بتوان با ارائه آموزش و خدمات مشاوره قبل
از طالق در حوزه کاهش آمار طالق به توفیقاتی دست پیدا کنیم .همچنین در همین حوزه وزارت
بهداشــت نیز ماموریت یافته اســت که آموزشهای خود را از دو واحد به شش واحد در سراسر
کشور افزایش دهد .این برنامهها به این معناست که هم در بدو ازدواج و هم هنگام درخواست
طالق برنامههای منسجمی را داشته باشیم.
قائممقام وزیر کشــور در امور اجتماعی و فرهنگی در ادامه تصریح کرد :در ســایر حوزههای
آســیبهای اجتماعی مانند اعتیاد و مواد مخدر در اســتانهایی که شــاخص مصرف مواد و
شــاخصهای دیگر حوزه اعتیاد در آن باال بود برنامههــای ویژهای از قبیل جمعآوری معتادان
متجاهــر ،ارائه خدمات بعد از ترک مراکز ترک اعتیاد بــه معنای صیانت اجتماعی یعنی ایجاد
اشتغال و پوشش خانوادهها از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر در این جلسه ارائه شد.
رســتم وندی در ادامه درباره قانونی شدن ارائه مواد مخدر به معتادان گفت :اصل این موضوع
به عنوان طرحی از طرف نمایندگان مطرحشــده و ازآنجاییکه ســتاد مبارزه با مواد مخدر ستاد
مرجع ملی در این حوزه اســت ،از طریق رایزنی و مذاکرات تخصصی بایستی این موارد در آنجا
مطرح شــود و شورای اجتماعی با توجه به حضور همه دســتگاههای ملی ،بحثهای کالن و
سیاستگذاریهای کالن را پیگیری میکند و این مسئله نیازمند بحثهای تخصصی است که
بایستی در حوزه مجلس و ستاد پیگیری شود.
دبیر شــورای اجتماعی کشور اضافه کرد :مراکز جامع خانواده با همکاری قوه قضاییه و ارجاع
پروندههای طالق به این مراکز و حمایت ســازمان بهزیســتی از طریق اســتقرار کارشناسان،
مشاوران و مربیان مشــاوره دهنده اقداماتی را انجام میدهد و همه همپوشانیها در این مرکز
تبدیل به یک برنامه همافزایی میشود و تاکنون چنین مرکزی متمرکز را در استانهای کشور
نداشتهایم.
وی در ادامه تشریح کرد :کلیه زوجینی که در قوه قضاییه دادخواست طالق ارائه میدهند قبل
از ثبت دادخواست به مراکز جامع خانواده ارجاع داده میشوند و در این مرکز از طریق فرآیند کار
روانشــناختی تالش میشود تا زوجین را به سازش برسانند .این کار در استان خراسان به ویژه
در شهر مشهد از طریق استمرار سامانه الکترونیک ثبت طالق انجام شد و در شهر مشهد شاهد
کاهش  8درصدی طالق و در کل استان خراسان شاهد کاهش  3.5درصدی آمار طالق هستیم.

اختالل در تکلم و گرفتگی صدا از عالئم
شایع سرطان حنجره

دکتر نوید احمدی روزبهانی در نشســت خبری سومین سمینار علمی تومورهای سر و
گردن که قرار است در روزهای  ۱۹و  ۲۰مرداد  ۹۶در بیمارستان میالد برگزار شود گفت:
در سمینار امسال تمرکز بر تومورهای ناحیه سر و گردن است.
دبیر هیاتعلمی دانشــگاه علوم پزشکی دانشــگاه شهید بهشتی با بیان این مطلب که
تومورهای ســر و گردن شامل تمامی ســرطانهای ناحیه گردن و سر به غیر از مغز و کره
چشم میشود ،خاطرنشان کرد :در سمینار امسال تومورهای مجاری هوایی و گوارشی که در
ناحیه سر و گردن اتفاق میافتد ،مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
وی با اعالم اینکه میزان شیوع سرطانهای سر و گردن یک در  ۱۰۰هزار نفر است گفت:
این آمار به صورت جهانی بوده و کشور ما را نیز شامل میشود.
احمدی روزبهانی با بیان اینکه سرطان حنجره در دهه چهارم تا ششم زندگی بیشتر شایع
است اظهار داشت :عالئم این سرطان به صورت اختالل در تکلم و گرفتگی صدا بروز میکند
و در مرحله پیشرفته بیماری میتواند مشکالتی در بلع غذا نیز به وجود بیاورد.
دبیر هیاتعلمی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی با تاکید بر ضرورت تشخیص
زودهنگام عالئم ســرطانها برای موفقیت در درمان آنها تصریح کرد :افرادی که در سن
شیوع این نوع سرطانها قرار دارند در صورتی که با عالئم موردنظر مواجه شدند میبایست
به دقت مورد معاینه و بررسی پزشکان قرار گیرند.
احمدی روزبهانی افزود :افرادی که دچار اختالل در تکلم شــده و به درمانهای معمول
پاسخ نمیدهند باید به عنوان موارد مشکوک بیشتر موردتوجه پزشکان قرار گیرند.
وی ادامه داد :افراد جوان که دچار گرفتگی صدا به مدت بیش از دو هفته میشــوند نیز
میبایست نسبت به عالئم بیماری خود حساس بوده و پزشکان نیز در معاینات آنها دقت
کافی را برای تشخیص بیماری داشته باشند.
در ادامه دکتر مهدی خواجوی رئیس سومین سمینار تومورهای سر و گردن نیز با عنوان
این مطلب که شایعترین سرطانها نیز از درمانپذیری باالیی برخوردارند گفت :این در حالی
است که سرطانها را در مراحل اولیه تشخیص بدهیم.
وی افزود :تودهای که در ناحیه وســط گــردن و روی محل غده تیروئید به وجود میآید
میتواند شایعترین عالمت سرطان تیروئید باشد.
همچنین دکتر محمود رضا فیاض مدیرعامل بیمارستان میالد نیز در این نشست خبری
اظهار داشت :مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان میالد به عنوان اولین محل غیردانشگاهی
در کشــور توانسته از وزارت بهداشت مجوز بگیرد .همچنین مجوز مرکز تحقیقات تروما و
جراحی زانو را نیز از وزارت بهداشت دریافت کردیم.
دکتر حسین یحییزاده متخصص رادیوتراپی و آنکولوژی در ارتباط با رابطه آلودگی هوا و
سرطانها نیز گفت :هیچ مطالعه معتبری وجود ندارد که ارتباط مستقیمی بین آلودگی هوا
و سرطانها را نشان بدهد.
در ادامه احمدی روزبهانی در ارتباط با موضوع درمان قطعی سرطانها تصریح کرد :نظر
قطعی در مورد درمان سرطان وجود ندارد بلکه آنچه موردتوجه است بقای بیماران سرطانی
است.
وی توضیح داد :بقای  ۵ســاله و  ۱۰ساله بیماران موضوعی است که بعد از درمان آنها
موردتوجه اســت به طوریکه در مورد بقای  ۵ســاله بیماران ســرطانی در ایران آمار ما
قابلمقایسه با جهان است.
احمدی روزبهانی خاطرنشان کرد :در حال حاضر هیچ ضرورتی برای ارجاع بیماران دچار
سرطانهای سر و گردن برای درمان به خارج از کشور وجود ندارد.

برای حضورم در
ت شده،
کابینه صحب 
نه معاونت زنان

برای حضور در کابینه دوازدهم صحبتهایی با من شده است ،اما این صحبتها در خصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری نیست.
معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری با بیان این مطلب در جلسه شورای اجتماعی کشور گفت :اگر خدا بخواهد خدمتگزار دولت دوازدهم خواهم بود.
شــهیندخت موالوردی در ادامه در خصوص جزئیات جلسه شــورای اجتماعی کشور گفت :در این جلسه برنامههای ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار درزمینه ارتقای وضعیت
اجتماعی و فرهنگی مناطق حاشیهنشــین بررســی شد .همچنین برنامههای ســتاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص کنترل و کاهش اعتیاد به مواد مخدر و همچنین برنامههای
ملی برای کاهش طالق نیز بررسی شد.

اجتماعی

باریکه خزر در شیرابه غرق میشود

اینجا محل دفن زبالههای شــهری آمل است .جایی
کــه زمانی چندیــن و چند رســتوران پرفروش لب
جــاده فعالیت میکردند و رودخانهاش محل کســب
ماهیگیــران بــود اما حاال رودخانــه حتی یک ماهی
هم نــدارد و ســاختمان قدیمی رســتوران نه تنها
خالی ،که مخروبه شــده اســت و هوای آن منطقه را
عالوهبــر گرد و غبار ،بوی بســیار بــدی گرفته که با
بســتن شال و دســتمال جلوی صورت هم نمیتوان
جلویــش را گرفت .با این حال مشــکل اصلی زبالهها
بوی آن نیســت .شــیرابه خطرناکی است که نه فقط
به زمینهای کشــاورزی و رودخانــه و دریا میریزد،
بلکه آبهای زیرزمینی را نیــز بینصیب نمیگذارد؛
حالآنکه ســطح آب زیرزمینی در استانهای شمالی
کشور بیاندازه به سطح زمین نزدیک است.

یکچهارم پســماند کشــور در شمال تولید
میشود
آن گونه که ســعید متصدی معاون محیطزیســت
انسانی سازمان حفاظت محیطزیست میگوید پسماند
استانهای شمالی کشور هنگام حضور گردشگران به
 ۵تا  ۶برابر میرسد و یکچهارم پسماند کل کشور در
همین استانهای شمالی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری مهــر ،عباس رضاییان ،فعال
اقتصــادی ،میگوید :این منطقه پیــش از این رونق
اقتصادی داشت .چندین رستوران اینجا فعال بود که
یکی از بهترینهایشــان اکنون به مخروبه بدل شده
اســت و در آب رودخانــه دیگر یک ماهــی هم پیدا
نمیشود.
وی تاکیــد میکنــد :باریکه خزر بــه دلیل فاصله
اندکش از کوه تا دریا محل مناســبی برای دفن زباله
ندارد .دفن زباله در ارتفاعات منجر به ورود شیرابهها
به رودخانهها میشــود و در جلگه و نزدیک دریا هم
شیرابهها به دریا راه پیدا میکنند.
ایــن فعال اقتصادی که به دنبال راهاندازی کمپینی
برای نجات باریک ه خزر از آلودگیهای زیستمحیطی
است میگوید :باید مدیریت پسماند را به فناوری روز
جهان مجهز کنیم و به دلیل بودجه عظیم الزم برای
این کار عالوه بر یک تالش ملی باید از سرمایهگذاری
بانکهای جهانی هم استفاده کنیم.
رضاییــان پــس از توضیح ایدههایــش برای جذب
ســرمایه خارجی میگوید ۳۰ :میلیون گردشــگر در
سال به شمال میآیند و همه اینها زبالههایشان را در
شــمال رها میکنند .اگر یکسوم آنها در این طرح

مشــارکت کنند یک کمپین  ۱۰میلیون نفری برای
نجات باریکه خزر خواهیم داشت.
تنها  ۳درصد زبالههای شمال بهداشتی دفن میشود
محمدجواد ســروش ،مدیرکل دفتــر و آب و خاک
ســازمان حفاظت محیطزیست ،آمار تکاندهندهتری
را اعــام میکنــد :تنها ســه درصد از کل پســماند
اســتانهای شمالی کشــور به صورت بهداشتی دفن
میشــود و به دلیل ســطح بــاالی آب زیرزمینی در
شمال کشور ،شــیرابه مهمترین معضل خطرناک این
منطقه به شمار میرود.
کارگــری کــه در میان زبالهها بر زمین نشســته و
ســسها را خالی میکند به خبرنــگار مهر میگوید
بــه بوها عادت کرده و شــبها همانجــا میخوابد:
«آنطرف که تمیز اســت» و با دست به اتاقکهایی

م نادیده گرفته میشود
وقتی عل 

آسیبهای اعتیاد یکی از اولویتهای اصلی
حوزه سالمت باشد

نهضت سدسازی ،اشتباهی نابخشودنی
کشور ما از دیرباز با مشکل کمآبی و خشکسالی مواجه
بوده است اما با افزایش جمعیت و متعاقبا مصرف خارج
از استاندارد آب در سالهای اخیر این مشکل تبدیل به
بحران شده است .چنانچه پافشاری دولت حاضر بر پروژه
سدسازی را از دیدگا ه متخصصین و پژوهشگران ببینیم
متوجه عمق فاجعهای که در نزدیکی به انتظارمان نشسته
خواهیم شد .این یادداشت مدتی پیش در سایت ایسنا
ارائهشده و روزنامه مستقل جهت تاکید بر توجه مسئولین
و متولیان امر اقدام به بازنشر آن و همچنین انتشار سریالی
نظرات مختلف درباره سدسازی خواهد نمود.
در ســال  2000کمیســیون جهانی ســد ( )WCDدر یک
ماموریت علمی اصول و قوانین سدسازی را مجددا مورد ارزیابی
قــرار داده و مجموعهای از اشــتباهات بحرانآفرین را درزمینه
سدسازی منتشر کرد.
در مطالعهای که در ســال  2005انجامشده مشخص شد که
جریــان آب بیش از  60درصــد رودخانههای جهان تحت تاثیر
سدسازی دچار تغییر شدید شده است و این تغییرات باعث بروز
مشکالت زیستمحیطی زیادی میشوند.
در ادامه به بررسی هفت اشتباه بحرانآفرین درزمینه سدسازی
کــه در گزارش کمیســیون جهانی ســد به آنها اشارهشــده
میپردازیم.
 -1انتخاب رودخانه اشتباه برای ساخت سد
مطمئنا ساخت هیچ سدی بدون تبعات محیطی نخواهد بود
اما باید خواص جغرافیایی و زیستی یک رودخانه به خوبی برای
ساخت سد مورد ارزیابی قرار بگیرد تا ساخت آن کمترین تاثیر
را داشــته باشــد و در یککالم مزایای آن بیشتر از مشکالت و
معایب آن باشد.
 -2بیتوجهی به تغییرات جریان آب پاییندست
اولین و سریعترین تغییری که ساخت یک سد در یک منطقه
ب رودخانههای منطقه است.
به وجود میآورد تغییر روند جریان آ 
بیشترین تاثیر ساخت سد بر روی جریانهای پاییندست است.
مخازن سدها تاثیر زیادی بر تغییر روند جریانهای پاییندست
ن آنها را شدیدتر ،ضعیفتر و یا
دارند و ممکن است گاهی جریا 
حتی متوقف کند.
 -3غفلت از تنوع زیستی
سدها عالوه بر اینکه ذخایر آب هستند محل زندگی مجموعهای

زاغهماننــد اشــاره میکند کــه اندکی آنســوتر از
کوه زبالههاســت .به نزدیک اتاقکها که میرســیم
«جانآقــا» نزدیــک میآید و میپرســد بــرای چه
آمدهایــم .خیالــش که راحت میشــود ،بــه اتاقش
راهمــان میدهد .اتاقکهای کوچکــی که از اطراف
با کوه زباله محاصرهشــده و داخلشــان تاریک است
و میشــود پتوهایی را جایجــای هر اتاق دید که به
جای رختخواب پهنشده است .مجموعا  ۳۰نفری در
این اتاقها میخوابند و هر گوشــه میتوان وسیلهای
را یافــت و حــدس زد که از میان زبالهها پیداشــده
اســت .تابلوی کوبلنبافی از منظرهای کوهستانی که
دیوار اتاقی را زینت داده اســت؛ ساعت آبی کوچکی
کــه در زبالهها یافته و بــرق انداختهاند و کنج اتاقی
گذاشتهاند؛ و عروسک بلوندی که کنار پتویی رها شده
است.
جانآقا یک ســالی هســت که در همین مجموعه
زندگی میکند و میگوید اینجا از زبالهها دور است و
او حتی یکبار هم دکتر نرفته است .همانجا زندگی
میکند ،کار میکند ،حمام میکند ،و آشپزی میکند.
برای امشــب هم دیگی پلو بار گذاشــته و قرار است
لوبیاپلو به همکارانش بدهد .گاهی هم در کوه گردش
میکنــد و در گردشهایش شــغال و گراز زیاد دیده
است .وقتی گفتگو را برای سر زدن به غذایش که روی
آتش است رها میکند ،به پشت اتاقکها میروم و در
چند قدمی اتاقها با منظره مهیبی روبهرو میشــوم.
دریاچهای عظیم و متعفن از شیرابههایی سرخ ،سیاه،
نارنجی ،که یکجا جمع شــده است و آرامآرام ،در دل
زمین میرود.

از موجودات آبزی نیز محسوب میشوند و اگر تنوع زیستی درون
آنها به خوبی ایجاد نشود و زنجیره اتصال غذایی موجودات ایجاد
نشود ممکن است تمام موجودات سد از بین بروند.
 -4سیاستها و محاسبات اقتصادی اشتباه
یک پروژه سدســازی پسازآنکه تمــام جنبههای محیطی،
زیستی و فنی آن موردبررسی قرار گرفت باید از دیدگاه اقتصادی
نیز سودآور باشــد .در زمان انجام محاسبات معموال هزینههای
زیســتی و منطقهای مورد کمتوجهی قرار میگیرند و به همین
دلیل اکثر پروژههای سدسازی در مراحل ابتدایی بسیار سودآور
تلقی میشوند.
متاســفانه زمانی که موضوع پیادهسازی عملی پروژه به پایان
میرسد مشکالتی که با بیتوجهی دیده نمیشوند خود را نشان
میدهند و به همین دلیل اکثر صاحبنظران معتقدند که هزینه
واقعی ســاخت یک سد در زمان مطالعه آن به درستی محاسبه
نمیشود.
 -5ناتوانی در جلب رضایت عمومی منطقه
یکی از مهمترین مواردی که باید توســط مسئوالن و قبل از
آغاز پروژه سدسازی موردتوجه قرار بگیرد جلب رضایت عمومی
ساکنان منطقه است.
 -6سوء مدیریت در خطرات و تاثیرات
بسیاری از پروژههای سدسازی که در دنیا انجام میشود فاقد
بخشی از استانداردهای روز هستند و به همین دلیل مشکالت
آنها بیشتر از مواردی است که در زمان انجام کار مطالعاتی در
نظر گرفته میشوند.
 -7ساختوساز بیرویه سد
با توجه به تاثیرگذاری منابع آب در زندگی بشــر بســیاری از
نگاهها به مقوله سدسازی جنبه سیاسی پیداکرده است و بسیاری
از دولتها بــرای تامین آب مناطق از سدســازیهای بیرویه
حمایت میکنند .این سدســازیهای بیرویه که بیشــتر برای
اهداف کوتاه مدت و تامین آب مناطق مختلف ساخته میشوند
مشکالت زیستمحیطی عدیدهای به وجود میآورد.
برای هر سدی که قرار است ساخته شود باید مطالعات علمی
و فنی فراوانی انجام شود .متاسفانه سرعت ساخت سد در برخی
کشورها به قدری زیاد است که با اطمینان کامل میتوان گفت
برای ســاخت آنها بررســیهای الزم بهاندازه کافی انجامنشده
است.

معاون درمان و پیشــگیری از اعتیاد ســازمان
بهزیســتی با ضرورت پرداختن به اعتیاد به عنوان
یکــی از اولویتهای اصلی حوزه ســامت تاکید
کرد و گفت :این موضــوع در کنگره دانش اعتیاد
موردتوجه قرارگرفته است.
محســن روشــن پژوه افــزود :بیتردید کنگره
بینالمللــی دانش اعتیاد ،بزرگترین رویداد علمی
کشور و از جمله بزرگترین آن در منطقه است که
در طی یک دهه گذشته ،عالوه بر جذب مشارکت
جمــع کثیــری از اندیشــمندان ،صاحبنظران و
پژوهشــگران در عرصه ملــی و بینالمللی ،توجه
بخش مهمــی از سیاســتگذاران ،مســئوالن،
متصدیان ،ارائهدهنــدگان خدمات و فعاالن حوزه
کنترل و کاهش اعتیاد و عموم مردم را نیز به خود
جلب کرده ،بهگونهای که در دهمین دوره برگزاری
آن در شهریورماه سال  ۱۳۹۵شاهد حضور پرشور
قریــب به  ۲۵۰۰نفر از متخصصــان ،درمانگران،
پژوهشگران و کارشناسان این حوزه ۱۱ ،سخنران
مدعو از کشــورهای مختلف و همکاری گسترده
نهادهــای معتبر ملی و بینالمللی ،دســتگاههای
دولتی ،سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی
بودیم.
دبیر علمی یازدهمین کنگــره بینالمللی دانش
اعتیاد ،گفت :این کنگره توســط دانشــگاه علوم
پزشــکی ایران و سازمان بهزیســتی با حضور و
مشارکت تمامی فعاالن و صاحبنظران حوزههای
مرتبط در ســطح ملی و بینالمللــی از  ۲۲تا ۲۴
شــهریور  ۹۶بــا ارائــه ســخنرانیها ،پانلهای
تخصصــی ،کارگاههای آموزشــی ،مقــاالت در
موضوعات مختلــف ازجمله علوم پایــه ،بالینی،
انســانی ،اجتماعــی ،حقــوق و غیره بــه همراه
نمایشــگاه جانبی در مرکز همایشهای بینالمللی
رازی تهران برگزار خواهد شد.
روشــن پژوه اعالم کرد :با توجــه به همزمانی
برگزاری یازدهمین کنگره بینالمللی دانش اعتیاد
با آغازین ســال دوره دوازدهم ریاست جمهوری و
ششــمین برنامه توسعه کشور و ضرورت پرداختن

به اعتیــاد ،به عنوان یکــی از اولویتهای اصلی
حوزه ســامت و لزوم ایجاد بستری مناسب برای
گفتمانی ســازنده و تعامل بیشــتر اندیشــمندان
در گروههــای مختلــف و ارتبــاط مؤثــر آنان با
تصمیمگیرنــدگان و همچنین به منظور تســهیل
در بهکارگیــری و تبدیل نتایج طرحهای علمی به
کاربردهای عملی و ورود نتایج پژوهشها از درون
گزارشهای کتابخانهای به بســتر جامعه و اتخاذ
تدابیر آیندهنگرانه ،محــور اصلی کنگره «گفتمان
اجتماعی ،ترجمان دانش و جهتگیریهای آینده»
انتخاب شــد ،تا از این طریق توجه پژوهشگران،
سیاســتگذاران ،متصدیان و سایر اقشار تاثیرگذار
جامعــه ،بیــش از پیــش ،بــه این مهــم جلب
گردد.
اســتاد دانشگاه علوم پزشــکی ایران ،برگزاری
مناظره در مورد موضوعات چالشــی اساسی حوزه
اعتیاد و اضافه شــدن جوایز جدید به منظور تقدیر
از مقــاالت برتر را از نوآوریهای کنگره امســال
برشمرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد :با توجه به استقبال
عالقهمندان برای ارائه مقاله و درخواست مکرر از
دبیرخانه همایش برای تمدید مهلت ارسال چکیده
مقاالت ،کمیته برگــزاری ،مهلت دریافت چکیده
مقــاالت را تا  ۱۵مرداد تمدیــد نموده و از تمامی
محققین و پژوهشگران درخواست میکند چکیده
مقاالت خود را از طریق وبسایت کنگره به نشانی
 www.ascongress.irارسال نمایند.

هشدار وزارت آموزش و پرورش به مدارس هیات امنایی متخلف

رئیس ســازمان مدارس غیردولتــی گفت :برخی از
مــدارس هیات امنایی از اهداف ما دور هســتند .این
مــدارس حق ندارند از دانش آموزان شــهریه بگیرند
و آنان را اجبار به شــرکت در کالسهای فوق برنامه
کنند.
مرضیه گــرد در جمع خبرنــگاران درباره وضعیت
مدرســه هیات امنایی گفت :متاســفانه هدف و علت

ایجاد مدارس هیات امنایی با آنچه که درحال حاضر
در برخی از مدارس شاهدیم بسیار فاصله دارد.
وی با بیان اینکه از ســال گذشته اقدامات جدی را
برای نظارت بر وضعیت مــدارس هیات امنایی انجام
دادهایم ،افزود :هدف مدارس هیات امنایی استفاده از
مشارکتهای مردمی برای خودگردان کردن مدرسه
است که متاســفانه در بسیاری از موارد رعایت نشده

است.
رئیس ســازمان مدارس غیردولتی بیــان کرد :در
ابتدا مدارس باید برای هیات امنایی شــدن فهرست
پیشــنهادی افرادی که میتوانند منابع مالی را تامین
کننــد ،معرفی کنند و در ســطح اســتان صالحیت
این افــراد احــراز و تایید میشــود .همچنین برای
فعالیتهایی که به صورت فوق برنامه ارائه میشــود
باید فضــا و منابع مالی نیز در نظر گرفته شــود که
این موضوع نیــز باید با رضایت انجمن اولیا و مربیان
صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه شــرکت در فعالیتهای فوق
برنامه اختیاری اســت ،گفت :مــدارس هیات امنایی
هماننــد یک مدرســه کامال عادی و معمولی اســت
کــه تنها مدیریت آن متفاوت اســت .افراد میتوانند
در فرایند تحصیلی و تربیتی نقش داشــته باشــند و
به آن معنا نیســت که چون تابلوی مدرســه ،هیات
امنایــی خــورده اســت از خانوادهها پــول دریافت
کنند.
مرضیــه گرد تاکید کرد :به دنبــال بازگرداندن این
مدارس به هدف و شــان اصلی آن هستیم .متاسفانه
برخــی از این مدارس حتــی از عنوان شــهریه نیز
اســتفاده میکنند و تا دانش آموز شهریه ندهند او را
ثبت نام نمیکنند.

معــاون وزیــر آمــوزش و پــرورش بیان کــرد :از
همــه مدیــران آمــوزش و پــرورش میخواهیــم،
حتمــا فرایند صدور مجــوز مدارس هیــات امنایی
را طــی کنند و هیات امنایی از ســردر مدارس فاقد
شــرایط حذف شــود .قرار نیســت فضایــی ایجاد
کنیــم که خانــواده مجبور شــود شــهریه پرداخت
کند.
وی اضافه کــرد :اگر مدرســهای میخواهد هیات
امنایی شــود باید یکسال تمام فعالیت کند و سپس
موافقت اصولی تبدیل به موافقتنامه دائم شود.
اگر فاقد شرایط باشند هیات امنایی بودنش معنایی
ندارد و اســتفاده از این نامها تنها باعث ســردرگمی
میشود.
رئیس ســازمان مــدارس غیردولتــی تاکید کرد:
اگر انجمــن اولیا مــدارس در هر مدرســهای فعال
باشــند و مشــکالت را صادقانــه با خانــواده مطرح
کننــد مطمئنــا آنهــا داوطلبانه کمــک خواهند
کرد.
مرضیه گرد تصریح کرد :اگر مدارسی نتوانند شرایط
خود را احــراز کنند آنها را از حالــت هیات امنایی
خارج میکنیم و اجازه دریافت وجه نخواهیم داد.
وی تاکید کرد :باید نظارتها مســتقیم شود و اگر
اولیا پولی پرداخت میکند فقط هزینه مدارس شود.

