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بعضی محققان می گویند امروزه کودکان در شرایطی قرار گرفته اند که داشتن 
یک ساعت اوقات فراغت کامل و بی نقص برای آنها مثل پیدا کردن یک قطره 
آب وسط بیابان، دشوار و حتی غیرممکن شده است. طبق اظهارات دکتر »پیتر 
گری«، روان شناس، میزان افسردگی در کودکان امروزی از دوره رکود 
اقتصادی بزرگ )1939-1929( هم بیشتر شده و حتی کودکان نسبت به اوج 
دوران جنگ سرد نیز مضطرب تر هستند...صفحه 23

درمان رايگان دندان های پايه 
هفتمی ها در قالب طرح »مدارس 

عاری از پوسیدگی دندان« 
دانش آموزان پایه هفتم تحصیلی در 3 ماه اول سال 
تحصیلی می توانند به مراکز بهداشتی مراجعه و 
دندان ها پوسیده خود را رایگان درمان کنند. در حال 
حاضر 1 میلیون و 200 هزار دانش آموز پایه ششم 
داریم که براساس تفاهم نامه امضاشده بین آموزش و 
پرورش و وزارت بهداشت، در قالب طرح »مدارس 
عاری از پوسیدگی دندان«، خدمات دندان پزشکی 
رایگان به آنها ارائه می شود. بر اساس این تفاهم  نامه، 
متعهد هستیم تا دندان های پوسیده دانش آموزان پایه 
ششمی را که برای پایه هفتم ثبت نام کرده اند، در 
مهلتی 3 ماهه درمان کنیم. این دانش آموزان از زمان 
شروع سال تحصیلی تا 3 ماه فرصت دارند با در 
دست داشتن فرم مربوط  که آموزش و پرورش در 
اختیار آنها قرار می دهد، به مراکز بهداشت مراجعه و 
دندان های پوسیده خود را درمان کنند. البته پیش از 
این گفته شده بود دانش آموزان پایه ششم، پیش از 
ثبت نام باید با مراجعه به واحدهای بهداشت دهان 
و دندان وزارت بهداشت در سراسر کشور ابتدا 
پوسیدگی دندان های  خود را مداوا کنند و سپس 
مجوز ثبت نام بگیرند. گروه سنی ششم ابتدایی هم از 
این جهت انتخاب شد که این گروه از گروه های هدف 
و مهم ترین رده سنی برای آموزش پذیری بهداشت 
دهان و دندان محسوب می شود. طرح »مدارس عاری 
از پوسیدگی دندان« در سال 97 از استان اردبیل 
شروع شد و در حال حاضر در سراسر کشور در 
حال انجام است و تاکنون 700 هزار دانش آموز، 
از پوسیدگی دندان عاری شده اند. 3 هزار و 200 
واحد دندان پزشکی هم به صورت رایگان، این 
تعداد دانش آموز را معاینه و دندان های پوسیده آنها 
را مداوا کردند. با اجرای این طرح پیش بینی می کنیم 
دانش آموزان مقاطع تحصیلی هفتم، هشتم و نهم 
دبیرستان های کشور، بعد از 3 سال همگی عاری 
از پوسیدگی دندان شوند.  مرحله اول این طرح تا 
انتهای سال 98 پایان می یابد و پیش بینی می کنیم 
وضعیت کشور در شاخص پوسیدگی دندان، پس 

از 5 سال به نقطه مطلوبی برسد.

 دکتر علیرضا رئیسی
معاون بهداشت وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی

 كتابخانه امام رضا)ع( شهرستان مهران- استان ایالم 

کتابخانه امام رضا)ع( در سال 1372  در فضایی به مســاحت 877 مترمربع در شهرستان مهران 
افتتاح گردید. این کتابخانه در سال 97 به عنوان کتابخانه برتر کشوری از سوی نهاد کتابخانه های 

عمومی برگزیده شد.
کتابخانه امــام رضا)ع(  دارای 22196 عنوان و28526 نســخه کتاب  بــوده و بخش های مرجع، 
نشریات ادواری، کافی نت، بخش مســتقل کودک و نوجوان و کتابخانه دیجیتال از جمله بخش ها 

و امکانات آن می باشد.
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نهمین جشنواره بین المللی کتابخوانی رضوی که با مشارکت 
یک میلیون و 36۴ هزار نفر در سراسر کشور برگزار گردید، با 
تقدیر از 10۴ برگزیده ملی و با پیامی از سوی دکتر سیدعباس 

صالحی به کار خود پایان داد.
در پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی آمده است: جشنواره های 
مروج کتابخوانی، فرصتی ارزشمند برای پیوند عموم مردم با 

»یار مهربان« اندیشه های بشری است و زمانی که با آموزه های 
اصیل مذهبی آمیخته شوند، شکوه صدچندان می یابند. نهمین 
جشنواره کتابخوانی رضوی، تجلی امید به آینده روشن و 

کتابخوان ایران بصیر و والیت مدار است.
همچنین علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد برگزاری این جشنواره 
را در راستای معرفت افزایی و رسیدن به حیات طیبه عنوان کرد.

نهمین جشنواره کتابخوانی رضوی 
به ایستگاه پایانی رسید

خبرويژه

براي مشــاهده آخرین اخبار 
نهاد كتابخانه هــاي عمومي 
كشور مي توانيد توسط گوشي 
تلفن همراه خود از رمزینه هاي 
روبــه رو اســکن بگيریــد
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»ماه هشتم« زندگینامة کوتاه و مستند امام رضا علیه السالم را 
به مخاطبان عالقه مند و دوستداران آن امام همام ارائه می دهد. 
نویسنده تالش دارد با در نظر داشتن لزوم »بهره گیری از منابع 
معتبر«، »گزیده گویی«، »بهره مندی از صنایع هنری«، »قابل 
استفاده بودن برای سلیقه های گوناگون«، اثری متفاوت و 

کاربردی را با موضوع زندگی ماه رئوف خراسان ارائه دهد.
انتخاب حکایات نقل شده در کتاب به گونه ای است که بتواند 
به مخاطب یک الگوی عملی و رفتاری ملموس از زندگی امام 

رضا علیه السالم معرفی نماید.
این کتاب 55 بخشی با وقایع زندگی امام علیه السالم از پیش 
از تولد و ورود مادرشان نجمه خاتون به مدینه آغاز می شود 

و در ادامه با روایت شیوای وقایعی از زندگی  ایشان در زمان 
حیات پدر بزرگوارشان )حضرت امام موسی کاظم علیه السالم( 
ادامه می یابد. شرح ماجرای ازدواج و فرزنددارشدن علی  
تفاقات در  بن  موسی الرضا علیه السالم، نقل جالب ترین ا
دوران والیت عهدی ایشان و توصیف چگونگی شهادت امام 

علیه السالم از دیگر موضوعاتی است که در کتاب آمده است.
بهره گیری هنرمندانة مؤلف از احادیث اخالقی و اعتقادی، 
ضمن بیان یک حکایت جالب توجه و جّذاب در بستر حکایت 
تاریخ ویژگی برجسته ای است که بر غنای محتوایی کتاب 
نسبت به اکثر کتاب های موجود با موضوع سیره و زندگی 

رضوی افزوده است.

چطور دوران کودکی در جهان امروزی تباه شده است؟

اوضاع کودکان 
در جهان 
مطلوب نیست

افراد دارای 
معلولیت چگونه 
زندگی می کنند؟ )18(

بهترين عادت ها 
در سالمندی 
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بالهايی که بر سر 
»قلب« می آيد...
)22( 

حذف »صبحانه« 
عامل کم خونی 

کودکان است )21(


