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 مردودی ۵0 هزار کالس اولی
 در سال های اخیر

رئیــس ســازمان ملی تعلیــم و تربیــت کودک 
گفت:»در ســال های اخیر حدود ۵۰ هزار کودک 
کالس اولی مردود شــده اند، این یعنی تکرار پایه 
تحصیلــی و این یعنی تشــکیل دوباره کالس که 
بایــد برای ۵۰ هزار نفر کالس خالی نگه داشــت 
و معلــم تخصیص داد و این یعنــی هزینه دوباره 
و اگــر همین هزینــه را در دوره پیش دبســتانی 
صرف کنیم، این بخش از هزینه ها حذف می شود 
و عالوه بر حذف آســیب و برچســبی که کودک 
خــورده، هزینه های دیگری را هم حذف کرده ایم. 
این جزو مزیت های توجه به هنگام اســت. برخی 
بچه ها الزم التوجه هستند و حاکمیت باید از آن ها 
حمایت کند.« مجتبــی همتی فر در مورد آخرین 
اقدامات این ســازمان در تعیین مواد آموزشــی و 
شاخص های مورد نظر برای مربیان کودکستان ها 
گفت:»در اســاس نامه سازمان ملی تعلیم و تربیت 
کودک، سه ماموریت اصلی تعریف شده است؛ این 
ماموریت ها شامل ســازمان دهی و توسعه کمی و 
کیفی کودک ستان ها و سایر مراکز تربیت کودک 
اســت که توانمندســازی و حمایت مشاوره ای از 
خانواده هــا بــرای والدگری و ارتقای زیســت بوم 
کودکی از جمله این موارد است. ارتقای زیست بوم 
کودکی یعنی تنظیم گری در محصوالت و خدماتی 
که در زیســت بوم این گروه سنی تولید و مصرف 
می شود تا به محصوالت و خدمات فاخر برسیم.«

وی در مورد برخی کودکان ۰ تا ۶ سال که نیازهای 
متفاوتی دارند، توضیــح داد:»ما معتقدیم کودک 
یعنی همه کودکان ایــران. هیچ کودکی نباید به 
خاطــر دور بودن از مرکــز، از خدمات دور بماند، 
اما تا تحقق این شــعار هنوز فاصله داریم. سازمان 
ما تازه تاســیس است و حتی هنوز در اولویت های 
خود مانده است و ما هنوز از تعداد پست هایی که 
ســازمان نیاز داشته، فقط یک سوم نیروی مستقر 
داریم و در مورد ســایر پست ها در حال شناسایی 
و جذب هســتیم. در هر تصمیمی منابع و بودجه 
ســازمان را باید در نظر داشــت. حدود ۸ میلیون 
کــودک مخاطب ســازمان ملی تعلیــم و تربیت 
کودک هستند و وقتی بودجه سازمان را تقسیم بر 
این تعداد می کنیم، به عدد ۲۰ هزار تومان به ازای 
هر کودک می رسیم. اگر بخواهیم این بودجه را با 
بودجــه و جمعیت دانش آموزان آموزش و پرورش 
که ۱۶ میلیون هستند مقایســه کنیم، می بینیم 
به هر کــودک و نوجوان دانش آمــوز، حدود ۱۳ 
میلیون تومان بودجه می رســد که تازه می گوییم 
این ۱۳ میلیون کفاف دانش آموز را نمی دهد. البته 
بخشــی از بودجه صرف حقوق معلم در استخدام 
دولت و… می شــود.« همتی فر با اشاره به اینکه 
در مناطــق دوزبانه روســتایی، بچه ها وقتی وارد 
کالس اول می شــوند، چون همه بــا هم به زبان 
بومی صحبت می کنند، اگر دوره پیش دبستان را 
نگذرانده باشند، در کالس اذیت خواهند شد، بیان 
کرد:»ایــن کودکان روســتایی دوزبانه وقتی وارد 
کالس می شوند و با کتاب درسی مواجه می شوند 
که کامال فارســی اســت، دچار افــت تحصیلی 
می شوند. ما آمار قابل توجهی در مردودی کالس 
اول ابتدایی داریم و با اینکه ارزشــیابی توصیفی 
است، کودک با اینکه از نظر هوش مشکلی ندارد، 
به دلیل نداشــتن آمادگی الزم مردود می شود که 
یکــی از عوامل اصلی ایــن مردودی ها، دوزبانگی 
کودک اســت. کودک قرار اســت بر اساس اصل 
۱۵ قانون اساســی به زبان فارسی آموزش ببیند، 
اما فرصتی برایش فراهم نبوده تا پیش دبســتانی 
بگذراند. برای این دسته از افراد با منابع محدودی 
که در ســازمان داریم، این مســئله پوشش داده 

می شود.«
رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک یادآور 
شد:»در اساس نامه ســازمان ما، این عبارت آمده 
است که نگهداری و مراقبت از کودکان با نیازهای 
ویژه یا بی سرپرســت و بدسرپرســت، با نهادهای 
مسئول اســت یعنی همچنان بهزیستی و آموزش 
و پرورش اســتثنایی، رسیدگی به بچه های زیر ۷ 
سال را با شــرایطی که عنوان کردم، باید برعهده 
بگیرند و ما موظف هســتیم خدمات تربیتی را به 
آن ها ارائه کنیم. مــا برای این امر، برنامه طراحی 
می کنیم و بخشــی از برنامه ها هم طراحی شــده 
است. امیدواریم در برنامه هفتم توسعه نیز ضریب 
بگیــرد، چرا که مهم اســت از نظر عدالت تربیتی 
به این بچه ها توجه شــود. باید نگاهی آموزشی و 
اقتصادی در مورد این کودکان وجود داشته باشد. 
وقتی به این کودکان توجه نشود، احتمال درگیری 
و آســیب اجتماعی آن ها در آینده بیشتر می شود. 
از منظــر کیفیت آموزش و پرورش، اگر ما در این 
مرحله به کودکان توجه کنیم و زیرســاز را محکم 
کنیم، در ادامه امید اینکه بچه دچار چالش نشود 
یا موفقیتی به دســت آورد خیلی بیشــتر خواهد 
بــود.«او با بیان اینکه در برخی مناطق به ویژه در 
شرایط ســخت اقتصادی، با چالش تغذیه روبه رو 
هســتیم، اظهــار کرد:»معمــوال خانواده ها وقتی 
در تنش های اقتصادی قــرار می گیرند، اقالمی را 
حــذف می کنند که در دوره ســنی کودکان مهم 
اســت؛ مانند لبنیات و وقتی قیمت برخی کاالها 
باال می رود، از ســبد خرید خانواده حذف می شود 
و بــه این ترتیب به کودک در این دوره حســاس 
به لحاظ مغزی و جســمی توجه نشــده است. ما 
تغذیه رایگان را در دوران مدرسه از کالس اول به 
بعد آغــاز کرده ایم، اما به نظرم در مرحله پیش از 
دبستان این بحث مهم تر هم هست و باید مداخله 

صورت بگیرد که تا به حال نبوده است.«

گفتگو

وزیر آموزش وپروروش:
 نسل کنونی با روش های گذشته

 تربیت نمی شود
وزیر آموزش و پرورش گفت: نســل هزاره سوم را 
نمی توان با روش های گذشــته تربیت کرد؛ باید با 
امــور تربیتی نوین، تکنیک و تاکتیک نو با نســل 

امروز برخورد و آنان را تربیت کرد.
یوسف نوری گفت: در امور درسی باید یک چرخش 
۱۸۰ درجه ای داشته باشیم زیرا سند تحول و برنامه 

ملی روی آن تاکید دارد.
وی  با اشــاره به اینکــه بعد از کرونــا وارد مرحله 
پیچیده ای از آموزش شده ایم بیان کرد: نسل هزاره 
سوم را نمی توان با روش های گذشته تربیت کرد؛ باید 
با امور تربیتی نوین، تکنیک و تاکتیک نو با نســل 

امروز برخورد و آنان را تربیت کرد.
وی اظهارداشت: بخشــی از مشکالت بودجه ای در 
مدارس برعهده دولت است اما باید اولیا هم در جریان 
این مشکالت قرار گیرند تا با آگاهی از این مسائل به 

آموزش  و پرورش کمک کنند.
نوری با تاکید بر اینکــه رتبه بندی باید زودتر انجام 
می شــد و این از کم کاری مــا در آموزش و پرورش 
اســت که معلمان در چنین وضعیتی قرار دارند در 
عین حال گفت: ما در مدیریت گذشته هستیم و باید 

در مدیریت نوین کار کنیم.

 دیده شدن توده ابر متان 
در آسمان فارس

به تازگی انتشــار گاز متان در نزدیکی تأسیســات 
سوخت فسیلی در نقطه ای دورافتاده از استان فارس 
در جنوب ایران توســط ماهواره GHGSat رؤیت 
شده اســت، موقعیت مکانی این توده  جدید متان 
در حوالی تأسیســات سوخت فســیلی در نزدیکی 
ارسنجان-خیرگو گزارش شده، گاز متان سبب گرم 
شدن زمین می شــود و به گفته دانشمندان، یکی 
از ســریع ترین و ارزان ترین راه ها برای خنک کردن 
ســیاره زمین، جلوگیری از انتشار گاز متان است 
که ۸۴ برابر بیشتر از دی اکسیدکربن، در گرمایش 

جهانی نقش دارد.
آن طور که نهاوندی معاونت نظارت و پایش حفاظت 
محیط زیست فارس می گوید: طبق خبری که شنیدم 
عنوان شده بود که باالی سایت پسماند تهران و باالی 
مرکز فشــار در شهرستان المرد متان مشاهده شده 
است، اما فعال در حد خبر این موضوع را شنیده ایم.

قاسم نهاوندی با اشاره به اینکه وجود متان در اطراف 
سایت های زباله امری غیرمنطقی نیست، می افزاید: 
قطعا شــیرآبه زباله می تواند گاز متان ایجاد کند اما 

میزان این بخش زیاد نیست.
وی با بیــان اینکه در حال بررســی تولید متان در 
اطراف المرد و ایســتگاه فشــار قوی هستیم، ادامه 
می دهد: به نظر می رسد این موضوع نیاز به بررسی 
بیشــتر دارد و ذکر این نکته ضروری است که متان 
جزو گاز آالینده نیســت و این گاز اشــتعال زا جزو 

زنجیره های کربو هیدروژن است.
رئیس مرکز پژوهش های علوم جوی و اقیانوســی 
دانشگاه شیراز در ادامه با اشاره به اینکه آزاد شدن 
متان در استان فارس که به دلیل خشک سالی به 
ســمت بیابان شدن می رود سبب می شود تا نقش 
منفی در مواردی مانند افزایش مصرف آب شــود، 
می گویــد: تنش آبی درختان در جنگل ها و کوه ها 
از دیگر معایب آزاد شــدن متان است که در دراز 
مــدت این گاز باعث وجود بیمــاری در گیاهان و 

نابودی آن ها خواهد شد.

تاسیس مدارس بر پایه حوزه علمیه
رئیس ســازمان مدارس غیردولتی و مشارکت های 
مردمی وزارت آموزش وپرورش گفت: همکاری بین 
حوزه علمیه و آموزش وپرورش در تاســیس مدارس 
غیردولتی گام موثری است؛ باید در آموزش وپرورش 
به ســمت تاســیس مدارس غیردولتی برپایه حوزه 
علمیــه حرکت کنیم و حوزه علمیه خود بنیان گذار 

مدارس غیردولتی باشد.
 احمد محمودزاده در این باره گفت: در ارتباط پیوسته 
معلم با دانش آموز باید به همه مسائل پرداخته شود، 
تربیت باید در کالس درس و با برنامه اتفاق بیافتد و به 
این امر باید به صورت جدی پرداخته شود. در صورت 
توجه به نیروی انسانی، بسیاری از مشکالت ساده تر 
حل می  شود، زیرا اصلی  ترین عامل رشد و توسعه یک 
دستگاه، نیروی انسانی با انگیزه و کارآمد است. ارکان 
تربیت باید هم راستا باشند، مانند صداوسیما باید در 

ارکان تربیت یک هماهنگی به وجود بیاید.

انتقاد پلیس از خودروهای داخلی
جانشــین رئیس پلیــس راهــور فراجــا می گوید، 
نمی توانیم به بهانه حمایت از تولید داخل، نســبت 
به جان انسان ها بی تفاوت باشیم. تیمور حسینی در 
این باره گفت: اهمیت حفظ جان انسان ها، نسبت به 
هر موضوع دیگری در جهان، مقدم تر و قابل توجه تر 
اســت، آیا با وجود همه موضوعات مختلفی که در 
دنیای پیرامون ما وجــود دارد، می توانیم موضوعی 
باارزش تر از جان انسان ها پیدا کنیم، آیا در مقایسه 
بین حمایت از تولید داخلی و حفظ جان انســان ها، 
می توان اولویت و اهمیت را به حمایت از تولید داخلی 
داد؟  او ادامه داد: ســخنگوی خودروسازان براساس 
کدام تفکر و منطق و بــا چه دیدگاهی، بدون هیچ 
مالحظه ای، صحبت هایی می کند که از هیچ پشتوانه 
تخصصی و کارشناســی بهره مند نیست؟ اگر پلیس 
ایران از کیفیت تولیدات خودروســازان انتقاد نکند، 
پلیس از کره مریخ بیاید و بگوید کیفیت خودروهای 
شــما ضعیف است و به وسیله آنها، جان انسان ها را 

به خطر انداخته اید؟!

خبر

همدلی| ســتاره لطفی-کمتر از سه ماه 
تا آ ب گیری ســد »چم  شیر« گچساران باقی 
مانده است و نگرانی های محیط زیستی این 
سد افزایش یافته است. دغدغه مندان وفعاالن 
محیط زیســت می گویند آ ب گیری این سد 
تکرار سد فاجعه بار »گتوند« است و موجب 
افزایش شــدید شــوری آب رودخانه زهره 
در مناطق پایین  دســت سد و بروز زیان به 
کشاورزان این مناطق می شود. اما مسئوالن 
و موافقان این ســد، آن را تحول در توسعه 
زیرســاخت های برق، کشــاورزی،صنعت و 
گردشگری استان های جنوبی کشور از جمله 
کهگیلویه و بویراحمد،بوشــهر و خوزستان 

می دانند.
گفتنی است نیروگاه و ســد »چم  شیر« در 
۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد و بر روی 
رودخانه زهره در دســت ساخت است.  این 
ســد بلندترین سد وزنی از نوع بتنی غلتکی 
)آر. سی. سی( ایران است با دارا بودن مخزن 
۲.۳ میلیــارد مکعب، دریاچه ای به طول ۴۸ 
کیلومتر و وســعت ۵۱ کیلومتر مربع است، 

قرار است دی ماه امسال آ ب گیری شود.
زمزمه های آ ب گیری این ســد یک بار دیگر 
این ســد را در کانــون توجه قــرار داده و 
مخالفان آ ب گیری آن را بــه تکاپو انداخته 
اســت و آنان معایب آن را بلندتر از هر زمان 
دیگــر فریاد می زنند. همیــن دیروز محمد 
درویش، فعال شــناخته شده محیط زیست 
در توییتــی با ابراز نگرانی از آ ب گیری ســد 
چم شــیر نوشت:»آ ب گیری ســد چم شیر 
یعنی چراغ ســبز به تکرار تاریخ تلخ گتوند! 
سازمانان حفاظت محیط زیست این قدرت را 
دارد تا اجازه تکرار این فاجعه را ندهد. شجاع 

باشید و مصلحت اندیشی نکنید.« 
گفتنــی اســت ســد گتونــد گران ترین و 
بلند ترین ســد خاکی ایران است که بر روی 
رودخانه کارون اســت. احداث این سد، آب 
شــیرین کارون را حدود ۳۰درصد شور کرد 
و طبیعت خوزســتان و خصوصا کشاورزی و 
نخل های این جلگه را به نابودی کشاند. تنها 
پس از گذشت چند روز از آ ب گیری سد، تپه 
نمکی که فعاالن و کارشناسان محیط زیست 
بارها به وجود آن هشــدار دادند، آب شد و 
وارد دریاچه ســد گتوند شــد. کارشناسان 
می گوینــد تا ۹۳ متر ضخامت الیه نمک در 
سد گتوند است و همه توربین های این سد 
بعلت نفوذ نمک از کار افتاده است. همیشه 
از سد گتوند به عنوان بزرگ ترین موزه عبرت 

محیط زیست ایران یاد می شود.
 چم شیر، فاجعه ای بدتر از گتوند

بسیاری سد چم شیر را با سد گتوند مقایسه 

می کنند و آ ب گیری آن را تکرار فاجعه ســد 
گتوند می دانند. پیش تر حسین آخانی عضو 
هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه 
تهران در یاداشــتی نوشت که سد چم شیر، 
فاجعه ای بدتر از گتوند اســت او گفته: »سد 
چم شیر بدترین و خطرناک ترین جای گزینی 
را داشــته اســت. ۷۰ درصد مخزن سد در 
ســازند گچی-نمکی گچساران است. مخزن 
ســد پر بود از گیاهان ژیپســوفیت و تعداد 
زیادی فروچاله های گچی که بعضی از آن ها 

عمق زیادی داشتند«.
سال گذشــته نیز دکتر جهانشیر محمدزاده  
هابیلی؛ متخصص حوزه آب در شانزدهمین 
همایش ملی علوم و مهندســی آبخیزداری 
ایران که در دانشــگاه شیراز برگزار شد سه 
مشکل را  در مورد سد چم شیر برشمرد. وی 
در این همایش گفت: »اولین مشکل این سد 
مربوط به پایین بودن کیفیت آب ورودی به 
مخزن سد اســت، زیرا به دلیل وجود منابع 
شور کننده متعدد در حوضه آب ریز باالدست 
ســد، شوری آب رودخانه زهره در محل سد 
زیاد اســت؛ با توجه بــه داده  های موجود، 
متوسط شــوری آب رودخانه زهره در محل 
سد بیش از ۲۰۰۰ میکروموس بر سانتیمتر 

است.
مشکل دوم این ســد مربوط به قرار گرفتن 
۷۰ درصد از مســاحت مخزن ســد بر روی 
سازند گچســاران است که با توجه به اینکه 
گچ یکی از واحدهای اصلی تشــکیل دهنده 
سازند گچساران است و قدرت انحالل پذیری 

آن در آب زیــاد اســت، انحــالل گچ باعث 
تشدید شوری آب ذخیره شده در مخزن سد 
می شود. مشکل سوم این سد نیز مربوط به 
تشدید شوری توسط پدیده تبخیر از سطح 
آزاد آب مخزن ســد اســت، زیــرا به دلیل 
قرارگیری مخزن سد چم  شیر در یک ناحیه 
گرم و خشک، تبخیر از سطح آب مخزن سد 
زیاد بوده و می  توانــد تا بیش از ۱۰ درصد 
شوری آب ذخیره شده در مخزن سد را زیاد 

کند.«
 دولت مصمم است ســد چم شیر را 

افتتاح کند
اکنون که آ ب گیری سد چم شیر به سر خط 
خبرها بازگشته است مخالفان و موافقان آن 
این موضــوع را مورد توجه قرار داده و از آن 
ســخن می گویند. مخالفان ســد چم شیر از 
جنبه زیست محیطی به موضوع نگاه کرده و 
می گویند به دلیل سازندهای منطقه و شوری 
آب احتمال تکرار تجربه تلخ سد گتوند پس 
از آ ب گیری سد چم شیر وجود دارد و نسبت 

به آینده این سد هشدار می دهند.
اما موافقان با اشاره به  اینکه برای احداث این 
سد بیش از ۲۰ سال پژوهش های کارشناسی 
از سوی محققان دانشگاه های بزرگ کشور 
انجام شده تاکید می کنند که بررسی ها نشان 
می دهد که نه تنهــا گنبد نمکی بلکه حتی 
بیرون زدگی نمک هــم در آب این منطقه 
وجود ندارد. اما مخالفان تجربه پژوهش های 
ســد گتوند را یادآور می شــوند کــه بعد از 
آ ب گیری این ســد اشتباه از آب درآمد. آنها 

همچنین با اســتناد به تجربه دیگر سدهای 
گچســاران مانند کوثر که میزان شوری آب 
پــس از آ ب گیری افزایش یافت نســبت به 

انجام تحقیقات بیشتر تاکید می کنند.
با تمام مخالفت ها اما دولت مصمم است این 
سد رادر زمستان امسال افتتاح کند. همین 
چند روز پیش محمد جوانبخت، معاون آب 
و آبفای وزارت نیرو که به تازگی برای بازدید 
از روند احداث سد چم  شیر به گچساران سفر 
کرده بــود گفت:»عملیــات اجرایی احداث 
چم  شیر پیشــرفت ۹۳درصدی دارد و انتظار 
می رود این طــرح در دی ماه ســال جاری 

آ ب گیری سد شود.«
 نگاهی به حوضه آب ریز

سد چم شــیر بر روی رودخانه زهره در حال 
احداث است. رودخانه زهره بر اساس شهرها 
و دشت هایی که در مســیر خود از نزدیکی 
آنان می گذرد به نام ها مختلفی مثل اردکان، 
شــش پیر، فهلیان و زیدون نامگذاری شده 
اما نام رســمی آن رودخانه زهره و بر اساس 
آخرین شــهری کــه از آن می گــذرد و به 
دریا می ریــزد رودخانه هندیجان نیز نامیده 

می شود.
این رودخانه از دو رود فهلیان و تنگ شیو در 
شهرستان ممسنی در استان فارس و خیرآباد 
در منطقه دهدشــت در استان کهگیلویه و 
بویراحمد سرچشمه می گیرد.رودخانه زهره 
یا هندیجــان با طول تقریبــی حدود ۴۷۵ 
کیلومتر در سه اســتان فارس ،کهگیلویه و 

بویراحمد و خوزستان جریان دارد.

همدلی از نگرانی ها پیرامون آ ب گیری یک سد جدیدگزارش می دهد 

سد »چم شیر« تکرار تاریخ سد گتوند

همدلی| به دنبال اجرای طرح دارویاری از ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۱ 
در کشــور و بروز چالش هایی در مســیر تأمیــن دارو، افراد 
بازنشســته بیشتر از سایر اقشار جامعه تحت فشار هزینه های 
دارویی قرار گرفته اند. زیرا، به رغم اینکه گفته می شود قیمت 
دارو بعد از اجرای طرح آزادسازی ارز ترجیحی، هیچ افزایشی 
برای مصرف کنندگان نداشــته است؛ اما شاهد گرانی برخی 
اقالم دارویی هستیم. به ویژه داروهایی که به عنوان داروهای 
بدون نسخه )OTC( شناخته می شوند. بروز چنین شرایطی 
برای بازنشســتگان و مستمری بگیران که با انواع بیماری های 
دوران سالمندی مواجه هستند، آنها را تحت فشار هزینه های 
زندگی قرار داده و باعث می شود نتوانند حتی داروهای معمولی 

و روتین را نیز تهیه کنند.
بازنشســتگان را می توان یکی از اقشــار آسیب پذیر در تأمین 
هزینه هــای زندگی قلمــداد کرد که با توجه به مســتمری 
کــه دریافت می کنند، دچار مشــکالت عدیده ای هســتند. 
کوچک تریــن اختــالل در جریــان زندگی و اضافه شــدن 
هزینه های غیرقابل پیش بینی، باعث می شود تا افراد بازنشسته 

و خانواده های آنها، درگیر چالش های مالی شوند.
آنچه مسلم است، افراد در سنین باال با انواع بیماری ها دست و 
پنجه نرم می کنند و از همین رو، هزینه های تهیه دارو، در سبد 
زندگی اغلب این افراد به وضوح قابل مشاهده است. به طوری 
که برخی از آنها باید همواره دارو مصرف کنند و برخی نیاز به 
فراخور بیماری هایی که گرفتار آنها می شوند، می بایست به فکر 

تهیه دارو باشند.
همچنین، گران شــدن برخی خدمات درمانی نیز مشکالت 
بازنشســتگان و مســتمری بگیران را دو چندان ساخته است 
و باعث شــده تا قید درمان را بزنند. زیــرا، با توجه به حقوق 
بازنشســتگی و مســتمری که دریافت می کنند، نمی توانند 
هزینه هــای اضافی را تأمین کننــد و در نتیجه مجبورند قید 
برخی هزینه ها از جمله هزینه های ســالمت را بزنند. این در 
حالی است که این قبیل افراد نیازمند دریافت خدمات درمانی 

هستند.
  از پرداخت سرانه درمان خبری نیست

رئیس کانون بازنشســتگان تهران  با اشاره به اینکه بر اساس 
قانون قرار بود درصدی از سرانه درمان از سوی وزارت بهداشت 
تأمین شود،گفت: اما متأســفانه این وزارتخانه اعتبار مربوط 
به درمان بیمه شدگان و بازنشســتگان را به تأمین اجتماعی 

پرداخت نکرده است.
علی دهقان کیا اظهار داشت: اگر بازنشستگان بیمه پایه خوبی 

داشــته باشــند به طوری که تمام هزینه های درمان و داروی 
آنها پوشــش داشته شود دیگر نیازی به بیمه تکمیلی نیست 
اما متأســفانه اینگونه نبوده و بیمه تکمیلی هم نتوانسته این 

مشکالت را برطرف کند.
او با اشاره به اینکه دولت باید ما به التفاوت ارز دارو را به تأمین 
اجتماعی پرداخت کند، گفــت: تفاوت یارانه ۴,۲۰۰ تومان تا 
آزاد را باید برای اجرای طرح دارویار دولت به تأمین اجتماعی 
همانند ســازمان های دیگر پرداخت کند تا مشــکل افزایش 
هزینه هــای دارو و درمان بازنشســتگان تأمین اجتماعی نیز 

برطرف شود.
رئیس کانون بازنشستگان تهران گفت: عالوه بر این که وزارت 
بهداشت ســرانه درمان تأمین اجتماعی را پرداخت نمی کند؛ 
یک درصــد ارزش افزوده را نیز کــه مجلس مصوب کرده به 
سازمان پرداخت نمی کنند و به همین دلیل مشکالت بخش 

دارو و درمان هر روز بیشتر از قبل می شود.
امیرحسین مسرور، نائب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از 
بیماران لوپوس درباره کمبود و گرانی دارو  و مشکالت پیش آمده 
برای بازنشستگان گفت: پیش از این هم در دارو های وارداتی 
مشــکل داشتیم، ولی حدود پنج ماه پیش وزارت بهداشت در 
جلســه ای به ما قول همکاری دادند که این دارو ها به راحتی 
میان بیماران خاص توزیع شود. چند وقتی هم توزیعش نسبتا 

راحت تر بود و وجود داشت، ولی االن به مشکل برخوردیم.
 اســداهلل رجب، رئیس انجمن دیابــت ایران هم ضمن تاکید 
بر اینکه با مشــکل تامین دارو، به خصوص دارو های وارداتی 
مواجه هســتند، گفت: قبال هم هر چنــد وقت یک بار چنین 
اتفاقی می افتد و در نتیجه ما سال هاســت به این جمع بندی 
رسیدیم که ســعی کنیم حداالمکان از دارو های تولید داخل 
اســتفاده کنیم. هر دارویی کــه می خواهیم تجویز کنیم باید 
درنظر بگیریم که در کجــا زندگی می کنیم و بهترین دارو را 
برای بیمار تجویز کنیم.او با اشاره به اینکه برای تامین دارو های 

داخلی فعال مشکلی نبوده، ولی برای دارو های وارداتی با مشکل 
مواجه هستیم، گفت: برای دارو های وارداتی هر چند سال این 

اتفاق می افتد و االن شدیدتر شده است. 
 یک تخت آسایشگاهی برای ۶۴۰ نفر سالمند 

احمد دلبری، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی نیز با اشاره به 
مشکالت ســالمندان در حوزه دارو و درمان گفت: ۵۰ درصد 
ســالمندان سه بیماری مزمن دارند و این در حالی است که با 
توجه به کمبود امکانات چشم انداز مشخصی برای سالمندان 

وجود ندارد. 
آمارها نشان می دهد برای جمعیت فعلی سالمند زیرساخت های 
اجتماعی و بهداشــتی درمانی مناسبی فراهم نشده است. در 
حالی که  در کشــورهای پیشــرفته به ازای هر ۱۸ سالمند 
یک تخت آسایشــگاهی وجود دارد در کشورمان ما یک تخت 
آسایشگاهی به ازای هر ۶۴۰ نفر سالمند داریم. این مساله در 
کنار آمار باالی بیماری مزمن سالمندان زنگ خط بحران را به 

صدا درآورده است. 
رئیــس مرکــز تحقیقات ســالمندی در این بــاره گفت: در 
کشــورهای در حال توســعه که منابع کافی برای غربالگری، 
درمان و مراقبت از ســالمندان وجود ندارد اســتراتژی ها باید 
مبتنی بر آموزش باشــد یعنی افراد قبل از رســیدن به سن 
سالمندی و بازنشسته شدن باید آمادگی های الزم را برای حفظ 
سالمتی خود )از لحاظ جسمی و روحی( در دوران سالمندی 
کسب کنند. در کشور فرانسه فرآیند بازنشسته شدن دو سال 
طول می کشــد یعنی فرد دو سال قبل از بازنشسته شدن ۵۰ 
درصد ســاعات اداری را صرف کار و ۵۰ درصد دیگر را صرف 
آموختن خودمراقبتی می کند. در حالی که در کشــور ما افراد 
یک شــبه بازنشسته می شوند در حالی که هیچ آمادگی برای 

دوران سالمندی ندارند.
او می افزاید: یکی از دغدغه های دیگر ما در کشور بحث بیمه 
اســت؛ االن ۶۰ درصد منابع بیمه ای کشــور برای ۱۰ درصد 
جمعیت ســالمند استفاده می شود یعنی سالمندان ما ۶ برابر 
میزان جمعیت خود از خدمات بیمه بهره می برند؛ حاال تصور 
کنید در سال های آینده که امید به زندگی به دلیل پیشرفت 
خدمات بهداشــتی و درمانی افزایش می  یابد و ســالمندان با 
سنین بیشتری زندگی می کنند؛ اتفاقی که می افتد این است 
که جمعیت سالمند از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد افزایش می یابد 
و میــزان نیاز به منابع بیمه ای برای ســالمندان چندین برابر 
افزایش می یابد و نیاز به بیمه های طوالنی مدت خواهیم داشت 

در حالی که االن چنین بیمه هایی در کشور وجود ندارد.

افزایش سرسام آور هزینه های درمان دامن سالمندان را گرفته است

سالمت دور از دسترس بازنشستگان 


