
در حالي كه ظاهراً دانش آموزان مقاطع مختلف 
تحصيلي، س�اعات زي�ادي را س�ر كالس هاي 
درسي حاضر مي شوند، اما مطابق گزارش مركز 
پژوهش هاي مجلس شوراي اسالمي در ميزان 
ساعت  آموزش كالس هاي درسي، كم فروشي 
شده است. براساس س�ند برنامه درسي ملي، 
زمان آموزش پايه تحصيل�ي در دوره ابتدايي 
۹۲۵ ساعت، در متوسطه اول هزار و ۱۱۰ ساعت 
و در متوسطه دوم در ش�اخه نظري هزار و ۲۹۵ 
س�اعت تعيين شده است، اما كس�ري ساعت 
آموزش در كالس هاي درسي به قدري بحراني 
اس�ت كه معلمان ب�راي جب�ران آن، دروس را 
»يك خط در ميان« تدري�س مي كنند و بخش 
زيادي از آم�وزش را به اس�تفاده از كالس هاي 
تقويتي يا تكلي�ف در خانه  حوال�ه مي دهند و 
اين يعني، كيفيت آم�وزش در مقاطع مختلف 
به خصوص مقط�ع ابتداي�ي افت كرده اس�ت. 
طب�ق گ�زارش مرك�ز پژوهش ه�اي مجلس 
دانش آموزان مقطع ابتدايي بايد ۹۲۵ س�اعت 
در طول س�ال تحصيلي در كالس ه�اي درس 
آموزش ببينند، ام�ا نتايج تيم�ز ۲۰۱۹ در پايه 
چهارم ابتدايي نشان مي دهد اين دانش آموزان 
تنها ۶۲۵ س�اعت آم�وزش مي بينن�د. با اين 
مي�زان از آموزش، پنجاه  و  هش�تمين كش�ور 
از بين پنجاه  و  هش�ت كش�ور جهان هستيم! 
اي�ن در حالي اس�ت كه س�اعت آموزش�ي در 
پاكس�تان، ش�يلي، اياالت متحده، عربستان 
سعودي، هلند، ايتاليا، قطر، مراكش، دانمارك، 
تركي�ه و امارات متح�ده عربي در طول س�ال 
تحصيل�ي بيش از هزار س�اعت اس�ت و حتي 
مونته نگ�رو ه�م ۶۵۳ س�اعت آم�وزش دارد. 
ماجرا از آنجاي�ي بحراني تر مي ش�ود كه طبق 
گزارش مركز پژوهش ه�اي مجلس كه گزارش 
پژوهش�گاه مطالعات آم�وزش  و  پ�رورش نيز 
آن را تأييد مي كند، ميزان آم�وزش واقعي در 
مدارس از ۶۲۵ ساعت هم كمتر و ۵۷۶ ساعت 
در يك دوره سال تحصيلي است. با اين حساب 
تنها ۶۲ درصد از ۹۲۵ ساعت مصوب شده، در 
مدرسه به آموزش پرداخته مي شود. گزارش ها 
نش�ان مي دهد اين اتالف به داليل�ي از جمله 
مقررات نانوشته مدرسه، غيبت دانش آموزان، 
تعطيالت پيش بيني نشده، روزهاي نيمه تعطيل 
و استراحت هاي درون مدرسه اي است. از سويي 
قان�ون بازگش�ايي م�دارس در اول مهرماه هر 
سال، مصوبه س�ال ۱۳۷۶، آنچنان آغاز و پايان 
سال تحصيلي را بسته است كه جاي هيچ گونه 
جبران اتالف س�اعت آموزش�ي وجود ندارد. 
در نظام فعل�ي آموزش و پرورش كش�ور، پس 
از پاي�ان امتحانات و آغاز تعطيالت تابس�تانه، 
حدود س�ه ماه، آم�وزش عماًل تعطيل اس�ت و 
اي�ن مي توان�د موج�ب اخ�الل در يادگي�ري 
دانش آموزان و حتي اتالف س�اعت آموزش�ي 
س�ال تحصيلي بعد به جهت لزوم وقت گذاري 
براي مرور آموخته هاي پيشين شود. در صورتي 
ك�ه كش�ورهاي پيش�رفته ت�الش كرده اند تا 
تعطيالت در طول سال تحصيلي توزيع شود و 
تعطيالت پايان سال تحصيلي به حداقل رسد تا 
جايي كه تعطيالت در برخي از كشورها همچون 
دانمارك ي�ا انگليس به ۱/۵ ماه رسيده اس�ت. 
»ج�وان« ب�ه منظ�ور تحلي�ل آس�يب هاي 
كمبود س�اعت آموزش�ي ب�راي دانش آموزان 
ابتداي�ي در طول س�ال تحصيل�ي و همچنين 
راهكاره�اي جب�ران آن ب�ا مس�عود كبيري، 
عض�و هيئ�ت علم�ي پژوهش�گاه مطالع�ات 
آم�وزش  و  پ�رورش گفت وگ�و كرده اس�ت. 

آقاي كبيري! براس�اس س�ند تحول 
برنامه درس�ي دانش آموزان بايد در 
يك دوره تحصيلي در مقطع ابتدايي 
۹۲۵ س�اعت آموزش داده شود، اما 
چطور اين ميزان ساعت به تنها ۶۲۵ 
ساعت تقليل يافته است؟ ۳۰۰ ساعت 

آموزش چطور از بين رفته است؟
طبق س��ند تحول برنام��ه درس��ي دانش آموزان، 
بايد در يك دوره تحصيلي ابتدايي ۹۲۵ س��اعت 
آموزش داده شود. اين ساعت براي 8/۵ ماه تحصيلي 
تعريف ش��ده كه از ابتداي مهرماه هر سال تا پايان 
خردادماه سال بعد به غير از دو هفته تعطيالت نوروز 
در نظر گرفته شده است. اين در حالي است كه با آغاز 
خردادماه عماًل مدارس به دليل برگزاري امتحانات 
تعطيل مي ش��ود و يك ماه از سال تحصيلي براي 
آموزش از دس��ت مي رود و اين كم فروشي آشكار 
براي دانش آموزان است كه به آينده تحصيلي آنها 

لطمه جدي وارد مي كند. 
بدتر اينكه نه دانش آموز و نه معلم در اين خصوص 
هيچ اعتراضي ن��دارد، حاال ي��ا نمي دانند كه چه 
اجحافي در حق دانش آموز ش��ده يا اگر هم بدانند 
خيلي برايشان اهميتي نداشته است. به همين دليل 
تكليف مطالبه گر در اين زمينه مشخص نيست و اگر 

هم مشخص باشد خيلي با آن مشكلي ندارد. 
از سوي ديگر، مدارس ساعات امتحانات را بخشي 
از آم��وزش در نظ��ر مي گيرند و اين يك اش��تباه 
بسيار بزرگ است؛ اشتباهي كه متأسفانه تا امروز 
مسكوت مانده است. بدتر اينكه امتحانات در دوره 

متوسطه اس��ت و در 
دوره ابتداي��ي حتي 
امتحاني وجود ندارد 
ك��ه تعريف موس��ع 
آموزش را در مورد آن 

به كار بگيريم. 
وقتي مي گوييم زمان 
تعيي��ن ش��ده براي 
»آموزش«، يعني دانش آموز بايد در آن ساعت معين 
شده آموزش ببيند. مگر اينكه مسئوالن، آموزش را 
آنقدر گسترده ديده باشند كه در آن هم دانش آموز 
درس ببيند، هم تمرين كن��د و هم امتحان بدهد! 
عماًل وقتي يك ماه از سال تحصيلي را چشم پوشي 
مي كنيم و به دانش آموز درس نمي دهيم و فقط از 
او امتحان مي گيريم اين يعني يك ماه از هشت و 
نيم ماه سال تحصيلي را از بين برده ايم. همچنين 
در طول سال تحصيلي، تعطيالتي مانند تعطيالت 
»آلودگي هوا« يا »ب��ارش برف ش��ديد« داريم و 
متأس��فانه هيچ مكانيزمي براي جب��ران آموزش 
طي چنين تعطيالتي در نظر گرفته نشده است. در 
برخي از استان ها مانند خوزستان به دليل مشكالت 
ريزگردها م��دارس را چن��د روز تعطيل مي كنند 
و براي اين روزهاي تعطيل نيز جبران آموزش��ي 

درنظر نمي گيرند. 
در كنار اين م��وارد مطرح ش��ده، بخش عمده اي 
از ناكارآم��دي ب��راي اجراي س��اعت اس��تاندارد 
آموزش مربوط به خود مدارس اس��ت، چراكه اگر 
دانش آموزان هر روز به مدرسه بروند و تعطيالتي هم 
نباشد زمان هاي زيادي از فعاليت مدارس به موارد 
غيرآموزشي اختصاص داده مي شود. مثاًل جلسه 
شوراي معلمان يا اردوي دانش آموزان را هم جزو 

ساعات آموزشي دانش آموز درنظر مي گيرند. 
عوامل ديگري نيز موجب كاهش ساعت آموزشي 
در كالس هاي درسي شده است، مثاًل قانوني وجود 
دارد كه معلمان ابتدايي كه ۲0 سال سابقه كار دارند، 
يك روز در هفته به مدرسه نمي روند، اما با نرفتن 
معلم به كالس درس چه اتفاقي براي دانش آموزان 
مي افتد؟ يك روز كامل براي دانش آموزان كالس 
»ورزش، ورزش، هن��ر« مي گذارن��د و با كيفيت 
بسيار ضعيف و به اسم ساعت آموزشي كالس روز 
را به پايان مي رسانند. در صورتي كه وقتي يك روز 
معلم سركالس حضور نداشته باشد، يعني آن روز 
آموزش انجام نشده اس��ت. برعك��س در چهار روز 
باقي هفته كه »معلم تقليلي« س��ركالس حاضر 

مي شود به صورت فشرده درس هاي رياضي و علوم 
را آموزش مي دهد. بدتر اينكه خانواده ها نيز با نبود 
آموزش در روزهاي عدم حضور معلم تقليلي آشنا 
هستند و بسياري از آنها در روز تقليل، فرزندشان را 
به مدرسه نمي فرستند.  متأسفانه آشفتگي شديدي 
در موضوع ساعت آموزش در مدارس وجود دارد كه 

خيلي از موارد آن پنهان است. 
مقصر اين آش�فتگي چه كسي يا چه 

كساني هستند؟
آموزش و پرورش سهم زيادي در كم فروشي ساعت 
آموزشي را با اشتباه اس��تراتژيكي به گردن دارد، 
چراكه تنها دو س��وم از زمان آموزش استاندارد را 
براي دانش آموز خرج كرده اس��ت  و اينكه در دوره 
ابتدايي عمالً پايان سال تحصيلي را آخر ارديبهشت 

ماه اعالم مي كند. 
آسيب هاي اين كم فروشي آموزشي 

چيست؟
وقتي زمان كاف��ي براي آم��وزش در اختيار معلم 
نباش��د، معلم نمي تواند دروس را ب��ه خوبي و به 
صورت مفهومي ب��ه دانش آموزان ي��اد بدهد و با 
حداقل كيفيت، تدريس مي كند. وقتي كه تدريس، 
ناكافي يا بي  كيفيت باشد به دانش آموزان تكاليف 
با حجم زياد براي منزل داده مي ش��ود و در نهايت 
مش��خص نيس��ت اين تكاليف با چه كيفيتي به 

سرانجام مي رسد؟ 
گاهي از سوي برخي از افراد گفته مي شود كه حجم 
مطالب دروس آموزشي زياد است. دليلش هم اين 
است كه »زمان اختصاص ش��ده براي آموزش« با 
»حجم محتواي كتب درسي« همخواني ندارد. در 
صورتي كه اگر معلم زمان كافي براي آموزش داشته 
باشد، شمرده شمرده و با يك جريان تدريس آرام و 
با اس��تفاده از روش هاي متنوع براي دانش آموزان 
محتواي درسي را ياد مي دهد و با صبر و حوصله، 
پاسخگوي سؤاالت دانش آموزان خواهد بود، اما اگر 
اين معلم، قرار باشد همان حجم مطالب درسي را در 
يك سوم زمان به دانش آموزان ياد بدهد، از همه اين 

موارد عنوان شده چشم پوشي خواهد كرد. 
»آموزش« زماني كيفيت دارد ك��ه دانش آموزان، 
مطالب درس��ي را به خوبي درك كنند و بفهمند. 
يك دانش آموز بايد از روش كاوش��گري مفاهيم را 
فرا بگيرد. در چنين شرايطي است كه انتقال دانش 
به خوبي انجام شده است.  تصور كنيد در محل كار، 
وظايفي را به افراد محول كنند اما زمان كافي براي 
انجام آن در نظر نگيرند. آن وقت پرس��نل به دليل 

نداشتن زمان كافي، مجبور هستند كه كارشان را 
طوري به سرانجام برسانند كه با زمان تعيين شده 
همخواني داشته باشد و در نتيجه عملكرد ضعيفي 
خواهند داشت. اين مسئله در تدريس معلمان نيز 
به همين صورت است، بنابراين كسري در ساعت 
آموزش يعني افت شديد كيفيت آموزش، بنابراين 
زمان آم��وزش مهم ترين عنصر يادگي��ري براي 
دروس است. هر چند استدالل هاي پوچ زيادي را 
درباره كمبود ساعت آموزش در كالس هاي درسي 
ش��نيده ام؛ مثاًل اينكه بخش��ي از زمان آموزش با 
تكاليف در منزل انجام مي شود، اما سؤال اينجاست 
كه اگر قرار است آموزش را در قالب تكاليف به خانه 
ببرند پس چرا زمان آن را در سند نوشته ايد؟! مگر ما 
جريان آموزش در خانه را جز جريان رسمي آموزش 

در نظر مي گيريم؟ 
با اين تفاسير وضعيت كيفيت آموزش 

در مدارس به شدت افت كرده است؟
بله. براس��اس آمار منتشر شده از س��ال ۲011 به 
بعد، افت ش��ديد در زمان آموزش تحصيلي كشور 
داشته ايم. متأسفانه ما آخرين رتبه از لحاظ »زمان 
آموزش تحصيل��ي« در دنيا را داري��م تا جايي كه 
كش��ورهاي ديگر حدود دو برابر زمان آموزش در 
مدارس م��ا را براي دانش آم��وزان خود اختصاص 
داده اند. رد ش��دن از چنين موض��وع مهمي، آثار 
زيان باري را براي كيفيت آموزش در مدارس كشور 
به دنبال خواهد داشت. به همين دليل براي بهبود 
عملكرد آموزشي در كشور بايد اولين قدم در جهت 

توجه به زمان آموزش باشد. 
با توجه ب�ه نزديك ب�ودن مهرماه و 
آغاز س�ال تحصيلي جدي�د راه حل 
پيشنهادي شما براي افزايش ساعت 
آموزش و به دنبال آن افزايش كيفيت 

آموزش در مدارس چيست؟
به نظر من وقتي تعيين شده كه بايد ۹۲۵ ساعت به 
دانش آموزان ابتدايي آموزش داده شود اصلي ترين 
راهكار اج��راي همين مصوبه اس��ت. در اين ميان 
بهانه هايي چون گرماي خردادماه در جنوب كشور 
مطرح مي ش��ود كه هر چند گرماي جنوب كشور 
در خردادماه طاقت فرساس��ت، اما تدابير جبراني 
ديگري مي  توان براي آن درنظر گرفت؛ مثاًل اينكه 
دانش آموزان در استان هاي گرمسير پنج شنبه ها را 
تعطيل نباشند و به مدرس��ه بروند. در اين صورت 
دانش آموزان در گرما به مدرسه نرفته اند و ساعت 

آموزشي آنها نيز جبران شده است. 
از طرفي تعطيلي چهارماهه مدارس از ابتداي خرداد 
ماه تا پايان شهريورماه  در عمده كشورهاي پيشرفته 
كنار گذاش��ته و تالش شده اس��ت تا تعطيالت در 
طول س��ال تحصيلي توزيع و پيوس��تگي آموزش 
رعايت شود؛ مثاًل اينكه سال تحصيلي مدارس از 1۵ 
شهريورماه آغاز شود.  در كشور تركيه قانوني وجود 
دارد كه در آن مدارس بايد ۲00 روز باز باش��د و در 
تعداد روز مشخص ش��ده، به دانش آموزان آموزش 
داده شود. در اين شرايط اگر مدرسه اي بنا به هر دليلي 
تعطيل شود تا زماني كه ۲00 روز آموزش نداده باشد، 
اجازه ندارد سال تحصيلي را به پايان برساند. اين در 
حالي است كه در كشور ما ۹۲۵ ساعت آموزش براي 
مدارس تعيين شده است، اما براي اجرايي شدن آن 

هيچ حساب و كتابي وجود ندارد! 
ما نيز مانند تركيه بايد به مدارس در مناطق مختلف 
اختيار بدهيم تا براساس شرايط خاص منطقه اي 
خود، ميزان ساعت آموزش مصوب شده را تكميل 
كنند. البته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش بايد 
ميزان ساعت مصوب شده آموزشي را مورد پايش و 
نظارت قرار دهند تا حتماً ميزان ساعت تعيين شده 
براي هر كالس درس��ي اتفاق بيفت��د، چراكه اگر 
دانش آموزان، خواندن، نوشتن و دروس پايه شان 
را به خوبي ياد نگيرند تا پايان تحصيل با مش��كل 

مواجه خواهند شد. 

88498440۳سرويس اجتماعي
كم فروشي در كالس هاي درس!
تنها ۶۲ درصد از ۹۲۵ ساعت مصوب، در مدرسه به آموزش پرداخته مي شود

عضو هيئت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش  و  پرورش در گفت  و  گو با »جوان«: آموزش  و  پرورش سهم زيادي در كم فروشي
 ساعت آموزشي به گردن دارد، چراكه تنها دو سوم از زمان آموزش استاندارد را براي دانش آموز خرج كرده است

پدر مهسا اميني:

سوءاستفاده كنندگان دلسوز ما نيستند
رئيس�ي  آي�ت اهلل  تلفن�ي  تم�اس  امين�ي  مهس�ا  پ�در 
ك�رد  تأكي�د  و  دانس�ت  امي�د  و  قل�ب  ق�وت  ماي�ه  را 
سوءاس�تفاده كنندگان از فوت دخترش، دلس�وز آنها نيس�تند. 
امجد اميني، پدر مرحومه مهس��ا اميني ديروز در مصاحبه ای تأكيد كرد: 
بنده صراحتاً همه اظهارات س��ردار رحيمی، فرمانده ني��روی انتظامی را 
تكذيب می كنم؛ لباس مهسا هيچ مشكلی نداشت. امينی تصريح كرد: بنده 
درخواست دسترس��ی به دوربين های داخل ون و حياط ساختمان وزرا را 
كردم اما هيچ جوابی به من ندادند! هر فيلمی هم كه در فضای مجازی منتشر 
شده، سانسور شده است. پسرم زماني كه با من تماس گرفت، در هشتگرد 
بودم و بالفاصله خودم را به بيمارستان رساندم. پزشكش را پيدا كردم و به 
گفته پزشك و پرستاران، مهسا دچار مرگ مغزي و ايست قلبي شده بود. به 
ما گفتند يكسري از اعضاي بدنش هنوز زنده است. ما اميدوار بوديم، برگردد 
ولي هيچ نتيجه اي نگرفتيم؛ حتي به من گفتند بايد براي حفظ كليه ها، مهسا 
دياليز شود، گفتم هر عمل و كاري براي حفظ جان دخترم مي توانيد، انجام 
دهيد و امضا هم كردم. طرح برخي ادعاها مبني بر اينكه من اجازه عمل مهسا 
را نداده ام، دروغ بوده و صحت ندارد، چراكه همه برگه ها را امضا كردم، اما 

فايده نكرد و دخترم رفت. 
اميني در بيان مطالبه خود گفت: انتظار خود و خانواده ام فقط اين است كه 
عامالن و اشخاصي كه باعث فوت دخترم مهسا شدند، در مألعام بازجويي 
شوند كه چرا اين كار را كردند و به سزاي عمل خود برسند تا خون دخترم 

پايمال نشود. 
 اميني با اشاره به تماس مسئوالن كشوري با خود به تسنيم گفت: مسئوالن 
كشوري قول پيگيري و بررسي علت فوت دخترم را به ما داده اند. آيت اهلل 
رئيسي در تماس تلفني كه با خودم داشت، گفتند كه موضوع به  جد بررسي 

مي شود و اين قوت قلب و اميدي برايمان شده است. 
وي  تأكيد كرد: كساني كه از موضوع مرگ مهسا دنبال سوءاستفاده هستند، 
هيچ ارتباطي با ما ندارند و ما نيز كاري به آنان نداريم، آنها دلسوز ما نيستند، 
آن چيزي كه واقعيت داش��ته خودم در مصاحبه ها اع��الم كرده ام، فقط 
درخواستمان بررسي علت مرگ دخترم و برخورد با بانيان اين حادثه بوده 

و اين تنها آرزويمان است. 
 حضور نماينده ولي فقيه  در منزل مرحومه مهسا  اميني

واكنش ها به فوت مهسا اميني و دلجويي مسئوالن از خانواده وي همچنان 
ادامه دارد.  روز گذشته، حجت االسالم عبدالرضا پورذهبي، نماينده ولي فقيه 

در كردستان در منزل مرحومه اميني حضور يافت. 
حجت االسالم پورذهبي ضمن ابراز مراتب تأثر و تسليت به خانواده مرحومه 
اميني  گفت: به عنوان نماينده ولي فقيه به خانواده مرحومه خانم مهس��ا 
اميني اطمينان دادم كه همه نهادها براي دفاع از حقوقي كه از خانم اميني 
تضييع شده، اقدام خواهند كرد و هيچ حقي از خانواده مرحومه اميني ناديده 
گرفته نخواهد شد.  وي تأكيد كرد: همچنان كه به خانواده خانم اميني قول 
داده ام، بنده نيز به سهم خودم موضوع فوت ايشان را تا نتيجه نهايي پيگيري 
خواهم كرد.  در همين رابطه و پس از موضع گيري رؤساي سه قوه، شوراي 

عالي انقالب فرهنگي هم بيانيه اي صادر كرد. 
در بخشي از اين بيانيه آمده اس��ت: از آنجا كه فوت مرحومه اميني موجب 
جريحه دار شدن احساسات بسياري از مردم ش��ريف ايران شد، الزم است 
دستگاه هاي مسئول براساس دستور صريح رؤساي محترم قواي سه گانه 
كشور، ضمن بررسي دقيق و همه  جانبه موضوع، نتايج آن را به اطالع مردم و 
افكار عمومي برسانند و در صورت قصور يا تقصير احتمالي با متخلفان برخورد 
الزم صورت پذيرد.  اين بيانيه تصريح مي كند: جامعه ايران كه صادقانه داغدار 
دختر جواني است كه به منزله دختر خود مي پندارد و احساسات خود را در 
اين باره بيان مي كند، جامعه اي انقالبي و اسالمي است. درباره جامعه ايران 
نبايد قضاوت هاي س��طحي صورت داد؛ بنيه جامعه ايران، ارزشي، ديني، 
خانواده گرا و دانش محور است. مطابق بيانيه شوراي عالي انقالب فرهنگي، 
از مجموعه مصوباتي كه در مورد حجاب و عفاف در ش��وراي عالي انقالب 
فرهنگي مصوب شده است كمتر از 10درصد جنبه كنترلي دارد، ۹0 درصد 
مصوبات جنبه تعليم و تربيت، فرهنگ سازي، تقويت دانش، آگاهي بخشي 
و ترويج الگوهاي سالم زندگي در ميان نسل جوان دارد.  در بخش ديگري 
از بيانيه شوراي عالي انقالب فرهنگي تأكيد شده است: از مجموعه مصوبات 
بيشترين وظايف بر عهده صدا و سيما، آموزش و پرورش و ساير دستگاه هاي 
فرهنگي است. ماجراي خانم مهس��ا اميني زنگ هش��داري براي تمامي 
دستگاه هاي مسئول براي انجام وظايف عمدتاً فرهنگي و معرفت افزايي است، 

تا در آينده شرمنده مردم و خانواده هاي ايراني نباشيم. 

مهسا گربندي
  گزارش  یک

حسین سروقامت

يوناني ها افسانه اي دارند به نام »پيگماليون«؛ مجسمه سازي كه 
سرانجام عاشق مجسمه اي شد كه خودش ساخته بود!

او مجس�مه را در بر گرفته، رفته رفته احساس كرد از زبري آن 
كاسته شده. . . مجسمه نرم شد و چنان معشوقه اي در آغوش 

پيگماليون جا خوش كرد!
پيگماليون نم�اد تأثي�ر انتظار ب�ر واقعيت اس�ت. او با تلقين 

مجسمه اي ساخت كه خود تصور كرده بود. 
روانشناسي با استفاده از افسانه پيگماليون دو گروه دانش آموز 
باهوش و معمولي تدارك ديده، براي هر يك معلم جداگانه اي در 
نظر گرفت، اما به معلم ها دروغ گفت. بچه هاي باهوش را معمولي 

و دانش آموزان معمولي را باهوش معرفي كرد. 
مي دانيد چه اتفاقي افتاد؟ باور اش�تباه معلم، بچه ها را تغيير 
داد. معمولي ها نبوغ سرش�اري نش�ان دادن�د، زرنگ ها افت 

چشمگيري كردند!
دوس�تان! ش�ما با باورتان هس�تي را تغيير مي دهي�د؛ اين را 

مي دانستيد؟
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   شهروند - تهران: با توجه به افزايش ۵7 درصدي حقوق 
كارگران در ارديبهشت و سر  و  صدايي كه كارفرمايان به خاطر 
آن به راه انداختند، ميزان افزايش ت��ورم بعد از اصالح قيمتي 
بسيار بيشتر از چيزي بود كه انتظار داشتيم. از وزارت كار تقاضا 
مي كنم نسبت به حقوق و مزاياي كارگران بازنگري مجدد داشته 
باشد و مجدد براي شش ماهه دوم افزايش حقوقي براي كارگران 
اعمال كند تا كارگران بتوانند از اين سختي معيشتي رها شوند. 
واقعاً حقوق هاي دريافتي كفاف نمي كن��د و فقط براي گذران 
10 روز اول هر ماه كافي اس��ت. با توجه به بازگشايي مدارس و 
حضوري شدن كالس هاي دانش آموزان، هزينه هاي جديدي هم 
به خانوارها اضافه مي شود. از سرپرست وزارت كار تقاضا مي كنم 

نسبت به اين موضوع توجه ويژه اي داشته باشد. 

سالم بر ش�ما مخاطبان هميش�گي »جوان«. 
اين س�تون متعلق به شماس�ت. دلگويه هاي 
ش�ما عزي�زان را از طري�ق ش�بكه هاي 
 ۰۹۱۹۰۹۶۸۵۳۰ ش�ماره  ب�ا   اجتماع�ي 
يا تلفن: ۸۸۴۹۸۴۴۸ پذيرا و  ش�نوا هستيم. 
در نظر داشته باش�يد اين ستون را مسئوالن و 

مديران با حساسيت ويژه مي خوانند.  اسكن كنيد

استقراض 92 ميليون يورويي
 براي رشد خدمات القايي!

در بسياري از مسائل زيرساختي سالمت با چالش جدي 
مواجهيم، اما دولت براي واردات دستگاه هاي تصويربرداري 

پزشكي از بانك جهاني ۹۲ ميليون يورو وام گرفته است!
با موافقت بانك جهاني براي پرداخت ۹۲ ميليون يورو وام به ايران براي 
خريد دستگاه هاي تصويربرداري، مركز هماهنگي اقتصادي وزارت 
بهداشت اطالعيه مناقصه آن را منتشر كرد. وام ۹۲ ميليون يورويي 
بانك جهاني در حالي براي خريد دس�تگاه هايي همچون ام آرآي در 
اختيار كش�ورمان قرار گرفته است كه به واس�طه تحريم ها بسياري 
از داروها و تجهيزات پزشكي به بيماران خاص و صعب العالج ايراني 
نمي رسد و در مقطعي حتي ما براي واردات واكسن كرونا با چالش جدي 
مواجه بوديم. در چنين شرايطي گران ترين و پيچيده ترين دستگاه هاي 
تصويربرداري يا دس�تگاه هايي كه در حوزه زيبايي كاربرد دارند، به 
سادگي به دستمان مي رسد و حتي كشوري همچون امريكا كه به طور 
مستقيم در برابر ما قد علم كرده، مسير واردات اين قبيل تجهيزات 
پزشكي را براي كشورمان باز گذاشته است. از سوي ديگر استقراض از 
بانك جهاني براي خريد اين دستگاه ها در حالي است كه بر اساس آمار 
موجود به ازاي هر صد هزار ايراني ۱/۴ دستگاه سي تي اسكن در كشور 
وجود دارد. مركز آمار كميسيون اروپا اعالم كرده كه اين ميزان با سرانه 
اين دستگاه در هلند، لهستان و اسلواكي برابري مي كند. اين ميزان در 
فرانسه  ۱/ ۱ ، در روماني ۰/۹، در ايتاليا ۱/۸ و در سوئد ۱/۷ است. از سوي 
ديگر كشورمان در حوزه س�المت با مشكالت زيرساختي جدي تر و 
كم هزينه تري مواجه است كه بر خريد چنين دستگاه هايي اولويت دارد. 

وام ۹۲ ميليون يورويي با احتس��اب نرخ ارز، حدود ۲ه��زار760 ميليارد 
تومان مي شود كه قرار است از سرمايه كشور براي خريد تجهيزات جديد 

تصويربرداري هزينه شود. 
طبق گزارش س��اعت س��المت، بر اس��اس اطالعات موجود قرار است با 
اين اعتبار ارزي 11 دس��تگاه سي تي اس��كن 1۲8 اساليس، دو دستگاه 
سي تي  اسكن ۲۵6 اساليس و41 دستگاه MRI خريداري شود كه البته با 
رايزني هاي انجام شده، احتماالً خريد تعدادي تجهيزات آزمايشگاهي نيز 

در دستور كار قرار مي گيرد كه هنوز رسماً اعالم نشده است. 
  مشخصات دستگاه هاي وارداتي 

با هماهنگي مركز هماهنگي اقتصادي وزارت بهداشت، كميته تخصصي 
تعيين مشخصات فني اين دستگاه ها با حضور كارشناسان معاونت درمان 
وزارت بهداشت در هيئت امناي ارزي براي معالجه بيماران اين وزارتخانه 
تشكيل شده است و اين كميته مشخصات دستگاه هايي را كه بايد خريداري 

شوند، تعيين كرده، شرايطي كه مسير خريد را مشخص مي كند. 
طبق نظر كميته تخصصي، دستگاه خريداري شده ترجيحاً بايد ساخت 
كشورهاي امريكاي شمالي، اروپاي غربي يا ژاپن باشد. با وجود اين در سايت 
 has to ( »سازمان بهداشت جهاني به جاي عبارت »ترجيحاً« از كلمه »بايد
be( براي خريد از اين كشورها استفاده شد. كميته فني تعيين مشخصات 
دستگاه هاي تصويربرداري كه با وام بانك جهاني خريداري مي شود. شرايط 
ديگري نيز تعيين كرده از جمله اينكه اين دس��تگاه ها بايد حتماً ژنراتور، 
شيشه سربي و چاپگر داشته باشند. همچنين با توجه به محدوديت منابع 
هليوم در كشور، دستگاه هاي ام آر آي واجد تكنولوژي Helium free باشد.  
عالوه بر آن كميته تخصصي تعيين مشخصات خريد اين دستگاه ها به مركز 
هماهنگي اقتصادي وزارت بهداشت اعالم كرده كه با توجه به نياز برخي 
مراكز عمومي و غير تخصصي، مشخصات فني برخي دستگاه ها حداقلي 
باشد تا هزينه تخصيصي با توجه به نياز گيرندگان خدمت كاهش يابد. البته 
اين شرط با خريد دستگاه هاي بسيار پيشرفته و گرانقيمت سي تي اسكن 

1۲8 و ۲۵6 اساليس همخواني ندارد. 
آگهي مناقص��ه خريد اين تجهيزات 1۲ ش��هريور 1401 توس��ط مركز 
هماهنگي اقتصادي وزارت بهداشت منتشر شده و شركت هاي توليد كننده 
و تأمين كننده تا ۲6 سپتامبر )4 مهر 1401( براي ارسال پيشنهادهاي خود 

براي شركت در اين مناقصه فرصت دارند. 
 آمار عجيب دستگاه هاي پزشكي پيش�رفته در ايران همگام 

با اروپا
طبق آمارها تعداد دس��تگاه هاي ام آر  آي و س��ي تي اس��كن در ايران با 
پيشرفته ترين كشورهاي اروپايي برابري مي كند و حتي در مواردي بيشتر 
اس��ت. به گفته ابراهيم متوليان، رئيس اسبق مركز هماهنگي اقتصادي 
وزارت بهداشت، تعداد دستگاه هاي MRI در تهران بيش از پنج برابر لندن 

است كه عمده آن در بخش خصوصي است. 
آنطور كه سعيد كريمي، معاون درمان وزارت بهداشت هم مي گويد تقريباً 
همه بيمارستان هاي باالي 100 تختخوابي كشور، دستگاه سي تي اسكن 
دارند. وي مي افزايد: »البته طي يك تا دو س��ال اخير باالي 1۵0 دستگاه 
سي تي اسكن در كشور توزيع شده است و در همين مدت يكسال گذشته 
كه من در معاونت درمان وزارت بهداش��ت هس��تم بيش از ۳0 دستگاه 

سي تي اسكن به مراكز درماني تحويل داده شده است.« 
  رش�د تقاضاهاي القايي براي خدمات پاراكلينيك�ي با وجود 

محدوديت منابع
همين حاال هم يكي از چالش هاي مديريت منابع نظام سالمت رشد تقاضاي 
القايي است. با پيگيري بسياري از مراكز خدمات پاراكلينيكي كه اغلب هم 
در شهرهاي بزرگ و پايتخت متمركز شده اند در مي يابيم سهامداران اين 
مراكز پزشكاني هستند كه حتماً براي بيمارانشان اين خدمات را تجويز 
مي كنند و در نهايت درآمدهاي حاص��ل از اين تجويزهاي غيرضرور را به 

نسبت سهم بين خودشان تقسيم مي كنند!
به گفته دكتر علي اكبر بهرامي فر، عضو انجمن راديولوژي ايران، حدود 8۵ 
درصد تجويزهاي ام  آر آي و سي تي اسكن در كشور با استانداردهاي علمي 

مطابقت نداشته، نياز به تجويز نبوده و جواب آنها منفي است. 
مريم كه به عنوان اپراتور در يك مركز خصوصي سنجش تراكم استخوان 
كار مي كند در اين باره به خبرنگار »جوان« مي گويد:» در مركزي كه من 
كار مي كنم پنج پزشك ارتوپد و جراح عمومي اين دستگاه را خريداري و 
وارد كرده اند. البته بيمه تجويز صاحب امتياز مركز را نمي پذيرد، اما تا قبل 
از ايجاد نسخه الكترونيكي از ما مي خواستند برگه خالي از دفترچه بيمار 
بكنيم و بقيه پزش��كاني كه با هم كار مي كنند در برگه كنده شده نسخه 

تجويز سنجش تراكم را مي نوشتند!«
ماجراي تقاضاهاي القايي خدمات پاراكلينيك اما به همين منتهي نمي شود. 
كم نيستند پزشكاني كه براي انجام خدمات آزمايشگاهي و پاراكلينيكي 
بيماران را به مركز خاصي ترغيب مي كنند. ماجرايي كه پشت پرده اش به 
پورسانت ها و روابط مالي خاص پزشك منظور با مركز خدماتي باز مي گردد.  
مجتبي قمري، متخصص پوست هم در گفت وگو با »جوان«، با تأكيد بر 
بحث اهميت تأمين واكسن براي جان و سالمت مردم مي افزايد:»دولت 
براي تأمين بودجه واكس��ن 10 دالري با مش��كل مواجه است، اما شما 
بگوييد دس��تگاه چند ميلياردي در عرض مدت كوتاهي ۲۵ دستگاه در 
مقابل شما مي چيند؟ ببينيد مافياي اينها چقدر قوي هستند هر چيزي را 
كه بخواهند تأمين مي كند حتي از امريكا و ما نمي توانيم از چين به راحتي 

واكسن بخريم!«
  استقراض ۹۲ ميليون يورويي براي خريدي غير ضرور

منابع ما براي مديريت نظام سالمت محدود است و بايد به شكلي منطقي 
اين منابع محدود را مديريت كرد. معماي استقراض ۹۲ ميليون يورويي 
از بانك جهاني براي واردات دستگاه هاي تصويربرداري وقتي پيچيده تر 
مي شود كه بدانيم تهران و شهرهاي بزرگ از چنين مراكزي اشباع است. 
در ش��هرهاي كوچك و مناطق دورافتاده اي هم كه پزش��ك متخصص 
و حتي عمومي حضور ندارند، وجود چنين دس��تگاه هايي چه ضرورتي 

خواهد داشت؟

زهرا چیذري 

خبرگزاری ايرنا


