 ایسنا :رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماریهای وزارت
بهداشت از افزایش  ۴۰درصدی اهدای عضو در کشور طی سال جاری خبر
داد و گفت :یقین دارم که در سال آینده کارهای بسیار بزرگتری نیز در
حوزه سلولهای بنیادی انجام خواهد شد .دکتر مهدی شادنوش با بیان اینکه
جای خوشحالی است که امروز یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه اهدا و
پیوند عضو هستیم ،گفت :اهمیت اهدای عضو در کشور به گونهای است که
برای زنده نگه داشتن یک انسان ،هواپیماهای فالکون جت با پشتیبانی وزارت
بهداشت برمیخیزد تا عضوی را از شهری به شهر دیگر منتقل کند.

اهدای عضو
 ۴۰درصد
افزایش یافت

خبر

سالمندان ۱۰ ،درصد جمعیت ایران

 پاسارگاد :رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت
بهداشت با اشاره به رشد آمار سالمندی در کشور ،گفت :بر
اساس آخرین پیمایش صورت گرفته در کشور  ۱۰درصد
جمعیت را سالمندان تشکیل میدهند که از این بین سهم
مناطقسه،چهاروپنجدرتهرانباالترازسایرمناطقپایتخت
است.
دکتر محسن شَ تی در گفتوگو با ایسنا ،با اشاره به اینکه
سن سالمندی در ایران و کشورهای در حال توسعه  ۶۰سال
در نظر گرفته میشود ،گفت :نکته قابل توجه در خصوص

ورود به سن سالمندی این است که به هیچ عنوان ورود به
این دوره به معنای آغاز بیماری نیست و فرد میتواند همچون
گذشته زندگی کند ،اما نمیتوان از مراقبت افراد مسن نیز
غافلبود.
 بیماریهایشایعسالمندی
وی بیماریهای غیرواگیر شامل اختالالت شناختی
دمانس-آلزایمر ،افت سالمت شاخص دهان و دندان،
فشارخون باال ،دیابت ،بی اختیاری ادرار ،سقوط ،کم شدن
قدرت بدنی و . .را از بیماریهای مهم دوره سالمندی معرفی
کرد و گفت :مصرف داروهای زیاد باعث تداخل دارو با دارو،
تداخل دارو با غذا و . .میشود که همین امر نیز میتواند
مشکلسازباشد.
رئیس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت در
خصوصغربالگریبرایشناساییبیماریهایغیرواگیرمیان
سالمندان ،گفت :سیاستهای ما در وزارت بهداشت همواره
پیشگیری را مقدم بر درمان میشمارد .در همین زمینه
بستههای خدمات جامع سالمت سالمندی در نظام شبکه
بهداشت و درمان کشور در خانههای بهداشت و پایگاههای
بهداشتتوسطمراقبانسالمتبهصورترایگانارائهمیشود
و در صورت لزوم افراد به سطوح تخصصی ارائه خدمات ارجاع
دادهمیشوند.
وی افزود :اصالح سبک زندگی ،انجام فعالیت فیزیکی،

کنترل اضافه وزن و نیز انجام تمریناتی که منجر به تقویت
ذهن و حافظه شوند میتوانند منجر به کاهش آسیبهای
دورهسالمندیشوند.
 پیرترینوجوانترینشهرهایکشور
وی شهر گیالن را پیرترین شهر و سیستان و بلوچستان
را جوانترین شهر معرفی کرد و افزود :این دادهها بر اساس
آخرین پیمایش ما در سال ۹۵به دست آمده است و بر اساس
آن ۲۸/۹درصدجمعیتکشورسالمندانهستندکهقطعادر
سه سال گذشته بر میزان آن افزوده شده است.
رییس اداره سالمت سالمندان وزارت بهداشت
همچنین گفت :در پایتخت نیز مناطق سه ،چهار،
پنجوشهرستانطالقاندارایبیشترینتعدادسالمند
هستن .د
 رونماییازسندملیسالمندان؛بزودی
وی با اشاره به اینکه با گذر زمان و تا رسیدن سال
 ۲۰۵۰بیش از ۳۰درصد جمعیت کشور سالمند
خواهند بود ،به نیاز مبرم این قشر به دریافت خدمات
درمانی اشاره کرد و افزود :ما باید آماده پاسخگویی به
این نیازها باشیم .بر همین اساس سند ملی سالمت
سالمندان که در دوسال گذشته در شورای عالی سالمت و
شورای ملی سالمندان با همکاری سازمان بهزیستی ،وزارت
بهداشت ،وزارت رفاه و سازمان مدیریت برنامهریزی تدوین
شده است مصادف با روز جهانی سالمند در تاریخ  ۹مهر ماه
رونماییخواهدشد.
شتی ادامه داد :در کنار این سند ملی برنامههای گوناگونی
دنبال میشوند .یکی از این برنامهها تربیت متخصصان
طب سالمندی است که بتوانند با توجه به افزایش جمعیت
سالمندیدرآینده،پاسخگوینیازاینافرادباشند.
 حدود ۳۱درصدسالمندانکشوربیمهتکمیلی
دارند
ویضمنبیاناینکه ۹۴درصدسالمندانبیمهپایهدارند؛
اما تنها  ۳۴/۳۱درصد این افراد تحت پوشش بیمه تکمیلی
هستند،اظهارکرد:ازآنجاییکهخدماتکاردرمانیوبازتوانی
بخشی از نیازهای سالمندان را تشکیل میدهد ،نیاز است
بیمههاتوجهویژهایبهارائهایندستخدماتداشتهباشندتا
فشاری به این قشر برای دریافت این دست خدمات وارد نشود.
درحالحاضرعمدهضریباشغالتختهایبیمارستانیبرای
سالمندان است و همین موضوع میتواند نشان دهنده بار
هزینهای باشد که بر دوش این افراد برای دریافت خدمات
درمانیاست.
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 نجمه محمودآبادی
مدرسه ما هستند و ما برایشان
مدرسه
صبح است .زنگ
رابط میفرستیم تا مطمئن شویم
گزارش پاسارگاد از مدرسه ناشنوایان و نابینایان شهید ابراهیمی
تازه به صدا درآمده است .معلمها
آموزش آنها در مدارس عادی به
به سمت کالسهایشان در
خوبیانجاممیشود».
حرکتند .دو کودک نابینا دستان
اگر چه عربزاده آموزش در
هم را گرفت هاند .از حیاط به سمت
مدرسهتخصصیمختصبچههای
کالسشان میروند .یکی عصاکش
ناشنوا و نیمهشنوا را ترجیح
دیگری است و چون خودش هم
میدهد اما میگوید« :والدین
نمیبیند ،دوستش را به سمت در
دلشان میخواهد بچههایشان
و دیوار هدایت میکند .حامد بغل
در جامعه عادی زندگی کنند .در
مادرشاست.دستانکوچکشرابه
مدارس عادی تحصیل کنند .شاید
سمت دو کودک نابینا دراز میکند.
برای این بچهها رفتن به مدارس
بچههاازکنارمادرحامدردمیشوند
عادی از نظر صحبت کردن با
و میروند .حامد جیغ میکشد،
همکالسیهایشان به گفتار آنها
میخواهد با دو کودک برود .مادر،
کمک کند اما تحصیل زیر نظر
حامد را آرام میکند .چشمان حامد
مربیانیکهدورههایتخصصیبرای
به دنبال دو کودکی است که او را
کار با اینبچهها را دیدهاند به مراتب
یداند چرا به او
ندیدند .حامد نم 
بهتروموثرتراست».
عربزاده ادامه میدهد« :والدینی
بیتوجهیشدهاست.
که دوست دارند بچههایشان در
حامد کوچک ناشنوا است .نه
مدارس عادی تحصیل کنند باید
تنها مشکل ناشنوایی دارد بلکه
تالش بیشتری انجام دهند .بچهها
مشکل حرکتی هم دارد .حامد
کالساولاست.امابایدقبلازرفتن
را تربیت شنوایی ببرند .گفتاردرمانی
این تصویر تعدادی از دانشآموزان ناشنوای مدرسه شهید ابراهیمی است که با کاشت حلزون توانستهاند بشنوند و حرف بزنند /عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
بهسرکالسبهاتاقکاردرمانیبرود.
ببرند و از هر نظر برای ورود به
مادر منتظر آمدن کاردرمان است.
مدارس عادی آمادهشان کنند.
نرمشها تمام میشود 10 .ثانیه مانده تا نرمش دوباره این عمل را انجام بدهیم دولت هزینهاش و نابینایان در کرمان که مدرسه شبانهروزی
مخصوصا این بچهها در نظر دوستیابی ضعیف
کاردرمان که میآید ،هر سه به اتاق بازی میروند .تمام شود .مادر با انگشتان دستش برای حامد را میپردازد یا نه».
است».
عربزاده ادامه میدهد« :بچههایی که کاشت هستند ،باید مشکالتشان در گفتاردرمانی حل
اتاقبزرگاست.انتهایاتاقرابهدوبخشتقسیم ثانیههارامیشمارد.نرمشبعدیشروعمیشود.
مادر ادامه میدهد« :شنیدم یک عملی
شده است .سمت راست را به مکانی برای شن حامدنرمشهارادوستندارد.گریهمیکند.مادر هست که روی ساقهی مغز انجام میشود .اما حلزون را انجام میدهند و توانایی رفتن به شود».
مدیر مدرسه شهید ابراهیمی در مورد
بازی تبدیل کردهاند و سمت چپ را استخر توپ دست میکشد به سر پسر کوچک .اگر چه پسر میگویند هزینهاش خیلی زیاد است که در توان مدارس عادی را داشته باشند به این مدارس
کردهاند .ابتدای اتاق را هم تشکی گذاشت هاند و  6ساله است اما جثهی کوچکش شبیه بچههای ما نیست .حامد مشکل حرکتی دارد .وقتی درد فرستاده میشوند .اما در این مدرسه چون امکانات مدرسه میگوید« :این مدارس هر چه
میکشدمنحتینمیتوانمباحرفزدنآرامش تعداد شاگردان در کالسها کم است آموزش امکانات بیشتری داشته باشند خدمات بیشتر و
بچههارویشباالوپایینمیپرند.
 3ساله است.
مادر حامد را میگذارد روی زمین تا کنم.همشباایماواشارهبایدحرفبزنم.درمانده هم راحتتر انجام میشود و ما نظرمان این بهتری به بچههای ناشنوا و نیمهشنوا میتواند
اتاق بازی توجه حامد را به خود جلب کرده
است هم بچههای ناشنوا و هم نیمهشنوا در این ارایه کند .دو تا از بچههای نابینایمان میرفتند
است.حامددستانشرابهسمتاستخرتوپدراز کاردرمان راه رفتنش را ببیند .تلوتلوخوران شدم».
مادرنگاهمیکندبهکودکشکهمیانتوپها مدرسه آموزش ببیند .از طرفی در مدرسه شهید در قسمت خاکی حیاط مدرسه و خاک بازی
میکند .مادر او را میان توپها میگذارد و حامد اندکی راه میرود و مینشیند روی زمین .بعد
به مادر میآویزد .مادر ،حامد کوچک را بغل بازی میکند« :چقدر خوب شد که خانم عربزاده ابراهیمیماخدماتگفتاردرمانیوکاردرمانیهم میکردند .همین شد که به فکر افتادم اتاق بازی
مشغولبازیمیشود.
با آمدن کاردرمان نرمشهای حامد شروع میکندوبهکاردرمانمیگوید«:کاشمیرفتیم این اتاق بازی را راه انداخت .وقتی حامد را به به بچهها ارایه میکنیم که آمدن به این مدرسه را برایشان تدارک ببینم .در جلسهای با آقای
مهندسعباسلومدیرعاملجهانفوالدصحبت
میشود .مادر توضیح میدهد« :چون حامد توی نمازخانه .وسایل بازی را دیده ،نمیگذارد پارک میبرم همه نگاهش میکنند ،بعضیها برایبچههابهترمیکند»
به گفته عربزاده هزینهی خرید سمعک بین کردم و ایشان هم برای بازدید از مدرسه آمدند و
مشکل حرکتی دارد باید تحت کاردرمانی قرار نرمشها را انجام بدی».
هم درموردش سوال میکنند .نگاههای مردم
کاردرمان میرود اتاق مدیر مدرسه تا ببیند و کنجکاویهایشان باعث میشود من هم  8تا  12میلیون تومان است .که عالوه بر این کمک کردند تا اتاق بازی بچهها را تجهیز کنیم
بگیرد .امسال کالس اول است و قبل از رفتن
به سر کالس نرمشها را انجام میدهد و بعد میتوانندازنمازخانهاستفادهکنند.مادرنشسته نبرمش پارک .حاال اینجا توی مدرسه میتواند هزینهها،هزینهیتعمیرسمعکوتعمیرکاشت که من واقعا از ایشان وشرکت جهان فوالد بابت
حلزون هم هست و مدرسه به کمک خیرین کمکمالیشانتشکرمیکنم».
میرود».
لباستخرتوپوحامدراگذاشتهمیانتوپهای بازیکند».
زنگتفریحزدهمیشود.بچههاخوراکیهایشان
نرمشهای کاردرمان کودک را بیقرار رنگارنگ«:حامدکاهششنواییشدیددارد.یک
بتول عربزاده مدیر مدرسه شهید ابراهیمی سعیمیکنداینهزینههاراپرداختکند.
عربزاده میگوید« :حدود  25شاگرد ناشنوا را در دست دارند و به سمت حیاط میروند .پسرها
میکند .کاردرمان چگونگی انجام نرمشها را به بار برایش کاشت حلزون را انجام دادیم اما جواب است.مدرسهشهیدابراهیمیمخصوصکودکان
مادر حامد توضیح میدهد و میگوید اینها را در نگرفتیم .هزینه کاشت حلزون قبال 40میلیون نابینا و ناشنواست .عربزاده در مورد مدرسه و نیمهشنوا در مدرسه خودمان درحال تحصیل توپ را از دفتر مدرسه میگیرند و شروع میکنند
تومن بود .دولت این هزینه را پرداخت .ما فقط میگوید« :مدرسه مختلط است و پسرها تا سال هستند و حدود  20شاگرد هم در مدارس به بازی فوتبال .بتول عربزاده روی حیاط مدرسه
خانههممیتوانیانجامبدهی.
بیقراریهایحامدتبدیلبهگریهمیشوند .حدود 6میلیونش را دادیم که بعدها بهزیستی 3نهم اینجا هستند و دختران تا سال ششم .بعد یا عادی داریم .شاگردانی که به مدارس عادی قدم م یزند .بچهها دورش جمع شدهاند و یکیشان
مادر با ایما و اشاره به حامد میگوید که به زودی میلیونبهماپسداد.حاالنمیدونماگربخواهیم بایدبهمدارسعادیبروندیابهمدرسهناشنوایان فرستاده میشوند هم همچنان تحت نظر گوشه مانتو او را گرفته است و همراهش راه میرود.

موسیقی سکوت

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر
در نظــر دارد تعــداد  4دســتگاه خــودروي ســواري كاركــرده خــود را
بــه شــرح ذيــل از طريــق مزايده عمومــي به فروش برســاند .لــذا از
متقاضيــان دعــوت به عمــل ميآيد جهت اخذ اســناد مزايــده از تاريــخ 1398/07/06
بــه ســايت ايــن شــركت بــه آدرس  www.geg-area.comمراجعه نمايند.
 -1آخريــن مهلــت دريافــت اســناد مزايــده از ســايت :ســاعت  15:00مــورخ
1398/07/10
 -2آخرين زمان ارائه پاكتها و پيشنهادات :ساعت  15:00مورخ 1398/07/15
 -3شركت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.
 -4مبلــغ ســپرده شــركت در مزايــده :بــه مبلــغ  5درصــد قيمــت پيشــنهادي هــر
دســتگاه ميباشــد.
 -5هزينه درج آگهي به عهدهي برنده مزايده ميباشد.
 -6كليه مشخصات الزم در اسناد مزايده ذكر گرديده است.
 -7تاريخ بازديد از خودروها :از تاريخ  1398/07/13لغايت 1398/07/14
 -8شركت در مزايده براي يك يا كليه ماشين آالت مجاز ميباشد.

موضوعاتمزايده:

يك دستگاه كاپرا
يك دستگاه كاپرا
يك دستگاه ريچ
يك دستگاه ريچ

جامعه 5

مدل 7931
مدل 7931
مدل 7931
مدل 7931

 -9محــل تحويــل اســناد ،پيشــنهادات و بازديــد :ســيرجان -كيلومتــر  ،50جــاده
محــور ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي
هلدينــگ مســتقر بــر تپه ،بلــوك (5شــركت توســعه ،عمــران و مديريت منطقــه گلگهر)

تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420624 :آقای بلوردی

مديريت حقوقي و قراردادها

