
یادداشت

 شایعات مربوط به ممنوع التصویری در صدا و سیما
 چقدر صحت دارد؟

افراد از نهادهای دیگر 
ممنوع التصویر می شوند

هالل در خط نخست توانبخشی 
نمی توان به ســادگی از کنار خبر افتتاح همزمان 
9مرکز جامع توانبخشی هالل احمر سراسر کشور 
در اســتان های زنجان، گيالن، همدان، خوزستان، 
سيستان وبلوچستان، قزوين، مازندران، قم و يزد در 

روز شنبه گذشت.
توانبخشی همواره موضوعی کالن در نزد نظام های 
بين المللی محسوب می شود چرا که اين فرآيند نه تنها 
از تأثير ناتوانی بر يک فرد و جامعه می کاهد، بلکه با 
آموزش تک تک افراد دارای ناتوانی می تواند در گستره 
عمومی جامعه مداخله کرده و با مناسب سازی محيط 
افراد را قادر ســازد تا به حقوق خود رسيده و با تداوم 
مطالبه گری در نظام سالمت، از آن مراقبت و حراست 
کنند. در يک نگاه انسانی توان يابان برای رسيدن به 
استقالل، محتاج حضوری اجتماعی اند، آنها لياقت 
يک زندگی باکيفيت را داشته و خودشکوفايی آنان 
می تواند همواره مظهر توســعه يافتگی کشورشان 

باشد.
توانبخشی حوزه علمی گسترده ای در مجموعه 
خدمات امدادی محسوب می شود و به افراد کمک 
می کند تا پس از بروز مشکالتی مانند سکته مغزی، 
ضايعات نخاعی، جراحی های ارتوپدی، ضربه مغزی، 
سوختگی، کم شــنوايی، اختالل پردازش مرکزی 
شنوايی و مشــکالت تعادلی تا حد امکان بر نقيصه 
خود فايق آمده و استقالل عملکردی قبلی را بازيابند.

نظر به اين که اهداف بشردوستانه در سرلوحه امور 
اجرايی تمام جمعيت های ملی قرار دارد، جمعيت 
هالل احمر از همان ابتدا حوزه توانبخشی را يکی از 
وظايف مهم خود قرار داده اســت. در همين راستا 
فعاليت های توانبخشــی جمعيت به استناد ماده 
۳قانون اساســنامه و در چهارچوب وظايف مصوب 
فدراســيون بين المللی تحت عنــوان کمک به امر 
توانبخشــی در دو بند درون مرزی و برون مرزی و با 
اهداف کمک به اقشار آســيب ديده و معلول کشور 
پايه ريزی شده اســت. به ويژه اين که همچنان اين 
موضوع در کشور متولی ندارد و کماکان هالل احمر 

حرف نخست را در اين زمينه می زند.
به طورکلی هدف هالل توانا ساختن يک شخص 
دارای اختالل برای رســيدن به يک سطح ذهنی، 
جسمی، اجتماعی و کارکردی مناسب است که در 
اين راه او را برای تغييــر دادن زندگی اش با ابزارها و 
امکاناتی که در اختيار او قرار می دهد، مجهز می سازد. 
مشکالت اين افراد دامنه وسيعی را دربرمی گيرد و 
می تواند حاصل وقوع بحران، صدمات محيطی مانند 
تصادف يا ناشی از بيماری جسمی، اختالل عاطفی، 
تعارضات و فشــارهای روانی يا حتی تأخير در رشد 
يا اختالالت مادرزادی باشــد. اين بيماران به تمام 
گروه های سنی از نوزادان، کودکان و... تا سالمندان 
می توانند تعلق داشته باشند که از دوره کوتاه مدت 
مراقبــت در دوران حاد بيماری تا توانبخشــی در 

دوره های تطابقی طوالنی مدت را شامل می شود.
جمعيت حدود نيــم قرن در حوزه توانبخشــی 

مکانيکی )ارتوپدی( ســابقه داشته و هم اکنون نيز 
بيشتر استان های کشــور دارای مراکز توانبخشی 
هالل احمر هستند. بسياری از معلوالن به دليل نبود 
اين توانبخشــی های نوين از زندگی روزمره فاصله 
می گيرند و در خانه های شــان محبوس می شوند و 
توانبخشی نوين می تواند افراد را به زندگی طبيعی 
باز گرداند. بســياری از هموطنان ما همچنان وارث 
لطماتی که جنگ و بحران هــای طبيعی و حوادث 
دست ســاخته بشــری برآنان وارد کرده، هستند. 
جانبازان عزيزمان که برخی از اندام خود را از دست 
داده و از اعضــای مصنوعــی اســتفاده می کنند با 
استهالک آن مواجه شده و نيازمند نوسازی و کمک 
و استفاده از تکنولوژی برترند تا تعامل عضو بی جان را 
با جسم جاندار خود همسو کرده و از چرخه تکاملی و 

حرکتی حيات دور نمانند.
فراموش نکنيــم که با وجود اين کــه از نظر توان 
علمی، امکانات و تجهيزات، همســطح کشورهای 
توسعه يافته بوده و خدمات پيشرفته ارايه می کنيم، 
اما درحال حاضر فقط بيمارستان تخصصی نورافشار 
را در حوزه توانبخشــی داريم و بعــد از آن نيز مرکز 
رفيده در اين زمينه فعاليت می کند. ما از تکنولوژی 
روز دنيا بيش از دو دهه عقب نگه داشــته شده ايم و 
بايد با سرعت اين فاصله را کاهش دهيم. بايد نقشه 
ارايه خدمات توانبخشی کشيده شود و مسئول آن 
نيز مشخص شود، مثال در حوزه توانبخشی سطوح 
1، 2 و ۳ وجود دارد و بايد مشخص شود در هر يک از 
اين سطوح چه نهادی ارايه خدمت می کند. از سوی 
ديگر بايد تکليف ارايه خدمات در بخش های پزشکی 
و غيرپزشــکی توانبخشــی نيز تفکيک شود؛ مثاًل 
بهزيستی در يک بخش فعاليت می کند و هالل احمر 
و وزارت بهداشت نيز در بخش پزشکی فعاليت دارند؛ 
از طرفی نيــز بايد در بخش آموزش؛ يک ســری از 

رشته ها ايجاد و توسعه داده شود.
يکی از شــاخصه های مهم در زمينه امدادرسانی 
به مــردم در زمان وقوع حوادث، بهداشــت، درمان 
و توانبخشی اســت. خوشــبختانه در اين سال ها 
انسجام کاری بسيار خوبی ميان کارکنان و مديران 
معاونت بهداشــت درمان و توانبخشــی جمعيت 
هالل احمر وجود داشــته و اين موضوع باعث شده 
تا به نحو مطلوبی به وظايف محوله در زمينه کمک 
به هموطنان در حــوادث عمل کنند. از همين روی 
است که استقرار مرکز جامع توانبخشی در استان ها 
خبر خوبی است و از اين پس افراد نيازمندی که به 
هالل احمر مراجعــه می کنند از خدمــات درمان 
مورد نياز برخوردار شــوند. می دانيم که توانبخشی 
هالل احمر پيشانی اول نظام سالمت نيست؛ اما در 
توانبخشی بايد در خط نخست خدمت رسانی باشيم و 
اين موضوع ازجمله وظايف ذاتی جمعيت هالل احمر 
است تا از فقر بيش از حد توان يابان جلوگيری کرده، 
خدمات شايسته به آنان ارايه داده و در اين وانفسای 

غياب متولی، همراه و ياور مردم خود باشيم.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

کارلوس کی روش فهرست ۳5 نفره خود را برای حضور در 
اردوهای پيش از جام جهانی اعالم کرد تا درنهايت بازيکنان 
حاضر در اين بازی ها را از اين ليست انتخاب کند. در فهرست 
اعالم شده از سوی سرمربی تيم ملی، 4 دروازه بان به نام های 
عليرضا بيرانوند، سيدحســين حسينی، رشيد مظاهری و 
امير عابدزاده حضور دارند. راميــن رضاييان، وريا غفوری، 
استيون بيت آشور، سيدجالل حسينی، محمدرضا خانزاده، 
مرتضی پورعلی گنجی، محمد انصاری، پژمان منتظری، 
سيدمجيد حسينی، ميالد محمدی، اميد نورافکن، روزبه 
چشمی و سعيد آقايی مدافعان حاضر در اين اردو هستند. 
در خط  هافبک سعيد عزت اللهی، مسعود شجاعی، احمد 
عبداهلل زاده، ســامان قدوس، مهدی ترابی، اشکان دژاگه، 
اميد ابراهيمی، احســان حاج صفی، علی کريمی، سروش 
رفيعی، علی قلی زاده و وحيد اميری حضور دارند. همچنين 
عليرضا جهانبخش، کريم انصاری فرد، مهدی طارمی، سردار 
آزمون، رضا قوچان نــژاد و کاوه رضايی مهاجمان حاضر در 
اردو هستند. نکته قابل توجه در اين فهرست حضور استيون 
بيت آشــور و سروش رفيعی اســت که مدت ها به تيم ملی 
دعوت نشــدند. از جمع ۳5 نفره مذکــور 2۳بازيکن راهی 

جام جهانی روسيه می شوند.

شهروند| روز گذشته ســايت معتبر SKY SPORT در 
گزارشی به ميزان قرارداد ۳2 سرمربی حاضر در جام جهانی 
پرداخته و دريافتی ســاليانه آنها را افشــا کرده است. طبق 
اطالعاتی که اين رسانه معتبر منتشر کرده، دقيقا نيمی از 
مربيان حاضر در جام جهانی ساليانه بيش از يک ميليون يورو 
دريافت می کنند که به نظر می رسد در تاريخ بی سابقه باشد. 
با اين که قرارداد مربيان ملی همواره سطح پايين تری نسبت 
به مربيان باشگاهی داشته، اين بار حضور مربيان مطرح روی 
نيمکت برخی از تيم های نه چندان مدعی اتفاق جديدی را 
رقم زده است. البته از بُعد فنی می توان حضور مربيان نامدار 
را در جام جهانی به فال نيک گرفت، چون می تواند ســطح 
جام بيست ويکم را در خاک روسيه باالتر از دوره های قبلی 
جلوه دهد. »يواخيم لو« سرمربی تيم ملی آلمان که در دوره 
قبلی در خاک برزيل ژرمن ها را به قهرمانی رساند، همانند 
جام بيســتم گرانقيمت ترين فرد در ميان ۳2 مربی حاضر 
در روسيه به حساب می آيد. او ســاليانه ۳.8 ميليون يورو از 
فدراسيون فوتبال آلمان دريافت می کند و در اين دوره نيز 
جزو شانس های مســلم عنوان قهرمانی محسوب می شود. 
نکته جالبی که در نگاه نخست ذهن هر ايرانی را به خود درگير 
می کند، اعالم ميزان قرارداد کارلوس کی روش با فدراسيون 
فوتبال ايران است. طبق ادعای SKY کی روش از ايران ساليانه 
1.9 ميليون يورو دريافت می کند که با قيمت فعلی ارز در بازار 

غيررسمی به بيش از 15 ميليارد تومان هم می رسد. 
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ماجرای سوءاستفاد ه تولید کنند گان و وارد کنند گانی که د الر ارزان تر گرفته اند  و گران تر می فروشند  

 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعالم کرده گرانی به بهانه دالر هیچ توجیهی ندارد

موج گرانی ساختگی است
    صفحه4

گفتوگو ورزش

 گفت وگو با لنا وفایی
  مدیرعامل 30ساله
اپلیکیشن پیاده

 سرمربی الغرافه اخراج شد
 تا آینده مهاجم ایرانی

به خطر بیفتد

 پیاده
در تهران

 پایان فصل
بد و خوب طارمی 

در قطر
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سیاست

 پشت پرده
یک آتش سوزی 

خبرساز

   صفحه 2

   »شهروند« از تصمیم جدید بهارستان 
درباره آتش زدن پرچم توسط برخی از 

نمایندگان گزارش می دهد
   رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید: 
از دل آتش زدن پرچم آمریکا همان بحث 

سفارت عربستان بیرون می آید

ورزش

معرفی بازیکنان تیم ملی 
فوتسال زنان که نگاه ها را به 

سمت خودخیره کردند

 روایت هایی از
14 پرنسس ورزشکار

   صفحه 14

جامعه

 پایان
ماراتن انتخاب 

شهردار

   صفحه 13

   محمدعلی افشانی با 1۹ رأی اعضای 
شورای شهر به عنوان شهردار تهران 

انتخاب شد

حادثه

 زنده مانده ام
 ولی روزگارم
سخت است

   صفحه 12

   گفت وگوی »شهروند« با پسری که در 
نوجوانی مرتکب قتل شد و بعد از 8  سال 

از اعدام نجات یافت
    صفحه5

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث در گفت وگو با »شهروند«:

مومیایی ری  بدون هماهنگی با ما  
دو بار دفن شد

 بازگشت سروش رفیعی
و استیون بیت آشور

اعالم فهرست 35 نفره 
تیم ملی برای جام جهانی

 هکتور کوپر، سامپائولی و پکرمن
از سرمربی ایران کمتر پول می گیرند

کی روش، هفتمین مربی 
گرانقیمت جام جهانی


