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آغاز بررسی نرخ کرایه حمل و نقل عمومی پایتخت در 
شورای شهر

رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران از آغاز بررسی 
الیحه نرخ کرایه حمل و نقل عمومی در شورا خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد علیخانی صبح امروز در حاشیه جلسه شورای شهر تهران 
در مورد الیحه نرخ کرایه وسائل حمل و نقل عمومی با بیان این که این الیحه باید 
زودتر به شورا می آمد، گفت: بارها تاکید کردیم که الیحه نرخ کرایه ها می بایست 
همراه با الیحه بودجه ۱۳۹۸ به شورا تقدیم شود، اما حاال نامه الحاقیه ای در این 

زمینه دادند که در حال بررسی هستیم.
وی با بیان این که دو کمیسیون حمل و نقل و برنامه و بودجه شورای شهر تهران 
در حال بررسی نرخ کرایه وسائل حمل و نقل عمومی هستند در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که برای اولین بار نرخی از سوی شهرداری تهران پیشنهاد نشده و تنها 
براساس نرخ تورم کرایه ها مشخص می شود، اظهار کرد: ما به طور معمول ساالنه ۱۲ 
تا ۱۵ درصد افزایش نرخ داریم که معموالً کمتر از نرخ تورم است و به نظر می رسد 

امسال هم به مانند سال قبل باشد.
رییس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با بیان این که همیشه 
نرخ کرایه ها در سال جدید کمتر از نرخ تورم تصویب می شود، ادامه داد: برای آنکه 
حقی از رانندگان تاکسی تضییع نشود فرمولی را براساس شرایط زمان، مکان، شرایط 
جوی و غیره تهیه کردیم که سال گذشته نیز نرخ کرایه ها بر این اساس تعیین شد 

تا فشار کمتری به رانندگان وارد شود.

هاشمی:

مهندسین مشاور توصیه پذیری از مقامات و دستگاهها را 
نپذیرند

رییس شورای شهر تهران با اشاره به روز مهندس گفت: مهندسین مشاور 
باید این مسئولیت اخالقی را برای خود قائل باشند که توصیه پذیری از 

مقامات و دستگاهها را نپذیرند.
به گزارش ایسنا، محسن هاشمی در جلسه علنی صبح امروز شورای شهر تهران 
در سخنان پیش از دستور خود در ابتدای جلسه شورا با اشاره به روز مهندس گفت: 
شاید نقش مهندسان در فرایند ساخت و بهره برداری از شهر و مدیریت شهری 
موثرتر از سایر اقشار جامعه باشد، طراحی شهری، توسعه و بهره برداری از فضاهای 
شهری در حوزه دانش مهندسی است و به همان اندازه که توسعه و رونق شهر، 
محصول کار مهندسان است، ایمنی، صحت طراحی و پیش بینی پیامدهای بهره 

برداری نیز در حوزه مسئولیت این قشر قرار دارد.
وی با بیان اینکه جامعه مهندسی می بایست خود را در برابر چالش های شهر 
مسئول بداند. گفت: مهندسین مشاور ما که توانمندی های فنی و علمی باالیی دارند 
باید این مسئولیت اخالقی را برای خود قائل باشند که توصیه پذیری از مقامات، 
دستگاهها و تامین منافع کارفرمایان، منجر به نقض اصول علمی، مقررات فنی و 
استانداردهای زیستی در اماکن و فضاهای طراحی شده توسط آنان نشود، متاسفانه 
شاهد هستیم که عموم پروژه های مساله دار شهر تهران که فاقد پیوست های 
ترافیکی، استانداردهای ایمنی یا پیش بینی های زیست محیطی، رفاهی و تامینی 
الزم هستند، با طراحی و بعضاً دفاع مهندسین مشاور در نهادهای ذیربط اجرا شده 
اند، البته نقش مدیران و تصمیم گیرندگان و مسئوالن این پروژه ها نیز نباید نادیده 

گرفته شود.
هاشمی با بیان اینکه در حوزه اجرا نیز جامعه مهندسی ما بایست فراتر از درآمد، به 
توسعه شهری بعنوان یک مسئولیت اجتماعی و مدنی بنگرد و بر رعایت استانداردها 
و تامین ایمنی در سازه ها و پروژه ها حین اجرا، با وسواس نظارت کند، گفت: 
مهندسان ناظر و مجری باید به عواقب عدول از استانداردهای کیفی بخوبی آگاه 
باشند و بدانند در موقع بحران یا سوانح طبیعی، نقض این استانداردها تاوان سنگینی 
برای شهر و شهروندان بیگناه خواهد داشت و چالشهای موجود میان ساختارهای 
نظام مهندسی و دستگاههای حاکمیتی و همچنین برخی نقاط ضعف وسوء مدیریت 
در عملکرد گذشته ساختارهای نظام مهندسی موجب شده است که مشارکت 
واعتماد جامعه مهندسین کشور به نظام مهندسی، نزول پیدا کند و در سالهای اخیر 
شاهد مشارکتی در حدود ده درصد مهندسان در انتخابات نظام مهندسی بوده ایم 

که نقش و اثرگذاری این نهاد را تضعیف کرده است.
هاشمی افزود: امیدواریم نظام مهندسی با تجدید نظر در عملکرد گذشته و گذار 
از ایفای نقش حاکمیتی به نقش مدنی، به عنوان نماینده جامعه مهندسی که به 
لحاظ کمی یکی از بزرگترین اقشار مهندس در جهان می باشد، شأن مهندس را 
در جامعه احیا نموده و نقش موثری در توسعه کیفی و بهبود شرایط زیست شهری 

شهروندان داشته باشد.

انفجار کپسول اکسیژن در بیمارستان کوثر سمنان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان 
سمنان گفت: انفجار مانومتر کپسول اکسیژن در بیمارستان کوثر سمنان 

یک فوتی به جا گذاشت.
به گزارش ایرنا، علی گوهری شامگاه شنبه به خبرنگاران اظهار داشت: این حادثه 
ساعتی پیش در حین انتقال یک بیمار ۵0 ساله از اتاق عمل به بخش ICU رخ داد.

وی بیان کرد: این بیمار بیست و چهارم بهمن جاری، با سابقه بیماری دیابت، قلبی 
و نارسایی مزمن کلیوی به علت خونریزی شدید گوارشی به بیمارستان کوثر مراجعه 

کرد و تحت درمان قرار گرفت.
گوهری تصریح کرد: بیمار حائز جراحی تشخیصی به علت شدت خونریزی شد 
ولی در اتاق عمل به علت مشکل قلبی با تشخیص پزشکان و رضایت همراهان بیمار، 

عمل جراحی منتفی و بیمار برای انتقال به ICU آماده شد.
وی خاطرنشان کرد: درحین انتقال، مانومتر کپسول اکسیژنی که به بیمار متصل 

بود دچار حادثه و این انفجار سبب فوت بیمار شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان 
یادآور شد: کارشناسان برای بررسی حادثه در محل حضور دارند و علت انفجار نیاز به 

کارشناسی دارد و غیر از متوفی به کسی آسیب نرسیده است.
به گزارش ایرنا، بیمارستان کوثر در عمل به یکی از شریان های حیاتی درمانی 
شهر سمنان و استان سمنان تبدیل شده است اما کیفیت خدمات رسانی به بیماران 
مراجعه کننده همواره با شکایاتی همراه بوده است و چندی پیش خبرگزاری ایرنا 

مرکز سمنان در این خصوص گزارشی را ارائه داد.

اخبار
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 سقوط هواپیمای باربری در هیوستون آمریکا سه کشته برجا گذاشت
 منابع خبری شنبه شب گزارش دادند: سقوط یک فروند هواپیمای باربری در هیوستون آمریکا سه کشته برجا گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان هواپیمایی فدرال آمریکا اعالم کرد که یک فروند هواپیمای باربری از نوع بوئینگ 767 

در نزدیکی فرودگاه جورج بوش در هیوستون سقوط کرد و سه نفر کشته شدند. براساس این گزارش، این هواپیما که متعلق به شرکت هواپیمایی اطلس ایر آمریکا است از میامی عازم هیوستون بود که در 48 کیلومتری جنوب شرقی فرودگاه 
جورج بوش از صفحه رادار محو شد.اوایل ماه جاری میالدی نیز سقوط یک فروند هواپیمای سبک در منطقه ای مسکونی در ایالت کالیفرنیای آمریکا باعث آتش سوزی یک خانه و جان باختن دست کم دو نفر شد.

واکنش های تند به عادی سازی خشونت خانگی در تلویزیون؛ صداوسیما عذرخواهی کند؟!

فرمول فرمالیته کردن!
اقدام هیات نظارت  نمایندگان مجلس خواستار  از  یکی 
بر عملکرد صداوسیما در این باره شده است. تجربه های 
پیشین در این ارتباط نشان می دهد تذکرات هیات نظارت 
توجه  کمترین  صداوسیما  و  ندارد  ارزشی  هیچ  تقریبا 
را به این تذکرات دارد و عمال هیات نظارت بر عملکرد 

صداوسیما مجموعه ای بدون کارایی است.
فرارو- در حالیکه شبکه های مختلف تلویزیون به هر شیوه و 
روشی برای حفظ مخاطبان خود دست به دامن سلبریتی ها و 
کپی برداری برنامه های خود از شبکه های آمریکایی شده اند، باز 
هم برنامه فرمول یک با اجرای علی ضیا جنجال بزرگی در رسانه ها 

و فضای مجازی ایجاد کرده است.
به گزارش فرارو، در برنامه بحث برانگیز فرمول اتفاقات عجیب 
در یک خانواده ۴ نفره به تصویر کشیده شد. زن ومرد به همراه دو 
فرزندشان روبه روی دوربین تلویزیون نشستند و مرد با مباهات از 
تعداد درخواست های طالق خود و کتک زدن به همسرش سخن 

گفت و زن هم می خندید.
تا به  بار به دادگاه رفته  با لبخند می گفت که ۲۷  این مرد 
درخواست طالق همسرش پاسخ دهد، اما هر بار تأخیر در برگزاری 
جلسه دادگاه یا پادرمیانی بستگان و نزدیکان آن ها را از جدایی 
منصرف کرده است. به گفته او درخواست های طالق همگی به 
خاطر کتک زدن به همسرش بوده است. این کتک زدن ها به 
نحوی بوده که هر بار زن می توانسته تائیدیه پزشکی قانونی را 
دریافت کند. در این گفت و گو مرد می گوید که خیلی اوقات 
شب هاکه خانه می آمدم عصبانی می شدم وهمسرم را حسابی 

میزدم.
در این بین مجری برنامه نیز ذوق زده از اینکه چه سوژه ای 
جنجالی شکار کرده با خنده و تعجب سواالتی مطرح کرد و خبری 
از نقد و آسیب شناسی و... نبود. این داستان در حضور دو دختربچه 

خانواده روایت شد.
پخش این برنامه از تلویزوین موجی از واکنش را در پی داشت. 
از افکار عمومی گرفته تا فعاالن سیاسی و مدنی، مردم و رسانه ها 
همگی از صداوسیما به شدت انتقاد کردند. تاکنون صداوسیما در 

این باره توضیحی نداده است.
انتقادات حول نقض دو مسئله مهم یعنی حقوق کودکان و 
حقوق زنان و تبلیغ خشونت علیه زنان مطرح می شود. بسیاری 
می گویند این برنامه در واقع نرمالیزاسیون خشونت خانگی بوده 

است.
در اولین گام معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری 
در یادداشتی تلگرامی با بیان این که در شرایط تالش برای تقویت 
و تحکیم بنیاد خانواده، این مصاحبه چه معنایی دارد؟، نوشت: 
زنی که بعد از ٢٧ بار درخواست طالق به خاطر کتک خوردن از 
همسر، توانست به زندگی مشترک ادامه دهد! تصویر این چنینی 
زندگی مشترک را برای تشویق جوانان بویژه دختران به ازدواج، 
ارائه می دهید؟ یا طرح این الگو ها برای عادی جلوه دادن خشونت 

علیه زنان است؟

فاطمه سعیدی نماینده مجلس هم در توئیتی نوشت: در آن 
سازمان عریض و طویل حتی یک نفر نبود در برابر وقاحت برنامه 
فرمول یک که تنها خشونت علیه زنان را تبلیغ می کرد بایستد. 
انتظار می رود شورای نظارت بر صداوسیما قاطعانه وارد شده و 

موضوع را پیگیری کند.
آذر منصوری فعال سیاسی اصالح طلب نیز خطاب به صداوسیما 
نوشته است: آیا شما نمی دانید عامل اصلی تداوم خشونت علیه 
زنان آموزش های غلط است. شما با تولید این برنامه ها و عادی 
نشان دادن این خشونت به تعداد بینندگان خود به تداوم و حتی 

تشدید آن کمک می کنید. دستمریزاد.
ناهید مولوی فعال حقوق زنان نیز در این باره می گوید:  الیحه 
بن بست  به  نگهبان  شورای  و  مجلس  در  زنان  امنیت  تامین 
می خورد و بزرگ ترین دستگاه تبلیغاتی کشور خشونت علیه زنان 
را عادی سازی می کند. حق طالق، حق حضانت، حق خروج از 
کشور و حق انتخاب پوششم را گرفتند و حاال می گویند کتک هم 

خوردی نوش جانت. بی حیاها
احسان بداغی روزنامه نگار هم در توئیتی عنوان کرده: کاش 
چهار تا وکیل یا فعال حقوق زنان پیدا می شدند و از صداوسیما 
بابت پخش این برنامه و عادی سازی خشونت علیه زنان شکایت 

می کردند.
شهرزاد بهشتیان از فعاالن فضای مجازی نیز این پرسش را 

مطرح کرده که برای اعتراض به برنامه ی تلویزیونی ای که در آن 
خشونت و آزارگری مرد بر همسرش عادی سازی و ماندِن زن در 

رابطه ای ناسالم تحسین و تشویق می شود، چه باید کرد؟  
در واکنش هایی دیگر حسین نوروزی روزنامه نگار و فعال حوزه 
کودک و نوجوان به شدت از اقدام صداوسیما انتقاد کرده و آن را 
تجاوز به حقوق کودکان خوانده است. او نوشته است: رعایت حقوق 
کودک که هیچ، تجاوز به حقوق کودک در صداوسیما و رسانه های 
دیگه داره شکل رسمی به خودش گرفته؛ خبر شهادت پدری رو 
به بچه ش می دن و از لحظه ی شنیدن خبرش فیلم می گیرن، زنی 
رو که از شوهرش کتک می خورده با بچه هاش می آرن برنامه ی 

تلویزیونی با شوق و ذوق ... رنج بچه ها رو تکرار می کنن.
توئیت کرده است:  اجتماعی هم  نگار  مریم طالشی روزنامه 
داره  وقتی  می کنن  نگاه  پدرشون  به  که  دختربچه  دوتا  اون 
این  از  تأثیری  چه  بعد ها  می زده،  کتک  رو  مادرشون  می گه 
جریان می گیرن؟ چند بار شاهد کتک خوردن مادرشون بودن؟ 

صداوسیما چرا تصویر اون بچه ها رو پخش می کنه اصلن؟ 
علی ضیا مجری برنامه فرمول یک تاکنون چند بار توبیخ 

شده است
در رسانه ها نیز روزنامه ایران در گزارشی به بررسی این موضوع 
پرداخت. این روزنامه به نقل از بهمن کشاورز حقوقدان درباره 
قبیل  این  اشاعه  است  مسلم  آنچه  نوشت:  صداوسیما  برنامه 

مسائل از رسانه های عمومی آن هم به نوعی در مقام دفاع یا 
توجیه باشد به هیچ وجه قابل قبول نیست. اینکه گفته می شود 
باید خانواده را به هر شکلی حفظ کرد و این تصور که جدایی 
باعث لطمه خوردن به فرزندان خواهد شد ممکن است در مورد 
بروز اختالف سلیقه جزئی بین زن و شوهر قابل قبول باشد، 
اما ادامه زندگی زن و شوهری که برخورد و ارتباط نامعقول و 
ناسالمی نظیر آنچه گفته شد دارند از هر سمی برای فرزندانشان 

بدتر و خطرناک تر است.
خبرآنالین هم در مطلبی از رویکرد صداوسیما انتقاد کرد و آن را  
نمایش بی پرده خشونت خانگی جلوی چشم کودکان و روی آنتن 
زنده!  دانست. تشویق به تحمل کردن و تالش برای ترمیم رابطه 
زوجین از طرف صداوسیما در قالب گفتگو با این زوج، در حالی 
است که شدت جراحات به حدی بوده که زن هر بار برگه پزشکی 
قانونی را نیز داشته است. خشونتی که در گفتگو با این مرد کامال 
عادی جلوه داده می شود و با استفاده از کلمات و جمالتی با بار 
عاطفی و احساسی، دائما تکرار می کند که من عاشق زنم هستم و 
او را دوست دارم، ولی او نمی فهمد. تصویری از زن مطیع که عموما 
نادیده گرفته می شود و باید تحت هر شرایطی رابطه پر از خشونت 
را تحمل کند. نکته دیگر این است که در رابطه این زوج، بیشترین 
آسیب متوجه زن بوده است، اما بیشترین زمان برنامه به مرد داده 

بود و زن همچنان سکوت کرده بود.
سایت عصر ایران نیز ابعاد اثرات مخرب این برنامه بر ذهنیت 
و آینده دو کودک این خانواده را بررسی کرد و نوشته است: این 
بچه ها بهرحال به مدرسه یا مهدکودک رفته و نشان دادن تصویر 
آن ها در تلویزیون به این شکل می تواند موقعیتی ناخوشایند در 
مواجهه با دوستان و هم کالسی آن ها بوجود آورد. حتی در ارتباط 
با بچه های فامیل یا بزرگتر ها و ... این اتفاق و این حضور در برنامه 
تلویزیونی می تواند یک سایه شومی بر تمام زندگی این ۲ دختر 

بچه بیاندازد.
موج انتقادات از صداوسیما در این باره تا جایی پیش رفته که 
بسیاری می گویند این سازمان باید از مردم به خاطر پخش این 
برنامه عذرخواهی کند. برخی دیگر هم معتقدند باید با مجری 
این  گیرد.  صورت  جدی  برخورد  یک  فرمول  برنامه  عوامل  و 
چندمین بار است که این برنامه با حاشیه های عجیب و غریب 
از سوی  برنامه  مجری  علی ضیا  مواردی  در  می شود.  رو  روبه 
مدیران سازمان توبیخ و حتی ممنوع التصویر شده است. البته 
به نظر نمی رسد این موضوع برای سازمان صداوسیما خط قرمز 
تلقی شود و احتمال برخورد با مجری و تهیه کنندگان برنامه 

بسیار اندک است.
از سوی دیگر یکی از نمایندگان مجلس خواستار اقدام هیات 
نظارت بر عملکرد صداوسیما در این باره شده است. تجربه های 
پیشین در این ارتباط نشان می دهد تذکرات هیات نظارت تقریبا 
هیچ ارزشی ندارد و صداوسیما کمترین توجه را به این تذکرات 
دارد و عمال هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما مجموعه ای بدون 

کارایی است.

 رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی:

گزارش خشونت علیه زنان 20 درصد افزایش یافته است

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: شناسایی و گزارش 
موارد معلول آزاری، سالمند آزاری و همسرآزاری از جمله خشونت علیه 
زنان به دلیل رشد خدمات اورژانس اجتماعی و افزایش آگاهی مردم به طور 

متوسط 20 درصد افزایش یافته است.
رضا جعفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این آمار به آن معنای 
نیست که خشونت ها و آزارها افزایش یافته بلکه این موارد در جامعه وجود داشته است 
و به دالیل متعدد از جمله افزایش ۷۸ درصدی گسترش مراکز اورژانس اجتماعی و 
افزایش این مراکز از ۱۹6 به ۳۵۱ مرکز و افزایش حس مسئولیت پذیری مردم اکنون 

این خشونت ها بیشتر شناسایی می شود.

وی درباره فیلم پخش شده از صدا و سیما درباره کتک خوردن یک زن و درخواست 
۲۷ بار طالق از سوی او گفت: این برنامه پیام مناسبی به جامعه نمی دهد و هدف از 
پخش آن مشخص نیست که چرا زندگی زنی که ۲۷ بار درخواست طالق آن هم ناشی 

از ضرب و شتم داشته است و به نتیجه ای هم نمی رسد، پخش می شود.
وی اضافه کرد: زن در جامعه صاحب حق و حقوقی است و اگر زنی دچار خشونت 
شود سالمت روانی و اجتماعی را از دست می دهد و در نهایت خانواده و کل جامعه 

دچار آسیب خواهد شد.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال های اخیر حمایت 
های بیشتری از زن و خانواده از سوی حاکمیت صورت می گیرد و نگاه به این مساله 

مترقی تر شده است.
جعفری افزود: زنان آسیب دیده یکی از گروه های هدف اورژانس اجتماعی بهزیستی 
است و مراکز اورژانس اجتماعی در هر شهری که افتتاح می شوند به سازمان های 
رسمی و مردم در این زمینه اطالع رسانی می شود تا خدمات آن برای مردم شناخته 
شده باشد. وی تاکید کرد: اورژانس اجتماعی، گلوگاه آسیب های اجتماعی است؛ برای 
زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت نیز ۲۲ خانه امن در کشور فعالیت دارد که 
۱۵ خانه غیردولتی است و با همکاری سمن ها فعالیت دارند و هفت مرکز نیز به 

صورت دولتی اداره می شوند.
وی ادامه داد: زنان در این خانه های امن می توانند به طور همزمان با فرزندان خود 
زندگی کنند که البته برای پسران محدودیت سنی تا ۱۲ سالگی وجود دارد؛ آنان می 

توانند چهارماه و حداکثر هشت ماه در این خانه ها به سر ببرند.
رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در خانه های امن، 
خدمات آموزشی، درمانی، حقوقی و مالی به زنان ارائه می شود. هدف این است که از 
استمرار خشونت جلوگیری شود چون اگر منابع حمایتی نباشد ممکن است خشونت 

ها و ضرب و شتم ادامه یابد.
جعفری زنی که۲۷ بار درخواست طالق داده گفت: ممکن است این زن نیز به دلیل 
نبود منابع حمایتی ناگزیر به تحمل شرایط باشد و احتماال این زن دچار درماندگی 
آموخته شده است. )طبق این نظریه افراد، یادگیرندگانی هستند که فکر می کنند هر 

کاری انجام دهند به موفقیت دست نمی یابند(.
وی تاکید کرد: تمام حمایت ها و درمان ها نباید معطوف به قربانی شود بلکه برخی 
خشونت ها ناشی از اختالالت روانی یا مصرف مواد از سوی فرد خشونت ورز است که 

نمی توانند در خانه مدیریت بهینه داشته باشند.
وی اضافه کرد: مطالعات بهزیستی نشان می دهد که در خانواده هایی که نسبت به 
همسر، خشونت اعمال می شود، کودکان نیز حتما در معرض خشونت قرار می گیرند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: باید درمورد این خانواده ها 
نگاه ترکیبی داشته باشیم و هم برای قربانیان و هم برای مرتکبان خشونت، اقدامات 

درمانی صورت گیرد.
جعفری در ادامه به امکان نگرش منفی نسبت به خانه های امن اشاره کرد و افزود: 
ممکن است گاهی نگاه های منفی به خانه های امن وجود داشته باشد و گفته شود که 
این خانه ها موجب تنش و از هم گسیختگی خانواده ها می شود اما باید توجه داشت 
که خانواده ای که همیشه خشونت در آن جاری است، به ظاهر استحکام دارد اما در 
حقیقت »سوختن و ساختن« اتفاق می افتد و این خانواده از قوام الزم برخوردار نیست.

وی ادامه داد: زنی که در معرض خشونت است نمی تواند وظایف تامین عاطفی، 
فرزندپروری و دیگر وظایف را انجام دهد و اگر حمایت نشود به ظاهر زیر یک سقف 

زندگی می کنند اما این خانواده ها از شاخص های خانواده سالم برخوردار نیستند.
وی اضافه کرد: اورژانس اجتماعی هم شناسایی موارد همسرآزاری را انجام می دهد 
و هم به طور همزمان درمان و پیگیری های حقوقی فرد خشونت ورز را انجام می دهد.

از  احمر،  هالل  جمعیت  توانبخشی  جامع  مرکز  رئیس 
به واحد  افزایش 43 درصدی ظرفیت پذیرش مراجعان 
کاردرمانی این مرکز در 10 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت 

به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.
محمد حیدری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی 
ایرنا، اظهار داشت: واحد کاردرمانی مرکز جامع توانبخشی جمعیت 
هالل احمر همواره در مسیر ارتقای کیفیت خدمات مورد نیاز 
بیمارانی که از اختالالت حسی و حرکتی ناشی از اختالالت و 

مشکالت مغز و اعصاب رنج می برند، پیشتاز بوده است.
وی با تاکید بر بهره مندی واحد یادشده از تجهیزات و فناوری 
های جدید به منظور ارتقای کیفیت خدمات، ادامه داد: سیستم 
واقعیت مجازی یکی از فناوری های ُمدرن و پرکاربرد در واحد 
کاردرمانی مرکز جامع توانبخشی است که امکان انجام تمرینات 
درمانی دست و پای آسیب دیده بیماران در محیطی جذاب و 
شبیه سازی شده را فراهم می سازد و مفرح بودن تمرینات آن 

منجر به ایجاد انگیزش در بیماران خواهد شد.
رئیس مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر، توضیح داد: 
دستگاه لوکو استیشن امکان راه رفتن بیمارانی را که از ثبات تنه، 
لگن و سایر ظرفیت های الزم برای تحمل وزن روی پاها برخوردار 

نیستند، فراهم می سازد و دوچرخه های اسپاسم شکن برقی 
بیوفیدبک دار نیز امکان حرکت مفاصل کمربند لگنی و شانه ای 
در شرایط ضد اسپاسم را همراه با دریافت بازخوردهای حرکتی 
اصالح کننده جهت رفع اشکاالت موجود در عملکرد حرکتی اندام 
ها فراهم می کند که از جمله امکانات بسیار مفید در این مرکز 

هستند.
حیدری با تاکید بر اینکه هر کدام از این تجهیزات با توجه 
به نوع بیماری و اختالل متقاضیان و بر اساس دستور پزشک 
برای  نیز  هوبر  دستگاه  کرد:  عنوان  شوند،  می  استفاده  معالج 
بهبود اختالالت حسی - حرکتی و تعادلی بیمارانی که دچار 
اشکال در الگوهای راه رفتن و تعادل هستند و همچنین سیستم 
پوسچروگرافی پویای کامپیوتری به منظور ارزیابی دقیق عوامل 
موثر در الگوهای تعادلی افراد در واحد کاردرمانی مرکز جامع 

توانبخشی هالل احمر موجود است.
وی اضافه کرد: استفاده از تجهیزات یادشده در کنار کارشناسان 
با تجربه و کارآزموده در واحد کاردرمانی مرکز جامع توانبخشی 
خدمات  از  استفاده  متقاضیان  چشمگیر  استقبال  به  منجر 
کاردرمانی و افزایش ۴۳ درصدی ظرفیت پذیرش مراجعان به این 
واحد در ۱0 ماهه ابتدایی سال جاری نسبت به زمان مشابه در 

سال گذشته شده است.
کاردرمانی شامل فرایند خدمات ارزیابی تا درمان بیماری های 

مختلف است.
کاردرمانی نقش مهمی در بهبود بیماران بستری در بخش 
اعصاب و روان دارد و نتایج این شیوه درمان برای این دسته از 

بیماران با توجه به شرایط و شدت اختالالت آنها متفاوت است.

ارزیابی مهارت های روزمره زندگی،  ارزیابی قدرت عضالنی، 
بهبود عملکردهای حرکتی ظریف یا درشت دست و فعالیت های 

شناختی از خدمات کاردرمانی است.
کاردرمانی چندان به تجهیزات وابسته نیست اما ایران توانایی و 
دانش ساخت و طراحی جدیدترین تجهیزات کاردرمانی ازجمله 

تجهیزات پروتز را دارد.

 رئیس مرکز توانبخشی جمعیت هالل احمر:

ظرفیت پذیرش واحد کاردرمانی هالل احمر رشد 43 درصدی یافت


