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ماهنامه  پیک توانا با رویکرد فرهنگی اجتماعی، نشریه ای است که از سال 1387 
بتواند  تا  این سال ها تالش کرده  تمام  در  و  فرهنگی جامعه شده  وارد عرصه 
معلولیت  دارای  افراد  آرزوهای  و  توانمندی ها  از دغدغه ها، مشکالت،  آینه ای 
باشد و با انعکاس مشکالت این گروه، زمینه ای فراهم آورد تا هم همه ی افراد 
جامعه با توانمندی های آن ها آشنا شوند و هم مسووالن، نگاه مؤثرتری به این 

قشر داشته باشند و گام های اثربخشی برای رفع مشکل های آنان بردارند. 
الزم به یادآوری است صاحب امتیاز این نشریه، کانون معلولین توانا، موسسه ای 
غیر دولتی است که با دو هدف تغییر نگرش جامعه به افراد دارای معلولیت و 
نیز احقاق حقوق آن ها شکل گرفته است. این موسسه برای حفظ عزت و کرامت 
ممنوع  را  بالعوض  کمک  هرگونه  درخواست  معلولیت،  دارای  افراد  انسانی 
کرده و با تکیه بر فکر و اندیشه  افراد دارای معلولیت در راه اهداف  خود گام 
برمی دارد. پیک توانا از تمام کسانی که در این راه همراه و هم گام ما بوده اند 

سپاس گزاری می کند و دست همه  مخاطبان را به گرمی می فشارد. 

این ماهنامه ضمن آمادگی برای دریافت نقطه نظرات مخاطبان درباره نشریه و 
سایت، آماده تعامل رسانه ای و معرفی توانمندی های سایر مجموعه های حوزه 
معلوالن است لذا عالقه مندان می توانند از طریق سایت و  کانال های معرفی 

شده با ما در ارتباط باشند.

w w w . i r a n t a v a n a . c o m
   T e l e g r a m / @ k a n o u n t a v a n a       
I n s t a g r a m / k a n o u n t a v a n a

شما می توانید هر گونه مقاله، یادداشت، 
خود  نوشته های  و  داستان  شعر،  خبر، 
در رابطه با موضوع افراد دارای معلولیت 

را در اختیار پیک توانا قرار دهید.
دارای  افراد  می توانید  هم چنین 
پیک  به  می شناسید  که  را  معلولیتی 
توانا معرفی کنید تا این ماهنامه آن ها 
را به عنوان الگو به مخاطبانش معرفی 

کند.
اشتراک  با  می توانید  عزیز  شما دوست 
دارای  دوستان  به  را  آن  توانا  پیک 

معلولیت خود هدیه دهید.
می توانید  معلولیت،  دارای  شما دوست 
با اشتراک پیک توانا با حقوق خود آشنا 

شوید.
که  عزیزی  دوست  شما  هم چنین 
واحد صنعتی هستید  یا  دارای شرکت 
می توانید با اشتراک پیک توانا آن را به 
هدیه  خود  معلولیت  دارای  کارمندان 
فرهنگی  ارتقای  و  رشد  به  و  دهید 
آن ها  خانواده های  و  خود  کارکنان 

کمک کنید.
و  دوستان  شما  یاری  با  توانا  پیک 
هر چه  می تواند  همیشگی،  همراهان 
قدم  روشن  افق های  سوی  به  بیشتر 

بردارد. فرم اشتـراك ماهنـامه پیک توانا
پذیرش اشتراک پیک توانا به معناي مشارکت در :

فرهنگ سازی عمومی، تغییر نگرش جامعه به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.
هزینه ی اشتراک:

یک ساله)6 شماره( )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال کپي کارت معلولیت ( : 350/000 ریال  
یک ساله)6 شماره( )براي مراکز، شرکت ها، سازمان ها و مخاطبان عادي( : 400/000 ریال

نکته : در صورت اشتراك شش ماهه هزینه های پیش گفته به صورت ۵۰ درصد به حساب  واریز شود. عالقه مندان به 
اشتراک و دریافت مجله مي توانند، بهاي اشتراک مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سیبا بانک ملي به نام کانون معلولین 
توانا )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملي( واریز کرده و اصل رسید آن را به همراه فرم اشتراک تكمیل شده )گواهي معلولیت یا کپي کارت 

معلولیت براي عزیزان معلول(، به نشاني دفتر ماهنامه پیک توانا ارسال نمایند.
در صورت اشتراک بیش از 5 جلد در هر شماره 20 در صد تخفیف تعلق خواهد گرفت.

نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوین- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 33339212 - 028 

نام مرکز/ نام و نام خانوادگي : ...........................................   تاریخ تولد:        /        /          شماره فیش : .............................................................

تحصیالت: ...................................................................................................        شغل: ............................................................................................................

درصورت داشتن محدودیت جسمی،  نوع آن را درج نمائید: .............................................................................................................................................

 آدرس پستي)دقیق(: ..................................................................................................................................................................................................................

کد پستي ده رقمي:................................................................................   آدرس الكترونیكی: ...............................................................................................

تلفن ثابت : .............................................................................................    تلفن همراه: ........................................................................................................

در این حرکت فرهنگی با ما همراه شوید



پذیرش اشتراک پیک توانا به معناي مشارکت در :
فرهنگ سازی عمومی، تغییر نگرش جامعه به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصت هاست.

 شورای سیاست گذاری: 
حجت اله یوسفی، سید اکبرحسیني، محمد حسن هادی، 
مرتضی رویتوند
سردبیر:  رقیه بابایی
 هیئت تحریریه:

مرتضی رویتوند، معصومه آِمدی، 
هستی خجسته، میترا بهرامی 
گرافیک و صفحه آرایی:  فهیمـه طیبـا
عكس: مرضیه خادمیان، میثم کالنتری

عكس روی جلد: لیال رجب پور 
با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان:
 مرضیه کریمی، فهیمه عباسی، مهدیه برین،
 مهناز رجبی، فاطمه خردمندزاده، امیر موسوی
 و سایر همكاران

* خواهشمند است نوشـته ها و عكـــس های خود را 
) با موضوع معلولــیت( از طریــق پســت الكترونیكی
 I n f o @ i r a n t a v a n a . c o m

ارسال   34185-3463 پستـــی  صنـــدوق  یــا  و 
اینكه مسوولیت آثارتان را به عهده گرفته  از  کنید و 
سپاسگزاریم.  می سپارید،  ما  به  را  نهایی  ویرایش  و 
مقاله ها، مطالب، و عكس های ارسالی شما نزد ما به 

یادگار می ماند و بازگردانده نمی شود.
منبع  ذکر  با  تنها  توانا،  پیک  مطالب  از  استفاده   *

امكان پذیر است.
این  در  آگهی  ویژه  به  و  عقاید  نظریه ها،  درج   *
مجموعه به معنای تأیید آن از سوی مسووالن مجله 
نیست. بررسی، تحقیق و اطمینان از درستی آن،  به 

عهده شما عزیزان است.

نشانی دفتر ماهنامه : 
قزوین - بلوار شهید بهشتی - نرسیده به میدان قدس 
کانون معلولین توانا - دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی: 34185-3463
تلفكس :028-33339212

شماره پیامک : 30007545  
چاپ و صحافی : رواق روشن مهر 

صاحب امتیاز: کانون معلولین توانا    
  مدیر مسوول: محمدرضا هادی پور

اعطاي تندیس الگوي موفِق کنگره بین المللي ترکیه به بنیانگذار کانون توانا 
با هدف ارائه طرح جامع جهاني اشتغال معلوالن در کنگره بین المللي ترکیه حاضر شدم

آنچه باید دید و تصمیم گرفت؛ دردي که سال هاست به دوش مي کشیم
محمدرضا شاهي، معلول موفقي که در هواي خواستن نفس مي کشد 

گام نخست در پیشرفت معلوالن؛ پذیرش معلولیت
اولین تولید کننده تابلو فرمان میكروپروسسوري آسانسور در ایران هستیم

کانون توانا مهمترین شرکت تجاري ماست
کارکنان معلول از خروج ارز از کشور جلوگیري مي کنند

پدر و مادرهایي مثل خیلي ها ؛ اما خیلي متفاوت
بانـک جامـع اطالعــات معلـوالن کشـور راه انـدازي شـد
کانون معلولین از معدود تشكل هاي خودگران کشور است

گفتوگو با معلولي که از دیوار راست باال مي رود
بیكاري افراد معلول نشانه اي از نقص در بازار است

پشت ابرها
آب خوردن راحت نیست!
زندگي من در یک حباب

از فلج مغزي بیشتر بدانیم
ورزش؛ محرک قوي معلوالن براي یک زندگي پویاست

فناوري هاي نوین براي سفر و زندگي

همكاران گرامی جناب آقای مظفر نظری و جناب آقای مهندس علی بدیعی 
بدینوسیله ماهنامه پیک توانا درگذشت عزیزانتان را تسلیت می گوید

 ما را غم خود شریک بدانید
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محمدحسن هادی
عضو هیات مدیره کانون معلولین توانا

در 29 اردیبهشت ماه و در بحبوحه انتخابات شاهد شور شوق مردم درصحنه های انتخاباتی و سیاسی 
بودیم. اتفاقاتی که هرچهارسال یک بار اتفاق می افتد و شور نشاط وصف نشدنی مردم به ویژه جوانان 
را به تصویر می کشد. جریانی که در آن هرکس آزادانه به حمایت از کاندیدا و جریان فكری مورد نظر 
خود می  پردازد اما در میان برخی افراد نیز تنها منتظر پایان ماجرا و به پایان رسیدن این شب ها و این 

همه هیجان بودند.
در این ایام صدا وسیما برای نامزدهای انتخاباتی فرصتی فراهم آورده بود که آنها در برنامه مشخص و 

طی مناظرات بتوانند دیدگاه ها و نظرات کارشناسانه خودرا مطرح کنند.
این اتفاق در حالی رقم می خورد که در بعضی مواقع بداخالقی هایی از جانب هر دو جریان مشاهده 
می شد و گاهی نیز جامعه شفاف سازی هایی را از سوی یكی از کاندیدا مشاهده می کرد که این امر در 

جای خود به قدرت تمیز انتخابات مردم کمک می کرد.
نامزدهای انتخابات شوراهای شهری و روستایی هم که دستشان از تبلیغ در رسانه ملی کوتاه مانده بود 
در این مدت تالش می کردند تا با هزینه های میلیونی شهرها را با بیلبردهای رنگارنگ آذین کنند و به 

هر طریقی تالش کردند تا در جذب آرا موفق باشند.
افراد دارای معلولیت حائز اهمیت بود.  ابعاد مختلف برای  از  انتخابات ریاست جمهوری  از  این دوره 
تفاوت این دوره نسبت به دوره های قبل این بود که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات 
خود برای اولین بار برنامه های مشخصی برای معلوالن ارائه می دادند و هر یک تالش می کردند تا با 
اعالم برنامه های حمایتی از این قشر موفق به جذب آرای بیشتری از طرفداران محرومین شوند و رای 

بیشتری به سبد خود بیافزایند.
گفتنی است این رویكرد در میان کاندیداهای شورای شهر نیز به وضوح دیده می شد و این افراد نیز 
برای نشان دادن حمایت خود از گروه معلول تالش زیادی می کردند و حتی برخی نیز با ترتیب دادن 

مذاکره بین مدیران تشكل های مردم نهاد معلوالن اصرار بر اخذ رای اعضای این تشكل ها داشتند.
هرچند برخی از این برنامه ها کامال غیر کارشناسانه بود ولیكن حكایت از این امر داشت که قشر معلول 
باالخره پس ازسال ها تالش ومطالبه گری توانسته اند نقش مهمی را در سرنوشت خود ومردم جامعه 

داشته باشند.
انتظارات ما از تشکل ها

با این تفاسیر وظیفه ما معلوالن و به ویژه تشكل های مردم نهاد معلولین در عرصه های اجتماعی و سیاسی 
بسیار سنگین شده و نشان می دهد که معلوالن از یک طرف باید تالش کنند تا اطالعات خود را در 
خصوص مسائل کالن کشور افزایش دهند و از طرف دیگر باید تالش کنند تا معلوالن نخبه و توانمند 
را درحوزه های علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... شناسایی کنند و طی آموزش های مشخص این 

شورای  کرسی های  گرفتن  دست  در  برای  را  افراد 
شهر و نمایندگی مجلس آماده کنند.
توصیه به منتخبین شورای شهر

توصیه ما به کسانی که کرسی های مدیریت شهرها 
خدمتگزاران  بتوانند  این که  برای  کرده اند  احراز  را 
واقعی معلوالن باشند این است که آنها باید تالش 
کنند تا با تشكیل کارگروه های تخصصی از دانش، 
انجام  و  کنند  استفاده  معلوالن  مشاوره  و  تخصص 

امور مربوط به معلوالن را به خود آنها بسپارند.
منتخبان شورای شهر در تمامی شهرها افراد دارای 
معلولیت را نه به صورت نمادین که به شكلی واقعی 

و اثرگذار در امور شهری مشارکت دهند. 
به  خدمت  شوق  که  کاندیداهایی  از  همچنین 
جامعه را داشتند اما به هر دلیلی موفق به ورود به 
پارلمان های محلی نشدند دعوت می شود تا با حضور 
معلوالن،  تشكل های  و  موسسات  در  افتخاری خود 
خدمتگزاری خود را به افراد محروم جامعه اثبات و 

برنامه های خود را در خدمت به مردم عملی کنند.
سخنی بارییس جمهوری منتخب

جناب آقای رییس جمهور، شما همواره خود را خادم 
انتخاباتی  محرومان جامعه می دانید و در مناظرات 
خود نیز تالش کردید تا حمایت همه جانبه خود را 
جناب عالی  از  این رو  از  کنید،  اعالم  معلول  قشر  از 
ایران  ملت  منتخب  رییس جمهوری  به عنوان 
درخواست داریم تا یكی از معلوالن فعال اجتماعی 
وسیاسی که در عین حال کارشناس حوزه معلولیت 
را  هست  نیز  ایران  معلوالن  جامعه  تایید  مورد  و 

به عنوان مشاور خود در امور معلوالن انتخاب کند.
یک  به عنوان  که  ریاست جمهوری  از  همچنین 
حقوقدان همواره درصدد فراهم آوردن زمینه رعایت 
الیحه  تا  می خواهیم  بوده اند  شهروندان  حقوق 
بازنگری شده قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 
را که از دو سال پیش در مجلس شورای اسالمی و 
در انتظار تصویب است را مورد  پیگیری ویژه قرار 
دهد تا با تصویب آن شاهد حل بسیاری از مشكالت  

زندگی قشر معلول باشیم.
همچنین با توجه به این که چند سالی است کشور 
ولی  پیوسته  معلوالن  حقوق  کنواسیون  به  ایران 
دارد؛  فاصله  کنوانسیون  این  استانداردهای  با  هنوز 
از ایشان می خواهیم تا تشكیل شورای عالی معلوالن 
را با هدف ایجاد کنوانسیون حقوق معلوالن در ایران 

پیگیری کند.
جناب آقای دکتر روحانی؛ معلوالنی که به شما رای 
داده اند انتظار دارند تا دولت بتواند در بهبود وضعیت 
معیشت آنها موثر باشد. همچنین معلوالن توانمند 
از دولت مردان می خواهند که با حفظ عزت وکرامت  
برای  با تالش شبانه روزی خود  و  افراد  این  انسانی 
این قشر از جامعه، گل لبخند را بر لب  های کسانی 
در  وقت  حاکمان  سهل انگاری  دلیل  به  که  بكارند 

جامعه آسیب دیده اند.
در  که  با جنبش های جدیدی  است  امید  ادامه  در 
ایران  در  معلولیت  دارای  افراد  از  حمایت  حوزه 
خدمت گزار  مسووالن  همكاری  با  و  شده  تشكیل 
هرچه سریع تر شاهد محرومیت زدایی از زندگی این 

گروه باشیم.
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کسب  بین المللی  کنگره  موفق  »الگوی  تندیس 
موسوی،  سیدمحمد  به  ترکیه«  فراگیر  وکار 
ایران  برتر  وکارآفرین  و  معلولین  کانون  بنیانگذار 

درحوزه معلوالن اعطا شد.
دارنده  موسوی،  پیک توانا: سید محمد  گزارش  به 
مقام مشورتی سازمان ملل در حوزه معلوالن ایران، 
با حضور در کنگره بین المللی کسب وکار فراگیر که 
و  ترکیه  و رییس جمهور  با مشارکت نخست وزیر 
با نگاه به اشتغال افراد دارای معلولیت در سراسر 
را  موفق  الگوی  تندیس  است  شده  برگزار  جهان 

دریافت کرد.

اروپایی،  کشور   44 جدی  حضور  با  کنگره  این 
 ،DEYSAM همیار  زندگی  اجرای  و  تحقیق  مرکز 
 ،EASPD  انجمن خدمات دهندگان معلوالن اروپا
تجارت  اتحادیه  و   EDP جهانی  فراگیر  اتحادیه 
آمریكایی ترکی از 18 تا 20 اردیبهشت سال جاری 

در استانبول ترکیه برگزار شد.
الزم به ذکر است موسوی، کارآفرین موفق جهانی 
با  برای معلوالن همراه  بسترهای شغلی  ایجاد  در 
اعضای هیات مدیره کانون معلولین توانا به دعوت 
کنگره جهانی کسب وکار فراگیر و با عنوان »تجربه 
این  در  معلوالن«  اشتغال  امر  در  جهانی  موفق 

کنگره حضور یافت.
رییس هیات مدیره کانون توانا با هدف ارائه مدل 
بهینه در ارزیابی سازمان های مرتبط با معلوالن با 
محور تشكیل یک سازمان بین المللی برای ارزیابی 
با  مرتبط  به سازمان های  ارائه گواهینامه  و  کیفی 
تولیدات و خدمات معلوالن در این کنگره جهانی 

شرکت کرد.

همچنین ارائه پیشنهاد پیاده سازی مدل بهینه در 
گروه  در  معلوالن  با  مرتبط  سازمان های  ارزیابی 
گروه  مدیرعامل  هدف  دومین  فیروز  بهداشتی 

بهداشتی فیروز از شرکت در این کنگره بود.
اعضای هیات مدیره کانون معلولین  گفتنی است 
نمایشگاه  این کنگره جهانی در  با حضور در  توانا 
شرکت  معلوالن   توانبخشی  تجهیزات  و  عكس 

کردند.
کانون  نظر  زیر  توانا  هنرکده  واحد  همچنین 
معلولین توانا در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی 
به برگزاری نمایشگاهی  کسب وکار فراگیر ترکیه 
از تولیدات و صنایع دستی معلوالن ایرانی پرداخت 
کشورهای  و  ترکیه  مقامات  استقبال  مورد  که 

اروپایی قرار گرفت.
از 3 هزار معلول عضو کانون  درحال حاضر بیش 
معلولین توانا هستند و در 10 سال گذشته بیش 
از 600  نفر از آنها به همیت این مجموعه مشغول 

به کار شده اند.

به گزارش پیک توانا: سید محمد موسوی، بنیانگذار 
کانون معلولین توانا در کنگره بین المللی کسب وکار 
فراگیر که با حضور نمایندگان 44 کشور اروپایی 
در  و  ماه  اردیبهشت  در  آسیایی  کشور  چند  و 
استانبول ترکیه برگزار شد هدف از حضور در این 
زمینه  در  جهانی  جامع  طرح  یک  ارائه  را  کنگره 

کیفیت اشتغال معلوالن اعالم کرد.
دارنده مقام مشورتی سازمان ملل در زمینه معلوالن 
شامل  طرح  این  افزود:  مطلب  این  بیان  با  ایرانی 
با  ارزیابی سازمان های مرتبط  یک مدل بهینه در 
بین المللی  سازمان  یک  تشكیل  محور  با  معلوالن 
به  گواهینامه  ارائه  و  کیفی  ارزیابی  به  که  است 
سازمان های مرتبط با تولیدات و خدمات معلوالن 

می پردازد.
این  که  مطلب  این  بیان  با  موسوی  محمد  سید 
طرح با پرداختن به استانداردهای شغلی معلوالن 
است بر الزامات و استانداردهای الزم برای اشتغال 
در  سبک  این  شد:  یادآور  دارد  تمرکز  معلوالن 
راستای ایجاد مسوولیت های اجتماعی شرکت ها و 
با هدف سپردن بازار و سرمایه به دست خود مردم 
نقش  معلوالن  روش  این  از  تا  شد  خواهد  ترویج 

مهمی در سرمایه داری جهان بازی کنند.
کنگره  موفق  الگوی  تندیس  کننده  دریافت 
ترکیه همچنین در  فراگیر  بین المللی کسب وکار 

این کنگره از لزوم اشاعه فرهنگ سرمایه داری الهی 
رویكرد سرمایه داری  داشت:  اذعان  و  گفته  سخن 
ما مبتنی بر این است که سرمایه داری باید در راه 

خلق ارزش های اجتماعی به کار گرفته شود.
داد:  ادامه  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
سرمایه داری الهی با احترام به شان انسان ها، آنها 
را در جهت خودکامگی و خودخواهی های خود به 

کار نمی گیرد.
تشكل های  هم اندیشی  مجامع  برگزاری  دبیر 
معلوالن سراسر کشور ضمن مخالفت با سرمایه داری 
با جنگ  سرمایه داری  این سبک  کرد:  ابراز  غربی 
افروزی در دنیا و نابودی سوریه و یمن به معلولیت 

بشر دامن می زند.
فعال حقوق معلوالن ایرانی خاطرنشان کرد: ما در 
کار  فیروز  بهداشتی  گروه  و  توانا  معلولین  کانون 
معلوالن را به خود آنها واگذار کردیم چون اعتقاد 
از عهده  و  توانمندی هستند  افراد  معلوالن  داریم 

انجام امور برمی آیند.
وی با بیان اینكه معلوالن توانا هستند و دنیا باید 
این واقعیت بزرگ را بپذیرد، از همه جوامع جهانی 
خواست تا از بكارگیری واژه ناتوان برای افراد دارای 

معلولیت اجتناب کنند.
همچنین  معلولین  کانون  هیات مدیره  رییس 
جمع آوری اعانه به نفع معلوالن را مخالف کرامت 
امروز  متاسفانه  داد:  ادامه  و  دانست  آنها  انسانی 
اعانه  جمع آوری  به  دنیا  سراسر  در  خیریه  مراکز 
برای معلوالن دست می زنند در حالی که اعانه باعث 

از بین رفتن اعتماد به نفس معلوالن می شود.
از  همچنین  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
موفقیت فیروز در تخصیص 92درصد از جایگاه های 
و  معلولیت سخن گفت  دارای  نیروهای  به  شغلی 

این اقدام را رویدادی بی نظیر در دنیا دانست.

وی با بیان اینكه نیروهای دارای معلولیت در فیروز 
افزود:  شده اند  ظاهر  کارایی  باالترین  و  جدیت  با 
صنعت  و  تولید  حوزه  در  معلوالن  توانایی  به  من 
این  حاصل  آنها  تالش  و  جدیت  و  کردم  اعتماد 

اعتماد است.
همین  همت  به  ایران  در  من  کرد:  بیان  موسوی 
را  آنها  مختلف  جوامع  که  معلولیت  دارای  افراد 
نشان  چندین  کسب  به  موفق  می پندارید  ناتوان 
منابع انسانی،  مدیریتی،  زمینه های  در  ملی  برتر 
بهداشتی و... شده ام و این یعنی معلوالن در عمل 

نشان داده اند که افراد توانایی هستند.
اعتماد  خواستار  همچنین  برتر  کارآفرین  این 
توانمندی  و  کارایی  به  جهان  سراسر  کارفرمایان 
ایجاد  دنبال  به  من  کرد:  تصریح  و  شد  معلوالن 
برای  مدیریتی  سطوح  در  شغلی  موقعیت های 
معلوالن  که  چرا  هستم  ایران  در  معلوالن 
به  جایگاه ها  این  احراز  برای  را  خود  قابلیت های 

اثبات رسانده اند.
با  بزرگ  پروژه   یک  اجرای  از   همچنین  موسوی 
هدف حمایت از تحصیل کودکان دارای معلولیت 
در سراسر ایران خبر داد و افزود: تحصیل و آموزش 
حق تمام کودکان معلول است و تنها راهی است 
که می تواند رهنمون آنها به سطوح باالی اجتماعی، 

شغلی و اجتماعی باشد.
که  است  باری  دومین  این  است  ذکر  به  الزم 
سیدمحمد موسوی به عنوان چهره موفق جهانی در 
کارآفرینی برای افراد دارای معلولیت برای شرکت 
در مجمع بین المللی کشورهای اروپایی در زمینه 

توجه به معلوالن به ترکیه دعوت می شود.
همچنین موسوی در فروردین ماه سال جاری برای 
شرکت در نشست کنوانسیون حقوق بشر در مقر 

سازمان ملل متحد در سوییس حضور داشت.

اعطای تندیس الگوی موفِق کنگره بین المللی ترکیه به بنیانگذار کانون توانا 

بنیانگذار کانون توانا:
با هدف ارائه طرح جامع جهانی اشتغال معلوالن در کنگره بین المللی ترکیه حاضر شدم

رقیه بابایی



8

13
96

اه 
د م

دا
خر

 /
66

ره 
نــاشما

وا
ک ت

یـــ
پ

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

آنچه باید دید و 
تصمیم گرفت؛ 

دردی که 
سال هاست  به 
دوش  می کشیم

مطالبات معلوالن از شوراهای
 شهر و روستا

»ر.ب«  که  لحظه ای  نمی شود  فراموشم  هیچ گاه 
فوت  لحظه  داشت  روزنامه نگار  معلوالن  از  یكی 
یكی از همكاران معلول ویلچری اش را در یكی از 
محیط های عمومی پایتخت روایت می کرد؛ بغضش 
را فرو داد و گفت: اگر آنجا مناسب سازی شده بود 

این اتفاق نمی افتاد.
شاید نتوان آمار دقیق حوادثی که درنتیجه معابر 
نامناسب برای این قشر از جمعیت کشور درشهرها 
و روستاها اتفاق می افتد و به مرگ یا مجروحیت 
منجر می شود را احصا کرد اما نیم نگاهی به معابر 
آنها  نامناسب  وضعیت  موید  روستایی  و  شهری 

برای معلوالن است.
یک  تنها  معلوالن  جسمی  های  محدودیت 
با  معلوالن  از  بسیاری  و  است  محدودیت جسمی 
اعضای  به  توانسته اند  درونشان  به  باور  و  اعتماد 
بسیار فعال و مفید جامعه تبدیل شوند و سرمنشا 
معلوالن  غیر  برای  حتی  تحوالت  از  بسیاری 
انجام کاری  برای  اما همین معلوالن وقتی  باشند 
تازه  شوند  می  معابر شهری  در  به حضور  مجبور 

دردسرهایشان شروع می شود.
باالست  بسیار  معابر  در  معلوالن  تردد  هزینه های 
و ای کاش تصمیم گیران این موضوع را همیشه و 
بخش هایی  این ها  باشند؛  داشته  مدنظر  جا  همه 
سال های  طی  که  است  معلوالنی  دل   درد  از 
گذشته تالش بسیاری کرده اند تا موانع مربوط به 
قانونگذاری چه در مجلس شورای اسالمی چه در 

شوراهای اسالمی را برطرف کنند.
می خواهند  معلوالن  که  انتظار  این  شک  بی 
کسانی که در منصب تصمیم گیری یا قانونگذاری 
از  دور  ببیند چندان  نیز  را  این طیف  می نشینند 

انصاف نیست.
صاحبان  شهری  پارلمان های  که  حال 
را  شهر  شورای  دوره  پنجمین  کرسی های های 
اردیبهشت   29 انتخابات  نتیجه  در  و  به تازگی  
و  دل  درد  پای  دیگر  بار  نیست  بد  شناخته اند؛ 
اعضای  به ویژه  تصمیم گیران  از  معلوالن  مطالبات 

شوراهای شهر و روستا بنشینیم.
از  تن  چند  با  مناسبت  این  به  توانا  پیک  نشریه 
فعاالن حوزه معلوالن گفت و گو کرده است که در 

ادامه آنها را می خوانیم.
هنوز جای خدمات ورزشی، فرهنگی و رفاهی 

برای معلوالن خالیست
سهیل معینی مدیرعامل انجمن باور، ایجاد کمیته 
از خواسته های  را  یا ستاد دسترس پذیری شهری 
معلوالن دانست و گفت: سیاست گذاری این ستاد، 
اجرای برنامه زمان بندی شده برای دسترس پذیری 
نمایندگان  و  متخصصان  حضور  با  شهری 
امر  این  راستای  در  می تواند  معلوالن  تشكل های 

رقم بخورد.
دسترس پذیری  به  است  روشندالن  از  که  وی 
اشاره  معلوالن  برای  شهری  نقل  و  حمل  سامانه 
به  نقل  و  حمل  خدمات  ارائه  داد:  ادامه  و  کرد 
شهروندان معلول از دیگر مسوولیت های شوراهای 

شهری است. 
این فعال حوزه معلوالن کشور همچنین با اشاره به 
لزوم ارائه خدمات ورزشی، فرهنگی و رفاهی گفت: 
تاکنون جای ارائه این خدمات برای معلوالن خالی 
با روی کار آمدن منتخبان  انتظار داریم  بوده که 
قرار  توجه  مورد  شهری  شوراهای  دوره  پنجمین 

گیرد.
شهری  شوراهای  از  ادامه  در  معینی  سهیل 
شهری،  خدمات  در  سیاست گذار  نهاد  به عنوان 
یاد  او  بر عملكرد  ناظر  و  انتخاب شهردار  مسوول 
کرد و افزود: این مسوولیت ایجاب می کند تا خود 
هر  در  آنان  فعال  تشكل های  و  معلول  شهروندان 
شهر از این جایگاه و ظرفیت موجود برای ارتقای 
به  برابر  خدمات  ارائه  و  شهری  خدمات  سطح 

شهروندان معلول بهره گیرند.
هدایت  نقش  دارای  را  معلوالن  تشكل های  وی 
این  گفت:  و  دانست  شهری  شوراهای  کننده 
وظیفه  انجام  می توانند  جایگاه  سه  در  تشكل ها 

کنند.

مدیرعامل شبكه تشكل های نابینایان و کم بینایان 
کشور همچنین چالش انتقال نیازهای شهروندان 
ارتباط مستمر  از طریق  معلول به شوراهای شهر 
با آنها را یكی از وظایف تشكل های معلوالن بیان 
در  تخصصی  مشاوره های  ارائه  داد:  ادامه  و  کرد 
به شهروندان  ویژه  ارائه خدمات  و  زمینه طراحی 
در  شهرداری ها  عملكرد  رصد  همچنین  و  معلول 
این زمینه و گزارش به شوراهای شهری دو وظیفه 

دیگر آنهاست.
شوراها به مناسب سازی برای حضور اجتماعی 

معلوالن توجه کنند
مصطفی چقایی، مدیر عامل جامعه معلولین اراک 
مناسب سازی را وظیفه اصلی شهرداری ها دانست و 
گفت: از منتخبان پنجمین دوره شوراهای شهری 
انتظار می رود نسبت به مناسب سازی  و روستایی 
جدی  حضور  به  زدن  دامن  و  شهری  مبلمان 

معلوالن در بستر جامعه توجه داشته باشند.
پارلمان های  در  مردم  نمایندگان  از  افزود:  وی 
محلی می خواهیم  با تجهیز تعدادی از اتوبوس ها 
آسان  تردد  زمینه  در  باالبر،  به  ون  خودروهای  و 
نصب  به  نسبت  همچنین  و  کنند  اقدام  معلوالن 
از  که  راهنمایی  عالیم  و  جهت یاب  تابلوهای 
داشته  اهتمام  است  معلوالن  حقوق  ابتدایی ترین 

باشند.
را  راه آهن  ایستگاه های  تجهیز  همچنین  چقایی 
به  خدمات  ارائه  برای  هیدرولیک  سكوهایی  به 
نكات  به  توجه  گفت:  و  دانست  ضروری  معلوالن 
از این دست می تواند سفرهای آسان تری  ظریفی 

برای این طیف به همراه داشته باشد.
تمام  در  را  شیب دار  سطح  و  رمپ  تعبیه  چقایی 
نقاط نامناسب برای تردد معلوالن ضروری دانست 
تا  می کند  حكم  شهروندی  حقوق  کرد:  بیان  و 
برای  معلوالن  چون  آسیب پذیری  طیف های 
دستیابی به حقوق برابر با سایر آحاد جامعه مورد 

حمایت بیشتری قرار گیرند.
مبلمان  کشورها  از  برخی  در  کرد:  تصریح  وی 

رقیه بابایی
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شهری بر اساس نیاز معلوالن و سالمندان طراحی 
اما  قرار می گیرد  اقشار  تمام  استفاده  شده و مورد 
متاسفانه در کشور ما مناسب سازی به گونه ای است 

که خود معلوالن امكان دسترسی به آن را ندارند.
حدود مسوولیت شهرداری ها در امور معلوالن 

مشخص شود 
محمد نوری، مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین قم 
که  است  این  اقدام  مهم ترین  و  اولین  کرد:  تاکید 
قانون  امور معلوالن در  به  نهادهای مرتبط  تكلیف 
و  شود  مشخص  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع 
شورای های  برای  اقدام  اولویت دارترین  همچنین 
در  شهرداری ها  کنند  مشخص  که  است  این  شهر 
چه  در  و  کرده  ورود  باید  معلوالن  از  اموری  چه 

حوزه هایی نباید وارد شود.
مانند  بزرگتر  شهرهای  شهرداری   نوری  گفته  به 
در  داشته اند  ورود وسیعی  معلوالن  امور  در  تهران 
فعالیت  شهرداری  قم  نظیر  شهرهایی  در  حالی که 
کمی در این زمینه داشته و به نظر می رسد قانون 
این زمینه وجود ندارد و هر شهردار  مشخصی در 
بر اساس سلیقه و گرایش فكری خود در این زمینه 

عمل می کند.
این  ایران  در  معلوالن  مشكل  کرد:  تصریح  وی 
افراد  این  متولی  که  بهزیستی  سازمان  که  است 
چون  چالش هایی  به  رسیدگی  امكانات  است 
و...  کتاب ها  کردن  بریل  شهری،  مناسب سازی 
کمیته  بین  شهری  امكانات  و  ندارد  اختیار  در  را 
ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  بهزیستی،  سازمان  امداد، 
و شهرداری و برخی نهادهای موازی پراکنده است.

دارای  افراد  عرصه  در  کرد:  تاکید  همچنین  نوری 
و  است  علمی  و  کارشناسانه  کار  به  نیاز  معلولیت 
این اتفاق باید به پشتیبانی شوراهای شهری اتفاق 

بیافتد.
وی با بیان این مطلب که نظام های مختلف حقوقی 
در کشورهای مختلف در این زمینه که شهرداری ها 
موظف به رسیدگی به امور معلوالن  هستند اجماع 
و توافق دارند تصریح کرد: در بسیاری از کشورها 
وظیفه ساماندهی به امور معلوالن، رفع مشكالت و 

خدمات دهی به آنها بر عهده شهرداری هاست.
این فعال حوزه معلوالن کشور با بیان این مطلب که 
هنوز مسووالن باور ندارند که 10 تا 15 درصد از 
جامعه ما، معلوالن هستند و معلولیت به سرعت رو 
به رشد است اذعان کرد: تا وقتی تلقی و ذهنیت ما 
از معلولیت، فردی باشد و معلولیت را تنها مشكل 
تصمیم  زمینه  این  در  نمی توانیم  بدانیم  معلوالن 

درستی اتخاذ کنیم.
مناسب سازی  کمیسیون  اسالمی  شوراهای 

تشکیل دهند
معلولین  جامعه  مدیرعامل  موحد،  قنبری  مهدی 
اینكه معلوالن  با توجه به  استان زنجان نیز گفت: 
بنابراین  می دهند  تشكیل  را  جامعه  15درصد 

ضرورت دارد تا شوراهای اسالمی نسبت به تشكیل 
احساس  شهری  مبلمان  مناسب سازی  کمیسیون 

ضرورت کنند.
وی با بیان این مطلب که کمیسیون مناسب سازی 
اتفاق  زنجان  شهر  در  اولین  برای  شهری  مبلمان 
در  کمیسیون  این  تشكیل  خواستار  است  افتاده 

تمام شهرها و روستاهای کشور شد.
قنبری همچنین داشتن مشاور از حوزه معلوالن را 
این  برای شوراهای اسالمی الزم برشمرد و گفت: 
اطالع  به  را  معلول  قشر  نیازهای  می تواند  مشاور 
گروه  دو  این  واسط  حلقه  و  رسانده  شورا  اعضای 

باشد.
وی حذف هزینه عوارض و نوسازی را از امتیازات 
کرد:  خاطرنشان  و  خواند  معلوالن  به  ارائه  قابل 
حمایت از برنامه های اقتصادی فرهنگی معلوالن، 
آنها،  برای  صنایع دستی  بازارچه های  ایجاد 
ساماندهی وضعیت معلوالنی که در نتیجه بیكاری 
اقدام به دست فروشی می کنند از طریق تخصیص 
نقل  و  ناوگان حمل  مناسب سازی  و  مغازه  و  دکه 
برای تردد معلوالن بخشی از خواسته های معلوالن 

از شوراهاست.
شورای  جلسات  در  معلوالن  نماینده  حضور 

شهر الزامیست
معلولین  جامعه  مدیر  مهریان،  علوی  سیدمحراب 
استان کهگیلویه و بویر احمد مناسب سازی شهری 
را از مهم ترین خواسته های معلوالن از نمایندگان 
مردم در شورای شهر دانست و گفت: حضور یک 
نماینده از جامعه معلوالن در جلسات شورای شهر 

برای بیان ضروریت های معلوالن الزامیست.
دبیر هیات ورزش های جانبازان و معلولین یاسوج 
اذعان کرد: ایجاد اشتغال برای معلوالن، تخصیص 
کیوسک های روزنامه فروشی به برخی از دارندگان 
پارک  جایگاه  تخصیص  شدید،  معلولیت های 
خودروی معلوالن، تجهیز اتوبوس ها و ایستگاه های 

افراد  از خواسته های  برخی  معلوالن  برای  اتوبوس 
دارای معلولیت از شوراهای اسالمی است.

مورد  دورکاری  طریق  از  معلوالن  اشتغال 
توجه قرار گیرد

سمن های  شبكه  مدیرعامل  شاه حسینی،  رضا 
معلولین استان گلستان اظهار داشت: رعایت قانون 
و  شهرداری ها  در  معلوالن  درصدی  سه  استخدام 
معلوالن  اشتغال  به  زدن  دامن  و  تابعه  سازمان ها 
مهم ترین  از  دورکاری  و  سپاری  برون  طریق  از 

خواسته های معلوالن از شوراهای شهری است.
گلستان  استان  شهروندی  حقوق  کارگروه  عضو 
ایجاد اشتغال و کارآفریني را از دیگر خواسته های 
و  خواند  محلی  پارلمان های  اعضای  از  معلوالن 
جمله  از  نیز  شغلي-معیشتي   توانبخشي  افزود: 
شوراهای  و  است  معلوالن  به  ارائه  قابل  خدمات 
شهری می توانند از طریق ایجاد بازارچه هاي موقت، 
کارگاه ها و مراکز فروش ویژه نسبت به آن اهتمام 

داشته باشند.
مسوولیت هاي  برخي  واگذاري  شاه حسینی 
در  کرامت  حس  ایجاد  به منظور  را  اجتماعي 
معلوالن  موثر دانست و افزود: ارائه کارت منزلت 
برای  آسیب پذیر  اقشار  سایر  البته  و  معلوالن  به 
استفاده از خدمات شهري در حمایت از این گروه ها 

موثر است.
افراد  از  بسیاری  اینكه  به  توجه  با  کرد:  بیان  وی 
از وسایل  استفاده  یا  تهیه  توانایی  دارای معلولیت 
نقلیه شخصی را ندارند و از طرفی برخی از رانندگان 
در ازای لوازم کمک توانبخشی مانند ویلچر هزینه 
معلوالن  بنابراین  می کنند  درخواست  را  بیشتری 
را  زیادی  هزینه های  شهرها  در  خود  تردد  برای 
تخصیص  با  شهر  شوراهای  که  می شوند  متحمل 
ناوگان حمل و نقل عمومي شهري می توانند جلو 

این رویداد را بگیرند.
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معلولیتی  دارای  و  نخبه  جوان  شاهی،  محمدرضا 
است که می تواند الگوی موفقی برای همه ما باشد. 
تعداد کتاب های ترجمه شده او و برادرش به 11 
می رسد و معنی این کار بزرگ را آنهایی که با تهیه 
و تالیف کتاب سروکار دارند بهتر درک می کنند. 
محمدرضا و محسن شاهی مبتال به بیماری »اس.

محدودیت های  بیماری  این  و  هستند  ام.آی« 
حرکتی زیادی را برایشان به همراه آورده است.

محمدرضا شاهی و برادرش از جمله معلوالن موفق 
گذاشته  خود  زانوی  بر  دست  که  هستند  تهرانی 
تالش  حرکتی  و  جسمی  محدودیت   داشتن  با  و 
می کنند. این دو برادر برنده عنوان کتاب برگزیده 
سال 95 شده اند و حاال درصدد راه اندازی موسسه 

ترجمه و پژوهش هستند.
ویلچر  روی   SMA شدید  معلولیت  با  که  آنها 
می کشند  نفس  خواستن  هوای  در  می نشینند؛ 
اطراف  به  توانایی   بازدم  زندگی شان  ریه های  و 
زندگی  پدرشان  با  برادر   دو  این  می پراکند. 
می کنند و اکنون آرزوی راه اندازی موسسه ترجمه 

و پژوهش را در سر می پرورانند.
بیماری اس.ام.آی چیست؟

بیماری اس.ام.آی یا آتروفی عضالنی یک بیماری 
نادر ژنتیكی است که از هر 6000  نفر تنها در یک 
به  که  عصب هایی  بیماری  این  می کند.  بروز  نفر 
نشانه  را  ارادی حرکت عضالت می انجامد  کنترل 
دارای  بیماران  برد.  بین می  از  را  آنها  و  می گیرد 
مبتال،  افراد  در  نخاعی  عضالنی  آتروفی  بیماری 
زندگی  و  کرده  ایجاد  حرکتی  شدید  محدودیت 

آنها را به چالش می کشد.
ترجمه  کتاب   11 جسمی،  معلولیت  وجود  با 

کرده ایم
ریشه  و  است  مادرزادی  برادرم  و  من  معلولیت 
دارد.  سال   34 محسن  برادرم،  دارد.  ژنتیكی 
و  فارسی  ادبیات  و  زبان  رشته  در  او  تحصیالت 
صندلی  از  دو  هر  ما  است.  کارشناسی  مقطع  در 
برایمان  جابجایی  و  می کنیم  استفاده  چرخ دار 
او به ویژه  سخت است. پدرم راننده تاکسی است، 
در  زیادی  زحمت  تحصیلمان  سال های  طول  در 
حمل ونقل من و بردارم کشید. خانواده ام زحمات 
نیز  برادرم  و  خواهر  و  کشیده اند  ما  برای  زیادی 
از این قاعده مستثنی نیستند. من و برادرم همه 
مادرمان  و  پدر  کمک  با  را  زندگی مان  مراحل 
شدید  معلولیت  داشتن  با  و  گذاشته ایم  پشت سر 
تاکنون موفق به ترجمه و چاپ 11 کتاب شده ایم. 

اغراق نیست اگر بگویم بیشتر کارهای ما به دوش 
خانواده بوده. اما بخش زیادی از خوشبختی ما دو 
سال پیش همراه مادر عزیزمان، مادری که دست 
گل های یاس و اقاقیا به گل های خوش عطر چادر 
نمازش هم نمی رسید از دست رفت، او در حالی از 
پیش ما رفت که تا آخرین لحظات زندگی اش نیز 

مراقبمان بود. 
من می گفتم و محسن تایپ می  کرد

سخت  شرایط  به خاطر  محسن  برادرم  و  من 
جسمانی امكان حمل و نقل یا خارج شدن از منزل 
را نداشتیم و به همین دلیل به فكر یافتن شغلی 
افتادیم که بتوانیم در داخل خانه آن را انجام دهیم. 
بنابراین از سال 1387 به فكر گرفتن کار ترجمه و 
انجام آن در منزل افتادیم. من توان تایپ نداشتم، 
تایپ،  را  آنها  محسن  و  می گفتم  را  متن  ترجمه 
با  ترتیب  این  به  و  می کرد  ویرایش  و  معادل یابی 
زمینه های  در  را  کتاب   11 توانستیم  روش  این 
ترجمه  روان شناسی  و  انرژی خورشیدی  معماری، 
روان شناسی  زمینه  در  کتاب ها  این  بیشتر  کنیم. 
درآمدی  شریفی  پرویز  دکتر  همراه  به  که  بودند 
آنها را پیش می بردیم. عالوه بر این کتاب ها پروژه، 
سایت و ترجمه متون متفرقه را نیز قبول می کنیم.
باالخره دیده شدیم، کتابمان کتاب سال شد

بهترین  انتخاب  دومین جشنواره  در  برادرم  و  من 
کتاب معلوالن که در آبان سال 95 توسط انجمن 
ایران برگزار  علمی و آفرینش های هنری معلوالن 
شد، در دو بخش معماری و روان شناسی برنده لوح 
تقدیر و تندیس جشنواره شدیم و در مراسم روز 
 11 ترجمه  برای  کار  وزارت  در  معلوالن  جهانی 
کتاب و تعداد متعددی مقاله علمی، به عنوان نخبه 
و  تقدیر  لوح  رفاه  وزیر  از  و  برگزیده شدیم  علمی 
سیزدهمین  در  باالخره  و  کردیم  دریافت  تندیس 
که  رشد  تربیتی  و  آموزشی  کتا ب های  جشنواره 
آموزشی  برنامه ریزی  و  پژوهش  سازمان  توسط 
کتاب  می شود،  برگزار  پرورش  و  آموزش  وزارت 
رشد در گستره زندگی که من و برادرم ترجمه  آن 
را به عهده داشتیم به عنوان کتاب سال برگزیده 

شد.
بهزیستی هنوز توانایی های ما را باور نکرده

و  معلوالن   استقالل  در  شهری  مناسب سازی 
و می تواند  دارد  نقش مهمی  آنها در شهرها  تردد 
امكان جابجایی در شهر، اشتغال و رفتن به مراکز 
تفریحی را برایشان فراهم کند. در حال حاضر 53 
هزار تومان مستمری ماهانه بهزیستی تنها کمک 
سازمان بهزیستی به من و برادرم است و هنوز برای 
گرفتن  یا  و  درآمد  منبع  و  دائم  شغل  یک  ایجاد 
پرستار برای ما دو برادر کمک خاصی به ما صورت 

نگرفته است.
ما به مشكالت سازمان بهزیستی آگاهی داریم اما 
بهتر  خیلی  می توانند  آنها  که  است  این  واقعیت 
عمل کنند. خود بهزیستی هنوز توانایی های ما را 
برای  هم  خودمان  توان  از  حتی  آنها  نكرده.  باور 

کمک به ما استفاده نمی کنند. 
دوست داشتم ورزش کنم اما نشد

اما توانایی آن را ندارم  دوست داشتم ورزش کنم 

موسیقی  به  دادن  گوش  تفریحم  مهم ترین  ولی 
در  زیادی  سهم  نیز  فیلم  تماشای  البته  است. 
کردن  فكر  و  کتاب  دارد.  فراغتم  اوقات  گذراندن 
هم از دیگر عالقه مندی هایم هستند. من و محسن 
سخت  شرایط  معلولیت،  وجود  با  که  خوشحالیم 
نماینده  توانسته ایم  دیگر  کاستی های  و  زندگی 
خوبی برای افراد دارای معلولیت باشیم و بتوانیم 
جامعه  رخ  به  را  آنها  توانمندی های  از  بخشی 

بكشیم.
دکتر  بهزیستی،  سازمان  توا نبخشی  معاون  از 
استان  بهزیستی  توانبخشی  معاون  و  نحوی نژاد 
تهران دکتر اسدی تشكر می کنم و با توجه داشتن 
به  توجه  با  نیز  و  شغل  احراز  برای  کافی  مهارت 
آنها  از  پرستار  به  نیاز  و  مادرمان  دادن  دست  از 

درخواست توجه دارم.
بزرگ  رویای  ترجمه،  موسسه  راه اندازی 

ماست
اما  با مجله هنر آشپزی هستم  در حال همكاری 
بزرگ ترین هدف و رویایم تاسیس و اداره موسسه 
محسن  و  من  است.  شاهی  پژوهشی  و  ترجمه 
به ما بدهد  تا کسی شغلی  سال ها منتظر ماندیم 
اما خبری نشد. حاال می خواهیم  خودمان شروع 
نكرده  ترجمه  کتابی  هیچ  که  زمانی  مثل  کنیم 
از  نفر  چند  و  خود  توانایی  از  می خواهیم  بودیم. 
زندگی  تا  کنیم  استفاده  معلولیت  دارای  دوستان 
بهتری برای خودمان بسازیم. ما توانایی های زیادی 
می خواهیم  که  نیست  باری  اولین  این  و  داریم 
توانایی هایمان را به نمایش بگذاریم. من و محسن 
نظر  این  از  بودیم،  موفق  ترجمه  و  تحصیل  در 

می توانم خودمان را افراد موفقی بدانم.
باید شنونده باشی، تسلیم راه چاره نیست

در  زیادی  شاعرانه های  نیست؛  ناتوانی  معلولیت 
معلولیت وجود دارد. باید شنونده باشی تا متوجه 
وجود  با  تا  کنیم  پیدا  راهی  باید  بشوی،   الهام ها 
یک  زندگی  کنیم.   زندگی  بهتر  اندکی  معلولیت 
مبارزه است، نباید از جنگیدن خسته شویم. شاید 
اما  باشیم  نداشته  توان و حوصله جنگیدن  گاهی 
تسلیم در کار ما نیست. باید بدانیم به جز زندگی 
از پیمون مسیر زندگی  بردن  به جز لذت  کردن، 
و به جز تالش برای رسیدن به مقصد راه دیگری 

نیست.

گفتگو با معلولی که کتابش کتاب برگزیده سال 95 شد 
رقیه باباییمحمدرضا شاهی، معلول موفقی که در هوای خواستن نفس می کشد 
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یک روز صمیمانه با مربیان آموزشگاه رعد:

تا از خانه خارج نشویم که ما را ببیند، کسی برایمان مناسب سازی نمی کند

گام نخست در پیشرفت معلوالن؛ پذیرش معلولیت

می شناسید.  حتما  را  کرج  رعِد  خیریه  آموزشگاه 
مرکز  این  از  گزارش هایی  آشنا  پیام  در  بارها 
به  مهارت آموزی  به  سال هاست  که  خوانده اید 
معلوالن مشغول است و محیطی گرم و صمیمانه 
این مرکز رفتیم که  بار سراِغ سه مربِی  این  دارد. 
خیلی هوای هم را دارند و سال هاست با هم دوست 
به  هم  را  دوستانه  هوای  و  حال  همین  و  هستند 
وسِط  هرچند  می کنند.  منتقل  مرکز  بچه های 
بچه ها کمی سخت  و صدای  سر  و  مرکز  کارهای 
بود اما تجربه شیرینی بود همراه با شكالت هایی که 
یكی از خانم های مسِن مراجعه کننده برایمان آورد. 

 اول
بسیار   1358 مرداد   8 متولِد  خلخالی زاده  مهدی 
خندان و خوش برخورد است. من را به دفتِر واحِد 
معلولیت  دچاِر  خودش  می کند.  هدایت  آموزشی 
نمی گفت،  اگر  که  است  فقرات  ستون  انحراِف 
در  را  استعدادها  همه  مهدی  نبود.  معلوم  چندان 
نور  پیام  دانشگاه  در  است؛  کرده  تجمیع  یک جا 
رشته  آی تی می خواند و مربِی خوش نویسی است 

و درعیِن حال هم عاشِق ادبیات. 
سال 83 با رعد آشنا شده و از کالس های کامپیوتر 
استفاده کرده  از کالس ها  به همراِه بسیاری دیگر 
و مدرک  بوده  عاشِق خوشنویسی  بچگی  از  است. 

انجمن خوشنویسان را هم دارد. 
می گوید: »2 روز در هفته کالس برگزار می کنم و 
حدودا 35 شاگرد دارم. فضای کالس بسیار خوب 
است و راضی هستم. اما بعضی بچه ها مشكِل لرزِش 
دست دارند و به همین دلیل آهسته پیش می رویم 

تا همه یاد بگیرند«
اما خاطره ای که تعریف می کند بسیار جالب است. 
می گوید: »دوره های قبل، خانمی در کالس ها بود 
که از نگاِه مردم به معلوالن خیلی اذیت می شد و 
همیشه گالیه داشت. نگاهش به زندگی خاکستری 
شخصیِت  که  دیگر  خانم های  از  یكی  اما  بود. 
این که  از  اوایل  هم  من  گفت  داشت  برجسته ای 
و کوله  آینه می دیدم و کج  توی  را  صورت خودم 
بعدا  اما  می شدم  ناراحت  و  می کردم  تعجب  بود 
برایم عادی شد. االن هم می گویم وقتی خودم از 
دارند  تعجب می کردم مردم هم حق  قیافه خودم 
این  نظرم  به  کنند.  رفتار  این طور  نگاه  اولین  در 
معلولیِت  باید  که شنیدم.  بود  قشنگ ترین چیزی 

خودمان را قبول کنیم تا بتوانیم پیشرفت کنیم.«
مهدی در خانواده ای بزرگ شده که تفاوتی بیِن او 
معلولیتش  زیاد  و  نبوده اند  قائل  برادرانش  سایِر  و 
لحاظ نشده و همین موضوع باعث شده مستقل بار 
بیاید. اما تفاوتش را هنگاِم گزینِش ادارات متوجه 
شرکت  آزمون   50 به  نزدیک   « می گوید:  شده. 

تا  اما در گزینش  تا قبول شدم.  کردم که در 20 
حتی  می کردند.  رّدم  دارم،  فرق  می شدند  متوجه 
یک مورد کاری در راه آهن تهران بود که مربوط به 
بایگانی می شد اما باز هم قبول نكردند. آنجا بود 

که فهمیدم انگار با بقیه فرق دارم.«
و  ایستاده  خودش  پای  روی  همیشه  او  اما 
بود  زده  مغازه  برادرش  با  دارد.  هم  خوبی  روحیه  
واِم  دریافِت  و  پرونده  ایجاد  برای  بهزیستی  به  و 
را  او  هم  آنها  و  بود  کرده  مراجعه  خوداشتغالی 
حرفه ای  مدرک  تا  کردند  معرفی  رعد  مجتمع  به 

بگیرد.
عالقه  مختلف  شاعران  به  خلخالی زاده  مهدی 
عاشِق  و  اخوان هم ذات پنداری می کند  با  اما  دارد 
چخوف.  مثِل  است  روسی  نویسندگاِن  رمان های 
قضایا  به  باریک بینانه  بسیار  نگاهی  او   « می گوید: 

و طنِز تلِخ جالبی دارد.«
وقتی می گویم چه صحبتی با معلوالن یا مسووالن 
کنم  »نمی خواهم شعاری صحبت  دارید می گوید: 
برای  معیشت  که  است  این  حقیقت  اما  اصال 
معلوالن  به خوِد  اما  را می زند  اول  معلوالن حرف 
باید بگویم تا از خانه خارج نشوند تا دلشان نخواهد 
بروند سینما و تفریح و گردش، کسی آنها را توی 
مناسب سازی  برایشان  بخواهد  که  نمی بیند  شهر 
انجام دهد. از خودشان باید شروع کنند و به قوِل 

موالنا: صیقلی کن صیقلی کن صیقلی!«
 دوم

کمی جدی تر  است.  مربی  دومین  مسكینی،  کاوه 
خنده  با  بگیریم  عكس  می خواهیم  وقتی  و  است 
شكالت های روی میز را جمع می کند تا توی عكس 
دانشگاه  اول  شاگرد  دانشجوهای  شبیِه  نیافتد. 
شریف است. هرچند عالقه اش به هنر و احساسش 
که از خوشایندی بوی چوِب روسی بیان می کند، 

جنبه  دیگری از او را نمایان می سازد. 
متولد 1362 است و اولین خاطره ای که می گوید 
هم دردناک است و هم خنده دار. می گوید: »سال 
82 برای بار دوم کنكور داشتم و رفتیم از بهزیستی 
برایمان  برویم محِل کنكوری که  نامه گرفتیم که 
مناسب سازی شده باشد! دستشان درد نكند؛ ما را 

انداخته بودند طبقه  چهارم!«
ابراهیمی  و  نصیری  و  خلخالی زاده  مهدی  با 
هستند.  صمیمی  دوستاِن  و  شده  آشنا  رعد  در 
متفاوتی  کارهای  و  گذرانده  کامپیوتر  دوره های 
لیبل زنی  کارگاه  از  کرده؛  امتحان  دوستانش  با  را 
گرفته تا صنایع دستی و معرق که بعد از چند سال 
هم مغازه اجاره کردند و با دوستانش شروع به کار 
کردند. در نمایشگاههای بهاره و پاییزه محصوالت 

را ارائه می دادند و مردم هم استقبال می کردند. 

ماندیم.  نفر   4 تنها  »آخرش  می دهد:  ادامه  کاوه 
کرده  خریداری  را  دستگاهها  بیشتِر  و  مغازه ای 
شدیم،  آشنا  کاظم زاده  خانم  با  وقتی  اما  بودیم. 
یاد  را  رنگ  ترکیِب  با  معرق  از  جدیدی  سبِک 
گرفتیم و کاِر بزرگی را شروع کردیم که قرار بود 
خارج از ایران به فروش برسد اما یكی از دوستان 
از  بعد  خرید.  و  پسندید  را  آن  خلخالی زاده  آقای 
مدتی پیِش همان آقا مشغول به کار شدیم و اکنون 

در آموزشگاه رعد، کامپیوتر درس می دهم.«
دلیِل  به  بچه ها  از  بعضی  و  دارد  شاگرد   17 او 
مشكالِت جسمی نمی توانند با کیبورد به راحتی کار 
کنند برای همین کالسش طول می کشد. می گوید: 
»در آموزش باید صبر داشت. قدرِت یادگیرِی افراد 
متفاوت است اما وقتی اینقدر شوِق یادگیری دارند، 

من هم برایشان وقِت بیشتری می گذارم.«
سوم

افشار ساکن سومین مربی ا ست که با او مصاحبه 
می کنم. از کاوه نیز جدی تر است و به نظر می رسد 
عالقه ای به مصاحبه هم ندارد اما باالخره راضی اش 
از سال 83  می کنیم. پینگ پنگ آموزش می دهد. 
صورِت  به  و  است  شده  آشنا  رعد  آموزشگاه  با 

نیمه حرفه ای تمرین می دهد. 
چهار، پنج نفر شاگرد دارد و می گوید: »کالس های 
ورزشی تاثیِر باالیی در روحیه  بچه ها دارند. اگر هم 
کسی نتواند به دلیِل مشكالت جسمی پینگ پنگ 
بازی کند، ورزش دیگری به عنواِن جایگزین به او 

معرفی می کنیم.«
می گوید:  می کند.  تعریف  هم  خاطره  یک  افشار 
استرس  از  و  بود  بازی اش ضعیف  بچه ها  از  »یكی 
بزند.  را  توپ  نمی توانست  و  می کرد  عرق  دستش 
کال!  بازه  که  هم  آب  شیر  گفتم  و  کردم  شوخی 
آنقدر خندید که تا آخِر بازی نمی توانست خودش 
را کنترل کند و بازی کند. حاال نمی دانم اسِم این را 
خاطره می گذارید یا نه چون به نظرم خاطره زمانی 
این ورزش را  در ذهن می ماند که بچه ها هرکدام 

کامل آموخته باشند و نتیجه اش را ببینند.«
از خانمی یاد می کند که با داشتن شرایِط جسمِی 
خوب  خیلی  که  دارد  پشتكار  آنقدر  ضعیفی 

پینگ پنگ بازی می کند. 
افشار در آخر می گوید: »اینجا و بودن با همنوعان 
سبب شده معلوالن روحیه  خوبی پیدا کنند. رسالِت 
رعد اصال همین است که با ایجاِد شادی هایی سبب 
اجتماع  در  و  شوند  خارج  خانه  از  معلوالن  شود 
باشند. مهارت آموزی و انجام کارهای شخصی باعث 
از  بیرون  و  برود  باال  نفس شان  به  اعتماد  می شود 
اینجا راحت تر با افراِد مختلف ارتباط برقرار کنند.«

نسترن کیوان پور
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مدیرعامل شرکت آریان آسانسور:

اولین تولید کننده تابلو فرمان میکروپروسسوری آسانسور در ایران هستیم
کانون توانا مهم ترین شریک تجاری ماست

شرکت صنایع الكترونیک البرز توانا از شرکت های 
تولید  با  که  تواناست  معلولین  کانون  زیرمجموعه 
در  و...  الكتریكی  بردهای  ترانسفورماتورها،  انواع 
است  گفتنی  می کند.  فعالیت  آسانسور  صنعت 
شرکت آریان آسانسور مهم ترین مشتری و شریک 
کیفیت  بر  تاکید  با  که  است  شرکت  این  تجاری 
باالی محصوالت با شرکت صنایع الكترونیک البرز 

توانا همكاری دارد.
شرکت آریان آسانسور  به عنوان اولین تولید کننده 
تابلو فرمان میكروپروسسوری آسانسور فعالیت خود 
را از سال 1371 با بهره گیری از همكاری مهندسان 
و متخصصان با تجربه در زمینه الكترونیک و ساخت 
شرکت  این  کرد.  آغاز  آسانسور  کنترل  تابلوهای 
شیوه های  و  متنوع  محصوالت  ارائه  با  اکنون  هم 
مدرن بازاریابی و فروش، سهم قابل توجهی از بازار 
از کادر  بهره گرفتن  با  و  اختیار دارد  را در  داخل 
کارآزموده در بخش های مختلف همواره سعی در 
افزیش سطح کیفیت محصوالت خود داشته است.

صنعت ما با جان انسان ها سروکار دارد
آریان  عامل  مدیر  بختیاری،  حسین  مهندس 
آسانسور در گفت وگو با پیک توانا می گوید: نزدیک 
به 30 سال پیش سال به همراه چند تن از دوستان 
گرفته  این شرکت  ایجاد  به  تصمیم  متخصصان  و 
فعالیت  به  آغاز  رسمی  صورت  به   71 سال  در  و 
کردیم. این فعالیت به مرور به راه اندازی دو کارخانه 
دیگر در وردآورد و شهرک صنعتی پرند انجامید و 
اقتصادی  تالطم های  با  که  خوشحالیم  امروز 
سال های اخیر سرپا بوده و توانسته ایم فعالیت خود 

را حفظ کنیم.
وی اذعان می کند: صنعت ما صنعت قابل ریسكی 
نیست چرا که با جان انسان ها سروکار دارد و هر 
گونه سهل انگاری می تواند به خسارت های غیرقابل 
از  برخی  تولید  ما  آنجا که  از  جبرانی منجر شود. 
این رو  از  واگذار می کنیم  پیمانكاران  به  را  قطعات 
کیفیت و رعایت استانداردها معیارهای مهم ما در 

انتخاب پیمانكاران هستند.
اینکه شرکت  بیان  با  این مدیر حوزه صنعت 
کانون  نظر  زیر  توانا  البرز  الکترونیک  صنایع 
معلولین توانا یکی از پیمانکاران خوب ماست 
شرکت  این  انتخاب  عامل  می  کند:  ابراز 
به عنوان پیمان کار، دقت و کیفیت محصوالت 

است.
تاسیس  بدو  از  ما  می کند:  خاطرنشان  بختیاری 
شرکت صنایع الكترونیک البرز توانا با آنها در تعامل 
هستیم و امروز طول همكاری ما با این شرکت به 

بیش از 17 سال می رسد.
کانون توانا حامی مادی و معنوی ماست

را  شرکت  این  ما  هنگامی که  می دارد:  اظهار  وی 
پرسنل  ویژگی  از  کردیم  انتخاب  همكاری  برای 
اما وقتی مطلع شدیم  بودیم  کارگاهی آن بی خبر 
در  را  خود  شغلی  فرصت های  شرکت  این  که 
در  و  داده  قرار  معلولیت  دارای  نیروهای  اختیار 
تولید  معلول  کارکنان  توسط  ما  محصوالت  واقع 
گسترش  و  ادامه  به  افتخار  نهایت  با  می شوند، 
ناگفته  و  شدیم  مصمم  طرفه  دو  همكاری های 
نماند که کیفیت محصوالت این شرکت در افزایش 

همكاری ها تاثیر زیادی داشت.
آریان  که  مطلب  این  بیان  با  بختیاری  حسین 
شرکت  از  را  خرید  حجم  بیشترین  آسانسور 
تاکید می کند:  دارد  توانا   البرز  الكترونیک  صنایع 
و  مادی  از حامیان  یكی  این شرکت درحال حاضر 

معنوی ما به شمار می آید.
کانون معلولین توانا مجموعه ای توانمندساز

دارای  افراد  آسانسور  آریان  شرکت  مدیرعامل 
و می گوید:  توانمندی می داند  را صاحب  معلولیت 
هرکسی  و  چیز  هر  به  طبیعت  در  خداوند 
معلوالن،  محدودیت  و  داده  محدودیت هایی 
همه  همراه  محدودیت  حالی که  در  است  ظاهری 
انسان هاست و این روح و تفكر انسان هاست که باید 

مانند یک اقیانوس بی انتها و نامحدود باشد.
مجموعه  یک  را  توانا  معلولین  کانون  بختیاری 
از  خوشحالی  ابراز  ضمن  و  می داند  توانمندساز 
کانون  و  ما  می افزاید:  مجموعه  این  با  همكاری 
هم  برای  خوبی  تجاری  شرکای  توانا  معلولین 

هستیم. 
را  توانا  کانون  فعالیت های  اظهار می دارد: من  وی 
ارج می نهم و از مسووالن این مجموعه برای تالش 

در این عرصه انسانی قدردانی می کنم.
ما  دلخواه  شرکت  به  را  توانا  البرز  کیفیت؛ 

تبدیل کرد
بختیاری تاکید می کند: وجود عاملی به نام »کیفیت 
در محصول« البرز توانا را تبدیل به شرکت دلخواه 
کیفیت  بودن  برابر  علت  به  گاهی  است.  کرده  ما 
مسوولیت  بُعد  از  شرکتی  است  ممكن  قیمت  و 

عرفان خسروشاهی
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بدینوسیله به اطالع کلیه تولیدکنندگان 
و  پزشکی  تجهیزات  کنندگان  وارد  و 
می رساند:  معلوالن  توانبخشی  لوازم 
و  اولین  عنوان  به  پیک توانا  ماهنامه 
کشور  معلوالن  تخصصی  ماهنامه  تنها 
آمادگی انتشار آگهی و تبلیغات آنها را 
در ماهنامه و پایگاه جامع اطالع رسانی 
 )Irantavana.com( معلوالن کشور 

دارد.
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطالعات  برای 
۰2833339212 تماس حاصل فرمایید.

اجتماعی کار خود را به مجموعه معلوالن بسپارد 
از  باالتر  سروگردن  یک  تولید  کیفیت  وقتی  اما 
به  توجه  بدون  ما  الجرم  است  بازار  محصوالت 
توانا   البرز  از  را  خود  محصوالت  مسوولیت،  این 

خریداری می کنیم. 
توسط  شده  تولید  محصوالت  بختیاری  گفته  به 
صنایع  شرکت  در  معلولیت  دارای  کارکنان 
آریان  توجه  مورد  همواره  توانا  البرز  الكترونیک 
آسانسور بوده بدون اینكه معلولیت نقسی در نگاه 

ما داشته باشد.
این مدیرعامل موفق علت اصلی مشكالت معلوالن 
و  می داند  کشور  سطح  در  کافی  آگاهی  نبود  را 
برای  جایگاهی  و  فضا  وقت  هیچ  می کند:  تصریح 
بالندگی این قشر مهیا نبوده و همواره نگاه حاکم 
با  ولی  است  قائل  تمایز  سایرین  و  معلوالن  بین 
البرز  انتخاب شرکت  قطعیت می توان گفت ما در 

توانا هرگز این دید را نداشته ایم.
اما سقف  الویت هستند  برایمان  استانداردها 

نه
بختیاری تاکید می کند: توجه به کیفیت محصوالت 
ما  و  بوده  آسانسور  آریان  تمرکز  نقطه  همواره 
همیشه در پی آن بوده ایم که با استفاده از مدیریت 
به روز و تخصصی منابع مالی و انسانی خود به جز 
تولید محصوالتی با کیفیت به تعالی کارکنان خود 

نیز اهمیت دهیم.
مجموعه  هدف  مهم ترین  شرکت  این  مدیرعامل 
رضایت  و  کیفیت  به  دستیابی  را  آسانسور  آریان 
سعی  همیشه  می کند:  بیان  و  دانسته  مشتریان 
کرده ایم باالتر از استانداردها و ایزوهای رایج عمل 

کنیم و اگرچه استانداردها برایمان مهم بوده اند اما 
را  کیفیت  ارتقای  در  توقف  و  سقف  معنی  هرگز 

نداشته اند.
در  را  متخصص  و  توانمند  پرسنل  داشتن  وی 
می گوید:  و  برشمرده  سهیم  شرکت  این  موفقیت 
برای  بارها  کارشناسان  سخت  سال های  این  در 
سود بیشتر از ما خواسته اند تا که با کاهش تعداد 
تک تک  به  ما  اما  کنیم  الغر  را  شرکت  پرسنل، 
کارکنان مان وفادار بوده و در طوفان های اقتصادی 
صنعتی  واحدهای  از  بسیاری  به  دوام  اجازه  که 

ندادند؛ به حیات خود ادامه دادیم.
مورد  نیروهای  جذب  در  این که  بیان  با  بختیاری 
تحقق  راستای  در  و  پیش استخدامی  شرایط  نیاز، 
آریان  خواسته های مجموعه داریم مطرح می کند: 
آسانسور با این روش توانسته سازمان های کوچكی 

را درون سازمان بزرگ خود ایجاد کند.
به کارگیری  در  ما  که  الگویی  می دهد:  ادامه  وی 
این  و  است  فرد  به  منحصر  داریم   خود  پرسنل 
الگو به فلسفه کیفی ما برای حضور در این عرصه 

تعبیه شده است.
اهتمام  محصوالت،  کیفیت  سطح  افزایش 

همیشگی آریان آسانسور
به گفته بختیاری شرکت آریان آسانسور  تحقیق 
و توسعه را محور اصلی خود قرار داد تا بتواند به 
اهداف خودکفایی، بهبود کیفیت و انطباق هر چه 
و   EN81 جمله  از  جهانی  استانداردهای  با  بیشتر 
استفاده  با  همچنین  و  یاید  دست  صنعتی  تولید 
اولین  عنوان  توانست  نوین  ابزارهای  و  شیوه ها  از 
در   2008 ؛   ISO9001استاندارد گواهینامه  دارنده 

مدیریت کیفیت را به خود اختصاص دهد.
با گسترش کمی  این شرکت  وی تصریح می کند: 
راستای  در  فروش  از  پس  خدمات  واحد  کیفی  و 
تكمیل چرخه رضایت مندی مشتری، ضمن تسریع 
اولین  برای  مشتریان  آموزش  و  سرویس دهی  در 
ارائه خدمات 24  به  اقدام  آسانسور  بار در صنعت 

ساعته کرده است.
آسانسور  آریان  می افزاید:  شرکت  این  مدیرعامل 
زمینه  با تالش گسترده در  تا  همواره سعی کرده 
موتور  دور  کنترل  به  مجهز  سیستم های  معرفی 
حفظ  و  انرژی  مصرف  کاهش  در  مهمی  نقش 

محیط زیست ایفا کند.
افتخار  این  آسانسور  آریان  بختیاری  گفته  طبق 
را دارد که با صدور محصوالت خود به کشورهای 
در  که  را  بومی  صنعت  این  هند؛  و  عراق  ترکیه، 
دیگر  به  اولین سال های دهه هفتاد شكل گرفت، 

نقاط جهان نیز ارسال کند.
آریان  شرکت  که  مطلب  این  بیان  با  بختیاری 
کارنامه  در  را  متنوعی  محصوالت  تولید  آسانسور 
سه  جعبه  فرمان،  تابلو  انواع  می افزاید:  دارد  خود 
جعبه  فاز،  جابجایی  دستی  اصالح  قابلیت  با  فاز 
سه فاز با قابلیت اصالح اتوماتیک جابجایی، جعبه 
سیستم  کارکدک،  رویزیون  جعبه  ساده،  رویزیون 
 Prima: PR-E16 تابلو نجات اضطراری ،AVA mp3
از  برخی   NA-E16 ناجی  اضطراری  نجات  تابلو  و 

این محصوالت هستند.
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کارآفرین برتر کشوری در مراسم کنگره نشان عالی تولید ملی گفت:

فیروز عشق تولید می کند تا کارکنان معلول  نان آور خانواده شوند
کانون  مدیره  هیئت  رئیس  موسوی،  سیدمحمد 
تولید  عالی  نشان  کنگره  مراسم  در  توانا  معلولین 
ملی که با حضور کارآفرینان و صاحبان مشاغل در 
برگزار  سیما  و  صدا  بین المللی  همایش های  مرکز 
سال   15 فیروز  بهداشتی  گروه  داشت:  اظهار  شد 
به  که  تولید می کرد  نوع محصول  پنج  تنها  پیش 
همت نیروهای معلول تعداد این محصوالت در حال 

حاضر به بیش از 1400 نوع افزایش یافته است.
به گزارش پیک توانا: موسوی تصریح کرد: کارکنان 
معلول در فیروز محصوالتی را تولید می کنند که از 
نظر کیفی از محصوالت مشابه خارجی برتر بوده و 
با فروش باالی خود از خروج ارز از کشور جلوگیری 

می کند.
که  مطلب  این  بیان  با  معلوالن  حوزه  فعال  این 
ثمری  هیچ  کاپیتالیستی  و  داری  سرمایه  روش 
و  کند  تالش  کسی  باید  چرا  کرد:  تصریح  ندارد 
روش کارش سود محور، سلطه جو و تمامیت خواه 
باشد و خدا را از یاد ببرد؛ در صورتی که خداوند 
این نعمات را اعطا کرده است و اگر صاحب فرصتی 
شده ایم وظیفه انسانی ما خدمت به هم نوعان است.

تشكل های  هم اندیشی  مجامع  برگزاری  دبیر 
ملی  تولید  روشنفكران  کرد:  بیان  کشور  معلوالن 
شده اند  جمع  هم  دور  عرصه  این  زحمت کشان  و 
اما همه باید بدانند راه خدا از میان خلق می گذرد 
و باید صدای کسانی که نمی توانند وارد این عرصه 

تولید و حتی آموزش شوند شنیده شود.
نه  و  سرمایه  بر  خداوند  وکیل  را  خود  که  وی 
سرمایه  قانون  در  کرد:  تاکید  می داند  سرمایه دار 
تاکید  الهی سرمایه دار واقعی خداوند است  داری 
تولید  کارخانه  در  شامپو  یا  و  صابون  ما  کرد: 
نمی کنیم بلكه عشق، امید و زندگی تولید می کنیم 
چرا که بسیاری از افراد فاقد فرصت شغلی را شاد 

کرده ایم و این افراد با استقالل مالی خود نان آوران 
خانواده های خود شده اند.

دوره  این  در  چرا  که  پرسش  این  درباره  موسوی 
بهره  کار  نیروی  از  پیشرفته  تجهیزات  جای  به 
تجهیزات  بهترین  کارخانه  در  ما  گفت:  می گیرد 
از طریق  با دقت  کارهای  اما  داریم  تولید  برای  را 
تكنولوژی و کارهایی که با بسته بندی و... با نیروی 

کار و کارگران است.
مدیر عامل کارخانه فیروز با تاکید بر اینكه باید از 

کارآفرینان در جامعه حمایت صورت گیرد، اظهار 
ضربه  ساخت ها  زیر  به  اقتصادی  منافقان  کرد: 
می زنند و رگ کارآفرینی را قطع می کنند و باید از 

کارآفرینان حمایت همه جانبه به عمل آید.
بهداشتی  گروه  کارکنان  درصد   92 است  گفتنی 
و  معلولیت تشكیل می دهند  دارای  افراد  را  فیروز 
این شرکت بدون هزینه کردن در راستای تبلیغات 
برخوردار  ساالنه  فروش  درصدی   25 افزایش  از 

است.

ایران؛  معاصر  تاریخ  عطف  نقطه  خرداد،  پانزدهم 
مردم  عظیم  توده های  معنوی  پیوند  از  یادگاری 
ملّت  مذهبی  عمیق  احساس  از  واکنشی  کشور؛ 
از به پا خاستن مردمی که  ایران و نمایشی است 

خواهان ریشه کنی ظلم و ستم بودند.
تاریخ  از  است  تجّسمی  خرداد   15 خونین  قیام 
اسالم و درجه ای است برای سنجش فداکاری و از 
خودگذشتگی انسان هایی که به دنبال آرمان الهی 

حرکت می کنند.
برکفی  قیام خونین مردم جان  روز  پانزده خرداد، 
میدان  به  اسالم  برای  و  اسالم  نام  به  که  است 
آمدند تا به پشتیبانی و رهبری امام خوبی ها سلطه 

طاغوتیان را برای همیشه از کشورشان برچینند.

روز قیام خونین

عباس قزوینی
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پای گفت وگوی زوج معلولی که 25 سال هستی شان را برای فرزندان سالم شان گذاشتند

پدر و مادرهـایی مثــل خیلـی ها ؛ اما خیلی متفـاوت

جنب و جوش ثمره های زندگی مثل تابیدن گرمای 
امید به یخ های 25 سال تالش و سختی می ماند. 
حاال بابک و امیر برای این زوج دارای معلولیت فقط 
نقش سرویس دهنده را ندارند. آنها به نمادهایی از 
ویترین صبر و بردباری پدر و مادرهاییشان تبدیل 
المان هایی برای نشان دادن این حقیقت  شده اند؛ 
که  آنها  برای  تصورش  شاید  توانستیم«.  »ما  که 
و  نمی خواست شرایط مشابه محسن  اصال دلشان 
اکرم را تجربه کنند سخت باشد که یک زوج دارای 
معلولیت، هرکدام با دو عصا بتوانند نوگل های باغ 
این  اما  کنند  بدرقه  دانشگاه  در  تا  را  زندگی شان 

اتفاق افتاد.
مادر: از دوست و آشنا کمک نخواستم

بابک حاال 24 ساله و دانشجوی سال سوم معماری 
است. امیر هم سال آخر دبیرستان را طی می کند. 
و  غرور  می آورد  زبان  به  را  بابک  نام  اکرم  وقتی 
شادی و امید توامان در چشمانش نمایان می شود. 
»من 48 ساله و کارمند هستم و 26 سال خدمت 
کرده ام. با این حال هیچ وقت بزرگ شدن پسرم را 
به دست قضا و قدر نسپردم. دلم هم نمی خواست 
همسایه و دوست و آشنا را برای تر وخشک کردن 
فرزندم به زحمت بیندازم. البته پدر و مادرم بسیار 
کمكم کردند و قدردان زحماتشان هستم. محسن 
هم انصافا هیچ چیز کم نگذاشت. چه شب هایی که 
تا صبح باالی سر بابک بیدار بودیم، چه شب هایی 
برای  که  روزهایی  چه  بردیم،  دکتر  را  او  که 
امتحاناتش وقت گذاشتیم، با او بازی کردیم، پارک 
بردیم، مدرسه فرستادیم و تربیتش کردیم؛ هردو 
نفرمان. انگار عزممان را جزم کرده بودیم نگذاریم 
کمبود در ذهن بابک رخنه کند. می خواستیم اجازه 
ندهیم فكر کند از همسن و سال هایش چیزی کم 
دارد. سعی کردیم همه چیز را برایش مهیا کنیم 
البته شاید در بعضی مواقع زیاده روی هم داشتیم 
اما زندگی توام با سعی و خطا این ملزومات را هم 
دارد و پشیمان نیستیم. مهم این است که بابک و 
بابک  وقتی  است.  امیر حاال عصای دستمان شده 

گرفتیم  تصمیم  دوم  فرزند  برای  شد  ساله  هفت 
کردیم.  استفاده  بابک  کردن  بزرگ  تجربیات  از  و 
بود  همراه  خم  و  پیچ  هزار  با  پسرها  کشیدن  قد 
که ذکر خاطراتش با تمام مشكالت، شیرینی های 

خاص خود را دارد.«
پدر: روزهای تمرین با یار هفتم

بسكتبال  هنوز  و  است  ورزشكار  که  هم  محسن 
که  می گوید  روزهایی  از  می کند  بازی  ویلچر  با 
با دیدن  تا  تیم می برد  را سر تمرین  امیر  و  بابک 
بیاموزند.  نفس  به  اعتماد  درس  هم تیمی هایش، 
»من 50 سال دارم و کارمند تربیت بدنی هستم. 
با  را  اول تصمیم گرفتم بچه ها  از همان سال های 
قاطعانه  حاال  کنم.  آشنا  ورزشی ام  زندگی  شرایط 
از  ندارند،  معلولیت  این که  با  پسرها  می گویم 
جزئی ترین مشكالت افراد دارای معلولیت مطلعند؛ 
این پدیده زندگی کرده اند و آن را خوب  با  چون 
فهمیده اند. یادم هست که امیر را اولین بار وقتی 
با  که  اول  روزهای  بردیم.  تمرین  به  بود  ساله   4
من و بابک به ورزشگاه می آمد از این که مردهای 
را مشابه وضعیت جسمی من می دید کمی  دیگر 
دوستانم  با  آشنایی اش  که  مرور  به  بود.  غافلگیر 
دارای  ورزشكاران  جمع  در  بودن  از  شد  بیشتر 
هوای  هم  تیم  بچه های  بود.  خوشحال  معلولیت 
امیر و بابک را داشتند.  پسرها به نوعی یار هفتم 
تیم بسكتبال با ویلچر ما شده اند و در همه زمینه ها 
دانشگاه  به  که  اخیرا  بابک  البته  می کنند.  کمک 
اما  بیاید  ورزشگاه  به  می کند  وقت  کمتر  می رود 
امیر می خواهد لیسانس توپ جمع کنی را از تیم 
میوه های  دادن  ثمر  قطعا  خنده(.  )با  بگیرد!  ما 
همین  به  که  چیزی  اما  است  لذت بخش  زندگی 
این است که پسرها  دارد  اهمیت  برای من  اندازه 
سطح  در  معلوالن  برای  فرهنگ سازی  منادیان 

جامعه باشند.«
های  تشکل  انسجام  نیازمند  معلوالن  بابک: 

رسمی
به  سر  و  محجوب  پسر  می رسد  نظر  به  که  بابک 

زیری است با نوع بیانش غافلگیرمان کرد. طوری 
معلوالن  زندگی  روانشناسانه  پنهان  الیه های  از 
زندگی  شاخص های  با  ذهن  ارتباط  و  جامعه  در 
شاید  که  می کند  صحبت  معلولیت  دارای  افراد 
نمی رود.  انتظار  ساله  غیرمعلول 24  از یک جوان 
انسجام  به  معلولیت  دارای  افراد  من  اعتقاد  »به 
این  البته  دارند.  نیاز  قانونی  و  رسمی  تشكل های 
موضوع مستلزم زمینه های ماهیتی است. ابتدا فرد 
باید به خود بقبوالند که با وجود محدودیت قادر 
را  این حقوق  بعد  پیگیری کند.  را  است حقوقش 
و  دهد  گسترش  دوستانش  با  ارتباطات  طریق  از 
به تدریج مطالبات شكل قانونی به خود می گیرد. 
الیحه  تصویب  پیگیری  سراسری  کمپین  مثال 
حمایت از حقوق معلوالن از جمله کارهایی است 
که در صورت نتیجه بخش بودن می تواند به حقوق 

معلوالن سر و شكل قانونی بدهد.«
مایه  خمیر  با  نیک  فرزندان  تربیت  هدف: 

محبت
سفره  کنار  شاد  نفره  چهار  خانواده  این  با  وقتی 
عهدی  می کنم  فكر  این  به  می خورم  چای  افطار 
بستند  هم  با  پیش  سال   25 اکرم  و  محسن  که 
آنها  رویاهای  است.  شده  نزدیک  خود  اهداف  به 
به  مرحله  آنها  نشده اند.  بالک  ذهن  روی  صرفا 
مرحله پیروزی هایشان را تیک زده اند و با هم برای 
مرحله ی بعد تصمیم گرفته اند. بزرگ ترین هدفشان 
هم تربیت فرزندان نیک با خمیرمایه محبت بوده 
است. نیازی به گفتن این جمله کلیشه ای نیست 
الگو  این زوج دارای معلولیت می تواند  که زندگی 
افراد  بعضی  ببینی  تا  باشی  کنارشان  باید  باشد. 
آنها  می خورند.  غبطه  دیدنشان  از  سالم  ظاهر  به 
مقیاس  در  بودن  بهترین  برای  گرفته اند  تصمیم 
کوچک خانواده شان صادق و همدل باشند و برای 
از جان و دل  این صداقت مایه گذاشته اند؛   اثبات 
تنشان  مستدام،  خوشبختی شان  جسم.  و  روح  و 

بی قضا و دلشان پر از مهر باد.
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مجید انتظاری
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دفتر  اجرایی  مدیر  و  داخلی  مدیر  نوری،  علی 
جامع  بانک  راه اندازی  از  قم  معلولین  فرهنگ 

اطالعاتی افراد دارای معلولیت خبر داد.
به گزارش پیک توانا: وی اظهار داشت: بانک جامع 
در  اولین بار  برای  معلولیت  دارای  افراد  اطالعات 
با  و  قم  معلولین  فرهنگ  دفتر  همت  به  کشور 
و  تهیه  معلول  هزار   6000 اطالعات  جمع آوری 

راه اندازی شده است.
با بیان این که در سال های گذشته معلوالن  نوری 
مدارج  و  کرده  پیدا  دست  خوبی  های  توانایی  به 
به  را  اجتماعی  و  فرهنگی  ورزشی،  علمی،  باالی 
خود اختصاص داده اند گفت: متاسفانه این اطالعات 

تاکنون پراکنده مانده بود.
بیان  با  قم  معلولین  فرهنگ  دفتر  داخلی  مدیر 
به  نزدیک  بانک اطالعاتی معلوالن  این مطلب که 
پیش  افزود:  است  شده  راه اندازی  پیش  یک سال 
از  متمرکز  اطالعاتی  بانک  نبود  دلیل  به  این  از 
شناسایی  افرادبااستعداد،  به  دست یابی  معلوالن، 
امكان پذیر  و...  نخبه  معلوالن  ارزیابی  نخبه،  افراد 

نبود.
نوری همچنین از راه اندازی بانک اطالعاتی مشابه 
در کشور عراق خبر داد و گفت: در ماه های گذشته 
راستای  در  جلساتی  عراق  کشور  مسووالن  با 
راه اندازی بانک اطالعاتی برای جمع آوری اطالعات 

معلوالن این کشور داشته ایم.
دی  از  قم  معلولین  فرهنگ  دفتر  نوری،  گفته  به 
ماه سال گذشته به برگزاری نشست های ماهانه با 
عنوان »گفتگوی ما« دست زده و در این جلسات 
موضوعات معلوالن به حضور کارشناسان مربوطه به 

بحث و بررسی گذاشته شده اند.
اربعین حسینی،  وی نقش معلوالن در راهپیمایی 
پیشرفت و ترقی معلوالن و علل و عوامل آن، زبان 

بررسی  و  فرهنگی،  و  اجتماعی  مشكالت  و  اشاره 
وضعیت حقوق معلوالن ایران را از جمله موضوعات 

بحث شده در این جلسات دانست.
این فعال حوزه معلوالن کشور به برگزاری نشست 
اشاره  ایران  معلوالن  ویژه  کتاب  وضعیت  بررسی 
کرد و گفت: : با توجه به اینكه جامعه معلولین در 
عرصه کتاب و فرهنگ مكتوب کمبودهای فراوان 
دارند در این نشست به بررسی وضعیت کتاب های 

تولید شده برای معلوالن ایران پرداخته شد.
حجت االسالم  بزرگداشت  مراسم  نوری  علی 
واعظ  مجاب،  کاظم  محمد  حاج سید  والمسلمین 
دفتر  فعالیت های  دیگر  از  را  منبری  پرهیزکار 
کرد:  تصریح  و  برشمرد  قم  معلولین  فرهنگ 
ماه   5 از  بیش  همایش  این  برگزاری  مقدمات 
زمان برد و گنجاندن مقاالت و مصاحبه ها، اشعار، 
عكس ها و مجموعه سخنرانی های وی هر یک در 
دفتر  این  کار  دستور  در  کتاب جداگانه  جلد  یک 

قرار گرفت.
مدیر داخلی دفتر فرهنگ معلولین قم با تاکید بر 
دارد  ما  برای  ویژه ای  جایگاه  کتاب  انتشار  اینكه 
معلوالن  حضور  و  نقش  کتاب های  داشت:  اذعان 
در راهپیمایی اربعین حسینی، سماوات و جشنواره 
کتاب ویژه معلوالن از جمله کتاب هایی هستند که 

به زودی زیر نظر این دفتر منتشر می شوند.
و  دفتر  این  از  گرفته  صورت  بازدیدهای  وی 
معلولین  فرهنگ  دفتر  مسووالن  بازدید  همچنین 
قم را از دفاتر سایر ان جی اوها را در انتقال تجارب، 
هم اندیشی و تضارب افكار مفید دانست و بازدید از 
ضایعات  انجمن  کربال،  وفادارن  ناشنوایان  مؤسسه 
نخاعی استان قم، انجمن خانواده ناشنوایان ایران و 
بازدید از هیئت ورزش های نابینایان و کم  بینایان 

استان قم را از جمله بازدیدهای این دفتر خواند.

حقوق  کمیته  ئیس  بازدید  همچنین  نوری  علی 
بازدید  اشرف،  نجف  استانداری  در  مستقر  بشر 
گروهی از نخبگان ناشنوا، نابینایان برجسته کشور، 
شبكه  و  افق  شبكه  سیما،  و  صدا  دست اندرکاران 
قم و بازدید ناصر باقری بیدهندی نویسنده کتاب 
از  اندکی  بخش  عنوان  به  را  روشندل  دانشوران 
این دفتر  فعالیت  های  از  به عمل آمده  بازدیدهای 

برشمرد. 
ابراز  پایان  در  معلولین  فرهنگ  دفتر  مسوول  این 
برای  کرده  تالش  معلولین  فرهنگ  دفتر  کرد: 
ایجاد  به  معلوالن  عرصه  در  گسترده  فعالیت 
حوزه  در  که  مؤسساتی  و  مراکز  بین  هماهنگی 

معلوالن فعالیت دارند بپردازد.
مدیران  هم اندیشی  مجمع  در  شرکت  وی 
مدیریت  به  کشور  معلوالن  مردم نهاد  تشكل های 
کنون معلولین، شرکت در جلسات سماوات الغدیر 
و شرکت در شورای هماهنگی تشكل های مردمی 
مجموعه  این  برنامه های  دیگر  از  را  قم  معلوالن 

اعالم کرد.

مدیراجرایی دفتر فرهنگ معلولین قم:

بانـک جامـع اطالعــات معلـوالن کشـور راه انـدازی شـد

قابل توجه مدیران و مسووالن تشکل های 
معلوالن کشور:

اخبار،  انتشار  آماده  پیک توانا  ماهنامه 
و  موفقیت ها  دستاوردها،  تحوالت، 
فعالیت های  شرح  و  مهم  رویدادهای 
تشکل های معلوالن در سراسر کشور است.

به  را   خود  مطالب  می توانند  عالقمندان 
peyktavana@irantavana. نشانی

com  ارسال کنند.
تلفــن: ۰2833339212
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مدیرعامل شرکت شاتل در کانون توانا: 

در جشنواره کارآفرینان برتر قزوین در حوزه کسب وکارهای کوچک: 

شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا عنوان واحد نمونه استانی را از آن خود کرد

کانون معلولین از معدود تشکل های خودگران کشور است

کارآفرین برتر کشور در امر معلوالن:

به احترام رشادت جوانان انقالب شعار »نه شرقی نه غربی« را عینیت بخشیدیم

در  شاتل  شرکت  مدیرعامل  پیک توانا:  گزارش  به 
نشست با هیئت مدیره کانون معلولین توانا اظهار 
تشكل های  معدود  از  توانا  معلولین  کانون  داشت: 
خودگردانی است که در حوزه افراد دارای معلولیت 
خود  پای  روی  که  می کند  فعالیت  گونه ای  به 

ایستاده است.
احمدرضا نخجوانی در این نشست کانون معلولین 
و  معلوالن خواند  از موفق ترین تشكل های  را  توانا 
باالیی  ظرفیت های  دارای  مجموعه  این  کرد:  ابراز 
توانا  معلولین  کانون  با  همكاری  راه های  و  است 

بسیار است.

کانون  با  مشترک  همكاری های  به  همچنین  وی 
راه اندازی  و  کرده  عالقمندی  ابراز  توانا  معلولین 
از  را  معلولیت  دارای  نیروهای  با  تلفن  مرکز 
و  شاتل  مجموعه  دو  مشترک  کارهای  مهم ترین 

توانا خواند.
متقاضیان  به  آی تی  آموزش  همچنین  نخجوانی 
شرکت  که  خدماتی  دیگر  از  را  معلولیت  دارای 
شاتل می تواند به کانون معلولین ارائه دهد برشمرد 
و گفت: خوشبختانه حوزه آی تی کمترین درگیری 
فیریكی را برای افراد دارد و افراد دارای معلولیت 
جسمی  محدودیت  نوع  هر  با  آموزش  صورت  در 

می توانند در این عرصه فعالیت داشته باشند.
این مقام مسوول همچنین بیان کرد: شرکت شاتل 
در 350 شهر ایران دفاتر نمایندگی دارد و 3هزارو 
نهصد نیرو در سراسر کشور به استخدام این شرکت 

درآمده و فعالیت می کنند.
نیرو  2هزار  از  بیش  روزانه  کرد:  اذعان  نخجوانی 
خدمات  فروش  به  شرکت  این  تلفن  مرکز  در 
مشغول بوده و یا به ارائه خدمات فنی و پشتیبانی 

می پردازند.

تالش  معلوالن  برای  کارآفرینی  با  داشت:  اظهار  توانا  معلولین  کانون  بنیانگذار 
کردیم به شعار »نه شرقی نه غربی« عینیت ببخشیم.

به گزارش پیک توانا: در نشست با مدیرعامل و مدیران کل همراه اول که در قزوین 
و به میزبانی کانون معلولین توانا برگزار شد تاکید کرد: ما با کارآفرینی برای افراد 
دارای معلولیت و تبیین سبک سرمایه داری الهی تالش کردیم تا به شعار نه شرقی 

نه غربی که در اوایل انقالب مطرح شد جامه عمل بپوشانیم.
این کارآفرین برتر کشوری ادامه داد: در طول تاریخ انقالب همواره به این شعار 
ارزشمند در بعد سیاسی توجه شده است، اما ما توانستیم از بعد اقتصادی شعار نه 
شرقی، نه غربی را محقق کنیم و نشان دهیم که یک فرد مسلمان و معتقد به خدا 

در نظام اقتصادی چگونه باید عمل کند و چگونه سرمایه گذاری کند.
کشور  سراسر  معلوالن  مردم نهاد  سازمان های  هم اندیشی  مجامع  برگزاری  دبیر 
اذعان داشت: ما به احترام رشادت های جوانانمان در اوایل انقالب به سرمایه داری 

غربی مخالفت کرده و سبک سرمایه داری الهی را عملیاتی کردیم.
در  امروز  ما  می شد  توجه  شعار  این  به  اقتصادی  نظام  در  اگر  داد:  ادامه  وی 
و  نمی کردیم  مشاهده  را  بانک ها  بی رویه  رشد  اقتصادی  بنگاه های  رکود  مقابل 

سرمایه گذاری به شكل موفق تری محقق می شد.
دارنده مقام مشورتی سازمان ملل متحد در امور معلوالن ایران خاطرنشان ساخت: 
از سرمایه داران متعهد و مسلمان می خواهیم تا به سرمایه داری الهی توجه کرده و 

در اجرای این سبک کوشا باشند.
وی با بیان این مطلب که کانون معلولین توانا و گروه بهداشتی فیروز با کارآفرینی 

شرکت صنایع الكترونیک البرز توانا از زیرمجموعه 
جشنواره  »نخستین  در  توانا  معلولین  کانون  های 
حوزه  در  قزوین  برتر  کارآفرینان  از  تجلیل 
فناوری  و  علم  پارک  در  کسب وکارهای خرد« که 
و  کار  تعاون،  کل  مدیر  استاندار،  با حضور  قزوین 
رفاه اجتماعی و جمعی از مسووالن استانی برگزار 
تجلیل  مورد  و  انتخاب  نمونه  واحد  به عنوان  شد، 

قرار گرفت.
نخستین  در  قزوین  استاندار  پیک توانا:  گزارش  به 
حوزه  در  برتر  کارآفرینان  از  تجلیل  جشنواره 

الكترونیک  صنایع  شرکت  خرد؛  کسب وکارهای 
البرز توانا را به عنوان واحد نمونه استانی در ایجاد 
اشتغال برای افراد دارای معلولیت معرفی کرده و با 
اهدای لوح تقدیر از مدیرعامل این شرکت تجلیل 

کرد.
مدیرعامل شرکت صنایع الكترونیک البرز توانا در 
این جشنواره بیان کرد: این شرکت از کارگاه های 
موفق  تاکنون  و  تواناست  معلولین  کانون  تولیدی 
معلولیت  دارای  نیروی  برای 80  اشتغال  ایجاد  به 

شده است.

الكترونیک  صنایع  شرکت  افزود:  پیوندچی  مجید 
البرز توانا به تولید ترانسفورماتور، بردهای الكتریكی 
و قطعات داخلی آسانسور می پردازد و از موفق ترین 
واحدهای تولیدی در این عرصه محسوب می شود..

اطمینان  و  توجه  خواستار  همچنین  پیوندچی 
شد  معلول  نیروهای  به  ِحَرف  و  مشاغل  صاحبان 
و خاطرنشان ساخت: برخالف آنچه تصور می شود 
راندمان  باالترین  و  تمرکز  بیشترین  نیروها  این 
کاری را دارند و اکنون زمان آن رسیده که دنیای 

صنعت از توانایی آنها بهره ببرد.

برای معلوالن دست به یک ارزش آفرینی اجتماعی در سطح جهانی زده 
ادامه داد: این حرکت در چشم جهانیان و از منظر سازمان ملل متحد 
یک کار بی نظیر  و نشان می دهد که ما در بحث توسعه پایدار که سازمان 

ملل به دنبال آن است پیشگام بوده ایم.
در  ماه  فروردین  در  اینكه  بر  اشاره  با  کشور  معلوالن  حوزه  فعال  این 
مقر سازمان ملل در سوییس پیام حق جویی معلوالن ایران را به گوش 
جهانیان رساندم افزود: من در ژنو مجامع بین المللی را زیر سوال برده و 
از آنها خواستم تا توضیح دهند که چرا افراد دارای معلولیت جسمی را 

»ناتوان« خطاب می کنند.
موسوی اضافه کرد: معلوالن اگرچه نمی توانند راه بروند اما در صورت 
فراهم بودن بستر رشد و آموزش می توانند از افق فكر و اندیشه مدیریت 

جوامع را به دست بگیرند.
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به یاد همه دختران ایران می نویسم، به یاد آنهایی 
که دنیا را نه با چشم سر، که با چشم دل می نگرند. 
دخترانی که در تب و تاب جاری روزگار گاهی از 
خیلی  دیگر  که  وقتی  بعد،  سال ها  و  می روند  یاد 
هم  مادرانی  یاد  به  اما  می آیند.  یاد  به  شده  دیر 
نمی دهد  اجازه  مادرانه   دلهره های  که  می نویسم 
روزگار  فراموشكار  به دست  را  نازنینشان  دختران 
بسپارند، مادرانی که پنجه در پنجه روزهای سخت 
و طوفانی می افكندند تا مبادا دخترک معصومشان 
دخترش  و  فتح الهی  افضل  از  ایستد.  باز  تكاپو  از 
قزوینی  و دختر  مادر  می نویسم،  حدیثه رجب پور 
پا  از  سر  موفقیت  و  تالش  مسیر  پیمودن  در  که 
عمر  مشترکشان  اهداف  برای  و  نمی شناسند 

می گذارند.
نابینایی  که  است  دختری  رجب پور  حدیثه 
از  کمتر  را  او  توانایی های  نتوانست  هیچ وقت 
دیگران و حتی کمتر از خواهر دوقلویش جلوه دهد 
چشم  خودش  که  است  مادری  فتح الهی  افضل  و 
شد تا دخترش دنیا را زیباتر از آنچه هست ببیند. 
حدیثه و محدثه دو دختر دوقلوی خانواده رجب پور 
هستند. خانواده ای که قبل از تولد دوقلوها نعمت 
داشتن لیال، دختر بزرگ تر خانواده را چشیده بود. 
دوقلوها حاال کالس نهم هستند و خانواده پشتیبان 

همیشگی آنهاست. 
اولین دختر نابینا و صخره نورد کشور بودم

مسابقات  اول  رتبه  تازگی  به  که  حدیثه رجب پور 
قهرمانی کشور در رشته صخره نوردی را به دست 
آغاز شد که  از روزی  آورده است می گوید: ماجرا 
و  برود  باشگاه  به  تمرین  برای  دایی ام می خواست 
تمرین  تماشای  برای  دایی ام  پسر  پیشنهاد  به  ما 
همراهش رفتیم و من همان روز با لمس دیوارهای 

باشگاه به رشته صخره نوری عالقه پیدا کردم.
او می گوید: وقتی فعالیتم را در رشته صخره نوری 
شروع کردم اولین دختر نابینای کشور بودم که در 
این رشته کار می کرد. تا چند سال قبل هیچ رقیب 
خانمی نداشتم و با آقایان باالی 20 سال مسابقه 

می دادم.
رشته  این  در  استانی  امكانات  کمبود  از  حدیثه 
ابراز ناراحتی می کند و می گوید: تجهیزات استان 
قزوین برای این رشته بسیار ضعیف است و گاهی 
که  می بینم  را  دیوارهایی  و  گیره ها  مسابقات  در 
پیش از آن در تمرینات استانی هرگز آنها را تجربه 

نكرده بودم.
در  کشوری  اول  مقام  بار  دو  تاکنون  که  حدیثه 
از  را  کشوری  سوم  مقام  و   95 و   94 سال های 
افراد  با  باشگاه  در  می افزاید:  است  کرده  خود  آن 
زیاد  آنها  تعداد  چون  و  می کنم  تمرین  تندرست 
است مربی کمتر برایم وقت می گذارد اما این اتفاق 

چیزی از عالقه من به این رشته کم نمی کند.

او ادامه می دهد: مادرم حامی همیشگی ام است. او 
در همه کالس ها مرا همراهی می کند و گاهی فكر 
می کنم اگر کس دیگری بود تا حاال جا زده بود اما 
با اشتیاق و بدون اینكه خسته شود  مادر هر روز 

همراهیم می کند.
شطرنج،  های  رشته  در  تاکنون  می دهد:  ادامه  او 
سنتور، کامپیوتر، موسیقی در رشته ارگ و سنتور، 
هنوز هم  و  ام  دیده  آموزش  گلبال  و  قرآن  تئاتر، 
میل به یادگیری در من وجود دارد. معدل امسالم 
ریاضی  درس  عاشق  درس ها  همه  بین  و  18شد 

هستم و همیشه از آن نمره 20 گرفته ام.
حدیثه می گوید: عاشق ورزش هستم و دوست دارم 
ورزش را تا جایی که بتوانم به بهترین نتایج دست 

پیدا کنم ادامه بدهم.
نبود کتاب های درسی بریل مهم ترین مشکل 

نابینایان است
در  حدیثه  می گوید:  حدیثه  مادر  فتح الهی،  افضل 
مدرسه عادی درس می خواند اما بزرگ ترین مشكل 
ما نبود کتاب های درسی اوست. مشكل نابینایان و 
آنها  کتاب های  از  برخی  که  است  این  کم بینایان 
کار  این  و زحمت  نمی شوند  پیدا  بریل  به صورت 
به دوش خانواده ها می افتد که بسیار هم هزینه بر 

است. 
او خاطرنشان می کند: سال تحصیلی گذشته یكی 
آن  و  تایپ کرد  را خواهرش  از کتاب های حدیثه 
را برای تبدیل به بریل به بیرون دادیم که هزینه  
باالیی داشت. بیشتر اوقات خودم کتاب های حدیثه 
را می خوانم و ضبط می کنم تا حدیثه آنها را گوش 

دهد و یاد بگیرد. 
سر  در  رابط ها  سواد  انطباق  عدم  همچنین  وی 
موجود  مشكالت  دیگر  از  را  امتحانات  جلسات 
نام می برد و می گوید: گاهی افرادی که به عنوان 
رابط سر امتحانات حدیثه یا سایر نابینایان حاضر 
برای  کافی  سواد  و  تجربه  شناخت،  می شوند 
راهنمایی او را ندارند و همین باعث می شود آنها 

گاهی نتوانند امتحانشان خوبی را تجربه کنند.
است  محدثه  همیشگی  همراه  که  فتح الهی 
معلوالن  سرزندگی  عامل  را  ورزش  همچنین 
می داند و می افزاید: رشته صخره نوردی بهترین راه 
و در عین حال  نابینایان است  انرژی  تخلیه  برای 
برای  آن  لزوم  به  توجه  با  اما  است  گرانی  ورزش 
نابینایان آنها باید مورد حمایت های جدی تری قرار 

بگیرند.
در  رشته  این  به  نابینا  دختران  ورود  از  وی 
و  کرده  خوشحالی  ابراز  مختلف  استان های 
می گوید: حاال حدیثه چند رقیب خوب پیدا کرده 

و انگیزه باالتری دارد.
او می گوید:  به شیطنت های  اشاره  با  مادر حدیثه 
حدیثه گاهی از دیوار باال می رود و دریچه کولر را 

روی خودش تنظیم می کند و گاهی هم لوله گاز را 
برای باال رفتن انتخاب می کند.

را  دوقلویش  ابراز می کند: حدیثه هوای خواهر  او 
دارد. ضریب هوشی حدیثه بسیار باالست و گاهی 
اما  تذکر می دهند  به محدثه  را  نكته  این  معلم ها 
حدیثه از خواهرش دفاع می کند و می گوید: ضریب 
هوشی انسان ها با هم تفاوت دارد و قابل مقایسه 

نیست.
استعداد دختران نابینا نادیده گرفته می شود

می گوید:  حدیثه  بزرگ تر  خواهر  رجب پور،  لیال 
حدیثه پر از انرژی است. از دیوار راست باال می رود. 
عالقه زیادی به صعود کردن دارد و ترس از ارتفاع 
حیاط  درخت های  تمام  از  او  نیست.  کارش  در 
خانه مادربزرگ و از چهارچوب تمام در های خانه 
باال می پرد  از همان  و گاهی  باال می رود  خودمان 

پایین. 
حدیثه  گذشته  سال  تابستان  می دهد:  ادامه  وی 
کالس های  صرف  را  هفته اش  روزهای  تمام 
آموزشی و ورزشی کرده بود و تنها یک روز خالی 
داشت اما برای همان یک روز هم دغدغه داشت و 
آموزشی  یک کالس  به  رفتن  با  تا  می کرد  تالش 

دیگر، جلوی اتالف وقتش را بگیرد.
کالس های  در  را  حدیثه  وقتی  می گوید:  او 
از  زیادی  استعداد  کردیم  ثبت نام  صخره نوردی 
او  پیشرفت  از  حدیثه  مربی   داد،  نشان  خودش 
که  اینجاست  ناراحتی  اما  است.  راضی  بسیار 
به  زیادی  عالقه  که  هستند  هم  دیگری  دختران 
یا  بی خبری  اثر  در  اما  دارند  رشته  این  و  ورزش 

مشكالت مالی نادیده گرفته می شوند.
به گفته لیال رجب پور حدیثه در رشته صخره نوری 
رقیب دارای معلولیت ندارد و مجبور است با افراد 
تندرست رقابت کند در حالی که اگر دخترانی که 
حمایت  مورد  است  حدیثه  مشابه  معلولیتشان 
خانواده و جامعه قرار بگیرند می توانند فرصت های 
ایجاد  استان هایشان  و  خود  برای  خوبی  رقابتی 

کنند.

گفت وگو با دختر نابینایی که از دیوار راست باال می رود
اولین دختر نابینای صخره نورد کشور چگونه محدودیت ها را در نوردید؟

رقیه بابائی
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است.  اشتغال  معلوالن،  مهم  مشكالت  از  یكی 
درآمد  کسب  برای  راهی  یافتن  فقط  نه  اشتغال 
بخشی  بیا  نگر  دارد. شغل  فراوان  فواید  بلكه  است 
تعریف  اجزای  از  یكی  و  است  فردی  هویت  از 
فرد  می شود.  محسوب  فرد  یک  زندگی  شرایط 
شاغل می تواند زندگی خود را با زمان بندی بهتری 
تنظیم کند. شغل همچنین مانعی در راه بسیاری 
عزت  استرس،  و  اضطراب  مانند  روانی  عوارض  از 
بسیاری  و  مختل شده  اعتمادبه نفس  پایین،  نفس 
است. وجهه ای که شغل  دیگر  روانشناختی  موارد 
پایگاه  از موارد  بسیاری  فرد شاغل می دهد در  به 
اجتماعی او و حتی خانواده اش را معین می سازد. 
نحوه کردار و رفتار و حتی پندار افراد نیز تا حدود 
می کنند.  اتخاذ  که  است  شغلی  از  متأثر  زیادی 
مانند تحصیالت  شغل در کنار مولفه های دیگری 
و درآمد، جزو مهمترین مولفه های زمینه ای اند که 
در  تحقیقاتی  یافته های  تحلیل  برای  پژوهشگران 
حوزه علوم انسانی واجتماعی به آن توجه می کنند. 
معلول  افراد  با  مرتبط  مشاغل  از  صحبت  وقتی 
می شود.  هم  پیچیده تر  کمی  موضوع  می شود 
ادبیات مربوط به حوزه های حقوق بشر،  گسترش 
عدالت اجتماعی و رویكردهای ضدتبعیض از سوی 
دولت ها و نهادهای مدنی ملی و بین المللی از یک 
طرف و ارتقای یافتن سطح دانش و آگاهی مردم 
و به تبع آن افزایش انتظارات و توقعات آن ها برای 
دست یابی به مسیرهای آرامش، رفاه و زندگی توأم 
معلولیت  پدیده  تا  باعث شده  مطلوب  و  باکیفیت 
وجود  با  امروزه  کند.  پیدا  اهمیت  پیش  از   بیش  
مباحثی که در باب شمول اجتماعی )به این معنی 
باشند  وظیفه  و  حق  صاحب  باید  مردم  همه  که 
مزایای  و  از حقوق شهروندی  نباید  فردی  و هیچ 
حضور در جامعه بی بهره بماند( و انسجام اجتماعی 
افراد  بحث  در  ویژه ای  صورت می گیرد حساسیت 
معلول ایجاد شده اما موانع بساری در راه اشتغال 
تشكیل  مولفه های  از  یكی  عنوان  به  معلول  افراد 
که  دارد  وجود  منسجم«  انسانی  »جامعه  دهنده 

مختصر به چند موضوع اشاره می شود:
ویژه  به  است.  گسترده ای  نسبتاً  مفهوم  معلولیت 

وقتی طبقه بندی جدید از معلولیت مطرح شد این 
دامنه گسترده تر هم شد و در آن طبقه بندی تصور 
ابزارهای  صاحب  یا  ویلچر  یک  وجود  همیشگی 
تاریخ  به  معلولیت،  نماد  نشان دادن  برای  کمكی 
)به  معلول  افراد  گفت  نمی توان  بنابراین  پیوست. 
انجام چه  به  و شاید هم حاضر  قادر  اعم(  معنای 
اموری هستند و برای انجام چه اموری در جامعه 
تمایل یا توان ندارند اما به هر روی باید پذیرفت که 
ممكن است برخی کارها با همان تعریف پذیرفته 
شده از عدالت، در توان یا شأن فرد دارای معلولیت 

نباشد. 
ادامه  برای  موارد،  از  بسیاری  در  معلول  افراد 
جایگاه  تقویت  حتی  و  جامعه  در  مستقل  زندگی 
در خانواده شان نیازمند شغل با کیفیت و آبرومند 
معلول  فرد  انسانی  شأن  و  کرامت  حفظ  هستند. 
وقتی  که  دارد  آن  به  بستگی  موارد  بسیاری  در 
اجتماعی اش  از شخصیت  می کند  معرفی  را  خود 
سخن بگوید و بنابراین، آن تمرکز تاریخی از نقص 
جسمانی یا روانی به توانمندی و دارایی تغییر کند. 
فرد معلول که بتواند درون جامعه باشد و خود را 
با هیاهوی بازار تولید و خدمات وفق دهد می تواند 
کم  کند.  هموار  دیگران  برای  را  کارآفرینی  مسیر 
نداریم بر روی زمین افرادی که در عین نقص در 
جسم و روان خود به نسبت کل جامعه، توانسته اند 
افراد  از  بسیاری  و  کنند  پا  به  عظیم  کارخانه ای 
دیگر را پیروزمندانه و عزت مندانه شاغل کنند به 
گونه ای که در کوران رقابت در بازار کامال سربلند 
بمانند. بنابراین، بیكار ماندن افراد دارای معلولیت، 
نقص در بازار تولید و خدمات را نشان می دهد به 
این معنی که در به حداکثر رساندن ظرفیت های 

خود ناتوان است.
تأثیر  او  از شغل  است  ممكن  معلول  فرد  خانواده 
توان  تقویت  و  مالی  همراهی  از  جدا  بگیرند. 
اتخاذ  با  می تواند  معلول  فرد  خانواده،  اقتصادی 
خانواده  اعضای  سایر  به  مضاعف  روحیه ای  شغل 
منتقل کند و این پیام را صادر کند که »معلولیت 
اگر چه ممكن است محدودیت هایی ایجاد کند اما 
به معنای ناتوان بودن نیست و فرد معلول می تواند 

عضوی توانمندکننده در خانواده باشد«.
جامعه با وجود یک فرد معلول اما توانا و توانمند 
است  این  نه  مگر  گرفت.  خواهد  مضاعف  نیروی 
که انسان ها هدف و در عین حال ابزار توسعه اند؟ 
به  خود  موجود  ابزارهای  از  بتواند  که  جامعه ای 
نیكی بهره بگیرد می تواند مسیر توسعه یافتگی را 

با شتاب بیشتری طی کند.
بهانه  های  به  آن  افراد  از  در جامعه ای که هر یک 
موتورهای  مرور  به  می شوند  طبقه بندی  مختلف 
می روند.  فساد  و  اضمحالل  به  رو  اجتماع  محرک 
قاعده ای  به  یک  هر  آن،  اعضای  که  جامعه ای  در 
مجعول کنار گذاشته می شوند امید توسعه یافتگی، 
یک توهم و یک رویای بی تعبیر است. جامعه ای که 
رمز توفیق را »وحدت کلمه« می داند نمی تواند از 

کسی یا قشری صرف نظر کند.
را  افتادگی ها  جدا  ایران  در  ما  شكر،  را  خدا 
به  همه  و  مسوولیم  هم  برابر  در  همه  نداریم، 
اگر  بنابراین،  هستیم  ملی  انسجام  و  وحدت  فكر 
یا گروهی کشف  بالقوه  قشری  گاهی ظرفیت های 
نمی شود و یا از کاروان اتحاد موقتاً جا می ماند، این 
جداافتادگی  نه  است  سهوی  جاافتادگی  از  ناشی 
افراد  برای  فقط  نه  اتفاق  این  برنامه ریزی شده. 
معلول بلكه برای بسیاری از اقشار جامعه همچون 
سالمندان، کودکان، زنان و... هم می افتد. به همین 
دلیل هم هست که ما امید داریم که اگر موضوع 
شغل و پیشه افراد معلول گاهی مغفول می ماند و 
اگر الیحه ای ولو برای یک دهه در نهاد قانون گذاری 
معلق می ماند یا مثاًل موضوع حق بیمه کارفرما و یا 
3 درصدها و 10 درصدهایی که در قوانین مصرح 
به  می مانند،  ساکن  گاهی  کشور هست  مصوب  و 
دلیل پهناوری کشور و مسائل عدیده و الزم الرفعی 

است که در آن وجود دارد.
بر اساس همین باور هم نكات باال یادآوری شد تا 
در جهت تقویت وحدت کلمه و انسجام اجتماعی 
بخشی از توجه خود را به گروه معلوالن اختصاص 
از آن  نه فقط یک گروه که همه جامعه  تا  دهیم 

سود الزم را ببرند.

بیکاری افراد معلول نشانه ای از نقص در بازار است
دکتر عباسعلی یزدانی- مددکار اجتماعی
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بیمارستان  با دکتر محمدزاده، مدیرعامل  گفتوگو 
از  مملو  اما  پرکار  در یک صبح  رحیمیان،  خیریه 
رحیمیان  نام  که  بیمارستانی  افتاد.  اتفاق  انرژي 
پرسنل  و  پزشكان  کادر  برانگیز  تحسین   رفتار  در 
خیر  رحیمیان  علی  دکتر  می شود.  منعكس  آن 
بزرگ کشور، بنیانگذار بیمارستان خیریه رحیمیان 
پیش تر، احداث یک دبیرستان در شهر الوند را نیز 
در کارنامه خود دارد و مردم شهر الوند از سال های 

دور این مرد بزرگ را می شناسند.
مصاحبه ما براي سكوت و تسلط بیشتر در اتاق کنار 
گفت وگویی  گرفت.  شكل  محمدزاده  دکتر  دفتر 
این  مدیرعامل  و  پیكتوانا  خبرنگار  که  صمیمانه 
بیمارستان را در فضایي صمیمانه قرار داد تا محور 
گفتوگو بتواند از موضوع انعقاد تفاهمنامه مشترک 
بین کانون توانا و این بیمارستان عبور کرده و حتي 

به بررسي مشكالت درماني طیف معلول بپردازد.
اعضای  رحیمیان  خیریه  بیمارستان  مدیرعامل 
دارای معلولیت را سرمایه معنوی این مرکز درمانی 
می داند و در حالی که بر معاینات دوره ای این طیف 
تاکید می کند دغدغه هزینه  درمانی آنها را نیز دارد.
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کانون معلولین 
توانا و بیمارستان خیریه رحیمیان برای انجام 
معلوالن  برای  رایگان  دوره ای  آزمایش های 
شرایط  با  آنها  مداوای  و  پذیرش  همچنین  و 
دکتر  سراغ  به  تا  بود  بهانه  بهترین  مناسب، 
محمدزاده مدیرعامل این بیمارستان برویم و 

پای حرف های شنیدنی او بنشینیم.
به عنوان   82 سال  از  محمدزاده  ابوالفضل  دکتر 
رحیمیان  خیریه  بیمارستان  در  عمومی  پزشک 
سال   30 از  نیمی  او  می کند.  خدمت  الوند  شهر 

گذرانده  رحیمیان  بیمارستان  در  را  خود  فعالیت 
و اکنون در جایگاه مدیریت عامل این بیمارستان  

قرار دارد.
او می گوید: بیمارستان رحیمیان از ابتدای تاسیس 
با کانون معلولین توانا ارتباط خوبی داشته و برخی 
از اعضای این مجموعه جزو بیمارانی بودند که به 
بیمارستان مراجعه و از خدمات این مرکز استفاده 

می کردند.
وی با بیان این مطلب که اعضای کانون توانا حاال 
می شوند  محسوب  ما  بیمارستان  معنوی  سرمایه 
ادامه می دهد: از زمانی که کانون توانا شعبه الوند 
در این شهر دایر شد این انتظار می رفت که رابطه 
بین بیمارستان و کانون توانا به صورت یک رابطه 
قانونمند درآید تا تعداد بیشتری از اعضای کانون 

توانا بتوانند از خدمات بیمارستان استفاده کنند.
این  دنبال  که  مطلب  این  بر  تاکید  با  محمدزاده 
از  توانا  کانون  و  بیمارستان  بین  ارتباط  بودیم که 
که  برسد  جایی  به  و  شده  خارج  محدود  حالت 
خدمات  از  بتوانند  توانا  مجموعه  اعضای  تک تک 
از  اتفاق  این  کرد:  بیان  بهره مند شوند  ما  درمانی 
حدود یک سال پیش آغاز شد و با مذاکرات به عمل 
آمده با مدیر توانای کانون معلولین شعبه الوند، این 
همكاری به صورت یک اصل کلی درآمد و ما بعد از 
گذشت چندماه هماهنگی توانستیم تفاهم نامه ای 
را با کانون توانا امضا کنیم که بر اساس آن خدمات 
درمانی به همشهریان عضو این مجموعه ارائه شود.
هیچ  در  تاکنون  می کند:  تاکید  همچنین  وی 
مرکز درمانی در استان سابقه ای حاکی از پذیرش 
بیماران دارای معلولیت به صورت دسته بندی شده 
مرکز  اولین  رحیمیان  بیمارستان  و  نداشته  وجود 
درمانی استان است که این امر را پایه گذاری کرده 

است.
به  معلوالن  الزام  به سمت  تفاهم نامه  گرایش 

درمان است
این مسوول بیمارستان رحیمیان همچنین اذعان 
می کند: گرایش این تفاهم نامه  بیشتر به این سمت 
موارد  به  نسبت  معلولیت  دارای  افراد  که  است 
درمانی خود الزام پیدا کنند و با انجام آزمایش های 
اولیه در طوالنی مدت حتی از ابتال به معلولیت های 

ثانویه نیز مصون باشند.
بوده  این  بر  نیز  توانا  کانون  تاکید  می افزاید:  وی 
که هم از بعد خدمت رسانی و هم از بعد امكانات 
مالی درک بهتر و شرایط مناسب تری برای معلوالن 

مراجعه کننده فراهم شود.
مدیرعامل بیمارستان رحیمیان ابراز می کند: ما دو 
پروسه درمانی برای معلوالن داریم که دسته ای از 

درمانی  خدمات  نیازمند  قبل  از  که  بیمارانی  این 
بوده  و در حال حاضر نیز به این خدمات نیاز دارند 

را شامل می شود. 
معلولیت،  دارای  بیماران  می دهد:  ادامه  وی 
تحت پوشش ملزومات تخصصی که وجود دارد قرار 
می گیرند و خدمات الزم طبق تفاهم نامه ای که با 
این  ارائه می شود و طی  آنها  به  توانا داریم  کانون 
از  بیمارستان  از دستمزد پزشک و  پروسه بخشی 
آنها دریافت نمی شود و بخشی دیگر از هزینه ها از 

طریق واحدهایی چون مددکاری جبران می شود.
این مقام مسوول تصریح می کند: با توجه به اینكه 
بررسی  مورد  سال هاست  شاید  بیماران  از  برخی 
پزشكی و معاینه قرار نگرفته اند بنابراین برای آنها 
ترتیبی داده شده که هم ویزیت و هم آزمایش های 

اولیه رایگان انجام شود.
اقدامات  از  معلولیت  دارای  بیماران  9۰درصد 

تخصصی  و ثانویه رایگان برخوردار شدند
 10 حدود  می کند:  اشاره  همچنین  پزشک  این 
درصد از بیماران دارای معلولیت افرادی بودند که 
آزمایش هایشان مشكالتی را نشان داده و نیازمند 
بررسی های تكمیلی بوده اند. در برخی از این افراد 
کبد  ناراحتی  و  پنهان  دیابت  چون  بیماری هایی 
همین  نیز  پیشگیری  اصل  و  شده  داده  تشخیص 
است که بتوانیم بیماری را قبل از بروز و شعله ور 

شدن تشخیص دهیم.
به گفته دکتر محمدزاده برخی از بیماران نیز نیاز 
این  در  و  داشته اند  ثانویه  و  تخصصی   اقدامات  به 
زمینه نیز 90درصد افراد را بصورت رایگان و بسته 
رحیمیان  بیمارستان  و  درمانگاه  در  نیازشان  به 

مورد مداوا قرار گرفته اند.
بیماران  از  دیگری  دسته  می گوید:  محمدزاده 
خدمات  به  که  بودند  افرادی  نیز  معلولیت  دارای 
پروتز،  از  استفاده  بازتوانی،  چون  تخصصی تری 
خدمات فیزیوتراپی و... نیاز داشتند که متاسفانه در 
زمینه نتوانستیم همكاری الزم را به عمل بیاوریم 
چون دانش فنی و علم مربوط به نیاز درمانی این 
بعدی  فازهای  در  امیدواریم  اما  نداشتیم  را  دسته 
این  ارائه  برای  را  الزم  هماهنگی های  بتوانیم 

خدمات نیز به عمل بیاوریم.
وی همچنین از ارائه برخی خدمات تخصصی چون 
درمان زخم بستر خبر می دهد و اظهار می دارد: به 
کانون توانا قول داده ایم این عزیزان خارج از نوبت 
در  ویلچر  و  مناسب  تخت  بتوانند  و  شده  ویزیت 

اختیار داشته باشند.
ضعیف ترین تا قوی ترین مراجعه کنندگان ما 

باید از شرایط رفاهی بهره مند باشند

گفت وگو با مدیرعامل بیمارستان خیریه رحیمیان به بهانه انعقاد تفاهم نامه همکاری برای ارائه خدمات درمانی 
رایگان  به اعضای کانون معلولین الوند

دکتر محمدزاده:

معلوالن سرمایه معنوی ما هستند
رقیه بابائی نیازهای درمانی معلوالن در تمام بیمارستان ها لحاظ شود
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این پزشک متعهد بیان می کند: ما بیماران دارای 
بار  چند  هر  و  شرط  و  قید  بدون  را  معلولیتمان 
که مراجعه کنند ویزیت کرده و نیازشان را مرتفع 
می کنیم و در صورت نیاز آنها را به متخصص ارجاع 

می دهیم.
باید شرایط بیماران  محمدزاده یادآور می شود: ما 
معلولمان را منطبق با دستورالعمل وزارت بهداشت 
کانون  با  تفاهم نامه   برقراری  و  می کردیم  به سازی 

توانا نیز انگیزه  تسریع این روند شد.
بیماران  رحیمیان  بیمارستان  مدیرعامل  گفته  به 
کمک  بدون  و  رمپ  آسانسور،  با  بیمارستان  این 
همراه می توانند به همه نقاط بیمارستان دسترسی 
جدید  ساختمان  در  امكانات  این  و  باشند  داشته 

بیمارستان نیز لحاظ شده است.
نمی کند  فرقی  ما  برای  واقع  تاکید می کند: در  او 
استفاده  ما  درمانی  خدمات  از  کسی  چه  که 
از ضعیف ترین  که  است  این  ما  نگاه  بلكه  می کند 
تا قوی ترین مراجعه کنندگان باید از شرایط رفاهی 

بهره مند باشند.
به اعتقاد محمدزاده زمانی می شود گفت ما ایده آل 
هستیم که شهر، سیستم حمل نقل، آمبوالنس ها، 
ما  و  باشند  ایده آل  همه  و...  رمپ ها  اتوبوس ها، 
ساخت  از  قبل  که  هستیم  بیمارستان هایی  از 
سیستم  و  اندیشیده   فرایند ها  این  به  بیمارستان 

مناسب سازی را در بیمارستان فراهم آورده ایم.
بیمارستان  عملكرد  گزارش  ارسال  از  محمدزاده 
رحیمیان در مورد بیماران دارای معلولیت به کانون 
تعداد  گزارش  این  در  می گوید:  و  داده  خبر  توانا 
اعالم  را  و...  آنها  درمانی  نیازمندی های  بیماران، 
درخصوص  بیمارستان  توان  برآورد  با  تا  می کنیم 

همكاری های دیگر نیز صحبت  کنیم.
همکاران  تمام  و عالقه  با عشق  این خدمات 

ارائه می شود
از  قدردانی  ضمن  محمدزاده  ابوالفضل  دکتر 
تاسیس  برای  رحیمیان  دکتر  خانواده  زحمات 
با  این خدمات  تمام  ابراز می کند:  بیمارستان  این 
هیچ  بدون  و  بیمارستان  همكاران  عالقه  و  عشق 
چشم داشتی ارائه می شود و هر یک از همكاران به 
اندازه بضاعت خودشان در این امر همكاری دارند و 

ما مدیون آنها هستیم.
می گوید:  معلولیت  از  تعریف  در  محمدزاده  دکتر 
وجود تفاوت بین انسان ها یكی از معیارهایی است 
که بشر را زیبا کرده. من معتقدم در وجود همه ما 
یک روح الهی دمیده شده و از این نظر فرقی بین 
ما نیست اما همان طورکه ما از لحاظ رنگ چشم با 
هم تفاوت داریم، ممكن است از نظر قدرت بینایی 
نیز با یكدیگر متفاوت باشیم و همان طور که رنگ 
چشم برتری محسوب نمی شود پس ضعف و شدت 

توانایی های جسمی نیز برتری نیست.
اساس  بر  نباید  انسان ها  به نظر من  وی می گوید: 
توانایی جسمی شان طبقه بندی شوند بلكه باید بر 
مفاهیم  درک  میزان  و  روحی  توانایی های  اساس 
است  این صورت  در  و  شوند  طبقه بندی  اجتماعی 

که واژه معلول دیگر معنا پیدا نمی کند.

محمدزاده بیان می کند: من لفظ معلول و معلوالن 
است.  تفاوت  معلولیت  من  نظر  به  نمی پسندم،  را 
باشد  متفاوت  یكدیگر  با  انسان ها  توانایی  اینكه 

نامش معلولیت نیست.
معلولیت فاجعه نیست

و  نیست  فاجعه  معلولیت  محمدزاده  دکتر  نظر  از 
برای  تا  دارند  وظیفه  شهروندی  زندگی  در  همه 
و  کنند  ایجاد  رفاهی  امكانات  شهروندان  تمام 
در  است  ممكن  معلولیت  دارای  فرد  همچنین 
سایر  در  ولی  باشد  داشته  محدودیت  زمینه  یک 
زمینه ها می تواند به قدری برجسته باشد که بتوان 

از او به عنوان یک الگو در جامعه استفاده کرد. 
می دهد:  ادامه  رحیمیان  بیمارستان  پزشک  این 
ازدواج  شرف  در  جواناِن  کودکان،  سالمندان، 
به  نیاز  که  هستند  گروه هایی  از  همه  معلوالن  و 
حمایت و تامین امكانات رفاهی دارند و همه ما در 
مقابل آنها وظیفه داریم تا بتوانند هم زمان با سایر 
افراد جامعه خالقیت و استعدادشان را شكوفا کنند.
وی مطرح می کند: کانون توانا توانست نقش مهمی 
داشته  معلوالن  به  نسبت  جامعه  نگاه  تغییر  در 
باشد. معلوالن با کانون توانا توانستند جایی را برای 
زیادی  حد  تا  و  کرده  پیدا  استعدادهایشان  تبلور 

اعتماد به نفس خود را تقویت کنند.
محمدزاده همچنین خاطرنشان می کند: این گروه 
هم مانند سایر گروه های جامعه نیاز به حمایت و 
رهبری دارند و نیاز به حمایت افرادی دارند که آنها 
را با قدرت درونی که دارند آشنا و توانایی هایشان 
را کشف کند. به گفته وی معلوالن نیز مانند همه 
انسان های دیگر نیازمند کسانی هستند که به آنها 
بها بدهند، برایشان وقت بگذارند و آنها را به مرحله 
به  که  باشند  باید  کسانی  برسانند.  خودشكوفایی 
معلوالن اثبات کنند آنها با دیگران تفاوتی ندارند 
و می توانند در جامعه مفید باشند و کانون توانسته 
این محیط امن را برای معلوالن قزوینی ایجاد کند.

ترحم  معلوالن  که  کرد  ثابت  توانا  کانون 
نمی خواهند

خود  عملكرد  در  توانا  کانون  محمدزاده  اعتقاد  به 
بلكه  نمی خواهند،  ترحم  معلوالن  که  کرده  اثبات 
به جامعه هستند  توانایی هایشان  انعكاس  خواهان 
معلولی  دوستان  گفت  می توان  که  اینجاست  و 

که قبال نمی دانستند استعدادهایشان را کجا بروز 
دهند در کانون توانا قدرت ابراز آن را پیدا می کنند.

برای  می داند  مفیدی  فضای  را  توانا  کانون  وی 
معلوالنی که نمی توانند حرف هایشان را در جامعه 
بیان و توانایی هایشان را ابراز کنند و می گوید: در 
بطن  در  و  خانواده ها  کانون  در  که  اتفاقی  واقع 

جامعه نیفتاده در کانون توانا افتاده است.
بیمارستان  تاسیس  ذات  می دارد:  اظهار  وی 
بررسی  با  گروهی  و  بوده  خیرخواهانه  رحیمیان 
شرایط اقتصادی، اجتماعی و رفاهی مردم منطقه 
که  افرادی  به  خدمت  برای  را  بیمارستان  این 

استطاعت مالی کمتری دارند تاسیس کرده اند.
تمام  در  خاص  اقشار  درمانی  نیازهای 

بیمارستان ها در نظر گرفته شود
مطرح  همچنین  رحیمیان  بیمارستان  مدیر  این 
می کند: با اینكه انعقاد تفاهم نامه همكاری با کانون 
توانا در نوع خود اقدامی بی نظیر بوده اما تاکنون به 
جز فرماندار البرز مورد توجه هیچ نهاد و سازمانی 
است  این  نیز  دیگر  البته یک علت  و  نگرفته  قرار 
که ما و کانون توانا نیازی به جارو جنجال و بهره 
بردن از تبلیغات آن در این مورد خاص ندیدیم تا 
دوستان معلولمان راحت تر بتوانند از این خدمات 

استفاده کنند.
باالتر،  را  معلوالن  درمانی  نیازهای  که  محمدزاده 
الویت دارتر و هزینه دارتر از سایرین می داند تاکید 
قوانین  نبود  از  امروز  جامعه  از  گروه  این  می کند: 
حمایتی رنج می برند و از آنجا که عموما فاقد شغل 
تنگناهای  در  بنابراین  هستند  مناسب  درآمد  و 
مطرح  شاید  منظر  این  از  و  دارند  قرار  شدیدی 
کردن این تفاهم نامه با کانون توانا آن هم به منظور 
یک  دولتی  بیمارستان های  در  به ویژه  الگوسازی 

رسالت باشد.
وزارت  است  بهتر  این مسوول همچنین می گوید: 
بهداشت نیازهای درمانی اقشار خاص و شهروندان 
نظر  در  بیمارستان ها  تمام  در  را  معلولیت  دارای 
این  به  درمانی  مراکز  ترغیب  برای  حتی  و  بگیرد 
در  معیارها  از  یكی  به عنوان  را  مورد  این  کار، 
که  روزی  و  ببرد  بكار  بیمارستان ها  طبقه بندی 
این اتفاق بیفتد بیمارستان رحیمیان حتما الگوی 

موفق این رویداد خواهد بود.

دکتر علی رحیمیان، خیر بزرگ و ستاره ای بود که اعمال صالحش چون دنباله ای تا ابد کهکشان دنیا را خواهد پیمود.
پیک توانا درگذشت وی را تسلیت گفته و برای روح پاکش علو درجات را مسالت می کند.

روحش شاد و یادش گرامی
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پشت ابرها
 . ماند  منتظر  در  جلوی  مینو 
صدای پای پدر روی پله ها 
را می شنید. پدر کفش هایش 
را بیرون آورد و خندید و مینو 
را بوسید. مینو گفت سالم پدر 
خسته نباشی. و بعد آرزو کرد؛ 
دست  توانست  می  کاش 
پدر  گردن  دور  را  هایش 

بیندازد.
بعد به مادر نگاه کرد که میوه 
گرفت  پدر  دست  از  را  ها 
با  مینو  و روی میز گذاشت. 
خودش فکر کرد؛ ای کاش من 
می توانستم میوه ها را از پدر 
بگیرم و روی میز بگذارم. هوا 
ابری بود و باران می بارید . 
آسمان سفید بود و چند کبوتر 
هر  مثل  پدر  تا  بودند  منتظر 
روز برایشان گندم بریزد. پدر 
مینو را کنار پنجره برد و گندم 
جا  آن  ها  پرنده  برای  را  ها 
ریخت . مینو گفت همه کبوتر 
ها آمده اند. پدر در حالی که 
موهای خیسش را خشک می 
کرد گفت توی هوای بارانی 
پرنده ها زیاد پرواز نمی کنند. 

مینو خندید و بعد آرزو کرد، 

نویسنده: محمدعلی سپهر افغان
تصویرساز: مارال فروزش نژاد

ای کاش می توانستم برای پرنده ها گندم 
بریزم و موهای خیس پدر را با حوله خشک 
کنم. پدر حوله خیس را به صورت مینو 
کشید و مینو سردش شد و هر دو خندیدند . 
مادر در حالی که سینی چای را جلوی آن ها 

می گذاشت پرسید شما به چه می خندید؟
پدر گفت به این کبوتر ها می خندیم. مادر 
گفت چه جالب اما شما حتما یک راز دارید 
که نمی خواهید به من بگویید. مینو به پدر 
گفت ای کاش می توانستم برای شما 

چای بریزم.
پدر کمی ساکت شد و به پرنده ها نگاه کرد. 
بعد چایش را خورد و به آسمان اشاره کرد و 
پرسید می دانی پشت آن ابر ها چه چیزی 
هست؟ مینو گفت پشت ابر ها چیزی 
نیست. پدر ادامه داد اما آن جا یک دنیای 
بزرگ و بسیار عجیب هست. ستاره ها و 

سیارات .
مینو گفت بعد هم کهکشان ها و دنیا های 
آفرین  گفت  و  بوسید  را  او  پدر  دیگر. 
ها  آن   . دیگر  دنیاهای  و  ها  کهکشان 
هیچوقت تمام نمی شوند. ما آدم ها چیز 

های زیادی را نمی دانیم. 
مینو گفت بعد از دنیاها و کهکشان ها چه 
چیزی وجود دارد. دنیا کجا تمام می شود. 
به هم زد و گفت  را  پدردست هایش 

آفرین. این سوال خیلی عجیبی است



23

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

پشت ابرها

 اما پاسخ آن ساده و زیبا است. کره  زمین ما در میان 
آسمان ها ی بزرگ و بی انتها مثل یک دانه گندم گم شده 
در کوه ها و دشت ها است. زمین ما خیلی کوچک است. 
مینو گفت اما شما نگفتید بعد از دنیا ها وکهکشان ها چه 
چیزی وجود دارد. پدر گفت بعد از تمام دنیا ها و کهکشان 
ها یک دختر کوچک و مهربان وجود دارد که دوست دارد 

برای پدرش چای بریزد. 
مینو گفت، پدر شوخی نکنید من می خواهم جواب این 
سوال را بدانم. پدر گفت اما آن جا واقعا یک دختر کوچک 
هست که دوست دارد برای پدرش در خانه را باز کند یا 
دست هایش را به گردن او بیندازد ویا حتی چای بریزد. 
مینو خندید و به چشم های پدر نگاه کرد. به نظر می رسید 

پدر شوخی نمی کند. مینو گفت چه جوابی؟!
پدر گفت تو می دانی که چقدر دوستت دارم. مینو گفت 

به اندازه کهکشان ها؟ پدر گفت نه، خیلی بیشتر 
و بزرگتر. برای همین هم دوست داشتن ها در 
کهکشان ها و دنیا ها جا نمی شوند . آن ها در جایی 
که بی اندازه بزرگ هستند پرواز می کنند.  مینو 

گفت حتی بزرگتر از دنیا ها و کهکشان ها.
پدر چای را جلوی دهان مینو گرفت . او با خودش 
فکر می کرد پدر چطور فهمید من آرزو دارم در را 

برایش باز کنم و میوه ها را از او بگیرم؟
کبوتر ها گندم ها را خورده بودند و رفته بودند . پدر 
دست های مینو را گرفت بود مادر با میوه های 
شسته شده کنار آن ها نشست. مینو از او پرسید: 

مادر می دانی پشت این ابر ها چیست؟
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سها صراف؛ کارشناس ارشد ارتباطات و 
مدیر انجمن سندروم داون آسمان نیلی 

مامان برام خریده
یه جوجه ی حنایی

بهش می گم فسقلی
چه خوشگل و بالیی
واسش یکم بستنی
میارم و کمی نون

می خوام که زود بزرگ شه
جون نمی گیره با دون!

می برمش تو حموم
می شورمش با شامپو
حولش همین کناره 
ای بابا مسواکش کو

می ندازمش توی آب
تا شنا یاد بگیره

انگار داره غرق میشه
ای وای جوجم نمیره!

سالومه شریفی 
تصویرساز: مارال فروزش نژاد

  رنگ آمیزی
بچه ها شعر را بخوانید

 و تصویر را رنگ آمیزی کنید
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بچه ها شعر را بخوانید
 و تصویر را رنگ آمیزی کنید

ان
رمی

طا
ن 

سی
 ح

ح:
طرا

سودوکو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تكرار قرار گیرد.

تحلیل  می توانند  عالقه مندان 
به سامانه ی  این طرح  از  را  خود 
ارسال    3۰۰۰7۵4۵ کوتاه   پیام 

کنند. 
جایزه اي  تحلیل  بهترین  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.

هر
ی م

لیل
 خ

هام
: ال

رح
ط
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نماد  عنوان  به  که  فعالیتی  آب خوردن، 
برای  می شود،  شناخته  کار  ساده ترین 
بسیاری از افرادی که به نوعی با آسیب های 
مغزی روبرو هستند ساده نیست. آن ها می 
دانند هماهنگی بسیار زیاد و پیچیده ای بین 
تا  نیاز است  مكانیسم های عصبی و عضالنی 

انسان بتواند جرعه ای آب بنوشد.
اختالل بلع چیست؟

اگر به هر دلیلی افراد نتوانند مواد غذایی را 
آماده  را  لقمه  کنند،  ترکیب  بزاق  با  بجوند، 
اختالل  با  نوعی  به  دهند  قورت  را  آن  و 
نیز  آن  نشانه  بارزترین  هستند.  روبرو  بلع 
تا خفگی و  سرفه های ممتد است که گاهی 
توقف تنفس نیز پیش می رود. این افراد بلع 
ایمنی را تجربه نمی کنند و در آستانه خطر 

قرار می گیرند.
اختالل بلع چه هنگامی رخ می دهد؟

انواع  مثل  مغزی  آسیب های  از  پس  عموما 

سكته، ضربه مغزی، فشار عصبی، بیماری های 
 ،ALS،پارکینسون  ،MS مثل  نورولوژیک 
جراحی  مغزی،  فلج  دچار  یا  نارس  نوزادان 
در ناحیه گردن و حنجره و یا حتی کشیدن 
دندان عقل ممكن است اختالل بلع رخ دهد.
اختالل بلع چه خطراتی را در پی دارد؟

مناسب  زندگی  سبک  در  عموما  افراد  این 
دچار مشكل می شوند، جنبه های روانشناختی 
آن ها دچار مشكل شده و ممكن است افسرده 
این موارد دچار  بر  یا پرخاشگر شوند. عالوه 
کاهش وزن شده و در صورتی که مواد غذایی 
اندازه وارد مسیر هوایی شود امكان  از  بیش 

بروز عفونت ریه افزایش می یابد.
اختالل  این  درمانی  مراحل  و  حل  راه 

چیست؟
شامل  بیمارستانی  و  فوری  های  حل  راه  
استفاده از NG Tube )لوله ای که از مسیر 
بینی به معده می رسد( و PEG )سوراخی در 

است(  معده  به  اتصال  و  شكم  پوست  سطح 
اثرات  و  بوده  موقتی  راهكارها  این  هستند. 
این  توانبخشی  باید  و  دارند  فراوان  جانبی 
زبان  و  گفتار  آسیب شناسان  توسط  اختالل 
حرکتی  و  حسی  تحریكات  با  تا  شود  آغاز 
دهان و حلق و بهبود عملكرد ماهیچه ها این 
مشكل رو به بهبود رود. ضمن اینكه متخصص 
تغذیه نیز باید مكمل ها و ویتامین های مورد 

نیاز را برای افراد تامین کند.
چرا آب خوردن سخت است؟

دارند،  قرار  بازه  یک  در  عمدتا  غذایی  مواد 
برنج و خیلی رقیق مثل  خیلی خشک مثل 
آب که بهترین نوع مواد غذایی برای این افراد 
مشابه  غلظتی  با  مثل سوپ  نیمه غلیظ  مواد 
نیاز  رقیق بودن  دلیل  به  آب  است.  ماست 
و عضالنی  به عملكرد سریع سیستم عصبی 
بنابراین آب خوردن  ثانیه(؛  دارد )حدود 1/5 

سخت ترین نوع بلعیدن است.

آب خوردن راحت نیست!
آرش شهریاری، کاترین تهرانی مروری 

بر اختالل بلع مواد 
غذایی و مایعات پس از 

آسیب های مغزی
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آب خوردن راحت نیست!

روز  یه  امروز  که  فهموند  بهم  بیدار شدم، صدای ساعت  از خواب  روز صبح  یه 
پاش  به  کلیسا  ناقوس  که  بلند  اون قدر  تیک تاک..  تیک تاک...  نیست...  عادی 
میده  گوش  عالقشو  مورد  آهنگ  داره  کرده  روشن  تلویزیون  مامان  نمی رسه... 
اما انگار خواننده و گروهش تو سر من کنسرت گذاشتن... تیک تاک... تیک تاک... 
صدای خواننده ها... صدای رادیوی بابام که اخبار پخش می کنه.. خواهرم تلفنش 
زنگ می زنه آخ کاش زودتر برش داره... دو تا موتوری تو کوچه که نه، تو سر من 
دارن ویراژ میدن... زن همسایه داره با شوهرش بحث میكنه خیلی جدی نیست 
ولی تموم هم نمیشه... تیک تاک تیک تاک... صدای خواننده ها... صدای اخبار گوی 
رادیویی که آنتنش خیلی هم تنظیم نیست... زنگ موبایل خواهرم... موتوری ها 
همسایه.. صدای سوت  شوهر  و  زن  عصبانیه...  دستشون  از  که  ماشینی  بوق  و 
میشن...  بلندتر  و  بلند  تو سرم  دارن  و همه  می زنه.. همه  داره جیغ  که  کتری 
همه اینا به عالوه ی در و دیوار خونه که پر از رنگایی که دارن بهم حمله می کنن.. 
نور خورشید از الی پرده  قرمز اتاق.. نور تلویزیون.. کنارش یه تابلو که خواهرم 
عاشقشه.. پر از رنگ پر از ترس.. حتی فرش یادگاری مادربزرگم اونقد که همه 
میگن مهربون نیست.. تیک تاک تیک تاک.. صدای خواننده ها.. صدای اخبار گوی 

راننده  بوق  موتوری ها..  خواهرم..  موبایل  نشده..  تنظیم  آنتنش  که  بابا  رادیوی 
عصبانی..زن همسایه.. جیغ کتری.. رنگ و رنگ و رنگ.. بو و طعم و حجم.. هیچی 

تو این دنیا یه لحظه هم آروم نمی گیره انگار..
بلند میشم میرم سمتشون که بگم یكم فقط یكم آروم تر ولی یادم میفته که من 
تو یه حباب زندگی می کنم.. حبابی که دنیای منو جدا کرده از بقیه.. از همه.. اینو 
وقتی فهمیدم که یكی دستاشو دراز کرد که باهام دست بده ولی من نمی دونستم 

یعنی چی.. نمی دونستم باید چی بگم.. چیكار کنم.. 
بله.. من اُتیسم دارم...  هر روز که بیدار میشم می فهمم که امروز هم یه روز عادی 
نیستم.. من فقط  ناتوان  نیستم.. من  نیستم.. من متنفر  نیست..  من پرخاشگر 
بیشتر می بینم بیشتر می شنوم بیشتر می فهمم.. اون قدر بیشتر که دنیا ترسناک 
از آدما جدا می کنه واسم کابوس شده..  اونقدر که حبابی که دنیای منو  شده، 
کابوسی که بیداری ازش امكان نداره.. نه من از تو حبابم دنیای آدما رو میفهمم 

نه آدما منو.. 
اما دیگه وقتشه.. منو ببینید.. منو بشنوید..

نویسنده: دالرام قندچیزندگی من در یک حباب

تصویرگر: زهره موسی الرضایی
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هر فرد دارای معلولیت برای رفع نیاز خود به 
نحوه  و  دارد   احتیاج  ویلچر  یک  به  نشستن 
آسیب  به سطح  وابسته  کامال  آن  گرفتن  قرار 
هر فرد، میزان تحرک و حساسیت پوست بدن 
اوست. موقعیت مناسب، تناسب و قرار گرفتن 
بر ویلچر به هرفرد اجازه حداکثرسازی انتقال، 

حرکت و حفاظت پوست را می دهد.
عوامل مهم در استقرار روی ویلچر:

• حفاظت پوست بدن
• توزیع فشار

• پیشگیری از عدم تعادل ماهیچه
توزیع  و  عضالت  تعادل  عدم  از  پیشگیری   •
انقباض که ممكن است در صورت عدم استقرار 

طوالنی مدت حاصل شود
• پیشگیری از فشار بیش از حد نیرو بر پوست 

در زمان نشستن، حرکت یا انتقال
استقرار و موقعیت:

ویلچر،  یا  بر یک صندلی  زمان نشستن  o در 
پوست تحت فشار کامل استخوان نشیمنگاه و 
به  را  پوست  دنبالچه  و  می گیرد  قرار  دنبالچه 

شدت در معرض فشار و آسیب قرار می دهد.
موقعیت مناسب بر ویلچر:

o زانو و لگن است در زاویه سمت راست
o باسن در تماس با صندلی

o باسن بطور محور افقی بر روی صندلی
o لگن کمی کج به جلو )چرخش قدامی لگن(

o لگن افقی )تكیه به یک طرف یا دیگری(
o تنه راست قامت و زیر انحنای طبیعی ستون 

فقرات
o شانه ها راحت، آرنج در زاویه سمت راست را 
بر روی بازوی استوار و / یا ازادانه به در حرکت
o سر راست قامت و در خط وسط، چانه کمی 

جمع
بد  وضعیت  بهبود  و  پیشگیری  برای  کارهایی 

کمر
حالت کمر:

می روید  راه  می خوابید،  می ایستید،  که  زمانی 
بررسی  را  بدنتان  حالت  باید  می نشینید،  یا  و 
و  کمر  فوقانی  قسمت  ما  معموالً  کنید. 
گرفتن  درد  از  تا  می کنیم  را خم  شانه هایمان 
کمرمان جلوگیری کنیم. اما وضعیت بدن شما 
اگر  حتی  می گذارد.  تاثیر  فقراتتان  ستون  بر 
گودی کمرتان درد می گیرد، مطمئن شوید که 

صاف نشسته اید، ایستاده اید، یا خوابیده اید.
حرکات کششی:

بر روی یک صندلی به صورت صاف بنشینید. 
ستون فقرات، دست و سرتان باید در یک راستا 
را  خود  سر  می توانید  تا  آرامی  به  حاال  باشد. 
احساس  پشتتان  در  باید  کنید.  خم  پایین  به 
کشش کنید. این کار را برای 2 هفته، روزانه 2 
تا 3 بار تكرار کنید. حتی می توانید به صندلی 
تكیه دهید و این حرکت را انجام دهید. فقط 
باید اطمینان حاصل کنید که ستون فقراتتان 

صاف است.
عضالت گردنتان را تقویت کنید:

تمرینات مقاومتی ایزومتریک، بر روی عضالت 

قوز گردن  گردن و شانه کار می کنند. معموالً 
به  حرکت  برای  را  آن  و  کرده  سفت  را  شما 
اطراف به چالش می کشد. پس، کف دست خود 
را به پیشانی تان فشار دهید. حاال به آرامی سر 
عضالت  از  و  دهید،  حرکت  عقب  به  را  خود 
گردنتان برای متوقف کردن این حرکت کمک 
بگیرید. این کار را برای 5 تا 6 ثانیه ادامه دهید. 
برای  را  تمرین  همین  و  کنید  استراحت  حاال 
این تمرین  نمایید. می توانید  بار تكرار  تا 4   3
را برای بهبود قوز کمرتان یكبار در روز انجام 

دهید.
کاهش دراز و نشست:

از حد بدنسازی می توانند شما  تمرینات بیش 
و  دراز  تمرینات  پس  کنند.  کمر  قوز  دچار  را 
نشست را کاهش دهید چرا که می تواند بر روی 
ستون فقرات شما تاثیر بگذارد. تمرینات دراز و 
نشست چنانچه بیش از حد انجام شوند ممكن 
شما  فقرات  ستون  عضالت  ضعف  باعث  است 

شوند.
صاف خوابیدن:

در  را  دستانتان  بخوابید.  صاف  زمین  روی  بر 
بیاورید.  باال  را  سرتان  و  دهید  قرار  اطرافتان 
حاال به آرامی عضالت باسنتان را سفت کنید 
که  جایی  تا  را  سینه تان  قفسه  آرامی  به  و 
در  ثانیه  چندین  برای  بیاورید.  باال  می توانید 
همین وضعیت بمانید. حاال استراحت کنید و 

همین تمرین را برای 8 تا 10 بار تكرار کنید.

نحوه استقرار مناسب بر ویلچر و صندلی
ترجمه: پوریا طیارزاده

www.goodshepherdrehab.org: منبع
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دلیل  به  که  عصبی ست  اختالل  یک  مغزی  فلج 
آسیب مغزی غیر پیشرونده و یا نقص ژنتیكی به 
وجود می آید. این پدیده هنگامی به وجود می آید 
که مغز کودک در حال رشد است. سی پی یا همان 
فلج مغزی  در درجه اول حرکات بدن و هماهنگی 
این  چه  اگر  می دهد.  قرار  تأثیر  تحت  را  عضالت 
اما  کرد  تعریف  نشانه هایی  با  می توان  را  بیماری 
باشد  این ویژگی های  دارای  صرفا هر شخصی که 

را نمی توان یک بیمار سی پی نامید.
مشكل های  ظاهر  با  را  مغزی  فلج  که  حالی  در 
بیماری  این  گفت  باید  اما  می شناسند  حرکتی 
حرکات  روی  بر  بیماری  این  دارد.  مغز  در  ریشه 
رفلكس  بدن ، کنترل عضالت، هماهنگی عضالت، 
تأثیر می گذارد. همچنین  تعادل بدن  و  استقرار  و 
حرکتی،  مهارت های  بر  تخریبی  اثرات  می تواند 
حرکات دهان و گفتاری داشته باشد؛ آن هم زمانی 
یا  و  تولد  هنگام  در  تولد،  از  قبل  کودک  مغز  که 

بالفاصله بعد از تولد در حال توسعه است.
علل بیماری سی پی

 سی پی به دلیل آسیب مغزی یا ناهنجاری مغزی 
پیش می آید که قبل، هنگام یا یا سریعا بعد از تولد 
رخ می دهد. )همزمانی که مغز در حال رشد است(
بیماری سی پی  مورد  هر  که  اینجاست  مهم  نكته 
منحصر به فرد است. این موضوع وابسته به بخش 
زمان  و  آسیب دیدگی  میزان  آسیب دیدگی،  نوع  و 
البته دلیل  آسیب دیدگی مغز در حال رشد است. 
سی پی  بر  موثر  عوامل  که  مغز  به  آسیب رسیدن 

هستند به دالیل زیر نیز مربوط است:
- اختالل پیش از تولد مهاجرت سلول های مغزی: 
در  محیطی،  عوامل  همچنین  و  ژنتیک  عامل 
در  نامناسب  محل  به  مغزی  سلول های  مهاجرت 

طول زمان رشد مغز، اختالل ایجاد می کند.
- ضعیف شدن ِملین از عملكرد سلول های فیبرهای 
مغزی در زمان رشد مغز در دوران بارداری: زمانی 
و  کافی  غیر  محافظتی  الیه  ِملین،  در  ضعف  که 

نامساعدی روی سلول های عصبی ایجاد می کنند. 
درست همان  سلول هایی که سعی در کمک رسانی 

در انتقال عصبی دارند.
- مرگ سلول های مغزی در هنگام تولد: حوادثی 
پارگی  باعث  که  می آید  پیش  زایش  روند  در 
از اکسیژن می شود. یا سلب مغز  رگ های خونی 

)خفگی اکسیژنی(
اتصاالت  یا  کاربردی  غیر  اتصاالت  ایجاد   -
از  بعد  مغز   بین سلول های  نامناسب)سیناپس ها( 
از  باعث  که  خفگی  و  عفونت  پارگی،  نوزاد:  تولد 
مغز  توسعه ی داخل  اتصاالت در حال  رفتن  بین 

می شود.
پیشگیری 

دالیل وقوع این بیماری اغلب به دلیل وقوع حوادث 
قابل پیشگری دوران جنینی، هنگام تولد و بالفاصله 
بعد از تولد است. جمعی از متخصصان بسیار سخت 
تالش می کنند که با شناسایی خطرات فلج مغزی، 
اقدامات  کنند،  جلوگیری  بیماری  این  وقوع  از 
پیشگیرانه را افزایش دهند و کمپین های آموزشی 

مربوط به سی پی را گسترش دهند.
نقش اشخاص در پیشگیری این بیماری

به  سی پی  بیماری  از  پیشگیری  بحث  که  وقتی 
میان می آید، نهادها و افراد زیادی در کاهش سطح 

آسیب های هنگام تولد دخیل می شوند.
درگیر  کودکی  که  می شود  داده  تشخیص  وقتی 
سوال های  او  والدین  برای  است،  سی پی  بیماری 
پیش  سواالت  اولین  از  می آید.  پیش  متعددی 
فرزند  برای  اتفاق  این  چگونه  که:  است  این  آمده 

من افتاد؟
دارد.  وجود  پیشگیری  امكان  شرایط  بعضی  تحت 
غیر  سی پی  بیماری  دیگر   موارد  برخی  در  البته 
قابل پیشگیری است. با این حال می توان با تالش و 
پیگیری والدین و پزشكان، محققان و دولت مردان 

می توان از شدت آن کاست.
فلج  مراکز  در  که  تحقیقاتی  و  بحث ها  از  بسیاری 

دور  به  انجام می شود  بیماری  این  پیرامون  مغزی 
از نظریه پردازی و جست وجو برای پیدایش راهكار 
اغلب معتقدند  بیماری ست، چراکه  این  پیشگیری 
بررسی  باید  اما  مادرزاد است  به طور  بیماری  این 

کنیم راهكاری برای پیشگیری وجود دارد یا خیر.
بیماران مبتال  امروزه متخصصان در زمینه درمان 
دیده اند؛  آموزش  شناختی  عصب   عارضه های  به 
ارزیابی فیزیوتراپی فلج مغزی بر  این هدف متمرکز 
می شود که کدام یک از عضله ها یا چه بخش هایی 
اینكه  و  دارد  قرار  بیماری  این  تأثیر  بدن تحت  از 
این نقص ها و اختالل ها تا چه حد عملكرد و زندگی 
بیمار را مختل ساخته است. افزایش استقالل بیمار 
و بهبود وضعیت سالمت وی هدف درمان به شمار 

می رود.
فلج مغزی روش های گوناگونی  فیزیوتراپی  درمان 
از  بیمار  نیازهای  به  توجه  با  متخصص  که  دارد 
آنها بهره می گیرد. درمان با دست برای بازآموزی 
فعال تر  یا  شل تر  منظور  به  مشخص  عضله های 
چنین  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد  آنها  کردن 
در  بیمار  توانایی  در صورت  می توان  را  مداخله ای 
حالت های گوناگون، برای مثال خوابیده، نشسته یا 

ایستاده، انجام داد.
تقویت عضله های  برای  نیز  تمرین های مخصوصی 
مورد نظر انجام می شود. این حرکت های اصالحی 
معموال بخشی از برنامه تمرینی خانگی هستند که 

پیگیری منظم آن بسیار مهم است.
فناوری  از  دستی  درمان  بر  عالوه  متخصصان 
الكتریكی  تحریک  روش  در  می گیرند.  بهره  نیز 
می شود  داده  قرار  بیمار  بدن  روی  الكترودهایی 
برای  الكتریكی  تحریک  از  اندکی  بسیار  میزان  و 
می شود.  برده  کار  به  نظر  مورد  عضله های  درمان 
تحریک الكتریكی بیشترین سودمندی را در زمانی 
انقباض  حالت  به  می تواند  بسختی  مغز  که  دارد 

عضله دست یابد.

از فلج مغزی بیشتر بدانیم
ترجمه: محمد صالحی
cerebralpalsy.org :منبع

ت
مـــ

سال



13
96

اه 
د م

دا
خر

 /
66

ره 
شما

30

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

معلوالن  افزون  به  رو  شمار  با  امروز  دنیای  در 
نیاز  و  ورزشی  رشته های  انواع  گسترش  نیز  و 
حیاتی افراد دارای معلولیت به تحرک و فعالیت 
بیشتر جسمانی لزوم ابداع و به کارگیری روش ها 
و شیوه های جدید و آسان تر که خاص معلوالن 

باشد بیش از پیش احساس می شود.
سال هاست که این باور و ذهنیت نادرست مبنی 
فعالیت های  مانع  حرکتی  محدویت   این که  بر 
ضایعه نخاعی  دارای  معلوالن  بدنی  تمرینات  و 
می شود یا ورزش تاثیری بر جسم و روح ندارد، 

به کناری نهاده شده است.
مناسب  و  مستمر  بدنی  فعالیت های  بی تردید 
معلوالن بر میزان برخورداری آنان از سالمتی و 
کاهش عوارض ثانویه معلولیت تاثیری محسوس 
دارد. افراد دارای ضایعه نخاعی می توانند از فواید 
فعالیت های جسمانی نظیر ورزش ها و بازی های 

مناسب یا تمرینات بدنی بهره مند شوند.
صاحب نظران بر این باورند که ورزش و فعالیت 
و  مالیم  حد  در  حتی  نخاعی  معلوالن  جسمی 
شدید  نه  و  دقیقه(   30 تا   20 )حدود  متوسط 
اما مستمر )حداقل یک روز در میان( در کاهش 
عوارض سوء و ثانویه معلولیت تاثیر بسزایی دارد.

ملی  ورزش  توسعه  آژانس  تحقیقات  طبق 
ایجاد  باعث  که  دارد  وجود  عواملی  انگلیس، 

شرکت کمتر جوانان معلول می شود.
این یافته ها عبارت اند از:

تقریبا در همه زمینه ها مشارکت ورزشی توسط 
جوانان  جمعیت  کل  به  نسبت  معلول  جوانان 
کمتر است هم چنین از جوانان معلول در مدرسه 
به صورت مكرر خواسته شده که خارج از کالس 

بنشینند و ورزش نكنند.
بیش از نیم میلیارد نفر از مردم جهان به خاطر 
یا حسی  و  بیماری های جسمی، ذهنی  به  ابتال 
معلول هستند. یكی از راه های مفید برای کمک 
و  اجتماع  عرصه  به  ورود  به منظور  معلوالن  به 
افزایش  نتیجه  در  و  فردی  توانایی های  بروز 
سمت  به  آوردن  روی  آنها  در  استقالل  حس 
منظم  ورزش  است.  ورزش  بدنی  فعالیت های 
معلوالن  درآوردن  به حرکت  برای  قوی  محرک 
تا  و  می شود  محسوب  عادی  زندگی  جریان  در 
نقش  و  گرفته  فرا  سرگرمی  حد  از  که  جایی 
عوارض  از  کننده  پیشگیری  و  کننده  درمان 

معلولیت را بر عهده دارد.
و  جدید  فناوری  به  انسان  فزاینده  دسترسی 
حدود  از  شده  باعث  ساده تر  راه کارهایی  یافتن 
140 سال پیش تاکنون اوقات بیكاری تا دو برابر 

افزایش یابد. 

زندگی،  سطح  اقتصادی،  و  اجتماعی  عوامل 
روان شناختی  متغیرهای  و  محیطی  فاکتورهای 
هستند  ارتباط  در  بدنی  فعالیت  به  پرداختن  با 
بنابراین نیاز به ورزش و تاثیر آن در افراد معلول 
می شود.  احساس  سالم  افراد  از  بیشتر  بسیار 
را  معلوالن  که  است  عاملی  ورزش  بی تردید 
باعث  همچنین  می کشاند.  جامعه  درون  به 
استقالل آنها در انجام فعالیت ها و برآورده کردن 
نیازهای روزانه می شود. اینجاست که باید گفت 
برای زتدگی سالم تر و مستقل تر باید به ورزش 

بپردازیم.
در این بخش سعی به جمع آوری تمرینات علمی 
و به روز برای شما عزیزان داریم تا حتی در خانه 
تاثیرات  و   تمرین داده  را  بتوانید عضالت خود 

جانبی بی تحرکی را از خود دور کنید.
بهانه و تنبلی نداریم!

قبل از پرداختن به تمرینات باید معنی دو واژه 
را بدانید.

تعریف تكرار: تكرار، به انجام یک حرکت کامل 
هر نوع تمرین می گویند.

از  مجموعه ای  شامل  ست،  هر  ست:  تعریف 
تكرارهاست.

هر حرکت را در3 سِت 10 تكراره انجام دهید. 
یا حداقل یک روز در  و  را هرروز  تمرینات خود 
میان انجام دهید. در هر روز تمرینی 2 تكرار به 
اضافه کنید و هر هفته یک  تكرارهای هر ست 
ست به ست ها، به طور مثال روز اول 3 ست 10 

تكرار برای هر حرکت در نظر گرفته می شود.
4ست  دوم  هفته  تكرار.   12 ست   3 دوم  روز 
اضافه  تكرار   2 قبل  روال  طبق  نیز  تكرارها  و 
می شود. البته در روز اول هر هفته فقط ست ها 
را افزایش دهید و تكرارها همان تكرار روز پایانی 

هفته قبل بماند.
بخش بسیار مهم استراحت عضالت است. سعی 
انجام حرکت  زمان  اندازه  به  تكرارها  بین  کنید 
استراحت کنید و در بین ست ها به میزان 5 ثانیه 

استراحت کنید.
این حرکت )همسترینگ( همانطور که در عكس 
ران  پشت  عضالت  برای  است  مشاهده  قابل 
پاست. جسمی مثل باشت گرد را زیر زانوهایتان 
قرار دهید سپس باید سعی کنید نشیمنگاه خود 

را از زمین جدا کنید. 
است  نشیمنگاه  این  که  بدانید  باید  توجه: 

که از زمین بلند می شود نه پشت.
بار  این  و  بگیرید  قرار  قبلی  موقعیت  همان  در 
که  تا حدی  کنید  بلند  زمین  از  را  پایتان  کف 
زانو صاف شود. این حرکت برای تقویت عضالت 

چهار سر ران )قسمت جلویی ران پا( است.
به پهلو دراز بكشید و سعی کنید پای باالیی را 
از پای زیرین به سمت باال دور کنید همچنین 
در  که  زمانی  پا  به  نیز  را  می توانید دست خود 
باالترین نقطه از توانایی شما قرار گرفت نزدیک 
کنید. دست مخالف پای باال آمده باید در زیر سر 
به گوش چسبیده  بازو  که  به طوری  بگیرد  قرار 
باشد. این حرکت برای تقویت عضالت خارج ران 
پا و در صورت دخالت دادن دست ها برای تقویت 

سرشانه و بازوهاست.
به شكم خوابیده و یک شی نسبتاً سخت را بین 
سپس  دهید  قرار  باال  شكل  مانند  خود  پاهای 
پاهای خود را به شی مورد نظر فشار دهید؛ این 
حرکت برای تقویت عضالت نزدیک کننده ران 

پاست.
این حرکت را می توانید با نشستن روی صندلی و 
یا تكیه به پشتی با  دستان خالی یا داشتن یک 
توپ یا یک بطری آب انجام دهید. این حرکت 
عضالت  و  بازوها  سرشانه،  برای  مناسب  بسیار 

پشتی است.

روزنامه  پارالمپیک.  روز  مقاله  منابع: 
 )1384( کمالی.  محمد  دکتر  اطالعات. 

حرکت برای توسعه ورزش معلوالن.

ورزش؛ محرک قوی معلوالن برای یک زندگی پویاست
گردآوری: فاطمه ایوبی
کارشناس ارشد تربیت بدنی و حرکات اصالحی
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ویلچر ساحلی

عصاهای ام و دی )M+D( از آرنج استفاده می کند، نه زیر بغل!!

واکر نهان توان، راه حل تحرك شیک!

مناطق  زیباترین  به  نمی شد  ویلچر  با  امروز،  به  تا 
پارک ها و سواحل دسترسی پیدا کرد. به لطف ویلچر 
ساحلی، همه چیز تغییر کرده است. به ویژه، ویلچر 
ساحلی بدین منظور طراحی شد که کاربران ویلچر 
را قادر سازد در تماس نزدیک با طبیعت قرار گیرند. 
برف  و  ماسه،  و  شن  روی  از  راحتی  به  ویلچر  این 
عبور می کند. تایرهای بادی و پالستیكی نرم با جذب 
تكان های جاده، سواری بسیار راحتی را برای کاربر 
شخصی،  خودروی  با  سفر  هنگام  می نمایند.  فراهم 
در  و  جدا  ثانیه  چند  در  را  ساحلی  ویلچر  می توان 
لوالهای  از  ویلچر  بدنه  کل  در  داد.  قرار  صندوق 
ابزار  به  نیازی  بنابراین  شده،  استفاده  جداشدنی 
نیست. " ویلچر ساحلی مفید است" یعنی برای لذت 
بردن از زندگی آزاد هستید! خواه یک روز در ساحل، 

"عصای ام و دی" دارای دو بازوبند انعطاف پذیر است که آنها را بستن یا 
قفل کردن به بازوی کاربر می چسباند. طراحی و مواد منحنی باعث می شود 
کاربر حین نگه داشتن عصا، ساعد خود را به راحتی بیرون بكشد. بازوبند 
قرار  آن  هم خالف جهت  و  بازو  زین  در جهت  هم  می تواند  انعطاف پذیر 
گیرد، و به راحتی در امتداد زین بازو  حرکت کندتا با اولویت های کاربر 
متناسب گردد. حرکت بازوبند انعطاف پذیر یک فرآیند ساده است که نیازی 

به ابزار ندارد.
"عصای ام و دی" ناشی از طراحی یک پای استاندارد برای جذب برخی از 
شوک ها در هر گام است. آج و مواد انعطاف پذیر باعث می شود پای عصا به 
راحت روی زمین قرار گیرد و از لغزش جلوگیری کند. پای استاندارد به 
راحتی در کنار پای طراحی شده برای فعالیت های مختلف حرکت می کند. 
پای جایگزین در آینده مفید خواهد بود. یک دکمه روی دسته، قفل آن را 
باز می کند تا کاربر بتواند طول را تنظیم و آن را از دست های خود کند و 
بدون دست از عصا استفاده کند. یک دکمه کشویی زیر زین بازو، قفل زین 
را باز می کند تا با کلیک به داخل و خارج عصا، کاربر بتواند حین استفاده 

از دست هایش، عصا را به تن کند.

واکر نهان توان به عنوان راه حل تحرک تكمیلی افردی طراحی شده که حین راه رفتن نیازمند 
کمک دیگران هستند. این واکر با استفاده از مواد نوآورانه و فرآیندهای مختلف تولید، به واسطه 
حرکت دادن و استقالل فرد حین راه رفتن، تجربه ی مثبتی را برای وی فراهم می کند. قابلیت 
تاشدن واکر به سمت پایین، به کاربر امكان می دهد آن را حتی در صندوق عقب ماشین جا دهد و 
ویژگی تنظیم ارتفاعش، استفاده از آن را برای بسیاری از افراد ممكن می سازد. این واکر بر خالف 
واکرهای سنتی، با طراحی چرخ توپی کمتر، همراه با طیف وسیعی از رنگ های موجود، کاربران 

فراوانی را جذب می کند.

فناوری های نوین برای سفر و زندگی

لب اقیانوس یا لب دریاچه، یا گردش در پارک ملی مورد عالقه تان، یا خواه در روزهای برفی خارج از شهر 
باشید، این ویلچر روش ایده آلی برای لذت بردن از دسترسی به شگفتی های طبیعت است.

ترجمه معصومه آِمدی
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منبع: سایت تُوی و سایت بیچ استور
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ویلچر جنگل نورد

قایق سواری معلولین

اسکی معلوالن

این ویلچر به راحتی از موانع و جدول پیاده رو عبور می کند. 
آن  در  ناهموار  زمین  در  استفاده  برای  چرخ   4 درایو  یک 
تضمین  ویلچر  این  انحصاری  ساختار  است.  شده  طراحی 
می کند که هر چهار چرخ بدون در نظر گرفتن نوع سطح در 
تماس با زمین بمانند و این امر، عملكرد مستمر درایو 4 چرخ 

را تحت هر شرایطی فراهم می کند.

تجهیزات  از  شگفت انگیز  و  جدید  قطعه  یک  معرفی  برای 
تطبیقی برای قایق سواری معلولین بسیار هیجان زده ایم. این 
قایق با پاروها و یک صندلی چرخدار متصل شده به کف قایق 
برای حال معلوالن بسیار سازگار است. این قایق، سریع ترین 
ورزش آبی رو به رشد در جهان است، و همه باید از آن لذت 

ببرند!

انواع  با  متناسب  مختلف  اسكی  نوع  سه  از  معلول  اسكی بازان 
تک نفره،  اسكی  یا  اسكی  مونو  می کنند.  استفاده  توانایی هایشان 
برای  و  است  اسكی  روی  شده  نصب  یكنفري   صندلی  دارای 
آسیب  اثر  بر  پایین تنه  فلج  پا،   ناحیه  از  عضو  قطع  اسكی بازان 
ستون فقرات یا اسپینا بیفیدا فراهم شده است. استفاده از مونو 
اسكی نیاز به قدرت باالتنه ی بدن به عنوان محرک باالتنه دارد؛ 
به کمک چوب اسكی کوتاه نقش یک اسكی باز سالم در  بازوها 
قدیمی تر  سبک  اسكی،  صندلی  می کنند.  ایفا  را  تعادل  حفظ 
جای  به  اما  است،  مشابه  معلولیت های  دارای  افراد  برای  اسكی 
یک اسكی صرف، چیزی بین اسكی پهن و یک سورتمه باریک 
است. با اینكه مونو اسكی ثابت تر و جای پا پهن تر است، کنترل و 
حرکت با مونو اسكی برای اسكی بازانی که باالتنه ضعیفی دارند، 

ممكن می شود.
اسكی دونفره شبیه مونو اسكی است، یک صندلی تک نفره روی 
دو اسكی نصب شده است و مناسب اسكی بازانی است که پاهای 
سالمی دارند، اما به علت بیماری ام.اس، فلج مغزی، دیستروفی 
عضالنی، یا آسیب های مغز و ستون فقرات محدود شده اند. اسكی 
چهار راهی برای اسكی بازانی است که کنترل پهلوی خوبی ندارند 
از  از دو چوب اسكی استفاده می کنند. اسكی دوچرخه دقیقا  و 
اسمش پیداست: یک فریم دوچرخه کوچک که با صندلی و فرمان 
کوچک تكمیل می شود، اما به جای چرخ، دو چوب اسكی باریک 
دارد؛ به عالوه، اسكی باز چوب اسكی کوچكی در هر پا می پوشد 
و در اصل به عنوان وسیله سرگرمی اسكی برای افراد تندرست 
استفاده  پا  قطع  افراد  توسط  موفقیت  با  اما  بود،  شده  طراحی 
می شود که قادر به پوشیدن اعضای مصنوعی حین اسكی هستند.

فناوری های نوین برای سفر و زندگی
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Rahman Ebadi
ترجمه معصومه آِمدی
منبع: سایت دیزلونته و مجله اسنوباند



Rahman is both a scenarist and a poet. At the same time, he is 
simultaneously an employee in the Subscribers' Department of 
a Telecommunication E-Government Office and manager of 
the Talashgaran-e Farday-e Alborz Charity Institute. Despite 
all these businesses, Rahman is still unmarried and cherishes 
numerous half-finished celestial desires. 
I was born in Tehran in September 22nd, 1974. I am originally 
an Azeri from Ardebil. I am suffering from muscular dystrophy 
and this disease has been my constant companion for years. 
Currently, I am working, along with my brothers, in the 
Subscribers' Department of a Telecommunication E-Government 
Office. Poetry and literature are parts and parcels of my life. It 
was due to my interest in poetry and literature that I was able 
to memorize half of Hafez's sonnets in 2007. I have also joined 
Professor Shahqoulian's Poetry Association since two years ago. 
As it was pointed out, I am working, along with my brothers, 
in a Telecommunication Office. By creating a specific kind of 
unity among ourselves, we have been able to cope with problems 
without any complaints. All my brothers and sisters, beside 
my elder brother Karim, are physically-disabled individuals; 
however, disablement has not prevented us from being engaged 
in a healthy social life. Despite all their special difficulties, my 
twin sisters are university students. One of them is interested in 
painting and the other one is a talented poet. I have two other 
brothers, Rahim and Einollah. Both of them are married and 
enjoy a peaceful life. They have their own children, too. 

Everlasting Memories of My Father 
Days are coming and going. However, I am still unable to digest 
this very cold fact that my father is dead. It is difficult to see 
my mother in black mourning attires and witnessing her as she 
suffers from her loneliness. It is difficult to see my twin sisters 
being choked with tears and an overflow of powerful feelings. 
We can spot the memoires of my father in every corner of the 
home. In the midst of such a complicated situation, I have 
maintained my smiles and endeavored to be patient. 
My friends ask me: "How you have coped with the sorrowful 
nature of your father's death?" It should be pointed out 
that coping with hardships of life is not, and will not be, 
unproblematic. As a matter of fact, it takes a very long time to 

get accustomed to the death of our beloved ones. It is a time-
consuming process. In order to cope with such a phenomenon, 
human beings should be quite patient. For the disabled people, 
who are dealing with their own special sufferings, this process is 
much more time-consuming and lengthy. Nevertheless, I should 
draw your attention to this reality that when a person experiences 
the loss of one of his beloved ones, he becomes more and more 
proximate to the Almighty God during those times of hardship 
and destitution. This proximity provides him with tranquility. 
In such circumstances, it is useless to stop social activities. 
Seclusion and isolation cannot settle any problem. Rather, we 
should take advantage of our opportunities in order to enhance 
our spiritual strength and vigor. 

Writing Scenarios for Islamic Republic of Iran Broadcasting 
(IRIB)
I have written numerous scenarios for IRIB the most important 
of which is the Mystery of Love. This scenario has been written 
for Sima Film Center affiliated to IRIB. I spent 7 months on its 
writing. Mystery of Love narrates the story of a famous actor 
who suffers from cancer. In order to maintain his reputation, the 
celebrity actor participates in Art Therapy classes. Nowadays, 
it is commonly believed that only physically healthy people 
can help disabled individuals. In this scenario, however, I have 
endeavored to convey this message that the disabled people, too, 
can help the rest of the society. 
I have written a couple of other scenarios, such as Three Naughty 
Ghosts (comic genre), Paradise Night (on the occasion of the 
Holy month of Ramadan), Hidden Hands (detective genre), and 
Red Olive (on the occasion of the Holy Defense Week).
In order to be distinctively successful in his society, a disabled 
person should believe in his capabilities and know that if he 
wishes something in his heart, the Almighty God will bestow 
him with that capability. Once I wished I had been able to 
compose poems in Azeri language. I wished I could have written 
poems like those of Shahriar, the famous Iranian poet, with the 
same rhythm and rhyme. Today, this dream of mine has been 
materialized and I have been able to compose some poems in 
Azeri language. 

Successful People with disABILITY

Rahman Ebadi
By: Mohammad Ali Nourouz-zade 
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Commemoration of 
the International Day 
of  Families by efforts 

of  DAT 

DAT Founder 
Received Award 
in International 

Congress in Turkey

Disability Association of Tavana (DAT) commemorated 
the International Day of Families on Monday, May 
15th, 2017, in the DAT Conference Hall with the 
presence of 52 families, according to Public Relations 
and International Relations of DAT. 
Some 91 invitees, members of the board of directors 
of DAT, and several DAT staff participated in 
this ceremony whose main theme was "Families, 
Education, and Welfare."
Families and their disabled children took part in this 
hilarious and happy ceremony. They also participated 
in competitions that had been organized by DAT. 
On the occasion of this very important day, families 
partook in a book reading competition and it was 
scheduled to award three winners up to a couple of 
days later. In addition, disabled children participating 
in this ceremony took part in a painting competition. 
It should be pointed out that mothers who were 
present in the Global Day of Family participated in 
a cooking competition. This competition was judged 
by Ms. Maryam Aslani, who is an expert of education 
management. The three winners of this competition 
received coupons for purchasing the products of 
the Art Center of Handicraft Industries of Disabled 
People.
Mohammad Hassan Hadi, DAT deputy for social 
affairs, referred to the vital role of families in realizing 
the potentials and discovering the capabilities of 
their disabled children and said: "Fathers should, 
like mothers, take care of the shortcomings as well 
as educational level of their children and endeavor to 
enhance the capabilities of their children and families."

Disability Association of Tavana (DAT) commemorated 
the International Day of Families on Monday, May 
15th, 2017, in the DAT Conference Hall with the 
presence of 52 families, according to Public Relations 
and International Relations of DAT. 
Some 91 invitees, members of the board of directors 
of DAT, and several DAT staff participated in 
this ceremony whose main theme was "Families, 
Education, and Welfare."
Families and their disabled children took part in this 
hilarious and happy ceremony. They also participated 
in competitions that had been organized by DAT. 
On the occasion of this very important day, families 
partook in a book reading competition and it was 
scheduled to award three winners up to a couple of 
days later. In addition, disabled children participating 
in this ceremony took part in a painting competition. 
It should be pointed out that mothers who were 
present in the Global Day of Family participated in 
a cooking competition. This competition was judged 
by Ms. Maryam Aslani, who is an expert of education 
management. The three winners of this competition 
received coupons for purchasing the products of 
the Art Center of Handicraft Industries of Disabled 
People.
Mohammad Hassan Hadi, DAT deputy for social 
affairs, referred to the vital role of families in realizing 
the potentials and discovering the capabilities of 
their disabled children and said: "Fathers should, 
like mothers, take care of the shortcomings as well 
as educational level of their children and endeavor to 
enhance the capabilities of their children and families."

By: Masoume Amedi 

DAT NEWS
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