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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، مهدیه برنگ 
گرافیک و صفحه آرایی:  فهیمـه طیبـا
عكس: میثم کالنتری، سید جعفر حسینی، امیر موسوی
با تشكر صمیمانه از همكاری این عزیزان:
 مرضیه کریمی، فهیمه عباسی، مهدیه برین،
 مهناز رجبی، فاطمه خردمندزاده  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

سفیر استرالیا در فیروز: داستان موفقیت فیروز را به گوش مردم کشورم خواهم رساند

سه برابر شدن مستمري؛ کاچي به ز هیچي!

بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبري تنكابن تاکید کرد: حفظ امنیت اقتصادي براي سرمایه گذار ضروري است

بازیگر سریال علي البدل در گفت وگو با پیک توانا

شهرونداني که توجه حق آنهاست نه ترحم

کارآفریني براي معلوالن احساس رضایت به ارمغان مي آورد

صفر و یک ها در خدمت بهتر زیستن

آخرین لحظه یادت رفت...

جسارت حضور اجتماعي یک معلول، بدون فرصت برابر

چشماني به رنـگ موسیقـي

توصیه هایي به والدین داراي فرزند معلول

پاهـایي براي رفتـن

ورزش؛ محرک قوي معلوالن براي یک زندگي پویاست

فناوري هاي نوین 
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در نیمه شبی مرموز، در یكی از شهرهای دور 
حامل  اتوبوس  ناشناس،  جاده ای  در  افتاده، 
فرزانگان -دانش آموزان دختر- واژگون می شود 
و صبح فردا تعدادی از فرزانگاِن دیشب، کشته 
روز  چند  شوند.  می  عضو  نقص  تعدادی  و 
و  می شود  سانحه  دچار  دیگری  خودروی  بعد 
سرنشینان آن قطع عضو می شوند. شبی دیگر 
و  می کند  برخورد  خودرو  چند  با  کامیونی 
تعدادی کشته و معلول برجای می گذارد و این 
قصه کماکان ادامه دارد اما صرف نظر از عادی 
جانی  تلفات  و  تصادفات  از  میزان  این  شدن 
به ویژه برای مسووالن؛ سوال اینجاست: تفاوت 
شب گذشته با صبح فردا برای آن تعدادی که 
شده اند،  حرکتی  جسمی-  محدودیت  دچار 

چیست؟ 
آیا این افراد که جامعه از این پس آنها را معلول 
نخبه  و  هستند  نخبه  هم  باز  خواند  خواهد 
همراه  را  آنها  جامعه  آیا  ماند؟  خواهند  باقی 
یا  پذیرفت  باز خواهد  آغوش  با  محدودیتشان 
اینكه آنها نیز به سرنوشت سایر معلوالن دچار 

می شوند؟
به واسطه  معلوالن  از  بسیاری  که  شرایطی  در 
فضاهای  نامناسب  شهری-معماری  موانع 
آموزشی و عدم وجود قوانین جامع حمایتی از 
بازمانده اند،  حضور اجتماعی، رشد و پیشرفت 
آیا معماری شهرها برای تردد این دانش آموزان 
دانشگاه ها  و  مدارس  به  آنها  آمد  و  رفت  و 

مناسب است؟

به  جهان  سراسر  نگاه  که  شرایطی  در  امروز 
آن  از  دیگر  و  یافته  تلطیف  معلولیت  پدیده 
نگاه ترحم انگیز به معلول، رد پایی باقی نمانده، 
استخدام  از  ایران  پرورش  و  آموزش  وزارت 
مجلس  و  می زند  سرباز  معلولیت  دارای  افراد 
قانون گزاری  کانون  به عنوان  اسالمی  شورای 
موانع  رافع  قوانین  وضع  با  باید  که  کشور 
تنها  نه  باشد؛  اجتماعی  محرومیت های  و 
تصویب  معلوالن  از  حمایت  جهت  در  قانونی 
نیز  نابینایان  کاندیداتوری  با  بلكه  نمی کند 
افراد  این  به مخالفت می پردازد چرا که هنوز 
که  اینجاست  سوال  باز  و  می پندارد  ناتوان  را 
هستند  ناتوان  مسووالن  زعم  به  معلوالن  اگر 
عزیز  مسووالن  چرا  پس  نیستند(،  قطعا  )که 
آستینی در جهت تدوین قوانین حمایتی از این 

قشر به قول خودشان ناتوان، باال نمی زنند؟!
جاده ای  سوانح  کنترل  توانایی  مسووالن  اگر 
ندارند،  را  معلولیت  بروز  از  پیشگیری  و 
دست کم با وضع ابتدایی ترین قوانین حمایتی، 
به  یافتن  سوق  از  را  معلوالن  زندگی  مسیر 

بن بست های اجتماعی تغییر دهند.
از  که  فردی  مورنو،  لنین  اکوادور،  کشور  در 
به عنوان  می کند  استفاده  چرخدار  صندلی 
اکوادور،  جمهوری  ریاست  سابق  اول  معاون 
امور  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نماینده 
معلوالن و همچنین به  عنوان کاندیدای ریاست 
جامائیكا  کشور  در  می شود،  معرفی  جمهوری 
در  می رسد،  سنا  ریاست  به  نابینا  فرد  یک 

از  که  پن  ریالی  به نام  فردی  فرانسه  کشور 
نامزد  دوره  سه  نابیناست،  چشم  یک  ناحیه 
در  می شود،  اروپا  ریاست جمهوری-پارلمان 
وزیرکار،  و  جمهور  رییس  معاون  آرژانتین 
افراد ویلچری بوده اند و در نیوزلند یک ناشنوا 
می کند،  احراز  را  مجلس  نمایندگی  جایگاه 
چندین  تمدن  بر  که  ما  کشور  در  چرا  اما 
هزارساله و فرهنگ غنی اسالمی تكیه زده این 
در  معلوالن  فعالیت  از  و حتی  نمی افتد  اتفاق 
ساده ترین مشاغل نیز ممانعت به عمل می آید؟

برای یک لحظه تصور کنید فردی که در یكی 
از این سوانح، قطع عضو و معلول می شود خود 
شما هستید، آیا فكر کرده اید که از فردا چگونه 
از منزل خارج خواهید شد؟ آیا به پله های محل 
کار یا محل تحصیلتان اندیشیده اید؟ آیا کسی 
توانمندی های  معلولیت  داشتن  با  که  هست 
شما را درک کرده و استخدامتان کند؟ شاید 
تصور این مساله برای عده ای ناممكن باشد اما 
به عنوان فعال حوزه معلوالن کشور بارها شاهد 
بوده ام که بسیاری از معلوالن توانمند به دلیل 
نبود امكانات آموزشی و قوانین صریح و تسهیل 
کننده از تحصیل، رشد و پیشرفت بازمانده اند 
آیا  و  است  تكرار  حال  در  هنوز  چرخه  این  و 
شكوفایی  به  می توان  شرایطی  چنین  در 

استعدادهایشان چشم امید داشت؟
کانون معلولین توانا از آنجا که همواره خواهان 
»تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت« است 
دنبال  به  خود  فعالیت  سال   20 از  بیش  در 
گسترش این تفكر بوده که به جامعه و به خود 
افراد دارای معلولیت بقبوالند محدوده فعالیت 
در جامعه گسترده است و آنها برخالف نگرش 
رایج، می توانند در امور پژوهشی، تحقیقاتی و 

مدیریتی فعال شوند.
نهایتاً در نیمه شبی مرموز، در یكی از شهرهای 
دور افتاده، در جاده ای ناشناس، اتوبوس حامل 
می  واژگون  دختر-  -دانش آموزان  فرزانگان 
ناظران  وزارتخانه ها،  محترم  مجریان  اما  شود 
محترم،  قانون گزار  کانون  و  قانون  تیزبین 
باقی  نخبگان دارای معلولیت به شرطی نخبه 

خواهند ماند که...

شرط نخبه ماندن نخبگان دارای معلولیت
 و افراد قطع عضو
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همچنین  و  بشر  فهم  و  دانش  سطح  افزایش 
ارکان اصلی  از  به گروه های خاص،  میزان توجه 
توسعه یافتگی در همه جوامع محسوب می شود. 
ما  کشور  در  شاخص ها  این  اخیر،  انتخابات  در 
به عنوان یک کشوِر در حال توسعه، فراتر از حد 
افزایش آگاهی و درایت جامعه را  انتظار رفته و 
گواهی داد و نشان داد که در یک جامعه اخالقی 
دارای  گروه های  به  باال  توجه  میزان  انسانی،  و 

محدودیت، از اهمیت باالیی برخوردار است.
و  یک صد  ورود  شاهد  جاری،  سال  انتخابات  در 
74 فرد دارای معلولیت به پنجمین دوره شورای 
اسالمی شهرها و روستاهای کشور بودیم. افرادی 
به  موفق  جسمی،  محدودیت های  داشتن  با  که 
کسب اعتماد مردم شده و نمایندگی آنها را در 

شوراهای محلی به عهده گرفتند.
مردم کشورمان در انتخابات سال جاری، به نوعی 
معلوالن  خصوص  در  قدیمی  و  مندرس  عقاید 
به  آگاهی  از  حاکی  رویكردی  در  و  زده  کنار  را 
جدیت و توانایی این افراد ایمان آوردند به گونه ای 
در  معلوالن  کاندیداهای  از  زیادی  تعداد  که 
مردمی  وثوق  مورد  گزینه های  به  کشور  سراسر 
شوراهای  به  ورود  با  معلوالن  و  شد  تبدیل 
محلی  اجتماعات  مدیریتی  کرسی های  اسالمی، 

را احراز کردند.
تفكرات  از  هنوز  در حالی که  و  انتخابات  این  در 
مبتنی بر ناتوان بودن معلوالن و ناکارآمدی آنها 
شرایطی  در  و  نگرفته ایم  چندانی  زمانی  فاصله 
بتوان گفت که »تا همین دیروز  که شاید هنوز 
توسط  بی توجهی،  پرده های  پشت  در  معلوالن، 
از  تعدادی  یا  می شدند  زده  پس  جامعه  آحاد 
آنها در پستوی خانه نگهداری می شدند مبادا که 
مایه ننگ خانواده هایشان باشند« اما امروز اگر 
چه کمی حیرت انگیز است، در کمال افتخار 
دارای  نخبگان  از  زیادی  تعداد  ورود  شاهد 
معلولیت به شوراهای اسالمی و نقش آفرینی 
آنها در اداره امور شهرها و روستاهای کشور 

هستیم.
به  معلولیت  دارای  افراد  دسته جمعی  ورود 
شوراهای اسالمی را می توان آغاز فصل جدیدی 
رویداد  دانست؛  کشور  معلوالن  سرنوشت  در 
مهمی  الگوی  می تواند  امروز  از  که  بی سابقه ای 
برای جامعه و همچنین برای خود معلوالن بوده 
آنها  نفری  میلیون  چند  جامعه  گویای  و صدای 

باشد.
بر  عالوه  محلی  شوراهای  در  معلوالن  عضویت 
افراد  این  خود  توانمندی  قله های  فتح  از  آن که 
اجتماعی  تبلور  و  شعور  سطح  دارد،  حكایت 
اصلی  نكته  و  می کند  متبادر  نیز  را  شهروندان 
همین جاست که همین اعتماد و نگرش؛ بار اصلی 
شوراهای  دوره  پنجمین  در  منتخب  معلوالن 

اسالمی را سنگین می کند.
از  گروهی  به عنوان  دیروز  تا  معلوالن  اگر 
نمایندگان  از  مطالبه گری  به  جامعه  شهروندان 
امروز  می پرداختند،  محلی  مجالس  در  خود 
باید  تنها  نه  و  بوده  مساله  این  داعیه دار  خود 
خواسته های جامعه معلوالن را محقق کنند بلكه 
مطالبات  پاسخگوی  باید  مسوول،  یک  به عنوان 

سایر اقشار جامعه نیز باشند.
و حاال باید گفت چشم امید بسیاری از معلوالن، 
دارای  منتخبان  به  رای دهنده ها  و  مسووالن 
دارای  منتخبان  که  اینجاست  است.  معلولیت 
خود  تدبیر  و  ادراک  از  گستره ای  باید  معلولیت 
را به معرض اجرا بگذارند و در قامتی ابراز وجود 
کنند که معلوالن داوطلب عضویت در شوراهای 
ادوار بعدی نیز همچنان شانس انتخاب مردم را 

داشته باشند.
که  است  این  بر  امروز  دنیای  اعتقاد  که  آنجا  از 
معلوالن باید به واسطه محدودیت جسم از انجام 
خدمت  ارائه  برای  و  شوند  منع  فیزیكی  امور 
و...  پژوهشی  تحقیقاتی،  فكری،  جایگاه های  در 
تربیت شده و کرسی های مدیریتی را احراز کنند 
معلوالن  تا  است  فرصتی  انتخاب،  این  بنابراین 
توان مدیریتی خود را به کار ببندند و اثبات کنند 

که معلول، ناتوان نیست.
یک صد  تعداد  از  که  آنجاست  دیگر  مهم  نكته 
شوراهای  پنجم  دوره  به  یافته  راه  معلول  و74 
پیدا  ورود  شوراهای شهری  به  نفر   40 اسالمی، 
اهالی  منتخبان  دیگر،  فرد  و یک صد و34  کرده 

هستند  محلی  پارلمان های  به  کشور  روستاهای 
که در جای خود قابل تامل است.

شوراهای  به  معلول  نماینده  و34  یک صد  ورود 
در  بزرگی  عطف  نقطه  خود  جای  در  روستایی 
آنها  توانایی های  به  ایمان  و  معلوالن  به  توجه 

محسوب می شود.
 پیش از این معلوالن زیادی در روستاها از یک سو 
گرفتار  فضای نامناسب روستایی شده و به دلیل 
عدم امكان تردد در معابر روستایی خود به خود 
خانه نشین می شدند و از سوی دیگر بیشتر آنها 
گرفتار نگرش های ناصحیح مانده و بر پایه برخی 
انحصار سالمت  در  تنها  را  شایستگی  که  عقاید 
جسم دانسته و محدودیت جسمی را دال بر عدم 
توانایی و حتی عدم شایستگی می دانست؛ فرصت 
موازات آن فرصت طالیی  به  و  اجتماعی  حضور 

زندگی را به نوعی از دست می دادند.
اما امروز روستاهای کشور در انتخاب خود، ُمهر 
باطلی بر صحت عقاید گذشته زده و با رد ناتوانی 
معلوالن، در مسیر مدیریت و آبادانی روستاهایشان 

آنها را به نمایندگی خود برگزیده اند.
شاید امروز، از معدود روزهایی است که خانواده 
خود  گرم  آغوش  به  را  آنها  معلوالن،  اجتماعی 
می فشارد و این جوانان برومند، مهیای به نمایش 
گذاشتن بخشی از قابلیت ها و ظرفیت های خود 

می شوند.
اگر تا دیروز معلوالن تالش می کردند که فلسفه 
عدم ناتوانی خود را بیان کنند، امروز مردم کشور 
با انتخاب خود تایید کردند که معلولیت جسمی 
ناتوانی نیست بلكه تنها محدودیت است و همه 
این  از  درصدی  خود  شرایط  به  بسته  انسان ها 
محدودیت را دارند و تنها خداوند است که توانای 

مطلق است.
با بال شکسته پر کشیدن هنر است، این را 

همه پرندگان می دانند

سایه توسعه یافتگی بر سر باورهای مندرس؛
بیش از 170 معلول به عضویت شوراهای اسالمی سراسر کشور درآمدند

چشم امید 
بسیاری از معلوالن، 

مسووالن و رای دهنده ها 
به منتخبان دارای 

معلولیت
 است.

رقیه بابایی
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پروفسور علیرضا درویشی، برنده جایزه یونسکو در زمینه تکنولوژی های معلوالن:

معنای معلولیت ریشه در فرهنگ دارد
کم بینایی بهانه ای شد برای اندیشیدن به معلوالن

کردم  احساس  که  بودم  ساله  شانزده  پانزده، 
بینایی ام تحلیل پیدا می کند. با این حال به صورت 
جدی درس خواندم و دیپلم گرفتم. 17 سالم که 
شد با اندیشه ادامه تحصیل به کشور سوییس سفر 
مفیدی  فرد  و  بخوانم  درس  می خواستم  کردم. 
دوره  دوباره  خواستند  من  از  سوییس  در  باشم. 
با طی مدراج  آن  از  و من پس  بگذرانم  را  دیپلم 
تحصیلی موفق به دریافت دکترا در رشته کامپیوتر 
شدم و حاال استاد دانشگاه زوریخ سوییس هستم.

این ها را پروفسور علیرضا درویشی می گوید. 
از 2۵  بیش  که  علمی  نخبه  و  پروفسور  یک 
فعالیت  وقف  را  زندگی اش  سال های  از  سال 
کرده،  معلوالن  تکنولوژی های  زمینه  در 
از  را  بینایی اش  اعظم  قسمت  سالگی   15 در  او 
دست داد اما به عنوان اولین دانشجوی کم بینا در 
پرداخت  تحصیل  به  کامپیوتر  رشته  در  سوییس 
یونسكو  اخذ جایزه سازمان  به  نهایت موفق  و در 
برای توانمندسازی دیجیتال در زمینه افراد دارای 

معلولیت شد.
این نخبه علمی52 ساله که خانواده دوستی را به 
عنوان یكی از خصلت های اصلی ایرانیان در خود 
ساله   19 دختر  یک  صاحب  حاال  و  کرده  حفظ 
به  توجه  نشانه  را  یونسكو  سازمان  جایزه  است، 
فعالیت های چندین ساله خود می داند و می گوید: 
معلولیت  دارای  افراد  با  مرتبط  حوزه  در  فعالیت 
فراهم  را  امكان  این  و  می دهد  معنی  من  کار  به 
می کند تا دانش من به درد افرادی که محدودیت 

دارند نیز بخورد.

گفت وگوی پروفسور علیرضا درویشی را با ماهنامه 
پیک توانا می خوانیم:

به  دادن  عشق  والدین  وظیفه  مهم ترین 
فرزندشان است

پروفسور علیرضا درویشی می گوید: هنگامی  که از 
ایران به سوییس آمدم به عنوان فردی که از کشور 
با  کشیدم،  زیادی  سختی های  بود  آمده  دیگری 
تالش و سختی توانستم کار کنم و به موفقیتی که 
امروز وجود دارد دست پیدا کنم و حاال امیدوارم 
تعداد زیادی از معلوالن در موقعیت من بتوانند از 
این فرصت بهره مند شوند. کم بینایی من بهانه ای 
شد تا به فکر فعالیت در زمینه توانمندسازی 
به کار من  فعالیت  این  واقع  معلوالن بیفتم. در 
معنی می دهد و این امكان را فراهم می کند تا کار 
افراد دیگری که محدودیت دارند نیز  من به درد 

بخورد.
مهم ترین  را  معلول  فرزند  دارای  والدین  وی 
تكیه گاه موفقیت معلوالن می داند و ابراز می کند: 
آگاهی خانواده مهم ترین فاکتور در رشد و ارتقای 
فرزندان است، مهم ترین وظیفه پدر و مادرها این 
رفتار  عادی  فرزندان خود  با  بگیرند  یاد  که  است 
کنند، به آنها عشق، محبت و مهم تر از همه اعتماد 
در  کنند.  توانایی  حس  آنها  تا  بدهند  نفس  به 
خانواده هایی که والدین این نگاه را نداشته باشند 
یا امكان این رفتار برای خانواده میسر نباشد، این 
سازمان  و  مردم نهاد  سازمان های  عهده  به  وظیفه 
بهزیستی می افتد تا معلوالن را آماده توانمندسازی 

و خودباوری کنند.
بین المللی  سازمان  یک  توسط  فعالیت هایم 

رصد شد
درویشی که برنده جایزه یونسكو برای توانمندسازی 
است  معلولیت  دارای  افراد  زمینه  در  دیجیتال 
فعالیت های  تمام  برای  جایزه  این  دارد:  اعتقاد 
با  مرتبط  فناوری های  حوزه  در  ساله ام   25
دانشگاه  در  است.  گرفته  تعلق  من  به  معلولیت 
اولین استادی بودم که از تكنولوژی های دیجیتال 
برای توانمندسازی معلوالن استفاده کردم و تمام 
کارهای من مورد توجه یونسكو قرار داشت تا اینكه 
جایزه مربوط به این حوزه به من تعلق گرفت. از 
گرفت  تعلق  من  به  یونسكو  سازمان  جایزه  اینكه 
بودم و هنگام دریافت آن خیلی  بسیار خوشحال 
احساساتی شدم و حتی گریه ا م گرفت چون برایم 
افتخار بزرگی بود که بعد از این همه سال تالش، 

مورد  بین المللی  سازمان  یک  توسط  فعالیت هایم 
مهم  برایم  پول جایزه  گرفته.  قرار  توجه  و  رصد  
نبود بلكه توجه صورت گرفته برایم اهمیت داشت. 
همچنین تكان بزرگی خوردم از این که توانسته ام 
از معلوالن  برای معلوالن و بسیاری  باشم  الگویی 
می توانند ببینند که با داشتن معلولیت نیز می توان 
کارهای خوب و بزرگی انجام داد. سازمان یونسكو 
یک جایزه به گروه های فعال در زمینه فناور های 
نو برای معلوالن اعطا کرد و یک جایزه در قسمت 
افراد مستقل که در این قسمت از بین یكصد نفر 
من  به  آمریكا  دالری  هزار   20 جایزه  داوطلب، 
جایزه  فعال  گروه های  قسمت  در  و  گرفت  تعلق 
از  غیرانتفاعی  سازمان  یک  به  متعلق  گروهی  به 

آرژانتین اعطا شد.
از فعالیت در زمینه معلوالن خوشحالم

اذعان می کند: 10سال  این نخبه دارای معلولیت 
پیش برای اولین بار پروژه ای در زمینه گویا کردن 
دستگاه های خودپرداز به من سپرده شد که ابداع 
صفحات  آن  مبنای  بر  و  بود  سوییس  در  نویی 
افراد  و  کم بینایان  نابینایان،  برای  بانک  اینترنتی 
و  ماوس  با  که  جسمی  محدودیت های  دارای 
برای  همچنین  و  کنند  کار  نمی توانستند  کیبورد 
پرداخت  صورتحساب  می خواستند  که  افرادی 
انجام  مستقل  به طور  را  خود  بانكی  کار  یا  کنند 
دهند قابل استفاده می شد. من با دانشی که دارم 
ارتباطی  که  دهم  انجام  دیگری  کارهای   توانستم 
که  خوشحالم  امروز  اما  باشد  نداشته  معلوالن  به 
منتفع  تفكر  این  فواید  از  نیز  معلوالن  می بینم 
می شوند. برای من به عنوان یک متخصص و کسی 
فعالیت  می شناسد  را  معلوالن  محدودیت های  که 
در زمینه تكنولوژی های معلوالن جالب است و من 

از فعالیت در این زمینه بسیار خوشحالم.
مهم توانایی توست

می کند:  تاکید  معلوالن  علمی  حوزه  فعال  این 
یک  داشتم،  مشكل  نوع  دو  سال ها  این  تمام  در 
سری مشكالت تكنیكی و مربوط به کتاب هایی که 
فناوری های  نبود  دلیل  به  اما  بخوانم  می خواستم 
نبود،  فراهم  برایم  آنها  مطالعه  امكان  دیجیتال 
دارای  افراد  برای  نیاز  مورد  نرم افزارهای  فقدان 
محدودیت برایم بسیار مشكل آفرین بود در حالی که 
دسترسی  به  مربوط  قواعد  آن،  سازندگان  اگر 
معلوالن را رعایت می کردند این مشكل رفع شدنی 
بود. مشكل دیگر مربوط به انسان هاست. شاید این  

رقیه بابایی
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دکترا  سخت  بسیار  رشته  یک  در  کم بینایی  مشكل  با  فردی  که  موضوع 
دانشگاهی  باالی  سطوح  تحصیل کرد گان  برای  حتی  خیلی ها  برای  بگیرد 
نیز تعجب آور باشد. کار کردن گاهی برای خود من در موقعیت یک استاد 
دانشگاه مشكل است چرا که هنوز در مغز اطرافیان کلیشه هایی وجود دارد 
که نمی گذارد جایگاه باالی یک فرد دارای معلولیت را باور کند از این رو 
نگاه های دیگران برایم اهمیت ندارد چون می توانم با آن کنار بیایم و به این 
افراد نشان بدهم که معلولیت مساله مهمی نیست بلكه آنچه مهم این است 

این است که توانایی تو چه باشد و چه کاری بتوانی انجام دهی.
معنای معلولیت؛ بستگی به فرهنگ دارد

جبران  قابل  تكنولوژی جدید  با  محدویت ها  از  برخی  می کند:  مطرح  وی 
هستند و من در سفرهایم به نقاط مختلف دنیا دریافته ام که طرز صحیح 
نقاط  برخی  در  معلولیت  دارد.  فرهنگ  به  بستگی  معلولیت؛  کردن  معنا 
نگاه  این  ریشه  و  با سختی  نقاط  برخی  در  و  پذیرفته شده  راحت تر  دنیا 
به  مربوط  قوانین  آمریكای شمالی چون  در  دارد.  قرار  فرهنگ جوامع  در 
معلوالن قدیمی تر هستند، معلولیت در جامعه راحت تر و زودتر جا افتاده 
به آنجا کامال  با سفر  این فرهنگ  و معلوالن در جانعه پذیرفته شده اند و 
احساس می شود. این رویكرد در اروپا نسبت به آمریكا و کانادا نوتر است 
اما باز هم بسیار جلوتر از ایران است. اگرچه تدوین قوانین برای معلوالن 
کار زمان بری است و در کوتاه مدت نمی توان به آن دست یافت اما در همه 
به کمک  نیز  مطبوعات  و  تلویزیون  رادیو،  و  بیفتد  اتفاق  این  باید  جوامع 

ارکان فرهنگ ساز در این زمینه بیایند تا یک کار ریشه ای انجام شود.
فضای مجازی، رافع خالءهای موجود

علیرضا درویشی با بیان این مطلب که معلوالن در همه جا مشكالتی مانند 
مناسب سازی و...دارند می گوید: ورود معلوالن در فضاهای مجازی از طریق 
با  نرم افزارها تا حد زیادی می تواند خالء موجود را مرتفع کند و معلوالن 
حضور در این فضا به رضایت مندی برسند. با توجه به برخی امكانات فراهم 
شده برای معلوالن مانند هدایت کامپیوتر توسط چشم برای معلوالن شدید، 
فضاهای مجازی می توانند امكان مناسبی برای افراد دارای محدودیت ایجاد 
را  اینترنتی  کارهای  بتواند  ویلچری  فرد  یک  فضا  این  در  شاید  و  کنند 
به راحتی انجام دهد. امروز تكنولوژی  در زمینه پزشكی، راه رفتن، تحصیل، 
اشتغال، ورزش و... به کمک افراد دارای معلولیت آمده و یونسكو و سازمان 
بهداشت جهانی دنبال توزیع این امكانات در سراسر جهان هستند تا زندگی 
راحت تری برای معلوالن فراهم شود البته خود کشورها هم باید با تدوین 
از این تكنولئوژی  تا معلوالن بتوانند  قوانین الزم زمینه ای را فراهم کنند 

بهره ببرند.
معلم ها رکن اصلی آموزش رفتار به جامعه هستند

درویشی »آگاهی« را رکن تاثیرگذار در پیشرفت جوامع برشمرده و اذعان 
در  روز  تكنولوژی  با  آنها  آشنایی  و  رفتاری  آگاهی  معلم،  تربیت  می کند: 
باشند  باید  معلم هایی  همواره  و  دارد  ویژه ای  اهمیت  معلوالن  آگاه سازی 
آگاه کردن جامعه در  انتقال مهارت ها عمل کنند.  و  آموزش  تا در زمینه 
و  آنها  به  گذاشتن  احترام  معلولیت،  دارای  افراد  با  رفتار  چگونگی  مورد 
این که معلوالن را هم سطح با سایرین ببینند اولین قدمی است که معلم ها 

می توانند بردارند.
علیرضا درویشی که فرهنگ رفتار با معلوالن را ضروری تر از وجود تكنولوژی 
می داند تاکید می کند: معلم ها باید به جوامع بیاموزند که صحبت با افرادی 
که روی صندلی چرخ دار نشسته اند باید در صورتی انجام شود که فرد خود 
را با او هم تراز احساس کند نه آنكه به او نگاه از باال داشته باشد. همچنین 
نباید به افراد دارای معلولیت به دیده ترحم نگاه کرد چرا که این دیدگاه 
باعث می شود نتوانیم خود واقعی آن فرد را ببینیم و توانایی هایش را از یاد 
می بریم. این مساله زیربنایی در شكل دهی به فرهنگ رفتار با معلوالن حائز 

اهمیت است و مواردی چون تكنولوژی در رتبه های بعدی قرار دارند.
است  توانمندسازی  قدم  اولین  شهروند،  یک  به عنوان  معلول  پذیرش 
درویشی توجه به نیـازها، محدودیـت های معلـوالن، تامین زیرساخت های 
آموزشی و تربیتی، فراهم آوردن شاخص های تكنولوژی و همچنین تامین 
نیازهای مالی معلوالن را از ضروریات توانمندسازی آنها می داند و می گوید: 

توانمندسازی ابعاد مختلفی دارد و پذیرش به عنوان یک شهروند از طرف 
شهروندان اولین قدم در این زمینه است.

ایران  دانشگاه های  از  برخی  با  همكاری  حال  در  حاضر  حال  در  که  وی 
است و برنامه های زیادی در این زمینه دارد اضافه می کند: از آنجایی که 
بنابراین من ساالنه چند  دارد،  تعلق  آنجا  به  انسان جایی است که  ریشه 
بار به ایران می آیم و حتی همكاری هایی را برخی دانشگاه های ایران آغاز 
کرده ام، همچنین همكاری با یونسكو، برگزاری کنفرانس های ساالنه، دعوت 
از  از شرکت های مختلف برای معرفی آخرین تكنولوژی های خود، دعوت 
افراد برای شرکت در این همایش ها با هدف آشنایی با تكنولوژی های جدید 
کنفرانس  چند  با  همكاری  ان جی او،  با چندین  همكاری  دانش،  توسعه  و 
بین المللی در رابطه با تكنولوژی و افراد دارای معلولیت از جمله برنامه هایی 

است که من در زمینه معلوالن به اجرای آن می پردازم.
در دانشگاه زوریخ به کمک دانشجویان معلول می رویم

معرفی  با  زوریخ  دانشگاه  در  من  تیم  می دهد:  ادامه  همچنین  درویشی 
الزم،  تحقیقات  انجام  با  و  می رود  معلول  دانشجویان  به کمک  تكنولوژی 
کمک  می تواند  که  دانشجو  هر  معلولیت  نوع  با  مرتبط  تكنولوژی های 
افراد  این  تا  می کند  معرفی  او  به  را  باشد  داشته  او  تحصیل  به  موثرتری 
راحت تر درس بخوانند.تهیه جزوات درسی برای دانشجویانی که محدودیت 
بینایی و شنوایی دارند به شكلی که مورد نیازشان است از دیگر فعالیت های 

من و تیمم در دانشگاه زوریخ است . 
با لغت معلول، مشکل دارم

وی ادامه می دهد: موفقیتم را مرهون آگاهی پدر و مادر و اراده قوی خودم 
می دانم و با لغت معلول مشكل دارم و آن را استفاده نمی کنم چرا که این 
لغت از ریشه علیل می آید در حالی که معلوالن شاید در یک عضو محدود 
باشند اما علیل نیستند و از سایر توانایی های انسانی بهره مند هستند. به 
نظر من معلولیت یک تعریف قدیمی به معنای ناتوانی جسمی و فیزیكی 
دارد که مورد قبول من نیست و یک تعریف پزشكی که از ضعیف بودن یک 

یا چند عضو بدن حكایت دارد.
درویشی تصریح می کند: تعریف مدرن معلولیت این است که خیلی وقت ها 
هستند.  شهرداری ها  مثال  جامعه  دست  ساخته  و  مصنوعی  محدودیت ها 
فردی که با صندلی چرخ دار نمی تواند وارد یک ساختمان شود ناتون نیست 
بلكه مهندس آن ساختمان که با نیاندیشیدن به معلوالن این محدودیت را 

ایجاد کرده ناتوان است.

آگاهی خانواده مهم ترین 
فاکتور در رشد و ارتقای فرزندان 

است، مهم ترین وظیفه پدر و مادرها 
این است که یاد بگیرند با فرزندان 

خود عادی رفتار کنند، به آنها عشق، 
محبت و مهم تر از همه اعتماد به 

نفس بدهند
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افزایش  برای  ابتدای سال جاری  از  دولت  اقدام 
و شش  سه  تا  سه  میزان  به  معلوالن  مستمری 
حدود  تا  اولیه  رقم های  به  نسبت  برابر  دهم 
بسیار اندکی قدرت اقتصادی خانواده های دارای 
معلولیت که طی یک دهه اخیر نتوانسته بودند 
خود را با فشار تورم هماهنگ کنند افزایش داد.

روحانی  دولت  که  زمانی  توانا:  پیک  گزارش  به 
مستمری  گرفت  تصمیم  جاری  سال  ابتدای  از 
افزایش  را  بهزیستی  و  امداد  کمیته  مددجویان 
دهد، انتقاد به این اقدام دولت آغاز شد. گزارش ها 
و تحلیل های رسانه ای برای تبلیغاتی نشان دادن 
حجت االسالم  که  زمانی  نهایت  در  اقدام  این 
رییسی در آخرین مناظره تلویزیونی کاندیداهای 
کرد  بیان  ریاست جممهوری  دوازدهم  انتخابات 
»آقای روحانی می گوید درآمد مستمری بگیران 
را سه برابر افزایش داده است، ما می گوییم اگر 
به  ندادید؟«  انجام  بود، چرا زودتر  این کار الزم 

هدف اصلی خود نزدیک شد.
اقشار  به  نقدی  پرداخت های  بودن شدید  پایین 
اساسی  چالش های  از  یكی  جامعه  آسیب پذیر 
است.  درگیر  آن  با  کشور  هم  هنوز  که  است 
نهم  دولت های  معتقدند  اقتصاددانان  برخی 
اختصاص  اقشار  تمام  به  را  یارانه  نباید  دهم  و 
می دادند بلكه بیشتر باید به گروه های کم بضاعت 
که  توسعه یافته  کشورهای  در  می کردند.  توجه 
چنین  نیز  می دهند  انجام  نقدی  پرداخت های 
انجام  اصولی تری  شكل  به  اقدام  این  اگر  است. 
میلیارد   400 و  هزار  رقم3   شاید  می گرفت 
تومان یارانه که ماهیانه به دولت تحمیل می شود 

می توانست گره بسیاری از معضالت اقتصادی و 
کند.  باز  را  جامعه  کم درآمد  گروه های  معیشتی 
دولت قبل توقعاتی در بین تمام اقشار ایجاد کرده 
یازدهم  دولت  برنامه های  از  هیچ یک  تقریبا  که 
نتیجه بخش  پردرآمدها  یارانه  برداشتن  برای 
نبوده است. بی ثمر بودن این تالش ها زمانی خود 
را به شكل واقعی نشان داد که حدود 98 درصد 
ثبت  یارانه  دریافت  برای   1393 سال  در  مردم 

نام کردند.
مقاومت گروه های جامعه در مقابل طرح های 
دولت  دست  پُردرآمدها،  یارانه  برداشتن 
و  معلوالن  مستمری  افزایش  برای  را 
گذاشت  خالی  امداد  کمیته  مددجوبان 
مستمری  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  طبق  زیرا 
معلوالن باید 40 درصد حداقل حقوق باشد. البته 
معلوالن  ماده ای   16 قانون  بازنگری  جریان  در 
این عدد با سخاوتمندی برابر با حداقل دستمزد 
تعیین شد که به نظر می رسد با توجه به منابع 
موجود، کمی غیرواقع بینانه بود و به همین دلیل 
با  کند.  عبور  نگهبان  شورای  فیلتر  از  نتوانست 
این حال افزایش مستمری به 20 درصد حداقل 
ز هیچی«  به  دستمزد می تواند مصداق »کاچی 
در شرایط  بتواند  دولت  انتظار می رود  اما  باشد! 
شده،  برابر  دوونیم  نفت  صادرات  که  پسابرجام 
به  تورم  و  درصد  نیم  و   12 به  اقتصادی  رشد 
عاجل  تمهیدی  است  رسیده  درصد   10 حدود 
معلولیت  دارای  افراد  یارانه  رقم  بردن  باال  برای 
دسترسی،  موانع  به  توجه  با  که  چرا  بیاندیشد؛ 
آمارهای  طبق  و  اقتصادی  فرهنگی،  تحصیلی، 

به  معلولیت  دارای  افراد  بیكاری  غیررسمی، 
حدود 40 درصد می رسد. البته رییس بهزیستی 
بازنگری الیحه حمایت  در  می گوید: سعی شده 
اشتغال  جمله  از  مسایلی  به  معلوالن  حقوق  از 

معلوالن توجه بیشتری شود.
بهزیستی  بودجه  این در شرایطی است که 
در سال جاری 22۰۰ میلیارد تومان است که 
آن  از  می رسد.  جاری  امورات  به  آن  عمده 
گذشته این رقم چندان باالیی محسوب نمی شود 
و قطعا نمی توان با این ارقام طرح های توسعه ای 
بهزیستی  وظیفه  البته  گرفت.  نظر  در  اشتغال 
هم اشتغال زایی برای معلوالن نیست بلكه ایجاد 
کلی  فضای  در  باید  که  است  فرآیندی  شغل؛ 
و  دولتی  مختلف  دستگاه های  تعامل  و  جامعه 

غیردولتی به آن پرداخته شود.
چگونه  تومانی  هزار   1۴8 مستمری  اما 
ششم  برنامه  تلفیق  کمیسیون  شد؟  محقق 
توسعه مجلس شورای اسالمی 13 آذر ماه سال 
ماده ای  معلوالن،  روز جهانی  با  1395، مصادف 
کرد  تصویب  معلوالن  از  حمایت  راستای  در  را 
ابتدای  از  شد  موظف  دولت  آن،  اساس  بر  که 
تحت  مددجویان  دریافتی  توسعه  ششم  برنامه 
پوشش بهزیستی و کمیته امداد را افزایش و به  
20 درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی 
از  ترتیب  این  به  برساند؛  اجتماعی  تامین  و  کار 
مددجویان  مستمری  جاری  سال  ماه  نخستین 

این دو نهاد حمایتی افزایش یافت.

مجید انتظاریسه برابر شدن مستمری؛ کاچی به ز هیچی!

مقاومت گروه های 
جامعه در مقابل طرح های برداشتن 

یارانه پُردرآمدها، دست دولت را برای 
افزایش مستمری معلوالن و مددجوبان 
کمیته امداد خالی گذاشت زیرا طبق 
قانون برنامه پنجم توسعه مستمری 

معلوالن باید ۴۰ درصد حداقل 
حقوق باشد 
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که سرما  آمده  پیش  بارها  ما  برای همه  
دو  یا  هفته  یک  همان  باشیم،  خورده 
و  داریم  گلودرد  و  سردرد  که  هفته ای 
چرک  گوشمان  و  است  سنگین  سرمان 
کرده، چنان غیر قابل تحمل است که در 
صورت وخامت اوضاع، یا زیر سُرم می رویم 
از محل کارمان مرخصی می گیریم تا  یا 
حاصل  بهبودی  روزه  چند  استراحتی  با 
پیش  هم  برخی هایمان  برای  یا  کنیم. 
آمده که پا یا دستمان  دچار شكستگی 
شده و مجبور شده ایم با عصا یا به کمک 
و  برسیم  روزانه  فعالیت های  به  خانواده 
برای  سختی هایی  چه  شده ایم  متوجه 
فضاهای  و  معابر  در  افرادی  چنین 
عمومی شهر وجود دارد و در آخر تصمیم 
بازه   در  خانه  از  رفتن  بیرون  گرفته ایم 
کنیم  فراموش  ُکل  به  را  بهبودی  زمانی 
یا  پا  گِچ  که  بعد  شویم.  خانه نشین  و 
دستمان را باز کرده ایم با خوشحالی انگار 
شده   خارج  خانه  از  باشیم  درآورده  بال 

را  بار خداوند  هزار  به خاطر سالمتی،  و 
شكر گفته ایم. 

استان  معلوالن  جمع  در  شماره  این  در 
البرز تصمیم گرفتیم تا هزینه های جاری 
درمانِی آنها را جویا شویم. اولین نفری که 
از او در خصوص هزینه های درمانی سوال 
بیماری  که  است  جوانی  پسر  می کنم، 
دیستروفی عضالنی دارد. داروهایی که او 
شامِل  کند  مصرف  مداوم  به صورت  باید 
کارنیتین، سیكلوفسماید است که هر بار 
حدود 700 هزار تومان هزینه دارد و هر 
دو ماه یک بار باید تجدید شود. او ماهانه 
 )IVIG(آی.وی.آی.جی داروی  ِگرم   80
تزریق کند که هر 20 گرم آن  باید  نیز 

600 هزار تومان هزینه دارد.
قیمت  با  کارومازپین  لیست،  این  به 
 14 برگی  لِِوبل  تومان،  هزار   13 برگی 
پنج  بسته ای  فنوباربیتال  و  تومان  هزار 
جالب  کنید.  اضافه  هم  را  تومان  هزار 
از  برخی  اگر  عزیزمان  دوست  این  است 

مشكالت  نكند،  استفاده  را  داروها  این 
اضافه  مشكالتش  سایِر  به  هم  عصبی 
هم  ویتامین هایی  جوان  پسر  می شود. 
فرماتون  کلسیم،  مولتی ویتامین،  شامل 
و زینک باید به صورت روزانه یا هفتگی 
کلی  جمع بندی  یک  اگر  کند.  مصرف 
انجام دهید، هزینه  باالیی را که یک فرِد 
صورت  به  بیماری  این  به  مبتال  معلول 
دارویی  مصارف  برای  تنها  باید  ماهانه 
رقم  این  اگر  و  درمی یابید  را  کند  صرف 
یک  روزمره ی  جاری  هزینه های  به  را 
متوسط  مالی  وضعیت  با  حتی  خانواده 
شرایط  بودن  دردناک  به  کنید،  اضافه 
حالی  در  این  برد.  خواهید  پی  اوضاع  و 
است که مستمری ناچیز بهزیستی قطعا 
از عهده تامین این هزینه ها برنمی آید و 
دردی را دوا نمی کند؛ مخصوصا اگر این 
مستمری به زعم برخی از معلوالن استان 

البرز سروقت نیز پرداخت نشود.

 از هزینه  درمانی معلوالن خبر دارید؟
نسترن کیوان پور

صدای معلوالن
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سومین نمایشگاه بین المللی لوازم توانبخشی:

فرصتی برای معلوالن و تولیدکنندگان تجهیزات توانبخشی 

خدمات  تخصصی  بین المللی  نمایشگاه  سومین 
تجهیزات  و  صنایع  جانبازان،  معلولین،  توانبخشی 
وابسته، از 7 تا 10 شهریورماه سال جاری در حالی 
برگزار شد که در حاشیه آن کارگاه ها و نشست های 
تخصصی ویژه معلوالن و نیز سمینار تخصصی ویلچر 

جریان داشت.
لوازم  عرضه  آن  اصلی  هدف  که  نمایشگاه  این  در 
توانبخشی و کمک توانبخشی است زمینه ای فراهم 
آمد تا افراد دارای معلولیت و شرکت های تولیدکننده 
این  تولیدکنندگان   و  کنندگان  مصرف  عنوان  به 
با  آشنایی  فرصت  مشترک  فضایی  در  تجهیزات 

نیازهای یكدیگر را پیدا کنند.
بنیاد  و  بهزیستی  سازمان  مسووالن  معلوالن، 
نمایشگاه  این  بازدیدکنندگان  عمده  جانبازان 
خدمات  و  کیفیت  قیمت،  و  می دادند  تشكیل  را 
خرید  و  انتخاب  مولفه های  مهم ترین  پشتیبانی 

تجهیزات توانبخشی از دید آنها بود.
معرفی  زمینه  توانبخشی  تجهیزات  نمایشگاه 

نیازها و محصوالت است
حاشیه  در  کشور  بهزیستی  توانبخشی  امور  معاون 
معلوالن  توانبخشی  تجهیزات  نمایشگاه  سومین 
گفت: از گسترش تعداد تولیدکنندگان داخلی لوازم 

توانبخشی خبر داد.
بیان  با  پیک توانا  با  گفت وگو  در  نحوی نژاد  حسین 
حضور  از  تلفیقی  نمایشگاه  این  افزود:  مطلب  این 
تجهیزات  کنندگان  عرضه  و  معلوالن  تشكل های 
توانبخشی است و این اقدام با توجه به این که 70 
تولید  توانبخشی  کمک  و  توانبخشی  لوازم  درصد 
نیاز معلوالن و  تاثیر خوبی در معرفی  داخل است، 
توانبخشی  تجهیزات  روز در خصوص  دستاوردهای 

به هر دو طیف دارد.
در  را  توانبخشی  تجهیزات  از  برخی  واردات  وی 
به  آسیب  عدم  و  اجناس  بودن  کیفیت  با  صورت 

تولیدکنندگان داخلی بالمانع دانست.
در  این مطلب که درحال حاضر  بیان  با  نحوی نژاد 
خصوص لوازم توانبخشی بین عرضه و تقاضا توازن 
برقرار نیست گفت: با فرهنگسازی و تشویق جامعه 
برای تهیه این لوازم برای اعضای سالمند و معلول 

خانواده های خود، می توان این چالش را رفع کرد.
این مقام مسوول اذعان کرد: نگاه سازمان بهزیستی 
به سمتی است که لوازم توابخشی متناسب با فیزیک 
هر فرد تهیه و ساخته شود تا در دراز مدت از ابتالی 

افراد به معلولیت های ثانویه پیشگیری شود.

در  افزود:  کشور  بهزیستی  توانبخشی  امور  معاون 
که  کردیم  باراصرار  اولین  برای  امسال  نمایشگاه 
که  چرا  شود  عرصه  وارد  نیز  مناسب سازی  وسایل 
معلوالن  برای  خانه  ها  که  زمانی  تا  داریم  اعتقاد 
توانبخشی،  انتظار  نمی توان  نشوند  مناسب سازی 

فرهنگسازی و ... داشت.
عدم  صورت  در  کرد:  تاکید  مسوول  مقام  این 
مناسب سازی خانه ها برای زندگی معلوالن، خانواده 
از دست  را  این عزیزان  از  امكان نگهداری  به مرور 
نگهداری  مراکز  به  را  افراد  این  ناچار  به  و  داده 
شرایط  بودن  فراهم  با  حالی که  در  می سپارد 
زندگی  امكان  از  معلولیت  دارای  فرد  مناسب سازی 

در کنار خانواده خود بهره مند خواهد شد.
برای  متفاوت  محصولی  نابینایان،  تبلت 

دارندگان محدودیت بینایی
بنیان  دانش  شرکت  مدیره  هیات  رییس  فرجاد، 
توانبخشی  تجهیزات  نمایشگاه  سومین  در  پكتوس 
معلوالن با بیان این که در این نمایشگاه محصوالتی 
را  موسوم  گویا  و  بریل  الكترونیک،  یادداشت  چون 
به  معروف  که  محصول  این  گفت:  کرده ایم  عرضه 
تبلت نابینایان است این امكان را فراهم می کند تا 
برآورده  بینایان  نابیایان و کم  نیازهای صوتی  همه 

شود.
وی ادامه می دهد: این محصول برای همه طیف ها 
و  دانش آموزان  برای  آن  کارایی  اما  دارد  کاربرد 
محدودیت  دارای  چشم  ناحیه  از  که  دانشجویانی 

هستند بیشتر است.
موزه ها  به  دستیابی  سامانه  دو  مسوول،  مقام  این 
برای  بانكی  خدمات  سامانه  و  فرهنگی  اماکن  و 
افراد  به  شرکت  این  خدمات  دیگر  از  را  نابینایان 
دو  این  می گوید:  و  برمی شمارد  معلولیت  دارای 
باستانی،  تاریخی،  اماکن  به  دستیابی  در  سامانه 
به صورت  بانكی  امور  انجام  در  همچنین  و  موزه ها 

مستقل به یاری نابینایان می آیند.
با بیان این مطلب که این شرکت در تولید  فرجاد 
نابینایان  ویژه  الكترونیكي  و  کامپیوتري  تجهیزات 
استفاده  با  نابیایان  کرد:  اذعان  بوده  فعال  همواره 
قادرند  سامانه  دو  این  نرم افزارهای  و  از سخت افزار 
تصاویر را لمس و اطالعات مربوط به آن را به صورت 

صوتی و بریل دریافت کنند.
تهیه لوازم بی کیفیت، موجب تشدید معلولیت 

می شود
او  است،  ضایعه نخاعی  معلوالن  از  یوسفی  زهرا 
برقی  ویلچرهای  بخصوص  ویلچر  قیمت  می گوید: 
آن  تهیه  به  قادر  متقاضیان  از  بسیاری  و  باالست 

نیستند.
بازدیدکنندگان همیشگی  از  اینكه من  بیان  با  وی 
نمایشگاه تجهیزات توانبخشی هستم، ادامه می دهد: 
باتوجه به اینكه بیشتر بیماران ضایعه نخاعی از نظر 
ضروری  لوازم  تهیه  در  هستند  ضعیف  اقتصادی 
خود مشكل دارند و در نهایت یا این لوازم را تهیه 
نمی کنند یا مجبور به تهیه لوازم بی  کیفیت می شوند 

که این امر معلولیتشان را تشدید می کند.

تشک مواج، خرابی جوستیک و تعمیر باطری، 
سه بحران استفاده کنندگان ویلچربرقی

ایمان محمدی راد نیز از دیگر معلوالن بازدیدکننده 
از سومین نمایشگاه خدمات توانبخشی است. او که 
سال ها پیش بر اثر سانحه رانندگی از مهره چهارم 
استفاده  ویلچر  از  اکنون  و  شده  محدودیت  دچار 
برقی  ویلچر  از  وقتی  دارد:  می  اظهار  می کند، 
باید به ضرورت تشک مواج برای  صحبت می کنیم 
پیشگیری از زخم بستر آگاه باشیم و بدانیم خراب 
شدن جوستیک آن مصادف با بیش از یک میلیون 

تومان هزینه است.
برقی  ویلچر  باطری  بیان می کند: خراب شدن  وی 
تعویض  و  تعمیر  که  است  دیگری  بحران  خود  نیز 
آن مستلزم هزینه است و متاسفانه طیف زیادی از 
متقاضیان این لوازم، قادر به تامین حتی بخشی از 

این هزینه ها هم نیستند.
محمدی راد می افزاید: برگزاری نمایشگاه تجهیزات 
توانبخشی فرصت خوبی است تا عرضه کنندگان این 
تجهیزات در جریان مشكالت متقاضیان محصوالت 
خود قرار بگیرند اما باید به این نكته نیز توجه داشت 
که تا زمانی که فرد معلول از نظر مالی امكان تهیه 
اثر  نمایشگاه  برگزاری  باشد،  نداشته  را  لوازم  این 

چندانی نخواهد داشت.
برخی از تولیدکنندگان سمعک،  تخصص الزم 

را ندارند
است  شنوایی  محدودیت  دارای  که  عزیزی  مهدی 
اجناس  کیفیت  بودن  پایین  و  قیمت  بودن  باال  از 
ابراز  توانبخشی  تجهیزات  نمایشگاه  در  عرضه شده 
تولیدکنندگان  از  برخی  می گوید:  و  کرده  ناراحتی 

سمعک های داخلی تخصص الزم را ندارند.
او می افزاید: برخی شرکت ها در تنظیمات فرکانسی 
مناسب  دسی بل  با  سمعک  کردن  هماهنگ  و 
همین  و  ندارند  را  کافی  دانش  و  مهارت  شنوایی، 
امر در برقراری ارتباط برای ناشنوایان ایجاد مشكل 

می کند.

قابل توجه اعضای کانون توانا
کانون  می رساند  محترم  اعضای  کلیه  اطالع  به 
معلولین توانا مفتخراست که با جلب همكاری 150 
پزشک افتخاری متخصص توانسته گامی موثر در 
لذا  بردارد،  معلولیت  دارای  افراد  به  خدمات  ارائه 

بدینوسیله:
- از شما عضو محترم دعوت می گردد با مراجعه به 
این خدمات  از  توانا  واحد سالمت کانون معلولین 
ارزشمند  )معرفی به پزشكان خیراندیش و مراکز 
بهشتی  توانبخشی شهید  به مرکز  اعزام  درمانی،  
با  همكاری  پروتز،  و  بریس  ساخت  جهت  تهران 
موسسه خیریه زنجیره امید جهت حمایت درمانی 
 ، توانا  کانون  پوشش  تحت  زیر 18 سال  کودکان 

مشاوره( بهره مند گردید

سرمایه اصلی کانون توانا، فكر و اندیشه انسانهاست
به  پاک،  قطره  های  همچون  می توانید  هم  شما 

دریای توانمندی های کانون توانا بپیوندید
www.irantavana.com

رقیه بابایی
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خانواده بزرگ توانا در یک قاب 

تقدیر از گروه سرود توانا توسط استاد ساالر عقیلی

اهدای هدیه به بنیانگذار کانون معلولین توانا 
توسط استاد ساالر عقیلی در نوزدهمین جشنواره دانش آموزی 

اهدای جوایز به دانش آموزان ممتاز 

اجرای تئاتر" بشنو ببین بگو" توسط کودکان 

گروه سرود توانا در هشتمین جشنواره تشویق دانش آموزان شعبه تاکستان 

اجرای برنامه توسط خواننده مردمی رضا شیری 

قرعه کشی جوایز دانش آموزان ممتاز 

فاطمه غرار در یازدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز شعبه الوند 

گروه سرود کودکان در یازدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتازاجرای گروه سرود کودکان در نوزدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز 
 در شعبه الوند 

نمایش طنز توسط توانمندان معلول 

گزارش تصویری جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز 
کانون معلولین توانا

حضور هنرمند مردمی یوسف کرمی 
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جشنواره  در  معلول  توانمندان  ومشارکت  حضور 
جامعه  درتغییرنگرش  ممتاز  آموزان  دانش  تشویق 

نسبت به معلولین بسیار موثر بوده است
اظهار  موسوی  محمد  سید  توانا:  پیک  گزارش  به 
داشت: برخی از افراد معلوالن را ناتوان می دانند اما 
ضعف در مجموعه کانون توانا وجود نداشته و تمام 

اعضای این مجموعه توانمند هستند.
وی بیان کرد: با فكر و مدیریت و با همت اعضای 
و  کرده  ایجاد  اقتصادی  بنگاه  توانا  معلولین  کانون 
تامین  را  هزینه ها  مجموعه  اعضای  اشتغالزایی  با 

می کنیم.
موسوی با بیان این مطلب که کانون معلولین توانا 
تصریح  نمی کند،  دریافت  بالعوض  کمک  هیچ گاه 
بوده  مستقل  شخصیتی  واقع  در  توانا  کانون  کرد: 
توانسته  اجرایی  دستگاه  هیچ  حمایت  بدون  و 

موفقیت های بسیاری کسب کند.
رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توانا ادامه داد: 
بوده  امكان پذیر  مختلف  روش های  از  خدا  یافتن 
را  آسان ترین  از  را  خداوند  توانا  کانون  اعضای  اما 
شكسته  دل های  ترمیم  جز  راهی  که  می جویند 

نیست.
دنیا  در  توانا  معلولین  کانون  کرد:  خاطرنشان  وی 
بی نظیر است چراکه اهداف واالیی را دنبال می کند.

توانمندی  نمایش  اهمیت  به  اشاره  با  موسوی 
کانون  مجموعه  تشكیل  با  کرد:  تصریح  معلوالن 
پرورش  و  شناسایی  برای  بستری  توانا  معلولین 
استعدادها فراهم شده که باید ارتقاء یابد و شاهد 

پیشرفت ویژه این مجموعه باشیم.
و  اجتماعی  روحیه  تقویت  کرد:  تصریح  وی 
برگزاری  مزایای  از  معلوالن  مشارکت پذیری 
جشنواره تشویق دانش آموزان بوده که نقش بسزایی 

در تغییر نگاه جامعه نسبت به معلوالن دارد که باید 
مورد توجه قرار گیرد.

رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توانا بیان کرد: 
اقدامات  گذشته  سال های  به  نسبت  خوشبختانه 
مطلوبی در زمینه فرهنگ برخورد با معلوالن انجام 
شده اما کافی نبوده و مسئوالن باید تالش مضاعفی 

داشته باشند.

جشنواره  در  عقیلی  ساالر  توانا:  پیک  گزارش  به 
تشویق دانش آموزان ممتاز اظهار داشت: از حضور 
توانا و جمع صمیمی دوستان  در کانون معلولین 
به  می کنم  افتخار  و  دارم  خوبی  بسیار  احساس 
ملت  خادم  موسیقی  عرصه  در  توانستم  اینكه 
ایران باشم وی بیان کرد: با عشق پذیرفتم که در 
پیدا  حضور  ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره 
از  که  بوده  هنرمندی  و  ایرانی  هر  وظیفه  و  کنم 

معلوالن حمایت کند.
کانون  ویژه  توانمندی های  به  اشاره  با  عقیلی 
کانون  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  توانا،  معلولین 
معلولین توانا از توانمندی های ویژه ای در حوزه های 
مختلف برخوردار بوده به طوری که کمک بالعوض 
دریافت نمی کند و به صورت خودجوش هزینه ها 

را تامین می کند.
از  توانا  معلولین  کانون  موفقیت  کرد:  عنوان  وی 
مردم  و  است  ایران  کشور  و  ایرانی  هر  افتخارات 
باید کمک های خود را به صورت ایده های خوب و 
در جهت بهبود وضعیت اعضای کانون بیان کنند.

که  را   MRI مرکز  تاسیس  بنده  داد:  ادامه  عقیلی 
است  توانا  معلولین  کانون  مجموعه  و  جامعه  نیاز 
را به مدیران مجموعه پیشنهاد دادم که امیدواریم 
الزم  توانمند خدمات  قشر  این  به  تا  شود  محقق 

ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: ارتباط مردم عادی و معلوالن 
بوده چراکه در جامعه  با مسائلی همراه  دیرباز  از 
نحوه برخورد صحیح با این افراد به درستی تبیین 
نشده و این ضعف جدی در جامعه وجود داشته که 

نیازمند بازنگری است.
تشویق  جشنواره  برگزاری  کرد:  بیان  عقیلی 
ارائه  برای  مناسب  بستری  ممتاز  دانش آموزان 
نحوه برخورد درست با معلوالن است تا در جامعه 

فرهنگ سازی شود.

بنیانگذار کانون معلولین توانا:
جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز  درتغییرنگرش جامعه  نسبت به معلوالن موثر بوده

ساالر عقیلی در قزوین: 

با عشق در کانون معلولین توانا حضور یافتم / حمایت از معلوالن وظیفه هر ایرانی است

بنیانگذار کانون توانا در نشست با جامعه معلوالن 
دارای  افراد  داشت:  اظهار  عباس آباد  شهرستان 
سر  می توانند  آگاهی  و  تفكر  سالح  با  معلولیت 

محدودیت را بشكنند.
به گزارش پیک توانا: سیدمحمد موسوی در نشست 
شهرستان  معلولین  جامعه  اعضای  با  مشترک 
عباس  فرماندار  معاون  حضور  با  که  عباس آباد 
از  و جمعی  این شهرستان  بهزیستی  رییس  آباد، 
از  این سخن  بر  خبرنگاران و معلوالن برگزار شد 

حضرت علی )ع( مبنی بر اینكه انسان عالمی است 
کبیر در جسمی صغیر، تاکید کرد و افزود: عقل، 
نعمت های  همه  از  که  است  نعمتی  تدبر  و  تفكر 
دیگر خداوند عظیم تر است و معلوالن با تمسک 
به این رکن می توانند از محدودیت های خود عبور 

کنند.
دارای  افراد  زمینه  در  ملل  سازمان  عالی  مشاور 
سوی  از  نعمتی  معلولیت  داد:  ادامه  معلولیت 
خداست که در صورت توجه و فراهم بودن زمینه، 

می تواند منشا رشد و بالندگی باشد.
شاید  معلولیت  دارای  افراد  کرد:  بیان  موسوی 
اما  نباشند  امور  برخی  انجام  به  قادر  اظهار  در 
توانند  می  دانش خود  و  ارتقای شخصیت  با  آنها 
به  فكری خود  تیپ  با  و  بوده  معتبر جامعه  افراد 

راهنمایی سایرین بپردازند.
وی در ادامه از زحمات رییس بهزیستی این ناحیه 
برای تخصیص مكان به شعبه کانون معلولین توانا 

وحمایت از معلوالن قدردانی کرد.

بنیانگذار کانون توانا در نشست با معلوالن عباس آباد مازندران:  

 معلوالن با سالح آگاهی سد محدودیت را بشکنند
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سفیر استرالیا در نشست مشترک با کارآفرین برتر کشور درزمینه اشتغالزایی 
برای افراد دارای معلولیت از عملیاتی شدن سبک سرمایه داری الهی توسط 

گروه بهداشتی فیروز ابراز خوشحالی کرد.
بازدید  ایران در جریان  استرالیا در  بیگز«، سفیر  به گزارش پیک توانا: »یان 
از گروه بهداشتی فیروز که با هدف آشنایی با نحوه فعالیت نیروهای دارای 
عملیاتی شدن سبک  بهداشتی صورت گرفت گفت:  واحد  این  در  معلولیت 
سرمایه داری الهی و منتج شدن آن به اشتغال معلوالن جای خوشحالی دارد.

وی ادامه داد: شاید کشور استرالیا درسی برای آموختن به شما نداشته باشد 
اما باید گفت ترکیب این سبک با اشتغال آفرینی برای گروه خاصی از جامعه 

کار بسیار موفقی بوده است.
این مقام مسوول با تایید فلسفه فكری کانون معلولین توانا گفت: اطمینان 

داشته باشید داستان موفقیت شما را به گوش مردم کشورم خواهم رساند.
بیگز در ادامه از اجرایی شدن طرح ملی بیمه معلوالن در استرالیا خبر داد 
و گفت: این طرح از پنج سال پیش در کشور ما به اجرا درآمده و پایه گذار 

اشتغال و آموزش افراد دارای معلولیت است.
فعال  و  باهوش  موفقی،  جامعه ای  را  استرالیا  کشور  در  ساکت  ایرانیان  وی 
دانست و بیان کرد: 60 هزار ایرانی در استرالیا زندگی می کنند که بیش از 
ایرانی درسطوح عالی و در رشته های پزشكی و مهندسی تحصیل  سه هزار 

می کنند.

از این که جوامع غربی معلول را ناتوان می پندارند رنج می بریم
بنیانگذار کانون معلولین توانا با بیان این مطلب که ما از این که آمریكا و اروپا 
معلول را به عنوان ناتوان می شناسند رنج می بریم اذعان کرد: ما افراد دارای 
و  تولید  عرصه  در  را  آنها  توانایی  و  می  دانیم  توانمندی  صاحب  را  معلولیت 

صنعت به کار گرفته ایم.
سید محمد موسوی ادامه داد: کانون معلولین توانا از پی فرهنگ سازی جامعه 
فعالیت گذاشت و  به عرصه  پا  به جامعه معلوالن  و اصالح دیدگاه ها نسبت 
توانا و  فعالیت کانون  از مسائل جامعه مرهون  امروز گره گشایی در بسیاری 

تشكل های مردم نهاد معلوالن در سطح کشور است.
وی افزود: ما با رویكرد سرمایه گذاری الهی اقدام به کارآفرینی برای معلوالن 
کردیم و هدف ما از این اقدام تنها ایجاد اشتغال بود و به دنبال سود نبودیم.

جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز که توسط کانون معلولین توانا در ایران 
بنیان گذاری شده است، تابستان هرسال توسط معلولین در استان قزوین اجرا 
می شود همچنین امسال کانون توانا در شهرستان تاکستان پذیرای بیش ازسه 
هزار نفر ازخانواده های دانش اموزان ممتاز بود که در یک فضای شاد فرهنگی 

برگزار شد و این دانش آموزان مورد تشویق قرار گرفتند.
تاکستان گفت: جشنواره  توانا شعبه  معلولین  کانون  فرشته رحمانی مسئول 
بیستم  تا  هجدهم  تاریخ  از  شب  سه  مدت  به  ممتاز  آموزان  دانش  تشویق 
تاکستان  توانا شعبه  معلولین  کانون  توسط  تاکستان  در شهرستان  مردادماه 

برگزار شد.
وی افزود: دراین جشنواره بیش ازهفتصد نفراز دانش آموزان ممتاز شهرستان 
ابتدایی  آموزان ممتاز درمقطع  دانش  کلیه  به  داشتند که  تاکستان شر کت 
و30 درصد از دانش اموزان مقطع راهنمایی ودبیرستان جوایزی به قید قرعه 

اهدا شد.
دانش  تشویق  را  این جشنواره  برگزاری  از  ادامه هدف  در  مسئول  مقام  این 
آموزان ممتازو تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت همچنین ارتقای سطح 
تحصیلی دانش آموزان و بسترسازی برای حضور اجتماعی معلولین در جامعه 

دانست.
بنیانگذار کانون معلولین توانا نیز در این جشنواره گفت: در سراسر دنیا برای 
کمک به افراد دارای معلولیت از افراد ثروتمند کمک های بالعوض جمع آوری 
می شود ولی کانون معلولین توانا تنها تشكل غیر دولتی است که نه تنها کمک 
بالعوض جمع نمی کند بلكه فعالیت اقصادی هم انجام می دهد و با اهدا جوایز 

به دانش آموزان ممتاز برای آن ها ایجاد فرهنگسازی می کند. 
سید محمد موسوی در ادامه خاطر نشان کرد: معلولین در کانون توانا نه تنها 
گوشه گیر نیستند بلكه به فكر آموزش و فرهنگ جامعه خودشان هستند که 

این حرکت کانون توانا در دنیا بی نظیر است.
این کارآفرین برتر افزود: آرم کانون توانا نشان از کودکی دارد هرچند در دایره 
اندیشه تمام محدودیت ها  و  با فكر  قرار گرفته که محدودیت دارد ولی  ای 

راشكسته و از افق فكر و اندیشه به تاثیرگذاری در جامعه فكر می کند.
ناتوان  را  معلولین  اعالم کردیم  المللی  بین  ما درتمام مجامع  داد:  ادامه  وی 
قلمداد نكنید بلكه از آن ها بعنوان یک فرد توانا یاد کنیدکه خوشبختانه ما در 
کانون توانا این مسئله را به همگان ثابت کردیم و خواهان تغییر نگاه جهانی 

به معلولین هستیم.
موسوی بیان کرد: شما در آینده حرف های زیادی را از موفقیت های کانون 
توانا در عرصه های ملی و بین المللی خواهید شنید، ما راهكارهای مهمی را 
برای برون رفت از چالش های اجتماعی برای جامعه ارائه خواهیم داد چرا که 
ما به دنبال پیگیری حقوق شهروندی از مسولین دولتی و سازمان های بین 

المللی خواهیم بود تا بدینوسیله ارزش وکرامت معلولین در دنیا احیا شود.

نهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز
 شهرستان تاکستان به کار خود پایان داد

سفیر استرالیا در فیروز:

 داستان موفقیت فیروز  را به گوش مردم کشورم خواهم رساند
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برتر  آموزان  دانش  از  تجلیل  یازدهمین جشنواره 
شهر الوند با معرفی دانش آموزان نخبه این شهر 

به کار خود پایان داد.
استان  توانا  معلولین  کانون  توانا:  پیک  گزارش  به 
الوند  برتر  آموزان  دانش  تجلیل  جشنواره  قزوین؛ 
این  ممتاز  آموزان  دانش  و  مردم  برای  روزها  این 

شهر به یک خاطره مشترک تبدیل شده است.
معلولی که نخبه می شود

برگزاری  سال  یازدهین  در  اکنون  که  ای  خاطره 
این شهر در  برتر  آموزان  از دانش  با تجلیل  خود 
جمعی 1 هزار نفره از دانش آموزان و والدینشان 

به کار خود پایان داد.
دارای  که  نخبه  ساله   21 دختر  رحمان  راحیل 
این  ویژه  میهمانان  از  است  جسمی  معلولیت 
به  یازدهیم جشنواره وی که  اختتامیه  مراسم در 
همراه مادرش در این مراسم حضور داشت با تشكر 
من  داشت:  اظهار  مراسم  این  برگزاری  بانیان  از 
با تالش خودم  ام  امروز توانسته  راحیل 21 ساله 
لیسانس  تاریخ  در رشته  مادرم  و  پدر  و همكاری 
بگیرم در حالی که خیلی ها معتقد بودند تحصیل 
پذیر  امكان  من  خاص  شرایط  با  رشته  این  در 

نیست.
راحیل از عشقش به مردم و پدر و مادرش سخن 
رشته  در  امروز  من  کند:  می  بیان  و  گوید  می 
طراحی گرافیک فعالیت می کنم و هرآنچه که به 
دست آورده ام را مدیون پدر و مادرم و حاج آقای 

موسوی هستم.
وی ادامه میدهد: آقای موسوی مسیر زندگی من 
را تغییر داد و من هم می خواهم به همه بچه های 
دنیا بگویم که فقط خودشان را باور داشته باشند و 

تالش کنند تا به اهدافشان دست پیدا کنند.
خود  سخنان  پایانی  بخش  در  رحمان  راحیل 
درخواست میكند تا لوح تقدیر وی به کارفرمایش 
مهندس مسعود یوسف زاده اهدا شود. فردی که 
کارنامه خود  در  را  برتر کشوری  کارآفرین  عنوان 
دارد و امروز به عنوان حامی راحیل در عرصه کار 

و فعالیت وارد شده است.
مرسی از این که تشویقم میكنید دوستای خوبم

مرسی از این که تشویقم می کنید دوستای خوبم، 
این جمله فاطمه غرار 11 ساله است دختری که 
این روزها با وجود معلولیت جسمانی توانسته است 
به بزرگ آرزوی خود یعنی خوانندگی دست پیدا 

کند.
این  معصومش  کودکانه  چهره  و  مخملی  صدای 
روزها در فضای مجازی دست به دست می شود 
و فاطمه را به یک فرد مشهور دعوت کرده است، 
توانسته  خاصش  صدای  بر  عالوه  که  ای  فاطمه 
به  را  خود  زندگی  فضای  زیبا  اشعاری  با  است 

تصویر بكشد.
خواندن را به درخواست میهمانان آغاز میكند: ی 
نفر هست که محاله منو جایی جا بزاره، تا ببینه 
بی قرارم می بینم اون بی قراره، من هنوز چیزی 
نگفتم اون همه چیزو می دونه، تا بیاد اشک توی 

چشمام خودشو زود می رسونه....
و اشک خیلی زود روی چشم های حاضرین می 

نشیند.
اندیشه و تفکر مهم ترین رمز موفقیت انسان 

هاست
توانا  معلولین  کانون  رئیس  موسوی  محمد  سید 
میهمانان  با حضور در جمع  مراسم  این  ادامه  در 
دانش  از  تجلیل  جشنواره  یازدهمین  اختتامیه 

آموزان برتر استان قزوین اظهار داشت: مهم ترین 
و  رشد  مسیر  در  آموزان  دانش  باید  که  چیزی 
موفقیت به آن توجه داشته باشند  اندیشه و تفكر 

است.
در  اند  توانسته  معلولین  امروز  کرد:  بیان  وی 
به موفقیت دست پیدا کنند  از رشته ها  بسیاری 
از این رو این افراد با تكیه بر دانش و تفكر خود 

توانسته اند روشنفكران جامعه باشند.
موسوی خاطرنشان کرد: کانون معلولین توانا از 22 
سال قبل در کشور تاسیس شد و تا کنون توانسته 
موفقیت  مسیر  اندیشه  و  تفكر  بر  تكیه  با  اند 

معلولین را در کشور فراهم کند.
رئیس کانون معلولین توانا استان قزوین و رئیس 
المللی  شرکت فیروز گفت: امسال در کنگره بین 
به  توانستم  بنده  ترکیه  معلولیت  بدون  جهان 
تقدیر  لوح  ایران  معلولین  جامعه  از  نمایندگی 
کسب کند و مقام عالی مشورتی سازمان ملل در 

شهر ژنو به ما رسید.
موسوی گفت: برای این که بتوانیم جامعه را نجات 
دهیم باید به حقوق خود آگاه باشیم و موفقیت در 

گرو کسب دانش و آگاهی محقق می شود.
از  بیش  به  کشی  قرعه  با  مراسم  این  پایان  در 
مراسم  در  حاضر  ممتاز  آموزان  دانش  چهارم   1

هدایای نفیسی اهدا شد.

یازدهمین جشنواره تجلیل از دانش آموزان برتر شهر الوند به کار خود پایان داد

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بازدید از واحد 
تولیدی محصوالت بهداشتی فیروز گفت: این واحد 
در  معلوالن  زایی  اشتغال  برای  الگویی  عنوان  به 

سطح کشور و دنیا به شمار می رود.
به گزارش پیک توانا: رئیس بهزیستی کشوردر این 
بزرگی  برند  ایران  در  فیروز  داشت:  اظهار  بازدید 
شاهد  که  اقتصادی  نامطلوب  شرایط  در  و  است 
فعالیت  توانسته  هستیم  صنایع  از  بسیاری  رکود 

بسیار مطلوبی داشته باشد.
بندپی  محسنی  انوشیروان  پیک توانا:  گزارش  به 
که  کشور  برتر  کارآفرین  با  مشترک  نشست  در 
فیروز صورت  بهداشتی  از گروه  بازدید  در حاشیه 
گرفت اظهار داشت: فیروز برند بزرگی است که با 
عدم استقبال از اتوماسیون ظرفیت های شغلی خود 

را در اختیار معلوالن قرار اده است.
وی افزود: ویژگی مهم مجموعه فیروز این است که 
با مشكالت معلوالن آشنایی  بنیانگذار آن  مدیر و 
یک  وی  مستندات  و  شواهد  استناد  به  و  دارد 

کارآفرین خالق و مبتكر است.
با  توانست  بااینكه فیروز می  محسنی مطرح کرد: 
بهره بردن از اتوماسیون هم هزینه تولید را کاهش 
دهد و هم تولید خود را مقرون به صرفه انجان دهد 
دهنده  نشان  این  و  نرفته  اتوماسیون  به سراغ  اما 
آن است که مجموعه فیروز به دنبال منافع مادی 

نیست.

وی ابراز داشت: به اشتغال گرفته شدن معلوالن در 
فیروز نشان می دهد که جهت گیری این مجموعه 
به سمت اهداف خیرخواهانه و انسان دوستانه است.

محسنی بندپی تاکید کرد: موسوی با بهره گیری از 
دانش و فن مدیریت محدودیت ها را کنار زده و با 
ناراحتی های  ایجاد  از  ایجاد اشتغال برای معلوالن 

روحی و روانی این افراد پیشگیری کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در بازدید از فیروز: واحد فیروز الگویی برای اشتغال معلوالن در کشور و جهان به شمار می رود
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در  داشت:  اظهار  توانا  معلولین  کانون  بنیانگذار 
دراه  جهاد  مثابه  به  شغل  ایجاد  امروز  شرایط 

خداست.
در  موسوی  محمد  سید  پیک توانا:  گزارش  به 
مازندران  غرب  خبرنگاران  بین  خبری  نشست 
در  بهزیستی  هفته  گرامیداشت  مناسبت  به  که 
بیان کرد: در شرایط  برگزار شد  فرمانداری  محل 
تولیدی  واحدهای  و  ها  کارخانه  بیشتر  که  امروز 
و صنعنی رو به تعطیلی رفته اند، هر کس اشتغال 

ایجاد کند، جهاد در راه خدا کرده است.
بیش  داشتن  با  فیروز  بهداشتی  گروه  افزود:  وی 
رقابت جدی  وارد  معلولیت  دارای  نیروی  از 500 
در عرصه تولید شده و در مقطع زمانی که سایر 
رشد 120  رکود هستند  دچار  تولیدی  واحدهای 

درصدی فروش داشته است.
مردم نهاد  تشكل های  هم اندیشی  مجامع  دبیر 
گروه  این  کرد:  تصریح  کشور  سراسر  معلوالن 
تنها  و  پیش  سال   15 را  خود  فعالیت  تولیدی 
نیرو  هزار  از  بیش  امروز  و  کرد  آغاز  نیرو  با 34  
در  فروش  عوامل  و  مرکزی  دفتر  کارخانه،  در  را 

استان های مختلف راهبری می کند.
اقتصادی  شرایط  در  فیروز  اینكه  بیان  با  موسوی 
نیروست  افزایش  و  رشد  حال  در  سال  هر  فعلی 
تاکید کرد: این پیشرفت و گسترش مرهون تالش 

و جدیت نیروهای دارای معلولیت است.
مدیر عامل گروه صنعتی فیروز بر کیفیت محصوالت 

تولیدی فیروز تاکید کرد و گفت: 92 درصد از خط 
تولید کارخانه را معلوالن می چرخانند و این امر 
است که  معلول  نیروهای  توانمندی  نشان دهنده 

باید مورد توجه قرار گیرد.
اشتغال  کمیته  جلسه  اعضای  به  خطاب  موسوی 
منقطه  هر  در  سرمایه گذار  کرد:  بیان  تنكابن 
امنیت  و  سود  دنبال  به  خود  سرمایه گذاری 
اقتصادی است و مسووالن باید زمینه ای را فراهم 
کنند که ایجاد این امنیت منجر به اشتغالزایی نیز 

شود.
برای  امنیت  بستر  کردن  فراهم  بر  تاکید  با  وی 
سرمایه گذاری ابراز کرد: امروز به یک بن بست در 
سرمایه گذاری رسیده ایم که راه برون رفت از این 

چالش شغل و رونق اقتصادی است.
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز با اشاره به قابلیت 
های فراوان دریای خزر در پرورش ماهی و صنعت 
مازندران  منطقه  در  دریا  این  گفت:  گردشگری 
ساالنه قابلیت پرورش400 هزار تن ماهی در قفس 
را دارد و مسووالن برای بهره برداری از این ظرفیت 

باید دست به سرمایه گذاری کوتاه بزنند.
گذشته  سال  دو  طی  اینكه  بیان  با  موسوی 
میلیارد   40 از  بیش  نوشهر  چلک  منطقه  در 
سرمایه گذاری کرده ام افزود: این سرمایه گذاری که 
تا پایان به بیش از 1300 میلیارد تومان می رسید 
و عواید آن وقف حمایت از تحصیل دانش آموزان 
معلول سراسر کشور می شد به علت کالهبرداری 

شخصی و ضبط برخی اموال مسكوت مانده است.
از  بسیاری  و  سیما  و  صدا  کرد:  نشان  خاطر  وی 
دستگیری  به  مربوط  خبر  خبری،  کانال های 
وی  پرونده  اما  کردند  درج  را  کالهبردار  شخص 
همچنان بالتكلیف مانده و از استانداری و دستگاه 
قضا می خواهیم در رفع این مشكل اهتمام داشته 

باشند.
موسوی در پایان اذعان کرد: بیش از یک میلیارد 
معلول در سراسر جهان زندگی می کنند که باید در 
بحث آموزش و زیرساخت های فرهنگی و اجتماعی 

آنها کار بیشتری انجام شود.

برای  اشتغالزایی  زمینه  در  کشور  برتر  کارآفرین 
رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  سفر  جریان  در  معلوالن، 
استان  به  کشور  بهزیستی  رییس  و  اجتماعی 

قزوین، مورد تجلیل قرار گرفت.
موسوی،  محمد  سید  توانا؛  پیک  گزارش  به 
کانون  رییس  و  فیروز  بهداشتی  گروه  مدیرعامل 
که  استان  ادارای  شورای  جلسه  در  توانا  معلولین 
در استانداری قزوین برگزار شد، مورد تجلیل وزیر 
بهزیستی  رییس  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون، 

کشور قرار گرفته و لوح تقدیر دریافت کرد.
مراسم  این  در  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر 

و  خواند  توانمند  مدیری  را  موسوی  محمد  سید 
از  بیش  اشتغال  زمینه  توانمند  مدیر  این  گفت: 

520 فرد دارای معلولیت را فراهم کرده است.
افزود: توانمندی مدیرعامل گروه بهداشتی  ربیعی 
بلكه  نیست  و صنعت  تولید  عرصه  در  تنها  فیروز 
وی زمانی فرمانده سپاه بوده و در پیروزی انقالب 

اسالمی مشارکت داشته است.
عنوان  در سال های گذشته  موسوی  است  گفتنی 
عالی  نشان  همچنین  و  کشوری  برتر  کارآفرین 
خود  به  را  و..  استاندارد  عالی  نشان  ملی،  تولید 

اختصاص داده است.

برای  اشتغالزایی  زمینه  در  کشور  برتر  کارآفرین 
افراد دارای معلولیت در گردهمایی بزرگ معلولین 
تنكابن اظهار کرد: مفهوم بهزیستی، ایجاد شرایط 

بهتر زیستن برای معلوالن است.
رییس  موسوی،  سیدمحمد  پیک توانا:  گزارش  به 
هیات مدیره کانون معلولین توانا و کارآفرین برتر 
به  این مراسم که  اشتغالزایی در  کشور در زمینه 
مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی با حضور امام 
جمعه، فرماندار، جمعی از مسووالن تنكابن و عده 
فرهنگی  مجتمع  در  شهر  این  معلوالن  از  زیادی 
شد  برگزار  مادر  پارک  خمینی)ره(  امام  هنری 
آیا  اما  بهتر زیستن است  گفت: مفهوم بهزیستی، 
شرایط  ناچیز  مستمری   پردخت  با  سازمان  این 

فراهم  خود  هدف  جامعه  برای  را  مطلوب  زندگی 
کرده است.

باید  معلوالن  انسانی  کرامت  و  عزت  افزود:  وی 
حفظ شود چرا که آنها نیز مانند سایر اقشار جامعه 

از حقوق شهروندی برخوردارند.
مقام مشورتی سازمان ملل در زمینه معلوالن ایران 
ناتوانی نیست بلكه  بیان کرد: معلولیت به معنای 
انسان ها  نظر همه  این  از  و  است  تنها محدودیت 

محدودیت دارند.
موسوی اذعان داشت: کانون معلولین توانا محلی 
معلوالن  انسانی  کرامت  و  عزت نفس  تقویت  برای 
است و در این محیط افراد دارای معلولیت به جای 

مستمری از طریق کارآفرینی توانمند می شوند.

بنیانگذار کانون معلولین توانا در نشست خبری تنکابن تاکید کرد: حفظ امنیت اقتصادی برای سرمایه گذار ضروری است

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارآفرین برتر کشور در زمینه اشتغالزایی معلوالن تجلیل کرد

کارآفرین برتر کشور در گردهمایی بزرگ معلولین تنکابن:کانون توانا محلی برای حفظ عزت نفس معلوالن است
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کار بازیگری را از سال81 و با فیلم »ماجراهای خانه 
برای شبكه قزوین آغاز کرد، چیزی نگذشته  ما« 
»ماه تی تی«  مجموعه  در  بازی  کاندید  که  بود 
به  پدری«  »ساختمان  سریال  با  آن  از  پس  شد، 
در  بعد  کمی  رفت.  قزوینی  شهروندان  خانه های 
فیلم سینمایی »گینس« دیده شد. چیزی از این 
کار نگذشته بود که در فیلم سینمایی »بچه های 
جسور2« کار کرد، کار بعدی اش مجموعه داستانی 
درسریال   96 نوروز  در  اینكه  تا  بود  »معلم« 
درخشید. سیما  یک  شبكه  در  و  البدل«   »علی 

بازیگری از سخت ترین مشاغل دنیاست
نیست  کسی  که  خوش آتیه  و  موفق  جوان  این 
از  پیک توانا  با  گفت وگو  در  چگینی«  »میثم  جز 
خواسته ها و تجربه هایش می گوید: معلولیت ممكن 
بسیاری  اما  انسان کند  را همراه  است محدودیت 
که  کرده اند  ثابت  خود  توانایی های  با  معلوالن  از 
این رویداد نمی تواند منجر به ناتوانی انسان ها شود.

سختی  هرکار  می کند:  ابراز  جوان  هنرمند  این 
است.  کار هنری هم همینطور  و  دارد  را  خودش 
از زمان ورود به این عرصه متوجه شده ام که کار 
بازیگری یكی از سخت ترین مشاغل دنیاست چون 
مردم  تک تک  با  جسمش  و  روح  با  باید  بازیگر 
ارتباط برقرار  کند و عالوه بر برقراری ارتباط با آنها، 
بتواند انتظار همه افراد با طرز تفكرهای مختلف را 
نیز برآورده سازد و اگر یک هنرمند بتواند دست کم 

رضایت90 درصد از مردم را جلب کند به نظر من 
در کارش موفق عمل کرده  است.

تمرکز هنرمندان روی معلولیتم نیست
او ابراز می کند: خوشبختانه تاکنون رفتار هنرمندان 
و اهالی هنر با من با تمرکز روی معلولیتم نبوده 
من  توانایی  و  استعداد  به  همیشه  آنها  بلكه 
برای من  را  ارزش  کارهایم  این  و  توجه داشته اند 
دیگر  از  ارجمندی  احمد  است.  کرده  صدچندان 
دوستان دارای معلولیت است که نویسنده توانایی 
فیلم  یک  ساخت  حال  در  حاضر  درحال  و  است 
هنرمندان  که  دیده ام  بارها  من  و  است  سینمایی 
به او نیز نگاهی حاکی از معلولیت ندارند بلكه او را 
به دیده احترام  می نگرند و حتی تالش می کنند تا 
استعداد او را بیش از قبل کشف کرده و توانایی اش 

را شكوفا کنند.
معلولیت، نتیجه گیری خوبی از فیلم هاست

که  سریال ها  و  فیلم ها  از  برخی  پایان  از  چگینی 
می شود  ویلچرنشین  انتها  در  فیلم  منفی  چهره 
تا  نتیجه اعمال بد خود را گرفته باشد گله مندی 
می کند و می گوید: این اتفاق که در پایان فیلم ها 
تا مایه عبرت دیگران شود  فردی معلول می شود 
برخورد  نحوه  که  چرا  نیست  خوشایندی  اتفاق 
نوع  این  نیست.  این  معلولیت  پدیده  با  درست 
جدایی،  نظرم  به  و  نیست  خوبی  پایان  پایان، 
آن  جایگزین  می تواند  کشته  حتی  یا  شدن  طرد 

شود. با توجه به این که کارگردان ها و نویسنده ها 
برای  فرهنگی  خوراک  تهیه کنندگان  مهم ترین  از 
از  تفسیر  این  و  نگاه  این  باید  هستند  جامعه 
معلوالن  انسانی  عزت  تا  دهند  تغییر  را  معلولیت 
نیز به عنوان شهروندان جامعه محفوظ باقی بماند.

نیز  سمندون  فیلم  پیش  سال ها  می افزاید:  وی 
افراد  و  من  ناراحتی  باعث  اما  بود  طنز  اگرچه 
دیدن  از  کوچک  های  بچه  این که  از  بود.  نانیسم 
این  مورد  در  و  می ترسیدند  کوتاه قامت  دوستان 
خام  تخم مرغ  در حال خوردن  را  افراد، سمندون 

تصور می کردند  احساس خوبی برای ما نداشت.
دستمزد  چقدر  بهزیستی:  واکنش  تنها 

گرفتی؟
این هنرمند جوان دارای معلولیت با ابراز گله مندی 
سازمان  این  است:  معتقد  بهزیستی  سازمان  از 
بسیاری از وظایفش را انجام نمی دهد، بعد از پخش 
از مسووالن  تنها واکنش برخی  سریال علی البدل 
از من پرسیدند دستمزدی  بود که  این  بهزیستی 
که برای این کار گرفتی چقدر بود؟ گاهی از رفتار 
بهزیستی اینگونه برمی آید که تنها می خواهد یک 
همان  و  کند  خارج  حمایتی  چتر  از  را  مددجو 
مستمری اندک را نیز قطع کنند و کاش به جای 
فعالیت  جدید  خدمات  ارائه  جهت  در  رفتار  این 
دارم  بهزیستی  از  که  دیگری  گله مندی  کنند. 
انعكاس توانمندی من هم که  این است که برای 

با قامتی کوتاه با همتی بلند:

بعد از بازی در سریال علی البدل مرا با شغلم می شناسند نه با معلولیت 

تهیه کنندگان 
خوراك فرهنگی جامعه، 
نگاه به معلولیت را تغییر 

دهند تا عزت انسانی 
معلوالن حفظ شود

زینب رحیمی
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از من نگرفتند در حالی که بسیاری  شده سراغی 
برای  علی البدل  از پخش سریال  رسانه ها پس  از 
مصاحبه از من به عنوان یک بازیگر جوان و معلول 

یاد کردند.
بازیگران نقش ما را بازی کنند

پیشنهادات  انتخاب  در  من  می کند:  عنوان  وی 
خواسته  ازم  که  کاری  و  سناریو  متن،  به  کاری 
جوانب  همه  به  و  می کنم  توجه  بسیار  می شود 
یک  عهده  از  کنم  احساس  اگر  می اندیشم،  آن 
اگر  اما  را قبول نمی کنم  برنمی آیم حتما آن  کار 
کاری را قبول کنم یعنی می توانم انجامش بدهم.

کسی که جنس بازی مرا بشناسد کاری را به من 
پیشنهاد می دهد که با روحیه من تناسب داشته 

باشد.
دلم می خواهد خودم همه نقش های خوب و بد 
بازیگر  یک  که  عالقمندم  بسیار  و  کنم  تجربه  را 
عادی هم قالب ما را تجربه کند، یعنی جنس ما با 
این محدودیتی که داریم را بازی کند و ببیند چه 
سختی هایی می کشیم و این اتفاق تاکنون نیفتاده.

سوال اول: میتوانی زیر آب بمانی؟
به عنوان  علی البدل  سكانس  اولین  از  چگینی 
می گوید:  و  می کند  یاد  آن  سكانس  سخت  ترین 
به  تنابنده  آقای  علی البدل  کار  شروع  اول  روز 
زیر  دقیقه  پنج  می توانی   پرسید  من  از  شوخی 
می توانید  شما  اگر  اما  نه،  گفتم  من  بمانی؟  آب 
در  من  سكانس  سخت ترین  بدهید.  یاد  من  به 
باید  اول  قسمت  در  که  بود  این  علی البدل  کار 
فخیم زاده  آقای  تا  می ماندم  آب  زیر  دقیقه  یک 
آقای  بعد  و  بگویند  را  دیالوگ هایشان  هاشمی  و 
فخیم زاده مرا از زیر آب بیرون بكشد، این سكانس 
چندین بار برداشت شد و من هر بار که از یرآب 
برداشت  این  که  می کردم  تصور  می آمدم  بیرون 
آخر است اما باز می دیدم تمام نشده و  باید دوباره 
گرفتن  درگیر  تا شب  روز  آن  می ماندم.  آب  زیر 

این سكانس بودیم و من آنقدر زیر آب مانده بودم 
که کمرم گرفته بود و به نظرم هیچ کسی هم جز 
عمق  درآورد چون  را  نقش  این  نمی توانست  من 
با تناسب قامت من تنها کسی  استخر کم بود و 
که می توانست از عهده این نقش برآید، من بودم

من  از  را  سوال  یک  همین  فقط  تنابنده  آقای 
شده  حل  ماجرا  باقی  می دانست  چون  و  پرسید 
محسوب می شود سوال دیگری نپرسید و باالخره 

کار خیلی هم خوب از آب درآمد.
حاال مرا با شغلم می شناسند

از دیده شدن در کار علی البدل خیلی خوشحالم. 
بسیاری از بخش های مربوط به بازی من در حین 
کار نوشته می شدند و در طول مدت کاری، آقای 
طنابنده اظهار می کرد که توانایی بیشتری از من 
را شناسایی کرده و بر اساس آن ایده های بیشتری 
افزوده  من  نقش  به  و  می آمد  نویسنده  ذهن  به 
می شد. در 9 قسمت از 13 قسمت کار علی البدل 
برایم  کار  این  دستاورد  کم ترین  و  داشتم  حضور 
این است که دیگر مرا نه به عنوان یک فرد معلول 

بلكه با عنوان شغلم می شناسند.
وی اضافه می کند: کار در کنار هنرمندانی چون 
مهدی هاشمی، مهدی فخیم اده، محسن تنابنده و 
احمد مهران فر برایم تجربه ارزشمندی بود، خودم 
زنگ  من  به  روزی  که  نمی کردم  هم  را  فكرش 
کار در آن سطح دعوتم کنند  برای یک  و  بزنند 
مخصوصاً وقتی دیدم جزء نقش های اصلی در این 

کار دیده شده ام بیشتر خوشحال شدم. 
موسیقی، ارتباط مستقیم با سلول های مغز 

نیر تبحر  این جوان موفق که در رشته موسیقی 
زیادی  موسیقی عالقه  به  افزاید:  دارد می  باالیی 
نتیجه  را  موفقیت هایم  از  زیادی  بخش  و  دارم 
بدون  که  در حدی  رشته می دانم  این  در  تمرکز 
باشم.  موفق  توانستم  نمی  هم  بازی  کار  در  آن 
در  مغزم  سلول های  با  تک تک  چون  موسیقی 

ارتباط است، زمانی که ناراحت باشم تغییر ضرب 
گرفتن تمپک را در سر انگشتانم می بینم، گویی 
صدای ساز نغییر می کند و اگر دیر به دیر سراغ 

ساز بروم حس می کنم ساز قهر کرده است.
گاهی فراموش می کنم معلولیت دارم

توسط  می توانستم  من  که  فرهنگ سازی  بهترین 
نقشم در خصوص تغییر نگاه جامعه به معلولیت 
ایجاد کنم این بود که که نقشم را خوب بازی کنم 
این  عهده  از  مردم  نگاه  و  قضاوت  در  امیدوارم  و 
مسوولیت برآمده باشم. من کامپیوتر خوانده ام اما 
به رشته ام  و هنر فكر می کنم  بازی  به  آنقدر که 
فكر نمی کنم و به قدری درگیر کار هنری هستم 

که گاهی فراموش می کنم معلولیت دارم. 
آموختم خاك پای مردم باشم

در  که  بزرگی  هنرمندان  از  که  چیزی  مهم ترین 
که  بود  این  آموختم  داشتند  حضور  علی البدل 
مهدی  در  را  اخالق  این  باشم،  مردم  پای  خاک 
اینكه  با  هنرمند  این  دیدم.  زیاد  بسیار  هاشمی 
جایگاه باالیی دارد به قدری خاکی و مردمی است 
و  می برد  لذت  او  با  مصاحبت  از  انسانی  هر  که 

عاشقش می شود.
به نظر من هر کسی بهترین معلم خودش است و 
از قابلیت های خودش بهترین شناخت را دارد. از 
تمام دوستان معلولم می خواهم تا به توانایی های 
بیاندیشند و به استعدادهای خود بها بدهند. هرگز 
قرار نیست کسی به جز خود انسان به داد او برسد 
و همه ما خودمان باید از خودمان حمایت کنیم. 
هیچ وقت  شاید  نداشتم  معلولیت  من  اگر 
توجه  با  وقتی  اما  نمی رفتم  هنر  سراغ  به 
در  را  توانمندی  این  دارم  که  محدودیتی  به 
خودم دیدم به آن میدان بروز دادم تا هم پای 

سایرین رشد کنم.

بهترین 
فرهنگ سازی که 

من می توانستم توسط نقشم 
در خصوص تغییر نگاه جامعه 

به معلولیت ایجاد کنم این بود که 
نقشم را خوب بازی کنم و امیدوارم 

در قضاوت و نگاه مردم از عهده 
این مسوولیت برآمده

 باشم 
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شهروندانی که توجه حق آنهاست نه ترحم
اجتماعی است که  و  معلولیت عارضه ای طبیعی 
دیده  گوناگون  به صورت های  در جوامع مختلف 
بهداشت  آمار جهانی سازمان  اساس  بر  می شود. 
از  یكی  به  جامعه ای  هر  مردم  10درصد  حدود 
ذهنی  )جسمی- حرکتی، حسی،  معلولیت  انواع 

یا روانی( مبتال هستند.
اگرچه امروز پیشرفت های به وجود آمده در علوم 
تربیت  روانشناسی،  پزشكی،  به خصوص  مختلف 
بدنی و... توانسته بسیاری از مشكالت معلوالن را 
حل و تا حدودی آنها را به زندگی عادی برگرداند 
افراد چشم  این  از  توجهی  قابل  درصد  هنوز  اما 
انتظار توجه و حمایت از سوی مسووالن هستند 
شهروندان حق  سایر  مانند  نیز  معلوالن  که  چرا 
و  اجتماعی  نقش های  ایفای  جامعه،  در  حضور 

تأمین معیشت خود و خانواده را دارند.
مشكالت بسیار زیادی بر سر راه این افراد وجود 

دارد که به بیان پاره ای از این آنها می پردازیم:
1ـ وجود نگرش های منفی و آسیب رسان در 
نسبت  جامعه  تصمیم گیری  مختلف  سطوح 

به معلوالن
و  ترحم  قابل  قشری  به عنوان  جامعه  گاهی 
چنین  وجود  می نگرد!  معلوالن  به  ناکارآمد 
تالش  که  باعث می شود  منفی حتی  نگرش های 
و همت این افراد در عرصه های مختلف اجتماعی 
ما  معلوالن  صورتی که  در  شود  انگاشته  نادیده 
به ویژه نخبگان و تحصیل کرده های آنها، ظرفیت 
کارهای ابتكاری را دارند و اگر به آنها فرصت داده 

شود مفید عمل خواهند کرد.
2ـ فقدان قانون یا نارسایی قوانین صریح در 

رابطه با امور معلوالن
باور الزم در جامعه نسبت به کارایی و توانمندی 
وجود  با  متأسفانه  و  نیفتاده  جا  هنوز  معلوالن 

این که هم اعتقادات مذهبی و فرمایشات بزرگان 
را  معلوالن  به  جدی  پردازش  ضرورت  ما  دینی 
به روشنی مطرح کرده اند باز هم نوعی آشفتگی 
به  معلوالن  جایگاه  به  نسبت  نگرشی  ـ  فكری 

صورت عمیق و دردآور مالحظه می شود.
برای  مقتدر  سازمان  نارسایی  یا  نبود  3ـ 

دفاع از حقوق معلوالن
در کشور ما تنها سازمان دولتی که قانون، وظیفه 
حمایت از معلوالن را به آنها محول کرده سازمان 
کفایت  سازمان  این  خدمات  اما  است  بهزیستی 
معلوالن،  طرفی  از  و  نمی کند  را  معلوالن  انتظار 
مرکز تصمیم گیری واحد و منسجمی ندارند تا بر 
آن اساس خودشان با هماهنگی و اتحاد به حل 

مشكالتشان بپردازند.
اساسی  قانون  اساس  بر  است  موظف  دولت 
اصول  به ویژه  ایران  اسالمی  جمهوری 
19،20،28و29 توجه به کرامت انسانی و رعایت 
مطلوبی  و  عادالنه  خدمات  جامعه،  در  عدالت 
کند.  تأمین  جامعه  مختلف  اقشار  برای  را 
از معلوالن مصوب  قانون جامع حمایت  براساس 
قانون  و  اسالمی  شورای  مجلس   1383/2/16
معلولیت  دارای  افراد  حقوق  جهانی  کنوانسیون 
اسالمی  شورای  مجلس   1387/9/13 مصوب 
ایران، دولت و مسووالن قانون گذارمكلف شده اند 
موسسات  اجرایی  دستگاه های  همكاری  با  تا 
تأمین  به منظور  عمومی و سازمان های مردم نهاد 
و  رفاهی  اقتصادی،  اجتماعی،  فردی،  حقوق 
و  کنند  اقدام  معلولیت  دارای  افراد  سیاسی 
همچنین با فراهم کردن امكاناتی از قبیل مسكن، 
شغل، وسیله حمل و نقل و... زمینه های الزم برای 

حضور آنها را در جامعه فراهم کنند.
موضوع مناسب سازی محیط شهری برای معلوالن، 

سالمندان و کودکان از سال ها قبل در دستور کار 
شهرداری ها قرار گرفته و اقداماتی هرچند کم و 
نظر  به  اما  پذیرفته  زمینه صورت  این  در  ناقص 
و  احساس شده  در جامعه  این ضرورت  می رسد 

ارگان های مسوول در حال برنامه ریزی برای 
این  نهایت، کیفیت  اما در  بهبود شرایط هستند 
از  باید  را  آنها  محدودیت های  میزان  و  خدمات 

معلوالن و کم توانان در محیط شهر پرسید و
نه افراد سالم در جامعه.

در طرح ها و پروژه های عمرانی و ساختمان ها باید 
توجه جدی به وضعیت معلوالن صورت پذیرد تا 
این بخش جامعه نیز بتوانند از فضاهای عمومی 

شهر نهایت استفاده را داشته باشند.
وقتی یک معلول نمی تواند از پل هوایی استفاده 
کند و یا وارد پارک شود  به این معناست که شهر 
معلول است؛ چرا که قادر نیست برخی از امكانات 

را در اختیار برخی از شهروندان قرار دهد. 
امتیازگیری  یا  و  امتیازدهی  جنبه  نباید  قانون 
اجتماعی  مشارکت  معلوالن  اگر  باشد.  داشته 
از  که  است  جامعه  این  باشند  داشته  جامعه  در 
فرهنگ سازی  بنابراین  می برد  سود  آنها  عملكرد 
نیاز اصلی معلوالن است تا اگر قوانین نگاه ویژه ای 
به  که  نشود  تلقی  اینگونه  داشتند  معلوالن  به 
معلول  چراکه  شده  داده  خاصی  امتیاز  معلوالن 

هم حق زندگی و مشارکت اجتماعی دارد.
از معلوالن دیر زمانی است  قوانین جامع حمایت 
و  ندارند  اجرایی  ضمانت  ولی  شده  تصویب  که 

امید است در آینده ای نه چندان دور این قانون 
به مرحله اجرا برسند.
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بهزیستی برای به زیستِن معلوالن 
کاری نکرده است
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بهزیستی برای به زیستِن معلوالن 
کاری نکرده است

پسر جوان حرفش را چنین آغاز می کند: »دوستم همین چند وقت پیش از دنیا رفت. مثل 
برای  نمی رود  بیرون  چرا  که  می پرسیدم  او  از  است  یادم  بود.  حرکتی  جسمی  معلول  من 
گردش و تفریح؟ می گفت کجا بروم؟ با چی بروم؟ مگر ماشیِن مناسب سازی شده داریم؟ مگر 
خیابان های شهر برای رفت و آمد ما مناسب است؟ مگر مسئوالن به ما توجهی دارند؟! دیدم 
ابتدا هم در یاد مسئولی  راست می گوید. این داستان مهدی و من و امثال من است که از 

نبوده ایم که االن بخواهیم از فراموش شدن حرف بزنیم!«
بیان گالیه ها  به  البرز  از معلوالن  تعدادی  بود که در جمعی حضور داشتم که   هفته  پیش 
پسر جوان  و  دختر  پرداختند. چند  البرز  استان  بهزیستی  کل  اداره  از  دل های خود  درد  و 
معلول و با استعداد که بعضی هایشان داستان نویس هستند و کتاب هایی هم منتشر کرده اند، 
تا حقوق  دارند، دورهم جمع شده اند   ... و  معرق کاری  مانند شاعری،  دیگری  مهارت های  یا 
بر  بغض  شنیدنش  که  است  ناراحت کننده  قدری  به  حرف هایشان  کنند.  طلب  را  خودشان 

گلوی م می نشاند.
 تصمیم گرفتیم بخشی را به این قشر دل آزرده از جامعه اختصاص دهیم و حرف هایشان را به 

گوش مسئوالن برسانیم شاید کور سوی امیدی برای بهبود وضعیت آنان ایجاد شود.
است.  بهزیستی  مددکاران  برخی  آزاردهنده   رفتارهای  از  معلوالن  ناراحتی   و  شكایت  اولین 
پسر جوانی که از ناحیه  پا دچار مشكل است، می گوید: » اوضاع تهران از ما خیلی بهتر است. 
نه می توانیم به راحتی وام بگیریم و نه خدمات مناسبی از بهزیستی دریافت می کنیم.  بیمه 
نمی شویم و خرج درمان ما بسیار بیش تر از مردم عادی است. بسیاری از خدمات را باید از 
بخِش خصوصی بگیریم که با توجه به وضع اقتصادی بسیاری از ما که اصال مناسب نیست، 
فاجعه بار است. با تماِم این مشكالت مددکاران بهزیستی که باید برای کمک به ما بهترین 
رفتار را داشته باشند، چنان با درشتی و لحن بد با ما سخن می گویند که جای تعجب دارد. 
بارها شده حرف هایشان اشک به چشم من و امثال من نشانده. آیا »مددکار« به معنای یاری 

دهنده نیست؟«
پسر جوانی دیگر که روی ویلچر است به میاِن حرف می پرد و می گوید: »مستمرِی من قطع 
شد و به مددکارم مراجع کردم و گفت هروقت پدرت ُمرد مستمری تو را هم وصل می کنیم!«

نسترن کیوان پور

حرکت،  قدرت  بر  مغزی  فلج  یا  سی پی 
قدرت  گاهی  و  بینایی  و  شنوایی  یادگیری، 
تفكر تاثیر می گذارد. دلیل این بیماری، صدمه  
در  که  است  مغز  بودن  طبیعی  غیر  یا  مغزی 
این بیماری  در شكم مادر رخ می دهد. عالئم 
متفاوت است، در یک طرف بدن یا هر دو، در 
بازو یا پا که معموال پیش از دو سالگی خود را 

نشان می دهد.
مبتالست،  سی پی  بیماری  به  که  دختری 
می گوید: »عینكی که باید استفاده کنم، 600 
تومان هزینه دارد. وقتی به بهزیستی مراجعه 
می کنم می گویند این عینک، زیبایی است، نه 
شماره  نمی گیرد.  تعلق  من  به  بیمه  و  طبی! 
باالست.  بسیار  بیماری ام  دلیل  به  چشمم 
معلولیت سی پی دارم. داروهایم را باید مرتب 
استفاده کنم که دچار تشنج نشوم. این داروها 
هم خارجی و بسیار گران هستند و حدودا یک 
روز در میان تمام می شوند و باید داروی جدید 
بخرم. دو ماه یک بار باید ام آر آی هم انجام 
بدهم که خرجش را خانواده ام انجام می دهند. 
باید ماهی 700، 800 هزارتومان فقط  تقریبا 

پوِل دارو و خدمات درمانی بدهم.«
این در حالی است که میزان مستمری اندکی     
اختیاِر  در  ماهانه  صورت  به  بهزیستی  که 
معلوالن قرار می دهد 53 هزار تومان است که 
آن ها  درمانی  جاری  هزینه های  کفاف  مسلما 
نگرفتِن  از  آن ها  از  بسیاری  البته  نمی دهد.  را 

همین پول ناچیز هم ناراحت هستند.
دختِر دیگری که روی ویلچر است و به سختی 
می تواند صحبت کند. چند دقیقه یک بار، یكی 
او را که از روی ویلچر به پایین  از دوستانش 
ُسر خورده و نمی تواند خود را به باالی صندلی 
را  دستانش  کنترل  می کشاند.  باال  بكشاند، 
من  می گوید،  آن چه  ندارد.  کامل  طور  به 
کالس های  در  »من  می دارد:  وا  تعجب  به  را 
خیریه  آموزشگاه های  از  یكی  نویسندگی 
نوشته ام.  تاکنون  کتاب  چند  و  کردم  شرکت 
اما هیچ توجهی به من به عنوان یک نویسنده  
معلول که به سختی زندگی می کند، معطوف 

نیست. چرا هیچ حمایتی از ما نمی شود؟«
خورده.  ُسر  پایین  به  اندکی  باز  جوان  دختر 
راستش  می کند.  صحبت  و  می کند  نگاهم 
کامل متوجِه حرف هایش نمی شوم اما دوستش 
حرف هایش را برایم ترجمه می کند: »تردد در 
حداقل  است!  ممنوع  ما  برای  که  شهر  سطح 
محلی در اختیار ما قرار دهید که کتاب هایی 
که با زحمت نوشته ایم بفروشیم و کمی به پدر 
تنهایمان  اوضاع سخت  این  و مادرمان که در 

نگذاشته اند، کمک کنیم!«
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معلول، توانمند است. معلوالن باید خودکفا شوند. جامعه ما باید به جایی برسد که معلوالن نه تنها 
بتوانند خودکفا باشند بلكه به افراد تندرست نیز کمک کنند.

اینها بخشی از اهداف و شعارهایی است که کانون معلولین توانا از زمان تأسیس در حدود دو دهه 
پیش تاکنون  آن را پیگیری و تالش کرده است تا جامعه به جایی برسد که فرهنگ تعامل صحیح 

میان جامعه و افراد دارای معلولیت نهادینه شود.
اکنون با گذشت این مدت گرچه قانون اشتغال سه درصدی معلوالن در غالب ادارات و دستگاه ها 
پیدا  اعتقاد  و  ایمان  قشر،  این  توانمندی  به  اما مجموعه هایی هم هستند که  نمی شود؛  اجرایی 

کرده اند.
با به کارگیری معلوالن به  نمونه آن مدیریت مجموعه تولیدی کارویا در استان قزوین است که 

تولید انواع کاالی خواب می پردازد.
این مجموعه، کار خود را از حدود دو سال و نیم پیش آغاز کرده و از هشت نفر نیروی کار این 

مجموعه، 6 نفر دارای معلولیت هستند.
کیارش نانكلی، مدیر مسئول این مجموعه می گوید: بستر الزم برای تولید کاالی خواب برای ما 
فراهم است؛ زیرا موضوع ریسندگی، بافندگی، چاپ و رنگرزی را انجام می دهیم و تمام منسوجات 

مورد استفاده در این فرآیند را خودمان تأمین می کنیم.
وی می افزاید: از زمان راه اندازی مجموعه، مشكالت زیادی برای ما پیش آمد و کارگاه احداثی ما 

نیازمند آن بود که تعدادی نیروی انسانی به کمک ما بیایند.
این کارآفرین ادامه می دهد: از راه های مختلف مانند اداره کار، کاریابی ها و چاپ آگهی برای جذب 
نیرو اقدام کردیم که افراد برای کار می آمدند و مشغول کار می شدند؛ اما مدت چندانی ماندگاری 

نداشتند.
نانكلی اضافه می کند: محل کارگاه ما محل مدرنی نیست؛ زیرا باید کارکنان در اینجا حس تعامل 
را  روحیه  این  معمول  طور  به  می کردند،  مراجعه  که  نیروهایی  اما  باشند؛  داشته  ایده پردازی  و 

نداشتند.
وی بیان می کند: مدتی بعد به صورت کامال تصادفی هنگامی که در فكر تأمین نیروهای وفادار 
برای مجموعه بودیم، به ذهن ما رسید از کسانی استفاده کنیم که نیازمند واقعی به کار هستند و 

در جامعه در زمینه کار به آنان بها داده نمی شود.
این کارآفرین حوزه معلولیت بیان می کند: این افراد گرچه محدودیت هایی دارند؛ اما ارزش کار 
از حس  و  منطبق  آنان  محدودیت های  با  را  خود  کردیم  تالش  رو  این  از  و  می دانند  بیشتر  را 

مسئولیت پذیری آنان بیشتر استفاده کنیم.
معلولیت ها بر کار ما اثر نداشت

نانكلی خاطرنشان می کند: از کانون معلولین توانا درخواست معرفی تعدادی نیروی انسانی کردیم 
و افرادی معرفی شدند که معلولیت آنان بر کار ما اثری نداشت.

وی تصریح می کند: ایمان آوردیم که خداوند وقتی محدودیتی در جسم فرد ایجاد کند، نعمت 
دیگری به وی می بخشد؛ به طوری که دیگر توانایی های آن فرد را بیشتر می کند و این موضوع 

را به عینه دیدیم.
این کارآفرین حوزه معلولیت ادامه می دهد: نمونه این موضوع، بانویی با یک چشم نابیناست که 
به دقت فراوانی دارد، محدودیت وی  نیاز  این بخش  اینكه  با  و  در بخش برش فعالیت می کند 

کارآفرین حوزه معلولیت در گفت وگو با پیک توانا:

کارآفرینی برای معلوالن احساس رضایت 
به ارمغان می آورد

مشكلی برای این شخص در حوزه کاری ایجاد 
نكرده است و به بهترین شكل ممكن کار خود 

را انجام می دهد.
نحوی  به  کارکنان  این  با  می کند:  بیان  نانكلی 
رفتار کاری داشته ایم که خود را ملزم به انجام 
که  نمی کنند  حس  این گونه  و  می دانند  آن 
البته  دهند؛  انجام  را  کاری  چنین  نمی توانند 
این اعتقاد را چنان اعمال نمی کنیم که به آنان 
فشار جسمی وارد شود و روحیه خود را از دست 

بدهند.
افراد  مانند  نیروها  این  می کند:  تصریح  وی 
تندرست بیمه شده اند و طبق قانون کار، حقوق 

و مزایا دریافت می کنند.
رضایت کامل از کار نیروهای معلول دارم

می کند:  اضافه  معلولیت  حوزه  کارآفرین  این 
افراد معلول جذب شده در مجموعه ما گزینش 

شده اند و از کار آن ها رضایت کامل دارم.
نانكلی تصریح می کند: از اینكه می بینم افرادی 
که جامعه به آنان بها نداده است، با عزت نفس 
پذیرفته می شوند و جانانه کار می کنند، احساس 

رضایت می کنم.
وی یادآور می شود: محیط کار ما دوستانه است 
و همگی، خود را اعضای یک خانواده می دانیم.

یک  عنوان  به  وقتی  می افزاید:  کارآفرین  این 
فرد تندرست، دست یاری به سمت مجموعه ای 
جای  می کنم،  دراز  معلولیت  دارای  افراد  از 
خوشحالی دارد؛ چه اینكه این افراد از ما بسیار 

قوی تر هستند.
در  مدیر  یک  گاهی  می دهد:  ادامه  نانكلی 
حاالت مختلف به دنبال توانمندی های گوناگون 
می گردد و در مورد کارگاه ما هم، ویژگی مورد 

نیاز داشتن نوع تفكر و روحیه مناسب است.
افراد دارای معلولیت، قدر  وی تصریح می کند: 
را  کار  جمله  از  زندگی  مختلف  موقعیت های 
افراد  از  بیشتر  سخت  روزهای  در  و  می دانند 

عادی کنار کارفرما می مانند.
وی با بیان اینكه ماهیت کار ما با کانون معلولین 
می کند:  خاطرنشان  است،  یكسان  نزدیک  توانا 
برخی افراد از معلوالن سوءاستفاده می کنند؛ اما 
ما در مجموعه خود کامال شفاف با نیروها رفتار 
می کنیم و می کوشیم احترام متقابل حفظ شود.

وی یادآور می شود: هم صنفی های ما می توانند 
تمام افراد اعم از معلول و تندرست را با یک دید 
بنگرند و با یک سنجه مورد ارزیابی قرار دهند 
تا افراد دارای معلولیت با تندرست یكسان دیده 

شوند.
ترحم، ظلم بزرگی به نیروهای معلول است

این کارآفرین حوزه معلولیت اضافه می کند: باید 
نیروها تالش خود را برای انجام دادن کارهای 
محوله به کار بگیرند و کارفرما نیز نباید نسبت 
در  بزرگی  ظلم  این،  زیرا  کنند؛  ترحم  آنان  به 
حق آنان است و اعتماد به نفس را از این افراد 

می گیرد.
صورت  در  قطع  طور  به  می دهد:  ادامه  نانكلی 
نیروهای  هم  باز  مجموعه،  فعالیت  گسترش 
دارای معلولیت را به کارگیری می کنیم؛ زیرا این 
به  کار  برون سپاری  و  ماست  سیاست  موضوع، 
معلوالنی که امكان حضور در کارگاه را ندارند، 

از جمله اهداف پیش روی ما به شمار می رود.

 ایمان آوردیم که 
خداوند وقتی محدودیتی 

در جسم فرد ایجاد کند، نعمت 
دیگری به وی می بخشد؛ به طوری 

که دیگر توانایی های آن فرد را 
بیشتر می کند.
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پ دیستروفی عضالنی، از شایع ترین اختالالت ارثی 
در سطح جهان و دومین معلولیت ژنتیكی شایع 
پیشرونده  باضعف  دیستروفی  است.  ایران  در 
تاکنون درمان قطعی  ماهیچه ها همراه است و 
از شكل های آن شناخته نشده  براي هیچ یک 
با  بیماري، عضالت را گرفتار کرده و  این  است. 

تخریب فیبرهاي عضله همراه است.
آنزیم  میزان  ناقلین  در  حدی  تا  و  بیماران  در 
کراتین  جمله  از  سرم  در  ای  ماهیچه  ی  ها 
که  رود  می  باال  شدت  به   )CPK( فسفوکیناز 
بررسی  باشد.  می  عضالنی  های  آسیب  بیانگر 
مرحله  در  بیوپسی عضله  و  CPK سرمی  سطح 
و دوشن  بكر  تواند دیستروفی عضالنی  بعد می 

را شناسایی کند.
اما زینب عجم اکرامی، دختر موفقی که امروز در 
با  است  فعالیت  به  مشغول  خیاطی  کارگاه  یک 
با  زندگی  که  داده  نشان  خود  توانایی  و  تالش 
این بیماری آن قدرها هم سخت نیست. او یكی 
از نمونه های اراده و استقامت است. دختر جوانی 
مانع  نتوانست  هیچ گاه  دیستروفی  بیماری  که 
فعالیتش شود، او از 10سال پیش به طور همزمان 
مدیریت انجمن معلولین شاهرود را به عهده دارد 
آموزشی  دوره های  مربی  مجموعه  همین  در  و 

است. گفتگوی او را با پیک توانا می خوانیم:
دنیا بزرگ تر از آن است که می پنداشتم

همراه  یک  است.  من  با  تولد  بدو  از  دیستروفی 
من  است.  داشته  ژنتیكی  ریشه  که  همیشگی 
زندگی  هم  با  سال هاست  حاال  دیستروفی  و 
احراز  و  بوچیا  رشته  به  مرا  برادرم  می کنیم. 
جایگاه مربِی این رشته  عالقه مند کرد و من پس 
از آن متوجه شدم دنیا بسیار بزرگ تر از آن است 
دیدگاه های  شد  باعث  ورزش  می پنداشتم.  که 

برای  باالیی  نفس  به  اعتماد  و  کند  تغییر  من 
حضور در میادین ورزشی و کسب کنم. به مرور 
با معلولیتم کنار آمدم و به خانواده ام ثابت کردم 

که می توانم مانند افراد تندرست ورزش کنم.
یک خاطره، یک گریه و پیشنهاد مربی گری

مربی شدن من به یک خاطره جالب برمی گردد. 
وقتی که برای اولین بار به مسابقات کشوری اعزام 
شده بودم هنگام کالسبندی دکتر تشخیص داد 
رشته  در  شرکت  برای  من  جسمی  توانایی  که 
بوچیا باالست و من کالس الزم را نیاوردم، من 
عالقه شدیدی به ورزش بوچیا داشتم و باشنیدن 
این حرف ساعت ها در هتل گریه کردم. در همان 
اعزام، آقای اردستانی که مربی ام بود با من تماس 
در  برای شرکت  اگر کالس الزم  و گفت  گرفت 
نكرده ای من می توانم کمک  را کسب  مسابقات 
نظرم  کرده ای  گریه  اما چون  بشوی  مربی  کنم 
ترسو نمی خواهم.  و  و مربی ضعیف  عوض شده 
این اتفاق خیلی مرا خوشحال کرد و من از همان 
روز به اقای اردستانی قول دادم که هیچ وقت در 
و  بخدا  توکل  با  و  نشوم  ناامید  مشكالت  مقابل 
بوچیای  مربی  شدم  موفق  عزیزم  مربی  همت 
را  رشته  این  بار  اولین  برای  و  شده  شاهرود 

شاهرود فعال کنم.
در هیچ مسابقه خارج استانی شرکت نكرده ایم

انتظاری که از مسئوالن دارم این است که اول 
کنند  حمایت  را  ما  بوچیای  تیم  مالی  نظر  از 
کنار  مسابقات  هنكام  گاهی  دست کم  دوم  و 
نیستیم  تامین  نظرمالی  از  چون  ما  باشند.  تیم 
استانی  تاکنون در هیچ مسابقه خارج  متاسفانه 
تیم  بازیكنان  اما  کنیم  شرکت  نتوانسته ایم 
کرده اند.  کسب  را  استانی  دوم  و  اول  مقام  من 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن تالش 

ولی  شوند  فعال  تیم ها  تا  می کند  را  خودش 
ای کاش یک نفر به عنوان بازرس به شهرهایی به  
جز تهران هم سفر می کرد تا از نزدیک مشاهده 
دارند  وجود  استعدادی هم  با  بازیكنان  که  کند 
توجه  عدم  و  امكانات  کمبود  دلیل  به  تنها  که 

دیده نمی شوند.
وضعیت فعلی معلوالن مطلوب نیست

هدف اصلی من کمک کردن است، دوست دارم 
به بقیه دوستان دارای معلولیتم کمک کنم، من 
می کنم  اداره  را  بوچیا  تیم  دوستانم  کمک  به 
نمی شویم،  حمایت  نیز  هیچ نهادی  طرف  از  و 
ورزش های  فدراسیون  و  بهزیستی  سازمان  از 
و  امكانات  تا  می خواهم  معلوالن  و  جانبازان 
معلوالن  کنند.  فراهم  برایمان  را  الزم  شرایط 
در  که  دارند  خوبی  استعدادهای  و  ظرفیت ها 
اهمیت  و  خانواده  همت  با  شدن  همراه  صورت 
خواهد  خوبی  دستاوردهای  مسوالن  حمایت  و 
ما  کشور  در  معلوالن  فعلی  وضعیت  داشت. 
توانایی  متاسفانه جامعه  نیست،  چندان مطلوب 
آنها در  بیشتر  برای همین  را نمی بیند  معلوالن 

خانه و در معرض افسردگی قرار دارند.
به فرزندان معلول خود اعتماد کنید

هستم،  شاهرود  معلوالن  انجمن  مدیر  که  حاال 
خدمت رسانی  معلوالن،  به  درست  نگرش  ایجاد 
را مهم ترین وظیفه  خودم در قبال  آنها  و درک 
معلوالن شهرم می دانم و بزرگ ترین آرزویم برای 
معلوالن مستقل بودن آنهاست. خانواده ها نقش 
مهمی در زندگی فرزندان معلول خود دارند. آنها 
باید به فرزند معلول خود اعتماد کنند، به ویژه در 
شهرستان ها تا وقتی خانواده رضایت ندهد معلول 
نمی تواند از منزل خارج شود و این می تواند فرد 

دارای معلولیت را برای همیشه متوقف کند.

گفت وگوی پیک توانا با معلول موفق سمنانی

دختری که با ورزش از پل دیستروفی عبور کرد
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نایب رییس انجمن معلولین توانمند همت گلستان 
سنجی  شنوایی  غربالگری  دستگاه هاي  استقرار  از 

نوزادان در بیمارستان های این استان خبر داد.
توانا اظهار  با پیک  رضا شاه حسینی در گفت وگو 
داشت: این اقدام به همت انجمن معلولین توانمند 
معلولیت  از  پیشگیری  هدف  با  و  گلستان  همت 
استان  بیمارستان    3 در  ناشنوایی  و  کم شنوایی 
گلستان و مرکز خدمات بهزیستي غیردولتي همت 

صورت پذیرفت.
آموزشي  دوره هاي  برگزاري  همچنین  وی 
برای  شهری  مبلمان  و  محیط  مناسب سازي 
دهیاران هفت شهرستان  استان گلستان را از دیگر 

اقدامات این انجمن دانست.
دوره های  این  برگزاری  با  داد:  ادامه  شاه حسینی 
ضرورت  تا  کردیم  تالش  دهیاران  برای  آموزشی 
دهیاران  اطالع  به  را  معلوالن  اجتماعی  حضور 
رسانده و لزوم توجه به معلوالن ساکن در روستاها 

را تاکید کنیم.

از  داشت:  اذعان  کشور  معلوالن  حوزه  فعال  این 
برای  شهری  مبلمان  و  سازی  مناسب  که  آنجه 
افراد دارای معلولیت ضرورت بسیاری دارد بنابراین 
همكاری  گلستان  همت  توانمند  معلولین  انجمن 
استان  مناسب سازی  ستاد  دبیرخانه  با  را  خود 
حفظ کرده و با شرکت در جلسات شورای اداری 
شهرستان ها در راستای ارتقای این فرهنگ تالش 

می کند.
تشكل های  کانون  مدیره  هیات  عضو  که  وی 
به  رسیدگی  هست  نیز  کشور  سراسر  معلوالن 
بهزیستی  پوشش  تحت  مددجوی   700 پرونده 
انجمن  این  اقدامات  از دیگر  در استان گلستان را 
افراد  این  در سال جاری دانست و گفت: وضعیت 
خدمات  تمام  و  گرفته  قرار  انجمن  پیگیری  مورد 
آنها  به  و حمایتی  آموزشی  مشاوره ای،  مددکاری، 

ارائه شده است.
تیراندازی  قبیل  از  ورزشی  دوره های  برگزاری 
رسانه های استان،  با  همكاری  میز،  تنیس روی  و 

شرکت در کارگروه های سمن هاي میراث فرهنگي، 
پیگیری  موضوع   با  گردشگري  و  دستي  صنایع 
کارشناسان  با  هم اندیشی  و  معلوالن  گردشگری 
نیز  پزشكی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  مشارکت های 
توانمند  معلولین  انجمن  فعالیت های  از  بخشی 

همت گلستان بوده است.

بیش از 50 سال از تجربه مددکاری و خدمات اجتماعی در ایران می گذرد. 
دیگر برکسی پوشیده نیست که ایرانیان به لحاظ فرهنگی، عملی و علمی 
در این عرصه پیشتاز هستند. آنچه امروز به جوامع هدف ارائه می شود غالبا 
مددکاری در حوزه های توانبخشی و توانمندسازی است و تجربه های موفق 

برون مرزی نیز روی کاغذ با همین شعارها و فرمول ها پیش می رود.
در  پویاست.  و  مناسب  اجتماعی  های  زیرساخت  دارای  جامعه   می دانیم 
تكدی پروری  فرهنگ  شناخته،  رسمیت  به  معلوالن  حقوق  جامعه  این 
به صورت  اجتماعی  آسیب های  و  بدل  آگاهانه  حمایت  و  اشتغال زایی  به 
اجتماعی  خدمات  ُمسكن های  به  شرایط  دراین  می شود؛  درمان  ریشه ای 
برای معلوالن، آسیب دیدگان اجتماعی، کودکان کار و... کمتر نیاز خواهد 
بخش  زیرپوشش شاید  افراد  وسایل  و  هزینه ها  تامین  این مسیر  در  بود. 
جدانشدنی وظایف باشد اما حلقه مددکاری بی شک فراگیرتر و مهم تر به 

نظر می آید.
آنچه در این روزگار خانواده بهزیستی را به چالش می کشد ایجاد نیازهای 
است.  نوین  به خدمات  از خدمات سنتی  فاصله گرفتن  جدید و ضرورت 
روش های نوین و بومی که در دانشگاه ها تدریس و در کارزارهای اجتماعی 

پخته به عنوان راهكارهای مناسب برای آینده تجویز می شوند.
ارائه شده  الكترونیک و مكانیزه شدن سرویس های  این میان خدمات  در 

می تواند سرعت، دقت، شفافیت و صرفه جویی باالیی را در بر داشته باشد.
مراقبتی  اطالع رسانی،  آموزشی،  در خدمات  فناوری  باالی  بسیار  ظرفیت 
و عمومی باعث می شود طیف بسیاری از جوامع هدف خدمت با کمترین 

هزینه باالترین خدمات را دریافت کنند.
حفظ کرامت و محرمانگی نیز از دیگر دستاوردهای این رویه است که در 
کنار آن شبكه سازی اطالعاتی و پویایی تمامی زنجیره های خدمت رسان 
کلینیک های  بهزیستی،  های  مجتمع  خیریه،  مراکز   ، سمن ها  شامل 
حفظ  با  خدمات  یكپارچگی  و  گرفته  بر  در  را  و...  انجمن ها  مددکاری، 

استقالل را تضمین می کند.
بروکراسی  ارائه حقوق مخاطب در دریافت هر خدمت، حذف  و  یادآوری 
آسیب رسان، دقت در پیگیری مراحل ارائه خدمات و بی نیازی به ترددهای 
شهری برخی مزایای این خدمات به افراد تحت حمایت است که می تواند 
از بسترهای تلفن همراه، نرم افزارهای تحت وب، کیوسک )ایستگاه(های 

نرم افزاری مجتمع های خدمات بهزیستی و ... ارائه شوند.
اشتغالزایی تضمین شده صنعت IT که می تواند به جذب خود مددجویان 
نیز منجر شود و نیز وابسته نبودن خدمات دهندگان به زمان و مكان از 

دیگر فواید این امر به حساب می آید.
برنامه های  و  کاری  کارنامه  به  که  است  مغتنمی  فرصت  بهزیستی  هفته 
پیش رو نظری کارشناسانه بیاندازیم. بی شک فرصت های بسیار متنوعی در 
پیش روی سازمان بهزیستی و تمامی مجموعه های مرتبط آن وجود دارد 
که امكان پیشرفت در عرصه های مشارکتی، خدماتی و ... فراهم می سازد. 
در حالی که گام های بسیار خوب و متناسبی در تولید بانک های اطالعاتی 
پذیرفته  صورت  بهزیستی  سازمان  در  خدمات  الكترونیكی  یكپارچگی  و 
است، امیدواریم در آینده  نه چندان دور به همت دولت و سایر نهادها و 
نیز پیش قدمی بخش خصوصی و حمایت مردم و بخصوص جامعه هدف 
و  الكترونیک  دولت  افزون  روز  توسعه  به  منجر  های  طرح  خدمات،  این 
خدمات اجتماعی الكترونیک به سرعت پیاده سازی و در سال آینده شاهد 

عملیاتی تر شدن این خدمات به متقاضیان باشیم.

نایب رییس انجمن معلولین توانمند همت گلستان خبر داد:

استقرار دستگاه هاي غربالگری شنوایی سنجی نوزادان در بیمارستان های گلستان

صفر و یک ها در خدمت بهتر زیستن

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.

در  را  خود  مطالب  می توانند  عالقمندان 
قالب فایل ُورد )حداکثر 8۰۰ کلمه( به نشانی 
  peyktavana@irantavana.com

ارسال کنند.
تلفن: ۰2833339212

کاوه کهن - کارشناس فناوری سازمان بهزیستی کشور
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شهرستان  موفق  معلوالن  از  دالوری  رحمان 
صنعتی  مدیریت  ارشد  کارشناس  و  دلیجان 
این  است.  تهران  طباطبایی  عالمه  دانشگاه  از 
برای  جاری  سال  در  ساله   36 موفق  معلول 
مردم  قاطع  رای  با  توانست  پیاپی  بار  دومین 
در  را  مردم  نمایندگی  دلیجان،  شهرستان 
مدیریت شهر عهده دار شود. وی در سال 92 
برای اولین بار نامزد انتخابات شورای شهر شد و 
با کسب بیش از چهار هزار رای به عنوان نفر دوم 
انتخابات وارد شورای شهر دلیجان شد و اعتماد 
مردم شهر دلیجان به توانمندی وی در انتخابات 
مردم  اعتماد مجدد  تكرار شد.  نیز  سال جاری 
نشان  معلولیت  دارای  نماینده  یک  به  دلیجان 
در  معلولیت  به  نسبت  نگاه های جامعه  که  داد 
حال اصالح شدن است و افراد معلول با تالش 
و پشتكار خود در عرصه های مختلف اجتماعی 
توانسته اند جامعه را به پذیرش تاثیرگذاری خود 

متقاعد سازند.
این رخداد  قابل تحسین ما را بر آن داشت که 
پای صحبت های این جوان موفق دلیجانی که از 
هشت سال پیش تاکنون به تدریس در دانشگاه 

نیز می پردازد بنشینیم:
سانحه رانندگی و آغاز فاجعه

واژگونی  اثر  بر  پیش  سال   11 حدود  که  وی 
سختی  به  شده،  نخاعی  ضایعه  دچار  خودرو 
کنار  جدیدش  شرایط  و  معلولیت  با  توانسته 

بیاید. 
او می گوید: قبل از این اتفاق جوانی فعال و پر 
تحصیل،کار  با  همزمان  و  بودم  جوش  و  جنب 
برایم یک  خانه نشینی  و  بی تحرکی  و  می کردم 
با جدا شدن همسرم  این شرایط  و  بود  فاجعه 
مرا  جدید  شرایط  و  معلولیت  نتوانست  که 
چه  اگر  کرد.  سخت تر  برایم  را  عرصه  بپذیرد 
و  شدن  امید  نا  برای  را  فضا  روزگار  اتفاقات 
بود  کرده  فراهم  زندگی  از  من  کشیدن  دست 
اجازه نمی داد  بود که  نیرویی در درون من  اما 
تسلیم شوم. توقع من از خودم همان جوان قبل 
از معلولیت بود و به همین دلیل من اراده کردم 
تا دوباره خرابه زندگی ام را سر و سامان بدهم. 
بنابراین تالش کردم و خودم را به بستر جامعه 
نشستن  ویلچر  روی  خجالت های  بر  برگردانم، 
و نگاه های ترحم آمیز غلبه کردم و سعی کردم 

یک زندگی عادی داشته باشم.
معلولیتم را فراموش می کنم

محدودیت های  چند  هر  می افزاید:  دالوری 
ناشی از معلولیت آزار دهنده اند اما من باالخره 
با معلولیتم  توانستم همزیستی مسالمت آمیزی 
داشته باشم و االن به لطف خدا آنقدر فعالم که 

گاهی فراموش می کنم معلولیت دارم.

ادامه  دلیجان  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
را  محدودیت هایی  معلولیت  اگرچه  می دهد: 
از من  را  ارزشمند  ایجاد کرد و چیزهای  برایم 
اما اجازه ندادم محرومیت را هم به من  گرفت 
تحمیل کند بنابراین سعی کردم حتی بیشتر از 
افراد تندرست کار کنم و بیشتر از همه از خودم 

متوقع باشم.
را  خود  روحیه  مرور  به  اینكه  بیان  با  دالوری 
کاری ام  و  علمی  فعالیت های  و  کردم  بازسازی 
از  را  ترجمه  کار  ابراز می کند:  گرفتم  از سر  را 
گرفتن سفارش و انجام کار در منزل آغاز کردم 
شورای  و  شهرداری  با  مشاور،  به عنوان  بعد  و 
در  و  شدم  همكاری  به  مشغول  دلیجان  شهر 
دلیجان  شهر  شورای  نامزد  عنوان  به   92 سال 
ثبت نام کردم و خوشبختانه با اعتماد شهروندان 
را  شهر  این  مردم  نمایندگی  افتخار  دلیجانی، 

پیدا کردم. 
از  فراتر  معلول  شورای  انتخاب  در  جامعه 

احساس زودگذر عمل کرد
این نماینده مردم دلیجان در شورای شهر تاکید 
عرصه  در  من  حضور  پیامد  مهم ترین  می کند: 
فكری  ظرفیت  و  نگاه  زدن  محک  انتخابات 
مردم  اعتماد  بود،  معلوالن  در خصوص  جامعه 
دهنده  نشان  معلولیت  دارای  نماینده  یک  به 
و  فرهنگی  ظرفیت  از  ما  جامعه  که  است  این 
فكری باالتری برخوردار شده به گونه ای که نگاه 
اعتماد  به  معلول  فرد  یک  به  ناتوانی  از  حاکی 
پارلمان محلی  برای نمایندگی در  او  انتخاب  و 
را  انسان ها  تا  آماده شده  جامعه  و  یافته  تغییر 
آنها  انسانی  توانمندی های  و  به ظرفیت  علم  با 

طبقه بندی کند.
انتخاب دوباره من در شورا  وی اظهار می دارد: 
این  توانمندی یک معلول در  ضمن آنكه موید 
عرصه است و می تواند الگویی برای سایر معلوالن 
نشان می دهد که مردم  باشد،  در دیگر شهرها 
به صورت آگاهانه و فراتر از یک احساس زودگذر 
فرد  یک  و  زده   انتخاب  به  دست  ترحم آمیز  و 
دارای معلولیت را در یک جایگاه مهم اجتماعی 
نظیر شورای شهر که در رشد و پیشرفت آینده 

شهر نقش بسزایی هم دارد برگزیده اند.
مناسب سازی  لزوم  به  مسووالن  نگرش  

تغییر یافته
دالوری تصریح می کند: حضور یک فرد معلول 
در الیه های باالی تصمیم سازی شهر می تواند در 
دفاع از حقوق آنها ایفای نقش کند و هر جا که 
غفلتی در حقوق معلوالن صورت می گیرد شود 
این افراد می توانند مدافع حقوق معلوالن باشند.

وی در ادامه می افزاید: از گذشته فضای فكری 
و نگرشی نسبت به مناسب سازی محیط عمومی 

اما  است  نبوده  مثبت  چندان  معلوالن  برای 
تالش های  دوره  این  در  دلیجان  شهر  شورای 
سایر  و  شهرداری  رویكرد  تغییر  برای  زیادی 
داد  انجام  زمینه  این  در  مسوول  سازمان های 
پروژه های  در  که  هستیم  آن  شاهد  اکنون  و 
پارک ها،  احداث  نظیر  شهر  جدید  عمرانی 
مرمت و بازسازی پیاده روها اصول مناسب سازی 
هنوز  اگرچه  و  شود  می  رعایت  معلوالن  برای 
برای  مطلوب  وضعیت  یک  به  رسیدن  تا 
زیادی  فاصله  عمومی  فضاهای  مناسب سازی 
مانده اما نگرش های مسووالن که مهم ترین مانع 
یک  حضور  با  بود،  مناسب سازی  امر  در  اصلی 
حرکت  و  کرده  تغییر  شهر  شورای  در  معلول 
که  شده  آغاز  خصوص  این  در  رشدی  به  رو 
امیدواریم با تداوم این روند وضعیت شهر روز به 

روز برای تردد معلوالن بهبود پیدا کند.
بوسه می زنم بر دستان مادرم

به  تا  که  موفقیت هایی  در  می کند:  اذعان  وی 
خاص  به طور  خدا  لطف  کرده ام  کسب  امروز 
شامل حالم شده و نعمت های ارزشمندی چون 
مادر، خانواده و دوستان خوب را در کنار خود 
داشته ام و همه آنها یاری گر من بودند تا زندگی 
باشد.  داشته  زندگی  مفهوم  همچنان  برایم 
همراهی و ایستادگی مادرم در کنار من مسبب 
قدردان  همیشه  شد،  موفقیت ها  از  بسیاری 
زحمات او هستم و بر دستان وی بوسه می زنم 
و  برای همه مادران خوب دنیا آرزوی عزت و 

سالمتی دارم.
رحمان دالوری ادامه می دهد: هر انسانی فارغ از 
جنسیت و ضعف جسمی از ظرفیت های روحی 
باالیی برخوردار است چرا که انسان ها روحشان 
این موهبت  به  و  ودیعه گرفته اند  به  از خدا  را 
درماندگی  نیست.  وارد  محدودیتی  هیچ  الهی 
دلیل  به  ما  جامعه  جوانان  بسیاری  امروز 
روح  در  بلكه  جسم  در  نه  که  است  معلولیتی 
و روان خود احساس می کنند که البته ناشی از 

غفلت و عدم باور توانمندی های درونی است .

عضو معلول شورای شهر دلیجان در گفت وگو با پیک توانا:

جامعه  آماده طبقه بندی
 انسان ها  بر مبنای توانایی های انسانی است

 انتخاب دوباره من 
در شورا ضمن آنکه موید 

توانمندی یک معلول در این عرصه 
است، می تواند الگویی برای سایر 

معلوالن در دیگر شهرها 
باشد
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نه محمد اصفهانی ست و نه رضا صادقی و نه 
اصال به عصار شبیه است. مرد مشكی پوشی 
که عید فطر سال 93 در آخرین شب برنامه 
»ماه عسل« روبروی احسان علیخانی به روی 
و  از خودش گفت  و  صندلی قصه ها نشست 
مخاطبان  برای  را  دلش  سفره   از  قسمتی 
نبود  کسی  کرد  باز  پربیننده  برنامه  این 
معروف  ترانه  خواننده  قدیمی«  »سعید  جز 
بیت،  اهل  مداح  همان  ریحون«.  و  »نون 
جنوب  محله های  هیئت های  همیشگی  یار 
والیبال  مربی  اذان،  مسابقه  اول  نفر  تهران، 
خواننده  همان  و  پیشوا  شهرستان  نشسته 
خوش صدا و با اخالق کشورمان که از محاالت 
برگزار  معلوالن  برای  یا جشنی  مراسم  است 
در  او  دلنشین  و  پرقدرت  صدای  و  بشود 
فضای سالن بپیچد و در دلت با او همخوانی 
نكنی و از غیرممكن هاست روبرویش بنشینی 
و از او تقاضای یک ترانه بكنی و رویت زمین 
بیفتد. ساده و صمیمی برایت می خواند و تو با 

صدایش می روی به خاطرات رفته و نیامده... 
او خواننده ایست که حرف این نسل ناتمام را 

درحنجره طالیی خود فریاد می زند...
خانه  مهمان  تابستانی  گرم  عصر  یک  در 
به  صمیمانه  و  شدیم  مادرش  پدرو  باصفای 
گفتگو نشستیم. ماحصل این گفتگو را از زبان 

خودش می خوانیم.
اصالتا میانه ای هستم، متولد سال شصت ویک 
و فرزند دوم خانواده محسوب می شوم. علت 
است.  اطفال(  )فلج  پولیو  بیماری  معلولیتم 
آغاز  چهارسالگی  سن  از  من  خواندن  آواز 
می گوید  مزاح  به  همیشه  مادرم  اما  شد. 
به  شروع  کردم  جدا  که  قنداق  از  را  تو 
کودکی  سنین  همان  از  کردی.  آوازخواندن 
از  بسیجیان  آهنگ  کوچه ها،  توی  شب  هر 
جنگ  زمان  در  که  محمدیان  جالل  آقای 
پدرم  دوستان  برای  را  می شد  پخش  زیاد 
را  راستش  می خواندم.  پس و پیش  به صورت 
این  زندگی  در  افتخاراتم  از  یكی  بخواهید 

است که به جرأت یكی از کم سن و سال ترین 
و  هیئت ها  در  )ع(  حسین  امام  ذاکرین 
حسینیه های محله های مختلف تهران بودم، 
سنین نوجوانی را در مجتمع رعد الغدیر در 
آموزشی شرکت کردم و  کالس های مختلف 
سال ها بعد در همان مجتمع به عنوان مدرس 
در رشته های مختلف صنایع چوب و همچنین 
را  ورزشی  فعالیت های  شدم.  مشغول  تأتر 
از  چرخانده ام،  تسبیح  دانه های  مثل  هم 
رشته های پرتاب دیسک و وزنه برداری گرفته 
تا پینگ پونگ و والیبال نشسته و هم اکنون 
شهرستان  نشسته  والیبال  تیم  مربیگری 

پیشوا را به عهده دارم. 
نون و ریحون 

»رمضانعلی  استاد  خدمت   77 سال  در  
گذراندم  ایرانی  آواز  اصیل  دوره های  صیاد« 
و  شدم  فارغ التحصیل  ماه  سیزده  از  بعد  و 
بعد از طی کردن مكتب استاد »فرامرز پایور« 
بالفاصله وارد دنیای موسیقی شدم، به قصد 

آخرین لحظه یادت رفت...
                                                                                            

سیما سلطانی آذر
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کنم.  پیدا  راه  سیما  و  صدا  سازمان  به  این که 
ی  دوندگی ها  از  پس  است،  دراز  حكایتش 
شد  برگزار  آواز  زمینه  در  که  درآزمونی  زیاد، 
اول  نفر  شرکت کننده  یازده هزارودویست  بین 
شدم. به من گفتند برای ساخت آلبوم و کاست 
درآن  که  بپردازی  تومان  میلیون  دوازده  باید 
»علی  آقای  به  بود.  توجهی  قابل  مبلغ  زمان 
بود گفتم من  اداره موسیقی  معلم« که رییس 
ثروتمند،  خانواده  دارای  نه  و  هستم  شاغل  نه 
پیشنهاد  نیست  من  مالی  توان  در  رقم  این 
آن  امتیاز  شما،  از  سرمایه  من،  از  اجرا  دادم 
کار  و  نكردند  قبول  ایشان  که  شما  برای  هم 
 90 سال  خورد.   هنری  بن بست  اولین  به  من 
کردم  شرکت  سوپراستار  ی  مسابقه  برنامه  در 
و  رفتم  پیش  هم  برنامه  این  فینال  مرحله  وتا 
همزمان برای جشنواره ها و مراسم های مختلف 
سال  رمضان  جشن  در  همچنین  داشتم  اجرا 
کردم.  اجرا  وآهنگ  داشتم  حضور   90 و   89
موسیقی را به سبک سنتی -تلفیقی کار می کنم 
صدایی  تشابه  می گویند  صاحب نظران  اکثر  و 
زیادی با خواننده هایی مانند محمد اصفهانی و 
اجراها و  از معروفترین  رضا صادقی دارم. یكی 
ساخته های من »نون و ریحون« نام دارد، که در 
وصف حال شهید محمد حسین فهمیده سروده 
شده است. آخرین لحظه یادت رفت، لقمه نون 
و برداریم، از سر سفره با دستات ،  عطر ریحون 
پروانه  پر  یادت رفت،  لحظه  برداریم، آخرین  و 

رنگی بود، چشم تو خواب گل می چید ...
مرد بارانی 

صدا و حنجره را از پدر و طایفه پدری به ارث 
برده ام. پدرم در زمینه آواز میان قوم و خویش 
برادر  که  دارم  برادر  دو   دارد،  بسیاری  شهرت 
کوچكم »مجید« هم در زمینه خوانندگی و هم 
نوازندگی فعالیت دارد.  همیشه گفته ام یادگاری 
که از پدر دارم احساس و عاطفه بی اندازه ای ست 
پدرم  می شود  مشكل ساز  زندگی  در  گاهی  که 
می گوید به قول قدیمی ها اشكمان دم مشكمان 
است. با کوچكترین نامالیمتی بارانی می شویم. 
احساس و آواز از هم جدا نیستند و من از پدرم 
که  آسمانی اش  ارثیه های  خاطر  به  سپاسگزارم 

باعث خلق ترانه ها و اجراهای من می شود.
حالم خوب است

افتخاری«  »علیرضا  خوانندگی  در  من  الگوی 
بود من اکثر ترانه های ایشان را در محافل اجرا 
حرفه  راه  از  متاسفانه  ما  کشور  در  می کردم. 
چرخ  و  کرد  معاش  امرار  نمی شود  خوانندگی، 
به  چرخاند.  را  نفره  چهار  خانواده  یک  زندگی 
ارتش  اتكا  همین خاطراز سال 90 در سازمان 
مشغول به کارشدم. در مجموعه ای که فیزیک 
می زند.  را  اول  حرف  و  است  اولویت  در  سالم 
فعالیت  پرسنل  نفر   150 باالی  که  جایی  در 
می کنند و تنها فرد دارای معلولیت من هستم. 
شغلم را مدیون دو عزیزی هستم که معلولیت 
من را ندیدند و مرا در این مجموعه پذیرفتند. 
و  مقدم«  صابری  »وحدان  مهندس  جناب 

مدیران  از  که  میرزایی«  محسن  »مهندس 
سازمان اتكا هستند و همچنین عقیدتی سیاسی 
و  می کنم  سپاسگزاری  ورامین   کشت وصنعت 
وارد  معلولی  هر  کاری،  فضای  در  دارم  اعتقاد 
شده بهترین کیفیت را به وجود آورده، مدیران 
اتكا همیشه گفته اند معلوالن بی حاشیه و بی ریا 
کار می کنند.  من طی این سال ها بارها به عنوان 
تقدیرشده،  و  شدم  انتخاب  نمونه«  »کارمند 
همیشه در محیط کاری وقتی احساس خستگی 
را در چهره همكاران دیده ام با یک انرژی مثبت 
آرامش  موسیقی  خوانده ام.  آواز  برایشان  خوب 
روح و روان است و مانند یک مسكن قوی عمل 
می کند، من نشاط و احساس خوب را به آن ها 
تزریق کرده ام چون اعتقاد داشتم اگر آنها امروز 

حالشان خوب باشد من هم حالم خوب است. 
پایم را ندیدند، حالم را دیدند

با   84 سال  مرداد  هفتم  را  مشترکم  زندگی 
سالم  ایشان  که  عباسی«  »مهناز  همسرم 
کم توقع،  بسیار  که  دختری  کردم.  آغاز  بودند 
مهربان و مذهبی بود، فاصله طبقاتی نداشتیم و 
خانواده ها هم سطح بودند. روز عقد با یک حال 
باید  انرژی مضاعف وارد مجلس شدم،  خوب و 
خودم را ثابت می کردم میكروفون را که دستم 
گرفتم بعد از خوش آمدگویی و تبریک شروع به 
معلولیتم  به خاطر  اقوام همسرم  کردم.  خواندن 
با  بیشتر  مرا  چون  و  بودند  وصلت  این  نگران 
مداحی می شناختند وقتی چندین آهنگ شاد 
اجرا کردم، برایشان غیرمنتظره بود و از آن روز 
دیگر کسی پای مرا ندید حال خوبم را دیدند و 
معلولیت از ذهنشان دور شد. امروز وسط سفره 
داریم،  ریحانی  و  نان  نیست  خالی  زندگی مان 
فرزند  دو  مشترکم  زندگی  سال  دوازده  ثمره 
با  که  هستند  »فاطمه«  و  »زهرا«  نامهای  به  
آورده اند.  خانه  به  را  برکت  و  روزی  ورودشان 
وقتی سر سفره ای می نشینی که همه حالشان 
خوشبختی  و  رضایت  احساس  است  خوب 

خواهی کرد.
از حرف تا عمل پله پله راه است

انتقاد  یک  واقع  در  که  دغدغه هایی  از  یكی 
و  یک رنگ  دیگر  آدم ها  که  است  این  است 
هنرمندان  اکثر  متاسفانه  نیستند.   یک رو 
روبروی رسانه ها، پشت تریبون، مقابل مردم از 
جمالت و واژه های بسیار زیبا و سازنده استفاده 
می کنند. در جشن ها، همایش ها و سمینارها از 
می زنند  حرف  انسان دوستی  و  عرفان  معرفت، 
اما بیرون از این مراسم ها با رفتار و کردارشان 
ثابت می کنند که تمام گفته هایشان در جلوی 
اساسی  و  پایه  و  بوده  دیالوگ  یک  دوربین 
هنرمندان  از  کمی  تعداد  متاسفانه  و  ندارد 
و  هستند  عمل  اهل  که  هستند  ورزشكاران  و 
قشر  از  و  هستند  پایبند  عهدشان  و  حرف  به 
ضعیف و آسیب دیده حمایت می کنند. ای کاش 
همه ما بتوانیم توانمندی ها را ببینیم و با عشق 

برایشان سرمایه گذاری کنیم.
 با هر اجرا نفس میکشم

»ماه  برنامه  در  دوستان  از  یكی  سفارش  به 
عسل  ماه  برنامه  آخرین  کردم.  شرکت  عسل« 
برنامه  این  مهمان  فطر  عید  شب  درست   93
هنرمندانی  مورد  در  برنامه  موضوع  بودم. 
باال پشت  توانمندی  و  استعداد  با وجود  بودکه 
عواملی  چه  اینكه  و  بودند  مانده  بسته  درهای 
باعث عدم موفقیت آنها شده بود. نقد و بررسی 
پر  برنامه  یک  در  هم  آن  مشكالت  قبیل  این 
بیننده می تواند بسیار تاثیر گذار باشد به شرط 
آن که همه ما بتوانیم لحظه ای خودمان را جای 
کسی که روی صندلی نشسته و از ناگفته ها و 
یک  صرفا  بگذاریم،  می گوید  درماندگی هایش 
بیننده نباشیم که می تواند تنها چند قطره اشک 
بریزد، ساعتی به سوگ بنشیند و فردا فاجعه را 
فراموش کند. در برنامه آن شب از نداشتن هایی 
گفتیم که پیشرفت هنرمندان و بازیگران را کند 
یا متوقف کرده بود، نداشتن پول کافی، نداشتن 
معرف و اسپانسر و حتی یک راهنمای خوب و 
به  را  میان بر  راه  بهترین  می تواند  که  تجربه  با 
قرارگرفتن  متاسفانه  کند.  معرفی  هنرمند  یک 
رو  که  گفتنی هایی  و  عسل  ماه  دوربین  جلوی 
در روی مردم به صورت پخش زنده عنوان شد 
شیرین  را  آواز  عالم  هنری  کام  نتوانست  هم 
که  امیدی  و  خداوند  لطف  بر  تكیه  با  اما  کند 
هنوز در وجودم نفس می کشد، هر روز و در هر 
اجرا احساس می کنم یک روز به جایگاهی که 

لیاقتش را دارم می رسم. 
کالم آخر

ابراز  است.  مثبت  باورهای  از  صحبت  همه جا 
احساسات عمیق آدم ها بخشی از اعتماد به نفس 
حوزه  در  می کند.  پررنگ تر  را  هنرمندان 
زیادی  مشكالت  با  ما  خوانندگی،  و  موسیقی 
مواجه هستیم. هموارکردن مسیر یک هنرمند، 
اهالی  جامعه،  افراد  حمایت  و  توجه  نیازمند 
رسانه و مسئوالن مربوطه است. به نظر من تنها 
دارند  موسیقی  و  آواز  اهالی  همه  که  رسالتی 
فاز  بتوانند  هم  دست  در  دست  که  است  این 
به  را که مثل یک ویروس خطرناک  افسردگی 
جان جامعه افتاده را از روح و ذهن مردم پاک 

کنند. به امید فرداهای شاد..
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معلولیت گرچه نوعی تفاوت است اما آنچه همواره 
معلوالن در پی آن بوده اند و حق طبیعی آنان هم 
بوده، فرصت برابر است؛ چیزی که در جامعه ما 
کمتر تحقق یافته و این امر، آنان را از بسیاری از 

حقوق شهروندی خود محروم کرده است.
و  رفتار  با  مردم  خود  گاهی  را  محرومیت ها  این 
از  را  نگاهشان رقم می زنند و حق زندگی عادی 
معلوالن می گیرند؛ تا آنجا که برخی افراد دارای 

معلولیت از این نگاه ها به خانه پناه برده اند.
باید جایی برای سهیم کردن این افراد در جامعه 
بكشاند؛  اجتماع  عرصه  به  را  آنان  بتواند  و  باشد 
افراد را  این  جایی مانند کانون معلولین توانا که 
تا توانمندی های  بپذیرد و فرصتی به آنان بدهد 
سال   22 حدود  مدت  در  کنند.  ثابت  را  خود 
تنهایی  پیله  از  زیادی  افراد  کانون،  این  فعالیت 
خود بیرون آمده اند و حضور اجتماعی افراد دارای 

معلولیت را به تصویر کشیده اند.
دارای  افراد  از    1355 متولد  رمضانی  منیره 
تا سال ها به  معلولیت است که به گفته خودش 
دلیل معلولیت منزوی بوده و فعالیتی نداشته تا 
اینكه از طریق همكالسی های دوران دبیرستان با 

کانون معلولین توانا آشنا می شود.
*قصه آشنایی

او از سال 79 و روزهای 24 سالگی اش می گوید و 
از آن روزی که برای فعالیت در کارگاههای کانون  
مراجعه کرد؛ اما چنان آرام، خجالتی و کم صحبت 

بود که بنیانگذار کانون توانا او را ناشنوا پنداشت.
منیره 41 ساله امروز، آن روزها را چنین به یاد 
توانا  به کانون معلولین  از آمدن  می آورد: »پیش 
بودم.  گرفته  دیپلم  داشتم.  بدی  خیلی  روحیه 
من  فعالیت  تنها  بودم.  عصبی  و  منزوی  بیكار، 

رفتن به مدرسه و بازگشت به خانه بود. پس از آن 
فقط روازنه مدت کوتاهی را در کانون می گذراندم 
و در آن مدت، کارها را مشاهده می کردم تا یاد 

بگیرم.«
ادامه مسیر زندگی منیره از زبان خودش چنین 
من  به  کارهایی  گذشت،  که  »مدتی  است:  بوده 
کانون  دبیرخانه  در   80 سال  از  و  شد  سپرده 
تاکنون  زمان  آن  از  مشغول شدم.  توانا  معلولین 
در همان بخش فعالیت می کنم و اکنون مسئول 

دبیرخانه هستم.«
معلولیت  که  است  خانواده  عضو  تنها  منیره 
تالش های  و  جسمی  مشكالت  درباره  وی  دارد. 
می کند:  تعریف  اینگونه  درمان  برای  خانواده اش 
حرکتی  هیچ  پاهایم  و  دست ها  کودکی،  »در 
نداشت و مادرم آنقدر مرا نزد پزشكان برده تا اینكه 
از دو یا سه سالگی توانسته ام آنها را حرکت دهم 
و بتدریج بهبود یابم. اکنون معلولیت من فقط در 
چهره ام مشخص است. خانواده ام تا چندین سال 
پیگیر درمان من بودند به طوری که در 18 سالگی 
برای جراحی به بیمارستان رفتم اما ترسیدم و از 

جراحی منصرف شدم.«
*نگاه های تکراری

منیره هم مانند بسیاری دیگر از معلوالن از رفتار 
و نگاه های مردم دل آزرده و ناراحت است که این 
نگاهها باعث ناراحتی خانواده و بویژه مادرش هم 
از  تا سال ها  او می گوید: »خود من هم  می شود. 
سوار  وقتی  اوایل  می شدم.  ناراحت  رفتارها  این 
اتوبوس می شدم، از نگاه  مردم خجالت می کشیدم 
اما اکنون تقریبا با آن کنار آمده ام و اهمیتی به 

رفتارشان نمی دهم.«
و  منیره  که  هست  دیگری  زیاد  مشكالت  اما  و 

دوستان دارای معلولیتش به دلیل معلولیت با آن 
درگیرند و رفتار و نگاه ناپسند برخی شهروندان 
کانون  آرام  بانوی  است.  افزوده  آنان  بر مشكالت 
این چنین به مشكالت اشاره می کند: »یكی از این 
معلولین  کانون  از  خارج  که  است  آن  مشكالت 
توانا موقعیت کارکردن در اختیار من و امثال من 
قرار نمی دهند. پیش از آمدنم به کانون به دلیل  

معلولیت، جای دیگری مرا نمی پذیرفتند.«
معلولین  کانون  در  کارش  کنار  در  اینک  منیره 
توانا در رشته های هنری هم دستی بر آتش دارد. 
رشته تحصیلی اش خیاطی است و اکنون گلدوزی، 
ترمه دوزی و فشن دوزی هم می کند. او چند ماه 

است که خط تحریری را می آموزد.
وی که به گفته خودش کم و بیش اهل مطالعه 
است، یک ویژگی دیگر هم دارد و آن اینكه او را 
شاید بتوان پر و پا قرص ترین مخاطب پیک توانا 
خواند؛ می گوید تمام شماره های »پیک توانا« را از 
نخستین شماره انتشار تاکنون مطالعه و نگهداری 

کرده است.
با گذشت این سال ها او را اهالی کانون معلولین 
توانا از بی حاشیه ترین، آرام ترین و خوش خلق ترین 
کارکنان مجموعه می دانند. او نه تنها داخل کانون 
بلكه با تمام کاستی ها و نگاه های مردم توانسته 
بسیارند  نرود  یادمان  دهد.  ادامه  خود  کار  به 
های  نگاه   زیر  و  ما  اطراف  در  که  منیره هایی 
سنگین برخی از ما برای ماندن در اجتماع مبارزه 
می کنند و به ناچار با تمام مشكالت کنار می آیند. 
نكند با رفتار خود، باری بر مشكالت آنان بیفزاییم.

با  و درسی که از منیره و منیره های معلولی که 
وجود همه مشكالت و موانع از خانه خارج شده  
و وارد جامعه شده اند می آموزیم این است که ما 
مسوول رفتارهای خودمان هستیم. فراموش نكنیم 
معلوالن همه تالششان را می کنند تا نگاه جامعه 
را نسبت به خودشان اصالح کنند اما واقعیت این 
است که ما مسوول رفتار دیگران نیستیم و آنقدر 
باید از درون، اعتماد به نفس و تحرک برای ورود 
به جامعه و ادای نقش های اجتماعی را قوی کنیم 
که حتی در صورت مواجهه با هر نگاه و رفتار در 
روی  ندهیم  اجازه  شهروندی،  هر  توسط  جامعه 

زندگی شخصی و کاری ما تاثیر بگذارد.
در واقع این معلوالن هستند که با نحوه رفتارشان 
نامناسب  نگاه های  و  رویكردها  چنین  مقابل 
اجتماعی در کوچه و خیابان، می توانند خود به 

عاملی برای اصالح این ناهنجاری ها تبدیل شوند.

گفت وگو با یکی از پر و پا قرص ترین خوانندگان »پیک توانا«

جسارت حضور اجتماعی یک معلول، بدون فرصت برابر
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چشمانی به رنـگ موسیقـی

تئــوری همــه چیــز معرفـی   فیلـم

»ری چارلز رابینسون« 23 سپتامبر 1930 در شهر آلبانی ایالت جورجیا به دنیا آمد. او کودکی اش را 
در فقر و تنگدستی گذراند. قدرت بینایی او در شش سالگی درست یک سال پس از آن که شاهد غرق 

شدن برادر کوچكترش بود شروع به کم شدن کرد و پس از یک سال کامال نابینا شد.
صاحب یک فروشگاه کوچک محلی اولین آموزگار موسیقی »ری« بود. ری سه ساله بود که به فروشگاه 

فیلم »تئوری همه چیز« بر اساس داستان زندگی 
استفن هاوکینگ، دانشجوی جوان دانشگاه کمبریج 
و فیزیكدان بزرگ آینده در دوران جوانی اش است. 
استفن  نقش  در  ردماین«  »ادی  فیلم  این  در 
نام  به  دختری  با  و  است  شده  ظاهر  هاوکینگ 

جین-فلیسیتی جونز- آشنا می شود.
او دختر خجالتی و زیبایی است که خالف تفكرات 
هاوکینگ به وجود خداوند و هدفمند بودن جهان 
 21 از  استفن  گذر  از  پس  است.  معتقد  خلقت 

سالگی عالئم بیماری نادر او نمایان شد.
نورون های  در  اختالل  بیماری  نوعی  دچار  وی 
مخفف  که  بود  شده  »ای.ال.اس«  نام  به  حرکتی 
بیماری  این  است.  اسكلروز«  الترال  »آمیوتروفیک 
سیستم  در  اختالل  موجب  پیش رونده  و  بدخیم 
این  سلول های  تدریج  به  و  می شود  نخاع  عصبی 
موجب  ای.ال.اس  می اندازد.  کار  از  را  اعصاب 
که  است  حرکتی  نورون های  پیش رونده  انحطاط 
که  همچنان  می کنند.  حرکت  نخاع  و  مغز  بین 
نمی تواند  دیگر  مغز  می میرند،  حرکتی  نورون های 
به ماهیچه های بدن سیگنال برساند و بدین ترتیب 
دنبال  به  نمی رسد.  ماهیچه ها  به  مغزی  عالئم 
بدن  در  حرکت  ایجادکننده ی  که  ماهیچه ها  آن، 
می شوند  کم قدرت تر  و  الغرتر  تدریج  به  هستند، 

و  می شود  کمتر  و  کمتر  پیوسته  آن ها  کارایی  و 
سرانجام از بین می روند.

کشف این بیماری در استفن هاوکینگ هم زمان با 
عمیق تر شدن رابطه وی با فلیسیتی اتفاق می افتد 

و سرآغاز فصلی جدید در زندگی آنها می شود.
عمیق  رابطه  سینمایی  شاهكار  این  قوت  نقطه 
هاوکینگ و همسرش است. گرچه اشارات مختصر 
در  هاوکینگ  تئوری های  رشد  روند  به  کلی  و 
فیلم حول  اصلی  محور  می شود؛  علمی  موضوعات 
و  رویدادها  نقل  در  و  شخصی  زندگی  داستان 
دانشمند  این  شكوفایی  دوران  پرتالطم  لحظات 

بزرگ قرن می چرخد.
همان گونه که از اسم این اثر نمایان است، داستان 

و  بی پایان  تئوری  یک  قسمت،  هر  در  می تواند 
پیچیده مثل تمام تئوری های علمی هاوکینگ بیان 
نظریه های  تا  با شور جوانی  پاک  از عشقی  و  کند 

عمیق و جسورانه ی کیهانی را به تصویر بكشد.
»راتن تومیتوز«  برپایه نظرات 207 منتقد، اعالم 
کرد که 80 درصد آنان نظرات مثبت راجع به این 
اثر بیوگرافی داشته اند و به طور میانگین نمره 7.3 
را از 10 به آن داده اند. در توضیحات این وب گاه 
داستان  نیمی  و  زندگی نامه  »نیمی  آمده است: 
عاشقانه، نقطهٔ قوِت نظریهٔ همه چیز، کارگردانی 
جیمز مارش و بازی بی نظیر بازیگرهای نقش اولش 

است«

او می رفت و پیانوزدن او را تماشا می کرد. صاحب این 
فروشگاه محلی بود که به او نواختن ملودی های ساده 
را آموخت و اولین گام را در راه تبدیل کردن کودکی 

فقیر به موسیقیدانی طراز اول را برداشت.
وقتی ری هفت ساله بود از طرف یک موسسه خیریه 
برنده کمک هزینه تحصیل در یک مدرسه موسیقی 
مخصوص کودکان نابینا و ناشنوا شد. او به طور رسمی 
درس های آهنگسازی را و نواختن سازهای پیانو، ارگ،  

ساکسوفون، کالرینت و ترومپت را آموخت. 
و  انجیلی  موسیقی  روح نوازی  چیز  هر  از  بیش  اما 
احساس ناب موسیقی »بلوز« او را مجذوب خود کرد. 
موسیقی  مختلف  انواع  به  عالقه   و  وسیع  سلیقه  این 
بر جای  او  کاری  کارنامه  در  را  اثرات خود  به خوبی 

گذاشت.
وی  هنری  کارنامه   50 دهه  آغازین  سال های  در 
ترانه هایی  پیوسته  طور  به  می شد.  پربار  آرام آرام 
پیانو  دیگر  خوانندگان  برای  و  می کرد  منتشر  را 
می نواخت و آهنگ هایشان را تنظیم می کرد. همكاری 
با افرادی مانند »گیتار اسلیم« و »راس براون« نقش 

زیادی در شكل گیری سبک آینده ری چارلز داشت.
سرانجام ، ری در سن 74 سالگی بعد از 1 سال فرایند 
دنیا  از  کهن سالی  های  بیماری  درمان  و  ها  جراحی 
رفت. حاصل 7 دهه زندگی پربار ری چارلز را میتوان 
و  دیگر  موسیقی  جایزه  ده ها  و  ِگِرمی  جایزه  در 12 
تاثیرات فراوان بر سبک ها و ستاره های موسیقی بعد 

از او دید.
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پارسا مقینی

امیر موسوی
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دیِس نازنینم

بلندتـر حرف   بــزن

متولد شدم... هر روز که می گذشت متفاوت تر 
بزرگ  زمین خوردن ها،  راه رفتنم،  می شدم. 
شدنم ُگم شد در آن وادی پر از سوال. به خود 
می کردم  فكر  کنم.  انتخاب  خواستم  و  آمدم 
انتخاب  حق  گفتند  شده ام.  مستقل  دیگر 
نمی دانستند.  نمی دانستم،  را  دلیلش  نداری. 
سوختن را آموختم ولی کسی به من ساختن 

نیاموخت...
مدتی بعد فهمیدم قفسی دارد من را احاطه 
نه  شوم  مانعش  می توانستم  من  نه  می کند... 
کسی آن را برایم تدارک دیده بود. این همان 
دیگران  و  من  میان  ابتدا  از  که  بود  قفسی 
من  احاطه  در  سرعتش  بود.  گذاشته  فرق 
بیشتر شده بود. قدم زدنم را سخت کرده بود 
و دویدنم را غیرممكن و از زمین کنده شدنم 
را محال. نفسم را تنگ  می ساخت. در نهایت 
جز  کرد.  متاثر  نیز  را  انسانی ام  ارتباط های 
که  شد  گونه  این  نگذاشت.  برایم  حسرت ها 
من ماندم و قفس هر روز تنگ تر و سخت تر 
قفس »دیستروفی عضالنی«  این  نام  می شد. 
بلد  اگر  شاید  که  زندگی  و  ماندم  من  بود. 
را جور  این قفس، آن  با  بودمش می توانستم 
این قفس  اما دریغ که  دیگری گذران کنم... 
هر بار در هر موقعیتی به هر نحوی قامت کریه 
خود را به من نشان می داد. آن قدر جنگید و 
شكست خوردم تا دست دوستی به طرفم دراز 
کرد... خسته شده بودم از مقاومت. با آغوش 
بهترین دوستم شده.  گرم بغلش کردم. حال 
و  مانده ام  من  ساخته.  زیبا  برایم  را  زندگی 

دیِس نازنیم

چه می گویی؟ کمی بلندترحرف بزن، نمی شنوم! ای بابا! آخر من چه کاره ام؟ 
چرا من باید از آن ها بنویسم؟ من که قلمی بازیگوش، حرف گوش نكن دارم! 
همیشه  دفتر  تا  بكارم  واژه  یک خط  فقط  بله  یک خط  اینكه  برای  که  من 
بی حال  و  باحال  کارتون های  دامن  به  دست  تازگی ها  شود.  سیاه  سفیدم، 
من  من؟  چرا  آخر  می گویم  دارم  چه؟  یعنی  حاشیه  چه؟  شدم.  هالیوودی 
سه سوت  با  و  بخوانم  وردی  جادوگران  مثل  داری  انتظار  نكند  کاره ام؟  چه 
به  خطاب  خودمان  دست وپاچلفتی  کارآگاه  آن  مثل  یا  گردد؟  گلستان  دنیا 
پشت میزنشینان یا به عبارتی میزبانان بگویم: پاهای پرتوان برسید به داد این 
ناتوان؟ )چه؟ ناتوان واژه نامناسبی ست؟ این دیگر تقصیر من نیست، بروید از 
خود جناب کارآگاه بپرسید( فكر می کنی با یک ِورد نوشتن همه چیز درست 

اگر می شد چه می شد! همه  بكن  را  فكرش  ای کاش می شد؟  ولی  می شد؟ 
میزبان ها بیشتر از قبل هوای اربابان خود را داشتند خدا را چه دیده ای؟ شاید 
قلم من روغن کاری می شد و می توانست دوباره راه برود و از دنیای ساکنان 
ویترین بگوید که  مثل مانكن ها فقط اجازه دارند خودشان را در معرض نمایش 

قراردهند؛ همین و بس فقط.
دعاکن قلم من راه برود، محتاجم به دعایت... الو.....الو ....ای بابا! این چراقطع 

کرد؟!

      سیما علیمردانی
   نویسنده دارای معلولیت 

آوا جهانگیری
نویسنده دارای معلولیت از اصفهان

نر 
 ه

ب و
اد
تصویرگر: زهره موسی الرضایی
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میزبان  توانا  کانون  هفته،  هر  پنجشنبه  و  دوشنبه 
کالس تئاتر است؛ تئاتری که در آن نمایش زندگی به 
کودکان و نوجوانان دارای معلولیت آموخته می شود.

هنرجوها دیالوگ ها را پس از مربی تكرار می کنند. 
به  باید  مربی  و  می مانند  جا  گاهی  برخی شان 
کمک شان بیاید؛ اما گاهی نیز آهنگ صدای شان را 
بلند، هماهنگ و با قدرت از حنجره های شان بیرون 
می گیرند،  کمک  اجرا  برای  خود  بدن  از  می ریزند. 
گاهی با دست بر سر می زنند و حرکاتی را همزمان با 

دیالوگ ها اجرا می کنند.
بازی می کنند؛ قصه برخی  را  نمایش زندگی  اینجا 
آدم هایی که دیو شده اند و خود را، دیگران را و جهان 
را نمی شوند و نمی بینند. ابتدای نمایش، همه با هم 
می خوانند: »و ما آدم بودیم در عالم.« و پس از آن 
هر یک از شش هنرجوی کالس در نقش چشم ها، 

گوش ها، دهان و سر ظاهر می شوند.
نمایشنامه سختی است؛ اما هنرجوها آن را می خوانند 

و اجرا می کنند.
بازیگران نمایش زندگی در کالس تئاتر

توانمندی  که  کالس  این  هنرجوهای  از  یكی 
و  صدا  بم  و  زیر  دیالوگ ها،  اجرای  در  محسوسی 
هم  کالس  هنرجوهای  بقیه  به  دارد،  بدن  حرکات 
او  به  را  چشم  نقش  کالس،  مربی  می کند.  کمک 

سپرده است. نامش علیرضاست و 12 سال دارد.
می پرسیم: »سخت نیست؟« و از او جواب می شنویم: 
»از شاهنامه که سخت تر نیست. من شاهنامه بازی 
بوده ام.  فریدون  بوده ام،  ماردوش  ضحاک  کرده ام. 
حاال  کرده ام.  بازی  را  نهج البالغه  نمایش  طاووس 

اینجا هم نقش چشم را دارم.«
علیرضا به گفته خودش یک سال و پنج ماه می شود 

که در کالس های تئاتر کانون شرکت می کند.
همسن  و  هم نام  کالس  این  در  دیگری  هنرجوی 
علیرضاست. تاکنون چهار نقش به نام های سگ خاله 
ایفا  را  نوروز، کولی پسر و دیِو چشم  پیر زن، عمو 

کرده است.

امیرمحمد، دیگر هنرجوی این کالس 13 سال دارد 
و نقش دهان را بازی می کند. به گفته خودش دو 
سال و نیم است در کالس تئاتر شرکت می کند. در 
نمایش های مختلف نقش هایی مانند کولی و گاو خاله 
پیر زن را هم بازی کرده. او حتی در نمایش فصل ها، 
زمستان بوده و استعدادهایش را بر تماشاگران باریده 

است.
ابوالفضل، 11 ساله هم 9 ماه در کالس تئاتر حضور 
داشته و نقش هایی مانند کولی پسر را در نمایش های 

کانون بازی کرده است.
نازنین، تنها دختر کالس و ایفاگر نقش دهان است. 
اکنون با 13 سال، چهار ترم می شود که در کالس 
بار  سه  گذشته،  ترم های  در  می کند.  شرکت  تئاتر 
مهربانانه،  بارها  و  کرده  اجرا  را  زن  پیر  خاله  نقش 
حیوانات مزرعه را در بارش باران زیر سقف خانه اش 

پناه داده است.
پیش  نیم  و  سال  یک  از  و  است  ساله   11 عباس 
تاکنون به کالس های تئاتر کانون می رود. نقش ماه 
را در نمایش ننه گل گیس بازی کرده و در نمایش 

دیوها، دیِو گوش است.
کمی که روال کالس جلوتر می رود، برای هماهنگی 
دقایقی  تمرکز،  و  دقت  افزایش  و  بدن  اعضای 
وقتی کسانی درب  نرمش می کنند.  یكدیگر  همراه 
انگلیسی  زبان  کالس  آغاز  برای  و  می گشایند  را 
»زبان  جمله  به  پاسخ  در  می کنند،  صدای شان 
و  می آورند  بیرون  را  زبان های شان  همگی  داریم«، 
همزمان می خوانند: »ما هم زبان داریم« و با صدای 

بلند می خندند.
تئاتر کودکان معلول از نگاه عمو تربچه 

مربی این کالس به نام هادی افشار مرد جوان 31 
ساله ای معروف به »عمو تربچه« است که از پنج سال 
پیش مربی هنرهای نمایشی شامل قصه، شعر، تئاتر 
و حرکات نمایشی ویژه کودکان و نوجوانان است و 
در مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و فرهنگسرای 

شهرداری مربی گری می کند.

و  آغاز شده  پیش  دو سال  از  کانون  با  او  همكاری 
معتقد است که گرچه هنرجویان کانون معلولین توانا 
با دیگر کودکان تفاوت هایی در اجرا دارند؛ اما روح 
افراد یكی است و شادی، غم، لذت و هیجان  همه 

را می فهمند.
افشار می گوید: کودکان دارای معلولیت در کالس های 
تئاتر هرچند محدودیت های حرکتی داشته باشند؛ 
اما قدرت گفتار دارند و برخی از کاستی های فیزیكی 
میزان  اساس  بر  نقش سپاری  و  گریم  با  می توان  را 

توانایی یا محدودیت حرکتی جبران کرد.
وی ادامه می دهد: هدف ما در این کالس ها افزایش 
اعتماد به نفس و تقویت حواس کودکان است؛ ضمن 
اینكه شرکت در کالس های تئاتر برای آنان فرصتی 
می شود تا یكدیگر و دیگر افراد را ببینند و تفاوت ها و 

شباهت های خود با دیگران را بهتر بشناسند.
عمو تربچه بچه های کالس تئاتر اضافه می کند: آنان 
شاید بازیگر نشوند؛ اما می توانند منتقد یا نویسنده 
و  است که خوب می بیند  منتقد کسی  زیرا  شوند؛ 
را  دیدن  خوب  تئاتر  کالس های  در  کودکان  این 

می آموزند.
افشار می گوید: مهم این است که کودکان تجربه به 
دست می آورند؛ زیرا وقتی بازی در تئاتر را بیاموزند، 
در مدرسه و اجتماع هنگام قرار گرفتن در کنار افراد 
تندرست، توانمند هستند و این توانمندی برای آنان 

اعتماد به نفس در جامعه را به همراه دارد.
او ادامه می دهد: اینجا برای موفقیت کودکان کالس 
یا  بازیگر شوند  آنان  نهایت  در  اما  می کنیم؛  تالش 
نشوند، سیمرغ بگیرند یا نگیرند، کالس و کودکانش 
شادی  دارد،  اهمیت  آنچه  زیرا  می دانیم؛  موفق  را 

کردن آنان در کالس تئاتر است.
زندگی  بازی  در  سر،  و  دهان  گوش ها،  چشم ها، 
را  ما  سخن  صدای  آنكه  می خوانند:  یک صدا 
نمی شنود، از شنیدن صدای خود و جهان عاجز است 
و آنكه نمی بیند، در واقع خود وجودی اش را ندیده 

است.
میترا بهرامی
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گزارشی از کالس تئاتر کانون توانا؛
آموزش نمایش زندگی در کالس تئاتر کودکان معلول
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تشكر
ای ویلچر من از تو ممنونم
ممنون که بابای مرا بردی
بابای پیرم را کمک کردی

تا سرزمین کربال بردی
ای ویلچر بابای من آیا

از درد پایش باز می نالید
یا این که آن  جا مثل پروانه
پر می زد و از شوق می بالید

ای ویلچر وقتی که بابایم
با تو به سوی کربال می رفت

حس کردی آیا گریه هایش را
ذکر حسینش تا کجا می رفت

آیا تو دیدی در نگاه او 
یک آسمان ابر بهاری را
یا که شنیدی از زبان او 
دلگریه های بی قراری را

همراه بابا ! خوش به حال تو !
تو که برای او عصا بودی

می بوسمت چون مثل بابایم
از زائران کربال بودی  

                   علی باباجانی                                          

رویای عشق

کاش در شهر تو یک لحظه مسافر بودم
با تو یک عمر چه می شد که مجاور بودم
می نشستی که بگویی به من از راز جنون

با تو در مسئله عشق مشاور بودم
اخم و لبخند تو یكباره دلم را لرزاند

کاش من مثل خودت این همه ماهر بودم
نیمه شب آمدی و موی مرا شانه زدی

سرخوش از عطر حضورت شده، فاخر بودم
بی اراده غزل از چشمه دل می جوشید

ناگهان خاطرم افتاد که شاعر بودم
بی خیال گذر ساعتم و ثانیه ها

من که از روز ازل با تو معاصر بودم
گردش چشم خمار تو مسلمانم کرد

قبل از آن مستی مفرط، به تو کافر بودم
با طلوع سحر افسوس تو را گم کردم
کاش همراه تو در خواب، مهاجر بودم

                        معصومه احمدپور 
شاعر دارای معلولیت از مبارکه اصفهان 

باور کن
حس شیرین پیروزی را همیشه کسانی چشیده اند که محدودیت ها را با قابلیت هایشان پوشانده، و به آنچه هستند باور دارند. بودند... هستند.... و می مانند... آنها که قاعده 

بازی با فرشتگان را خوب بلدند... می توانند با چشمانی تاریک اما دلی روشن... زبانی خاموش و لبانی از لبخندهای پر حرف
بال هایی شكسته و پروازهایی بلند.... به تو یادآور شوند: که هرکه هستی! هر کجا که هستی! آمده ای تا ردی از خود بگذاری، تا طعم وقوع رویاهایت را بچشی! تا ثابت کنی 
هر آنچه که از تصور دور بود به واقعیت نزدیک است و هر اندیشه باطلی ممكن... آنها خوب می دانند که باور فقط به یک چیز نیاز دارد... قلب... همان ماهیچه مشترک 

بین من و تو و دیگری... آنها می دانند که با تناقض در ظاهر و باطنی به وسعت دریا... تغیر می دهند قاعده های این بازی را... باور کن!
مهرنوش دوست محمدیما! خودت... و دیگری را...             

پاییز
قصه پاییز را شنیدهای؟ قصه پاییز فصل دلتنگی ست. قصه واژه های تنهایی. پاییز قصه می بافد از جنس برگ های طالیی خشک... پاییز 
یک رنگ نیست پاییز تار و پودش از هزار رنگ و هزار معناست... گاهی تلنگر می زد گاهی سكوت می کند... گاهی میهمان نیمكت پارک 
می شود و برگ های ریخته شده در آغوش پارک را تو میزبانی... طنین این خردشدن ها گرچه برایت بازیچه است، اما برای پاییزی که برهنه 
می شود تا پوشیده شود سنگفرش خیابان درد است. اینک! قصه پاییز هم شنیدنی است هم دیدنی! مرهم دلتنگی است، ماوای تنهایی، و 

التیام زخم های بی کسی... چه شنیده باشی چه نباشی، رهگذری... رهگذری که در دل چهار فصل عبور می کند...
                                             کتایون اسكندری

                                                                                                                 نویسنده دارای معلولیت از کرمان

ان
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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    3۰۰۰7۵۴۵ کوتاه   پیام 

کنند. 
جایزه اي  تحلیل  بهترین  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.
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معلولیت همیشه با زندگی انسان آمیخته بوده و جامعه در هر برهه زمانی، نیازهای متفاوتی 
برای تعامل با این پدیده فیزیولوژیک، اجتماعی و روانشناختی احساس  می کرده  است. 
معلولیت جسمی می تواند ناشی از ارث و اکتساب یا سوانح باشد؛ در هر  دو حالت ارثی)لزوما(  
و ناشی از سانحه )گاها( با کودکی آسیب پذیر و ظریف  مواجه هستیم. شایع ترین معلولیت 

های جسمی در کودکان عبارت است از:
1. جسمی _ حرکتی مانند فلج اطفال، دیستروفی عضالنی .

2. احشایی مانند صرع، تاالسمی.
3. حسی مانند نابینایی، ناشنوایی.

معلولیت جسمی کودکان  از هر نوع، چالش های رشدی، پرورشی و تربیتی را رودرروی 
کودک بویژه والدینش قرار می دهد. چگونگی برخورد و تعامل با این چالش ها کلید اصلی 
موفقیت یا ناکامی کودک در ادامه مسیر زندگی است. در واقع عملكرد مطلوب یا نامطلوب 
دارای  روانی کودک  و  اجتماعی  بهنجار جسمی، عاطفی،  اساسی در رشد  خانواده، نقش 
معلولیت خواهد داشت؛ این قاعده درباره تمام کودکان پابرجاست اما آنچه این معادله را 

برای کودک معلول و خانواده اش پیچیده تر می سازد، نیازهای ویژه این کودکان است.
دارای  کودکان  والدین  برای  هایی  توصیه  پرداخت،  خواهیم  آن  به  اینجا  در  آنچه 
معلولیت جسمی، به منظور تحقق عملكرد بهتر  در پرورش و تربیت و در نهایت تسهیل 

فرآیندتوانمندسازی فرزندان دلبندشان خواهد بود: 
1. ابتدایی ترین نكته بویژه برای والدین کودکان دارای معلولیت  جسمی ارثی، این است 
که این رخداد را بپذیرند. عموما والدین پس از اطالع از معلولیت کودک گیج و سردرگم 
می شوند و واکنش هایی از قبیل ترس، انكار، ناامیدی، افسردگی و حتی طرد کودک را 
نشان می دهند. پذیرش، سازگاری و تغییر نگرش به این مساله، عملكرد مثبت در پرورش 
و تربیت فرزند را به دنبال دارد، در غیر اینصورت انتظار موفقیت در چالش های رشدی و 
تربیتی کودک، امری بیهوده خواهد بود. برای سازگاری و مدیریت بهتر،  استفاده  از خدمات 

روانشناسان، مشاوران و مددکاران اجتماعی توصیه می شود.
2. تدوین یک برنامه دریافت خدمات خانوادگی و انفرادی برای کودک ضروریست، بنابراین 
با متخصصان  آنها  تحقق  برای  و  تهیه  را  احساس شده  نیازهای  از  فهرستی  باید  والدین 

مشورت کنند. 
3. والدین باید سعی کنند برنامه ریزی هدفمند برای توانمندسازی نهایی کودک داشته 

باشند و برنامه-ریزی آنان در سه الگو طبق بندی شود:
تا حد امكان و  های کوتاه مدت مانند رشد جسمی مناسب، اصالح معلولیت  برنامه  الف. 

پیشگیری از معلولیت های اضافی در نوزادی
امكان و  تا حد  مانند رشد جسمی مناسب، اصالح معلولیت  های میان مدت  برنامه   ب. 
پیشگیری از معلولیت های اضافی دردوران نوباوگی و نوپایی، رشد مهارت های حرکتی 
و رفتاری مثل غذا خوردن، سالم کردن، رعایت نوبت، سهیم شدن، همكاری، خالقیت و 
به طور کلی هر مهارتی که برای ورود کودک به اجتماع کوچک مهد کودک و  پیش دبستان 

مورد نیاز است
ج.  برنامه های بلند مدت مانند ورزش و تربیت بدنی به صورت ثابت و همیشگی، مدرسه 

رفتن، ادامه تحصیل، استعدادیابی، حرفه آموزی، اشتغال و ازدواج
4.  والدین باید فهرستی از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه معلولیت را بیابند و بنا به 
شرایط خود، یک یا چند نهاد را برای همكاری و دریافت خدمات، انتخاب و با آنها ارتباط 

برقرار کنند.

5. والدین باید از دلسوز ی و نگرانی های بی مورد بپرهیزند که توصیه هایی به والدین دارای فرزند معلول
تنها نتیجه این امر، سد کردن مسیر توانمندسازی کودک خواهد 
بود. با کودک معلول باید همانند سایر فرزندان رفتار کرد. به این 
ترتیب از حسادت سایر فرزندان، فرسودگی خود والدین در طول 

زمان و مغشوش شدن فضای خانواده نیز جلوگیری خواهد شد.
علت  به  که  هستند  نیز  هایی  خانواده  اخیر  مورد  برعكس   .6
مشكالت پرورش یک فرزند دارای معلولیت جسمی، طیفی از کم 
لطفی و نامهربانی نشان می دهند، از بی توجهی نسبت به کودک 
گرفته تا سپردن وی به مراکز مراقبت شبانه روزی. در این زمینه 
باید گفت بی توجهی به کودک، آسیب های روانی جبران ناپذیری 
درپی خواهد داشت و عوارض معلولیت و محدودیت فعالیت و 
مشارکت او را جدی تر و بیشتر می کند؛؛ درنتیجه بی توجهی به 
کودک دردی از والدین هم دوا نخواهد کرد چرا که با بدتر شدن 
سپردن  خواهدیافت.  افزایش  نیز  خانواده  مشكالت  او،  وضعیت 
کودک به مراکز مراقبت شبانه-روزی نیز- حتی با پیش فرض 
رسیدگی کامل- می تواند زندگی یک انسان که دارای قابلیت 
های شكوفایی به بهترین شكل خواهد بود را تباه کند. ضمنا به 
اعتراف شماری از خانواده هایی که تجربه سپردن کودک دارای 
معلولیت جسمی به مراکز مراقبت را دارند، حس عذاب و ناراحتی 
زایل خواهد  پایان عمر  تا  را  انتظارشان  وجدان، آسودگی مورد 

کرد. 
7. والدین باید بدانند تاکید بر نقاط قوت فرزند دارای معلولیت  
جسمی، نكته ای اساسی در تربیت فرزندشان است چراکه این 
امر، شالوده  شكل گیری اعتماد به نفس و عزت نفس کودک به 

شمار می رود.
یا  ناتوانی  سردرگمی،  احساس  که  هرزمان  در  باید  والدین   .8
فرسودگی در پرورش و تربیت فرزندشان کردند به یک مشاور 
بهترین  های یک متخصص،  راهنمایی  از  استفاده  با  تا  مراجعه 

تصمیم را اتخاذ کنند.
9. پدر و مادر باید همیشه به خاطر داشته باشند هیچ چیز نباید 
مانع روابط عاطفی و زناشویی آنان شود؛قرارنیست به بهانه توجه 
به فرزندان دارای معلولیت، از همدیگر غافل شوند. هرگونه اختالل 

در این زمینه کل سیستم خانواده را متاثر خواهد ساخت.
10. هزینه های نیازهای ویژه کودکان معلول یكی از نگرانی های 
والدین است؛ در این زمینه پیشنهاد می شود تا آنجا که ممكن 
ارایه  نهاد  های مردم  با شناسایی مراکز دولتی و سازمان  است 
دهنده خدمات رفاهی، آموزشی، اجتماعی تالش کنند نیازهای 

خود را تاحدممكن برآورده سازند.
11. ممكن است معلولیت جسمی به حدی شدید باشد که کودک 
به  باید تالش کرد  ابتدا  باشد،  نداشته  را  به مدرسه  توان رفتن 
هر شكل ممكن – درصورت استطاعت خانواده- زمینه فرستادن 
کودک به مدرسه و در جمع دیگر دانش آموزان بودن را برای او 
فراهم آورد اما اگر نشد به این نكته توجه شودکه شاید این کودک 
از رفتن به مدرسه محروم باشد اما هرگز نباید از آموزش باز بماند. 
در واقع معلولیت جسمی در هر سطحی که باشد مجوز محروم 

ماندن کودک از آموزش را صادر نمی کند. 
12. والدین باید تالش کنند شبكه روابط اجتماعی قوی داشته 
باشند به این معنا که روابط خوب ، منسجم و همیارانه با اعضای 
ترتیب می  این  به  باشند،  داشته  دوستان  و  فامیل، همسایگان 
توانند در هنگام نیاز از یاری این شبكه ارتباطی، بهره بگیرند و 

ضمن آن موجب ارتقای مهارت های اجتماعی فرزندشان شوند.

منابع:
1.کریمی درمنی، حمیدرضا)1395(»توانبخشی گروه های خاص« تهران: انتشارات 

رشد- چاپ سوم.
تربیت  و  تعلیم  مجله  ویژه«  نیاز  با  و کودک  2. کشاورز، سوسن)1391( »خانواده 

استثنایی- شماره 110.
3. مشایخی، نازلی؛ ترابی میالنی، فریده)1391(»کودکان استثنایی« تهران: انتشارات 

فاطمی- چاپ اول.
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اختالل تکلم یا آفازی چیست؟
پس از آسیب های مغزی شامل سكته و ضربه 
مغزی احتمال اینكه برقراری ارتباط و تكلم 
به  بسته  دارد.  وجود  بگیرد  قرار  تاثیر  تحت 
بروز  متفاوتی  عالئم  آسیب  محل  و  شدت 
می کند. زبان پریشی یا آفازی اصطالحی است 
که در این موارد به کار می رود. نیم کره چپ 
مغز نیم کره زبانی نامیده می شود یعنی محل 
درک و بیان گفتار در این منطقه قرار دارد که 
با مشكالت حرکتی سمت راست بدن ارتباط 

مستقیم دارد.
عالئم آفازی چیست؟

ولی  دارد،  گوناگونی  دسته بندی های  آفازی 
بیانی  و  درکی  بخش   2 به  کلی  طور  به 
درک  بیماران  برخی  می شود.  تقسیم بندی 
برخی  و  بهتری  بیان  برخی  و  دارند  بهتری 
هستند.  مشكالتی  دارای  جنبه   2 هر  در 
این افراد ممكن است در خواندن و نوشتن، 

و  کالمی  اشاره های  عبارت،  و  کلمات  تكرار 
غیرکالمی، فهم دستورات، نامیدن وسایل و 
امكان  نكنند در کل  به خوبی عمل  تصاویر 
یک ارتباط موثر و سالم از آنها گرفته می شود. 
چه  می خواهند  می دانند  بیماران  از  برخی 
نمی توانند  زیاد  تالش  وجود  با  ولی  بگویند 
با  ولی  می گویند  سخن  خوب  هم  برخی  و 
نه  برخی  و  نمی زنند  حرف  مرتبط  موضوع 
محیط  متوجه  نه  و  می گویند  سخن  خوب 

پیرامونی می شوند. 

تاثیر آفازی بر بیماران چیست؟ 
روانشناختی  نظر  از  بیماران  اول  مرحله  در 
به  تاثیر قرار می گیرند و ممكن است  تحت 
سمت افسردگی یا پرخاشگری میل کنند و یا 
از اینكه نمی توانند ارتباط برقرار کنند ناامید 
این  در  خانواده  عملكرد  که  شوند  خسته  و 

شرایط اهمیت باالیی دارد.

کنند  باید طی  بیماران  این  که  مسیری 
چیست؟

است.  پزشكی  اقدامات  پیگیری  قدم  اولین 
دوره  یک  بیمارستان  از  ترخیص  از  پس 
روند  شروع  برای  )2هفته(  کوتاه  استراحت 
پس  و  می شود  توصیه  خودبه خودی  بهبود 
از آن شروع فرآیند توانبخشی و مراجعه به 
با شروع  تا  آسیب شناس گفتار و زبان است 
تمرینات تخصصی در همه حیطه ها مهارت 
اهمیت دوران  نكته دارای  یابد.  افزایش  فرد 
طالیی 6 ماهه است که بیمار در این مدت 
نهایت بازگشت به روند طبیعی را طی خواهد 
مغز  در  گفتار  و  حرکتی  منطقه  چون  کرد. 
نزدیک هم هستند پیشرفت حرکتی و جسمی 
سمت راست بدن بر روند گفتاردرمانی موثر 

خواهد بود.

مروری بر اختالل تکلم پس ازآسیب های مغزی
آرش شهریاری / کاترین تهرانی
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انتخاب واکر مناسب
واکر ها انواع مختلفی دارند. برای انتخاب یک 
واکر مناسب باید ویژگی های آن را با شرایط 

خود مطابقت دهید:
واکر ساده )بدون چرخ(:

که  است  واکر  نوع  متدوال ترین  ساده  واکر 
در مدل های سنگین و سبک موجود است. 
خانگی  محیط  در  استفاده  برای  واکرها  این 
مناسب هستند. از آن جایی که چرخ ندارند، 
حداکثر ثبات را برای افرادی که به کمک نیاز 

دارند فراهم می کنند.
واکر چرخ دار:

واکر  جلوی  در  دو چرخ  دارای  ها  واکر  این 
و  آسان تر  تحرک  باعث  چرخ ها  هستند. 
می شوند.  باز  فضای  در  حرکت  سهولت 
اطراف  به  و  ثابت هستند  اغلب  این چرخ ها 
افرادی  برای  چرخ دار  واکر  نمی چرخند. 
مناسب است که به ثبات بیشتر و همچنین 

کمک برای عبور از زمین ناهموار نیاز دارند.
رولر:

رولر ها، واکر هایی هستند که در هر 4 پایه 
مدل های  شامل  ها  رولر  دارند.  چرخ  خود 
دستی  ترمز  و  گردان  چرخ های  با  مختلفی 
هستند که با کمک این ویژگی ها بزرگترین 
ارائه  را  تحرک  بیشترین  و  حرکت  محدوده 
بزرگتری  چرخ های  که  رولرهایی  می دهند. 
رولرها  دارند.  را  تحرک  بیشترین  دارند 
سبد  و  صندلی  به  مجهز  اغلب  همچنین 

هستند.
عصا:

واکرها بیشترین ثبات را فراهم می کنند، اما 
اگر به دنبال وسیله ای هستید که کمترین 
میزان کمک را ارائه دهد، عصا می تواند گزینه 
مناسبی باشد. عصا به شما کمک می کند از 
روی صندلی بلند شوید و تعادل شما را حفظ 
می کند. عصاها انواع مختلفی دارند که تفاوت 
آنهاست.  امكان تاشدن  آنها در نوع دسته و 

برای مسافرت و تسهیل در  تا شو  عصاهای 
نگهداری گزینه مناسبی هستند. 

و  ساده  واکر  بین  تصمیم گیری  هنگام 
چرخ دار، توانایی کنترل کردن چرخ و ترمز را 

در نظر بگیرید. 
نكته دوم در مورد راحتی استفاده از آن است. 
قد، وزن و توانایی بلندکردن خود را بسنجید. 
باشد  به عالوه در مواقعی ممكن است الزم 
واکر را بلند کرده یا واکر را از سطوح ناصاف 
دور کنید بنابراین مدل های سبک تر را در نظر 

داشته باشید. 
اگر مرتب از خانه خارج می شوید، واکری را 
نگهداری و حمل ونقل آن  انتخاب کنید که 
ساده باشد.  بسیاری از واکر ها و رولرها دارای 
صندلی هستند پس اگر زود خسته می شوید 
یا به استراحت نیاز دارید رولرهای دارای سبد 

و صندلی مناسب شما هستند.

واکر  از  استفاده  برای  ایمنی  نکات 
چرخ دار و رولر

هنگام استفاده از واکر  باید 4 فعالیت اصلی 
را با احتیاط انجام دهید. این فعالیت ها شامل 
بلند شدن، راه رفتن، چرخیدن و نشستن است.

آمادگی برای بلندشدن:
1- ترمزها را بگیرید.

2- به جلو حرکت کنید و تا جایی که احساس 
راحتی می کنید به لبه صندلی نزدیک شوید

زیر  است  که ممكن  آنجا  تا  را  پاهایتان   -3
کمر نگه دارید و جوری نشانه گیری کنید تا 

انگشتانتان زیر لبه صندلی قرار بگیرد
4- هر دو دست را روی دسته صندلی قرار 
اینكه یک دست را روی صندلی و  یا  دهید 
یک دست را روی دسته واکر قرار دهید. توجه 
کنید واکر را به دلیل سنگینی وزن یک طرف 

به یک سمت کج نكنید.
5- به جلو خم شوید تا مقداری از وزن خود 

را روی پاهایتان بیاندازید
پاهایتان  روی  توانید  می  که  جایی  تا   -6
حفظ  برای  بیشتر  خود  دستان  از  بایستید. 

تعادل استفاده کنید.
را  تعادل خود  که  زمانی  تا  را  رفتن  راه   -7

تست نكرده اید شروع نكنید. 
8- ترمزها را رها کنید.

آمادگی برای نشستن:
1- دقیقا روبروی صندلی بایستید به طوری 
که پشتتان به صندلی باشد. پشت پاهای شما 

باید صندلی را لمس کند. 
2- واکر را کمی از خود دور کنید تا بتوانید به 

آرامی به جلو خم شوید. 
3- ترمزها را بگیرید

4- با کمک هر دو دست یا با یک دست روی 
صندلی و دست دیگر روی واکر پشت صندلی 

را بگیرید. واکر را به یک طرف کج نكنید.
5- به آرامی بدن را به پایین حرکت دهید و 

روی صندلی بنشینید.
راه رفتن با واکر چرخ دار:

جلو  به  را  واکر  قدم  برداشتن  ار  پیش   -1
حرکت دهید

2- به آرامی هنگام راه رفتن واکر را به جلو 
ببرید. واکر را به اندازه کافی نزدیک خود نگه 

دارید تا تعادل داشته باشید.
است  بهتر  است  ناهموار  کام هایتان  اگر   -3

قدم بلند خود را کوتاهتر بردارید.
بایستید  4- برای چرخیدن: در پهنای واکر 
حتی اگر مقداری عقب تر از واکر هستید. واکر 
را بدون اینكه کمرتان را تكان دهید دور خود 
بچرخانید شما همیشه باید روبروی واکر قرار 

داشته باشید.
5- هنگامی که در آشپزخانه و دستشویی قرار 
دارید به جای واکر برای تعادل از پیشخوان 
استفاده کنید اما واکر را در محدوده دسترسی 

نگه دارید.

ترجمه: افروز راشدی اشرفیپاهـایی برای رفتـن
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محقق و مولف: پوریا طیارزاده

و  اصلی  عامل  انسان ها  بین  تفاوت های  درک 
تعیین کننده رفتار بین آنهاست. همان گونه که 
برخی  انجام  به  قادر  تندرست  افراد  از  بسیاری 
در  نیز  معلوالن  که  بپذیریم  باید  نیستند  امور 
انجام برخی امور توانایی الزم را ندارند و این هیچ 
ارتباطی با ضعف یا ناتوانی آنها ندارد بلكه تفاوت 

آنها با سایرین را می رساند. 
افراد دارای معلولیت به دلیل داشتن محدودیت 
از  متفاوت  حدودی  تا  امور،  برخی  انجام  در 
سایرین زندگی می کنند، اما بسیاری از ما از این 
مساله غافلیم و ممكن است با رفتار یا نگاه خود 
داشت  اذعان  باید  رو  این  از  و  برنجانیم  را  آنها 
که پرداختن به روانشناسي معلولیت از اهمیت 

باالیي برخوردار است.
     از ترحم به معلوالن دوری کنید

دکتر محمد بامدادی، کارشناس ارشد روانشناسی 
عمومی  در این باره به پیک توانا می گوید: درک 
تفاوت های معلوالن با سایرین بسیار مهم است 
این  به  آنها، نه تنها کمكی  ناتوانی  بر  ولی تكیه 
افراد نمی کند بلكه بر مشكالتشان نیز می افزاید. 
افراد معلول، غالبا مشكالتی دارند که مانع انجام 
برخی از فعالیت های آنها می شود یا احتماال آنها 
بعضی کارها را به شكل دیگری انجام می دهند، 
اما بیشتر معلوالن نیز می توانند پس از آموزش 
الزم، بسیاری از فعالیت های عادی زندگی را با 
اندک تفاوت یا آهسته تر از دیگران انجام دهند. 
آنچه یک معلول نیاز دارد، پذیرفتن و باورکردن 
توانایی های اوست نه غصه خوردن برای ناتوانی 

وی.
وی ادامه می دهد: ارتباطات اجتماعی با معلول 
باید همراه با احترام باشد و از ترحم به ایشان باید 
دوری کرد. تفاوت این دو نوع رفتار در این است 
انسانی  احترام،  مورِد  طرِف  اول،  حالت  در  که 
ترحم،  گزینه  در  اما  می آید،  شمار  به  بزرگ 
مخاطب، انسانی ذلیل و خوار شمرده می شود 
که باید همواره دست او را گرفت. هنگام ترحم 
به شخصیت و روحیات معلول، توجهی نمی شود. 
می سازد،  را  توانایی  آنچه  باشیم  داشته  یاد  به 
اراده است و اگر اراده بخواهد جاری شود، هیچ 

بهانه ای را نمی شناسد.
عاطفی  پیگرد  محدوده،  این  در  ترحم      

دارد
را  معلوالن  با  جامعه  ارتباط  چگونگی  بامدادی 

یكی از تنگناهای عمده آنها دانسته و می افزاید: 
نظر  در  بدون  شهروندان  از  بسیاری  متاسفانه 
گرفتن شرایط و توانمندی های معلوالن به طور 
و  دلسوزی  هدف  با  بیشتر  البته  و  ناخواسته 
ترحم افراطی با آنان رفتار می کنند که این امر 
گاهی ضربات روحی جبران ناپذیری به آنها وارد 
باید گفت ترحم، محدوده ای است که  می کند. 
پارک در آن به هر دلیلی ممنوع است و چه بسا 

پیگرد عاطفی دارد.
آن  به  باید  که  مهمی  نكته  می کند:  بیان  وی 
افراد معلول در کنار  توجه داشت آن است که 
نیز  توانمندی هایی  از  خود  محدودیت های 
مناسب  بستر  ایجاد  صورت  در  که  برخوردارند 

می تواند تقویت شود. 
     قضاوت ممنوع!

این روانشناس عمومی خانواده تاکید می کند: 
هنگام برخورد با افراد معلول در کنار ناتوانی به 
توانمندی آنها هم توجه داشته باشید. به خاطر 
افراد  توانایی  عدم  به  هیچ گاه  که  باشید  داشته 
دارای  هرکس  باشید  مطمئن  نكنید.  توجه 
توانایی هایی است که باید شرایط بروز آن فراهم 
شود. افراد معلول مانند سایر افراد جامعه خواهان 
احترام متقابل هستند، باید دقت داشت که با آنها 
برخورد مناسب شود. از طریق ظاهر افراد معلول 
ناتوانی آنان قضاوت عجوالنه  درمورد توانایی یا 
نكنید، به خاطر داشته باشید برخی از ناتوانی ها 
است  ممكن  و  نیست  مشخص  افراد  ظاهر  در 

شما نتوانید تصمیمات درستی را اتخاذ کنید. تا 
از  بروز معلولیت  جای ممكن درمورد چگونگی 
افراد معلول سؤال نكنید تا شرایط مناسب آن 
از  معلول  افراد  با  فراهم شود. هنگام مصاحبت 
گفتن کلمات منفی و تحریک آمیز اجتناب ورزید 
مثال هنگام روبه رو شدن با فردی که ام اس دارد، 
به جای گفتن کلماتی مانند ام اسی است و... به 
بیماری  شخص  این  که  بگویید  شفاف  صورت 

ام اس دارد.
     معلولیت به معنی ازکارافتادگی نیست

بامدادی تاکید می کند: به یاد داشته باشید که 
منزوی شدن  و  ازکارافتادگی  معنی  به  معلولیت 
زمینه ها  بسیاری  در  معلول  افراد  اغلب  نیست، 
صورت  در  می توانند  و  هستند  توانمند 
زندگی  مستقل  به طور  شرایط،  مناسب بودن 

کنند.
کارکرد  داری  منابع  تمام  بامدادی  گفته  به 
اطالع رسانی اعم از تلویزیون، سینما، شبكه های 
مجازی، روزنامه ها  و...  می توانند رسالت مهمی 
در زمینه آگاهی بخشی به اقشار مختلف جامعه 
آنها داشته  نیاز های  و  افراد معلول  در خصوص 
باشند. به طور مثال برخی از برنامه های تلویزیون 
خود  حضور  با  می تواند  معلولیت  خصوص  در 
ضمن  جامعه  تا  شود  پخش  و  تهیه  معلوالن 
مشاهده توانایی های آنها، نیازهای این افراد را از 

زبان خودشان دریافت کند.

ترحم رفتاری، پیگرد عاطفی دارد
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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: 
 )138۴( 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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صندلی شناور وان حمام

۴ نکته برای خرید باالبر وان حمام

اسکروچ یا عصای اس-شکل

سمت  به  صندلی  این  نشینمگاه 
می کند  حرکت  راست  و  چپ 
وان  از  خارج  یا  وارد  راحتی  به  و 
میز  این  کنار  همچنین  می شود. 
قرار  برای  مخصوص  جای  یک 
دادن وسایل ضروری دوش گرفتن 
وجود دارد و یک کمربند هم جهت 

ایمنی بیشتر ضمیمه شده است.

انواع زیادی باالبر وان حمام و سكوهای انتقال دهنده در بازار وجود دارد. 
افراد دارای معلولیت، به چند  برای  باالبر وان حمام  هنگام خرید بهترین 

نكته باید توجه کرد:
1. سایز وان حمام

اندازه گیری  ارتفاع و پهنای آن را  اندازه ، عرض،  از خرید وان حمام،  قبل 
نمایید. اغلب باالبرها با سایز وان استاندارد متناسب هستند )معموال 73 در 
121 سانتی متر(، اما باالبرهایی هم وجود دارند که برای وان های گردتر و 

عمیق تر طراحی شده اند.
2. نوع صندلی مورد نیاز

میزان تحرک فردی که از صندلی استفاده می کند باید مد نظر قرار گیرد. 
صندلی باید به راحتی داخل یا خارج از وان حرکت کند. 

برخی از باالبرها در دو طرف صندلی یک زایده باله مانند دارند که به انتقال 
فرد از ویلچر به وان کمک می کنند و برخی، صندلی های چرخان دارند که 

برای نشستن و سپس برای دوش گرفتن حالت چرخشی دارند.
3. محدوده حرکت باالبر

منظور از محدوده حرکت باالبر، مقدار ارتفاعی است که صندلی را قبل از 
نشستن باال می برد، همچنین اشاره به عمقی دارد که کاربر را داخل وان 

موقعی که معلوالن عصایی از پلكان باال یا پایین می روند، با مشكالتی نظیر درد در ناحیه بازو یا ترس 
از افتادن مواجه می شوند. عصای نوین اسكروچ یک پایه فیبر کربنی دارد که سبک و منعطف است و 
طوری طراحی شده که دوندگان دارای معلولیت می توانند به شكلی موثر از این پای منعطف و سریع 
بهره ببرند. اسكروچ تا وزن 147 کیلوگرم وزن را تحمل می کند و افراد می توانند به راحتی از پلكان باال 

و پایین روند و به راحتی از شیب عبور کنند.
عصاهای موجود به خاطر ته عصاهای کوچكی که با زمین برخورد دارند، راحت نیستند و به خصوص 
موقع باال یا پایین رفتن از پلكان ناراحت کننده تر هم می شوند. اسكروچ یک وسیله حامی است که برای 
راحتی در راه رفتن طراحی شده و از پای مصنوعی شبیه پای یوزپلنگ الهام گرفته که توسط ورزشكاران 
استفاده می شود. حالت کشسانی و انعطاف این عصا وزن کاربر را بهتر تحمل می کند. دومین پایه فیبر 

کربنی افزوده شده به وسط عصا، ایستادن روی سطح صاف و شیب دار را ساده می کند.

فناوری های نوین 
ترجمه هادی عزیزمحمدی
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منتقل می کند.
۴. انتخاب باالبر برقی یا باتری دار

اکثر مردم باالبر باتری دار را ترجیح می دهند زیرا خطر برق گرفتگی یا باال بردن 
کابل های آویزان را ندارد. برخی برقی را می پسندند زیرا صندلی همیشه امكان 
ورود یا خروج از وان را دارد و نگرانی از بابت عدم خروج از وان به خاطر اتمام 

شارژ باتری وجود ندارد.
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ویلچر کالسکه دار

باالبر پلکان

این ویلچر بسیار منحصر به فرد، ترکیبی از کالسكه و ویلچر ویژه مادران دارای 
بین  بهتر  تعامل  همچنین  است،  خردسال  کودک  با  گردش  جهت  معلولیت 
و  پدربزرگ  و  کودک  بین  ارتباط  ایجاد  هدف  با  و  می کند  ممكن  را  نسل  دو 

مادربزرگش ایجاد شده و برای پرسه زنی منظم بسیار مفید است.
راندن کالسكه و ویلچر در یک زمان سخت است. بعضی از مردم آنها را به هم 
وصل می کنند تا راحت تر هل دهند. با این حال، این آرایش، فضای زیادی را در 
مسیر پیاده روی اشغال می کند و فشار زیادی می آورد. مهمتر از همه، با این عمل، 

تعامل مستقیم غیر ممكن می شود.
مورد  به سرعت  سالخورده  و جمعیت  معلولیت  مسئله  از کشورها،  بسیاری  در 
توجه قرار گرفته است. تصور می شد در این طرح پدربزرگ و مادربزرگ و مادرانی 
که از ویلچر استفاده می کنند می توانند از گردش با کودکشان در کالسكه لذت 

ببرند.
قسمت های اضافی جهت کاهش وزن حذف می شوند. صندلی کودک در جلوی 
ویلچر قفل می شود. چرخ های جانبی بزرگ را می توان در صورت  نیاز جدا نمود و 
نگهداری و حمل و نقل را ساده تر کرد و صندلی کودک می تواند به عنوان صندلی 

ماشین کودک استفاده شود.

باز کرده است. در  باالبر پلكان در زندگی جای زیادی  امروزه 
بیشتر موارد، بهترین راه حل برای دسترسی پذیری در خانه های 
یک یا دو طبقه است. باالبر پلكان برای افراد مسن و افراد دارای 
معلولیت بسیار با ارزش است. بیشتر مردم در نتیجه باال رفتن 

سن به این سیستم نیازمند هستند. 
از بین  امروزه به لطف پیشرفت های فناوری قادر خواهید بود 
چندین سیستم باالبر پلكان یكی را انتخاب کنید. انتخاب باالبر 
یعنی  ساختمان  معماری  و  کاربر  خاص  نیازهای  به  مناسب 

شكل پلكان بستگی دارد.
1. نیازهای خود را ارزیابی کنید

در واقع هدف از این کار کشف بهترین و امن ترین سیستم برای 
از بین باالبر ایستاده و نشسته یک  پلكان است. در این مورد 

نمونه را انتخاب می کنید.
باالبر ایستاده

نوع  چند  که  است  افرادی  مناسب  پلكان  باالبر  از  شكل  این 
جراحت دارند و نشستن برایشان سخت است. این سیستم زیاد 
امن و معمول نیست. فردی که از این سیستم استفاده می کند 

تمام مسیر می ایستد.
باالبر نشسته

امنیت  به مورد قبل  باالبر پرطرفدارتر است و نسبت  نوع  این 
بیشتری دارد. کاربر تمام مسیر می نشیند و از کمربند ایمنی 

می تواند استفاده کند.
2. شكل پلكان را در نظر بگیرید

سه شكل پلكان مارپیچی، صاف و ال.مانند وجود دارد.
پلكان صاف

مقرون به صرفه ترین باالبر پلكان برای پلكان صاف است که به 
راحتی و سریع قابل نصب است.

پلكان مارپیچی
پلكان  شكل  با  متناسب  ویژه  باالبر  است  نیاز  مورد  این  در 

طراحی شود که گران تر است و نیاز به نصب حرفه ای دارد. 

فناوری های نوین 
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پلكان ال.شكل
در واقع این نوع پلكان، ترکیبی از دو پلكان صاف است که در زاویه 90 درجه 
به هم وصل می شوند. نسبت به دو نوع قبلی صاف و مارپیچی، سیستم این نوع 
باالبر معمول تر و ارزان تر است. می توان از باالبر ویژه متناسب با شكل ال پلكان 

استفاده کرد یا می توان دو سیستم باالبر پلكان صاف را انتخاب کرد.

ترجمه هادی عزیزمحمدی
منبع: سایت دیزلونته و مجله اسنوباند



Mr. Hamid Yusefi has worked as a 
violin instructor for so many years. He 
is a musician and the chamber orchestra 
conductor in the Islamic Republic of 
Iran Broadcasting (IRIB). He has won 
numerous prizes and awards for his 
musical performances. Mr. Yusefi has 
married Firuzeh Akhundzadeh. She is also 
interested in the world of music and, at 
the same time, she is seriously engaged in 
sports competitions.
We have made an interview with this 
successful and thriving couple. Mr. Yusefi 
has introduced himself as follows:  
My name is Hamid Yusefi. Born in 1964, 
I am the 4th child of my family. I have an 
associate degree of English language and 
a diploma of economy. When I was one 
year old, I was infected by polio virus 
as a result of which I became physically 
disabled. I became interested in classical 
music since I was a teenage. Violin is my 
favorite musical instrument and I was 
seriously engaged in its learning since I 
was 19 years old. I had the honor to take 
part in the classes of well-known violin 
instructors such as Mr. Norouz Yazdani 
and Mr. Behrouz Vahidi Azar. I joined 
Tehran Symphony Orchestra in 1986 and 
had cooperated with famous conductors 
such as Heshmat Sanjari, Nader 
Mortezapour, and Manouchehr Sahbaei. 
Ms. Firuzeh Akhundzadeh, too, has 
introduced herself as follows: 
My name is Firuzeh Akhundzadeh. I was 
born in Tehran in 1966. I received my BA 
of Vocal Music from the Music University 
in 2008. I became interested in sports, 
especially basketball, in 1986. Then I tried 
swimming. Sometimes later, I became 
interested in wheelchair racing through 
the Track and Field Association of 
Disabled People. Since I had a firm belief 
in my own potentials and capabilities, I 
was simultaneously involved in sports 
and artistic activities as a result of which I 
received numerous awards and medals in 
both fields. 
Our story began with my nomination in 
the solfege classes in the Association 
of Disabled People. I had chosen vocal 
singing as the main route for enhancing 
my capabilities. Mr. Yusefi was a master 
of this filed and taught us in those classes. 
He adopted a totally professional approach 
in his classes and prepared his pupils for 
the festival. I was Mr. Yusefi's student for 
three years. He was a respectful person. 
During this period, we developed a kind 
of serious and friendly relationship with 

 COUPLE WITH disABILITY

Hamid and Firuzeh
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each other. He made an offer of marriage to me in 
a wedding ceremony of one of our common friends 
who was a member of our chorus
group. We married in 1995.  
The first festival 
Mr. Yusefi continues as follows: 
I can refer to the organization of the first festival of 
vocal singing for disabled people as one of the most 
important joint initiatives of us. I was the orchestra 
leader and Firuzeh was the soprano vocalist. We 
participated on behalf of Taraneh Training Center 
and ranked the first in that national event. As two of 
our top performances, I can refer to the performance 
on the occasion of the inauguration of Bahman 
Cultural Center and the performance of Beethoven's 
Symphony No. 1 in Vahdat Hall for Islamic Republic 
of Iran Broadcasting (IRIB). 
The Everlasting Memory 
Ms. Firuzeh Akhundzadeh, added: 
The birth of Arash, our son, was one of the most 
striking events in our common life. Arash is 16 years 
old now. He has grown up in an environment that is 
fully associated with music and musical instruments. 
Like his father, Arash is also playing violin. Both of 
us have been quite careful and sensitive in Arash's 
trainings and education. Dividing responsibilities in 
this regard, we have endeavored to adopt a balanced 
approach in bringing him up. 
Yusefi Music Training Center 
Mr. Yusefi observes: 
Two years ago, we established Yusefi Music 
Training Center. Firuzeh handles administrative 
affairs of this training center and I teach there. A 
couple of other music instructors are also teaching 
in our center. At first, Yusefi Music Training Center 
was located in Sheikh Hadi Street, but we have 

recently moved to a premise in Enqelab Square. A 
lot of disabled individuals attend our music classes. 
We give these disabled pupils, particularly those 
with disabled parents, special discounts. 
Hard times without any performance
Mr. Yusefi reiterates: 
In order to pursue bureaucratic procedures for 
establishing our training center, I had to go to the 
Department of Culture and Arts. Apparently, stairs 
leading to the entrance door of the Department of 
Culture and Arts were not standard ones and, for 
this reason, when I was descending them I fell down 
and the tendons of one of my hands were torn for 
about 8 millimeters. As you might be aware, tendons 
are not repairable even with the use of laser. Due 
to this problem, I was unable to play violin and all 
my performances were canceled. You should have 
been an orchestra leader to understand how difficult 
it is to sit in the first row of music halls and watch 
musical performances as a mere onlooker. 
Enhance your capabilities! 
He adds:
The greatest musician of the history, Ludwig van 
Beethoven, was a disabled person. Beethoven 
composed his Symphony No. 9 when he was totally 
deaf. This symphony is considered as one of the 
masterpieces of the world of music. Even in Iranian 
history, we have had numerous genius individuals 
who have been disabled, but have created very 
beautiful and invaluable artistic works by taking 
advantage of their own extensive prowess and 
enhanced technique. In my opinion, disabled people 
can, through setting up a cultural association and 
by relying on their own personal potentials and 
capabilities, affect the mindset and attitude of their 
current society. 
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DAT News
Australian Ambassador Visits Disability 

Association of Tavana
Written by: Sima Soltanifar

ترجمه هادی عزیزمحمدی

Ian Biggs, Australian ambassador to the Islamic 
Republic of Iran, visited Disability Association of 
Tavana (DAT), as well as, DAT's workshops and 
DAT's Factory Complex on Tuesday, July 6th, 
2017, in order to enhance social cooperation in the 
areas related to the people who suffer from physical 
disability, Peyk-e Tavana reported. 
In his visit to DAT and DAT's Firouz Hygienic 
Group, the Australian Ambassador pointed out: 
"DAT is a successful association and provides 
[invaluable] services for the people suffering from 
physical disability."
Highlighting the importance of DAT's perception 
which stipulates that "disability is not inability; 
rather, it is a kind of constraint and, actually, all 
human beings suffer from constraints in one way 
or another" Ambassador Biggs said: "This kind 
of vantage point leaves a favorable effect on the 
societies' perception towards physically disabled 

people." 
Ian Biggs appreciated DAT's efforts in the areas 
of treatment of disabled people and continued: 
"Since five years ago, Australia has also initiated 
its National Insurance of Disabled People and this 
initiative has paved the way for the employment and 
education of disabled individuals."
"DAT's activities have resulted in the creation of 
self-confidence among the community of Iranian 
disabled people," Mr. Biggs added. 
Australian ambassador also paid a visit to different 
departments of DAT, including the Audio Library 
Department (peculiar to blind people), Art Institute 
of Tavana, and Peyk-e Tavana Monthly Journal. 
Ian Biggs also visited the DAT's Factory Complex, 
Sewing Workshop, Glass Workshop, Baby Crawling 
Mat Workshop, and Alborz Electronic Industries 
located in Lia Industrial City. 
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