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اثر هنرمند ناشنوا: مهسا خان احمدی
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 شورای سیاست گذاری: 
حجت اله یوسفی، سید اكبرحسیني، محمد حسن هادی، 
مرتضی رویتوند
سردبیر:  رقیه بابایی
 هیئت تحریریه:

مرتضی رویتوند، معصومه آِمدی، 
میترا بهرامی، مهدیه برنگ، نفیسه كلهر  
گرافیک و صفحه آرایی:  فهیمـه طیبـا
عکس: میثم كالنتری
مدیرداخلی:  زهره خوئینی
با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان:

 مرضیه كریمی، مهدیه برین، پروین كرمی 
نیلوفر خوش زبان، و سایر همکاران

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

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

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

امکان 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 
كانون معلولین توانا - دفتر ماهنامه پیک توانا
صندوق پستی: 34185-3463
تلفکس :028-33339212

شماره پیامک : 30007545  

صاحب امتياز: كانون معلولین توانا    
  مدير مسوول: محمدرضا هادی پور
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بهشتی در همین نزدیکی...
ورودی.  دروازه  یک  و  دارد   طبقه  دو  فقط  بهشت  این   
دارند.  لب  به  لبخند  بهشت،  مثل  هم  اینجا  نگهبان های 
جنس  اینجا  نیست.  بالدار  فرشته های  از  خبری  اینجا 
عصا  فرشته  یک  بال  اینجا  دارد.  فرق  فرشته ها  بال های 
است و بال یکی بریس و یکی اصال  بالش سمعک است و 

یکی هم جای بال، عینک دودی دارد.
و  می كشد  آهی  می كنی؟«  »اینجا چه  می پرسم:  یکی  از 
كار  بهم  كسی  می گشتم،  كار  دنبال  جا  »همه  می گوید: 
نمی داد« نگاهی به عصاهایش می كند و می گوید: »اینجا 
بال های من هستند« مکث می كند و  یاد گرفتم عصاهام 

ادامه می دهد: »اینجا خوشبخت هستم«
بابای  بنویسید  مجله  توی  »حتما  می گوید:  دیگری 
بلندبلند  نمی دم«  دختر  بیکار  معلول  یه  به  گفت  زهرا 
می خندد و با افتخار می گوید: »اومدم اینجا و خوشبخت 
اما حواسش نیست  بلند شود  از جایش  شدم« می خواهد 
دیگه  »هفته  می خندد:  ندارد،  دست  در  را  عصایش  كه 

عروسیمه«
یکی دیگر می گوید: »یه روز كه از زندگی خسته شده بودم 
رفتم شازده حسین برای خودم نشسته بودم و به حال و 
پول  جلوم  یکی  شدم  متوجه  می كردم،  گریه  خودم  روز 
گذاشت، فکر كرد من گدا هستم. خیلی بهم برخورد. اومدم 
همینجا بهشت خودمون، هم درسمو خوندم هم عضو تیم 
روان  اشک هایش  دودی اش  عینک  پشت  از  شدم«  ملی 

می شود. اشک شوق.

یکی می گوید: »داداشم معلولیت شدید داره، من به خاطر 
خودم  هم  حاال  شدم.  مشغول  انبار  بخش  تو  اومدم  اون 

حقوق می گیرم هم بیشتر مواظب داداشم هستم.«
خاطر  به  داشتم.  مدیریت  »لیسانس  می گوید:  دختری 
می كند  عمیق  نگاهی  ندادند.«  كار  من  به  پا  یه  نداشتن 
ادامه  داره؟«  ربطی  چه  كار  به  پا  »نداشتن  می گوید:  و 

می دهد: »اینجا برای خودم خانم مهندس شدم.«
دختر دیگری كه روی صندلی چرخدار است حلقه دستش 
آشنا شدم.«  رضا  با همسرم  می دهد: »همین جا  نشان  را 

سرش را پایین می اندارد: »چهار ماهه عروسی كردیم«
چیزهایی  اشاره  زبان  با  و  می آید  سمتم  به  پیرمردی 
ترجمه  كناری اش  نمی شوم.  متوجه  چیزی  می گوید، 
دیگه  بده.  موسوی  آقای  به  عزت  با  عمر  »خدا  می كند: 

شرمنده زن و بچه ام نیستم...«
اینجا همه از خوشبختی می گویند.

اینجا كسی كارگر نیست.
این جا كارگرها، فرشته های بهشت هستند.

اینجا همه دست های خسته و ترک خورده شان را به دست 
پدر معنوی شان داده اند تا با او همه دنیا را بهشت كنند...

روز كار و كارگر مبارک.
اینجا بهشت است.

اینجا هر روز مبارک است.
مرتضی رویتوند
دبیر سرویس اجتماعی
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الیحه حمایت از حقوق معلوالن، سرانجام پس از شش 
سال انتظار در تاریخ ششم دی ماه 1396 در حالی به 
تصویب رسید كه بخش عمده ای از نیازهای كوتاه مدت 
شاید  ندید.  را  معلولیت  دارای  اقشار  كلیه  میان مدت  و 
رفاه،  وزارت  و  بهزیستی  برای  مالی  بار  ایجاد  از  نگرانی 
علت این موضوع باشد. با این حال توقع حداقلی آن است 
كه دولت از طریق مواردی همچون قانون هدفمندسازی 
را  معلوالن  الیحه  اجرای  برای  الزم  اعتبارات  یارانه ها، 

تامین كند.
حقوق  از  حمایت  الیحه  كلیات  توانا،  پیک  گزارش  به 
معلوالن سرانجام پس از حدود شش سال كش وقوس های 
بعضا بی مورد و خسته كننده، روز ششم دی ماه 1396 در 
حالی به تصویب رسید كه قبل از آن قانون بودجه سال 
بودجه  از  بود و عمال دست معلوالن  بسته شده   1397
كوتاه شد. بر این اساس امیدواری افراد دارای معلولیت 
برای برخورداری از مزایای این قانون، از جمله پرداخت 
معلوالن  به  ساالنه  دستمزد  حداقل  با  برابر  مستمری 
بسیار شدید و شدید فاقد شغل و درآمد، یک سال دیگر 
زمان می برد و در این مدت جان بسیاری از معلوالنی كه 
به خدمات درمانی و بهداشتی نیاز دارند و بنا به گفته 
به دلیل جهش قیمت  ایران  مدیرعامل جامعه معلولین 
دالر و سقوط بیش از پیش به زیر خط فقر توان پوشش 
دهی هزینه ها را ندارند در خطر است و به همین دلیل 
انتظار می رود مجلس و دولت به شکل فوری، ماده 28 را 

در سال 1396 به اجرا درآورند.
قانون جامعی که جامع نشد

یادمان هست سال 1391 دولت دهم به هر انگیزه ای كه 
بوده تصمیم گرفت  تبلیغاتی  و  برخی معتقدند سیاسی 
اصالح  و  بازنگری  را  معلوالن  حقوق  ماده ای   16 قانون 
لحاظ  بدون  و  ضربتی  شکل  به  دلیل  همین  به  كند. 
به  شدیدی  مالی  بار  كه  را  قانونی  كارشناسی،  الزامات 
همان  كه  فرستاد  مجلس  به  می گذاشت  دولت  عهده 
موقع رد شد. بعد هم انتخابات سال 1392 پیش آمد و 
قانون وارد فاز فرسایشی خود شد. مع الوصف پس از شش 
لحاظ  با  جامع  قانونی  كه  بود  این  معلوالن  انتظار  سال 
حقوق كلیه افراد دارای نقص جسمی و روانی به تصویب 
از  "جامع"  عبارت  حتی  و  نشد  چنین  ظاهرا  كه  برسد 
عنوان این الیحه حذف شد و با عنوان "الیحه حمایت از 

حقوق افراد دارای معلولیت" به تصویب رسید.
معلوالن متوسط ديده نشدند

بیان  با  ایران  معلولین  مدیرعامل جامعه  عاروان  كامران 
به  رو  قدمی  كاستی ها،  همه  با  معلوالن  الیحه  اینکه 
جلو محسوب می شود در عین حال گفت: مواردی مثل 

مالیات، حقوق كودكان معلول،  از  بازنشستگی، معافیت 
فعلی  قانون  در  متوسط  معلوالن  حقوق  و  معلول  زنان 
افراد  از  زیادی  بسیار  درصد  می شود.  دیده  كمرنگ 
دارای معلولیت از نظر شدت را معلوالن متوسط تشکیل 
می دهند اما در قانون فعلی مشخص نیست این افراد باید 

از چه طریق مورد حمایت قرار گیرند.
او افزود: الیحه فعلی نسبت به قانون سال 1383 كاملتر 
اما یکی  بیشتری در آن درج شده است.  است و موارد 
دیگر از ایرادات این است كه با توجه به اینکه دیر ابالغ 
شد بخش مهمی از آن به سال 1398 موكول شده است. 
معلوالن  برای  كه  موادی  داریم  انتظار  دلیل  همین  به 
حالت اضطرار دارد به شکل متمم در بودجه بندی لحاظ 
شود تا بتوان حداقل حدود 70 درصد قانون را در سال 
كرده  اعالم  بهزیستی  مثال  طور  به  كرد.  اجرا  جاری 
نسبت  درصد   15 حدود  را  معلوالن  مستمری  امسال 
حالی  در  می دهد؛  افزایش  قبل  سال  پرداخت های  به 
روی  پیش  تورم  قطعا  كه  شده  برابر  دو  ارز  قیمت  كه 
اقتصاد قرار دارد و كیفیت زندگی معلوالن بیش از پیش 
كاهش می یابد و ممکن است در این مدت خدای نکرده 
هزینه های توانبخشی و درمانی به قیمت جان معلوالن 
تمام شود. بنابراین الزم است ماده 28 به صورت فوری 

به اجرا درآید.
مرتبط  تشکل های  به  بهزیستی  اینکه  بیان  با  عاروان 
مورد  را  قانون  آیین نامه های  كه  كرده  اعالم  معلوالن  با 
بررسی قرار دهند خبر داد: تشکل ها شش ماه زمان دارند 

تا آیین نامه ها را ارایه دهند.
عدم  تهران،  شهر  معلوالن  كانون  دبیركل  همچنین 
استفاده از افراد دارای معلولیت در كمیته هماهنگی را از 
نواقص این قانون دانست و گفت: به منظور تحقق مفاد 
این قانون، كمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون در 
زیرمجموعه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل 
شده كه شامل 15 نفر از مسووالن دولتی است و بقیه 
افراد شامل پنج نفر از نمایندگان افراد دارای معلولیت، 
صنفی  انجمن های  نماینده  و  كارشناسان  از  نفر  سه 
مراكز غیردولتی توانبخشی صرفا مشاوره می دهند و در 

تصمیم سازی نقشی نخواهند داشت.
افشین پرفکر مقدم، یکی از مشکالت كنونی افراد دارای 
معلولیت را مساله ورزش دانست و گفت: نبود سالنهای 
دسترسی  عدم  و  كشور  مختلف  نقاط  در  كافی  ورزش 
داریم  انتظار  كه  است  مواردی  از  ورزشگاه ها  به  آسان 
دولت به شکل جدی این موضوع را در دستور كار خود 

قرار دهد.
علنی  جلسه  یکصدوشصت وچهارمین  گزارش،  بنابراین 

با   )96/10/6( چهارشنبه  روز  اسالمی  شورای  مجلس 
كمیسیون  گزارش  رسیدگی  به  الریجانی  دكتر  ریاست 
دارای  افراد  حقوق  از  حمایت  الیحه  مورد  در  مشترک 
به  ماده   35 با  الیحه  این  و  شد  پرداخته  معلولیت 
 34 ماده  طبق  رسید.  اسالمی  شورای  مجلس  تصویب 
شدن  الزم االجرا  تاریخ  از   1383 سال  مصوب  قانون 
مربوط  ماده 28 كه  به جز  قانون جدید، نسخ می شود. 
به حداقل حقوق می شود، از دیگر موارد مهم آن ماده 2 
است كه در آن عنوان شده »كلیه وزارتخانه ها، سازمان ها 
و  عمومی  نهادهای  و  دولتی  شركت های  و  موسسات  و 
انقالبی موظفند در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها 
و اماكن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل 
نمایند كه امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای افراد 

دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم گردد«.
ستاد  نظر  زیر  مناسب سازی  پیگیری  بر  نیز   3 ماده 
هماهنگی و پیگیری مناسب سازی با حضور وزیر كشور 
معاون  )دبیر(،  سازمان  رئیس  )رئیس،  ذیربط  معاون  یا 
ذیربط وزیر راه و شهرسازی، معاون ذیربط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، معاون ذیربط وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، معاون ذیربط وزارت آموزش و پرورش، معاون 
سازمان  ذیربط  معاون  بودجه،  و  برنامه  سازمان  ذیربط 
ذیربط  معاون  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیمای  و  صدا 
تشکل های  نماینده  ایثارگران،  امور  و  شهید  بنیاد 
غیردولتی جانبازان، نماینده شبکه  های ملی تشکل های 
نماینده سایر  و  استانها  عالی  رئیس شورای  نهاد،  مردم 
تاكید  به دعوت رئیس ستاد  بنا  دستگاه ها حسب مورد 

دارد.
در ماده 4 نیز آمده است شهرداری ها مکلفند صدور پروانه 
احداث و بازسازی و پایان كار برای تمامی ساختمان ها و 
اماكن با كاربری عمومی از جمله مجتمع  های مسکونی، 
تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را به رعایت ضوابط و 
استانداردهای مصوب  شورای عالی شهرسازی و معماری 
ایران و اصالحات پس از آن در مورد دسترس  پذیری افراد 

دارای معلولیت توسط مجری، مشروط كنند.
هر سه ماده فوق الذكر در قانون قبلی نیز گنجانده شده 
به  خصوصی  بخش  و  دولتی  دستگاه های  غالب  اما  بود 
اجرای آن بی توجه بودند. در آن زمان نیز ستاد مناسب 
سازی فعال بود. با این وجود امید می رود این ستاد با 
اهتمام جدی تری نسبت به این مواد كه نقش حیاتی در 
دارد  معلوالن در جامعه  فعال  برای حضور  امکان  ایجاد 

به كار گیرد.

مجيد انتظاری

قانونی که هرگز  جامع نشد
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من بدون دست متولد شده ام اما همچنان توانسته 
ام كه رویایم را با نقاشی هایی از جنس واقعیت به 

حقیقت بدل كنم.
نقاشی  است.   Mariusz Kedzierski من  اسم 
دو  در  بیشتر  دارم. من  و 23 سال سن  لهستانی 
سبک رئالیسم و هایپررئالیسم نقاشی می كشم كه 
هاست. در  انسان  از چهره  نقاشی  بیشترشان هم 
هنر من هیچ نکته ویژه ای وجود نداره جز اینکه 

من بدون دست به دنیا آمدم.
اما برای من معلولیت به معنی این نبود كه دیگر 
باشم  داشته  را  آل خودم  ایده  زندگی  توانم  نمی 
هفت  كنم.  فراموش  را  آرزوهایم  و  رویاها  باید  و 
سال است كه بصورت حرفه ای نقاشی می كنم. 
از آن زمان تاكنون بیش از 700 نقاشی كشیده ام 
كه در مجموع چیزی حدود 15.000 ساعت زمان 
برنده  ها  نقاشی  همین  از  یکی  با  كه  است.  برده 

جایزه نفر دوم Best Global Artist وین در سال 
2013 شدم. همچنین در نمایشگاه های هنری در 
شهرهای وین، آكسفورد و بیشتر شركت كرده ام.

به  كه  سفرهایی  در  را  نقاشیم  پروژه  آخرین 
این  كردم.  كامل  داشتم  اروپا  مختلف  كشورهای 
در  مردم  از  كه  هاییست  نقاشی  حاصل  پروژه 
لندن،  آمستردام،  برلین،  شهرهای  های  خیابان 
پاریس، بارسلون، مارسی، ونیز، رم و آتن كشیده 
ام. اسم این پروژه را نقاشی های ماریوس گذاشته 
و  باشم  الهامبخش  مردم  برای  روش  این  از  تا  ام 
به آنها نشان دهم كه همه محدودیت ها تنها در 
ذهن ماست و ما می توانیم بر این محدودیت ها 

پیروز شویم.

ترجمه: صهبا شيرازی
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معلوالن؛ بزرگ ترین اقلیت جامعه هستند، طیف وسیعی 
از شهروندان كه امروز سخن گفتن در مورد توانمندی های 
بی شمار آنها به موضوعی مبرهن و از پیش اثبات شده 

مبدل شده است.
اما همین افراد كه بخش قابل توجهی از جمعیت جامعه 
را تشکیل داده اند هنوز درگیر اما و اگرهایی هستند كه 
محکوم  بودن«   2 درجه  »شهروند  به  همچنان  را  آنها 
ساخته و عدم دسترس پذیری شهرها گواه این ادعاست.

اجتماعی  حضور  بزرگ  بن بست  مناسب سازی،  عدم 
معلوالن در بطن شهرهاست كه تا حد زیادی از »پذیرش 
محدودیت جسم به عنوان یک تفاوت عادی« پیشگیری 

می كند.
از  شهرسازی  پدیده  بودن  ناگریز  و  شهرها  گسترش  با 
تبعیت از اصول و استانداردهای جهانی؛ می توان اذعان 
داشت كه شاه كلید این قفل چندین ساله و راهکار حل 
شهریاران  و  شهرداران  دست های  در  كهنه  معمای  این 

است.
اگرچه حضور اجتماعی معلوالن در گرو تصحیح دیدگاه 
طیف های وسیعی از جامعه است اما عجالتا شهرداران را 
می توان پیش قراوالن این رویکرد مهم دانست؛ چرا كه 
این مدیران شهری هستند كه بر حسب وظیفه ای كه بر 
دوش دارند، موظف به شناخت نیازهای شهروندان و ارائه 
خدمات متناسب به آنها هستند و شرح وظایف این افراد 
از جهت ساخت و آماده سازی بستر شهرها حضور و غیاب 

طیف های شهروندی را رقم می زند.
با  و  دید  وسعت  صورت  در  اقداماتشان  كه  شهردارانی 
انزوای  بزرگ  حصار  رفع  به  اولویت ها  در  تغییر  اندكی 
اجتماعی معلوالن انجامیده و به تردد عادی آنها در سطح 

شهرها دامن خواهد زد.
مدیرانی كه اثرگذاری آنها در سرنوشت شهروندان معلول، 
بیش از آنکه نیازمند دلسوزی باشد، نیازمند تغییر تفکر، 

با معیارهای جهانی  آنها  انطباق دانش  و  ارتقای آگاهی 
شهرسازی است.

جعفر جوادی، شهردار شهر الوند كه در كمتر از یک سال 
پیش بر مسند شهرداری شهر الوند تکیه زده و از دیرباز با 
مقوله معلولیت آشنایی دارد، یکی از شهردارانی است كه 
در این زمینه به ارائه طرح ها و برنامه های خود می پردازد.

توانایی معلوالن، شعار نیست
شهردار الوند در بیان دیدگاه خود از معلولیت می گوید: 
انتزاعی نیست، چرا  از معلولیت یک تعریف  تعریف من 
كه من با گروه های معلوالن ارتباط كاری زیادی داشته ام 
و در این ارتباط ها به یقین رسیده ام كه معلولیت، ناتوانی 
همه  تقریبا  كه  جسمی  است  محدودیتی  بلکه  نیست 

انسان ها سطوح مختلف آن را درک می كنند.
من دریافته ام كه محدودیت جسمی افراد دارای معلولیت 
به سایر حوزه ها تسری پیدا نمی كند و این افراد نیز مانند 
سایر آحاد جامعه می توانند سیکل طبیعی زندگی خود 

را داشته باشند.
وی می افزاید: من با این دیدگاه كه معلوالن قادر به انجام 
نیست  شعار  یک  این  مخالفم.  نیستند  امور  از  بسیاری 
و  محدودیت ها  انسان ها  همه  كه  داشت  اذعان  باید  اما 
آنها  ناتوانی  نشانه  اصال  امر  این  و  دارند  معذوریت هایی 
توانایی های  كه  هستند  معلوالنی  دنیا  در  امروز  نیست. 

جسمی و فکری  آنها از افراد تندرست نیز باالتر است.
كسی حق ندارد در ارائه خدمت به مردم گزینشی عمل 

كند
جوادی تاكید می كند: اعتقاد من بر این است كه شهر به 
همه شهروندان تعلق دارد و هیچ كس نمی تواند شهروندان 
را در برخورداری از شهر و امکانات آن از یکدیگر تفکیک 
كند. ما هرگز نمی توانیم در توسعه شهر نگاهی نقطه ای 
یا فردی داشته باشیم و یا در ارائه خدمات تفاوتی بین 

مردم قائل شویم.

به  تا  دارد  وظیفه  شهری  مدیریت  می كند:  اذعان  وی 
همه شهروندانی كه در این شهر زندگی می كنند خدمت 
مردم  به  خدمت  ارائه  در  ندارد  حق  كسی  و  برساند 

گزینشی عمل كند.
به  نگاه  اگر  كه  است  این  بر  ما  باور  می دارد:  اظهار  او 
مسائل شهری جامع باشد هیچ تفکیکی بین شهروندان 
صورت نخواهد گرفت چرا كه مجموعه شهرداری خادم 

مردم است.
مناسب سازی به معنای رعایت استقالل شخصیتی همه 

آحاد جامعه است
جوادی تاكید می كند: مناسب سازی باید به گونه ای اجرا 
شود كه افراد تندرست در كنار افراد معلول زندگی عادی 
داشته باشند و كسی متوجه نیازمندی و تفاوت معلوالن 

با سایرین نشود.
شهردار الوند عدم دسترس پذیری شهری را از مشکالت 
طرح  می كند:  خاطرنشان  و  می داند  معلوالن  عمده 
مطالعاتی اصالح معابر با نگاه تسهیل در تردد، ایجاد تردد 
شهروندان  برای  دیگران  كمک  به  نیاز  بدون  و  مستقل 
كه  است  بررسی  دست  در  سالمند  و  جانباز  معلول، 
عملیاتی ساختن نتایج این طرح، جزء برنامه های ما در 

شهرداری الوند خواهد بود.
ما  شهر  در  داریم  قبول  كه  مطلب  این  بیان  با  وی 
كاستی های زیادی وجود دارد و شهروندان معلول هنوز 
نیازمند كمک دیگران هستند، مطرح  از معابر  در عبور 
می كند: معتقدیم كه تمام معابر باید به گونه ای طراحی 
سالمندان،  به ویژه  شهروندان  همه  كه  شوند  اصالح  و 
جانبازان و افراد دارای معلولیت با توان خود و با رعایت 

استقالل فردی قادر به تردد از آنها باشند.
آرزوی من ایجاد شرایط برابر برای همه شهروندان است

جوادی اضافه می كند: به اعتقاد من همه شهروندان باید 
یکسان زندگی كنند و فراهم آوردن زمینه این رویداد، از 

گفتگوی پیک توانا با شهردار شهر الوند؛

جعفر جوادی:  معلـــول؛ تواناســت

مجموعه شهرداری خادم مردم است
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وظایف شهرداری هاست كه دستیابی به این نقطه؛ وظیفه 
من و البته آرزوی بزرگ من است.

كه  است  بسیار ضروری  ما  برای  می افزاید:  این مسئول 
نیاز گروه های  تناسب  به  و  تا سرحد ممکن  معابر شهر 
آسیب پذیر تغییر كند تا آنها با حفظ شأن و احترام در 

شهر تردد كنند.
به گفته جوادی در حال حاضر طرح مناسب سازی خیابان 
22 بهمن شهر الوند توسط سازمان مسکن و شهرسازی 
به  خصوص  این  در  مشاوری  است،  مطالعه  حال  در 
و  مناسب سازی  برای  معابر  و  شده  گرفته  همکاری 

استفاده برای همه اقشار در حال طراحی است.
استانداردها در صدور مجوز ساخت ساختمان ها  رعایت 

بررسی می شود
كرده ایم  اعالم  مجموعه  به  می دهد:  خبر  الوند  شهردار 
كه در صدور مجوز ساخت برای ساختمان های عمومی 
كنند  رعایت  را  استانداردها  ممکن  تا جای  و خصوصی 
سایز  استاندارد  و  ساختمان ها  ورودی  به  توجه  حتی  و 
آیتم های  جزء  ویلچر؛  تردد  به منظور  نیز  را  آسانسورها 

صدور مجوز قرار دهند.
گاهی دستگاه های دولتی نیز معلوالن را نادیده می گیرند

برخی  در  معلوالن  شدن  گرفته  نادیده  از  مسئول  این 
دستگاه های دولتی نیز ابراز ناراحتی كرده و می گوید: در 
بسیاری از دستگاه ها برای تعبیه آسانسور هزینه زیادی 
توجه  معلولین مورد  نیاز  استاندارد مورد  اما چون  شده 
نبوده، معلوالن باز هم از این امکانات نمی توانند استفاده 
انتقال  و  دیگران  به  نیازمند  همچنان  و  ببرند  را  الزم  

توسط سایرین باقی می مانند.
او با بیان این مطلب كه شهر با نگاه های متفاوت ساخته 
شده و تا امروز جلو آمده، از زحمات همه شهرداران قبلی 
قدردانی می كند و می گوید: هر یک از شهرداران مدت 
فعالیت خود قدمی رو به جلو برداشتند و من یقین دارم 
آیندگان كه فکر بازتری از ما خواهند داشت با تدبر مسیر 
طی شده را ادامه می دهند و زمینه ای فراهم می كنند تا 
ایجاد  شهروندان  همه  در  شهر  به  خاطر  تعلق  احساس 

شود.
آینده ای  در  الوند  شهر  اتوبوسرانی  ناوگان  تجهیز  طرح 

نزدیک اجرا می شود
جوادی از تصویب بودجه شهرداری الوند با رویکرد توجه 

به نیازهای شهروندان معلول خبر می دهد و می افزاید:
حمل  سازمان  توسط  ون  دستگاه  یک  حاضر  حال  در 
جانباز  و  معلول  تردد شهروندان  برای  نقل شهرداری  و 

درحال تجهیز است.
وی ادامه می دهد: این خودروی وِن مناسب سازی شده 
به عنوان  شد،  خواهد  خدمت دهی  آماده  زودی  به  كه 

تاكسی تلفنی در خدمت معلوالن قرار می گیرد.
به گفته این مسئول طرح تجهیز و مناسب سازی ناوگان 
شهروندان  دسترس پذیری  برای  الوند  شهر  اتوبوسرانی 
جانباز، معلول و سالمند در آینده ای نزدیک اجرا می شود.

جوادی می گوید: این طرح با رویکرد تجهیز اتوبوس های 
آلمان  الگویی كه هم اكنون در كشور  از  باالبر،  به  فعلی 
مراحل  حاضر  حال  در  و  شده  برگرفته  دارد  كاربرد 

تحقیقاتی آن سپری می شود.
طرح تخصیص جایگاه پارک خودروی معلوالن در دست 

مطالعه است
پارک  جایگاه  تخصیص  مطالعاتی  طرح  بررسی  از  وی 
و  می دهد  خبر  الوند  شهر  سطح  در  معلوالن  خودروی 
می گوید: بسیاری از معلوالن قادر به استفاده از سیستم 
برای  كه  دیگر  عده ای  و  نیستند  عمومی  نقل  و  حمل  
تردد از خودروی شخصی استفاده می كنند با مشکل نبود 

جای پارک در خیابان ها مواجه اند.
در  مهم  فاكتور  دو  را  آموزش  و  فرهنگ  الوند  شهردار 
آموزش،  با  می افزاید:  و  برشمرده  معلوالن  حقوق  حفظ 
حقوق  رعایت  باید  فرهنگ سازی  و  آگاهی  افزایش 
دیده  بسیار  كه  چرا  داد،  تسری  جامعه  در  را  معلوالن 
شده كه جایگاه پارک خودروی معلوالن در سطح شهرها 

توسط شهروندان عادی اشغال می شود و نیاز معلوالن باز 
هم مرتفع نمی شود.

اصول مناسب سازی  نیز  متاسفانه گاهی خود شهرداری 
را رعایت نمی كند

همه  به  شهر  كه  نگاه  این  می كند:  تاكید  الوند  شهردار 
شهروندان تعلق دارد هنوز در سیستم ما تکمیل نشده و 
در عمل همچنان خطاهایی وجود دارد، در حالی كه این 
ركن باید تبیین شود و آیتم دسترس پذیری به عنوان یکی 
از معیارهای صدور مجوز ساخت برای تمام ساختمان ها 

مورد توجه قرار گیرد.
خود  كه  می شود  دیده  گاهی  متاسفانه  می افزاید:  وی 
رعایت  را  مناسب سازی  اصول  برخی  نیز  شهرداری 
نمی كند و این مساله در ورزشگاهی كه مقرر بود برای 

معلوالن و به نام معلوالن ساخته شود مشهود است.
در  كه  مذكور  ورزشگاه  در  می كند:  اضافه  مسئول  این 
می كنیم،  كار  آن  بهسازی  و  اصالح  روی  حاضر  حال 
برای  دسترسی  بلکه  نشده،  دیده  معلوالن  نیاز  تنها  نه 
افراد تندرست نیز در آن به دشواری میسر است. برای 
باید طی  پله   65 ورزشگاه  این  دوم  طبقه  به  دسترسی 
شود كه كار اصالح آن و انطباق با شرایط مورد نیاز افراد 
دارای معلولیت، نیازمند صرف هزینه مضاعفی است كه 

اكنون به شهرداری الوند تحمیل شده است.
قصد داریم ورزشگاهی در شان معلوالن شهرمان بسازیم

در  شهرداری  ایرادات  از  یکی  می كند:  تصریح  جوادی 
گذشته این بود كه در ساخت ورزشگاه مذكور كه ویژه 
به  آگاه  كارشناس  و  مشاور  از  می شد،  ساخته  معلوالن 
نیازهای معلولین استفاده نشده بود و مدیریت كار به یک 
كارشناس جوان و بدون تجربه سپرده شده بود به گونه ای 
كه تعبیه آسانسور كه بارزترین مساله در دسترسی افراد 

دارای معلولیت است نیز مورد بی توجهی قرار گرفته بود.
بهسازی  بر  را  بنا  هم اكنون  می كند:  بیان  مسئول  این 
ساختمان این ورزشگاه گذاشته ایم، قصد داریم آسانسور 
و به طور كلی ساختمانی در شان معلوالن عزیز شهرمان 
ظرف  ساختمان  اجرایی  عملیات  دادیم  دستور  بسازیم، 
بسیج  تیم شهرداری  تمام  و  تکمیل شود  آینده  ماه  دو 
هستند تا این ورزشگاه از حالت ركود و رها شدگی خارج 

شود.
و  توانا  كانون  شناخت  می دهد:  ادامه  همچنین  جوادی 
به  ما  نیاز  می تواند  همکاری  مشترک  زمینه های  ایجاد 
بنده  این حال  با  كند،  رفع  را  معلولین  حوزه  كارشناس 
دارای  و  سابقه  با  كاركنان  از  یکی  امیری،  محمدرضا 
محدودیت شهرداری را به عنوان نماینده مستقیم خودم 
انتخاب  الوند  و اصالح ورزشگاه معلوالن  و مدیر تجهیز 

كردم.
شهردار الوند امیری را مشاوری توانا و فردی پر تالش و 
با اراده می داند و ضمن قدردانی از پیشگامانی كه بنای 
گذاشته اند،  را  معلوالن  برای  مجزا  ورزشگاهی  ساخت 
است  به گونه ای  امیری  آقای  توانمندی  می كند:  تاكید 
فراموش  را  اوقات محدودیت جسمی اش  بیشتر  كه من 
می كنم و اطمینان دارم باشگاه ورزشی معلوالن با نظرات 
اواز  كه  چرا  می رسد،  خوبی  نتایج  به  وی  كارشناسانه 
جنس معلوالن بوده و به نیازهای آنها اشراف كامل دارد.

تخصیص  برای  عزم شهرداری  از  مسئول همچنین  این 
یک دستگاه اتوبوس میدل باس به منظور ایجاد سهولت 
به  و....  به مسابقات ورزشی  اعزام ورزشکاران معلول  در 

این ورزشگاه خبر داد.

رقیه بابایی



9

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

سرنوشِت جامعه در دستاِن رسانه؟!
قدرت از آن چه می پندارید به شما نزدیک تر است!

ساِل 1997 فیلمی به نام wag the dog به كارگردانی 
با بازی رابرت دنیرو و داستین هافمن  بری لوینسون و 
تأثیِر رسانه بر  ساخته شد كه موضوعی جالب درباره ی 
افکاِر عمومی به ویژه در مسائِل سیاسی داشت. داستان 
از این قرار است كه رئیس جمهور امریکا به دلیِل اتهام به 
فساِد اخالقی، درست چند روز مانده به انتخابات، به هر 
دستاویزی چنگ می زند كه محبوبیِت از دست رفته اش را 
میاِن مردم، دوباره به دست آورد. به این ترتیب معاونان و 
مشاوراِن او تصمیم می گیرند، وقایِع موهومی را توسِط یک 
كارگردان طراحی و در رسانه ها منعکس كنند تا مردم 
اتفاقاتی در جریان است. جنگی  واقعا چنین  فکر كنند 
رسانه ها  در  خبر  می شود.  ضبط  استودیویی  در  تخیلی 
از  بچه گربه اش  با  آلبانیایی  دختری  كه  می شود  منتشر 
روستایی در این كشور فرار كرده تا در حمله ی نیروهای 
دولتی به روستای استقالل طلبان دستگیر نشود و ارتش 
آمریکا به آلبانی برای  نجاِت مردم اعزام می شود. برای 
بیرون  زندان  از  را  سابقه دار  مردی  دروغین،  جنِگ  این 
آلبانی  امریکا در  از  نقِش سربازی جامانده  می  آورند كه 
را بازی كند و از او یک قهرماِن ملی می سازند. مرد كه 
می شود  هواپیمایی  سقوِط  موجِب  دارد  روانی  بیماری 
او  مرِگ  كارگردان  و  منتقل می كند  امریکا  به  را  او  كه 

قهرماِن  یک  برای  باشکوه  بسیار  جنازه ی  تشییع  به  را 
ملی ُكشته شده در جنگ بدل می كند تا افتخارآفرینی 
دروغین برای قهرمانی كذایی در آستانه ی انتخابات رقم 

بخورد.
داستاِن فیلم را به این دلیل گفتم كه به اهمیِت وظیفه ی 
كه  بود  عکسی  هم  دلیلش  بپردازم.  جامعه  در  رسانه ها 
چند ساِل پیش در یکی از گروه های رسانه ای در شبکه ی 
مجازی دیدم كه انتشار دهنده آن را به ایران نسبت داده 
بود در حالی كه در كشوری دیگر به وقوع پیوسته بود 
برای عکس  آن خبرنگار  كه  موضوعی  به  ربطی  هیچ  و 
عنوان می كرد، نداشت. از این گونه مطالب در شبکه های 
اجتماعی بسیار یافت می شود كه مردم بی اعتنا به مأخذ 
و منبِع مطلب، آن را به اشتراک می گذارند. اگر عامه را 
اما  ندانیم  مقصر  امر چندان  این  به  بی توجهی  دلیِل  به 
انتشاِر خبر گره  با  از كناِر اصحاِب رسانه كه حرفه شان 

خورده است، به هیچ وجه نمی توان با اِغماض گذشت. 
فردی كه حرفه اش با خبر عجین است و با رسانه گره ای 
از  دارد  وظیفه  مطالب،  انتشاِر  از  پیش  دارد،  تنگاتنگ 
صحِت آن مطلع شود. هرچه را به نظِر خود جالب یافت 
اطمینان  از  بود، پیش  با سلیقه ی شخصی اش هم سو  و 
این موضوعی ست  ندهد. متأسفانه  قرار  اختیاِر مردم  در 

كه آفِت روزنامه نگاری و خبرنگاری كنونی است و بسیار 
در محیِط رسانه ای به ویژه در فضاهای مجازی به چشم 
آیا  اما  نیست.  پوشیده  بر كسی  رسانه  قدرِت  می خورد. 
حساسیِت  و  اهمیت  ما،  روزنامه نگاراِن  و  خبرنگاران 
جامعه  بر  اخبار  تأثیِر  از  آیا  كرده اند؟  درک  را  موضوع 

هنگاِم نشِر آن آگاهی دارند؟ 
اصول  این  به  روزنامه نگاری  حرفه ای  اخالِق  درخصوِص 
سریع  باید  اگرچه  روزنامه نگار  كه؛  است  شده  اشاره 
یا  نباید صحِت اطالعات را فدای سرعت كند  اما  باشد، 
می شنود،  را  آن چه  و  شایعات  نباید  حرفه ای،  خبرنگاِر 
قرار  دهد.این  موضوعی  درباره ی  گزارش  تنظیِم  مبنای 
می گیرد.  قرار  افراد  اعتنای  مورِد  كم تر  متأسفانه  اصول 
جامعه،  بر  رسانه  قدرِت  دادِن  نشان  برای  یادشده  فیلِم 
این  از  درِک صحیحی  باید  رسانه ها  است.  توجه  جالِب 
مطلوب  تأثیرگذاری  راستای  در  و  باشند  داشته  قدرت 
برجامعه قدم بردارند زیرا اعتال و پیشرفِت هر كشوری در 
گرِو تعامِل صحیح میاِن رسانه ها و مردم و مسئوالن است 
تا با انتشاِر خبرهای صحیح در راستای سالم بودِن جامعه 
حركت كنند. باید از خود بپرسیم اصحاِب رسانه تا چه 

میزان این حساسیت را در حرفه ی خود به كار می برند؟
نسترن كیوان پور
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گفتگوی پیک توانا با یکی از پرسنل توانمند کانون توانا؛

همنوعانم مشوق کودکی من بودند

از دوستانم شنیده بودم فردی كه قرار است با او مصاحبه 
كنم بسیار آرام و منضبط است، خودم را به كتابخانه توانا 
رساندم، زمانی را كه در اختیار داشتم توانستم موضوعات 
مختلفی را در ذهن خود مرور كنم »خدایا شکرت كه در 
این شهر، معلوالن خانه دومی دارند كه سرَدِر آن كانون 
معلوالن تواناست؛ خانواده ای محکم و استوار كه هر كدام 
یکدیگر  كنار  خاص  ویژگی های  و  معلولیت  از  نوعی  با 
مشغول به كار هستند؛ اتاق هایشان با صندلی و میزهای 
های  فعالیت  به  هم  برابر  دل هایشان  ولی  بلند  و  كوتاه 
كه  افرادی  می پردازند؛  اقتصادی...  فرهنگی،  اجتماعی، 
با وجود محدودیِت تن می توانند در واحد های مختلف 
باالیی  جایگاه  جامعه  در  و  كنند  نقش  ایفای  شغلی  
داشته باشند؛ اینجا تنها جایی است كه حتی مدیرانش 
هم از قشر معلول انتخاب شده اند؛ راست می گویند یک 
دست صدا ندارد. در این خانواده همه دست به دست هم 
داده اند تا بتوانند از حقوق شهروندی خود دفاع كنند...«

وقتی به خود آمدم 38 دقیقه از زمان گذشته بود تا اینکه 
فردی كه قرار بود پیک توانا پای صحبت هایش بنشیند 

از راه رسید.
او »پیمان گورانی« جوان ُكردزبان است كه در یکی از 
روزهای گرم تابستان  سال 1371 در شهر رامسر متولد 
شده است. فرزند اول خانواده. از صفا و صمیمیت خانواده 
مانند   به  كه  زحمتکشش  پدر  و  مادر  از  می گوید،  خود 
ابرو نیاورده اند تا خواهر  او بوده اند و خم به  كوه، پشت 
كوچکتر از خودش كه او را بهترین دوست خود معرفی 
می كند و افتخار می كند كه مشوق و حامی خوبی برای 
او بوده است. به گفته خودش دوران كودكی او همانند 
دوستانش با شیطنت و بازیگوشی همراه بوده است كه 

همراه با آن، اتفاقاتی برایش افتاده است.
در سن 9 سالگی ورق زندگی ام برگشت

در یکی از روزهایی كه مثل همیشه با شور و شوق  آماده 
از آن كه قرار است  به مدرسه، بی خبر  برای رفتن  شدم 

این روز از تلخ ترین روز های دوران مدرسه ام باشد.

آن روز بر اثر یک درگیری كودكانه و برخورد با جدول 
انحراف در ستون فقرات شدم. آن روزها  خیابان، دچار 
را به یاد دارم كه حتی توانایی راه رفتن نداشتم و مدتی 
جراحی  چندین  از  بعد  كردم.  استفاده  ویلچر  از  كوتاه 
پاهایم دوباره یار من شدند و توانستم قسمتی از سالمتی 
توانستم  بود  كه  سختی  هر  با  آورم،  دست  به  را  خود 
اتفاق  این  روی  بر  را  و چشم هایم  بدهم  تحصیل  ادامه 

تلخ ببندم.
خواستم و موفق شدم

بعد از یک سال پشت كنکور ماندن توانستم رتبه مجاز 
دست  به  را  بهشتی  شهید  دانشگاه  در  تحصیل  برای 
بیاورم و پس از پایان دوره كارشناسی بدون كنکور جزء 
سه نفر برتر برای ورود به دوره كارشناسی ارشد در رشته 
موفق  تالش خودم  و  بر خدا  توكل  با  حسابداری شوم. 
شدم در كنکور دوره دكتری شركت كنم و برای انتخاب 

در رشته مدیریت مالی مجاز شوم.
دوره دانشجویی از بهترین روزهای زندگی من بود چون 
زیادی  دوستان  و  شوم  جدیدی  دنیای  وارد  توانستم 
پیدا كنم. من بر این باورم هرچه تحصیالت دانشگاهی 
باالتر باشد جایگاه  برتر و قوی تری در جامعه  معلوالن 

خواهند داشت و صدایشان بیشتر شنیده خواهد شد.
قصه آشنایی ام با كانون

جز  ابتدایی  سوم  مقطع  تا  معلولیتم  از  قبل 
ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره  شركت كنندگان 
سرنوشتم  انگار  شدم.  تشویق  معلوالن  توسط  و  بودم 
این گونه بود كه پس از معلولیت، دست روزگار من را از 
كانون جدا كند. چندین سال گذشت و روزی در یکی از 
خیابان های شهر قزوین، آقای یوسفی)عضو هیأت مدیره 
كانون توانا( را دیدم و ایشان از من خواستند تا به كانون 
بروم. نمی دانستم چه چیزی در انتظار من است اما خودم 
را آماده كردم برای رفتن به جایی كه در زمان كودكی 

مشوق من بودند.
آن روز رسید؛ حال و هوای عجیبی داشتم. وقتی وارد 

محوطه كانون شدم چشمم به جمله ای  كه بر روی دیوار 
و  عزت  مخالف  بالعوض  »كمک  افتاد:  بود  شده  نوشته 
كرامت معلوالن است« و همین جمله باعث شد عزمم را 

جزم كنم و فعالیت خودم را در كانون شروع كنم.
واحد  در  مدتی  كانون  در  فعالیت  و  مصاحبه  از  پس 
عامل  مدیر  دفتر  مسؤل  عنوان  به  آن  از  بعد  و  اشتغال 
كانون  از  بیرون  در  شدم،  كار  به  مشغول  توانا  كانون 

كارهای حسابداری به صورت پروژه ای انجام می دهم.
از تاثیرأت مهم كانون توانا در زندگی معلوالن

چندین  طی  در  توانا  كانون  بگویم  می توانم  جرأت  به 
ترحم آمیز  نگرش  است  توانسته  به خوبی  فعالیت،  سال 
جامعه را نسبت به معلوالن تغییر دهد و با ایجاد اشتغال، 
این  از قدم های بزرگ  معلوالن را به خودباوری برساند. 
زندگی  در  انگیزه  ایجاد  و  زندگی  به  امید  مجموعه، 

معلوالن می تواند باشد.
از تفریحات زندگی ام

البته  كنم  می  مطالعه  ولی  نیستم  ورزش  اهل  خیلی 
اما بعد از این از خوانندگان  خواننده پیک توانا نبوده ام 
پروپاقرص شما می شوم. پیشنهادم به معلوالن این است 
كه در اوقات فراغت خود مطالعه كنند. به كارهای فنی 
در  باید  معلولیت  دارای  افراد  دارم  عقیده  و  دارم  عالقه 

زمینه های فنی آموزش ببینند.
ان شاءهلل روزی برسد كه همه معلوالن صاحب شغل شوند 
تا بتوانند بر روی پای خود بایستند و استقالل را تجربه 
كنند؛ تنها آرزویم برای خودم این است كه تدریس  كنم 

و از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران شوم.
كالم پایانی

مادرم سنگ صبور من است، تمام تالشم برای این است 
كه بتوانم روزی با پیشرفتم در زندگی، زحمات مادرم را 
نازنینش  بر روی چهره  را  و همیشه خنده  جبران كنم 

ببینم.

مهديه برنگ 
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ما آدم ها همه شبیه هم هستیم، 
همه یک روز با لبخند به زمین 
آمدیم، همه ما هم دل داشتیم 

هم روح.
 در عین شباهت، هر كدام از ما 
با دیگری تفاوت های اندكی هم 
است،  بلند  قدش  یکی  داریم. 
چشمانش  یکی  كوتاه؛  یکی 
یکی  میشی؛  یکی  و  است  آبی 
یکی  و  است  مشکی  موهایش 
نامشان  هم  ما  از  بعضی   بلوند. 
دارای  »افراد  گذاشته اند  را 
بی دلیل  گمانم  به  معلولیت«. 
ماجرا را سخت كرده اند و از این 
تركیب و تركیب های این چنین 

سخت استفاده می كنند. 
اندازه  به  درست  هم  افراد  این 
یکی  هستند.  متفاوت  دیگران 
می رود،  راه  ویلچر  و  عصا  با 
از  متفاوت  چشمی  با  یکی 
با  یکی  می بیند،  چشم سر 
هم  یکی  و  می شنود  سمعک 
یا  دارد  اضافی  كروزموم  یک 
همه شبیه  آنکه  ندارد. خالصه 

هم هستیم.
مرتضی رویتوند 

طرح: مارال فروزش نژاد
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گزارش یک فرد دارای معلولیت از تماشای یک مسابقه در ورزشگاه آزادی
محترمی كه  جانباز  پر افتخار  تصویر  حال  به  تا  حتما 
محبوبش   فوتبال  تیم  ذخیره های  نیمکت  كنار  در 
نشسته و با پوشیدن لباس تیمش، با شور و اشتیاق 
را  است  تشویق كردن  و  پرچم  تکان دادن  حال  در 
شاهد  گاه  و  كرده اید  مشاهده  تلویزیون  صفحه  در 
خوش و بش كردن مسئوالن تیم و ورزشگاه نیز با این 
تیم  بازیکنان  كه  دیده اید  گاه  حتی  بوده اید.  هوادار 
پس از به ثمر رساندن گل به چه زیبایی شادی خود 

را با این هوادار تقسیم كرده اند.
دیدن این تصاویر بی شک برای تمام انسان ها، زیبا و 

قابل ستایش است.
از  نیز  جانباز  و  معلولیت  دارای  افراد  سایر  آیا  اما 

این گونه امکانات برخوردار هستند؟
مشاهدات  به  را  شما  نظر  سوال  این  به  پاسخ  برای 
بسیار  معلولیت  دارای  جودی،  )محمد  خودم  عینی 
مسابقه  تماشای  از  پس  كه  جسمی - حركتی(  شدید 
بین تیم های استقالل و الریان قطر در ورزشگاه آزادی 

به رشته تحریر درآورده ام جلب می نمایم:
می شد.  آغاز   20 ساعت  در  مسابقه  برنامه   طبق 
صورت  به  بلیط  تهیه  امکان  آنکه  دلیل  به  متاسفانه 
اینترنتی وجود نداشت و به احتمال آنکه ممکن بود 
ظرفیت ورزشگاه تکمیل شود و چون ظرفیت ورزشگاه 
در برخی مسابقات بسیار زودتر از شروع بازی تکمیل 
سه  دوستانم  از  یکی  و  برادر  همراه  به  من  می شود، 
شدیم.  ورزشگاه  راهی  مسابقه،  شروع  از  قبل  ساعت 
قرارمان آن بود كه به دو نفر دیگر از دوستانمان در 

ورزشگاه بپیوندیم.
برای  مناسبی  جای  هیچ  ورزشگاه  اول  طبقه  در 
استقرار ویلچر در كنار تماشاچیان عادی وجود ندارد 

و حتی ویلچر را بر روی پله ها هم نمی توان قرار داد.
در مسابقه قبل، ما ویلچر را به صورت بسیار خطرناک 
و ناایمن بر روی چهار صندلی، در دو ردیف قرار داده 

بودیم، كه به لطف خدا دچار آسیب نشد.
اما با تجربه ترسناكی كه از آن بازی به دست آورده 
طبقه  در  چون  كردیم  انتخاب  را  دوم  طبقه  بودیم، 
دوم می توانستیم ویلچر را در كنار پایین ترین ردیف 
تماشا  را  بازی  دوستانم  با  و  دهیم  قرار  تماشاچیان 

كنم.
به پاركینگ ورزشگاه رسیدیم به لطف قانون معافیت 
افراد معلول از هزینه های مجموعه ورزشی دولتی، از 

پرداخت وجه پاركینگ معاف بودیم. 

برای تهیه بلیط باید از بین داربست ها عبور می كردیم، 
عبور  قابل  كم عرض  داربست های  میان  از  ویلچر  اما 

نبود.
خواستیم،  كمک  مستقر  انتظامی   نیروی  مامورین  از 
گفتند یکی از همراهان برود از باجه بلیط تهیه كند 
مسیر  به  رسیدن  برای  برویم.  ماشین رو  مسیر  از  و 
ماشین رو می بایست مسیر زیادی را تا پشت ورزشگاه 
بلیط و كسب  از خرید  نهایت پس  در  دور می زدیم. 
اجازه از همراهانم و طی كردن مسیر طوالنی، سرانجام 
سرباز  ممانعت  با  كه  رسیدیم  ماشین رو  ورودی  به 
وظیفه رو به رو شدیم و حتی در برابر اصرار ما گفت كه 

اجازه ندارد بی سیم بزند و بپرسد.
این سرباز وظیفه شناس به  اینکه  از  از اطمینان  پس 
ما اجازه ورود نمی دهد، تصمیم گرفتیم تا برادرم برای 

گرفتن اجازه، مسیر آمده را برگردد.
»این  شنید:  و  كرد  طی  را  طوالنی  مسافت  برادرم 

قسمت و سرباز، تحت نظر ما نیست!«
از اتالف وقت زیاد، تصمیم گرفتیم به  سرانجام پس 
ورودی اصلی برگردیم و به هر زحمتی كه هست از 

آنجا عبور كنیم.
پس از رسیدن به داربست ها و امتحان كردن چندین 
مسیر، مسیری را پیدا كردیم كه تنها چند سانتیمتر 
پهنای بیشتری داشت. ویلچر را تا میانه  مسیر بردیم 
و مابقی مسیر را همراهانم مجبور بودند، ویلچر را به 

باالی سرشان ببرند تا با زحمت زیاد مرا عبور دهند.
سر  پشت  را  موانع  اینکه  از  غرور  با حس  انجام  سر 
اینکه  از  پس  رسیدیم.  بازرسی  مرحله  به  گذاشتیم، 
داده  داخل  به  آب  بطری  و  ساندویچ  حمل  اجازه 
خوردیم  بازرسی  ورودی  پشت  را  ساندویچ ها  نشد، 
جایگاه  راهی  و  دادیم  تحویل  را  آب  بطری های  و 
تنها  و  بود  گذشته   19 از  ساعت  شدیم.  تماشاگران 
قرار  آن ها  با   18 ساعت  كه  دوستی  دو  با  متر  چند 
داشتیم فاصله بود، كه بار دیگر جنب ورودی جایگاه با 
ممانعت فرمانده دیگری مواجه شدیم، كه اجازه ورود 
ویلچر به جایگاه را نمی داد و می گفت می توانید تنها با 

یکی از همراهانتان به جایگاه معلوالن بروید.
هرچقدر توضیح دادیم كه می خواهیم با دوستانمان و 
در جمعیت فوتبال ببینیم، اما فرمانده می گفت: »به 

ما ربطی ندارد!«
شاهد  كه  رهگذر  تماشاچیان  از  یکی  میان  این  در 
گفت:  و  كشید  كناری  به  را  ما  بود،  صحبت هایمان 

»برید جایگاه پول بدین همتون برین تو«
با اینکه می خواستیم در جمع تماشاچیان باشیم، ولی 

مجبور شدیم به اتاقک شیشه ای اكتفا كنیم.
آنها  با  از دو دوستی كه  پا درازتر،  از  سرانجام دست 
قرار داشتیم خداحافظی كردیم و سه نفری به سمت 

جایگاه معلوالن و جانبازان حركت كردیم.
ما  كه  خواستند  ویژه  بلیط  ما  از  جایگاه  ورودی  در 
داستان را توضیح دادیم. مامور دوست داشتنی با بیان 
بلیط  بدون  كله گنده  تا  تا حاال صد  »از صبح  اینکه: 

رفتن تو، شما هم برید.« اجازه ورود ما را داد.
 30 حدود  می شویم.  معلوالن  مخصوص  اتاقک  وارد 
همراهان  برای  صندلی  مانده.  بازی  شروع  به  دقیقه 
روی  و  ویلچر  پشت  دوستم  و  برادرم  ندارد.  وجود 
از  هدف  كه  تکیه گاه،  بدون  و  متری  یک  سکویی 
در  نیز  من  و  می نشینند  نیست،  معلوم  آن  ساخت 
كنار یکی از همنوعان خودم، روی ویلچر، مستقر و به 
شیشه  مشرف به زمین بازی، كه آغشته به اثر انگشت 
شهروندان و لکه های چربی است خیره شدم و با غم و 
عذاب وجدانی پنهان از دردسرهایی كه برای همراهان 
خودم،  در یک تفریح ساده متحمل شده ام، به صدای 
تشویق تماشاگران گوش می دهم و با خود به جانباز 
محترمی  فکر می كنم كه در كنار نیمکت ذخیره های 
تشویق كردن  حال  در  تیمی   لباس  با  محبوبش،  تیم 
است و گاه شاهد خوش و بش كردن مسئولین تیم و 
حتی  و  هستم  پرشور  هوادار  این  با  آزادی  ورزشگاه 
گاهی دیده ام كه بازیکنان تیم پس از به ثمر رساندن 
گل به چه زیبایی شادی خود را با این هوادار تقسیم 
كرده اند. در این شکی نیست كه اینگونه احترامات و 
هر  برای  دوستانه  انسان  اینگونه صحنه های  تماشای 
كسی غرورآفرین و قابل ستایش است، ولی ای كاش 
نمادین و اختصاصی نباشد و همه معلوالن از امکانات 

این چنینی بهره مند باشند.
این شرایط،  با وجود  را می دانم كه  این  این همه،  با 
تفریح  این  و  رفت  نخواهم  ورزشگاه  به  هرگز  دیگر 
و  سیاه  فهرست  به  عالقه  تمام  با  را  ساده  و  كوچک 

بلند محرومیت های خود اضافه خواهم كرد.

محمد جودی
دانشجو رشته حقوق و فعال حقوق افراد دارای معلولیت
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روایتی از یک روز استثنائی

از  ظهر  نزدیک  كه  بود  فروردین ماه  چهارشنبه  آخرین 
تهران  در  ویژه ای  میهمانی  در  تا  كردیم  حركت  قزوین 
انرژی باال و امید به زندگی در این  از  شركت كنیم. من 
مراسم زیاد شنیده بودم و كنجکاوی زیادی برای شركت 
در این مراسم داشتم. مراسمی كه در آخرین چهارشنبه 

هر ماه برگزار می شود.
این میهمانی در منزل شخصی بانوی فرهیخته ای برگزار 
می شد كه از مدت ها قبل بی صبرانه منتظر دیدارش بودم. 
منزلی پر از عشق و محبت كه بی دریغ نثار تمام میهمانان 
سایر  از  زودتر  ساعت  یک  ما  قبلی،  قرار  طبق  می شد. 
مهمانها رسیدیم و من فرصت داشتم تا با میزبان و بانی 
این محفل بی نظیر بیشتر آشنا شوم. »فرشته مینوكده« 
در جواب درخواست من برای معرفی، خودش را این طور 

معرفی كرد: »من فقط یک بنده صبور خدا هستم.«
كم توانی  دارای  فرزند  دو  دارای  كه  مینوكده  فرشته 
ذهنی ست، می گوید: شاید وجود این بچه ها در زندگی من 
باعث شده تا من جور دیگری به دنیا نگاه كنم. خودش 
افراد مبتال به انواع معلولیتهای جسمی و ذهنی را با اسم 
مینوكده  خانم  زیبای  منزل  می كند.  یاد  »آهسته گامان« 
معلولیت  با  افرادی  محفل  ماه  هر  چهارشنبه  آخرین  كه 
دلیل  به  كه  كودكانی  جسمی-ذهنی ست.  یا  و  ذهنی 
زیاد، زندگی  با محدودیتهای  تفاوت هایشان در جامعه ای 
می كنند و با پذیرش كمتری نسبت به سایر افراد مواجه 
محدودیتهایشان،  بر  عالوه  پذیرفته نشدن،  این  و  هستند 
همیشه رنج مضاعفی برایشان بوده، به بركت وجود افرادی 
مثل خانم مینوكده، هر ماه یک روز در این خانه دور هم 
جمع می شوند و همان طور كه هستند پذیرفته می شوند، 

دوست داشته می شوند و مورد احترام واقع می شوند. 
به  از آشنایی هایی می گوید، كه  برایمان  فرشته مینوكده 
این  قابل  رو  خودم  »من  شده:  ایجاد  شرایطش  واسطه 
چیزها نمی دونستم، من به واسطه شرایطم دوستان خیلی 
باعث  من  شرایط  خوشحالم،  خیلی  كردم.  پیدا  خوبی 
كارها  بعضی  كنم  درک  نمی تونم  بشم،  ساخته  من  شد 
چطور انجام میشه. من چکاره این برنامه هستم؟ ببین چه 
ارتباط هایی ایجاد شده. قبول كنیم كه همه كارها رو ما 
نمی تونیم انجام بدیم. باید به خدا واگذار كنیم. هركسی 
من  ظالمه.  شما  خدای  میگن  بعضی ها  داره.  خدایی  یه 
می خندم میگم برعکس خدای شما ظالمه خدای من كه 
عادله. اگه شما این طوری فکر می كنین حتما خدای شما 

ایراد داره.«
این بانوی فرهیخته، دبیر بازنشسته آموزش وپرورش است 

كه از بعد از انقالب در شورای كتاب كودک فعالیت های 
این شورا جلد هفدهم  ارزنده ای داشته و در حال حاضر 
فرهنگ نامه كودک را به چاپ رسانده. از فعالیت هایش در 
این شورا می گوید، با وجود مخالفتهایی كه در خانه بوده 
و اولویت اول مراقبت از فرزندانش بود ولی به این شورا 
رفت و همسرش را هم با خود همراه كرد. خانم مینوكده 
می بردم  خودم  با  هم  را  رویا  دخترم  »همیشه  می گوید: 
به جلسات.« رویا  كه از آهسته گامان است در این مورد 
برای  شورا  این  از  دارم  تقدیر  لوح  حتی  »من  می گوید: 

حضورم در تمام جلسات همراه با مادرم.«
خانم مینوكده ادامه می دهد: »خالصه داستان ما از همون 
عشق یک لحظه ای شروع شد وقتی كه می دیدم خانم ها 
را  ضعفش  نقطه  و  می كنند  كار  كتاب ها  روی  آقایان  و 
دیگه  می سنجند.  كودكان  برای  را  تناسبش  و  می گویند 
بررسی  برای  رفتیم  و  شد  شروع  این طوری  اولیه  عشق 
خانم  از  شدم.«  مشغول  نوجوانان  شاخه  در  من  كتابها، 
این  گیری  شکل  چگونگی  و  انگیزه  مورد  در  مینوكده 

میهمانیها می پرسم. 
برایم  او دیدم  ابتدا در  از  با همان حوصله و مهربانی كه 
و  كاناداست  مقیم  كه  من  اول  »پسر  می دهد:  توضیح 
می داند،  آهسته گامم  فرزند  دو  مسئول  بسیار  را  خودش 
چند سال قبل به من اصرار كرد كه ما هم برویم و پیش 
برای  اینجا  ندارم،  او زندگی كنیم. من گفتم من دوست 
پسرم  دارم.  اهدافی  و  كرده ام  دست وپا  كارهایی  خودم 
گفت اینجا خیلی پیشرفته ست و برای بچه های كم توان 
رسیدگی  اینجا  نیست،  خاصی  برنامه  ایران  در  ذهنی 
بیشتر است. من هم به فکر افتادم و اصال به من برخورد 
باید  چرا  داریم  عظمت  و  وسعت  این  به  مملکت  ما  كه 
زندگی  و  كنیم  مهاجرت  باشیم  محتاج  بچه هایمان  برای 
خودمونو بهم بریزیم؟ هیچ دوست ندارم و به غیرتم هم 
هست  هم  اینجا  دولتی  خدمات  و  بهزیستی  میخوره.  بر 
هرچند بچه های ما مرزی هستن. نه در شرایطی هستن 
كه بهزیستی بپذیردشون و نه اینطوری هستن كه بتونن 
دانشگاه برن و تحصیل كنن و كار كنن و مستقل باشن... 
رفته رفته  اینها.  برای  بکنم  كاری  افتادم خودم  فکر  به  و 
برنامه های ما شکل  و  بیشتری آشنا شدم  با خانواده های 
تماس  كسی  امروز  مهمانی  برای  حتی  گرفت.  دیگری 
گرفت كه من نمی شناختم و می خواست در این مهمانی 

شركت كند و ما خوشحال شدیم.«
می گوید  جمع  در  حاضر  مادران  از  یکی  حمیدی  خانم 
در  وقتی  از  نمی كرد،  صحبت  اصال  مهدی،  من  »پسر   :

نظر  بهتر شده، صحبت می كند،  آمده خیلی  این محیط 
كند.«  می  شركت  تئاتر  كالس های  در  حتی  می دهد، 
بچه ها می گویند مهدی تمام بخش های خبری را می بیند 
با  می خواهد  هم  مهدی خودش  دارد.  باالیی  اطالعات  و 
من صحبت كند. اصرار می كند كه با او هم مصاحبه كنم. 
تاریخ صحبت  از مسئوالن و  با مهدی كه حرف می زنم 
برای  حمل ونقل  و  ترافیک  طرح  به  انتقادهایی  می كند. 
نگرانش  معلوالن  حقوق  نداشتن  حتی  و  دارد  معلوالن 
از من می پرسد: »پدر و مادر ما اگر بمیرند ما  می كند. 
روز  سیاسی  وقایع  مورد  در  كنیم؟«  زندگی  باید  چگونه 
توضیح می دهد و گذری به تاریخ می زند و از من می پرسد: 
اینکه بیشتر توضیح دهد  برای  »مصدق را می شناسی؟« 
می گویم نه،  با صداقت می گوید: »تو چه جور خبرنگاری 
هستی كه مصدق را نمی شناسی؟« از این همه صراحت 
فکر  من  و  شد  برقرار  ما  بین  دلپذیر  می خندم. صحبتی 
می كنم چه قدر خوب است كه آدمی با این همه صداقت 

می تواند هم صحبتم باشد.
سالن  از  قسمتی  در  مینوكده  صمیمی  دوستان  از  یکی 
دیرآموز  »پسر  عنوان  تحت  كتابی  مادران  برای  پذیرایی 
كه  می گوید  نویسنده  مورد  در  می كند.  معرفی  را  من« 

فرزندش مشکلی مشابه فرزندان آنان را دارد.
آذر، دختری حدودا 40 ساله  از دیگر آهسته گامان هنرمند 
جلب  را  همه  توجه  و  می ایستد  سالن  وسط  در  است؛ 
می كند؛ برای میهمانان پیانو می نوازد و در مورد قطعاتی 

كه می نوازد و موسیقی فولکلور توضیحاتی می دهد.
در  آهسته گامان  هنرنمایی های  و  بازی ها  شاد،  موسیقی 
تمام طول میهمانی برقرار است، ولی نکته مهم تر همدلی 
و محبت بین این افراد است. فارغ از هر مشکل ذهنی و 
از  جسمی، بدون در نظر گرفتن كم توانایی ها، بی دریغ و 
این روش  باید  ما  با هم مهربان و همدلند. شاید  ته دل 
برخورد با افراد كم توان ذهنی و یا جسمی را از خود آنها 
این  در  مادرها هم ساعاتی  ها  بچه  بر  بگیریم. عالوه  یاد 

میهمانی كنار هم به  تبادل تجربه های خود می پردازند.
در پایان روز پر از انرژی هستم. ولی یک فکر آزارم می دهد، 
چرا این همه محبت را نادیده می گیریم؟ نباید اجازه دهیم 
محدودیت های اجباری آنها مانع از ارتباط برقراركردنشان 
چرا  كند،  جدا  معمولی  افراد  از  را  آنها  و  باشد  جامعه  با 
ارتباطات  به  وابسته  این جامعه كه  زندگی كردن در  كه 

اجتماعی هرچند ساده است، حق همه ماست.

                                                  نفیسه كلهر 
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1- نشست با مدیران صدا و سیما در راستای تولید برنامه های مختلف با رویکرد 
توانمندی معلولین 

2- نشست با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی و بازدید از فعالیتهای كانون توانا 
در راستای طرح موضوع سالمت و درمان حوزه معلوالن 

3- بازدید معاونت مشاركتهای مردمی سازمان بهزیستی كشور دكتر كوزه گر از 
فعالیتهای كانون توانا و شركت گروه بهداشتی فیروز و نشست با مدیریت مجموعه 
4- نشست بنیانگذار كانون توانا سید محمد موسوی با معلمین داوطلب اول ابتدایی 

در راستای تشکیل كانون معلمین توانا 
5- برگزاری اردوی كیش با حضور شعبات الوند و تاكستان كانون توانا 

6- برگزاری كالسهای تخصصی تغذیه ، آناتومی بدن و طب سنتی برای كار گروه 
مادران دارای كودک معلول 

7- برگزاری آئین پاسداشت جهاد اشتغال با حضور مدیران كشوری و استانی 
8- برگزاری كالس داستان نویسی و انیمیشن سازی برای كودكان دارای معلولیت 

با هدف آموزش ، استعدادیابی و شناسایی معلولین توانمند در این حوزه 
9- حضور هنركده توانا در نمایشگاه توانمندی بانوان استان و بازدید استاندار به 

همراه معاون رئیس جمهور از صنایع دستی معلوالن 
10- برگزاری كارگاه آموزشی روابط عمومی با حضور دكتر حمید شکری 

ترانس و  نهال توسط كارگران كارگاه  11- گرامیداشت روز درختکاری و كاشت 
زیرانداز كودک 

12- برگزاری دو دوره كالس كانون شناسی برای كارگران شاغل در شركت گروه 
بهداشتی فیروز با مشاركت واحد اشتغال 

13- برگزاری نمایشگاه صنایع دستی توسط كانون كالردشت در ایام نوروز و بازدید 
فرماندار و مسئولین حوزه آن شهرستان 

14- دیدار نوروزی مدیران كانون توانا با مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
بهزیستی كشور  اشتغال سازمان  با مدیریت  توانا  كانون  15- نشست مدیر عامل 

در تهران 
پرسنل  با  موسوی  محمود  توانا سید  كانون  بنیانگذار  همیار  و  همراه  دیدار   -16

كانون توانا 
17- حضور سید محمد موسوی در برنامه تلویزیونی پول كجاست؟ پخش شده از 

شبکه ایران كاال 
18- حضور بنیانگذار كانون توانا در برنامه تلویزیونی بدون تعارف خبر 30 :20 از 

شبکه سراسری 2 صدا و سیما 
19- جذب بیش از 90 نیرو معلول در گروه بهداشتی فیروز و راه اندازی شیفت 

سوم در این شركت در راستای توسعه اشتغال معلولین 
از شبکه سراسری 5  بار دیگر"  "یک  برنامه  20- حضور سید محمد موسوی در 

صدا و سیما 
21- حضور سید محمد موسوی در برنامه جشن مبعث رفاه بعنوان كار آفرین برتر 

كشور از شبکه 3 سراسری صدا و سیما 
22- برگزاری مراسم چهارشنبه سوری با حضور پرسنل و اعضای افتخاری كانون 

توانا 
23- برگزاری مراسم روز جهانی زن 

24- بازدید نماینده سفارت ژاپن از مجموعه فعالیتهای كانون توانا و گروه بهداشتی 
فیروز و هیدروتراپی 

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
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بنام خدا
سالم و درود بیکران برعزیزان همدل و همراه

در پی نشر اندیشه های سازمان توانا و فیروز در رسانه 
متعدد  های  برنامه  پخش  الخصوص  علی  گروهی  های 
 ، تلویزیونی و حضور گسترده در شبکه های اجتماعی 
ارتباطات  از  با حجمی  اینجانب طی روزهای آتی  دفتر 
یا  اظهار لطف  از آن  مردمی مواجه گردیده كه بخشی 
اعالم همکاری بوده كه بر خود واجب میدانم تا از این 

عزیزان تشکر و قدردانی نمایم.
همچنین بخش قابل توجهی از تماس ها و مکاتبات نیز 
از سوی متقاضیان اشتغال بویژه عزیزان معلول از سراسر 
كشور بوده است كه امکان مکالمه و پاسخ دهی به همه 
مخاطبان وجود ندارد و صرفا بر خود واجب می دانم در 

خصوص این عزیزان چند نکته را یادآوری نمایم :
1- آنچه اینجانب و سازمانم انجام داده ایم متناسب با 
بضاعت اندک ما و در چارچوب وظایف انسانی و بدون 
مادی(  حمایت  الخصوص  علی   ( دولتمردان  حمایت 
صورت پذیرفته است و در حال حاضر امکان گسترش 

آن در سراسر كشور میسر نیست.
2- اینجانب همواره در حسرت آنم كه ای كاش بخشی 
از منابع ملی و بودجه كشور در اختیار اینجانب بود تا با 
مدیریت بر آن و ایجاد اشتغال ، در حد توانم مشکالت 

عزیزان را مرتفع می نمودم ولی دریغا كه …
بومی در  از متقاضیان  تعداد زیادی  3- در حال حاضر 
حوزه استان قزوین جهت اشتغال ثبت نام نموده و پشت 
نوبت هستندكه كانون معلولین توانا بدون اندک پارتی 
با یک دستورالعمل مشخص و  و  نگاه خاص  یا  بازی و 
در  و  بندی  امتیاز  را  عزیزان  این  ضوابط  درچارچوب 

فرصتهای شغلی بدست آمده ، معرفی بکار می نماید.
به مسئوالن  تا  از خداوند متعال می خواهم  در خاتمه 
آنان است  امکانات در اختیار  و مدیران كشور كه همه 
اینگونه  ما  تا  گرداند  نصیب  صادقانه  خدمت  توفیق   ،

شرمنده هم میهنان خود نباشیم.
با كمال احترام

سیدمحمدموسوی
مدیرعامل شركت فیروز

ریاست كانون معلولین توانا

تکالیف  از  را  معلول  شهروندان  نیازهای  به  توجه  و  مناسب سازی  قزوین  شهردار 
شهرداری ها دانست.

توانا  معلولین  كانون  از  بازدید  در  امروز  صبح  صفری  علی  پیک توانا؛  گزارش  به 
وظایف  از  معلولیت  دارای  شهروندان  نیازهای  به  توجه  افزود:  مطلب  این  بیان  با 

شهرداری هاست و ما در این خصوص تالش خواهیم كرد.
وی با اشاره به اینکه توجه به نیازهای معلوالن از سیاست های اصلی شهرداری قزوین 
است، گفت: از طرح ها و ابداعات كانون توانا در حوزه های مربوطه استقبال می كنیم.

صفری با اشاره به نیازهای خاص شهروندان معلول، تاكید كرد: معتقدیم معلوالن نیز 
مانند همه شهروندان حق استفاده از تمام امکانات و خدمات شهری از جمله سیستم 

حمل و نقل عمومی، مناسب سازی و… را دارند.
شهردار قزوین با بیان این مطلب كه امروز N.G.O ها دارای قدرت زیادی هستند، 

كانون توانا را از تأثیرگذارترین تشکل ها در سطح استان برشمرد.
این مسئول با تاكید بر ضرورت توانمندسازی معلوالن، گفت: تالش برای توانمندسازی 

معلوالن موجب استقالل مالی و درآمدزایی آنها خواهد شد.
وی در ادامه سخنانش از خرید 10 دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده برای تسهیل 
در دسترسی معلوالن خبر داد و اضافه كرد: این اتوبوس ها به زودی وارد ناوگان حمل 

و نقل شهر قزوین خواهد شد.

پیام جناب آقای سید محمد موسوی بنیانگذار کانون معلولین توانا

شهردار قزوین در بازدید از کانون توانا: مناسب سازی شهری از تکالیف شهرداری هاست
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كار  تعاون،  وزارت  برنامه ریزی  و  اقتصادی  امور  معاون 
و رفاه اجتماعی در بازدید از شركت صنایع الکترونیک 
اشتغالزایی  در  موفق  مجموعه  یک  به عنوان  توانا  البرز 
هوشمند،  مجموعه ای  را  توانا  معلولین  كانون  معلوالن، 

پویا و تسری دهنده اعتماد به نفس در جامعه دانست.
كه  بازدید  این  در  سرزعیم  علی  پیک توانا:  گزارش  به 
صبح امروز و با هدف گرامی داشت هفته كارگر انجام شد 
اظهار داشت: مهم ترین ویژگی كانون توانا معنا بخشیدن 
به واژه توانمندی است كه با این رویکرد توانسته تحول 

بزرگی را به نمایش بگذارد.
خود  بی نظیر  فعالیت های  با  توانا  كانون  داد:  ادامه  وی 
هیچ  اراده  گرفتن  كار  به  صورت  در   كه  كرد  اثبات 

محدودیتی نمی تواند مانع موفقیت انسان شود.
ایرانی،  كاالی  از  حمایت  ضرورت  به  اشاره  با  سرزعیم 
اضافه كرد: تالش ما بر آن است تا با شناسایی واحدهای 
موفق و پرتالش در راستای هم افزایی، ایجاد پیوند بین 
بنگاه های اقتصادی موفق، معرفی توانمندی های داخلی 
و  بین المللی  های  بازار  در  ورود  و  بین الملل  سطح  در 

رقابت خارجی تالش كنیم.
وی در پایان با اهدای گل به كارگران این واحد تولیدی 
زحمات  از  هستند،  معلولیت  دارای  افراد  از  همگی  كه 

آنها قدردانی كرده و روز كارگر را به آنها تبریک گفت.

در این دیدار دكتر اسکندری نژاد به این 
نکته اشاره داشتند كه یکی از بخشهای 
قابل تامل فرهنگ، امور اجتماعی است 
و كانون توانا یکی از نهادهایی است كه 

عضو این خانواده می باشد.
ایشان در ادامه ذكر كردند ما باید بخش 
به سمت  را  فرهنگی  امور  از  ای  عمده 
ngo ها سوق دهیم و كانون معلولین 
توانا یکی از تشکلهای فعال و تاثیر گذار 
می  اجتماعی  و   فرهنگی  عرصه  در 

باشد.

اسفند   22 توانا  سه شنبه شب  كانون  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به 
مارس   8( زن  جهانی  روز  به مناسبت  با جشن چهارشنبه سوری،  همزمان   1396

2018( مراسمی در سالن اجتماعات كانون معلولین توانا برگزار شد.
در این مراسم با حضور بیش از صد نفر از جمله تنی چند از مادرانی كه صاحب 
فرزند دارای معلولیت بودند، چند تن از دانشجویان دارای معلولیت، و مدیران كانون 

توانا این روز جشن گرفته شد.
توانا  كانون  اعضای  با همکاری  مراسم  این  برپایی  برای  تداركات الزم  گفتنی است 

صورت گرفته بود.
سیدمحمد موسوی رییس هیات مدیره كانون معلولین توانا روز زن را به همه زنان و 
مادران و به ویژه به زنان معلول تبریک گفت و ضمن ارج نهادن به مقام واالی زن، 
نقش زن را در تحکیم بنیان خانواده و اجتماع ستود و گفت: امروز زنان عالوه بر 
تربیت نسل آینده، در عرصه های مهم جامعه نقش آفرینی می كنند. كانون معلولین 

توانا در 22 سال فعالیت خود همواره از تالش زنان معلول بهره مند بوده و در حال 
حاضر چندین زن و مادر معلول در بین كاركنان كانون نقش آفرینی می كنند.

اثبات  را  خود  توانمندی های  همواره  معلول  زنان  كه  مطلب  این  بر  تاكید  با  وی 
كرده اند گفت: زنان در خانواده های معلوالن نقش هایی چون پرستار، مادر نمونه ی 
معلول، مادر كودک معلول، همسر معلول، كارمند معلول و.. را نیز به عهده دارند 
و در بسیاری موارد نقش چشم های بینا و گوش های شنوای جامعه را نیز به عهده 
داشته و حركت آنها در ترویج نگرش صحیح جامعه به معلوالن و آشنایی مسئوالن 

با اصل زندگی معلوالن، اثرگذار بوده است.
در انتهای مراسم پیام دبیركل سازمان ملل به مناسبت روز زن در بین حضار توزیع 

گشت.

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: 
کانون توانا تسری دهنده اعتماد به نفس در کشور است

دیدار نوروزی کانون توانا با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین

برگزاری مراسم روز جهانی زن در کانون معلولین توانا
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ایجاد  گفت:  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار 
چندصد شغل برای معلوالن با محوریت كانون 
معلولین توانا در سال اقتصاد مقاومتی می تواند 

الگوی بخش صنعت باشد.
به گزارش پیک توانا؛ سیدمحمد موسوی امروز 
در همایش جهاد اشتغال ویژه آغاز به كار حدود 
در  معلولیت  دارای  انسانی جدید  نیروی   200
تبلیغات  اداره كل  سالن  در  كه  فیروز  شركت 
قزوین برگزار شد، اظهار كرد: در شركت فیروز 
معلولین  از  نفر   500 توانا  كانون  به  وابسته 
اخیرا  نیز  نفر   140 كه  بودند  كار  به  مشغول 
دیگر  در  هم  نفر   60 حدود  و  شدند  اضافه 

استان ها گزینش شده اند.
وی افزود: تا پایان سال حدود 400 نفر دیگر از 
معلوالن نیز مشغول كار می شوند و در كارخانه 
از  تعدادی  نیز  توانا  كانون  به  وابسته  دیگر 

معلوالن مشغول به كار هستند.
بنیانگذار كانون معلولین توانا ادامه داد: برای ما 
مایه افتخار است كه در سال اقتصاد مقاومتی 
توانستیم این میزان شغل برای معلوالن ایجاد 
قابل  بخش صنعت  برای  می تواند  این  و  كنیم 

توجه و الگو باشد .
موسوی تصریح كرد: نشان دادیم می توانیم به 
كه  شرایطی  در  ماشین آالت  از  استفاده  جای 
جوانان توانمند ما بیکار هستند آنان را به كار 

بگیریم.
معلوالن  برای  اشتغال  جهاد  داد:  ادامه  وی 
می تواند تغییر نگرش جامعه نسبت به این قشر 
و  معتقد  سرمایه داران  به  و  آورد  همراه  به  را 
مقید به اصول اخالقی و دینی گوشزد كند كه 

می توان بیشتر به یاری خلق خدا شتافت.
اینکه  بیان  با  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار 
نیستند،  ترحم  نیازمند  و  ناتوان  معلوالن 
نباید همواره هنگام سخن گفتن  تصریح كرد: 
بلکه  آید؛  یاد  به  ترحم  و  ناتوانی  معلوالن،  از 
آنان  مقاومت  باید  بزرگ  این حركت  با  این بار 

دیده شود.
موسوی با تأكید بر ضرورت اجرای سرمایه داری 
سال   23 فیروز  شركت  كرد:  خاطرنشان  الهی 
جز  سرمایه ای  خود،  كار  ابتدای  در  و  پیش 
ما  كه  دیدند  همه  اما  نداشت؛  انسانی  نیروی 

چون محدودیت داریم، سازنده تر هستیم.

وی با اشاره به اهمیت اجرای عدالت به تأسی 
معظم  مقام  منویات  اساس  بر  مؤمنان  امیر  از 
موجب  معلوالن  ما  كرد:  خاطرنشان  رهبری 
مردم  به  انقالب  در  كه  آنانی شدیم  سربلندی 
وعده عملکرد عادالنه داده بودند و این گواهی 

دیگر بر سازنده بودن معلوالن است.
كرد:  تصریح  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار 
منابع انسانی سرمایه جوامع است كه از دوران 
راستا  این  در  ما  و  می شود  نهاده  بنا  كودكی 
حال  در  كودكان،  و  والدین  آموزش  منظور  به 

برنامه ریزی و اجرای برنامه هستیم.
اقتصادی  امنیت  به  اضافه كرد: كشور  موسوی 
نیاز دارد؛ حال آنکه برخی دستگاه ها در مسیر 
صورت  در  می كنند  ایجاد  مانع  كارآفرینان 

حذف آن می توان شاهد رشد اقتصادی بود.
با  و كشوری خواست  استانی  مسئوالن  از  وی 
حمایت از كانون معلوالن توانا زمینه كارآفرینی 

معلوالن و اشتغال به كار آنان را فراهم كنند.

در همایش جهاد اشتغال 
بنیانگذار کانون معلولین توانا: اشتغالزایی شرکت فیروز می تواند الگوی بخش صنعت باشد
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آرزو نمی كنم جای كسی باشم، كاری می كنم كه دیگران 
آرزوی من را داشته باشند

وقتی كلمه ی معلول به گوش می خورد، بیشتر مردم این 
اگر شرایط  ناتوان می پندارند در حالی كه  افراد  را  قشر 
و زمینه برای این افراد مهیا شود خود را اثبات می كنند 
و وارد صحنه زندگی می شوند و حتی می توانند قهرمان 

این صحنه ها شوند.
وحید شیرزاد سال 1370 در تبریز متولد شد. در همان 
قدم برداشتن های  اولین  شوق  و  شور  خانواده  كه  زمان 
بقیه  با  آنها  فرزند  كه  شدند  متوجه  داشتند  را  او 
هم سن وسال هایش متفاوت است، اما این تفاوت نه تنها 
باعث گوشه گیری و انزوای او نشد بلکه به موفقیت او نیز 

كمک كرد.
او از كودكی خود می گوید، زمانی كه پر از انرژی كودكانه 
بود  دوستانم  با  شیطنت  و  بازی  اشتیاقم  تمام  و  بودم 
معلولیت فلج اطفال انرژی مرا كم می كرد و باٍعث تفاوت 
دوستانم  و  هم كالسی ها  بیشتر  می شد،  دیگران  با  من 
شرایط مرا پذیرفته بودن ولی تعدادی از بچه ها بودند كه 
مرا مورد تمسخر قرار می دادند و گاهی نگاه های سنگین 
و ترحم آمیز اطرافیان برایم سخت و دردناک بود. ناگفته 
نداشتند  رفتار خوبی  بچه ها كه  از همان  تعدادی  نماند 
نظرشان  من  توانمندی های  مشاهده  و  زمان  گذشت  با 

تغییر كرد.
خودم را ثابت کردم

مادر  و  پدر  تشویق های  و  با حمایت  در سن 15سالگی 
عزیزم و اراده راسخی كه داشتم وارد رشته پرورش اندام 
شدم و تا اواخر سال 92 در این رشته ورزشی فعالیتم 
استانی  مسابقات  در  توانستم  اینکه  تا  دادم  ادامه  را 

پرورش اندام مقام سوم را كسب كنم.
معلولیتم را محدودیت خود ندانستم

سال 93 با كمک دوستانم وارد رشته دومیدانی جانبازان 
و معلوالن شدم تا بار دیگر ثابت كنم معلولیت محدودیت 
كشوری  مسابقات  در  توانستم  خدا  بر  توكل  با  نیست، 
آن  از  را  سوم  مقام  متر  صد  دوی  رشته  در  دومیدانی 

خود كنم.
در طول سال تمرینات پر قدرت ادامه پیدا كرد تا موفق 
مقدس  مشهد  شهر  در  كه  كشوری  مسابقات  در  شدم 
متر و  و مدال طالی دوی صد  برگزار شد شركت كنم 
و  خود  آن  از  را  كشوری  متر  دویست  دوی  نقره  مدال 

شهر تبریز كنم

مراسمی که سرنوشت مرا رغم زد
با روز جهانی معلولین، جشنی در  آذر ماه 94 همزمان 
است  قرار  كه  تصور  این  به  من  و  بود  شده  برپا  تبریز 
اما  یافتم  آن حضور  در  تجلیل شود،  فعال  معلولین  از  
با كمال تعجب، مراسم مذكور برای تجلیل از مسئوالن 

فعال در حوزه معلوالن برپا شده بود!
اما گویا در این مراسم قرار بود سرنوشت من به گونه ای 
دیگر رقم بخورد: اواسط جشن سركار خانم نازیال ایران 
زاد بنام، از كارگردانان بنام تبریز نظر بنده را در خصوص 
فعالیت در رشته هنری تئاتر جویا شدند و من كه چیزی 

از تئاتر نمی دانستم پذیرفتم.
پس از آشنایی بیشتر و مالقات های حضوری، ایشان متن 
نمایشنامه »زیر زمین« اثر آرش عباسی را به بنده دادند 
تا بخوانم و با تمرین های مکرر و دورخوانی موفق شدم 

متن نمایشنامه را حفظ كنم.
مسئوالن  سوی  از  صورت گرفته  بی مهری های  وجود  با 
بهترین  عنوان  به  توانست  زیرزمین  نمایش  بهزیستی، 
بهترین  و  بنام  ایران زاد  نازیال  خانم  توسط  كارگردانی 
بهترین  عنوان  به  و  را كسب  بنده  توسط  مرد  بازیگری 
نمایش انتخابی به جشنواره بین المللی تئاتر معلولین در 

اصفهان راه یابد.
تالش  با  ایرانزاد  خانم  نبود.  زیرزمین  كار  پایان  اما  این 
های خود توانست برای نخستین بار، مجوز نمایش زیر 
زمین را با دو معلول كسب و به مدت 20 روز برای عموم 

به روی صحنه برد.
به طور حتم، استقبال پر شور مردم و اهالی تئاتر تبریز 
تا  انگیزه ای شد  برایم روحیه بخش بود و  این نمایش  از 

این راه را ادامه دهم.
نمايش زيرزمين برای جشنواره اصفهان آماده شد

این جشنواره با حضور گروه هایی از هفت كشور خارجی 
افتتاحیه  روز  در  زیرزمین  نمایش  و  می شد  برگزار 
جشنواره اولین نمایشی بود كه در مقابل داوران خارجی 

و داخلی روی صحنه رفت.
زیرزمین در رقابت با نمایش كشورهایی از آلمان، ایتالیا، 
بهترین  عنوان  توانستم  بود  و...  بلژیک  ارمنستان،  هند، 

بازیگری مرد را از آن خود كنم.
نمايش پاشا فرصت خوبی برای ديده شدنم بود

تئاتری  فعالیت  موفقیت آمیز  آغاز  زیرزمین  نمایش  اگر 
من محسوب شود، به طور حتم »پاشا« بهترین تجربه ای 

است كه در آن دیده شده ام.

حضور  صاحب نام  و  بزرگ  بازیگران  نیز  نمایش  این  در 
داشتند و  نقشی  به نام »شابشال« كه یکی از فرماندهان 
روسیه در زمان نهضت تنباكو بود برای من در نظرگرفته 

شد.
نمایش پاشا روی صحنه رفت و برایم جالب بود بچه های 
گروه نگاهی به معلولیت من نداشتند و در كل تمرین و 
نمایش به من روحیه می دادند و می گفتند كه كار در 
كنار تو به ما روحیه مضاعف می دهد و این باعث می شد 

اعتمادبه نفس من بیشتر شود.
پاشا تمام جوايز را از آن خود کرد

استانی  تئاتر  جشنواره  بیست ونهمین  در  نمایش،  این 
هیئت  توسط  و  رفت  صحنه  روی  به  شرقی  آذربایجان 
داوران: آقایان دكتر الله، نادر برهانی مرند و خانم پانته آ 
بهرام به عنوان نمایش برتر به جشنواره فجر انتخاب شد.

پاشا در این جشنواره تمام جوایز را از آن خود كرد: جوایز 
بهترین كارگردانی، بهترین نویسندگی، بهترین آهنگساز 
و بهترین بازیگری جایزه سوم بازیگری مرد هم كه 10 

نفركاندیدا داشت با رای داوران به بنده اهدا شد.
در  كار  برای  بود  آغازی  بلکه  نبود  من  راه  پایان  این 
نمایش هایی چون پنچری، مالقات بانوی سالخورده، چاه 
مسموم و طریق مغموم و فیلم سینمایی آوازه های مادرم 

كه توانستم به خوبی ایفای نقش داشته باشم. 
هدفم تغییر دید و نگرش جامعه به معلولیت است

كه  كنم  ثابت  همه  به  توانستم  باردیگر  كه  خوشحالم 
در  هم  آینده  برای  هدفم  نیست،  محدودیت  معلولیت 
اقشار  دید  كه  بود  خواهد  این  تئاتر  در  هم  و   ورزش 
جامعه نسبت به ما معلوالن تغییر كند و تا عمر باقیست 
این كار را انجام خواهم داد بازیگری برای معلوالن عزیز 
كاری بسیار سخت اما شدنی هست با اراده و همت خود 
معلوالن و اعتماد و كمک كارگردانانی چون خانم نازیال 

ایرانزاد بنام این كار شدنی هست .
کالم پايانی

ما  به  نسبت  مردم  نگاه  كه  برسد  فرا  روزی  امیدوارم 
داشته  ایمان  ما  توانایی های  به  و  كند  تغییر  معلوالن 

باشند. 
قرار  موقعیت  این  در  را  بنده  كه  شاكرم  مهربان  خدای 

داده تا هر كه مرا دید خدا را شکر كند.
در پایان یک جمله انگیزشی برای همنوعان خودم دارم: 
آرزو نمی كنم جای كسی باشم. كاری می كنم كه دیگران 

آرزوی من را داشته باشند.

آرزو نمی کنم جای کسی باشم، کاری می کنم که دیگران آرزوی من را داشته باشند

  مهدیه برنگ
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نام كتابی است كه  »صدای سکوت« 
حاصل سال ها انتظار و تالش »مرضیه 

دهقان« شاعر دارای معلولیت است.
است  شعرهایی  كتاب  این  محتوای 
كه نه به واسطه زبان بلکه از سکوت 

دختری جوان نوشته شده است.
درباره نویسنده:

سال  آذر   22 متولد  دهقان  مرضیه 
معلولیت  دارای  او  است.   1369
طوری  است  جسمی-حركتی 
و  ندارد  صحبت كردن  توانایی  كه 
همچنین دست ها و پاهایش یاری اش 

نمی كنند.
تمام  وجود  با  جوان  شاعر  این 
آن  با  زندگی  در  كه  سختی هایی 
روبه رو شده است توانسته با مشکالت 
مبارزه كند و به نقطه ای از توانمندی 
محدودیت  كه  كند  پیدا  دست 

جسمش به چشم نیاید.
دندان ها  مدیون  را  كتابش  نوشتن  او 
و تلفن همراهش می داند و می گوید: 
شعرهایم همان حرف هایم هستند كه 
زبانم قادر به بیان آن ها و دست هایم 
سکوتم  نداشتند،  را  آن  نوشتن  توان 
تا  دندان هایم شدند  همراه همیشگی 
تلفن همراهم  صفحه  روی  بر  كلمات 

جاری شوند.
مدت ها  از  بعد  كتاب  این  نویسنده 
شعرهایش  چاپ  شاهد  اكنون  انتظار 
شده است و هیچ چیزی لذت بخش تر 

از لمس ورق های كتابش نیست.
اینترنتی  نشانی  كتاب  خرید  برای 

www.porkado.com
  مراجعه كنید.

صدای سکوت، 
کتابی برای عاشقی 

نویسنده: مرضیه دهقان

ناشر: نشر خاموش

  مهدیه برنگ
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كاش می شد
تو را با یک شاخه گل ببینم

اما این لقوه نمی گذارد
كاش عاشقت نمی شدم

تا این لکنت زبان مجبور باشد
بگوید:

ددددوستتت دددااارررممم
كاش آن چند دقیقه

كه با هم حرف می زدیم
این سمعک لعنتی خرخر نمی كرد

كاش
كاش

كاش می شد...
سیروس ذكایی - تهران - سی پی

دستهای تنهایم را 
به دل رنگ می سپارم

آرام می گیرند 
میان این ترانه 

ترانه خوش رنگارنگ 
خوش كالمی دارد رنگ هایم

دستانم ...
با گرمی رنگ ها دل خوش اند

با سرمای آنها ساكت
آرام گرفته اند 

دیگر تنها نخواهند بود
فارق از بی رنگی ها

غرق در هیاهوی رنگارنگ 
تنها نیستن ...

در میان این شهر پرآشوب
دستهای عاشق من 

مریم اسمعیلی
معلولیت جسمی حركتی-كرج

شروع شدنت هم قشنگ بود... ای اردیبهشتم
تو را به فال نیک می گیرم

وای كه من ضعف كردم از این تركیب بندی ها
چینِش گلها هم محشِر، محشر

پیچیده در هم بافته شدن رگبرگ ها بی نظیر
سبزشدن كوه ها فوق العاده 

غزل خوانی پرندگانم گوش نواز
نوبرانه های اردیبهشتی هم حلوای قند

همگی حکایت روزهای قشنگمان است 
كه یادمان نرود زیبایی ها و خنده هایمان را...

و بدانیم حتی كه اگر حادثه ای رخ بدهد
با نگاهی عمیق و چشمی باز، به اطرافمان دقت كنیم

و اگر گهگاهی دلمان لرزید و
و تصور كردیم كه تک و تنهاییم

نه كسی دوستمان دارد و نه ما، آنها را
چشم دل باز كنیم و با زبانی شیوا

و به دور از حسرت و آه
روبروی پنجره اتاقِک خودت بایست

و فقط گوش كن
نفسی از سر عشق
نفسی از سر ذوق

و تشکر و تشکر و سپاس
حال ای متحول شدگان

كه اگر یک درصد ،
به خودت برگشتی

و خدا را در این ماه بهار، تو قشنگ تر دیدی
مفتخر باش كه تو...

شاهد خوبترین، لحظه های عمرت هستی
شادترین ها نثارت بادا

مریم جمشیدی، شیراز، معلولیت جسمی-حركتی

شهر عشاق
فرمان بده تا جان خود به كف بگیرم

هر آنچه كه میخواهی همان هدف بگیرم
فرمان بده تا بساط عشق كنم مهیا

تا در دل دریا شوم، صدف بگیرم
فرمان بده ساز دل كنم آهنگ دلدار

فرمان بده حال وهوای دف بگیرم
بزمی به پا كنم َملک به شهر عشاق

جمعی به طرب به شور و شعف بگیرم
امید ملکی - كرج - سی پی
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.فاتح هیچ قلهای نخواهد شد، كوهنوردی كه هر بار با ریزش سنگریزههای كوه یک قدم به عقب برگردد
حمیدرضا مهرابی

Der Bergsteiger. der durch das Herabfallen von Steinchen je ein Schritt 
rückwärts läuft. wird nie eine Bergspitze erobern.

The mountain climber who steps backwards one by one by falling of small 
stones. will never conquer a mountain top.

عکس: امین شفیقی
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طرح: الهام خليلی مهر
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سودوكو، مخفف عبارت ژاپنی "سوجی وا دوكوشین نی كاگیرو" به معنی »ارقام باید تنها باشند« است.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.

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

تحليل  می توانند  عالقه مندان 
به سامانه ی  اين طرح  از  را  خود 
ارسال     30007545 کوتاه   پيام 

کنند. 
جايزه اي  تحليل  بهترين  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.
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ترنس پاركین، زاده زیمباوه در 12 آوریل 1980 به دنیا آمد. او ناشنوا متولد 
آنکه در سن 18 ماهگی  تا  بودند  این مسئله نشده  او متوجه  والدین  شد و 
پزشکان تأیید كردند كه او ناشنواست. پدر او در این زمینه می گوید: »من و 
مادرش بسیار جوان بودیم كه او به دنیا آمد و به دلیل اینکه او اولین فرزند 
ما بود، مطمئن نبودیم كه او ناشنواست. او مانند بقیه كودكان حرف می زد و 

می خندید و مانند یک كودک عادی بود«.
از كودكان  امکانات تحصیلی و سیستم حمایت رسانی مناسب  به دلیل نبود 
ناشنوا در زیمباوه، خانواده ترنس تصمیم گرفتند از زیمباوه به آفریقای جنوبی 

بروند و در آن زمان ترنس 3 سال داشت.
هنگام كودكی ترنس دچار یک تصادف شد و جراحتی در اثر تصادف برای او 
به وجود آمد؛ او جای زخم خود از تصادف و سر تراشیده خود را همان گونه 
كه بود حفظ كرد و همین به یکی از ویژگی های متمایزكننده او از دیگران 
در مسابقات شنا تبدیل شد. او عاشق آب بود و در سن 12 سالگی شروع به 
شنا كرد و وقتی برای شنا به پیش مربی اش »گراهام هیل« رفت از سرعت 
مناسبی نسبت به هم سن وساالنش برخوردار نبود ولی شور و اشتیاق بیش تری 
بزرگترین  مایل«،  در مسابقات »میدمار  بار  اولین  او  داشت.  آن ها  به  نسبت 
مسابقات آب آزاد در دنیا، درخشید كه برای افراد زیر سن 13 سال برگزار 

می شد.
ترنس معتقد است كه 90درصد موفقیت انسان در زندگی به طرز برخورد او با 
زندگی بستگی دارد و 10درصد بقیه تمرین كردن است. او می گوید: »بدترین 

معلولیت طرز مواجهه غلط با زندگی است.«
در سن 17 سالگی پاركین در مسابقات المپیک ناشنوایان در كوپنهاگن كه 
برای اولین بار در آن شركت می كرد، موفق شد كه 7 مدال كسب كند، 5 
مدال طال و 2 نقره. او در سن 20 سالگی در مسابقات المپیک سیدنی 2000 
شركت كرد و موفق به كسب مدال نقره در بخش شنای قورباغه شد. طبق 
گفته پاركین یکی از اهداف او برای شركت در این مسابقات این بود كه به دنیا 
نشان دهد كه ناشنوایان فقط نمی شنوند و همه چیز را می بینند و ناشنوایان 
قادر به هر كاری هستند. او تنها شناگر ناشنوا در این مسابقات بود. در سال 
های بعدی پاركین موفق به كسب مدال های زیادی شد و شایان ذكر است كه 
او در مجموع دارنده ی بیش از 400 مدال طال و 200 نقره و 50 برنز در طی 
مسابقات مختلف است. او همچنین دارنده  ركوردهای زیادی در زمینه  شنای 
ناشنوایان است و در مجموع در 2 المپیک و 5 المپیک ناشنوایان و بسیاری 

مسابقات دیگر شركت كرده است.
»مایکل  را  او  همچنین  و  داده اند  نیز  بی صدا«  »اژدر  نام  پاركین  ترنس  به 
فیلیپس« المپیک ناشنوایان می خوانند. پاركین موفق ترین ورزشکار المپیک 

ناشنوایان از زمان تأسیس آن در سال 1929 است.
او با داشتن 34 مدال موفق به كسب بیش ترین مدال در المپیک ناشنوایان 
و  باشند  می  برنز   1 و  نقره   3 و  شامل 29 طال  مدال ها  این  كه  است  شده 
ملبورن  ناشنوایان  المپیک  در  برنز  مدال  صاحب  جنوبی  آفریقای  همچنین 
نشان  دارنده  چند  پاركین  داشت.  آن حضور  در  نیز  پاركین  كه  2005 شد 
آفریقای  یوهانسبورگ  پاركین  در  هست.  نیز  دوچرخه سواری  در  رنگارنگ 

جنوبی به همراه همسر و دو فرزندش ساكن است.

ترجمه: امیرحسین قاسمی

موفقیت را نمی شنوند، باور می کنند
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»به هر جا كه می رویم همیشه صداها را در خود محاصره می كنند؛ صدای آژیر ماشین 
پلیسی كه از كنار ما می گذرد یا موسیقی كه با هدفون در مسیر رسیدن به محل كار 

گوش می دهیم، همیشه سروصدای محیط وجود دارد«
بیش از 5درصد از جمعیت جهانی یعنی 360 میلیون نفر در دنیا ناشنوا و كم شنوا 
هستند. كم شنوایی در همه  گروه های سنی از جوانان تا افراد سالخورده شایع است. 
است.  یافته  افزایش  تا 31درصد  بین جوانان  در  كه كم شنوایی  داد  نشان  مطالعه ای 

محققان این افزایش شدید را به دلیل استفاده از هدفون می دانند.
كاهش  2درصد  میزان  به  آمریکایی ها  بین  در  كم شنوایی  گذشته  دهه   در  چند  هر 
یافته است كه علت این كاهش ممکن است به عواملی چون افزایش جایگزین كردن 
ربات ها به جای انسان در شغل های پرسروصدا، كاهش داروهایی كه باعث كم شنوایی 
می شدند، كاهش قابل توجه در استعمال دخانیات و نیز پیشرفت های كلی در زمینه ی 

سالمت بستگی داشته باشد.
در حالی كه كم شنوایی در بین آمریکایی های بزرگ سال كاهش یافته، اما سن همچنان 
باالی 65 سال  بزرگسال   2 هر  از  است.  در كم شنوایی  تعیین كننده  عامل  مهم ترین 
یک نفر درجه ای از كم شنوایی یا پیرگوشی را تجربه می كنند. پیرگوشی عبارت است از 
كم شنوایی كه مرتبط با سن است و در طی زمان اتفاق می افتد و به دلیل تغییرات در 
گوش داخلی ایجاد می شود. تغییراتی از قبیل تغییرات گردش خون، یا مسائل دیگری 

مثل دیابت و سابقه ی خانوادگی كم شنوایی.
مثل  جمعیت شناختی  فاكتورهای  به  می توان  كم شنوایی  تاثیرگذار  عوامل  دیگر  از 
جنسیت و نژاد اشاره كرد. پژوهشگران اعالم كرده اند كه احتمال كم شنوایی در مردها 
بزرگساالن  در  كم شنوایی  داشتن  احتمال  كه  حالی  در  است،  زنان  از  بیشتر  دوبرابر 

سفید پوست نسبت به دیگر گروه های قومی بیشتر است.
معموالً از آلودگی صوتی به عنوان  بیماری نامرئی امروزی نام برده می شود كه علت 

اصلی كم شنوایی است.
اگر شغلی دارید كه همراه با سروصداست، شنوایی شما بیشتر در معرض خطر خواهد 
هنوز  اما  شده اند  پرسروصدا  مشاغل  از  بعضی  جایگزین  ربات ها  اینکه  وجود  با  بود. 
كنترل كامل را به دست نیاورده اند. تماس مداوم با موتورهای جت، ماشین آالت و دیگر 

تجهیزات پرسروصدا به شدت بر شنوایی  ما تاثیر می گذارد.
پیشگیری  قابل  سروصدا  با  مرتبط  كم شنوایی  علت های  این  همه  خوشبختانه 
هستند. استفاده از محافظ گوش مثل )گوش گیر(، پایین نگه داشتن صدا و وقفه ها و 
استراحت های پی در پی از سروصدای بلند به كم كردن این تاثیرات كلی كمک می كند.

آمار رو به افزایش کم شنوایی

ترجمه: نسرین رزاق رستمی
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از همان اولین برخورد، مامان حوری آنقدر خاكی و گرم 
راحت  خیلی  بچه ها  چرا  فهمیدم  من  كه  بود  مهربان  و 
قرار عید دیدنی از مامان حوری و سپهر را تبدیل كرده 
بودند به میهمانی نهار. مامان حوری -مادربزرگ سپهر- از 
كودكی مسئولیت نگهداری و آموزش سپهر را كه یک فرد 
اُتیسم هست به عهده گرفته است. تمام این سال هایی كه 
سپهر مدرسه رفته و االن 17 ساله است، مامان حوری با 
او روی یک نیمکت می نشیند، تمام  با  سپهر سر كالس 
درس های سپهر را با او می خواند و در خانه به او آموزش 

می دهد.
كودكان اتیسم بچه های دوست داشتنی و خاصی هستند؛ 

از جذابیت آنها همین بس كه دروغ نمی گویند.
می شویم  مامان حوری  منزل  وارد  كه  كوچه  اصلی  در  از 
به یک حیاط زیبا پا می گذاریم با دیوارهایی سراسر سبز. 
مامان حوری، سپهر و یک آقای جوان كه می گویند معلم 

سپهر است، از ما استقبال می كنند.
منزل مامان حوری، یک خانه بزرگ ویالیی است كه سه 
پشت  حیاط  به  گرفته،  حیاط  را  اصلی  ساختمان  طرف 
با  باغچه ای  حیاط  دور  تا  دور  می شویم.  دعوت  خانه 
درختانی قدیمی و بزرگ و سبز است. زیر سایه درختها 
محل  كه  است  شده  گذاشته  صندلی  چند  و  تخت  یک 
مهمانی ماست. خنکای نسیم بهاری بزم ما را رونق می 
دهد. مامان حوری برایمان از روزهایی می گوید كه این 
خانه را خریده و در این منطقه هیچ خانه ی دیگری نبوده 
است. هوای بهاری آن باغچه و رفتار گرم و دلپذیر مامان 
حوری و سفره دوستانه و پر از عشقی كه چیده شد، روح 

ما را جال می دهد.
سالن  به  می شویم  دعوت  بعد  و  می رویم  خانه  داخل  به 
پذیرایی. یک منزل بزرگ قدیمی كه مثل خانه های این 
روزها پر از تجمالت و اسباب و اثاثیه لوكس نیست؛ در 
عوض جایی است برای زندگی كردن، متناسب با نیازهای 

اهل خانه.
دو میز نهارخوری توی سالن اصلی قرار دارد كه یکی از 
آنها میز تحریر سپهر و مامان حوری است، پر از كتاب و 
دفتر و كاغذ كه خیلی مرتب و منظم روی میز كنار دیوار 
چیده شده اند، سپهر كاغذهای نقشه كشی اش را نشانمان 
می دهد و می گوید از صبح 9 نقشه كشیده. سپهر محصل 
تغییر  دانشگاه  شاید  می گوید  و  است  نقشه كشی  رشته 

رشته بدهد و زبان بخواند.
یک تخته وایت برد بزرگ وسط سالن پذیرایی نصب شده 
آنهاست؛  فارسی  معنی  و  انگلیسی  كلمات  از  پر  كه 

مامان حوری می گوید كالس زبان داشته اند.
با اینکه كودكان مبتال به اتیسم یا قادر به تکلم نیستند یا 
در مقایسه با سنشان دچار تاخیر كالمی هستند یا كالم 
دارند اما جمالتشان معنی دار نیست، اما سپهر جمالت 
با مفهومی به كار می برد و توانایی برقراری ارتباط كالمی 
را دارد. كه نشان می دهد شدت این عارضه در او خفیف 
 5 به  كه  است  رفتاری  اختالل  نوعی  كه  اتیسم  است. 
دسته تقسیم بندی می شود كه در شدیدترین حالت این 
بیماری، بیمار به شکل فردی درخود مانده ظاهر می شود 

و در خفیفترین حالت او نمی تواند دوست صمیمی داشته 
باشد و احساسات دیگران را درک كند.

به  را  او  تشویق  و  به كودک  بهادادن  مداوم،  هم صحبتی 
وضوح می شود در رفتار مامان حوری دید و اگر مثل سایر 
كودكان اتیسم با فرض اینکه نمی تواند ارتباط برقرار كند، 
او  با سپهر هم رفتار می شد، شاید هیچ وقت توانایی های 

بروز نمی كرد.
مامان حوری می گوید: خیلی ها با شنیدن اسم اتیسم فکر 
باید فرزند را به لحاظ آموزشی یا پرورشی رها  می كنند 
كنند، ولی اتیسم به معنای پایان آن فرد نیست. كودكان 
می  پرهیز  چشمی  تماس  برقراری  از  اتیسم  به  مبتال 
ولی سپهر  ندارند  زیادی  ارتباط  بیرون  دنیای  با  و  كنند 
نگاه های كوتاه به صورت مهمانانش می انداخت كه خود 
نشان دیگری بود از خفیف بودن اتیسم در سپهر. همچنین 
تمایل به برقراری ارتباط سپهر با محیط در نوع كودكان 
مبتال به اتیسم بی نظیر است. در تمام طول نیم روزی كه 
مختلف  گونه های  به  سپهر  بودیم  مامان حوری  منزل  در 

قصد برقراری ارتباط را داشت.
كودک طبیعی مدت توجه كوتاهی دارد یعنی شاید نهایتا 
رها  را  آن  بعد  و  كند  بازی  اسباب بازی  یک  با  دقیقه   5
چون  طبیعی  كودک  برود.  دیگری  بازی  سراغ  و  كند 

می  پیشرفت  كند،  می  آزمایش  را  مختلف  محرک های 
كند اما كودک مبتال به اتیسم ساعت ها یک بازی تکراری 
انجام می دهد. از دیگر كارهایی كه سپهر و مامان حوری با 
هم انجام می دهند رفتن به كالس پیانو است؛ امروز سپهر 
تقریبا بیشتر آهنگهای كتاب نُتش را می تواند بنوازد. برای 
تولد مامان حوری در كتاب نتش موسیقی تولدت مبارک 

را جستجو می كند و شروع به نواختن می كند.
سپهر به كالس بسکتبال می رود و مثل بیشتر محصلین، 
زبان خارجه می آموزد و بسیاری فعالیت های دیگر كه با 
مامان حوری انجام می دهد و باعث رشد مهارت های سپهر 
اینها در محیطی با روحیه و انگیزه  شده است. عالوه بر 
باال زندگی می كند كه باعث شده سپهر با وجود فشارهایی 
كه افراد با معلولیت خاص دارند اما از لحاظ روحی فردی 

نزدیک به نرم روانی جامعه باشد.
مامان حوری  یک  كه  دارد  نیاز  اتیسم  كودک  هر 
سخت كوش و با اراده در كنار خودش داشته باشد كه با 
امید و انرژی این مسیر را همراه او طی كند. همه افراد 
به توجه و روحیه نیاز دارند ولی در فرد اتیسم این نیاز 
بیشتر است كه والدین كودک اتیسم باید در نظر بگیرند.

نفیسه كلهر

یک روز عاشقی
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تولد روزانه 15 كودک ناشنوا و كم شنوا، ابتالی 30 درصد 
بیماری های چشمی،  و  آب مروارید  به  كشور  از جمعیت 
اختالالت  شیوع  در  جهانی  شانزدهم  ردیف  اختصاص 
این ها تیتر خبرهایی است كه حول  ایران و...  بینایی به 
محور معلولیت های حسی )نابینایی و ناشنوایی( در حال 

انتشار است.
اختالالت بینایی و شنوایی هزینه های بسیار زیادی روی 
سطوح  در  اختالل  دو  این  می گذارند.  دولت ها  دست 
ضعیف و قوی، فرد معلول را نیازمند مراقبت های خاص، 
لوازم  و  داروها  تهیه ی  مراكز درمانی،  به  مراجعات مکرر 
كمک توانبخشی و... كرده و دولت موظف است به تمام 
ابعاد زندگی این افراد اعم از تحصیل و آموزش، اشتغال، 
ازدواج، تردد در جامعه، مسافرت، گذراندن اوقات فراغت، 
توانبخشی روحی و نشاط فردی و... آنها بیاندیشد و تمام 

امکانات مورد نیاز را برایشان فراهم كند.

دولت ها همچنین عالوه بر رعایت اصول استاندارِد منطبق 
ساختارهای  موظف اند  معلولیت،  دارای  افراد  نیازهای  با 
مناسب سازی  گروه  این  برای  نیز  را  جامعه  دیدگاهی 
خاص  گروه  بندی های  و  تفکیک ها  ایجاد  مراقب  و  كرده 
خود  از  جدا  را  معلول  جامعه طیف  تا  باشند  جامعه  در 

نپندارد.
گره کور کجاست؟

عدم  علت  بداند  كه  اینجاست  مطلب  این  كور  گره  اما 
بکارگیری امکانات مورد نیاز به  منظور پیشگیری از بروز 

معلولیت های حسی چیست؟
تعداد افراد دارای معلولیت های بینایی و شنوایی در حال 
هزینه های  سرانه   معلولیت ها،  افزایش  با  و  است  افزایش 
افزایش  اجتماعی  امور  و  بهداشت  امر  در  ویژه  به  دولت 
سازمان  توانمندسازی  مدیركل  چنانکه  می كند.  پیدا 
كشور  جمعیت  از  درصد   30 ابتالی  از  كشور  بهزیستی 

چون  بیماری هایی  باالی  شیوع  بینایی،  اختالالت  به 
آب مروارید و بیماری های عفونی چشمی خبر می دهد و 
جهان  کشور  شانزدهمين  رديف  در  ايران  می گوید: 
از نظر شيوع باالی اختالالت بينايی و بيماری های 

چشمی قرار گرفته است.
بر همین اساس می توان گفت بروز این اختالالت خطری 
تهدید  را  جامعه  گذشته  روز  از  بیش  روز  هر  كه  است 
می كند و در صورتی كه مورد غفلت قرار گرفته و به موقع 
از آن پیشگیری نشود در آینده ای نزدیک به بحران مهار 

ناپذیری بدل خواهد شد.
شاید بتوان گفت زنگ خطر این آسیب با سقوط ایران به 
ردیف شانزدهم جهانی از نظر شیوع اختالالت بینایی و 

بیماری های چشمی به صدا درآمده است.
هر 5 ثانيه يک نفر نابينا می شود

دكتر كیوان دواتگران همچنین تصریح می كند: هم اكنون 

اختالالت بینایی و شنوایی در کمین جامعه است 
چه کسی باید از بروز معلولیت ها پیشگیری کند؟

رقیه بابایی

نفیسه كلهر
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بینایی  اختالل  دچار  ایران  در  نفر  حدود130تا150هزار 
عمیق هستند كه در علم پزشکی نابینا نامیده می شوند.

سازمان بهداشت جهانی نیز تخمین زده كه هر 5ثانیه یک 
نفر به جمعیت نابینایان جهان اضافه شده و در هر دقیقه 
یک كودک نابینا متولد می شود. به گفته دكتر دواتگران 
این اساس  بر  این برآورد دیده شده و  ایران هم در  آمار 
می توان رقم 550 هزار نابینا و كم بینا در ایران را رقمی 

قابل قبول دانست.
البته باید به این موضوع اشاره داشت كه آماری كه توسط 
سازمان بهزیستی در مورد جمعیت معلوالن اعالم می شود 
به معنای آمار واقعی موجود در كشور نیست چرا كه تعداد 
این  به  را  خود  هنوز  مختلف  علل  به  معلوالن  از  زیادی 
با اطمینان  بنابراین نمی توان  و  سازمان معرفی نکرده اند 
گفت كه این سازمان در تمامی زمینه ها موفق به شناسایی 

همه ی دارندگان معلولیت در سراسر كشور شده است.
تولد روزانه 15 کودک ناشنوا در ايران

مدیركل مراكز توانبخشی روزانه سازمان بهزیستی كشور 
نیز از وجود 168 هزار و 900 ناشنوا و كم شنوا در كشور 
خبر می دهد. دكتر زهرا نوع پرست همچنین ادامه می دهد: 
در هر 1000نوزاد متولد شده، سه نفر با اختالل شنوایی 
مواجه اند و بر این اساس می توان گفت روزانه حدود 15 

كودک ناشنوا در ایران متولد می شوند.
وی اظهار می دارد: البته این بدین معنا نیست كه تمامی 
افراد  این  بلکه  هستند  مطلق  ناشنوای  كودكان  این 
عمیق  و  شدید  متوسط،  حد  شامل  شنوایی  اختالالت 
بروز  گفت  می توان  نکات  این  گرفتن  نظر  در  با  دارند. 
معلولیت ها و اختالالت شنوایی نیز به خط بحران نزدیک 
شده و خطری كه در مورد بروز آسیب های بینایی جامعه 

را تهدید می كند در این زمینه نیز صدق می كند.
شاید بتوان گفت تعدادی از ما كه به ظاهر تندرست بوده 
و دارای هیچ نوع معولیتی نیستیم در حال حاضر از سطوح 

مختلفی از اختالالت شنوایی رنج می بریم.
دكتر محمد فرهادی مدرس دانشگاه علوم پزشکی ایران 
پایین  ناشنوایی  آمار  كشور  در  متأسفانه  می كند:  اظهار 
نمی آید بلکه این رقم با افزایش تعداد و سن افراد جامعه 
این  گفته ی  اساس  بر  است.  باالرفتن  حال  در  همواره 
را  شنوایی  اختالالت  به  ابتال  خطر  باید  دانشگاه  مدرس 
نیز به مشکالت دیگر جامعه و بهانه ای برای افزایش تعداد 
رفتن  باال  كه  چند  هر  كرد  اضافه  معلولیت  دارای  افراد 
سن جمعیت جامعه در سال های آینده خود بحران كمی 

نیست.
دست بهزيستی از آمار خالی است 

انجمن علمی شنوایی شناسی  رئیس  نایب  دیگر  از سوی 
در  ناشنوا  و  كم شنوا  افراد  درصد  می كند:80  ابراز  ایران 

كشورهای فقیر و متوسط زندگی می كنند.
دكتر سعید مالیری با اشاره به ابتالی5 درصد كل جوامع 
و  كم شنوا  افراد  درصد  می گوید:80  شنوایی  اختالل  به 
ناشنوا در كشورهای دارای درآمد پایین و متوسط هستند 
و این یعنی فقر عامل مهمی در بروز معلولیت ها و عدم 
پیش بینی  آن هاست اما آیا ما واقعاً كشور فقیری هستیم؟ 
تولد  یا  و  بینایی  اختالالت  به  مبتال  وجود150هزار  آیا 
روزانه 15 كودک با مشکالت شنوایی رقم تکان دهنده ای 
نیست؟ هر چند اگر این رقم صحیح باشد باید خدا را شکر 
بهزیستی  توانمندسازی  مدیركل  گفته   به  كه  چرا  كنیم 
معلوالن  دقیق  آمار  داشتن  از  سازمان  این  دست  كشور 

خالی است و واقعیت ممکن است تلخ تر از این باشد.
دواتگران بر این نکته اذعان دارد كه »سازمان بهزیستی 
ضعف آمار دارد چون نیروی متخصص ندارد.« و این نکته 
می تواند جوابی مضاعف باشد برای این سوال كه به دلیل 
دقیقی  برآورد  هیچ  هنوز  كافی  و  متخصص  نیروی  نبود 
از وضعیت معیشتی و امرار معاش نابینایان، ناشنوایان و 
به طور كلی معلوالن ایران وجود ندارد. باید پرده از این 

واقعیت نیز برداشت كه هیچ آماری هم از تعداد نابینایان 
قطعی  نسبتاً  رقم  یک  اما  نیست  موجود  فقر  خط  زیر 
نابینایان  معیشتی  دورنمای  از  تواند  می  كه  دارد  وجود 
از  دواتگران  گفته ی  به  دهد.  ارائه  دقیقی  نسبتاً  تصویر 
پنج  از  كمتر  كشور  نابینایان  نفری  هزار   150 جمعیت 
هزار نفر شاغل هستند. این در حالی است كه مستمری 
سازمان بهزیستی برای نابینایان از سقف مستمری سایر 
افراد  این  نیازهای  حالی كه  در  می كند  پیروی  معلوالن 
نابینا  فرد  هر  حالت  كم ترین  در  و  دارد  دیگری  تعریف 
برای گذران زندگی عادی خود و برای حضور در محافل 
و  است  دائمی  منشی  یا  همراه  یک  نیازمند  اجتماعی 
نیازهای  قاعدتاً مستمری ماهانه ی بهزیستی در برآوردن 

اولیه ی این افراد نیز درمانده است.
چاره چيست؟

حاال ما واقعاً در آینده ای نزدیک باید منتظر ابتالی تعداد 
زیادی از هم وطنانمان به اختالالت بینایی و شنوایی و یا 
تولد كودكان بی شماری با این اختالالت باشیم؟ آیا هیچ 
عاملی وجود ندارد كه حس مسئولیت نهادهای متولی را 
برانگیخته و بتواند مسیر این حركت را تغییر دهد؟ آیا ما 
الزاماً باید در بال بیفتیم تا ضرورت یافتن راه حل و اقدام 

جدی باورمان شود؟
در  آینده ای  چنین  كنیم  اعالم  جامعه  به  كه  همین  آیا 
گرفتن  نظر  در  تاكنون  آیا  است؟  كافی  است؛  پیش 
ذهن  به  معلولیت ها  به  ابتال  از  پیشگیرانه  اعتبارات 

هیچ كسی نرسیده است؟
بهتر نیست بپرسیم اعتبارات مربوط به این حوزه چگونه و 
به چه منظوری خرج می شود كه جامعه ی معلوالن كشور 

اینگونه مستأصل مانده اند؟
راستی چه كسی در برابر معلوالن و افرادی كه معلولیت 

هر لحظه در كمین آنها نشسته است مسئولیت دارد؟
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وان حمام فلوم ويژه معلوليت های جسمی پله های قابل تبديل به رمپ
انجام فعالیت های روزانه برای برخی آسان و برای دیگران بسیار 
سخت است، اما وان حمام فلوم حداقل هنگام دوش گرفتن آن 
ویژه  وان یک سیستم دوش دارد كه  این  تغییر داده است.  را 
افراد دارای معلولیت است كه نه تنها به آنها اجازه می دهد حین  
دوش گرفتن راحت و آسوده بنشینند، بلکه به كمک این وان 

می توانند خود را از صندلی چرخدار به وان برسانند.
اخیرا طرح وان حمام فلوم توسط كیم جونگ سو، یون جی سو و 

كیم دونگ هووان، برنده جایزه مفهومی طرح خال قرمز شد.

منظور از پله قابل تبدیل، پله ای است كه به یک رمپ تبدیل می شود. این پله، یک ایده 
هوشمندانه است كه به افراد مسن یا دارای مشکل راه رفتن كمک می كند به راحتی 
از پله ها باال روند، همچنین برای حمل اجناس سنگین، با استفاده از چرخ و یا واگن 
مناسب است. این پله به دنبال كاهش آسیب ها و سقوط تصادفی است. تنها با فشار 
دادن یک اهرم، پله ها به شیب تبدیل می شوند. این دستگاه با هزینه ساخت كم، نصب 

آسان و حداقل نگهداری طراحی شده است.

فناوری های نوین
ترجمه معصومه آِمدی

فناوری های نوین
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وان حمام فلوم ويژه معلوليت های جسمی

ترجمه معصومه آِمدی

سکوی انتقال

صندلی اصلی

قايق مجهز

تثبيت پاروگيرها

ارابه قايق
صندلی پاروزنی با یک هدف طراحی شده است: فرصت ورزش پاروزنی برای همه.

هر یک از قسمت های تکیه گاه صندلی به تنهایی كج، تنظیم یا حذف می شود. تمام 
قسمت های تکیه گاه دارای روكش فوم با بافت توری برای حداكثر حفاظت از پوست 

هستند. صندلی پایه های نصب مختلف دارد:

انتقال مسطح و  قایق یک سطح  ارابه  از  این سیستم ساده، هنگام استفاده   
صاف، متناسب ارتفاع صندلی چرخ دار فراهم می كند و عالوه بر استقالل برای 

پاروزن، برای افراد كمک كننده در انتقال، ایمنی ایجاد می كند.
قرار  قایق  صندلی  باالی  مستقیما  و  می خورد  سر  انتقال  سکوی  به  پاروزن 
را حذف  انتقال  سکوی  روی  پاروزن  فشار  تنظیم،  قابل  دسته های  می گیرد. 

می كنند، و پس از آن پاروزن داخل صندلی قایق فرو می رود.
 قایق، مجهز به صندلی همه منظوره و پاروگیر است و متناسب با نیاز هر پاروزن، ثبات 
پهلوها را فراهم می كند. تمام اجزا به صورت جداگانه قابل تنظیم یا حذف هستند و 

اغلب افراد امکان نصب سریع دارند.

آنها  طرح های  شدند.  ساخته  و  طراحی  كریک  اسپرینگ  توسط  ابتدا  پاروگیرها  این 
سفت، متفکرانه، و زیبا بودند )در ایاالت متحده آمریکا(، و افراد زیادی با آنها كار كردند. 

طرح اولیه حاصل تغییر و اصالح عرشه پشت قایق است.
پاروگیرها در دو حالت قابلیت تنظیم دارند. از بدنه برای رسیدن به حداكثر راندمان، 
و خارج از بدنه برای افزایش ثبات، استفاده می شود. همه اجزا به راحتی فشار با یک 

دكمه  قابل حذف هستند.

این طراحی منحصر به فرد، با قرار دادن لبه كابین پاروزن در راستای ارتفاع 
صندلی چرخ دار، انتقال به سطح تخت )شبیه توقفگاه( را ممکن می كند. قایق 
و پاروزن در آب روانه می شوند و ارابه شناور می گردد. برای حمل آسان می توان 

قطعات را جدا كرد.

فناوری های نوین

قایق پارویی ویژه افراد دارای معلولیت

ترجمه معصومه آِمدی

بالشت يا جايگاه 

بالشت یا جایگاه  برای ایمنی پوست و كارایی پاروزن موثر هستند. به خصوص 
برای حفاظت از پا و زانو اثر دارند.
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