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ادب و هنر

اثر هنرمند دارای معلولیت: رحیم عظیمی 
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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، مهوش سراجی 
فرشته صادقی، 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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مشکالت معلوالن آسیب نخاعی
 همچنان در هاله بی توجهی است

بیش از 25 هزار معلول آسیب نخاعی در كشور 
وجود دارد كه تاكنون حدود 2 هزار و 500 نفر 
از آنها به عضویت سازمان بهزیستی درآمده اند. 
این مطلبی است كه سال گذشته توسط رئیس 
سازمان بهزیستی كشور بیان شد و با این حال به 

معنای آمار قطعی این طیف نیست.
چرا كه معلوالن بسیاری هستند كه هنوز توسط 
توسط  آمارشان  و  نشده  شناسایی  سازمان  این 
هیچ مرجعی ثبت نشده است و همچنین حوادث 
روزانه  طور  به  های  جاده  سوانح  و  كار  از  ناشی 
در حال افزایش این آمار به ویژه معلوالن نخاعی 

است.
مظلومترین  از  نخاعی  آسیب  افراد  گفت  باید 
طیف های معلوالن هستند كه چالش های حوزه 
معلولیت همه ابعاد زندگی آنها از جمله اشتغال، 
ازدواج، استقالل فردی، تحصیل و... را متاثر كرده 

است.
اغلب این افراد عالوه بر هزینه های درمانی باال 
از فقدان شغـل و درآمد پایــدار رنج میبــرند و 
مالی  مضیقه  در  اندازه ای  به  آنها  از  ای  عده 
هستند كه از تهیه لوازم پانسمان برای زخم های 
به  امر  همین  و  اند  بازمانده  نیز  خود  همیشگی 
افزایش آسیب های جسمی این افراد دامن میزند.

ایران  معلوالن  عاروان، مدیرعامل جامعه  كامران 
فرد  یک  ماه  هر  هزینه  میگوید:  زمینه  این  در 
معلوِل آسیب نخاعی حدود 2 میلیون تومان است 
و هزینه یک معلول آسیب نخاعی از گردن تا 4 
است  در حالی  این  و  میرسد  نیز  تومان  میلیون 
ساختارهای جامعه هنوز برای تأمین راه درآمدی 

این افراد به نتیجه مطلوبی نرسیده است.
این  میگوید:  كشور  بهزیستی  سازمان  رئیس 
منظور  به  و  نخاعی  آسیب  معلوالن  به  سازمان 
كمک به معیشت خانواده های آنها حق پرستاری 
بندپی  محسنی  انوشیروان  میپردازد.  منزل  در 

هم چنین بیان می كند: برخی از معلوالن آسیب 
برخی  و  تومان  هزار   190 را  هزینه  این  نخاعی 

170 هزار تومان دریافت میکنند.
این مبالغ ناچیز كه تا 2 میلیون تومان نیاز ماهانه 
افراد آسیب نخاعی فاصله بسیار زیادی دارد، در 
معلوالن  به  بهزیستی  سازمان  سوی  از  حالی 
آسیب نخاعی پرداخت می شود كه هزینه های این 
اما این كمک  افزایش پیدا می كند  افراد هر روز 

هزینه مدت هاست كه ثابت باقی مانده است.
برای  نخاعی  دیدگان  آسیب  كه  نماند  ناگفته 
دریافت همین مبالغ اندک نیز مدت ها در نوبِت 
در  خدمات  كنندگان  دریافت  فهرست  به  ورود 
انتظار می مانند و با دریافت كمک هزینه باز هم 

مشکالت دیگرشان پابرجاست.
حس  نداشتن  دلیل  به  نخاعی  آسیب  معلوالن 
خون  جریان  وجود  عدم  دیده،  آسیب  اندام  در 
به شکل مناسب در آن نقاط و به دلیل نشستن  
یا دراز كشیدن های طوالنی مدت از ناحیه اندام 
معلول خود دچار زخم های فشاری یا زخم بستر 

می شوند.
مراقبت های  مشکالت  این  به  ابتال  از  پیش 
و  درمانی  مراقبت های  ابتال  از  پس  و  بهداشتی 
برای  مناسب  توانبخشی  لوازم  از  برخورداری 
كه  است  برخوردار  باالیی  ضرورت  از  افراد  این 
این  اغلب  همیشگی  دالیل  همان  به  متأسفانه 
بی كیفیت  و  نامناسب  ویلچرهای  روی  افراد 
افزایش  می نشینند كه این عامل موجب تشدید 

جراحات و زخم ها می شود.
به امید روزی كه دولت بخشی از توجه و منابع 
خود را به این افراد معطوف كرده و قدم مناسبی 

در راستای رفع مشکالت آن ها بردارد.

رقيه بابايی- سردبير
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من ثبت کننده لحظات عاشقانه ای هستم بین مادرانی
 با فرزندانی دارای نیازهای خاص

به عنوان یک عکاس همیشه آرزو داشتم 
كه فرصتی دست دهد تا بتوانم از رابطه 
حتی  بگیرم.  عکس  فرزندی  و  مادر 
به  رویایم  كه  نمی كردم  هم  را  تصورش 
روز  بپیوندد.  حقیقت  به  زیبا  شیوه  این 
اینکه  برای  بود  فرصتی  امسال  مادر 
مادران  بین  كه  ویژه ای  رابطه   از  بتوانم 
وجود  استثنائیشان  فرزندان  و  فداكار 

دارد عکاسی كنم.
كودكان  مورد  در  كه  عکس هایی  اغلب 
معلولیت  بر  عمدتا  دیده ام  معلول 
تصویر  به  در  سعی  و  دارند  تمركز  فرد 
دارند.  فرد  وجود  از  بخش  آن  كشیدن 
من نمی خواستم همین كار را تکرار كنم. 
من به دنبال این بودم كه بتوانم ارتباط 
ویژه بین مادر و فرزند معلول را به تصویر 

بکشم.
به  تا  بود.  فوق العاده ای  بسیار  تجربه 
و  عشق  از  حجم  این  وقت  هیچ  حال 

ندیده  خانواده ها  بین  در  را  صمیمیت 
اوتیسم  با سندرم داون،  بچه هایی  بودم. 
با  همگی  كه  دیگر  ناتوانی های  سایر  و 
صمیمیت و مهربانی پذیرای من بودند و 

مرا از درون گرم و امیدوار كردند.
كه  كردم  احساس  تجربه  این  از  بعد 
و  ناچیزند  و  كوچک  چقدر  مشکالتم 
اینکه چقدر موهبت و نعمت دارم برای 
اینکه شکرگزارشان باشم. تمام مادرهایی 
این  آشنا شدم  آنها  با  پروژه  این  در  كه 
كه  كردند  یادآوری  من  به  را  رویکرد 
وجود  قدردانی  برای  چیزی  همیشه 
دارد. آنها در قلبشان عشق بسیار زیادی 
عشق  و  اشتیاق  این  و  دارند  زندگی  به 
را با لذت و روی خوش با هر كسی كه 
می گذارند.  اشتراک  به  باشد  اطرافشان 
امیدوارم شما هم با تماشای این عکس ها 
من  كه  كنید  تجربه  را  احساسی  همان 

داشتم.
ترجمه: صهبا شيرازی
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گفت وگوی پیک توانا با زوج موفِق دارای معلولیت:

تبلور زیبایی های زندگی در خانواده چهار نفره ی"ما"
محسن پوراسماعیلی: معلوالن بیشتر از تصورات قدیمی قد کشیده اند 

آنقدر  بود،  عادی  روز  یک  ما  از  خیلی  برای   90 سال  تیرماه   18
عادی كه حتی از عهده به خاطر آوردنش هم برنمی آییم. اما آن روز 
برای دو جوانی كه آماده می شدند تا آشیانه گرم و جدیدشان را 

بسازند یک روز عادی نبود؛ هنوز هم نیست.
"زهرا حسنی و محسن پوراسماعیل" آن روز به عقد و ازدواج هم 
درآمدند تا مأمن و پناه یکدیگر باشند و با جرأت و جسارت فصل 
جدیدی را در زندگی خود رقم بزنند. آنها حاال 7 سال است با هم 
زندگی می كنند و نرگس و امیرحسین حاصل زیبایی های زندگی 

مشتركشان است.
محسن: از اطرافيان انتظار"باور" داشتيم

باور نمی كرد من و زهرا بتوانیم زندگی مستقلی داشته  هیچ كس 
باشیم، معموالً هم همینطور است. خانواده های افراد معلول همیشه 
نگرانند، من به آنها حق می دهم چون بزرگ ترها سختی های زندگی 
واقعی را دیده و طعم آن را چشیده اند، اما ما از آنها انتظار"باور" 
داشتیم، ما دلمان می خواست از اطرافیان، اطمینان ببینیم و ثابت 

كنیم كه ما "بیشتر از تصورات قدیمی آنها قد كشیده ایم."
زهرا: کم کم زندگی مان سامان گرفت

دو سال اول زندگی  مشتركمان را ساكن تهران بودیم، محسن در 
مغازه اسباب بازی فروشی عمویش مشغول به كار بود و من تمام 
خانواده محسن  می گذراندم،  خانه  به  بازگشتش  انتظار  در  را  روز 
تنها  كاماًل  نفر  دو  ما  و  بودند  قزوین  در  من  خانواده  و  در شمال 
كنیم  آمد  و  رفت  آنها  با  كه  نداشتیم  آشنایی  و  دوست  بودیم. 
این  و  برگشتیم  قزوین  به  و  شد  طاق  طاقتمان  باالخره  اینکه  تا 
فعالیت موقتش  بیکاری محسن و سپس  با  بود  برگشتن مصادف 
در مغازه اسباب بازی كه درآمدش از عهده مخارج زندگی كوچک 
ما برنمی آمد. كمی بعد خودم به كانون توانا مراجعه كردم و برای 
اشتغال به كارخانه فیروز معرفی شدم و كم كم زندگی مان سامان 

گرفت.
محسن: زهرا نماد تمام دوست داشتنی های زندگی است

زهرا برای من نماد تمام دوست داشتنی های دنیاست، تمام شور و 
حال زندگی در او و دو فرزندی كه داریم جمع شده است. دنیا پس 
از ازدواجمان با اینکه سختی های زیادی را تحمل كرده ایم به شکل 
عجیبی خواستنی شد. روحی تازه در جان ما دمیده شده و اكنون 
مدت هاست تحمل سختی ها را برایمان آسان كرده است. من برای 
برای خوشحال  را  تمام همتم  و  دارم  را  آرزوها  بهترین   خانواده ام 

بودنشان به كار می گیرم. 
زهرا: خانواده ام کمک حال هميشگی ما هستند

بچه داری،  و  خانه  كارهای  سنگینی  و  شدید  معلولیت  وجود  با 
كمک  خانواده ام  نداریم.  مشکلی  هیچ  خانوادگی مان  زندگی  در 
بزرگ،  مادر  طعم خوب  با  بچه هایم  و  هستند  ما  همیشگی  حال 
پدرم  وجود  و  می شوند  بزرگ  دایی هایشان  و  خاله ها  پدربزرگ، 
از  را  آمد  و  رفت  و  خرید  جمله  از  كارها  از  بسیاری  سنگین  بار 

زندگیمان كم كرده است.
محسن: زندگی زوج های معلول شبيه ديگران است

زندگی زوج های معلول خالی از فراز و فرود نیست اما كامال شبیه 
خود  و  برسند  باور  این  به  خانواده ها  است  كافی  است،  دیگران 
خود  اگر  مطمئنم  من  كنند.  اصالح  را  دیدگاهشان  هم  معلوالن 
معلوالن دست به كار نشوند جامعه هیچ كدام از عقاید خودش  را 

در مورد معلوالن تغییر نمی دهد.
زهرا: بچه های آشنا با معلوليت زود بزرگ  می شوند

من باور دارم بچه هایی كه با پدیده معلولیت آشنایی دارند زودتر 
از سایر بچه ها بزرگ تر می شوند و در مقایسه با همسن و سال های 

این حال  با  دارد  سال  پنج  تنها  نرگس  دارند.  باالتری  درک  خود 
بزرگ ترین كمک دست من در رسیدگی به برادر 8 ماهه اش است 
و توانایی فهم بسیاری از مواردی كه برای سن او سنگین است را 

دارد.
محسن: فيروز عضو پنجم خانواده چهارنفره  ام است

سال ها  این  تمام  در  و  می گذرد  زهرا  و  من  ازدواج  از  سال  هفت 
امید و توكل، همراه همیشگی ما بوده، زهرا قبل از تولد پسرمان 
در كارخانه فیروز كار می كرد، وقتی قرار شد به علت دنیا آمدن 
از كار كردن بکشد آقای موسوی و مدیران  فرزند دوممان دست 
كارخانه فیروز قبول كردند من جایگزین او شوم، گاهی اوقات فکر 
امن  تکیه گاه  و  من  چهارنفره   خانواده  پنجم  عضو  فیروز  می كنم 

صدها خانواده دیگر است. 
زهرا: ما نگاهمان را تغيير داده ايم

دوست ندارم تصویر غیرواقعی از زندگیم منعکس كنم چون اینگونه 
نیست. ما هم مانند همه مشکالت كوچک و بزرگ زیادی داریم، 
از نگاه های اطرافیان گرفته تا وجود پله و پستی و بلندی در هر 
با وجود دو فرزند كوچک و داشتن معلولیت  كوچه و خیابان. ما 
شدید حتی یک ماشین كه برای ما معلوالن حکم پاهایمان را دارد 
نیز نداریم، حتی خانه ای كه درآن زندگی می كنیم مناسب سازی 
نمی شود همیشه  داده ایم چرا كه  تغییر  را  نگاهمان  ما  اما  نیست 
شاكی، گله مند و ناراحت بود و این تفکر موجب شده تا از بسیاری 

از زوج های تندرست اطرافمان خوشحال تر باشیم.
قابل مشهود  معلول  زوج های  موفق  زندگی  تجربه  محسن: 

است
توانایی هایشان  اثبات  به  تا  است  فرصتی  معلوالن  برای  ازدواج 
بپردازند و نشان دهند كه نه تنها نیازمند ترحم نیستند بلکه در 
مواقع الزم می توانند پشت و پناه همنوعانشان نیز باشند. بسیاری 
از خانواده های افراد معلول از دادن این فرصت به فرزندانشان واهمه 
دارند و اغلب آنها همسر غیر معلول برای فرزندشان را بیشتر می 
پسندند، این در حالی است كه تجربه زندگی موفق زوج های معلول 

قابل دسترس و مشهود است.
زهرا: زندگی تنها فرصِت بودن است

غصه  یا  بصالت  به  است  حیف  كه  است  كوتاهی  فرصت  زندگی 
خوردن بگذرد. به نظر من معلوالن هیچ تفاوتی با سایرین ندارند. 
آنها هم حق زندگی كردن و شاد بودن دارند و نباید با توجه كردن 
به نگاه های بی معنای دیگران این فرصت را از خود دریغ كنند. 
زندگی تنها فرصِت بودن است و من به همه كسانی كه صدایم را 
لذت  ممکن  تا سر حد  فرصت  این  از  می كنم  توصیه  شنوند  می 

ببرند.
زهرا: خاطره شيرين نرگس را فراموش نمی کنم

قبال با عصا و البته به سختی راه می رفتم، پس از بارداریم راه رفتن 
برایم سخت شد و روی ویلچر نشستم اما این مساله نرگس را بسیار 
ناراحت می كرد. یک روز كه پدرم مثل همیشه به دنبالمان آمده 
بود تا من و نرگس را به خانه خودشان ببرد برای خوشحالی نرگس 
كار  این  كردم،  طی  عصا  با  را  مادرم  خانه  تا  ماشین  بین  فاصله 
نرگس را حسابی ذوق زده كرد. او با اینکه سه سال بیشتر نداشت از 
خوشحالی زیاد یکی یکی در خانه تمام همسایه های مادرم را می زد 
و با صدای بلند فریاد می زد: بیایید ببینید، مادر من هم راه می رود، 
آن روز همه همسایه های خانه  پدر و مادرم در كوچه ایستاده بودند 
و با تماشای من كه با عصاهایم راه می رفتم در خوشحالی نرگس 

شریک بودند.

رقيه بابايی
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كافه دانتیسم روز جمعه 25 خرداد ماه مصادف با اولین بازی تیم ملی ایران در جام 
جهانی مقابل تیم مراكش، میزبان افراد دارای معلولیت بود.

جمعی از افراد دارای معلولیت ساعتی پیش از شروع بازی تا ساعتی پس از پایان 
بازی با شور و اشتیاق وصف ناپذیر در كنار هم به تماشای مسابقه فوتبال پرداختند 

و ضربان قلب شان تا پایان بازی در تالطم بود.
برنامه با اجرای روزبه فرهانی مجری توانای همایش های دانشگاه تهران شروع شد. با 

آغاز بازی تمام چشم ها محو صفحه نمایش شد.
دقایق، گاه با آِه حسرت به خاطر موقعیت از دست رفته و گاه با تشویق و دست زدن 

و سوت بچه ها سپری می شد. 
در فاصله بین دو نیمه، افراد حاضر در برنامه به معرفی خود پرداختند و همگی به 

نوعی از بودن در آن جمع گرم و صمیمی اظهار رضایت و خوشحالی می كردند. 
خواهر مینا جوان كه مبتال به سندرم داون است، بیان كرد: امروز مینا برای اولین 
بار در تمام طول عمرش همراه ما به كافه آمده. حق بسیاری از تفریحات به خاطر 
نگاه های مردم و طرز برخوردشان تا امروز از مینا گرفته شده بود اما امروز خوشحالی 

را می توان در چشم های مینا دید.

مادری با 3 دختر دارای معلولیتش در برنامه حضور پیدا كرده بود. مسیر طوالنی، 
دانتیسم  برنامه كافه  به  آژانس و سر ساعت  با  آنها  بود.  را سختتر كرده  آمدن شان 
رسیدند. یکی از دخترها روی صندلی چرخدار بود و دو خواهر دیگرش به سختی راه 
می رفتند. با این وجود لبخنِد روِی صورت و گرمی برخوردشان خبر از این می داد 
كه جو صمیمیانه محفل به دل های مهربانشان نشسته است و مدتی از خانه بیرون 

نیامدن شان تا حد دل پذیری جبران شده است. 
كافه دانتیسم رتبه اول پذیرایی بی منت و رایگان را آن روز به نام خود اختصاص داده 
بود. كل كافه های شهر را هم  بگردید بعید است كافه ای پیدا كنید كه با هدف جلب 
رضایت و فقط برای رقم زدن ساعاتی خوش برای میهمانان و بدون دریافت هزینه با 

انواع و اقسام خوراكی ها از  آنان پذیرایی كند. 
 ..... با چیپس و دلستر و آب میوه های مختلف و كیک كاكائویی بی نظیر و چای و 
بچه های  توسط  پذیرایی  و  كافه  این  در  میهمانی  تجربه  اولین  كردند.  غافلگیرمان 
سندرم داون و اوتیسم را تجربه می كردیم و به راستی كه آنها چه خوب میزبانانی 

بودند.
چهره معصوم شان با لبخند دوست داشتنی تر شده بود. از پذیرایی خسته نمی شدند 

و با جون و دل و مهمتر از اون با عشق سرویس دهی می كردند. 
نیمه اول بازی صفر صفر تمام شد. اما كافه دانتیسمی ها صد صفر جلو بودند و باز هم 

برای مهمانان شگفتانه داشتند. 
 این بار طاها شهریاری، مهدی خاكیان و سهیل نارنجی از كاركنان كافه دانتیسم و 

مبتال به اوتیسم از آهنگ های شاد محسن یگانه و .... را اجرا كردند.
علی طاهری یکی دیگر از دیگر بچه های سندرم داون است كه به سختی صحبت 
می كند به ما قول داد اگر تیم ملی ایران در این مسابقه برنده شود سرود ایران را 

برای مان می خواند. 
تکان های  و  بود  شده  بیشتر  بچه ها  از  برخی  اضطراب  شد.  شروع  بازی  دوم  نیمه 
برخی از آن ها هم مقداری بیشتر. نمیدانم در دل دعا می كردند یا مشغول گفتگوی 

صمیمانه ای با خدا بودند؟ اما كسی چه میداند شاید خدای مهربان میخواست شادی 
بچه ها را تکمیل كند كه دروازه مراكش در دقیقه 95 بازی باز شد.

جیغ و سوت و هلهله و فریاد و تشویق و دست زدن كل كافه را كه نه كل پاساژ آینه 
را به وجد آورده بود. بچه ها از خوشحالی سر از پا نمی شناختند. 

مانده بودم كه صفحه نمایش را نگاه كنم یا نظاره گر شادی تک تک فرشته های حاضر 
در جمع باشم. اما من در آن لحظه شادی و تماشای چهره آنها را با هیچ چیز دیگری 
عوض نمی كردم. چقدر قشنگ و از ته دل می خندیدند و چه زیبا رو به آسمون خدا 

را شکر می كردند.
بازی به پایان رسیده بود اما ما دل مان نمی آمد از انرژی مثبت فضای كافه فاصله 
بگیریم و چه خوب بود كه برنامه همچنان ادامه داشت و باز هم می توانستیم از بودن 

در كنارشان استفاده كنیم. 
ملیکا آقایی و علی بختی از كاركنان كافه و مبتال به سندرم داون پیانو نواختند و 
مهماناِن سر شوق آمده با زمزمه كردن آهنگ "خونه ی مادر بزرگه" همراهی شان 

كردند. 
از دور و  نظر داشت و گهگاه  زیر  را  آنها  مادرانه  بچه ها  آگاهی، مربی  آیلین   خانم 
نزدیک هدایت شان می كرد. بچه ها عشق را با چشم هایشان به مربی مهربانشان كه 

نقش پر رنگی در اشتغال آنها داشته، منتقل می كردند.
بچه ها هنگام خداحافظی مقید بودند با خانم آگاهی خداحافظی كنند و مرتب تکرار 

می كردند: خانم آگاهی دوستت دارم هزار تا دوستت دارم....

ابراز  از  پس  كه  داشتم  گفتگویی  برنامه  اجرایی  مسئول  محمد جودی  با  پایان  در 
خرسندی از برگزاری برنامه به نحو احسن اظهارداشت: خدارو شاكرم كه این برنامه 

به نحو احسن اجرا شد.
برنامه خیلی شاد و غرورآفرینی بود و برد ایران هم به شکوه و خوشحالی ما اضافه 

كرد.
هدف از اجرای این برنامه دور هم قرار گرفتن افراد دارای معلولیت بود تا آنها بتوانند 

در كنار هم تجربه شاد و مفرحی داشته باشند.

مسابقات جام جهانی در بسیاری از كافه ها و رستوران ها نمایش داده می شد اما كافه 
دانتیسم افتخار این را داشت كه دوستان دارای معلولیت را برای تماشای فوتبال دور 

هم جمع كند.
پیگیری،  سال  چندین  از  پس  و  جاری  سال  ماه  اردیبهشت  یازدهم  كه  كافه  این 
باالخره افتتاح شد، 15 نیروی اوتیسم و سندرم داون را مشغول به كار كرده است. 8 
پسر و 7 دختر از بچه هایی كه به علت كم اطالعی اجتماع و نبود شرایط مناسب، 

در جامعه كمتر دیده شده اند.
روز شاهد  تهران، هر  ونک  در خیابان  آینه  پاساژ  اول  در طبقه  اتاقی كوچک  حاال 
منتظر  اتاق  گوشه  برقی  پیانوی  بود،  خواهد  كافه  میهمانان  و  15نفر  این  حضور 
انگشتان »ملیکا«، »مهدی« و »محمد« و تابلوهای نقاشی هم مشتاق نگاه های مردم 

است تا توانمندِی كمتر دیده شده جامعه اوتیسم و داون ایران بیشتر دیده شود.

مهديه رستگار

فوتــبال با طــعم دانتیـسم؛
افــراد دارای معلولیــت در کافه دانتیســم به تماشـای فوتبال نشستنـد
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فراز  بر  »تله سیژ«  یک  روی  بود.  بسته  من  چشم های 
تاب  هوا  در  پاهایم  و  بودم  نشسته  كلرادو  ارتفاعات 
می خورد. با دستپاچگی به دانه های برفی كه لب هایم را 
قلقلک می داد زبان زدم. 43 سالم بود و این اولین باری 
بود كه در سراشیبی اسکی می كردم. هر وقت كه دستگاه 
از  كه حتما  می گفتم  با خود  تکان می خورد  و  می لرزید 
دامان مرگ  به  و همین حاالست كه  كابل جدا شده ایم 

بیفتیم.
اما فرضا كه راهنمای باتجربه ام درست می گفت و ما از آن 
صعود جان سالم به در بردیم، بعدش چه؟ باید آن باال با 
این میله ها چه كار كنم؟ چه اتفاقی می افتد اگر چوب های 
این دستگاه  از  از پیاده شدن  اگر بعد  اسکی گیر كنند؟ 
بیهوش روی زمین بیفتم چه می شود؟ و من چطور این ها 

را برای مادرم توضیح خواهم داد؟
بار  اولین  برای  كه  افتادم  دور  چندان  نه  روز  آن  یاد  به 
موضوع رفتنم به تمرینات »مركز كلرادو برای نابینایان« 
در لیتلتون را مطرح كردم و توضیح دادم كه برنامه كمی 
روحیه   مذاق  به  امید كه  این  با  است؛  از محدوده  خارج 
ماجراجوی پنهانش خوش بیاید. برنامه شامل فعالیت هایی 
)مثل اسکی( بود كه اكثر مردم تصور می كنند افراد نابینا 
قادر به انجام آن نیستند. افرادی كه در این برنامه شركت 
می كردند، حتی اگر )مثل من( معلولیت جزئی دارند، باید 
از چشم بند مخصوص خواب استفاده كنند. مادرم موافق 
روی  بر  من  تحقیق  به  می توانند  تمرینات  این  كه  بود 

تاریخچه  زندگی افراد نابینا كمک كند.
باشگاه  در  كه  اجتماعی  مددكار  یک  عنوان  به  او 
زمینه   در  مطالعاتی  و  بوده  فعال  زن  رای دهندگان 

بورسیه   با  است  داده  انجام  قضایی  سیستم  نابرابری های 
تحصیلی من ذیل عنوان گروه های به حاشیه رانده شده 
هم موافق بود. اما قبول این كه دخترش به یکی از این 
از  پس  ظاهرا  دیگریست.  مسئله ی  دارد،  تعلق  ها  گروه 
نابینا  این نکته كه من به حدی  این سال ها، قبول  تمام 
هستم كه از حقوق مربوط آن استفاده كنم به طور كامل 

مورد قبول قرار نگرفته بود.
من دو ماه پیش از موعد و كامال نابینا با آب مروارید به 
دنیا آمدم. بعد از چند ماه، وقتی پدرم با دوربین فلش دار 
توی صندلی  از من كه  جدیدش می خواست كه عکسی 
پروانه ای چرت می زدم بگیرد ناگهان از خواب پریدم. این 
چیزی نبود كه انتظارش می رفت. والدینم با این تصور كه 
ممکن است چشم های من واقعا كاركردشان را باز بیابند 
عمل هایی  مجموعه  از  عمل  اولین  برای  سرعت  به  مرا 
آماده كردند كه می رفت تا زندگی ام را به طور مداوم قطع 
و وصل كند. ابتدا با دادن بینایی به من، سپس تقویت آن 
و بعد حفظ آن تا زمانی كه تقریبا ناپدید شود و سپس 
تقویت دوباره. این روش ها نهایتا به من این امکان را داد 

تا حدود 10 درصد از آنچه افراد بینا می بینند را ببینم.
نوعی  با  نبودم،  نابینا  كامال  كه  این  از  خوشحال  من 
احساس بصری عمیق و به عنوان فردی كه به معجزه های 
پزشکی باور دارد رشد كردم. هر جراحی، كشف جدیدی 
كاغذ  شمع،  یک  سوسوی  می آورد.  ارمغان  به  من  برای 
طالیی  صندلی  روی  كه  مخملی مان  سیاه  گربه ی  كادو، 
خواب بود، هر چیزی كه می توانستم ببینم مرا هیجان زده 

می كرد و هنوز هم می كند.
كه  چرا  می ترسند  نابینایی  از  مردم  اكثر  كه  این  با  اما 

در چشمان مادرم و در چشمان من
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سيدعلی علوی

برای  است،  تاریکی  در  گم شدن  مانند  آن  از  برداشتشان 
نورافکن  تابش  زیر  به  هل داده شدن  شبیه  نابینایی  من 
بود. تا قبل از شروع گوشه و كنایه ها در مدرسه  ابتدایی 
بهره مندم.  مناسبی  بینایی  از  كنم  وانمود  كه  بود  آسان 
ضخیم  عینک های  كه  می كرد  مجبور  مرا  مروارید  آب 
 )2( نیستاگموس  آن  به  كه  شرایطی  با  و  بزنم  دوكانونه 
سرگردان  چشم های  آن  طی  كه  باشم  مواجه  می گویند 
من به شکل مستقل زندگی مخصوص خود را داشتند. هر 
چه بیشتر سعی می كردم آن ها را ثابت نگه دارم، بیشتر 
حركت می كردند. وقتی كه بچه بودم یک بار دكتری به 
من گفت كه چشمانم »همیشه به دنبال چیزهای بهتری 

برای دیدن هستند«.
ماجرا همیشه هم اینقدر شاعرانه نبود. در یکی از بسیار 
عمل هایی كه در اوایل جوانی انجام دادم، جراح مجبور شد 
كه شکاف بزرگتری در هر دو مردمک چشم ایجاد كند و 
این منجر به یک پیامد دردناک شد كه چشم هایم به طور 
دائمی با گشادی مردمک مواجه و به این ترتیب شدیدا به 
نور حساس باشند. من با قدم زدن بیرون از خانه در شب 
یا در مکان های شلوغ و نابسامان مانند فرودگاه ها و هتل ها 
مشکل دارم. وقتی خسته یا نگران هستم دنیای بینایی من 
اساسا ناپدید می شود. با توجه به این كه به طور همزمان 
نمی توانم از هر دو چشم استفاده كنم قادر به درک عمق 
نیستم و به سادگی با سایه ها، داالن های آجری، جدول ها، 

سنگ ها و ناهمواری های خیابان گیج می شوم.
شرم  احساس  زمانی  چه  از  كه  نیستم  مطمئن  من 
را  ضعیفم  بینایی  درباره   دیگر  پیچیده   احساسات  تمام 
ندرت در خانه  به  تنها می دانم كه  داد.  قرار  تحت الشعاع 
این كه معجزه  صندلی  با  در مورد آن صحبت می كنیم، 
پروانه ای همین جا رخ داده بود. در مورد مسئله ای حتی 
خود  چشمان  مورد  در  نمی كنیم:  صحبت  هم  ممنوع تر 
به  او  از  را  بینایی ام  مشکالت  من  كه  فکر  این  و  مادرم. 

ارث برده ام.
مادرم در طول بیشتر عمر خود با یک چشم ضعیف كار 
چشم  این  كه  كند  قبول  نمی خواست  هیچ كس  و  كرد 
عنوان یک كودک،  به  بود.  بدترشدن  به سرعت در حال 
تمام  در  من  مادر  تنها  چرا  كه  نشدم  متوجه  هیچ وقت 
منطقه در مقابل این سوال كودكان كه چرا چشم هایش 
رنگ های متفاوتی دارند از كوره در می رود. از آن جا كه 
مادرم عینک نمی زد و پدر می زد، من با این تصور بزرگ 

شدم كه پدرم مشکالت چشمی دارد.
انصافا افراد زیادی برای ساختن یک جهان آسوده و فریبکار 
تالش می كنند. چون نابینایی موجب ترس همه می شود، 
دوستان، معلمان، فروشندگان و حتی چشم پزشکانی كه 
تبدیل  افرادی  به  را  تا مادرم و من  بودند  همدست شده 
كنند كه به نظر می رسد بینایی خیلی بهتری دارند. به یاد 
می آورم زمانی كه سنم كمتر بود، صفحه های معاینه چشم 
را )كه به ندرت ترتیبشان تغییر می كرد( حفظ می كردم تا 
بتوانم در معاینات چشم بهتر عمل كنم. قصدم فریب دادن 
كسی نبود، صرفا می خواستم تا دیگران را خوشحال كنم، 
چرا كه وقتی پیشرفت می كردم آن ها بسیار شاد به نظر 

می آمدند.
بنابراین وقتی كه پس از تمام این سال ها، درباره ی برنامه 
او گفت: »اما  نابینایان به مادرم گفتم  مركز كلرادو برای 
كت، تو هیچ وقت به آموزشگاه نابینایی نیاز نداشتی. حتی 
در  كه  نگرانی  با  بعد،  می كردی!«  تدریس  دانشگاه  در 

صدایش واضح بود پرسید: »چیزی تغییر كرده عزیزم؟«
برای یافتن كلمات تقال كردم. بله، چیزهایی تغییر كرده. 
نمی توانند  چشم هایم  كه  چیزهایی  با  رابطه  در  نه  اما 
ببینند، بلکه درباره  این كه من می خواستم خودم را چگونه 
ببینم. بعد از ده ها سال تظاهر به این كه فردی با بینایی 
كه  نابینایی  این  با  تا  بودم  آماده  نهایتا  هستم،  مناسب 
مواجه  است  بوده  هوا  در  پا  زندگی ام  در حاشیه   همیشه 

شوم. اسکی كردن با چشم بند فقط یک شروع بود.

دوست دارم بگویم كه نهایتا توانستیم در این مورد آزادانه 
قادر  كه  می خواست  دلم  نتوانستیم.  اما  كنیم،  صحبت 
این همه سال  برای  بودیم یکدیگر را سرزنش كنیم چرا 
سرمان را مثل كبک زیر برف كرده ایم. ممکن است این 
تظاهر روزانه به این كه جهان را مانند دیگران می بینیم 
باعث نزدیک تر شدن ما شده باشد. حتی ممکن است كه 
ما به بینایی ضعیفمان اعتبار داده باشیم كه به ما دیدگاه 
تازه ای پیرامون چیزهایی كه افراد بینا سطحی و بی ارزش 
نقل  را تصور كنید كه  است. حکایت هایی  داده  می بینند 
كرده ایم؛ در مورد این كه چگونه با وضعیت كنار آمدیم، در 
مورد موقعیت های مسخره، درباره  این كه چگونه توانستیم 

برداشتی جداگانه و جایگزین از جهان داشته باشیم!
اما من واقعا نیازی نداشتم كه مادرم این كار را كند. به 
آمدن  وجود  به  از  قبل  را  اش  كودكی  كه  كسی  عنوان 
حقوق معلولیت گذراند و زیردست مادری بزرگ شد كه او 
را به خاطر ناقص بودن سرزنش می كرد، مادرم راهبردهای 
مخصوص خود را شکل داده بود و راه مخصوص خودش را 
ساخته بود. بدون شک او هم زمانی به خودش شک كرده 
بود و ترس های خودش و دیگران را به عقب رانده بود. او 
ناهمسانی خود را آموخته بود و ابزارهایی ساخته بود تا به 
با استعفای خود از شغلش در نیویورک  كمک آن بتواند 
كنار بیاید و بتواند همسر خوبی باشد كه بچه هایش را به 
با دوچرخه از فروشگاه های شهر خرید  دندان می كشد و 

می كند.
در مواجهه با چنین عشق و شجاعتی، من چه كسی هستم 
كه اصرار كنم در آغوش گرفتن نابینایی را هم به تركیب 

اضافه كند؟
وقتی در نهایت، راهنمای اسکی ام به من گفت كه تله سیژ 
به نوک كوه رسیده است، من به شکل غیرمنتظره ای آرام 
شدم. حتی به این فکر افتادم كه مادر را به اسکی بیاورم 
تا برای قدرت و جسارت درونی اش كه مرا به قله  آن كوه 

رساند از او تشکر كنم.

بعد دوباره، او آن جا ایستاده بود، همانگونه كه همیشه بود.
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 دختری از جنس صبر در گفتگو با پیک توانا:

آهسته قدم برداشتم تا 
موانع را خوب ببینم

دارد شاید  معنایی  زبان جاری می شود  بر  كلمه ای كه  هر 
كلمات به تنهایی از نظر ما معنای خاصی نداشته باشند اما 
ما  قرار می گیرند می توانند عمیق تر شوند،    كنار هم  وقتی 
بارها كلمه معلول را شنیده ایم وقتی با لغاتی مانند موفق، 
پرتالش، توانمند، نخبه...تركیب می شوند با قدرت بیشتری 

گویای یک انسان متفاوت ولی پر  انرژی هستند.
راهم  سر  بر  درشتی  و  ریز  سنگ های  اوقات  گاهی  اگر 
را  موانع  می توانم  می شود   كند  تر  و حركتم  می گیرد  قرار 
بهتر ببینم ولی ثابت نمی مانم و به دنبال راهی برای عبور 
نهایی  مقصد  به  مرا  كم ترین سختی  با  كه  راهی  می گردم 
توانا همان راهی  باور رسیده ام كه كانون   این  به  و  برساند 
از  پس  یکی  را  مسیرها  بتوانم  من  تا  هموار شد  كه  است 
چینش  این  باشم؛  امروزم  جایگاه  در  و  كنم  طی  دیگری 
زیبای كلمات حاصل گفتگو با بانوی 37 ساله ای است كه 
ایمان دارد آفتاب به گیاهی حرارت می دهد كه سر از خاک 

بیرون آورده باشد.
پر جمعیت و در  فاطمه محمدی ها در یک خانواده نسبتاً 
متولد  آباد  نصرت  نام  به  قزوین  استان  روستاهای  از  یکی 
شده است، او دارای 3 برادر و 5 خواهر است از حس درونش 
آرامش  احساس  این خانواده  می توان فهمید كه چقدر در 

وآسودگی دارد.
يک تب شديد سرنوشتم را عوض کرد

در سن دو سالگی بر اثر یک تب شدید دچار معلولیت فلج 
اطفال شدم،  آن روزها را به یاد ندارم اما شنیده ام در اوج 
این  شدند،  من  تفاوت  متوجه  خانواده  برداشتن هایم  قدم 
موضوع ابتدا برایشان تازگی داشت و باورش برایشان سخت  
برای  و  آمدند  كنار  شرایط  این  با  زمان  گذشت  با  اما  بود 

درمانم به پزشکان زیادی مراجعه كردند.
آنجا  پایین كه بیشتر ساكنان  با جمعیت  ما در روستایی  
با هم نسبت فامیلی داشتند زندگی می كردیم و از آنجا كه 
خیلی به معلولیت من توجه ای نمی كردند بنابراین راحت تر 
می توانستم با هم سن و سال های خودم ارتباط برقرار كنم 

بدون اینکه احساس كنم با آنها تفاوت دارم.
از روستا کوچ کرديم

سرسبز  روستای  همان  در  چهارم  تا  دبستان  اول  مقطع 
باالتر  مقاطع  نبود  دلیل  به  اما  رفتم  مدرسه  به  كوچک  و 
كنیم،   مهاجرت  اقبالیه  شهر  به  روستا  از  گرفتیم  تصمیم 
نبودند  فرزندانشان  خواندن  درس  مخالف  مادرم  و  پدر 
ادامه تحصیل  بتوانیم  تا ما  حتی شرایطی را فراهم كردند 
باید  من  به ویژه  و  بچه هایشان  كه  داشتند  باور  زیرا  دهیم 
استقالل داشته باشیم و از آنجا كه من عاشق درس خواندن 
بودم توانستم ادامه تحصیل دهم و در حال حاضر مدرک 

كارشناسی حسابداری دارم.
کانون توانا کجاست؟

دوست،  یک  واسطه  به  كه  بود   88 سال  روزهای  از  یکی 
كانون توانا به من معرفی شد این سوال كه كانون معلولین 

توانا كجاست مدام ذهن مرا مشغول كرده بود.
فاطمه در مورد اولین روز مراجعه اش به كانون توانا می گوید: 
تماشای دوستان و همنوعانم شده  زمان كوتاهی كه محو 

بودم و با خودم زمزمه می كردم اینجا دنیای عجیبی است 
تک  تک  لب  بر  را  خنده  می شود  مشکالت  همه  این  با  و 
كاركنان دید، با خودم فکر می كردم اینجا جایی  است كه 
هر كسی وارد آن شود می تواند به خود باوری برسد؛ همیشه 
دلم می خواست جایی كه قرار است در آن كار كنم متناسب 

با جنس و نوع خودم باشند و كانون توانا همان جا بود.
اینجا همان جایی بود كه من آرزویش را داشتم. همکاران 
این  با  و  پذیرفته  را  خود  معلولیت  مجموعه  این  در  من 
شرایط كنار آمده بودند و در كنار هم برای پیشبرد اهداف 
هم  من  نماند  ناگفته  البته  می كردند  تالش  مجموعه  این 
شرایط جسمم را پذیرفته بودم ولی نه به اندازه توانمندان 

كانون.
اين شعار نيست زيرا با چشمان خودم ديدم

كه  می گویم  هم  من  اما  است  گفته شده  این جمله  بارها 
حجم نگاه های مردم و جامعه به معلوالن به اندازه ای است 
از خانه  بیرون آمدن  افراد حتی جرأت  این  از  كه تعدادی 
توانا  كانون  مالی  واحد  در  كه  امروز  فاطمه  اما  ندارند  را 
مشغول به كار است وتوانسته مادرش را به آرزویش برساند 
و آینده خوبی داشته باشد  ادامه می دهد: حرفی كه عملی 
شود دیگر شعار نیست زیرا  كه این مجموعه قوی توانسته 
همچون دیواری محکم در مقابل نگاه ها بایستد و بگوید ما 
اینجا از حقوق معلوالن دفاع می كنیم و زمینه ای را فراهم 
می كنیم تا آنها با سربلندی تمام به استقالل برسند و آن 
گونه كه دوست دارند زندگی كنند، در این صورت است كه 

نگاه های غلط از روی آنها برداشته می شود.
عاشق ورزش هستم

در  ما  است،  عالقه ام  مورد  ورزش های  از  نشسته  والیبال 
تیم ورزشی كه كانون توانا تشکیل داده فعالیت خوبی در 
از  پیوسته در یکی  تمرینات  واسطه  به  و  داریم  این رشته 
بیاوریم،   به دست  را  اول  توانستیم مقام  مسابقات كشوری 
كه  درحالی  گرفته اند،  فاصله  ورزش  از  معلولین  متأسفانه 
ورزش و به ویژه رشته شنا برای معلوالن ضروری است و 
باید این موضوع به اولویت  زندگی ما معلوالن تبدیل شود. 

من عاشق ورزش كردن هستم و هنوز هم دوست دارم رشته 

والیبال نشسته را ادامه دهم و یقین دارم در این زمینه به 
موفقیت های چشم گیری دست پیدا خواهم كرد.

دوست داشتم پزشک شوم
از همان كودكی عالقه شدیدی به پزشکی داشتم و حتی در 
كنکور پزشکی هم شركت كردم اما  قبول نشدم و سرنوشتم 
در رشته حسابداری رقم خورد؛ كتاب خواندن را هیچ وقت 
از زندگی ام حذف نمی  كنم و اهل مسافرت های خانوادگی 

هستم.
توانمند  به عقیده من معلوالن در زمینه های هنری بسیار 
هستند، ما می بینم كه بیشتر افراد دارای معلولیت استعداد 
فوق العاده ای در رشته های هنری دارند و تعدادی از دوستان 

معلول از این طریق صاحب شغل و درآمد شده اند
پيشنهاد شما به معلوالن

معلوالن برای پذیرفته شدن باید خودشان هم همت كنند 
با در خانه ماندن وثابت بودن هیچ گونه پیشرفتی  چرا كه 
این  به همنوعانم  من  پیشنهاد  نمی شود،  برایشان حاصل 
است كه در مسیر زندگی اگر با ناهمواری هایی مواجه شدند 
نا امید نشوند و بدانند كه خداوند همیشه تکیه گاه آنان است 

پس خانه را رها كنند تا در جامعه دیده شوند.
يکنواخت بودن را دوست ندارم

از اهداف مهم زندگی  باالتر  پیشرفت و رسیدن به جایگاه 
من است و تمام تالشم این است تا حرفه ای را بیاموزم و 
آن را ادامه دهم، یکنواخت بودن در زندگی را دوست ندارم. 
جامعه  در  كه  است  روزی  رسیدن  فرا  آرزویم  بزرگ ترین 
شاهد تولد هیچ فرد معلولی نباشیم و هرگز خانواده  ای به 

عنوان خانواده معلول مورد خطاب قرار نگیرد.
به معلوالن فرصت برابر داده شود

مناسب  زمینه ای  مسؤالن  نزدیک  آینده  در  امیدوارم 
تا  كنند   فراهم  جامعه  در  معلول  شهروندان  حضور  برای 
خانواده های آنها با خیال آسوده و با آرامش فرزندان خود 
را برای رشد  وپیشرفت به جامعه بفرستند زیرا این قشر از 
جامعه به دنبال فرصت های برابر هستند تا حضوری برابر در 

جامعه داشته باشند.
مهديه برنگ
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لطفا مناسب سازي نکنید!
بزرگ ترین اقلیت دنیا -جامعه معلولین را عرض مي كنم - این 
روزها بسیار از "مناسب سازی" می شنود و هر روز دل گرم تر 
از قبل منتظر توزیع عادالنه فرصت هاي برابر است. این گروه 

گاهي اتفاقات خوبي مي بینند و گاهي هم فقط می شنوند!
دسترس پذیر كردن فضاهاي شهري كه زیرساخت مناسب 
و  دشوار  بسیار  نشده  دیده  آن  در  الزم  پیش بیني هاي  و 
حساس است. بنابراین به دلیل عدم توجه در حین طراحي و 
ساخت، عالوه بر نیاز به صرف هزینه گزاف نیاز به آموزش و 
فرهنگ سازي و ایجاد توجه ویژه به نیازهای  خاص افراد داراي 
مناسب سازی  تا  است  برخوردار  ویژه اي  اهمیت  از  معلولیت 
مفید  و  استفاده  قابل  صورت  به  نامناسب  فضاهای  و  بناها 

صورت گیرد. 
مناسب سازي  پروژه  چند  بررسي  از  زیاده گویي ها  این  دلیل 
شده دولتي مي آید كه با ویلچر بازبیني و بررسي شده است.

دید  از  كه  موانعي  یا  و  ویلچر  توانایي حركت  عدم  دیدن  با 
یک فرد عادي دور مي ماند، لبخند سرشار از رضایت مسئولي 
افراد داراي  ایجاد فضاي مناسب براي  انجام وظیفه و  از  كه 
و  مي شود  محو  سرعت  به  دارند  كامل  رضایت  معلولیت 
مسئول مربوطه شروع به بیان مشکالت و ذكر بهبود نسبي 

ایجاد شده مي كند! 
پیش  مشکالت  هم  دسترس پذیر  فضاهاي  به  نیازمند  قشر 
روي این امر را درک مي كند اما انتظار مي رود در شروع كاري 
كه اطالعات كمتري نسبت به اجراي پروژه هاي از این دست 
وجود دارد تحقیق و بررسي بیشتري صورت گیرد و نیازهاي 
افراد مختلف درک شده و از تجربیات صورت گرفته در تمام 
دنیا كه به لطف آقاي گوگل در دست مي باشد استفاده كند!

امید است كه ایجاد فضاهاي دسترس پذیر در مرحله طراحي 

این  تا  گیرد  قرار  بازخواست  و  پیگیري  مورد  اجرا  سپس  و 
هدف بدون هزینه مضاعف محقق شود. اما با نگاهی به تکمیل 
مسئوالن  گفت  باید  خصوصي  و  عمومي  بناهاي  تصحیح  و 
عزیز لطفا تنها به نیت پر كردن گزارش كار و رزومه سازی 

شخصی دست به مناسب سازي نزنید.
زمینه  در  گرفته  صورت  تالش هاي  از  قدردانی  ضمن 
مناسب سازی اما الزم به ذكر است كه دسترس پذیر كردن 
انجام  قصد  و  خیر  نیت  بر  عالوه  شهري،  فضاي  یا  بنا  یک 
مناسب سازي، نیاز به شناخت دالیل و نیاز افراد و گروه های 
با نیاز خاص دارد. بنابراین با مشاركت افراد داراي معلولیت و 
استفاده از راه هاي رفته، صرفه جویي در صرف هزینه و بهبود 
شرایط زندگي را براي همه شهروندان ایران بزرگ به ارمغان 

بیاورید.
ویژه  مسیر  ایجاد  همینطور  و  استاندارد  غیر  رمپ  ایجاد 
نابینایان به طور ناقص و بدون توجه به اصول نه تنها به معنای 

مناسب سازي نیست بلکه گاهی خطرساز نیز هست! 
بیماري هاي  و  حوادث  بارداري،  سالمندي،  كودكي،  دوران 
زودگذر در مسیر ما قرار دارند. به یاد داشته باشیم همه ما 
معلولیت سپري  از  نوعي  با  زندگي خود  را در طول  دوراني 

خواهیم كرد. 
دست  همه  كه  است  مفید  و  ضروري  بسیار  پی نوشت: 
افراد  از  قانون حمایت  و مسئولین،  و ساز  اندركاران ساخت 
با حقوق ایشان آشنا  داراي معلولیت را مطالعه كرده تا هم 
افراد  از  حمایت  قانون  الزام آور  شروط  به  توجه  با  و  شوند 
داراي معلولیت، از بروز مشکالت حقوقی در آینده برای خود 

جلوگیری كنند.

محمدهاشم عزت ور
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حضور اجتماعی افراد دارای معلولیت مستلزم داشتن بستر مناسب 
و نیز توجه ویژه به نیازهای آن هاست. جام جهانی فوتبال به عنوان 
بزرگترین رویداد ورزشی هم از این قاعده مستثنا نیست؛ از فروش 
آن ها  حمل ونقل  و  ورزشگاه  در  آن ها  حضور  تا  معلوالن  به  بلیت 
نکاتی هستند كه باید به آن ها توجه شود. در این بخش نگاهی كوتاه 
می اندازیم به امکانات اختصاص داده شده  به افراد دارای معلولیت در 

ورزشگاه های جام جهانی فوتبال در روسیه.
با  افراد  نابینا و  افراد  افراد دارای معلولیت،  برای  بلیت های ویژه ای 
تقسیم  گروه  به سه  كه  است  داده شده  اختصاص  باال  وزن  اضافه 

می شود:
1. بليت های ويژه مخصوص افراد معلول:

افرادی است كه دارای تحرک محدود هستند و شرایط  مخصوص 
پزشکی خاصی دارند.

2. بليت های ويژه افراد نابينا:
مخصوص افراد نابینایی است كه دارای سگ های راهنما هستند و 
یا افرادی كه به خاطر شرایط پزشکی خاص نیاز به كمک سگ های 
راهنما و یا افراد دیگر دارند و به دلیل تحرک محدود نیازمند فضای 
بیشتری هستند. همچنین این افراد می توانند برای راحتی و آسایش 
سگ های خود را در طول مسابقه نزد خود نگه دارند بدین ترتیب كه 
سطوح هایی پایین تر از جایگاه این افراد تعبیه شده است كه سگ ها 

می توانند در این قسمت مستقر شوند.
3. بليت های ويژه مخصوص افراد با اضافه وزن باال:

مخصوص افرادی است كه توده بدنی برابر یا بیشتر از 35 كیلوگرم 

بیشتری  فضای  به  راحت تر  دسترسی  برای  و  دارند  مربع  متر  در 
جهت نشستن بر روی صندلی دارند.

قیمت این بلیت های ویژه برای ساكنان روسیه در چهار رنج قیمتی 
رنج  در سه  نقاط جهان  سایر  از  تماشاچیان  دیگر  برای  و  مختلف 

قیمتی در دسترس خواهد بود.
تعداد این صندلی ها برای این تماشاچیان ویژه محدود بوده و مکان 

آن ها بر اساس استادیوم و مسابقه تعیین می شود.
سرویس های  صندلی ها،  ورودی ها،  پاركینگ ها،  این،   بر  عالوه 
طراحی  طوری  استراحت  ویژه  جایگاه های  همچنین  و  بهداشتی 

شده اند كه پاسخگوی نیاز افراد معلول باشند.
همچنین امکانات ویژه دیگری نیز برای افراد معلول در نظر گرفته 
شده است؛ مانند راهنمای در دسترس برای تماشاچیان ویژه، كارت 
افراد  برای  ویلچر  اجاره  معلول،  افراد  حمل ونقل  برای  الکترونیکی 
نیازمند و تفسیر صوتی و تصویری بازی های فوتبال برای افراد نابینا 

و ناشنوا.
عالوه بر این فضاهایی در محوطه پاركینگ استادیوم در نظر گرفته 
شده است كه معلوالن بتوانند به راحتی ماشین های خود را پارک 
كرده و با استفاده از گذرگاه های ویژه تخصیص داده شده خود را به 

ورودی استادیوم برسانند.
امکانات سرویس های بهداشتی نیز به گونه ای تعبیه شده است كه 

به راحتی برای معلوالن قابل دسترس باشد.
با توجه به پیشرفت تکنولوژی شاهد امکانات بهتر و قابل دسترس تری 

برای معلوالن خواهیم بود.

جام جهانی برای همه
نگاهی به امکانات ویژه برای افراد دارای معلولیت در جام جهانی روسیه

ترجمه: ياسمن رضايی
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 فعالیت های
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1- برگزاری ضیافت افطار با حضور بیش از 1000 نفر 
شناسایی  راستای  در  استان  پرورش  و  آموزش  پرورشی  معاونت  با  نشست   -2

دانش آموزان نخبه 
3- برگزاری دوره ارزیابی دانش آموزان دارای محدودیت 

4- حضور بنیانگذار كانون توانا در صحن علنی شورای اسالمی شهر مازندران 
5- حضور سید محمد موسوی در برنامه »میشه بهتر شد« از شبکه جهانی جام جم 
تکمیل  و  تصویب  راستای  در  توانا  معلمین  كانون  مستمر  جلسات  برگزاری   -6

اساسنامه و اهداف آن 
7- نشست با مدیران موسسه محک در راستای كار با داوطلبین با حضور معاونت 

اجتماعی كانون توانا 
8- حضور پرسنل كانون توانا در مسابقات كشوری دوومیدانی

9- كسب مقام سوم در رشته پرتاب نیزه توسط مریم فتاحی در مسابقات كشوری 
دوومیدانی 

10- بازدید مدیرعامل شركت ویستا اعتماد ایرانیان از مجموعه فعالیت های كانون 
توانا در راستای ایجاد اشتغال برای 15 نفر از ناشنوایان 

از  رمضان  مبارک  ماه  ویژه  تلویزیونی  برنامه  در  موسوی  سیدمحمد  11- حضور 
شبکه افق 

12- تشکیل كارگروه های مختلف داوطلبانه در راستای اهداف فرهنگی اجتماعی 
كانون توانا 

فرهنگی  تفاهنامه  انعقاد  راستای  در  استان  مخابرات  كل  مدیر  با  نشست   -13
اجتماعی با كانون توانا

14- بازدید معاون فرهنگی قوه قضائیه از گروه بهداشتی فیروز و اشتغال معلوالن 
در این شركت و نشست با بنیانگذار كانون معلولین توانا 

15- نشست با روابط عمومی سازمانها و ادارات دولتی حوزه فرهنگی اجتماعی در 
راستای اهداف كانون توانا و تعامل بیشتر با آنها 
16- انتشار اولین نشریه الکترونیکی پیک توانا 

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
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ارائه  كرد:  تأكید  نخاعی  آسیب  مركز  كارشناس 
می تواند  بستر  زخم  مبتالیان  برای  درمانی  راهکارهای 
به  مبتال  افراد  ثانویه  بیماری های  و  آسیب  كاهش  در 

آسیب نخاعی جلوگیری كند.
همایش  در  میرزاآقایی  حمید  پیک توانا؛  گزارش  به 
در  نخاعی  آسیب  معلوالن  ویژه  آموزشی  یک روزه 
گفت وگو با خبرنگار پیک توانا  اظهار داشت: این همایش 
صورت  به  آسیب نخاعی  دارای  معلوالن  برای  آموزشی 
كه  چرا  شده  برگزار  بستر  زخم  خصوص  در  تخصصی 
موضوع زخم و راهکارهای درمانی در این زمینه از ابتال 

به معلولیت ها و بیماری های ثانویه پیشگیری می كند.
این كارشناس مركز ضایعه نخاعی با بیان این مطلب كه 
زخم بستر از مهم ترین دغدغه ها و چالش های افراد دارای 
لزوم فرهنگ سازی و  به  به شمار می رود،  آسیب نخاعی 
آموزش در این زمینه اشاره كرد و افزود: این همایش با 
دو محوریت كلی آموزش پیشگیری و درمان زخم بستر 

ویژه افراد دارای آسیب نخاعی برگزار شده است.
زخم  از  پیشگیری  موارد  بتوانیم  اگر  داد:  ادامه  وی 
بستر را به خانواده ها و افراد دارای آسیب نخاعی آموزش 
دهیم آمار مبتالیان به زخم بستر در این حوزه كاهش 

چشمگیری پیدا خواهد كرد.
به گفته میرزاآقایی یکی از شاخص ترین برنامه های این 
افراد  سواالت  به  پاسخ  و  مشاوره  ارائه  آموزشی،  دوره 
و  منابع  كمبود  واسطه  به  است،  نخاعی  آسیب  دارای 
زخم  با  مواجه  و  برخورد  چگونگی  زمینه  در  اطالعات 
معلولیت  نوع  این  دارای  افراد  سواالت  به  پاسخ  بستر، 
حوزه  این  دغدغه های  و  مشکالت  از  بسیاری  می تواند 

را برطرف كند.
كه  نکته  این  بیان  با  نخاعی  مركز  ضایعه  كارشناس 
نخاعی  ضایعه  درمان  و  پیشگیری  آموزش  اپلیکیشن 
مطرح  است،  شده  تولید  نخاعی  ضایعه  مركز  توسط 
كرد: این اپلیکیشن به واسطه دسترسی آسانی كه دارد 

می تواند در اختیار خانواده ها و افراد دارای آسیب  نخاعی 
قرار گرفته و آنها را با فیلم های آموزشی، آخرین مقاالت 
و فایل های صوتی آشنا كرده و به سواالت این دوستان 

پاسخ دهد.
فراگیری  بیماری  بستر  زخم  كرد:  تصریح  میرزاآقایی 
است كه هر كسی در صورت عدم مراقبت های مورد نیاز 
و ساكن ماندن به مدت طوالنی در یک محل می تواند به 
آن مبتال شود این در حالی است كه احتمال ابتال به این 
بیماری در بین افراد سالمند، كسانی كه در كما هستند، 

افراد مبتال به آلزایمر بیشتر از سایر افراد است.
وی خاطرنشان كرد: اصحاب رسانه نقش بس یار مهمی 

در حوزه ارتقا آگاهی مردم به ویژه افراد دارای معلولیت 
با گروه  بتوانند  اصحاب رسانه  اگر  دارند،  این حوزه  در 
كارشناسی و فعال در حوزه معلوالن مرتبط شوند آگاهی 
جامعه در مورد آسیب نخاعی و زخم بستر ارتقا می یابد.

آموزش  روزه  یک  همایش  داشت:  اظهار  مسئول  این 
چند  همکاری  نتیجه  آسیب  نخاعی  معلوالن  ویژه 
از جمله  معلولیت  دارای  افراد  در حوزه  فعال  مجموعه 
ایثارگران، كانون  امور  و  بنیاد شهید  مركز  آسیبنخاعی 
نخاعی  آسیب  جانبازان  پیگیری  گروه  و  توانا  معلولین 
افراد  حوزه  در  بسیاری  دغدغه  كه  بوده  قزوین  استان 

دارای معلولیت دارند.                          

در اولین همایش آموزشی ویژه افراد آسیب نخاعی مطرح شد: 
راهکارهای درمانی برای زخم بستر از بروز بیماری های ثانویه جلوگیری می کند

معاون اجتماعی كانون توانا گفت: همایش آموزشی ویژه افراد آسیب نخاعی با محور 
ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیشگیری از ابتال به زخم های فشاری برگزار شد.

به گزارش پیک توانا؛ محمدحسن هادی در حاشیه همایش یک روزه آموزش ویژه 
افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی كه به همت كانون توانا برگزار شد بیان كرد: این 
همایش با محوریت آشنایی و راهکارهای پیشگیری و درمان زخم بستر و به منظور 

ارتقای سالمت و درمان این افراد برگزار شد.
این مسئول ادامه داد: این همایش آموزشی با دو هدف و رویکرد برگزار شده كه از 
جمله آن می توان به ارتقای آگاهی معلوالن دارای آسیب نخاعی و خانواده های آن ها 

و تغییر نگرش آنها نسبت به نوع معلولیت شان اشاره كرد.
به  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  و  مطالبات  پیگیری  كه  مطلب  این  بیان  با  وی 
برخی  كرد:  تصریح  است،  همایش  این  دوم  هدف  آسیب نخاعی  دارای  افراد  ویژه 
از آسیب دیدگان نخاعی حتی از آگاهی الزم نیز بی بهره هستند و بنابراین باید به 

واسطه آموزش به آنها آموخت كه چه قوانینی در حوزه معلولیت آسیب نخاعی وجود 
دارد و چه حقوقی را می توانند پیگیری كنند.

این عضو هیئت مدیره كانون توانا مشکل مالی را از مهم ترین دغدغه افراد دارای 
افراد  بیماری های  رایج ترین  از  بستر  زخم  بیماری  كرد:  تأكید  و  دانست  معلولیت 

دارای آسیب نخاعی  است كه درمان آن بار مالی بسیار زیادی را به همراه دارد.
وی اظهار داشت: متأسفانه در حوزه بهداشت و درمان معلوالن آسیب نخاعی تاكنون 
شاهد رشد چشم گیری نبوده ایم و همین امر سبب شده تا افراد دارای معلولیت با 

مشکالت عدیده ای روبه رو باشند.
هادی خاطرنشان كرد: در حال حاضر بیش از 400 معلول دارای آسیب نخاعی در 
استان قزوین وجود دارند كه از این بین حدود 15 درصد با مشکل زخم بستر روبه رو 
هستند و سایر افراد نیز اگر موضوع پیشگیری از زخم بستر را در اولویت قرار ندهند 

به این بیماری دچار خواهند شد.

معاون اجتماعی کانون توانا در اولین همایش آموزشی ویژه افراد آسیب نخاعی:

 همایش آموزشی ویژه افراد آسیب نخاعی با هدف ارتقای سالمت و درمان جامعه هدف برگزار شد

رقيه بابايی
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مجموعه  این  گفت:  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار 
با بیش از دو دهه سابقه فعالیت در زمینه معلوالن 
امروز به عنوان مدلینگ به جهان معرفی شده است.

به گزارش پیک توانا؛ سید محمد موسوی در ضیافت 
افطار »لبخند محبت« كه با حضور مسئوالن استان 
و شهرستان البرز، معلوالن و خانواده های آنها برگزار 
الهی  باید یک لطف  شد، اظهار داشت: معلولیت را 
باور كرد كه  و  آمد  با آن كنار  دانست كه می توان 
معلوالن اندیشه های بزرگی دارند كه بر این اساس 

می توانند در بسیاری از امور بهتر از دیگران باشند.
اندیشه  به  اتکا  با  جامعه ای  هر  كرد:  اضافه  وی 
نیازمند  همیشه  تحول،  و  شود  متحول  می تواند 
توانا  معلوالن  كانون  و  است  بلند  افکار  و  اندیشه 
قابلیت های  و  داده  بروز  اندیشه  در  را  خود  مهارت 

زیادی را در خود شکوفا كرده است.
كارآفرین برتر كشور تصریح كرد: از نگاه ما معلولیت 
و  ناتوانی  اما  است  جسمی  محدودیت  یک  تنها 
محرومیت محسوب نمی شود و در بسیاری از مواقع 
ترقی  و  تعالی  موجب  می تواند  محدودیت  همین 

شود.
ایران  معلوالن  امور  در  ملل  سازمان   عالی  مشاور 
دارد  كه  محدودیتی  دلیل  به  معلول  كرد:  اضافه 
اگر  معلوالن  كه  كنیم  قبول  باید  و  است  سازنده تر 
در امور فکری به كار گرفته شوند از انسان های سالم 

نیز سازنده ترند.
بنیانگذار كانون توانا گفت: وقتی اسم معلول شنیده 
می شود نباید ناتوانی و عجز و یا صدقه دادن در ذهن 
در  كه  كنیم  تصور  را  فردی  باید  بلکه  كند  تداعی 

كنار محدودیت جسمی خود می تواند با اندیشه های 
كارساز خود در بسیاری از امور موثر باشد.

با  موسوی اضافه كرد: كانون معلوالن توانا توانسته 
به  نسبت  را  نگاه جامعه  برنامه های خود  و  رویکرد 
ثابت كند معلوالن  و  تغییر دهد  توانمند  این گروه 
داشته  جدی  مشاركت  جامعه  اداره  در  می توانند 

باشند.
توسط  كه  فیروز  بهداشتی  گروه  در  كرد:  بیان  وی 
به  انسانی  و  دینی  نگاهی  با  اداره می شود  معلوالن 
را  آن  و  داشته ایم  جدی  توجه  محصول  كیفیت 
بدترین  در  دلیل  همین  به  می دانیم  مردم  حقوق 
توسط  شده  تولید  محصوالت  اقتصادی  شرایط 

معلوالن قزوین هم مرغوب است و هم تاكنون واحد 
ما دچار مشکلی نشده است.

كانون  معلوالن  كرد:  اضافه  كشور  برتر  كارآفرین 
باالیی  توانمندی های  دادند  نشان  قزوین  توانای 
خود  استان  و  كشور  در  كه  حالی  در  و  دارند 
و  می شویم  مواجه  لطفی  كم  و  بی مهری  با  گاهی 
در مجامع  اما  بگیرند  را  ما  مکان  حتی می خواهند 
كانون  فعالیت های  ما  از  تقدیر  ضمن  بین المللی 
توانا به عنوان یک مدلینگ جهانی پذیرفته شده و 

می تواند الگوی دیگران شود.

روابط  مدیران  كرد:  تأكید  توانا  كانون  مدیرعامل 
عمومی ، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در 

دل دستگاه ها و سازمان های دولتی هستند.
به گزارش پیک توانا؛ محمدرضا هادی پور در نشست 
استان  دولتی  دستگاه های  روابط عمومی  مدیران  با 
كه در كانون توانا برگزار شد، بیان كرد: روابط عمومی  
با  و  است  سازمانی  و  دستگاه   نهاد،  هر  تپنده  قلب 
توجه به جایگاهی كه دارد بازوی مهم و اثرگذاری 
در ایجاد تغییر نگرش نسبت به افراد دارای معلولیت 

محسوب می شود.
وی با اشاره به لزوم مشاركت روابط عمومی سازمان ها 
در نهادینه  ساختن فرهنگ نگرش عادی به معلوالن، 
افزود: نگاه ما بر این است كه شرایط زندگی عادی 

برای شهروندان دارای معلولیت فراهم شود.
هادی پور با بیان این مطلب كه پتانسیل بسیاری از 
سازمان ها و نهادهای دولتی می تواند در راستای رفع 
شود،  گرفته  كار  به  معلولیت  دارای  افراد  نیازهای 
دولتی  ادارات  همکاری  و  هماهنگی  كرد:  تأكید 
توسط مدیران روابط عمومی می تواند رافع مشکالت 

و نیازهای این قشر از جامعه باشد.
در  معلوالن  توانمندسازی  به  اشاره  با  مسئول  این 
اضافه  صنایع دستی،  و  هنری  تولیدی،  عرصه های 
مدیران  به  معلوالن  توانمندی های  انعکاس  كرد: 
آنها  توانایی  به  نسبت  باور  ایجاد  لزوم  و  سازمان ها 
كه  است  انتظاراتی  جمله  از  دستگاه ها  مدیران  در 

از مدیران روابط عمومی های نهادهای دولتی داریم.
ترویج  كرد:  خاطرنشان  توانا  كانون  مدیرعامل 
تولیدشده  محصوالت  بین  از  هدایا  تهیه  فرهنگ 
در  فرهنگی  زیرساخت های  ایجاد  معلوالن،  توسط 
از  نهادهای دولتی  نگاه حمایت گرانه  راستای جلب 
به  معلوالن  برابر  دسترسی  زمینه  ایجاد  و  معلوالن 
كانون  همکاری  زمینه های  دیگر  از  جامعه  امکانات 
مختلف  دستگاه های  عمومی  روابط  مدیران  با  توانا 

است.
را  عمومی   روابط  مدیران  سخنانش  پایان  در  وی 
برشمردن  با  و  اصلی دستگاه ها خواند  و  مهم  ركن 
پتانسیل  سازمان های دولتی از آنها خواست بخشی 
استفاده  به  را  خود  متبوع  دستگاه های  ظرفیت   از 

معلوالن اختصاص دهند.

بنیانگذار کانون توانا در ضیافت افطاری 3 هزار نفره :

 امروز کانون توانا یک مدلینگ جهانی است

رقيه بابايی

رقيه بابايی

مدیرعامل کانون توانا در نشست با مدیران روابط عمومی دستگاه های دولتی استان:

مدیران روابط عمومی ، اثرگذارترین بازوهای ایجاد تغییرنگرش در دستگاه ها هستند
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گفت:  قزوین  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  نماینده 
با كمک معلوالن  فعالیت اقتصادی كانون توانا 
توانمند، اندیشه مند و با انگیزه استان قزوین از 
مقاومتی  اقتصاد  بارز  نمونه  و  موفق  طرح های 

است.
به گزارش پیک توانا؛ آیت اله عبدالکریم عابدینی 
در ضیافت افطار كانون توانا كه از سوی كانون 
جمع  و  اجرایی  دستگاه های  مدیران  حضور  با 
زیادی از معلوالن و خانواده های آنها برگزار شد، 
ارزشمند  كاری  را  جوانان  برای  اشتغال  ایجاد 
فیروز  بهداشتی  گروه  اظهارداشت:  و  دانست 
كه توسط آقای موسوی راه اندازی شده و برای 
بارز  بیش از 800 نفر شغل ایجاد كرده نمونه 
اقتصاد مقاومتی است و می تواند الگوی دیگران 

باشد.
وی اظهارداشت: امروز می توانیم با افتخار اعالم 
كنیم كاالی ایرانی تولیدشده در واحد تولیدی 
فیروز یک محصول نمونه است و این واحد به 
اقتصاد مقاومتی حركت كرده  خوبی در مسیر 

است.
این مسئول افزود: كانون توانا با ایجاد اشتغال 
شاید  كه  معلوالنی  از  زیادی  جمع  برای 
از  اما  دارند  خود  بدن  اعضا  در  محدودیتی 
اندیشه های واالیی برخوردارند توانسته نام خود 
مطرح  موفق  مردمی  تشکل  یک  عنوان  به  را 

كند.
تصریح  قزوین  جمعه  امام  و  ولی فقیه  نماینده 
معلوالن  كانون  كه  دارد  خرسندی  جای  كرد: 

توانا توانسته قابلیت های خود را در عرصه های 
جهانی مطرح كند و استعدادهای شگرف خود 

را در عرصه های دیگر نشان دهد.
عابدینی گفت: اگر انسانی دچار محدودیت و یا 
معلولیت شده در عوض یک فرصت برای بروز 

توانمندی های دیگر خود پیدا كرده و این افراد 
به جای ناامید شدن باید سایر توانایی های خود 
را نشان دهند و در اجتماع نقش آفرین باشند.

اولین  در  تاكستان  شعبه  توانا  معلولین  كانون 
ضیافت خود در ماه مبارک رمضان میزبان بیش 

از 200 میهمان شد.
توانا  معلولین  كانون  افطاری  ضیافت  اولین 
مسئوالن  و  مدیران  حضور  با  تاكستان  شعبه 
این شهرستان و بیش از 200 نفر از افراد دارای 

معلولیت و خانواده های آنها برگزار شد.
حضور  با  ضیافت  این  توانا:  پیک  گزارش  به 
توانا،  كانون  مدیره  هیأت  اعضای  و  بنیانگذار 
شورای  اعضای  تاكستان،  شهرستان  فرماندار 
افتخاری  نیروهای  و  پزشکان  از  تعدادی  شهر، 
و  معلوالن  از  زیادی  جمع  و  توانا  كانون 

خانواده های آنها برگزار شد.
بیان  ضیافت  این  در  توانا  كانون  عامل  مدیر 
كرد: كانون معلولین توانا افراد دارای معلولیت 
از دو دهه در  توانمند می داند و بیش  افراد  را 

راستای اثبات این توانایی تالش كرده است.
فراهم  كرد:  خاطرنشان  هادی پور  محمدرضا 
كردن زمینه اشتغال برای افراد دارای معلولیت 
همواره از دغدغه های كانون توانا بوده تا از این 
طریق بخشی از توانایی این افراد را به جامعه 

منعکس كند.
فرماندار شهرستان تاكستان نیز در این ضیافت 
دارای  افراد  برای  خوبی  مأمن  را  توانا  كانون 

معلولیت دانست

و افزود: تهیه فضایی مناسب و ثابت برای تداوم 
فعالیت معلوالن جزو برنامه های آینده مجموعه 

فرمانداری است.
بر  ما  تالش  داد:  ادامه  طاهرخانی  سیاوش 
های  درخواست  به  توان  در حد  كه  است  این 
بتوانیم شهری دسترس  و  داده  پاسخ  معلوالن 

پذیر برای این قشر از جامعه ایجاد كنیم.
علی  توسط  موسیقی  اجرای  است  گفتنی 
منصوری هنرمند تاكستانی، از جمله برنامه های 

فرهنگی این ضیافت بود.

امام جمعه قزوین: عملکرد کانون توانا، نمونه بارز اقتصاد مقاومتی است

اولین ضیافت افطاری کانون معلولین توانا شعبه تاکستان برگزار شد

رقيه بابايی
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استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
برای  بستر  زخم  جراح  پزشک  گفت:  قزوین 
رجایی  شهید  بیمارستان  در  نیازمند  معلوالن 

قزوین خدمات ارائه می كنند.
توانا،  به گزارش روابط عمومی كانون معلولین 
با  دوست  دیدار  برنامه  در  كاظمی فرد  مسعود 
اظهار داشت:  نخاعی  محوریت معلوالن آسیب 
به  كمک  راستای  در  پزشکی  علوم  دانشگاه 

معلوالن اقدامات الزم را انجام خواهد داد.
عمل  و  ترمیم  برای  پزشک   3 كرد:  بیان  وی 
بیمارستان  در  نیازمند  معلوالن  بستر  زخم 
تا  شده  گرفته  نظر  در  قزوین  رجایی  شهید 

خدمات الزم را ارائه كنند.
استان  پزشکی  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 
قزوین تصریح كرد: تجهیزات پانسمان و وسایل 
اختیار  در  رایگان  صورت  به  نیز  بهداشتی 

معلولین نیازمند قرار می گیرد.
كاظمی فرد ادامه داد: دیدار با معلوالن فرصت 
بوده  افراد  این  مشکالت  بررسی  برای  مطلوب 

كه باید تداوم داشته باشد.
مشاركت  با  امیدواریم  كرد:  خاطرنشان  وی 
كاهش  شاهد  مربوطه  اجرایی  دستگاه های 
مطلوب  خدمات  ارائه  و  معلوالن  مشکالت 

درمانی برای آنها باشیم.

مدیركل امور بانوان استانداری قزوین بر اهمیت 
تقویت روحیه معلوالن تاكید جدی كرد.

توانا،  به گزارش روابط عمومی كانون معلولین 
با  دوست  دیدار  برنامه  در  مرادیان  معصومه 
اظهار داشت:  نخاعی  محوریت معلوالن آسیب 
این برنامه بسیار ارزشمند زیبا و قابل تحسین 
بوده و امیدواریم تمام مسئوالن مربوطه مکلف 

به حضور در این گونه برنامه ها شوند.
وی بیان كرد: دیدار با معلوالن فرصتی مطلوب 
برای شناسایی مشکالت آنها و خدمات رسانی 

الزم بوده كه باید در اولویت قرار گیرد.
تصریح  قزوین  استانداری  بانوان  امور  مدیركل 
در  بسزایی  نقش  معلوالن  روحیه  تقویت  كرد: 
باید مورد  آنها داشته كه  و درمان  بهبود  روند 

توجه باشد.
به  مرادیان خاطرنشان كرد: در راستای كمک 
معلوالن هرگونه خدماتی از جمله مددكاری و 

ارائه مشاوره در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
وی گفت: آشنایی با قانون معلوالن برای تمام 

مسئوالن ضروری بوده و باید در اولویت برنامه ها 
قرار گیرد تا هر دستگاه اجرایی خدمات الزم را 

ارائه كند.

و  درمان  محوریت  با  دوست«  »دیدار  برنامه 
بررسی وضعیت معلوالن آسیب نخاعی به همت 

كانون معلولین توانا برگزار شد.
توانا،  به گزارش روابط عمومی كانون معلولین 
برنامه دیدار دوست با محوریت درمان معلوالن 
مسئوالن  از  جمعی  با حضور  و  نخاعی  آسیب 
استانی به همت كانون معلولین توانا برگزار شد.

كه  كانون  اعضای  از  تن  سه  از  برنامه  این  در 
دیدار  شده،  بستر  زخم  و  نخاعی  آسیب  دچار 

صورت گرفت.
معصومه مرادیان مدیركل امور بانوان استانداری 
درمان  معاون  فرد  كاظمی  مسعود  قزوین، 
دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، محمدرضا 
و  توانا  معلولین  كانون  مدیرعامل  پور  هادی 
سازمان  از  نمایندگی  به  خلیلی  خانم  سركار 
بهزیستی استان قزوین در این دیدارها حضور 

داشتند.
محمدرضا هادی پور مدیرعامل كانون معلولین 
توانا در برنامه دیدار دوست بیان كرد: متاسفانه 

آسیب های نخاعی هزینه های زیادی در بر دارد.
هزینه های  بستر،  زخم  بروز  كرد:  بیان  وی 
مشکالت جدی  از  یکی  آن  درمان  و  پانسمان 
مورد  باید  كه  بوده  نخاعی  ضایعات  معلوالن 

توجه قرار گیرد.
مدیرعامل كانون معلولین توانا ادامه داد: كانون 
توانا با برگزاری طرح دیدار دوست در نظر دارد 
گذار  اثر  معلوالن  این  دردهای  كاهش  در  تا 

باشد.
كه  نخاعی  آسیب  معلوالن  از  یکی  فرزند 
خویش  مادر  از  نگهداری  و  مراقبت  مسئولیت 
مادرم  گفت:  دیدار  این  در  داشت  عهده  بر  را 
درخت  از  سقوط  اثر  بر  پیش  ماه   20 حدود 
دچار آسیب نخاعی شده و در این مدت بیش از 
70 میلیون تومان هزینه  درمان وی بوده است.

تاكنون  بهزیستی  سازمان  از  داد:  ادامه  وی 
هیچ خدماتی به جز یک ویلچر حمام دریافت 
نکرده ایم این در حالی بوده كه حق پرستاری 

نیز از سوی این سازمان واریز نمی شود.

در  نخاعی  آسیب  معلول  دیگر  كبیری  عباس 
حمایت  عدم  دلیل  به  كرد:  عنوان  دیدار  این 
از  سال   30 گذشت  از  پس  بهزیستی  سازمان 

معلولیت نخاعی دچار زخم بستر شدم.
عدم  و  بریس  شکستن  اثر  بر  افزود:  كبیری 
ویلچر  از  استفاده  به  ناچار  بهزیستی  حمایت 
شدم و همین امر عاملی برای بروز زخم بستر 
شد.وی گفت: مسئوالن باید در راستای آشنایی 

با قانون معلولین تالش جدی داشته باشند.

ارائه خدمات درمانی رایگان ویژه معلوالن نیازمند توسط 3 پزشک جراح زخم بستر

تقویت روحیه معلوالن در روند درمان نقش بسزایی دارد

»دیدار دوست« با محوریت معلوالن آسیب نخاعی در قزوین برگزار شد
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به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل كانون توانا روز چهارشنبه 26 
اردیبهشت 97 )16 مه(، كانون توانا مراسمی را با حضور 40 خانواده به 

مناسبت بزرگداشت روز جهانی خانواده در طالییه قزوین برگزار كرد.
پرسنل  از  و جمعی  توانا  كانون  اعضای  از  نفر  میان 40  در  مراسم  این 
برگزار شد و با شعار جهانی “خانواده ها و جوامع فراگیر” این روز را جشن 

گرفتند.
قزوین  اردویی كه در طالییه  در  بزرگ، خانواده ها  روز  این  مناسبت  به 
برگزار شد شركت كردند و لحظات شادی را در این مکان تجربه كردند.

گفتنی است این اردو به همت منابع انسانی كانون توانا با هدف آشنایی 
بیشتر اعضا با كانون و نقش خانواده در توانمندی و كشف استعدادهای 

كودكان دارای معلولیت برگزار شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
كانون  بین المللی  و  ملی  فعالیت های  قضائیه 

توانا را مایه سربلندی نظام دانست.
به گزارش پیک توانا؛ محمد باقر الفت در نشست 
مشترک با مدیریت كانون توانا و بازدید از این 
كانون  ویژگی  مهم ترین  كرد:  بیان  مجموعه 
خود  درخشان  عملکرد  با  كه  است  این  توانا 
سربلندی  به  توانسته  بین المللی  جوامع  در 

جمهوری اسالمی ایران دامن بزند.
نهاد  یک  توانا  معلولین  كانون  كرد:  تاكید  وی 
و  است  اسالمی  جمهوری  دل  در  فعال  مدنی 
این قابلیت را دارد كه به عنوان بهترین سازمان 
مردم نهاد در زمینه الگوسازی به عنوان مدلینگ 

به دنیا معرفی شود.
كانون  فعالیت های  كرد:  اضافه  مسئول  این   
توانا بعد بین المللی دارد و این مجموعه امروز 
و  مدنی  سازمان های  توسط  جهانی  عرصه  در 

بین المللی شناسایی شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه 
قضائیه با تاكید بر این مطلب كه كانون توانا در 
زمینه های اشتغالزایی و توانمندسازی معلوالن 
عملکرد قابل دفاعی داشته است، اذعان داشت: 
الزم است با حمایت از حركت های هوشمندانه 
سایر  توانمندسازی  راستای  در  این مجموعه،  

استان های كشور بهره برداری كنیم.
دادستان اسبق استان قزوین، ادامه داد: تالش 
ظرفیت های  با  آشنایی  با  تا  است  این  بر  ما 
متعدد كانون توانا و با هم پوشانی و هم افزایی 
با سایر نهادهای مردمی در كشور، فعالیت های 

خودمان را در سطح ملی توسعه بدهیم.
با اشاره به این مطلب كه درصد  وی در ادامه 
معلولین  را  كشور  جمعیت  از  توجهی  قابل 
تغییرات  ایجاد  به  نسبت  می دهند،  تشکیل 
وسیع در حوزه مدیریت شهری و خدمات دهی 

در  معلوالن  پذیرش  راستای  در  شهروندان  به 
جامعه ابراز امیدواری كرد.

را  معلولیت  دارای  افراد  همچنین  مسئول  این 
دارای ظرفیت ها و استعدادهای بی شمار خواند 
تصمیم  در  باید  ظرفیت  این  از  كرد:  بیان  و 

گیری مدیریت كشور استفاده شود.
مجموعه  تولیدی  كارگاه های  از  ادامه  در  وی 
كانون توانا و نیز خطوط تولید گروه بهداشتی 

فیروز بازدید كرد.

گرامیداشت روز جهانی خانواده به همت کانون توانا

الفت، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بازدید از کانون توانا: فعالیت کانون توانا 
موجب سربلندی نظام است
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افراد  درمانی  هزینه  كرد:  تأكید  توانا  كانون  مدیرعامل 
آسیب دیده نخاعی بسیار باالست و سازمان بهزیستی در 

تدوین بیمه مکمل این افراد غفلت به خرج داده است.
این  بیان  با  هادی پور  محمدرضا  پیک توانا؛  گزارش  به 
درمانی  مشکالت  نخاعی  دیده  آسیب  افراد  كه  مطلب 
زیادی دارند، از عدم توجه بهزیستی به تأمین هزینه های 

این افراد و تدوین بیمه مکمل آنها انتقاد كرد.
نیاز  پاسخ گوی  فعلی  قانون  كه  نکته  این  بیان  با  وی 
با  كرد:  عنوان  نیست،  نخاعی  آسیب  دارای  معلوالن 
وجود اینکه قانون جامع حمایت از معلوالن به تصویب 
رسیده اما هنوز در خصوص هزینه های معلوالن به ویژه 
افراد آسیب دیده نخاعی شاهد رویداد مثبتی نبوده ایم.

جانبازان  كه  موضوع  این  به  اشاره  با  مسئول  این 
 آسیبنخاعی نیز با تمام دغدغه ها و مشکالت افراد دارای 
همچون  نیز  جانبازان  گفت:  هستند،  روبه رو  معلولیت 
اما  مواجه اند  زیادی  مشکالت  با  معلولیت  دارای  افراد 
بنیاد جانبازان و امور ایثارگران خدمات بهتری از جمله 
كه  می دهد  ارائه  خود  هدف  جامعه  به  تکمیلی  بیمه 
سازمان بهزیستی هنوز این خدمات را به معلوالن ارائه 

نمی دهد.
دارای  افراد  دغدغه های  دیگر  به  اشاره  در  وی 

كرد  اشاره  درمان  و  بهداشت  موضوع  به  آسیب نخاعی 
نیز هزینه های درمانی  تکمیلی  بیمه  متاسفانه  افزود:  و 
افراد دارای معلولیت به ویژه معلوالن آسیب نخاعی را 
درمانی  و  مالی  مشکالت  امر  این  كه  نمی دهد  پوشش 

بسیاری را به وجود آورده است.
این عضو هیأت مدیره كانون توانا مطرح كرد: افرادی كه 
دارای آسیب نخاعی هستند به دلیل عدم داشتن حس 
در اندام تحتانی و در اثر نشستن های طوالنی مدت روی 
آگاهی  داشتن  همین رو  از  می شوند،  زخم  دچار  ویلچر 
كافی در نحوه نشستن، پیشگیری از بروز زخم و درمان 
آن برای خود فرد معلول و اطرافیان او اهمیت ویژه ای 

دارد.
اشاره  با  قزوین  استان  توانا  معلولین  كانون  مدیرعامل 
به  مبتال  افراد  در  بستر  زخم  از  پیشگیری  لزوم  به 
معلولیت  دارای  فرد  اگر  كرد:  تصریح  آسیب نخاعی 
آسیب نخاعی یا خانواده های آنها با نحوه برخورد با این 
نوع از معلولیت آشنایی كامل را داشته باشند این افراد 
به ندرت دچار زخم بستر می شوند كه این مهم بیانگر 
خصوص  این  در  فرهنگ سازی  و  آموزش  واال  رسالت 

است.
وی با بیان این مطلب كه بیشتر افراد دارای آسیب نخاعی 

درمانی  باالی  هزینه های  متحمل  بستر  زخم  دچار 
هستند، ادامه داد: در حال حاضر مبتالیان به زخم بستر 
بیش از20 میلیون تومان برای درمان زخم بستر خود 
هزینه می كنند، در حالی كه با یک آموزش ساده می توان 

از ابتال به آن پیشگیری كرد.
هادی پور گفت: در كانون توانا این نیاز مورد بررسی قرار 
دارای  قزوین  استان  در  نفر   220 آمار  طبق  و  گرفت 
آسیب نخاعی و 45 نفر آنها به زخم بستر مبتال هستند 
بنابراین اگر اطالع و آگاهی این افراد باال برده شود، می 

توان از بیماری های ثانویه آن جلوگیری كرد.
این فعال حوزه معلوالن كشور مطرح كرد: ما در كانون 
ایثارگران  امور  تا از ظرفیت  معلولین توانا سعی كردیم 
بسیاری  تحقیقات  زمینه  این  در  كه  تهران  جانبازان  و 
دارند، استفاده كرده تا آموزش های مورد نیاز  به جامعه 

معلوالن آسیب نخاعی استان قزوین داده شود.
معلوالن  ویژه  آموزشی  روزه  یک  همایش  گفت:  وی 
از  مردم نهاد  تشکل  سه  برنامه ریزی  با  آسیب  نخاعی 
آسیب  جانبازان  تشکل  توانا،  معلولین  كانون  جمله 
برگزار شده  نخاعی  آموزش  مركز  و متخصصان  نخاعی 

است.

مدیرعامل کانون توانا در اولین همایش آموزشی افراد آسیب نخاعی: سازمان بهزیستی در تدوین بیمه مکمل افراد 
آسیب نخاعی غفلت کرده است

را  انسانی«  »ارزش های  قضائیه  قوه  فرهنگی  معاون 
تولیدات اصلی گروه بهداشتی فیروز برشمرد.

گروه  از  بازدید  در حاشیه  هادی صادقی  حجت االسالم 
در  كشور  برتر  كارآفرین  با  نشست  و  فیروز  بهداشتی 
خصوص اشتغال زایی برای معلوالن به خبرنگار پیک توانا 
كه  چرا  است  فیروز  مجموعه  فرعی  كار  تولید،  گفت: 
و  انسانی  ارزش های  تولید  واحد،  این  اصلی  مبنای 

ارزش های  معنوی در مدیریت است.
این مسئول با بیان اینکه فضای تولید در واحد تولیدی 
از شور و نشاط است، خاطرنشان كرد: فیروز  پر  فیروز 
واجد استانداردهایی است كه به  واسطه آن انسانیت بر 

هر چیز دیگری غلبه پیدا كرده است.
وی با تأكید بر این نکته كه در مجموعه فیروز، انسانیت 
بر مادیت، حمایت بر سود و بركت بر پول پیشی یافته 
است، اذعان داشت: روحیه باالی كارگران به توسعه این 

واحد و این فعالیت قوی تداوم و توسعه بخشیده است.
آنچه  كه  مطلب  این  بر  اشاره  با  صادقی  حجت االسالم 
در مجموعه فیروز مشاهده می شود دست  بركت بخش 
خداست، تأكید كرد:خداوند به كسانی كه از سود مادی 
می گذرند بركت و رونق می دهد و شرایط را به گونه ای 
رقم می زند كه چرخه كسب و كارشان در شرایط ركود 

نیز در حال گردش است.

سیاست های  تغییر  با  باید  دولت  مسئول  این  گفته  به 
دهد  حركت  توانمندسازی  سمت  به  را  معلوالن  خود 
چرا كه اعطای مستقیم پول مشکالت این گروه را حل 

نمی كند.
صادقی با بیان این مطلب كه منابع مالی دولت ها محدود 
است و توان پشتیبانی كامل از معلوالن را ندارند، ادامه 
داد: دست حمایتی دولت ها باید به این سمت برود كه 

معلوالن را روی سکوهای توانایی برساند.

معاون فرهنگی قوه قضائیه در کارخانه فیروز: محصول اصلی گروه بهداشتی فیروز »ارزش های 
انسانی« است دولت سیاست های خود در خصوص معلوالن را تغییر دهد
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ادب و هنر

اثر هنرمند دارای معلولیت: رحیم عظیمی 
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مصاحبه با فردی كه نه می تواند صحبت كند و نه توان 
نوشتن دارد كار دشواری بود، زیرا تایپ كردن به مدت 
كه  آنجایی  از  اما  می كرد،  خسته  را  او  جسم   طوالنی 
ما  درخواست  تواناست  پیک  خوانندگان  از  جوان  شاعر 
واسطه  به  واژه ها  تک  تک  كه  گونه ای  به  پذیرفت  را 
شدند  كشانده  موبایلش  كوچک  صفحه  به  دندان هایش 

تا بتواند با پیک توانا گفت وگو كند.    
بله! من توانستم

مرضیه دهقان هستم، اولین فرزندی كه خداوند در یکی 
مباركه  شهر  در   1369 سال  پاییز   زیبای   روزهای  از 
اصفهان به پدر و مادرم هدیه داد. بعد از من دو خواهر 
دیگر هم به جمع گرم ما پیوستند، از همان كودكی یا 
دلیل كمبود  به  متولد شدنم  زمان  از  بگویم  است  بهتر 
اكسیژن دچار معلولیت شدم كه علم امروز آن را سی پی 
)فلج مغزی( نامیده است؛ معلولیتم به گونه ای است كه 
نه توان راه رفتن دارم و نه نشستن، نه می توانم صحبت 
كنم و نه دست هایم را حركت دهم؛ می دانم كه اكنون از 
خودتان می پرسید مگر بدون اینها می شود زندگی كرد؟ 

باید بگویم بله من توانستم.
رنگ مدرسه را نديدم 

هرگز حتی به اندازه یک روز هم رنگ مدرسه را ندیده ام، 
محیط  پذیرش  عدم  یا  و  خانواده  كوتاهی  دلیل  به  نه 
دارم  كه  سختی  بسیار  شرایط  علت  به  بلکه  مدرسه 
نتوانستم روی نیمکت بنشینم و مانند بچه های عادی با 
اشتیاق درس بخوانم. به جز "سر"  تمام اعضای بدن من 
در حالت سکون بودند اما پدر و مادر پر تالشم زمینه ای 
را برایم فراهم كردند كه معلم خصوصی در محیط خانه 
ماندم  من  آن  از  پس  و  آموخت  من  به  را  الفبا  حروف 
آن  تا  می كردم  تالش  خودم  باید  كه  الفبایی  حروف  و 

هیچ  نیمکت  روی  اینکه  بدون  كنم.  تبدیل  سواد  به  را 
قرار می دادم  را در دهانم  باشم مداد  مدرسه ای نشسته 
كاغذ  روی  را  حروف  سرم  حركت  با  مادر  كمک  به  و 

می نوشتم.
چشم ها به ُدردانه من عادت کنند

به خاطر دارم در زمان كودكی پدر مهربانم مرا روی ویلچر 
می گذاشت و به پارک می برد. بیشتر مردم ما را چپ چپ 
نگاه می كردند طوری كه انگار یک موجود فضایی دیده 
دفعات  و  نمی كرد  توجه ای  نگاه ها  به  پدرم  اما  باشند. 
باید  می گفت  او  می شد.  بیشتر  روز  هر  رفتنمان  بیرون 
تمامی چشم ها به ُدردانه ی من عادت كنند ؛ بیشتر وقت 
مادرم نیز با من می گذشت، گویی او دلش نمی خواست 
من و الفبای عجیب و غریب تنها بمانیم چون می دانست 
دخترش دست از تالش برنمی دارد بنابراین خودش نیز 

در راهی كه وارد شده بودم كمکم می كرد.
شاعر شعرهای سکوت منم

من امروزخوبم! من همان شاعری هستم كه شعرهایم به 
واسطه دندانم هایم نوشته شده وكتابم به عنوان "سکوت" 
اما  است  سخت  باورش  می دانم  است.  رسیده  چاپ  به 
علم  عاشق  كه  هستم  كنجکاوی  بچه  دختر  همان  من 
و دانش بود و تمام دل خوشی هایش خواندن و نوشتن، 
اما من فقط یک ماه دانش آموختم و راه سختی را پیش 

رو داشتم.
من از همان كودكی عاشق شعر بودم و بیشتر اوقاتم را 
در خانه شعر می سرودم و آنها را یادداشت می كردم. تا 
اینکه شعرهایم به مرحله چاپ رسید، ابتدا باورم نمی شد 
اینکه  تا  رسیده اند  چاپ  به  درونی ام  احساسات  كه 
ورق های كتابم را لمس كردم و به خاطر روزهای سختی 

كه كنارم بود و تنهایم نگذاشت شکر كردم.

يک پيشنهاد دوستانه
من از جنس شما هستم، می دانم گاهی از نگاه ها خسته 
چرا  خدایاااا  می گویید  گاهی  می دانم  خوب  و  می شوید 
موفق ترین  تا  شد ه اید  انتخاب  شما  بدانید  اما  من؟؟؟؟ 
را  ما  نیست كه كسی  مهم  باشید،  زمین  روی  انسان ها 
باور نداشته باشد مهم این است كه خدا مثل كوه پشت 
سر ماست، مهم نیست كه جسم هایمان با بقیه انسان ها 
رسیدن  برای  شما  كه  است  این  مهم  نه؟  یا  دارد  فرق 
درونی  اتفاقات  ندهید  اجازه  و  كنید  اراده  اهدافتان  به 
و بیرونی مانع پیشرفتتان شوند. همانگونه كه من اجازه 

ندادم معلولیت مانعی سر راهم باشد.
صبر يعنی دختر عزيزتر از جانم... 

مادر مرضیه می گوید: وقتی مرضیه متولد شد از همان 
طوری كه  بود،  پدرش  و  من  زندگی  تمام  اول  روزهای 
هیچ وقت احساس نمی  كردیم كه او با دیگران متفاوت 
است، او دختر بسیار باهوش و با همتی است، ایمان قوی 
كم  برایش  مشکالت  تا  شده  باعث  خدا  به  اعتقادش  و 
رنگ شود و طوری زندگی كند كه گویا خداوند همیشه 
و همه جا كنارش است، مرضیه همیشه شاد و خندان 
است و به دلیل روابط اجتماعی باال توانسته با دوستان 
زیادی در ایران و حتی خارج از ایران ارتباط برقرار كند، 
صبر یعنی دختر عزیزتر از جانم، دختری كه هدیه الهی 

به زندگی ما بود.
برای دخترم مرضيه

من و پدرت تا آخرین نفس هایمان تو را حمایت می كنیم، 
تو باعث افتخار ما و بهترین الگو برای خواهرانت هستی. 
امیدوارم روزی برسد كه كتاب های دیگری از تو به چاپ 
تو  موفقیت  باشی،  جهان  برتر  نویسندگان  از  و  برسد 

آرزوی من است.

گفت وگوی پیک توانا با مرضیه دهقان؛
شاعری که واژه ها را به دندان می کشد

  مهدیه برنگ
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در   ،1370 متولد  عظیمی   رحیم 
مرند  شهرستان  عیش آباد،  روستای 
آغاز  زمانی  از  او  معلولیت  است. 
می شود كه بر اثر برق گرفتگی هر دو 
دستش را از دست می دهد و به گفته 
امانت  به  نزد خدا  خودش »دستانش 
مانده است«؛  گویا دست ها جای خالی 
خود را به پاهایش می دهند تا بتواند با 
قدرت تمام به زندگی خود ادامه دهد 

و ناامیدی را هرگز نپذیرد.
همان  از  نقاشی  به  او  شدید  عالقه   
برای  زمینه ای  شد  باعث  كودكی 
و  شود  فراهم  هنرستان  به  ورودش 
در رشته نگارگری به طور جدی هنر 
درونش را ادامه دهد. در حال حاضر 
رشته   در  كارشناسی  مدرک  دارای 
)نقاشی( از دانشگاه كمال الدین بهزاد 

در شهر تبریز است.
معلولیت  دارای  هنرمند  این  آثار   
سال  چندین  كوشش  و  تالش  زاده  
كمک  به  است  توانسته  كه  اوست 
پاهایش خلق كند و به عظمت تمام 
نداشته هایش بر بوم سفید نقاشی كند 
و زندگی را به زیبایی به تصویر بکشد.

پرواز در نگارستان زندگی
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از عشق می گویند، از زندگی عاشقانه. 
از مشکالت زندگی هم كه می گویند 
آن را عاشقانه بیان می كنند. نگاه های 
گاهی نامهربان و مانع نتوانسته جلوی 

پرواز آنها را بگیرد.
در این كتاب می توان عشق و امید و 

تالش را باور كرد...

زهره خوئینی

در همين چند قدمی
راضيه کباری، رضا بهار

نشر: به منش
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ای كاش بیاید  و صدایم بزند
بگوید كه دلش سمت من  ای كاش 

است
قلب  این  در  كه  بفهمد  كاش  ای   

ضعیف
احساس حضورش تب این جان و تن 

است

سمیرا علیپور، اصفهان

خط دنیا
جاری شده بودم كه به دریا برسم

شب همسفرم شد كه به فردا برسم
بیراهه فراوان شده و می ترسم

آخر به سکوت سرد صحرا برسم
از خط زمین به آسمان جا ماندم

باید بدوم به خط دنیا برسم
در همهمه فرار از دست خودم

غافل نشدم از تو كه به ما برسم
آرامش قو زمان مرگش زیباست

ای كاش فقط شبی به قوها برسم
پابند زمینم و دلم می تازد

می خواهم از این سکون به باال برسم

عظیمه ایرانپور، اصفهان

شوخِی بزرگیست 
برای رسیدن

وقتی تماِم راه ها
به تو

ختم می شود
دل را باید به تو داد

نه به جاده

فرزاد بوستانی، شیراز

خوشا  آن دل كه دلدارش تو باشی
خوشا آن ره كه پایانش تو باشی 
خوشا  باغی كه گلزارش تو باشی

خوشا  عشقی كه عشاقش تو باشی
طبیبی را كه بیمارش تو باشی

و دردی را كه درمانش تو باشی
شب تاری كه فردایش تو باشی

همان مجنون كه لیالیش تو باشی
خوشا شوری كه شیدایش تو باشی 

چه خوش جانی كه جانانش تو باشی
شبی باشم كه مهتابش تو باشی
 لبی باشم كه لبخندش توباشی
مرا دردی كه آرامش تو باشی 

مرا رنجی كه هجرانش تو باشی
مرا بندی كه زندانبان تو باشی

كویری راكه بارانش تو باشی
سری شیدا  كه بالینش تو باشی
وآغوشی كه مهمانش تو باشی

لیال عالمی، اصفهان

من آن افسانه شعِر سُترگم
توانیابم، توانمندی   بزرگم

تنم رنجور،   اما روح عالی
نگاهم از وجوِد درد خالی

پر از شورم  پر از شوِق شکفتن
پر از باور كه باران كرده بر تن

به تفسیرم در آورده است خورشید
امیدم  عشق  را  بوسید  جاوید

مرا  بر  چرخ   اینگونه   مبینم
در این عالم چو كوهی آهنینم

به دست خویش ره پر ایده سازم
به   ساِز   زندگی   دل   می نوازم

جهان درچشم من خوش بال و پر باد
اراده  در   مسیرم   شعله ور   باد

به صبری سبز بوِم زندگی را
چو نقاشی  كشیدم  بندگی را

نگاهم  آسمانی  از  غرور  است
دلم دریای پر موِج حضور است

تمنای وجودم وقف عشق است
تماِم تارو پودم وقف عشق است

كنون دست خدا در دست دارم
َو دیگر  حسرتی  در  دل  نیارم

خدایم  تکیه گاهی  مهربان  است
"دو دستم ساق دوِش آسمان است"

خدایم می نوازد هر شب و روز
در آغوشش مرا پر مهر و دلسوز

من  آن افسانه ء شهر ِسُترگم
توانیابم،   توانمندی   بزرگم

شیرین عربشاهی، كاشان
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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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كانون  همت  به  نخاعی،  آسیب  دارای  افراد  ویژه  آموزشی  همایش  اولین 
معلولین توانا و با حضور مدیركل امور تخصصی بنیاد امور 

جانبازان و معلولین كشور، كارشناسان حوزه معلولیت و بیش از یکصد فرد 
آسیب نخاعی معلول و جانباز برگزار شد.

به گزارش پیک توانا؛ در این همایش كه با هدف ارائه راهکارهای آموزشی 
در خصوص زخم های فشاری برگزار شد، معلوالن آسیب نخاعی استان با 
راهکارهای پیشگیری از ابتال به زخم بستر و راه های درمان آن آشنا شدند.

كانون  توانمندسازی  مدیر  و  همایش  این  برگزاری  دبیر  طارمیان،  حسین 
توانا، گفت: در حال حاضر در استان قزوین بیش از 50 فرد آسیب دیده 
نخاعِی مبتال به زخم بستر وجود دارد كه ضروری است همه آنها آموزش های 

الزم در خصوص زخم بستر را بیاموزند.
طارمیان كه خود نیز از آسیب دیدگان نخاعی است، از زخم بستر به عنوان 
نخاعی  دیده  آسیب  افراد  افزود:  و  كرد  یاد  افراد  این  دغدغه  بزرگ ترین 
زخم  این  وجود  متوجه  موقع  به  خود  معلول  اندام  در  بی حسی  دلیل  به 
به  عفونی شدن  دلیل  به  است  ممکن  بستر  زخم  رو  از همین  نمی شوند؛ 

مرگ فرد نیز منجر شود.
زهره هاشمی 29 ساله از افراد حاضر در این همایش كه 8 سال است روی 
ویلچر می نشیند، در این خصوص می گوید: برای یک فرد ویلچری بهداشت 
و  بریدگی  هیچ  متوجه  آن ها  دارد، چون  اهمیت  بسیار  پاها  از  مراقبت  و 
زخمی در پاها نمی شوند وحتی یک خار یا سنگ ریزه در كفش نیز ممکن 

است جراحاتی ایجاد كند كه به دلیل بی توجهی خیلی دیر بهبود یابد.
ادامه می دهد: بهبود زخم بستر و درمان آن زمان زیادی می طلبد و  وی 
این دوره حتی می تواند حیات فرد را به مخاطره بیاندازد؛ از همین رو افراد 
آسیب دیده نخاعی به مراقبت های ویژه   ای نیاز دارند تا از ایجاد زخم های 

فشاری و بستر به موقع اطالع پیدا كنند.
مصطفی محبی 23 ساله كه همراه پدرش به همایش آمده است می گوید: 
مثال  عنوان  به  و  باالست  ویلچری  افراد  برای  جانبی  درمانی  هزینه های 
ویلچر مناسبی كه به ستون فقرات آسیب نزند و كمر را از حالت استاندارد 
خارج نکند، بسیار گران است و هركسی استطاعت مالی برای تهیه آن را 

ندارد.
می كند:  خاطرنشان  بستر  زخم های  مداوای  در  باال  هزینه  اشاره  با  وی 
پانسمانی كه برای زخم بستر درجه یک به كار می رود، در هر نوبت بین 
150 تا 200 هزار تومان هزینه دارد، در طول دوره دو ماهه درمان زخم 
بستر درجه یک، پانسمان در هفته 2 تا 3 بار باید تعویض شود و همین 

اقدام ساده تا پایان دوره هزینه زیادی را از خانواده می طلبد.
دچار  كار  محل  در  حادثه ای  اثر  در  و  دارد  سال   48 كه  پرتوی  سامان 
معلولیت شده نیز به خبرنگار پیک توانا می گوید: افراد آسیب نخاعی به طور 
دائم به كار درمانی و فیزیوتراپی نیاز دارند تا از ابتال به  زخم بستر مصون 
بمانند اما دستیابی به این امکانات با هزینه های سرسام آوری برای معلوالن 

همراه است.

وی می افزاید: سازمان بهزیستی فقط در شش ماه اول ایجاد معلولیت آن 
هم فقط حدود 70 درصد از این هزینه ها را تقبل می كند ولی پس از آن 

فرد باید با هزینه شخصی درمان را ادامه دهد.
كوتاه  دوره  همین  می كنند  تصور  كارشناسان  از  برخی  می گوید:  پرتوی 
و  كاردرمانی  كه  است  این  واقعیت  اما  كافی ست  فیزیوتراپی  درمان  برای 
فیزیوتراپی بهترین راه برای جلوگیری از زخم بستر است، همینطور به این 
و حتی  بروند  تحلیل  ندارند،  تحرک  كه  بافت هایی  است  كه ممکن  دلیل 
بافت تبدیل به استخوان شود، پس فیزیوتراپی و كاردرمانی برای یک معلول 

باید همیشگی باشد.
پدر هدی احمدی كه دختر 14 ساله اش را به همایش آورده است می گوید: 
من هر هفته باید دخترم را برای فیزیوتراپی از شهرستان به قزوین بیاورم. 
سوار  را  ما  ویلچر،  جابجایی  بودن  سخت  دلیل  به  سواری  ماشین های 

نمی كنند. 
قزوین  به  موتور  با  را  مواقع مجبورم دخترم  بیشتر  بیان می كند: من  وی 
بیاورم كه این كار از نظر ایمنی كار بسیار خطرناكی است اما چاره ای ندارم 
چرا كه خودروهای مناسب حمل ویلچر برای حمل و نقل افراد ویلچری نیز 
بسیار محدود است كه این امکان یا فقط در شهرهای بزرگ موجود است و 

یا درخواست خودروی مناسب هزینه بر است.
ابراهیم قربانی، رئیس انجمن جانبازان قطع نخاعی استان نیز بیان می كند: 
جانبازان قطع نخاعی مشکالت زیادی دارند و زخم بستر اولین معضلی است 

كه برای آن ها ایجاد می شود و این معضل در فصول گرم تشدید می شود.
او كه 32 سال است روی ویلچر می نشیند می گوید: بهترین راه پیشگیری از 
ابتال به زخم بستر آب درمانی است كه در قزوین حتی یک استخر مناسب 
سازی شده برای این منظور وجود ندارد و استخرهای فعلی برای ما كه نیاز 
خاص داریم به شکلی غیرمناسب سازی است كه حتی خود من كه روزی 

قهرمان شنا بودم نمی توانم از آن استفاده كنم.
از  همیشه  معابر  سازی  مناسب  عدم  می كند:  اضافه  همچنین  قربانی 
شهروند  یک  عنوان  به  من  هست،  و  بوده  معلولین  معضالت  اصلی ترین 
نمی توانم به زیارتگاهی مثل امامزاده حسین)ع( بروم چراكه مناسب سازی 

نشده است.
به نظر می آید توجه كم مسئولین دولتی به مسائل این افراد نه تنها مشکلی 
را حل نکرده بلکه در مواردی منجر به پیشرفت معلولیت آن ها و حتی ابتال 

به معلولیت های ثانویه هم شده است.
كه  هستند  معلولین  گروه های  مظلوم ترین  از  نخاعی  دیده  آسیب  افراد 
چالش های حوزه معلولیت همه ابعاد زندگی آن ها از جمله، اشتغال، ازدواج، 

استقالل فردی، تحصیل و... را متأثر كرده است.
به امید روزی كه دولت بخشی از توجه و منابع خود را به این افراد معطوف 

كرده و گام بزرگی در راستای رفع مشکالت آن ها بردارد.

به همت کانون توانا برگزار شد؛
اولین همایش آموزشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی با هدف 

ارائه راهکارهای درمانی

نفیسه كلهر
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سوء  خطر  معرض  در  متعددی  دالیل  به  حركتی  جسمی-  معلول  كودكان 
ابتالئات  احتمال  و  بالینی  افزایش وخامت وضعیت  با  تغذیه  تغذیه اند و سوء 
تحمیل  جامعه  نهایت  در  و  خانواده  كودک،  به  را  بیشتری  مشکالت  بعدی، 
برای  تغذیه ای كودكان معلول  ارزیابی دوره  های وضعیت  رو،  این  از  می كند؛ 

انجام مراقبت های تغذیه ای مناسب از این گروه آسیب پذیر ضرورت دارد.
جسمی-  معلول  كودكان  در  تغذیه  سوء  شیوع  تعیین  هدف  با  مطالعه  این 
حركتی بر مبنای داده های تن سنجی انجام شد. شیوع كم وزنی و كوتاه قدی 
در دختران بیشتر از پسران است. در مقایسه با نتایج سایر مطالعات مشاهده 
شده كه شیوع كم  وزنی و كوتاه قدی در كودكان معلول به طرز معنی داری 
باالتر از كودكان تندرست است كه بر اساس استاندارد CDC قابل تأمل و 
نشان دهنده ضرورت برنامه ریزی و مداخالت تغذیه ای مناسب برای این گروه 

آسیب پذیر است.
در كنار مشکالت ذكر شده مي توان با بهبود وضعیت تغذیه اي و كیفیت غذا 
این مشکالت و آسیب هاي ثانویه را به حداقل رساند. به طور مثال، در مراكز 
نگهداري خاص این افراد باید به كیفیت و ظاهر غذا توجه ویژه اي شود. عالوه 
بر آن، محل صرف غذا باید دل پذیر باشد تا سبب افزایش اشتها شود و غذاها 

به صورت گرم و با تزیینات ارائه شود تا میل به خوردن را افزایش دهد.
معلوالن  غذاخوري  وسایل  روي  ویژ ه اي  طراحي هاي  است  خوب  همچنین 
دارای  فرد  تا  شود  استفاده  دار  ني  لیوان هاي  از  مثال،  براي  گیرد.  صورت 
پیدا كند و  به نفس  اعتماد  و  استقالل  به تحرک شود، حس  وادار  معلولیت 

بتواند تا حدي بدون كمک دیگران غذایش را مصرف كند.
براي پیشگیري از یبوست در این افراد رعایت نکات زیر ضروري است:

- دریافت فراوان مایعات به میزان دو تا سه لیتر در روز
- منظم كردن زمان دفع مدفوع، كه در این حالت مي توان براي تحریک عمل 

دفع از آب ولرم و ماساژ شکم استفاده كرد.
-  استفاده از مقادیركافي فیبر غذایي دربرنامه رژیم روزانه

- استفاده از میوه هاي داراي هسته چوبي مانند هلو، گیالس و زردآلو و مصرف 
آب آلو به صورت ناشتا در درمان یبوست موثراست

ناتوانی هاي فیزیکي مشکالتي را در امر تغذیه افراد به وجود مي آورد، از جمله 
اینکه:

- ممکن است این افراد به دلیل ناراحتی های روحي براي غذا خوردن تالش 

و  غذایي  مواد  تهیه  براي  حركتي  مشکالت  دلیل  به  یا  ندهند  انجام  كافي 
مهیاكردن آن دچار مشکالت بسیاري شوند

- ممکن است این افراد در مراكز خاصي نگهداري شوند و نارضایتي از غذاي 
ارائه شده و ارتباط نامطلوب با مددكار اجتماعي و محیط سرو غذا به افسردگي 
و بي اشتهایي آنها منجر شود كه در نهایت موجب كاهش دریافت مواد غذایي 

و سرانجام سوءتغذیه شود

مشکالت تغذیه اي معلوالن فیزیکي:
1- سوءتغذیه:

قرار گیرد و مکمل های  به دقت مورد بررسي  باید  درجه و شدت سوءتغذیه 
افراد در نظر گرفته  این گونه  براي درمان  پرانرژي، مولتی ویتامین و مینرال 

شود.
2- از دست دادن آب بدن:

دریافت  اثر  در  كه  است  بدن  آب  دادن  از دست  معلوالن  عمده  یک مشکل 
نکردن مایعات كافي یا بی میلي به نوشیدن یا نداشتن حس اطمینان در این 
اشخاص روي مي دهد. عالوه بر آن، ممکن است این اشخاص به تنهایي قادر 
به نوشیدن نباشند كه باید به طور عمده به آنها آب داد. زیرا دریافت مایعات 

به میزان كافي از عفونت هاي ادراري و سنگ هاي كلیوي جلوگیري مي كند.
3- بي اشتهایي:

بي اشتهایي مي تواند در اثر افسردگي، جذاب نبودن غذا، ناتوانی ورزشی و یا 
به علت وجود زخم بستر كه ناشي از نداشتن تحرک كافي است ایجاد شود.

همچنین مطالعه حاضرنشان می دهد بیش از نیمي از جمعیت مورد مطالعه در 
تحقیقات دچار اضافه وزن و چاقي نیز هستند، این در حالي است كه جانبازان 
و معلولین غیر فعال در مقایسه با دیگر معلولین، میزان توده چربي بیشتري 
با  این گروه اشاره كرد  از علل عمده آن مي توان به كم تحركي در  دارند كه 
این حال نتایج، حاكي از آن بود كه با افزایش شدت و مدت فعالیت ورزشي 
میزان تناسب اندام و كاهش درصد چربي در معلولین افزایش مي یابد كه این 
امر خود افزایش عملکرد جسماني و كاهش بیماري ها در معلولین و جانبازان 

را تضمین خواهد كرد .

ترجمه : پوریا طیارزاده

نقش تغذیه در انواع معلولیت
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از  او  امریکاست.  اهل  پارالمپیکی  شناگر  یک   ،1989 سال  متولد  ِوگمن،  ملوری 
برای درمان  تزریق دارویی  از  بود. در سال 2008، پس  7 سالگی شناگری ماهر 
ركوردهای   ،S7 در كالس معلولیت شد. وگمن  پایین دچار  به  از كمر  كمردرد، 
جهانی بسیاری را شکست و در سال های 2009 و 2010 چندین مدال طال در 
رقابتهای جهانی شنای IPC به دست آورد. این شناگر تنها 3 ماه پس از آن كه 
دچار معلولیت شد در سن 18 سالگی تصمیم گرفت دوباره به استخر برگردد. در 
آوریل 2008، خواهر بزرگترش مقاله ای درباره آزمون شنا پارالمپیک در دانشگاه 
با تشویق خانواده ، به همراه خواهرش به عنوان تماشاگر  مینه سوتا خواند. وگمن 
همین طور  و  متحده  ایاالت  ملی  تیم  مربی  چند  با  و  یافت،  حضور  مسابقات  در 
مربی سابق خود مالقات كرد. او همچنان با ناتوانی جدید خود مقابله می كرد، اما 
در این بین یک چیز را تغییر نیافته دید، عشق خود به شنا. ملوری وگمن معتقد 
است: »همان طور كه زندگی می تواند در لحظات مشخصی به دست بیاید، همیشه 
راهی برای حركت به جلو وجود دارد. ما فقط باید انتخاب كنیم كه به جلو حركت 

كنیم. من می دانستم این كار را چگونه انجام دهم. بعد از فلج شدن متوجه شدم. 
من می دانستم كه می توانم این كار را انجام دهم. من مجبور بودم كه دوباره آن را 
پیدا كنم.« وگمن به آب، پناهگاهش، برگشت. او در سال 2012 طالی مسابقات 
پارالمپیک را به دست آورد. با رسیدن به این مدال، تصمیم گرفت به رویای نهایی 
خود، دوباره راه رفتن، دست یابد. برای چند سال این رویا غیرممکن بود، اما فرصتی 
جدید برای رسیدن ملوری به رویایش به وجود آمد، او از یک كمپین سرمایه گذاری 
درخواست حمایت كرد؛ در نوامبر 2013، ملوری توانست دوباره و برای اولین بار در 
طول 6 سال، به كمک بازو و ساعد كمکی راه برود. با این حال، این بازو و ساعدهای 
كمکی هرگز جایگزین ویلچر ملوری نشدند، آنها تنها برای چند لحظه به او فرصت 
دادند تا حركت قائم داشته باشد و بار دیگر تمام قد بایستد. درحال حاضر، ملوری 
وگمن در حال تمرین و آماده سازی خود برای پارالمپیک 2020 توكیو است، او 
جهان  سراسر  در  خود  انگیزشی  سخنرانی های  با  استخر،  از  بیرون  در  همچنین 

حضوری فعال دارد. 

همیشه راهی برای حرکت وجود دارد
نگاهی به زندگی ملوری وگمن، قهرمان شنای جهان 

ترجمه: شیدا صالحی
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دیستروفی عضالنی، مجموعه ای از بیماری های ارثی است كه به عضالت آسیب رسانده 
و آن ها را به مرور زمان ضعیف می كند. این فقدان و ضعف، ناشی از فقدان پروتئینی به 
نام دیستروفیت است كه وجود آن برای عملکرد طبیعی عضله ضروری است. عدم وجود 
بلعیدن، جویدن و هماهنگی عضله  این پروتئین می تواند باعث مشکالتی در راه رفتن، 
در  آنها  از  دارد، كه هریک  از دیستروفی عضالنی وجود  نوع مختلف  از 30  بیش  شود. 
شدت و عالئم با هم متفاوتند. این بیماری می تواند در هر سنی رخ دهد، اما بیشتر در 
دوران كودكی اتفاق می افتد. نشانه های این بیماری بسته به نوع و شدت بیماری می تواند 
متفاوت باشد. بااین وجود، بسیاری از افراد توانایی راه رفتن خود را از دست می دهند و در 

نهایت به ویلچر نیاز پیدا می كنند. 
نشانه های برخی از انواع ديستروفی عضالنی:

ـ ضعف در بازو و اندام تحتانی عضالت
ـ كوتاه شدن عضالت در ستون فقرات، گردن، مچ پا، زانو و آرنج

ـ مشکالت قلبی و تنفسی
ـ افتادگی پلک

ـ مشکالت بلع، جویدن و بینایی
ـ تغییرات صدا

ـ مشکل راه رفتن
ـ افتاده شدن شانه ها

ـ افتادگی ماهیچه ها در صورت و ایجاد چهره ای الغر و...
تشخیص دیستروفی:

پزشک به كمک تعدادی آزمایش می تواند این بیماری را در شما تشخیص دهد: 
ـ آزمایش خون برای آنزیم های آزادشده توسط عضالت آسیب دیده

ـ آزمایش خون برای نشانگرهای ژنتیکی دیستروفی عضالنی
ـ بیوپسی عضالنی برای آزمایش نمونه  عضله برای دیستروفی عضالنی و...  

اما  ندارد،  وجود  عضالنی  دیستروفی  برای  شناخته شده ای  درمان  هیچ  حاضر  حال  در 
برخی درمان های خاص می توانند كمک كننده باشند و موجب كندشدن پیشرفت بیماری 

می شوند. از جمله:
ـ داروهای كورتیکوستروئید: كه عضالت را تقویت كرده و زوال عضالت را كند می كند.

ـ كمک كننده تنفسی، در صورت درگیربودن عضالت تنفسی
ـ داروهای مربوط به مشکالت قلبی

ـ جراحی برای اصالح كوتاه شدگی عضالت
ـ جراحی برای درمان آب مروارید

ـ جراحی برای درمان كوژپشتی )اسکولیوز(
ـ جراحی برای درمان مشکالت قلبی

تحقیقات ثابت كردند كه درمان ها موثرند. شما می توانید به كمک  فیزیوتراپی عضالت 
خود را تقویت كنید و محدوده  حركتی خود را حفظ كنید )روند تشدید بیماری را كند 

كنید(. به عالوه، كاردرمانی هم می تواند به شما كمک كند تا: 
ـ مستقل تر شوید 

ـ مهارت های مقابله با بیماری را در خود بهبود ببخشید
ـ مهارت های اجتماعی خود را بهبود دهید
ترجمه: شیدا صالحیـ به خدمات اجتماعی دسترسی پیدا كنید

به آهستگی قدم می  زند...
دیستروفی عضالنی: انواع، نشانه ها و درمان
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انتقال دهنده
فرایند انتقال افراد دارای معلولیت از صندلی چرخدار به تختشان برای پرستاران یا مراقبان، خسته كننده و 
انرژی گیر است. این وسیله كمک حركتی  به آنها كمک می كند فرد را به راحتی از صندلی به تخت و برعکس 

منتقل كنند.

فناوری های نوین
ترجمه معصومه آِمدی

 فناوری های نوین
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این واكر پیش برنده برای افرادی كه 
هستند،  حركتی  محدودیت  دارای 
سال های  در  و  است  مفید  بسیار 
اخیر ظاهرش تغییر كرده و به جای 
این  شدن،  خم  كمی  و  دادن  هل 

واكر رو به جلو حركت می كند.
از مزایای حركت این واكر می توان 
برای  واكر  اشاره كرد:  زیر  موارد  به 
غلبه بر موانع، به جای سرازیر شدن 
نشستن  می شود.  بلند  سادگی  به 
چرخش  بدون  متصل  پایه ی  روی 
بدن امکان پذیر است و مانع خمیده 
این،  بر  عالوه  می شود.  بدن  شدن 
دسترسی  اجازه  كاربر،  پشت  واكر 
كلیدها،  درب بازكن ها،  به  آسان 

قفسه ها یا باجه ها را می دهد.

یک دانشجو در دانشگاه موناش استرالیا، وسیله ای به نام بومر طراحی كرده كه برای همه 
افراد دارای محدودیت حركتی مفید است و به آنها در باال رفتن از پله ها كمک می كند. دانیل 
مولی طراح، برنده ی گواهی كمیته جایزه طراحی استرالیا شد كه بومر را به عنوان یکی از 
13 فینالیست در رقابت جایزه دانشجویی انتخاب كرد. ظاهر و تکنیک وزن سبک بومر آن 
را نسبت به واكر قابل تحمل تر می كند، اما جنبه های ایمنی آن می تواند بحث برانگیز باشد.

بیشتر واكرها برای باال و پایین رفتن از پله ها بی فایده هستند. اما بومر به جای مانع شدن، 
به این روند كمک می كند. چهار چرخ بومر ضمن حفظ ثبات حین پیاده روی، به راحتی روی 
زمین عقب و جلو می رود، اما موقع باال یا پایین رفتن از پله ها، فشار یک دكمه چرخ های 
جلو را باال می آورد و چرخ های عقب پله ها را طی می كند. در حالی كه چرخ های عقب برای 
كمک به فرد از پله ها باال یا پایین می رود، فرد می تواند جهت حفظ تعادل وزن خود را روی 

بومر بیاندازد.
از  ساختارش  در  كابل  و  ترمز  مکانیسم های  آن،  سبک  وزن  بومر،  آیرودینامیکی  و  شیک 
ویژگی های خوبش است. فشار دكمه دیگری به فرد امکان می دهد بومر را تا ارتفاع دلخواه 
باال و پایین آورد. صندلی و پشتی آن دارای كوسن نرم هستند؛ و پشتی آن برای نگهداشتن 

اقالم شخصی مانند كیف پول و كلیدها دارای یک محفظه زیپ دار است.

 فناوری های نوین

واکر پیش برنده

ترجمه معصومه آِمدی

اختراع کمک  حرکتی "بومر" توسط یک دانشجو 
برای باال رفتن از پله ها


