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کانون معلولین توانا از برجسته ترین سمن های ایران است

ظرفیت های معلوالن در فرهنگ نادرست جامعه گم شده است

  کانون توانا در راستای تربیت انسان گام برمی دارد

بهشت کوچک  ما
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ادب و هنر چراغ روشن

  سالمت علمی

 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:  زهرا آبی پور 
عکس: میثم كالنتری

عکس روی جلد: داوود عامری 
مدیرداخلی:  زهره خوئینی
با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان:

 مرضیه كریمی، مهدیه برین، پروین كرمی 
مهسا رمضانی ، 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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 قانون جامع حمایت از معلوالن ؛

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج از یک ركورد جهانِی بی سابقه صحبت می كنم. 
تاكنون دیده و  از تمام آنچه  ركوردی متفاوت 
تمام  از  فراتر   اما  گمنام  ركوردی  شنیده اید. 
ركوردهای ورزشی، علمی، آموزشی، كشاورزی 

و...
گینس  دست  حتی  تاكنون  كه  ركورد  این 
نرسیده سال ها  به آن  و معرفی  ثبت  برای  نیز 
زندگی یک طیف وسیع از جمعیت جامعه ایران 

را دستخوش تحول قرار داد.
شاید كسی باور نکند كه منظور از این ركورد 
بی نظیر »الیحه تصویب قانون جامع حمایت از 

معلوالن« باشد.
الیحه ای كه اولین بار در سال 83 و در 16 ماده 
هیچ گاه  بود  رسیده  هشتم  مجلس  تصویب  به 

اجرایی نشد و پس از آن نیز سال ها به بهانه 
»بازنگری و اصالح« كنار گذاشته شد تا اینکه 
نمایندگان  تصویب  به   96 ماه  دی  در  باالخره 

مردم در مجلس شورای اسالمی رسید.
حاال نزدیک به یک سال از تصویب این الیحه 
می گذرد، اغلب  آیین نامه های اجرایی آن تدوین 
اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  به  و  شده 
ارسال شده است، حتی رئیس جمهوری نیز در 
اردیبهشت ماه سال جاری اجرای آن را صراحتا 
به دستگاه های اجرایی كشور ابالغ كرد تا بارقه 
امیدی در زندگی معلوالن و نگاه آنها به آینده 

جان بگیرد.
با این حال به جز چند مورد جزئی و فاقد بار 
مسکوت  و  معطل  الیحه  بندهای  مابقی  مالی، 
ثانوی در  اطالع  تا  رفته اند كه  و گویا  مانده اند 

كشوی میزهای متولیان امور خاک بخورند.

انتشار خبر تصویب این الیحه  معروف  حتی 
طیف  خانه  به  امید  روزنه های  تا  بود  كافی 
سرک  معلولیت  دارای  افراد  از  وسیعی 
بکشد. اما آنها امروز درد می كشند و درمانی 

نمی یابند.
و سوال اساسی اینجاست كه این اوضاع تا كی 

و تا كجا ادامه خواهد داشت؟
الیحه ای كه سال ها انتظار كشید تا به تصویب 
صف  در  نیز  مدت ها  و  درآید  دولت  هیات 
تصویب  حاال  ایستاد  نوبت  به  مجلس  لوایح 
شده، وظایف مربوط به جمعیت معلوالن بین 
تقسیم  مختلف  وزارتخانه های  و  دستگاه ها 
شده تا بار اجرای همه جانبه آن تنها به دوش 
نیازهای  تامین  و  نباشد  بهزیستی  سازمان 
تخصصی طیف معلول به دستگاه هایی واگذار 
شده كه ذاتأ مسئول اجرای آن هستند؛ با این  
حال هنوز خبر جدی از اجرای آن به گوش 
بدنه  در  پیداست  كه  گونه  آن  و  نمی رسد 
دولت نیز عزم خاصی برای اجرای این قانون

 سرنوشت ساز دیده نمی شود.
بر اساس مفاد این الیحه، تأمین نیازمندی های 
و  راه  وزارت  بین  معلولیت  دارای  افراد 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  شهرسازی، 
پزشکی، شهرداری ها، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، آموزش سازمان آموزش فنی و حرفه 
تعاون  وزارت  ایران،  آمار  مركز  كشور،  ای 
معدن  صنعت،  وزارت  اجتماعی،  رفاه  و  كار 
فناوری،  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  تجارت،  و 
برنامه  سازمان  پرورش،  و  آموزش  وزارت 
جمهوری  سیمای  و  صدا  سازمان  بودجه،  و 

بر  و  است  شده  تقسیم  و...  ایران  اسالمی 
اساس قانون هر یک از این نهادها موظفند تا 
در تمام برنامه ریزی ها، تعیین ردیف اعتبارها 
نیز لحاظ  را  و تصمیم گیری هایشان معلوالن 

كنند.
از این دستگاه ها در اجرای  اما تاكنون كدام 
قانون مذكور پیش قدم شده اند؟ كدام یک از 
این نهادها در یک  سال گذشته دغدغه اجرای 

این قانون را داشته اند؟
از قضا در سال جاری حتی در برخی موارد 
قانون استخدام 3 درصدی معلوالن نیز مورد 
نهادهای  از  برخی  و  گرفت  قرار  بی اعتنایی 
دولتی كه اتفاقا در قانون مورد اشاره صاحب 
استخدام  و  جذب  در  نیز  هستند  وظیفه 
نیروهای معلول، به وظایف قانونی خود عمل 
نکردند و دچار تخلف شدند اما گویا هنوز ابزار 
قانونی قدرتمندی برای پیشگیری از بروز این 

نوع تخلفات اتخاذ نشده است.
البته عده ای چنین بهانه می آورند كه از آنجا 
تصویب  از  این الیحه پس  تصویب  زمان  كه 
برای  بودجه  ای  لذا  بوده   97 سال  بودجه 
اجرای آن در سال جاری پیش بینی نشده و 
گویا همین سخن، تعلل دولت در بی توجهی 
تأیید  و  تطهیر  را  مجلس  مصوب  قانون  به 

می كند.
به  مجلس  كه  دید  و  بود  منتظر  باید  حاال 
چگونه  آینده  سال  در  الیحه  این  اجرای 
باید منتظر بود و دید مجلس در  می نگرد و 
برای  سهمی   98 سال  بودجه  تعیین  فصل 

اجرای این قانون كنار خواهد گذاشت؟  
معلوالنی  فکر  به  كسی  چه  حقیقتا  اما 
قانون  اجرای  آرزوی  در  عمرشان  كه  است 
نبض  و  می گذرد  معلوالن  از  حمایت  جامع 
زندگی شان با هر بار به تعویق افتادن آن رو 

به افول می رود؟
باید منتظر اجرای الیحه ای  چند سال دیگر 
كه تصویب آن 13 سال زمان برده باشیم تا 
آن  اجرای  خصوص  در  نیز  جدیدی  ركورد 

ثبت شود؟
ساله ای  چندین  زخم های  فکر  به  كسی  چه 

است كه بر تن
معلوالن ضایعه نخاعی نشسته؟

در این آشفته بازار ارز و دالر چه كسی به یاد 
معلوالنی است كه پناهگاهی جز خدا و حرفی 

جز آه دل ندارند؟

 رکورد بی سابقه ی گمنام

رقیه بابایی- سردبیر 
babaei29@gmail.com
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بهشت کوچک  ما
گفتن از حسی كه نسبت به جایی یا كسی 
است   ممکن  داری  دوستش  خیلی  كه 
برای هر كسی ساده نباشد ولی این جایی 
كنم   تعریف  شما  برای  می خواهم  من  كه 
بهترین جا برای افراد معلول در ایران، شهر 
قزوین است كه به گفته مدیر آن »بهشت 
كوچک« نامیده می شود. حس خودم را در 
مورد كانون  معلولین توانا و گروه بهداشتی 
در  كه  است  مکانی  می كنم   بیان  فیروز 
حضورمان  لحظه لحظه  هر  از  می شود  آن 
درس هایی بزرگ بگیریم كه مهم ترین آن ها 
حس انسانیت به معنای واقعی و كمک به 
به  و دوستی  ترحم و عشق  بدون  همنوع، 
آنجا  می توان  را  واقعی  صداقت  و  یکدیگر 
پیدا كرد. من تمام این ها را با تمام وجودم 

لمس كردم...
حسی كه نسبت به آقای موسوی دارم قابل 
معنوی  پدر  را  ایشان  من  نیست،  گفتن 
غبطه  ایشان  به  خیلی  و  می دانم  خودم 

كه  دارند  بزرگی  روح  چنین  كه  می خورم 
همه را این چنین شیفته كارهای خودشان 
كرده اند. به نظر من این یک نعمت بسیار 
ایشان  اختیار  در  خداوند  كه  است  بزرگ 
درمورد  خوبی  حس  من  است.  داده  قرار 
یک جمله ایشان دارم كه گفتند: »روز تولد 
روزی  هر  نیست،  خصوص  به  روز  یک  تو 
روز  روز،  آن  كنی  شاد  را  دلی  بتوانی  كه 
تولد شماست.« پس واقعا خوشا به سعادت 
همه  این  دل  روزانه  كه  موسوی  آقا  حاج 
به محبت خالصانه دارند  نیاز  را كه  انسان 
ایشان  برای  را  بهترین ها  می كنند.  شاد 
برای  بزرگی است  بسیار  افتخار  آرزومندم. 
من كوچکترین كه كنار چنین بزرگوارانی 

قرار بگیرم و با آنها همکار باشم. 
هر  كه  می دانم  مدرسه ای  مثل  را  كانون 
افراد  به  جدید  چیز  آموزش  فکر  به  روز 
معنی  به  معلولیت  اینجا  در  است.  خود 
سازندگی  معنای  به  بلکه  نیست   ناتوانی 

در  استعدادهاست كه كمتر  و شکوفاشدن 
جامعه كنونی ما به آن توجه می شود. این  
بی توجهی باعث كنار گذاشتن این افراد می 
كند،  می  فرق  موضوع  دركانون  ولی  شود 
به ظاهر دارای  افرادی است كه  با  اولویت 
قادر  باطن  در  ولی  هستند  تن  محدودیت 
انجام كارهایی هستند كه تصورش هم  به 
این  بود.  برای شما غیر قابل درک خواهد 
بود  كی  »شنیدن  می گویند:  كه  جاست 
مانند دیدن«. وقتی وارد آن فضا می شوی 
قدرت  و  دوست داشتنی  آرامش  یک  حس 
باید با  به انسان دست می دهد كه خودت 
بعضی  چون  كنی  لمسش  وجودت  تمام 
نیستند،  قابل توصیف  به راحتی  از چیزها 
قالب جمالت  در  وقت ها  گاهی  احساسات 

نمی گنجد.
من در كنار حاج آقا بودن پله پله می توانم به 

آرزوهای دست نیافتنی خودم برسم...

                                                                                 
راحیل رحمان
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نفر...  دو  گلوبندک...  چهارراه  بازار... 
ميدان خراسان... دربست! 

می شود  بلند  كه  تاكسی  راننده های  صدای 
راننده ها  همیشگی  همراهان  كه  مسافران 
محسوب می شوند از طلوع تا غروب خورشید 
یکی پس از دیگری پیاده و سوار می شوند. 
می شود  دكتر  یکی  هیاهو،  پر  این شهر  در 
دیگری شاعر، یکی گل می فروشد و آن یکی 
هم كارگر است و تمام این افراد را یکی به 

مقصدشان می رساند... آقای »راننده«
»راننده  شغل  مشاغل،  سخت ترین  از  یکی 
بدون  ساعته،  بیست وچهار  است.  تاكسی« 
مرخصی، سرما و گرما هم نمی شناسد، صبح 
تا شب باید پشت فرمان باشی و مدام ترمز 
خیابان های  باشی.  صبور  و  بگیری  كالچ  و 
هوا  آلودگی  و  سنگین  ترافیک  با  شلوغ 
كند.  بیمار  را  سالمی  انسان  هر  كافی ست 
در این شماره به سراغ یکی از حرفه ای های 
با  را  شما  داریم  قصد  و  رفته ایم  شغل  این 
همچنین  و  شغل  این  مشکالت  و  مزیت ها 

زندگی مشتركش بیشتر آشنا كنیم.
فرمان  سال هاست  قهرمانی«  »محسن 
اتومبیلش را با یاد خدا در پی روزی حالل 
می چرخاند و با تجربه های فراوانی كه در این 
حرفه دارد تالش می كند تا تمام سرنشینان، 
به  امنیت  و  آرامش  احساس  و  رضایت  با 
مقصد برسند. او را به جرات می توان در زمره 
انسان های مبتکر و خالق قرار داد، همچنین 
و  ویلچر  روی  بسکتبال  رشته  قهرمان  او 
در  را  بسیاری  مقام های  و  است  ویلچررانی 
این دو رشته كسب كرده است. حاصل این 

گفتگو را بخوانید:
 »محسن قهرمانی« هستم متولد سال 57 
تنها فرد مبتال  تهرانم، فرزند چهارم و  اهل 
خانواده  در  فلج اطفال  »پولیو«  بیماری  به 
كه  وسیله ای  هر  نوجوانی  دوران  از  هستم. 
چرخ داشت و می چرخید مورد كنجکاوی و 
بررسی من قرار می گرفت برای همین چند 
و  كردم  كار  دوچرخه سازی  در  را  صباحی 
گرفتم،  یاد  را  حرفه  این  فنی  تخصص های 
باعث  فنی  كارهای  در  خالقیت  و  ابتکار 
تعمیرات عصا  به كار  رانندگی  شد در كنار 
را  رانندگی  اما  بپردازم.  باشگاه ها  ویلچر  و 
خیلی دوست داشتم و شاید به همین دلیل 
شغل مسافركشی را انتخاب كردم و معتقدم 
از  بعد  راننده ای  هر  مسئولیت های  از  یکی 
امنیت،  تامین  و  مسافران  به حقوق  احترام 
ایجاد انرژی مثبت و شاد در فضای اتومبیل 

است.
هر روز يک درس تازه

ورود  محض  به  مسافران  عکس العمل 
دستی  دیدن  از  بعد  بالفاصله  دیدنی ست، 
و  می شوند  من  معلولیت  متوجه  ماشین 
را  پنجره  باالی  یا  درب  كنار  دستگیره 
جابجا  صندلی  روی  محکم  و  می گیرند 
می شوند. بعضی ها هم دچار اضطراب و دلهره 
كمی  من  توضیحات  با  آنها  اكثر  می شوند. 
آرام تر می شوند و شروع به تحسین و تشویق 
سعی  اضافه  كرایه  پرداختن  با  و  می كنند 
شغل  این  در  كنند.  كمک  نوعی  به  دارند 
ارتباط  می گیری  یاد  تازه ای  درس  روز  هر 
خیابان های  از  عبور  مختلف،  آدم های  با 

با  سرسبز شمالی شهر، خیابان های قدیمی 
بناهای تاریخی، محله های قدمت دار و كوچه 
و پس كوچه های طوالنی و میانبرها كه به 
همه  دارند،  راه  اصلی  و  فرعی  خیابان های 
از زیبایی های این شغل محسوب می شوند. 
تا  باشی  خیابان ها  و  جاده ها  عاشق  باید 
من  كنی.  منتقل  را  خوبت  احساس  بتوانی 
و  قدیمی  بناهای  كه  وظیفه خودم می دانم 
مانند  مسیر  طول  در  را  شهر  این  تاریخی 
یک لیدر برای مسافران غریب و شهرستانی 
معرفی كنم و لذت می برم از اینکه بتوانم به 
نمایندگی از تمام همکاران با شرایط خودم 
مردم  نگرش  تا  دهم  سرویس  مسافران  به 

نسبت به راننده دارای معلولیت تغییر كند.
مردی برای تمام فصول

مسافركشی آن هم با اتومبیل پراید مشکالت 
مجبور  كه  معلولی  دوستان  برای  را  زیادی 
به انتخاب این شغل شده اند ایجاد می كند. 
مشکالت  با  سال  فصول  تمام  در  تقریبا 
زیادی دست  و  پنجه نرم می كنیم بطور مثال 
تابستان كمتر می شود  در فصل گرم و داغ 
از كولر استفاده كرد چون به سرعت جوش 
می آورد و در فصل سرد زمستان هم بطور 
تا  كرد  استفاده  بخاری  از  نمی شود  مداوم 
فشار به ماشین نیاید. پس باید در برابر سرما 
و گرما مقاومت بدنی را باال ببریم تا بتوانیم 
زمان را مدیریت كنیم تا خرج همان روز در 

بیاوریم.
سربااليی ها وسراشيبی های تند ..

و  سر  كرایه ها،  رفتن  باال  به  اعتراض 
غر غرو،  و  كم طاقت  مسافران  با  زدن  كله 

عشق در مسیر همیشگی

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج



7

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

بحث های سیاسی و اجتماعی برخی از آنها، 
و  تصادفات  رانندگی،  قوانین  نکردن  رعایت 
مشاجراتی كه گاهی به رفتارهای ناشایست 
دغدغه های  از  همه  و  همه  می شود  ختم 
این شغل مهم است كه هر كدام از اینها به 
و  برساند  به صفر  را  انرژی  تنهایی می تواند 
راننده را خسته و كالفه كند. از كنار همه ی 
اینها كه بگذریم بی توجهی و ناآگاهی مردم 
حکایتی ست  خودش  هم  معلولین  پالک  از 
بشوی  مجبور  گاهی  اگر  كه  دهنده  آزار 
بایستی،  برای چند دقیقه دوبله  در خیابان 
می كشند:  فریاد  سرت  پشت  راننده های 
پشت  مجبوری  مگه  داری  معلولیت  كه  تو 

فرمان بشینی؟ نمی تونی، بشین خونت !!
من رو با خودت ببر... من به رفتن قانعم 
همسفرم  می خواهد،  خوب  همسفر  سفر، 
با  كردم.  انتخاب  معلولین  اهالی  بین  از  را 
در  ورزشی  باشگاه  در  توكلی«  »نرگس 
تنیس  و  بادی،  اسلحه  با  تیراندازی  كالس 
مقام های  هم  او  شدم،  آشنا  میز  روی 
زیادی در این رشته ها كسب كرده بود، با 
صداقت، مهربان و بسیار متفاوت بود و خیلی 
زود   به هم عالقمند شدیم انگار فکر هم را خوانده 
به  ازدواجمان  تاریخ  بودیم، تصمیم گرفتیم 
معنای واقعی تاریخی باشد. روز روز ماست 
معلولین  جهانی  روز  با  مصادف   12/9/83
زندگی مشتركمان را جشن گرفتیم دلمان 
هدفمان  داشتیم،  پیامی  و  شد  غرور  از  پر 
و  پیوند  به  دادن  انگیزه  روز  این  انتخاب  از 
نیت مان  بود،  دوستان مان  میان  در  ازدواج 
خیر بود و خیر واقع شد كما اینکه بعد از ما 
دوستان زیادی تصمیم های قشنگی گرفتند.

نازنين 
به  باید  است  طرفه  یک  مسیر  یک  زندگی 
یک  رفتیم  سفر  به  رفت.  پیش  جلو  سمت 
خاطره  قشنگ ترین  بیادماندنی...  سفر 
انجمن  ازطرف  مشترک...  زندگی  درآلبوم 
و  افتاد  بنام مان  قرعه  معلولین  از  حمایت 

یک بار دیگر لباس سفید بر تن كردیم لباس 
مشرف  خدا  خانه  به  احرام...  پاک  و  زیبا 
شدیم طواف كردیم و نیت مان فرزندی شد 
كه ظاهرا از نظر پزشکان تقریبا غیر ممکن 
بود. »نازنین زینب« دخترمان 9 سال دارد و 

سوغاتی ما از آن سفر است.
پر پرواز

سفر كردن برای ما اتومبیل نمی خواهد واقعا 
بال و پر می خواهد چرا كه از ابتدای راه به 
بن بست های زیادی بر می خوریم كه با وجود 
سالها اعالم و اطالع رسانی به مسئولین هنوز 
نمونه اش  است.  نگرفته  صورت  اقدامی  هم 
راه ها  میان  اكثر  در  بهداشتی  سرویس های 
نشده  مناسب سازی  معلولین  استفاده  برای 
مسئولش  یا  بوده  قفل  یا  باشد  هم  اگر  و 
باز  كه  بوده  آلوده  بقدری  یا  و  است  نبوده 
هم استفاده از آن را غیر ممکن كرده است. 
و  تئاتر  كنسرت،  به  اگر  دیگرش  نمونه ی 
در  باید  بشویم  دعوت  عروسی  مجلس  یا 
اینترنت سرچ كنیم كه تمام فضاهای سالن 
برنامه  وگرنه  نه؟  یا  شده  مناسب سازی 
كنسل می شود و درجه ی افسردگی مان باال 
می رود. معموالً در طی یک سال خورشیدی 
از هر ده مراسم شاید سه تا از آنها را بتوانیم 

شركت كنیم. 
آرزوهای صورتی رنگ

پدر  اكثر  می بینید  كنید  دقت  كمی  اگر 
هستند  معلولیت  دارای  كه  مادرهایی  و 
به  بیشتری  توجه  دارند  سالم  فرزندان  و 
به والدین سالم دارند.  فرزندان خود نسبت 
من بعنوان یک پدر به نازنین با وجود سن 
كمش، رانندگی را آموزش داده ام. در اوقات 
برای  و  می برم  اسب سواری  به  را  او  فراغت 
اینکه رابطه ی پدر و فرزندی محکم تر شود 
برنامه های  عالقمندی هایش،  به  نسبت 
مثال،  به طور  می ریزم  مختلفی  تفریحی 
برای اینکه از نزدیک شاهد مسابقات جهانی 
و  می رویم   استادیوم  به  باشیم  والیبال 

نازنین  همچنین همسرم كه دنیای صورتی 
و  مذهبی  آموزش های  می شناسد  خوب  را 
و  كرده  آغاز  كم كم  را  غیره...  و  خانه داری 

برایش آرزوهای صورتی دارد.
شما  به  می كنید  فکر  كه  آنچه  از  شادی 

نزدیک تر است
از دید  اتومبیل غیر  بغل و جلوی  آینه های 
راننده ها، منعکس كننده ی لبخند و شادی 
سرنشینان هم هست. افراد موفق كار كردن 
را نوعی تفریح می دانند، آنها واقعا از كار و 
تالش خود لذت می برند. شاد بودن یکی از 
است.  روزانه  زندگی  در  احساس ها  بهترین 
استارت  خدا  یاد  با  هفت صبح  ساعت  از 
رانندگی  هشت شب  تا  و  می زنم  را  ماشین 
می كنم. مسافران معموال صبح ها خواب آلود 
را  كسی  اولین  شاید  و  هستند  كم انرژی  و 
كه می بینند راننده باشد. تمام سعی خودم 
را می كنم تا در طول مسیر آنها را بخندانم 
و شاد كنم. یک روز به یک سرباز خسته و 
كن  »سعی  گفتم:  بود  مسافرم  كه  غمگین 
متوجه  كه  كنی  حال  سربازی  خدمت  با 
با  گذشت دو سال نشوی، همانطور كه من 

رانندگی عشق می كنم.« 
بايد ديوار ترس فرو بريزد

توانایی  كه  دوستانی  برای  من  توصیه ی 
از  ترس  و  دارند  رانندگی  در  استعداد  و 
مسافركشی مانع انتخاب این شغل شده این 
است كه اگر بخواهند ماه ها و سال ها منتظر 
شوند  استخدام  ارگانی  و  اداره  در  تا  باشند 
بعنوان  من  است.  بیهوده ای  و  عبث  انتظار 
زندگی  چرخ  سالهاست  معلول  فرد  یک 
می چرخانم  شغل  همین  با  را  نفره مان  سه 
طبق  باشید  داشته  توجه  هستم.  راضی  و 
محاسبه ای ساده، اگر شما روزی پنجاه هزار 
ماهی  می شود  بیاورید  در  كمتر  یا  تومان 
هر  در  كه  تومان  پانصدهزار  و  یک میلیون 
ست.  وزارت كاری  حقوق  از  بیشتر  صورت 
داریم كه  قطع نخاعی  بانوان  ما  خوشبختانه 
خرج  و  می كنند  مسافركشی  بازار  در  كه 
زندگی شان را در می آورند و این از كنج خانه 
نشستن و انزوا بهتر است. باید دیوار ترس را 

با تالش و همت فرو بریزیم.
کالم آخر

با  می شود  نمی شوند.  تکرار  دیگر  فرصت ها 
وجود تمام كمبودها گذشت كرد، خوش بود 
و خوش گذراند. زندگی در مسیر همیشگی 

جاری ست.

                                                                               
سیما سلطانی آذر
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ديدن  کم  متوجه  نبينی  خوب  تا 
نمی شوی

برخی زیبایی ها را با چشم دل می توان 
با چشم سر، گاهی كم می بینی  نه  دید 
تارهای  میان  در  زمانی  دقت،  با  اما 
را  حرف هایی  و   ها  نکته  بینایی ات 
به  قادر  سالم  چشم  شاید  كه  می بینی 
دیدنش نباشد، حتی گاهی اوقات نگاه ها  
طوری به سمت بدبینی حركت می كنند 
كه با عینک خوش بینی هم نمی توان این 
نگاه ها را تغییرداد؛ باید خوب دید و خوب 
كه  كاری  آموخت  دیگران  به  را  دیدن 
آغاز  پیش  سال  توانا 23  معلولین  كانون 
كرد و موفق شد تا معنی خوب دیدن را 

به جامعه و انسان ها بیاموزد.
چشمانم  به  را  زندگی  زیبایی های 
جمله  این  ببینم،  بهتر  تا  كنید  نزدیک 
دیرین  پرسنل  از  یکی  زبان  از  را  زیبا 
شنیدیم  قربانی  لیال  نام  به  توانا  كانون 
چشم  ناحیه  از  محدودیت  دارای  او 
است،كم بینایی اش مانع از پیشرفت این 

انرژی نمی شود. بانوی فعال و پر 

فرزند اول خانواده  
و  هزاروسیصد  سال  ماه  دی  شانزدهم 
پنجاه و هفت لیال اولین فرزند خانواده در 
ذاتی  مادر  او  معلولیت  متولد شد،  تهران 
است كه از بدو تولد همراه او بوده است 
این  متوجه  خانواده  سال  چندین  تا  اما 

موضوع نمی شوند.
دوران کودکی

او  از سختی های   دوران كودكی اش  می گوید 
كه  بهتر است  از زبان خودش نقل كنم: 
من  به  خداوند  كه  ویژگی هایی  از  »یکی 
تمام  آوردن  خاطر  به  است  كرده  عنایت 
ماهگی   18 سن  از  ام  كودكی  خاطرات 
خوب  تا  معتقدم  من  است،  امروز  به  تا 
نمی شوی كه كم می بینی  متوجه  نبینی 
را  تفاوتی  سالگی   6 تا  خاطر  همین  به 
احساس نمی كردم چون تصورم بر این بود 
كه دنیا همان رنگ و شکلی است كه من 
می بینم و تمام آدم های اطرافم هم مانند 
بیش  های  خوردن  زمین  می بینند،  من 
از حد و دالیل دیگری باعث شد خانواده 

متوجه محدودیت من شوند.«

را  ها  تفاوت  کم  کم  دبستان  دوران 
فهميدم

لیال از دوران دبستان اینگونه یاد می كند و 
می گوید:» پس از جنگ و انقالب از تهران 
مهاجرت  قزوین  روستاهای  از  یکی  به 
كردیم، روستایی كه در آن ساكن شدیم 
زندگی  آنجا  در  بیشتر  خانواده  چند 
عالقه ی  من  كه  آنجایی  از  و  نمی كردند 
هر  به  داشتم  خواندن  درس  به  شدیدی 
كردم  راضی  را  مادرم  و  پدر  بود  نحوی 
خانواده  كه  روستایی  به  تحصیل  برای  تا 
آنجا  در  و  بروم  بودند  ساكن  ام  مادری 
درس بخوانم، در روزهای اول دبستان كم 
كم متوجه محدودیتم شدم زیرا تار دیدن 
همچنین  و  سیاه  تخته  روی  بر  نوشته ها 
نوشتن امالء برایم مشکل بود، بیشتر سال 
سپری  ها  بیمارستان  در  تحصیلم  های 
می  سختی  به  ام  كودكی  دوران  می شد 
گذشت ، هر سال جراحی می شدم و هر 
بار  انجامید، هر  به طول می  ماه  دوره 3 
افتادم  می  عقب  هایم  هم كالسی  از  كه 
مجبور می شدم فشار مضاعفی به چشمانم

 گفتگوی پیک توانا با دختری که خسته نمی شود 
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مهديه برنگ

وارد كنم تا افت تحصیلی نداشته باشم، 
تحصیلم  سخت  روزهای  در  كه  كسی 
تنهایم نگذاشت و صبورانه پا به پای من 
اولین  او  بود  اولم  جلو آمد معلم كالس 
كسی بود كه برایم كلمالت را درشت تر 
نوشت تا راحتتر ببینم، پس از اتمام دوره 
خودم  زندگی  محل  روستای  به  پنجم 
برای  شرایطی  سال   10 تا  و  برگشتم 
ادامه تحصیل نداشتم اما عالقه شدیدم 
به درس خواندن كم نشد و پس از مدت 
طوالنی از ترک تحصیل توانستم مقطع 
سر  پشت  هم  را  دبیرستان  و  راهنمایی 
مهاجرت  شهر  زیبا  به  زمان  آن  بگذارم 
كرده بودیم، و پس از شركت در آزمون 
كنکور سراسری موفق شدم در دانشگاه 
بین الملل امام خمینی)ره( پذیرفته شوم 
و در رشته ی فلسفه جزء استعدادهای 

درخشان دانشگاه باشم.
کانون وارد زندگی من شد

 یکی از دوستان دوران دبیرستانم كانون 
اما ورود من  توانا را به من معرفی كرد 
از  پس  مجموعه  این  به  جدی  طور  به 
اتمام تحصیلم بود، لیال از روزهایی می 
به كانون  برای مصاحبه كاری  گوید كه 
در  بینایی  شرایط  دلیل  به  اما  آید  می 
اوج  در  نمی شود  پذیرفته  مصاحبه  این 
كانون  از  برگشت  زمان  و  امیدی  نا 
از  توانا(  كانون  مدیران  از  هادی  )آقای 
او در خواست همکاری می كند و پس از 
منابع  واحد  در  لیال  امروز  سال  چندین 
انسانی مشغول به كار است و خدمت به 
هم نوعانش را وظیفه انسان دوستی خود 

می داند.
موسوی جهان بينی مرا تغيير داد 

حضورم در كانون توانا و شناختم از آقای 
موسوی جهان بینی مرا تغییر داد از او 
كه  كسی  برای  را  خودم  كه  گرفتم  یاد 
مرد  این  چون  كنم  وقف  است  خالقم 
بزرگ از همه چیز گذشت نه برای دیده 
شدن بلکه برای مسؤلیتی كه خداوند بر 
برای  بتواند  تا  است،  داده  قرار  دوشش 
را  بزرگی  كارهای  خودش  نوعان  هم 

انجام دهد.
 دوباره متولد شدم

وقتی پا در این مجموعه گذاشتم گویی 
متولد  بزرگتر  خانواده  یک  در  دوباره 
باشم، احساس غریبی نمی كردم،  شده 

وقتی چتر حمایتی خواهر و برادر های 
بزرگترم را بر باالی سرم حس می كردم 
آرامش عجیبی به دست آوردم؛ اینجا به 
پایگاه  توانا  كانون  كه  رسیدم  باور  این 
كه  است  توانمندی  معلوالن  برای  امنی 
تا قشری  پای هم تالش می كنند  به  پا 
پرنگ  حضور  جامعه  در  معلول  نام  به 
و  آفرینی  ارزش  زیرا  باشند  تری داشته 
تقویت امید به زندگی در كانون توانا از 

ویژگی های مهم آن می باشد. 
همه اهداف کانون مقدس است 

با  توانا  كانون  اهداف  تمام  من  نظر  از 
ابتدایی  روزهای  است،  مقدس  و  ارزش 
را  اهداف  این  طوری  مدیران  تاسیس، 
زیبا نوشته اند كه موجب راز ماندگاری 
كانون  است،  امروز  به  تا  مجموعه  این 
توانا در عرصه های اجتماعی، كارآفرینی 
برداشته  محکمی  های  قدم  فرهنگی  و 
است كه همه اینها بر پایه اهدافی است 

كه سال ها با آن زندگی كرده ایم. 
عکاسی در حد حرفه ای

عالقه زیادی به هنر عکاسی دارم و همین 
یاد  ای  حرفه  طور  به  بتوانم  شد  باعث 
بگیرم و هرازگاهی از زیبایی های زندگی 
خود  برای  ای  خاطره  و  بگیرم  عکس 
بسازم، ساز دف هم از عالقه مندی های 
دیگر من است كه امیدوارم یک روزی از 

نوازنده های خوب ایران باشم.
موفقيت يعنی پذيرفتن شرايط

می  موفقیتش  دلیل  مورد  در  لیال  از 
هستم  موفق  »من  شنوم:  می  و  پرسم 
شاكر،  و  ام  راضی  هایم  داشته  از  زیرا 
را  ام  زندگی  تا  ام  كرده  سعی  همیشه 
همچون آب روان رو به جلو پیش ببرم 
به  و  بگیرم  یاد  را  بیشتری  چیزهای  و 
این باور برسم كه می شود به اوج رسید 

حتی با محدودیت«
عدم حضوربرخی معلوالن در جامعه

طرف  از  است  انتخاب  یک  معلولیت 
میان  از  ایم  شده  گزینش  ما  پروردگار، 
افراد  برخی  با  متاسفانه  مخلوقات؛  تمام 
دارای معلولیت برخورد صحیحی صورت 
نگرفته است كه جرات حضور در جامعه 
ناآگاهی  آن  دالیل  از  یکی  ندارند  را 
خانواده و عدم فرهنگ سازی در جامعه 
بهزیستی  چون  هایی  باشد،ارگان  می 
نقش  معلوالن  اجتماعی  در حضور  باید 

پررنگ تری  داشته باشند.
زندگی از نگاه ليال قربانی

های  قشنگی  هم  بیناها  كم  ما  زندگی 
خودش را دارد، برای مثال من به عنوان 
سوسک  مانند  حشره ای  از  دختر  یک 
می  من  از  اطرافیان  وقتی  نمی ترسم 
نشان  العملی  عکس  چرا  كه  پرسند 
سوسکی  می گویم  جواب  در  نمی دهی 
نمی بینم كه بخواهم بترسم و این ندیدن 
گاهی می تواند به همان اندازه تلخ باشد 
وقتی  مراسمات  در  گاهی  مثال  برای 
می كنند  تصور  نمی شناسی  را  اطرافیان 
آدم متکبر و مغروری هستی در حالی كه 
اینطور نیست و باید كم بینا ها را صدا 
زد زیرا ما متوجه ایما و اشاره نمی شویم.

جمعه روز تنبلی
گذر  متوجه  كه  دارد  مشغله  آنقدر  لیال 
زمان نمی شود واز نظر او اوقات فراغت 
كامال بی معنی است و تنها جمعه ها را 
تنبلی  روز  را  آن  و  است  خودش  برای 
گاهی  و  خواب  صرف  كه  است  نامیده 
اوقات خرید می شود، او همچنین پیاده 
كارهای  را جز  سواری  دوچرخه  و  روی 

مهم روز مره ی خودش می داند.
کم بينايی يعنی برزخ

بینایان  كم  اصلی  مشکالت  از  یکی 
بالتکلیفی خود فرد و جامعه بین بینایی 
و نابینایی است،مسؤلین معیاری درست 
و شناخت كافی از این محدودیت ندارند 
تا بتوانند مناسب سازی شهری را لحاظ 
نمایند، كم بینایی از نظر من برزخی است 

بین بینایی و نابینایی.
مشکالت ديده نشده

دارای  افراد  سایر  مانند  نیز  بینایان  كم 
به  رو  متعددی  مشکالت  با  معلولیت، 
نبودن شرایط   مهیا  از جمله  رو هستند 
جهت  امکاناتی  تحصیل،  برای  آسان 
آموزش، مسیر های نامناسب جهت عبور 
و مرور در سطح شهر، كتاب های درسی 
استاندارد  به  توجه  با  كه  درسی  غیر  و 
بودن سایز نوشتاری، ما كم بینایان نمی 
توانیم به راحتی این كتاب ها را مطالعه 
كنیم؛این ها مشکالتی هستند كه معموال 
توجه  آن ها  به  و  می شوند  دیده  كمتر 

زیادی نمی شود.
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تردد  باید  جانبازان  و  معلوالن  رحمانی: 
راحت و بی دغدغه داشته باشند

معلوالن  از  برخی  برای  ها  سرویس  تاكسی  شاید 
تنها وسیله نقلیه جهت جا به جایشان باشد و این 
افراد گاهی با مشکالتی از قبیل نداشتن توان مالی، 
رو  به  و...رو  رانندگان  از  برخی  نامناسب  برخورد 
كمتربتوانند  می شود  باعث  امر  همین  كه  می شوند 
حضور  نتیجه  در  و  كنند  استفاده  امکانات  این  از 
كمرنگ تری در جامعه داشته باشند، علی رحمانی 
یکی از شهروندان تاكستانی، توانست تا حدودی این 
ویژه  آژانس  اولین  و  برساند  به حداقل  را  مشکالت 
معلولین و جانبازان را در این شهر تأسیس كند و 
به اسم پسرش یاسین نامگذاری كند، ناگفته نماند 
این كار بزرگ برای اولین بار در سطح كشور اجرایی 
قرار گرفت، وی كه  استقبال شهروندان  شد ومورد 
در  حاضر  حال  در  كرده  خدمت  پاسداران  درسپاه 
حوزه معلوالن خدمت دیرین خود را ادامه می دهد.
آژانس معلولين و جانبازان در شهر تاکستان با 

چه هدفی راه اندازی شده است؟
حال  رفاه  تأمین  آژانس  این  تاسیس  از  من  هدف 
جانبازان و معلوالن برای تردد راحت و بی دغدغه در 
داخل و خارج از شهر است و هچنین ایجاد اشتغال 
ما  انسانی  وظایف  از  افراد  این  به  رسانی  و خدمت 
تا  است  این  بر  ما  تالش  تمام  و  می شود  محسوب 
نگران رفت و  این قشر  با مهیا كردن شرایط ویژه، 

آمد های روزانه با هزینه های گزاف نباشند.
جامعه آماری شما از معلوالن چقدر است؟ 

تا به امروز موفق نشده ایم آمار دقیقی به دست آوریم 
می توانیم  نزدیک  آینده  در  و  زمان  گذشت  با  اما  
و  معوالن  موسسات  بهزیستی،  سازمان  همکاری  با 
آمار  جانبازان  و  معلوالن  خود  طریق  از  همچنین 

تقریبی داشته باشیم.
با حمايت کدام نهادها آژانس ويژه معلوالن و 
جانبازان ايجاد شد و از کدام دستگاه ها انتظار 

همکاری داريد؟
 استارت تأسیس آژانس با همکاری سازمان بهزیستی 
صورت گرفت و حمایت های این مجموعه از جمله 
بوده  آژانس  افراد تحت پوشش شامل حال  معرفی 
رئیس  رحمانی،  عزیز  مساعد  قول  از  است،رحمانی 

 200 تسهیالت  ارائه  بر  مبنی  تاكستان  بهزیستی 
ابراز خوشحالی كرد و  میلیون ریالی به این آژانس 
افزود با دریافت این مبلغ بخشی از نیاز های جامعه 
هدف ما مرتفع خواهد شد ؛ همچنین بنیاد شهید 
و ایثارگران نیزبا ما در حد توان همکاری داشته اند 
بهزیستی در  خواست می كنم كه در جلسات  از   ،
شورای فرهنگی فرمانداری مسؤلین را از وجود این 
آژانس مطلع كنند و فرماندار با اعالم به بخشداری 
ها و روستاها بتواند همکاری های الزم را با ما داشته 

باشد.
معلوليت  دارای  افراد  فقط  شما  مسافران  آيا 

هستند؟ 
و  معلوالن  برای  ما  دهی  سرویس  اولویت  خیر، 
جانبازان است اما در كنار آنها به خانواده این افراد  
عموم  همچنین  می گیرد  انجام  دهی  نیزسرویس 

مردم را نیز پذیرش می كنیم
از  شما  مسافرهای  اغلب  اينکه  به  توجه  با 
توان  افراد  اين  از  برخی  و  هستند    معلوالن 
افراد  اين  برای  ندارند،نرخ سفر  مالی چندانی 

از تخفيف برخوردار هستند؟ 
دارای  افراد  برای  بیشتر  ما  ویژه  تخفیفات  بله 
معلولیت شدید و خیلی شدید است اما تخفیف برای 
نظر  نیز در  معلولیت متوسط و خفیف  دارای  افراد 

گرفته شده است.
در مورد قيمتها و تخفيفات توضيح بدهيد؟

سازمان  نرخ  و  نقل  و  سازمان حمل  مصوبه  طبق   
تاكسیرانی كه به ما اعالم شده است در حال حاضر 
تومان  پانصد  هزارو   4 تاكستان  شهر  داخلی  كرایه 
با هزینه كمتر  بتوانند  معلوالن  اینکه  برای  و  است 
رفت و آمد كنند ما خدمات ویژه ای برای آنها در 
نظر گرفته ایم، برای معلوالن شدید وخیلی شدید و 
جانبازان تخفیف 20 درصدی و برای خانواده های 
خفیف  و  متوسط  معلوالن  همچنین  و  افراد  این 
تخفیف 10 درصدی تعلق می گیرد؛ از طرفی با سه 
سرویس در هفته سرویس چهارم برای این عزیزان 

رایگان خواهد بود.
ديدگاه شما در خصوص راه اندازی اين آژانس 

و ارائه اين نوع خدمت به معلوالن چيست؟ 
در سال 96 در یک حادثه  دچار معلولیت از ناحیه پا 
شدم و از آن پس توانستم مشکالت معلوالن را حس 

كنم و سختی هایی كه این قشر متحمل می شوند را 
درک كنم و همین باعث شد با تاسیس این آژانس 
بتوانم به این افراد خدمت كنم و تا به امروز خداوند 

در این راه تنهایم نگذاشته است.
کار آژانس را با چند نفر شروع کرديد؟  

با  و  كردیم  كار  به  شروع  نفر   5 با  تأسیس  ابتدای 
توكل بر خدا توانستیم به 15 نفر برسانیم و تالش 

می كنیم كه این تعداد را ارتقاء دهیم.
در  ها  آژانس  ساير  با  آژانس شما  مهم  تفاوت 

چيست؟ 
دیگر جذب  های  آژانس  با  ما  های  تفاوت  از  یکی 
جهت  معلولیت،  دارای  و  دفتر  مسؤل  نیروی 
های  تلفن  به  پاسخگویی  و  الزم  های  هماهنگی 
دچار  میگیرند  تماس  كه  كسانی  تا  است  مسافران 
سر در گمی نشوند و همچنین راننده های ما نشانی 
آدرس مسافران را به طور دقیق از طریق این نیرو 
باشند،  داشته  حضور  مبدأ  در  موقع  به  و  بگیرند 
ها  راننده  تمامی  این است كه  ما در  تفاوت  دیگر 
دارای لباس هایی با یونیفرم مشخص و اتکت دارای 

اسم راننده هستند.
محدوديت  دچار  شما  های  راننده  همه  آيا 
هستد و بر اساس چه معيار هايی انتخاب شده 

اند؟
از  یا  و  معلوالن  خود  از  یا  ما  های  راننده  بیشتر 
برای گزینش  ما  اند،  آنها جذب شده  خانواده های 
آنها شرایط ویژه ای تعریف كرده ایم كه باید راننده 
برخورد  خوش  صبور،  ایثار،  با  ما  آژانس  های  
باشند و همچنین خودشان را برای مسافران دارای 
محدودیت وقف كنند، راننده های ما موظف هستند 
ویلچر را صبورانه و با روی خوش جابه جا كنند و 
اگر كارهای  این مسافران در طول مسیر  همچنین 
اداری داشتند صبورانه آنهارا هدایت كنند و پس از 
اتمام كار آنان را به مقصد برسانند، در صورت عدم 
پذیرش این شرایط از جذب آنها خود داری میکنیم 

و نیروی هایی را جایگزین انتخاب می كنیم.
و  فعاليت  اين  گسترش  برای  ای  برنامه 

بکارگيری معلولين در اين زمينه داريد؟
بله ما در حال برنامه ریزی برای تاسیس شعبه ای 
نیز  آنجا  در  بتوانیم  تا  هستیم  اسپرورین  شهر  در 

تعدادی از معلوالن را برای اشتغال جذب كنیم.

اولین آژانس معلولین و جانبازان در شهر تاکستان افتتاح شد
مهدیه برنگ
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ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مركز  رئیس 
تأكید كرد: توقف در جایگاه پارک خودروی 
معلوالن با هدف حفظ حقوق شهروندی در 
قرار  ساكن  تخلفات  نوع  شدیدترین  زمره 

گرفت.
با  گفت وگو  در  اسد  كرمی  احمد  سرهنگ 
قانونی  برخورد  از  مردم ساالری  خبرنگار 
توقف  منع  قانون  كه  متخلفی  رانندگان  با 
را  معلوالن  ویژه  پارک  جایگاه  در  خودرو 
رعایت نمی كنند خبر داد و گفت: این نوع 
در  مخصوص،  جریمه  كد  صدور  با  تخلف 
قرار  ساكن  تخلفات   شدیدترین  فهرست 

گرفت.
جایگاه  در  خودرو  توقف  جریمه  مبلغ  وی 
 400 كالنشرها  در  را  معلوالن  ویژه  پارک 
هزار ریال، در شهرهای كوچک 300 هزار 
ریال و در مناطق روستای 100 هزار ریال 
دستور  به  بنا  اقدام  این  افزود:  و  دانست 

رئیس پلیس راهور و در اجرا می شود.
همه  این  از  پیش  كرد:  بیان  اسد  كرمی 

تخلفات ساكن با یک كد تخلف واحد ثبت 
راهور،  پلیس  اخیر  اقدام  در  كه  می شد 
پارک  جایگاه  در  خودرو  توقف  تخلف 
معلوالن و جانبازان سیستم اجراییات دارای 
كد جریمه مجزا شده، به صورت ویژه ثبت و 
مورد برخورد قانونی قرار می گیرد و در همه 

جای كشور قابل ارائه گزارش است.
كرمی اسد كد جریمه مذكور را ابزار كارایی 
در شناسایی تخلفات، احصای حقوق جامعه 
برخورد  و  استان ها  عملکرد  رصد  هدف، 
برای  كشور  سراسر  راهور  پلیس  كاركنان 
و  معلوالن  شهروندی  حقوق  به  توجه 
این  از  پیش  داد:  ادامه  و  دانست  جانبازان 
پارک خودرو  قبال  در  جانبازان  و  معلوالن 
در جایگاه مخصوص خودروهای خود قادر 
به انجام هیچ كاری نبودند و تابلوی نصب 
شده در این جایگاه ها فاقد حاكمیت در این 

خصوص بود.
ناجا  راهور  پلیس  اجرائیات  مركز  رئیس 
همچنین از ارسال نامه  به همه استان های 

نصب  معابر،  نیازسنجی  راستای  در  كشور 
فعلی  تابلوهای  تابلوهای جدید، ساماندهی 
و خط كشی محدوده تابلو سخن گفت و با 
مذكور  قانون  رعایت  كه  مطلب  این  بیان 
منوط به حساسیت كاركنان راهور در تمام 
استان ها است، اضافه كرد: همکاران پلیس 
تخلف حساسیت  این  به  نسبت  باید  راهور 
مربوطه  تخلف  مشاهده  با  و  باشید  داشته 
بالفاصله نسبت به اعمال قانون اقدام كنند 
تا این مشکل در آینده ای نزدیک رفع شود.

وی در ادامه گفت: به زودی یک پل ارتباطی 
شهروندان  با  راهور  پلیس  مجموعه  بین 
معلول و جانباز برای دریافت گزارش تخلفات 

به صورت در لحظه راه اندازی خواهد شد.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور ناجا:

توقف در جایگاه پارک خودروی معلوالن در فهرست تخلفات شدید قرار گرفت
رقیه بابائی
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آنهایی كه چشم هایشان را بسته اند و معلولیت 
را آخر خط می دانند شاید اگر چشم هایشان 
را باز كنند و توانایی محمود بیات را ببینند 
نظرشان عوض شود. جوانی كه از ناحیه هر دو 
دست معلولیت جسمی دارد اما توانایی هایش 
به قدری زیاد است كه هرگز نمی توان او را 

معلول نامید.
دارای  فوقانی  اندام  ناحیه  از  ساله   37 بیات 
ورزش  این حال  با  است  معلولیت  80 درصد 
می خواند،  درس  می كند،  عکاسی  می كند، 
و  همسر  كنار  در  و  دارد  اجتماعی  فعالیت 

خانواده اش به خوبی زندگی می كند.
اورام«  هولت   « معلولیتم  می گوید:  خودش 
نام دارد كه از هر صدهزار نفر یک نفر دچار 
آن می شود. » جهش ژنتیک «  در كروموزم 
12 علت بروز این معلولیت است كه قلب و 

اندام فوقانی بدن را درگیر می كند.
10 سال پيش ازدواج کردم

در  همسرم  كردم،  ازدواج   1387 سال 
از  حمایت  به  فداكارانه  سال   10 این  طول 
دریغ  من  از  را  كمکی  هیچ  و  پرداخته  من 
نکرده. او در موفقیت من تأثیر زیادی داشته 
»دوستت  است.  ارزشمند  برایم  زحماتش  و 
به  می توانم  كه  است  چیزی  كم ترین  دارم« 
كارشناسی  مقطع  دانشجوی  حاال  بگویم.  او 
)گرافیک(  تصویری  ارتباط  رشته  در  ارشد 
در دانشگاه علوم تحقیقات هستم. 10 سال 
است به صورت حرفه ای در رشته گرافیک كار 
سازمان  و  شركت  ده ها  با  تاكنون  می كنم. 
همکاری كرده ام. چندین نمایشگاه گروهی و 
انفرادی برگزار كرده ام و جوایز زیادی در این 

زمینه دریافت كرده ام.
چندين مدال طال نتيجه 7 ماه تمرين با 

ديوار
دلیل  به  ورزش  دنیای  با  ارتباط  از  پیش 

دیگران  با  زیادی  ارتباط  جسمی ام  وضعیت 
نداشتم و به فعالیت های عادی خودم مشغول 
شریف  انسان  یک  توسط  اینکه  تا  بودم 
روی  تنیس  رشته  به  قانی«  چهره  »مرحوم 
ورزش  این  شدم.  عالقمند  معلولین  میز 
دست های سالم و قوی می طلبد یعنی چیزی 
به خرج دادم و  اما من جسارت  نداشتم  كه 
اراده خودم را به اثبات رساندم. 7 ماه بدون 
حریف تمرینی و با دیوار تمرین كردم تا در 
راكت گیری مهارت پیدا كردم و امروز صاحب 
كشوری  طالی  و  نقره  برنز،  مدال  چندین 
و  كشوری  مقام  چندین  كسب  با  و  هستم 
ملی  تیم  انتخابی  اردوی  به  بار  چند  لیگ، 

جانبازان و معلولین كشور دعوت شده ام. 
معلوليت، شروعی دوباره است

معلولیت در محدودیت خالصه نمی شود بلکه 
پوسته ای ظاهری است كه زمینه ساز شروعی 
برای حضور در  دوباره می شود. من معتقدم 
خود  به  نو  نگاهی  باید  بودن  پویا  و  جامعه 
انداخت. كسی كه توانایی ها و ضعف هایش را 

بشناسد یک پله از سایرین جلوتر است.
به  را   » نمی توانی  تو   « هرگز  خانواده ام 

من القا نکردند  
پدر و مادرم حق زیادی به گردن من دارند. 
فراموش  را  مادرم  حمایت های  هیچ وقت 
من  به  كه  نگاه هایی  ازدحام  در  او  نمی كنم. 
و وضعیت ظاهری ام می شد و بدون توجه به 
مدرسه  به  رفتن  از  قبل  دیگران،  حرف های 
آموخت.  من  به  را  گرفتن  دست  به  قلم 
مسأله   مادرم  برای  دست هایم  محدودیت 
برای  و  اعتقاد داشت  به من  او  نبود،  مهمی 
حضورم در مدرسه عادی تالش زیادی كرد. 
و  می بوسم  را  والدینم  دست  قلب  صمیم  از 
از اعضای خانواده ام كه با رفتار خود موجب 
خودباوری من شدند و هرگز » تو نمی توانی 

« را به من القا نکردند  قدردانی می كنم.
گاهی معلوليتم را از ياد می برم

همواره به توانایی هایم باور داشتم. هنوز هم 
برخی مواقع معلولیتم را از یاد می برم. البته 
مشکلی  هیچ  كه  نیست  این  معنای  به  این 
به  هرگز  كه  معناست  این  به  بلکه  نداشتم 
خودم اجازه ندادم كه از دیگران عقب بیفتم 
و فکر كنم با بقیه تفاوت دارم. معلولیت هرگز  
اجازه  و  نشد  تبدیل  من  زندگی  چالش  به 

ندادم این مسأله مرا برنجاند.
با حقيقت وجود خودم آشنا بودم

كه  می دیدم  گاهی  دوستانه  ارتباطات  در 
با  كه  من  اما  می  گیرند  كناره  من  از  برخی 
حقیقت وجود خودم آشنا بودم اجازه ندادم 
اگر  بگذارد،  تأثیر  دیدگاهم  بر  رفتارها  این 
گم  را  اصلی ام  راه  نمی كردم  عمل  اینگونه 
می كردم و این مصادف بود برگشت به عقب 

و آن مسیر انتخاب من نبود.
داشته  بزرگ  افکار  بايد  معلول  افراد 

باشند
»بزرگ ترین ها برای افراد تغییر خواهند كرد و 
روزی كوچک ترین خواهند بود«، من با تکیه 
به این عقیده روزهای بهتری را برای خودم 
هدف گذاری كرده ام.  از دید من معلولین باید 
از  كاملی  شناخت  باید  آنها  باشند.  واقع بین 
روی  بتوانند  تا  كنند  پیدا  توانایی هایی خود 

نقاط قوت خود كار كنند. 
افراد معلول باید افکار بزرگ داشته باشند و 
دهند.  تشخیص  را  زندگی شان  اصلی  مسیر 
تا  می كند  كمک  راه  مسیر  كردن  ترسیم 
خود  دور  به  دلیل  بی  چرخیدن  از  انسان 
جهت  در  اراده اش  و  توان  و  بماند  مصون 

رسیدن به مطلوب جهت دهی شود.

  ماجرای دست های تنیس باز حرفه ای

  محمود بیات: هرگز فکر نکردم با بقیه تفاوت دارم
رقیه بابایی 
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پ ظرفیت های معلوالن در فرهنگ نادرست جامعه گم شده است

با  كه  است  رشدی  اختالل  نوعی  اوتیسم 
غیرطبیعی  كالمی  و  ارتباطی  رفتارهای 
معلولیت  یک  بیماری  این  می شود،  مشخص 
فرد  ارتباط  نحوه  بر  كه  است  دائمی  رشدی 
انجمن  اثرمی گذارد.  پیرامون خود  با محیط 
اوتیسم ایرانیان، به عنوان یک سازمان مردم 
نهاد با هدف حمایت از این گروه از بیماران در 
بهمن 93 در كاشان شروع به كار كرده است.

 رئیس انجمن اوتیسم كاشان در گفت و گو با 
پیک توانا، گفت: اگر فردی در بخشی از توانایی 
او در  باید استعدادهای  خود محدودیت دارد 
به منصه ظهور برسد  سایر بخش ها كشف و 
نادرست  فرهنگ  و  نگاه  اكنون  هم  متأسفانه 
حاكم بر جامعه مانع از فعالیت و استفاده از 

ظرفیت های بالقوه افراد معلول شده است.
بسیارند  چه  كرد:  اظهار  پور  خیامی  مریم 
معلوالنی كه در مهارت هایی خاص بسیار بهتر 
و توانمندتر از افراد عادی عمل می كنند ولی 
شوربختانه در جامعه جایگاهی ندارند. دیدگاه 
جامعه در خصوص این قشر از شهروندان باید 
تغییر كند تا فرد معلول از این انزوای تاریک 
خود بیرون آمده و به دنبال جایگاه واقعی خود 

باشد.
حداقل  حتی  جامعه  متأسفانه  افزود:  وی 
نمی سازد  فراهم  معلول  فرد  برای  را  امنیت 
آسیب های  معرض  در  همواره  معلول  افراد  و 
و حتی  افراد سودجو هستند  از طرف  جدی 
در خطر تعرض وخشونت های جنسی هستند 
كه خانواده ها از ترس آبرو سکوت می كنند و 
این خطر باعث شده كه خانواده، فرزند معلول 
خویش را به شدت از محیط های اجتماعی دور 

نگهدارد.

این فعال اجتماعی تاكید كرد: افراد معلول به 
خصوص در گروه كم توانان ذهنی و افراد مبتال 
به اختالل اوتیسم به شدت نیازمند محیط های 
امن هستند تا در آن فضا مهارت های اجتماعی 

و حرفه ای را آموزش ببینند.
خیامي پور تصریح كرد: شناخت استعداد این 
درآمد،  و  شغل  ایجاد  و  آموزی  حرفه  افراد، 
افزایش داده و  را  اعتماد به نفس فرد معلول 
كه  محدودیت ها  برخي  از  ناشی  افسردگی 
نابهنجار  رفتارهای  گیری  شکل  به  منجر 
می شود را در وی كاهش می دهد و همچنین 
آرامش را به وی و خانواده باز می گرداند و فرد 

را به سمت یک زندگی مفید سوق می دهد.
به گفته ی وی، اگر معلولیت، به درستی دیده 
برای جامعه  ارزشمند  فرصتی  شود، می تواند 
باشد و برای آن برنامه ریزی مناسب در نظر 
گرفته شود و در غیر این صورت حتما تهدیدی 
ویران كننده برای خانواده و جامعه خواهد بود.

فعلی  شرایط  در  گفت:  اجتماعی  فعال  این 
درخصوص  دولتی  ارگان های  از  انتظار صرف 
است  اشتباه  معلول  افراد  ساماندهی وضعیت 
باید مثلثی با سه ضلع خانواده، دولت و جامعه، 
فرد معلول را مورد حمایت قرار دهند تا فرد 
مرحله  به  دارد  امکان  كه  جایی  تا  معلول 

خودایستایی و استقالل برسد.
آموزش  اهمیت  خصوص  در  پور  خیامي 
سال های  در  آموزش  مسلما  افزود:  معلوالن 
بسیار  و  پایدار  آثار  معلول  فرد  زندگی  اولیه 
مفیدی بر جسم و روان فرد می گذارد ولی این 
نوع آموزش ها نیازمند زمان و هزینه ای بیشتر 
نسبت به افراد عادی خواهد بود، اما نتیجه آن 
یک  نجات  قرآن  كه  است  انسان  یک  نجات 

انسان را برابر با نجات تمام انسان ها می داند.
وی ضمن تقدیر از مشاركت نیکوكاران تصریح 
توانمندی های  و  معلول  عزیزان  نجات  كرد: 
پیدا  پرورش  جامعه،  عالی  همت  با  آن ها 
می كند و از نیکوكاران كه به مانند دستهای 
به  الهی  اراده  و  هستند  زمین  روی  بر  خدا 
می  می رسد،  ظهور  و  فعل  به  آنها  واسطه 
خواهم آستین همت را باالزده و در این حوزه 
كارهای زیر بنایی، با اثرات پایدار بوجود آورند 

وبه كمک های سطحی اكتفا نکنند.
نداشتن  گفت:  كاشان  اوتیسم  انجمن  رییس 
ناكافی  آموزش های  نگهداری،  شرایط مساعد 
والدین، مشکالت مالی و هزینه باالی كالسهای 
آموزشی كودكان و نبود كمک و حامیان مالی 
جمله  از  مربوطه  موسسات  همکاری  عدم  و 

مشکالت مربوط به بیماران اوتیسم است.
خیامی پور افزود: آمار كودكان اوتیسم، روبه 
برای  طالیی  فرصت  چون  و  است  افزایش 
آموزش و توانبخشی آن ها برای سن زیر 10 
سال است و كارهای زیر ساختی در جامعه ما 
برای این گروه از توان یابان انجام نشده است، 
پس ضرورت دارد كه نیکوكاران و سازمان های 
مردم نهاد در این حوزه مشاركت جدی داشته 

باشند.

سید جالل جلیلی نوش آباد ، خبرنگار - استان مرکزی
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معلوالن  را  انسانی  جامعه  از  بخشی 
با  كه  شهروندانی  می دهند.  تشکیل 
نیازهای متفاوت و شرایط خاص ناشی 
و  اجتماعی  فیزیولوژیک،  پدیده های  از 
به  باید  اما  روانشناختی دیده می شوند 
آنها توجه شود. معلولیت، اگر عارضه ای 
اتفاقی  شک  بدون  نباشد،  مادرزادی 
همه  كمین  در  لحظه  هر  كه  است 
شهروندان است به طوری كه حدود 10 
درصد مردم هر جامعه به یکی از انواع 

آن دچار هستند.
هر فرد معلول با مسایل متعددی روبرو 
می شود كه هم فرد، هم خانواده و هم 
اما آنچه  جامعه را درگیر خود می كند 
سه  هر  این  سرنوشت  میان،  این  در 
و  خانه  برخورد  نوع  می كند،  تعیین  را 
جامعه با عارضه معلولیت و فرد معلول 

است.
اطالعی  بی  و  جامعه  آمیز  ترحم  نگاه 
از  گروه  این  با  برخورد  نوع  از  خانواده 
باعث نگرشی در فرد می شود  فرزندان 
در  را  ناكارآمدی  و  ضعف  او،  كه 
معلوالن،  كه  حالی  در  كند  باور  خود 
اثر  در  اگر  كه  دارند  توانمندی هایی 
می رسد.  ثمر  به  شود،  بارور  آموزش 
باور  را  معلول خود  فرزند  باید  والدین، 
او رفتار  با  كنند و مانند سایر فرزندان 

كنند چرا كه دلسوزی و نگرانی های بی 
توانمند  مسیر  كردن  سد  باعث  مورد 
والدین  فرسودگی خود  و  فرزند  سازی 

در طی زمان خواهد شد.
معلول  افراد  با  برخورد  نوع  در  آنچه 
جامعه بیشتر و پیشتر قابل توجه است، 
شناسایی و تاكید بر توانمندی های آن ها 
و عزت  نفس  به  اعتماد  بنیان  تا  است 
نفس آنها مستحکم شود و گام اول آن، 
از  تا  است  مدرسه  به  ورود  و  آموزش 

آموزش های تخصصی بهره مند شوند.
به  منجر  جامعه  به  معلول،  فرد  ورود 
اجتماعی  روابط  شبکه  گیری  شکل 
می شود كه هم فرد معلول را به طرف 
قابلیت هایش جلب می كند و هم خانواده 
تا در زمان  با گروهی وصل می كند  را 
نیاز بتواند از همراهی و راهنمایی آنها 
بهره بگیرد كه سازمانهای مردم نهاد، در 
این بخش به طور مطلوبی گره گشایی 

كرده است.
هزینه های زندگی افراد با نیازهای ویژه، 
آنهاست  خانواده  نگرانی های  از  یکی 
قوانین خاص معلوالن آشنا  با  باید  كه 
شده و نیز مراكز دولتی و سازمان های 
مردم نهاد ارائه كننده خدمات رفاهی، 

اجتماعی و آموزشی را شناسایی كنند.
معلول  فرد  یک  وقتی  آنکه،  آخر  در 

حركت  راحتی  به  رو  پیاده  در  نتواند 
مثل  عمومی  فضاهای  وارد  یا  كند، 
بوستان شود، به این معنا است كه شهر 
برای  نتواسته  نیز معلول است چرا كه 
و  خدمات  خود،  شهروندان  از  برخی 
امکانات ارائه كند در حالی كه بر اساس 
اصول 19، 20، 28 و 29 قانون اساسی، 
كرامت  رعایت  با  است  موظف  دولت 
همه  برای  را  مطلوبی  خدمات  انسانی، 
افراد جامعه به مصداق عدالت اجتماعی 

فراهم كند.
قانون جامع حمایت از معلوالن، بخشی 
از وظایف دولت است تا نسبت به تامین 
حقوق همه جانبه معلوالن اقدام كند تا 
برای مشاركت آنها در مدیریت جامعه 
صورت،  این  در  كه  شود  بسترسازی 
خواهند  مند  بهره  آن  از  جامعه  كل 
شد و فرهنگ پذیرش معلوالن نیازمند 
ویژه  به  شهروندان  همه  مشاركت 

نهادهای فرهنگ ساز است.
نوع رفتار  به  آگاه كردن جامعه نسبت 
با معلوالن، احترام به آنها و حقوق آنها 
اساسی  گام  آنها یک  دیدن  تراز  و هم 
را  آنها  واقعی  خود  بتوانیم  تا  است 
درک كنیم كه توجه، حق اولیه و بال 
پریدن معلوالن است پس با ترحم آن 

را نشکنیم.

نجما مسعودی خوی   -  کارشناس آموزش و پرورش دانش آموزان با نیاز ویژه

پریــدن  با  بـال توجـه

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج
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محل  و  گفت وگو  بوستان  است.  تهران  اینجا 
تجهیزات  فروش  و  عرضه  نمایشگاه  برگزاری 
توانبخشی. ده ها شركت تولید كننده این تجهیزات 
جامعه  مختلف  طیف های  حاضرند،  نمایشگاه  در 
و سالمندان  تا جانبازان  معلوالن گرفته  از  هدف 
دیدن  غرفه ها  از  دارند.  شد  و  آمد  نمایشگاه  به 
می كنند و قیمت ها را می پرسند اما خبر چندانی 

از خرید نیست.
قیمت  تجهیزات توانبخشی از هر سال گران تر شده 
و همه تولیدكنندگان نیز بهانه تحریم ها و افزایش 
اگر  نمی پرسد  هیچ كس  و  دارند  را  دالر  قیمت 
كاالهای شما تولید داخلی است پس تحریم ها و 
گرانی دالر چگونه می تواند روی قیمت آن افزایش 

داشته باشد؟
    

     توليد داخلی با قطعات خارجی
از یکی از تولیدكنندگان ویلچرهای برقی می پرسم 
تولید  خودتان  را  توانبخشی  تجهیزات  وقتی 
چیست؟  قیمت ها  افزایش  علت  پس  می كنید 
می گوید به نکته خوبی اشاره كردید، تجهیزات ما 
ساخت داخل است اما برخی قطعات آن وارداتی 
آن  به  دسترسی  بازار  تورم  جریان  در  كه  است 
لوازم  قیمت  گرانی  به  و  شده  ناممکن  قطعات 

توانبخشی دامن زده است.
همتی می گوید: متاسفانه برخی از اقالم مورد نیاز 
به  ما مجبور  ندارد كه  ریز مشابه داخلی  البته  و 
واردات آن هستیم و در بازار  ملتهب اخیر امکان 

واردات آن وجود نداشته است.
    

    چاره ای جز گرانی نداريم
از  یکی  فروش  متصدیان  از  كثیری  محبوبه 
می گوید:  و  است  نمایشگاه  در  حاضر  غرفه های 
میلیون  دو  قیمت  با  امسال  ما  تاشوی  رمپ های 
تومان برای هر متر مربع به فروش می رسد و برای 
ادارات و ساختمان هایی كه ورودی آنها برای تردد 
افرادمعلول و جانباز مناسب نیست قابل استفاده 

است.
با اینکه این رمپ ها كاربرد زیادی  وی می افزاید: 
دارد اما تعداد خریداران آن در ایام نمایشگاه حتی 

به تعداد انگشتان یک دست نیز نرسید.
كثیری خاطرنشان می كند: باال بودن قیمت ها خود 
ما را نیز ناراحت می كند اما در شرایط كنونی كه 
امکان خرید اقالم خارجی موجود نیست، چاره ای 

به جز افزایش قیمت برایمان باقی نمانده  است.

     تجهيزات گران، بی کيفيت و ناياب 
مجید صولتی یکی از افراد بازدیدكننده از نمایشگاه 
اشاره صحبت  زبان  با  و  است  كم ناشنوا  او  است. 
می كند. ائ می گوید قیمت سمعکی كه در گذشته 
با 5 میلیون تومان خریداری می كرده به بیش از 

سه برابر افزایش یافته است.
سکه ای  روی  یک  گرانی  می دهد:  ادامه  صولتی 
است كه می بینیم و افت كیفیت و نایابی تجهیزات 

روی دیگر و دردناک تر این سکه است.
به  نمایشگاه  این  در  می كند:  خاطرنشان  او 
اما هیچکدام نوع  غرفه های زیادی مراجعه كردم 
سمعک مورد نیازم را نداشتند، اغلب تولیدكننده ها 
تأمین  به  قادر  را معرفی كردند كه  سمعک هایی 

صدای منطبق با گوش من نبودند.

    ناديده گرفتن جزئيات، آغاز توليدات 
بالمصرف 

در  ما  مشکالت  می گوید:  نیز  حمیدی  سارا 
استفادهاز تجهیزات توانبخشی بسیار جزئی است 
تولید  و  ساخت  در  جزئی  نکات  همین  اگر  اما 
این  شود  گرفته  نادیده  موردنیازمان  تجهیزات 

تجهیزات بالمصرف خواهند بود.
وی كه سال دوم حقوق را در دانشگاه آزاد اسالمی 
برگزاری  می كند:  بیان  می گذراند،  سر  پشت 
نمایشگاه به وظیفه روزمره تبدیل شده در حالی كه 
انتظار می رفت زمینه ای برای بررسی نیازمندی های 
جامعه هدف و ایجاد ارتباط موثر بین تولید كننده 

و مصرف كننده باشد.
این دانشجوی حقوق از نامرغوب بودن عصاها و 
به خصوص الستیک های زیرعصا گله مند است. او 
از ناحیه پای چپ محدودیت جسمی دارد و امروز 
برای بازدید از نمایشگاه و خرید تجهیزات مورد 

نیاز خود به دانشگاه نرفته است.
كه  عصایی  زیر  الستیک های  می گوید:  حمیدی 
اخیراً خریداری می كنم به هیچ وجه كیفیت سابق 
را ندارند، زیر عصایی ها در كمترین مدت ساییده 
دانشگاه  كالس های  و  سالن  در  من  و  می شوند 

روزی چند بار زمین می خورم.
راضی  هم  جدیدم  عصاهای  از  می گوید:  وی 
قیمت  برابر  نیم  و  یک  را  آنها  اینکه  با  نیستم، 
وزنم  تحمل  می كنم  احساس  اما  خریده ام  قبل 
را ندارند و هر لحظه ممکن است دوام خود را از 

دست بدهند .

داشتن  شرط  به  است  خوب  نمايشگاه     
قدرت خريد

است.  از جانبازان نگ تحمیلی  احمدلو  مصطفی 
او به همراه پسرش آمده تا از نمایشگاه تجهیزات 

توانبخشی بازدید كند.
اقدام  نمایشگاه  این  برگزاری  می گوید:  احمدلو 
خوبی است به شرط آنکه نیاز واقعی جامعه هدف 
بازدیدكننده  تنها  افراد  اینکه  نه  كند  مرتفع  را 
نمایشگاه باشند و كسی قدرت خرید نداشته باشد.

می ادامه می دهد: من یک دستشویی فرنگ، یک 
تشکچه مواج و یک جفت الستیک برای ویلچرم 
ترتیب  به  آنها  از  كدام  هر  قیمت  كه  دارم  نیاز 
ششصد و یک میلیون و دویست هزار تومان است و 
قیمت الستیک های ویلچر را چهار صد یورو اعالم 
كردند كه متأسفانه هیچکدام از اقالم را نتوانستم 

تهیه كنم.
سیلی اصلی تحریم های خارجی و همچنین افزایش 
و  جانبازان  معلوالن،  گوش  به  دالر  و  ارز  قیمت 
سالمندان نواخته شد و بی برنامه گی دستگاه های 

متولی نیز بر شدت آن افزود.
باطل  این تسلسل  توانبخشی حلقه مفقوده  حاال 
تولیدات  از  دم  تولیدكننده  شركت های  است. 
داخلی می زنند و با اولین فشارهای تحریم مشخص 
می شود كه خودكفایی شان شعاری بیش نبوده و 
شالوده  حیاتی  اما  كوچک  قطعات  واردات  عدم 

تولیداتشان را از هم  می پاشد.
بی اهمیت  و  جزئی  ظاهراً  كه  پیچ هایی  نبود   
است یک شركت تولید ویلچر را منفعل كرده و 
تا سراشیبی تعطیلی پیش می برد، تولیدكنندگان 
آنکه  جای  به  گذشته  سالهای  تمام  در  داخلی 
انرژی و تمركز خود را روی كسب دانش تخصصی 
خود  محصول  كیفیت  ارتقای  به  و  گذاشته 
بیاندیشند، از نبود یا كمبود رقیب استفاده كرده و 
تولیدات بی كیفیت و وابسته به خارج را به جامعه 

هدف فروختند.
نظارت،  برای  را  كافی  ابزارهای  نیز  دولت  البته 
حمایت و تقویت فعالیت  این نهادها به كار نگرفت 
و امروز، در این بزنگاه تاریخی، درست در موقعیتی 
كه صدای توانمندی ایران اسالمی باید به گوش 
شركت های  كه  می رسد  خبر  می رسید  جهانیان 

مدعی در تولید اقالم جزئی نیز ناتوان هستند!
خبر می رسد كه ما از تحویل یک ویلچر ساده به 

طیف معلول و جانباز خود نیز عاجزیم!

نمایشگاه تجهیزات توانبخشی، نمایشگاهی بی رونق و رمق
ـی

عــ
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تـــ
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    تولیدات داخلی با قطعات خارجی

رقیه بابایی
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1-بازدید مدیر كمپین حمایت از حقوق معلوالن از كانون توانا 
ممتاز  دانش آموزان  با  ارتباط  جهت  برنامه ریزی  و  تخصصی  كارگروه های  2-تشکیل 

سال  های گذشته جهت برگزاری جشن فارغ التحصیالن 
3-نشست با معاونت سرمایه گذاری شهرداری در خصوص تخصیص مركز درمانی معلوالن 
4-نشست با روابط عمومی فضای سبز شهرداری در خصوص فضای تبلیغاتی سطح شهر 

در راستای توسعه اهداف فرهنگی اجتماعی معلوالن 
5-برگزاری گرامیداشت روز خبرنگار و تقدیر از خبرنگاران مجموعه 

6-حضور هنركده توانا در نمایشگاه بین المللی صنایع دستی در تهران به مدت یک هفته 
7-نشست با شهردار استان در راستای ایجاد تفاهنامه 

8-بازدید سفیر استرالیا از مجموعه فعالیت های كانون توانا و مركز تماس
 )call center( و نشست با بنیانگذار كانون توانا سید محمد موسوی 

9-برگزاری دوره آموزشی دقت و توجه برای كودكان دارای معلولیت توسط واحد آموزش 
برگزاری  و  توانا  كانون  از  زرآبادی  حمیده  اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  10-بازدید 

نشست با ایشان 
11-انتشار دومین نشریه الکترونیک پیک توانا 

12-بازدید معاون درمانی وزارت بهداشت و رئیس دانشگاه علوم پزشکی از گروه بهداشتی 
فیروز و نشست با فعاالن كانون توانا 

13-نشست رئیس هیئت مدیره كانون توانا »سید محمد موسوی« با معاون درمانی وزارت 
بهداشت 

14-حضور محسن محمدقلی مشاور فرهنگی معلوالن در امر نابینایان در برنامه تلویزیونی 
»به خانه برمی گردیم« با عنوان معرفی توانمندی ایشان 

سال  دانش آموزی  تشویق  جشنواره  برگزاری  دست اندركاران  با  نشست  15-برگزاری 
گذشته جهت برنامه ریزی بیستمین جشنواره تشویق دانش آموزان با هدف جلب مشاركت 

خود دانش آموزان و داوطلبان در این حوزه 
16-برگزاری مسابقه نقاشی و داستان برای دانش آموزان دارای معلولیت از 9 تا 14 سال 

با موضوعیت نامه ای به امام رضا )ع(
پرسش  و طرح  با حضور دكتر حسین زاده  معلول  دارای كودک  مادران  با  17-نشست 

پاسخ در زمینه روانشناسی 
18-بازدید بیش از 140 عضو افتخاری از مجتمع كارگاهی كانون توانا در شهر صنعتی 

لیا با هدف آشنایی با فعالیت های اشتغال زایی و تولیدی كانون توانا و برگزاری مراسم 
 80 از  )بیش  خانواده هایشان  همراه  به  معلولیت  دارای  كودكان  اردوی  19-برگزاری 

كودک(
20-برگزاری دوازدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز شعبه الوند در طی 3 شب 
21-برگزاری دهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز شعبه تاكستان در طی 3 شب 

و 1 شب در شهرستان خرمدشت 
22-نشست با مدیركل اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی در راستای ایجاد تفاهنامه 

23-مشاركت كانون توانا در اولین همایش ملی توسعه فناوری صندلی چرخدار در تهران 
24-بازدید شهردار و رئیس شورای شهر الوند و مسئول فضای سبز شهرداری الوند از 

مجتمع كارگاهی و تولیدی كانون توانا در شهر صنعتی لیا 
25-بازدید اعضای انجمن فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی شریف از مجموعه فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی و تولیدی كارآفرینی كانون توانا و نشست با رئیس هئیت مدیره كانون 

توانا 
با مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قزوین در راستای اهداف  26-نشست 

فرهنگی اجتماعی كانون توانا و برگزاری مراسمات فرهنگی

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
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40 نفر از فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی 
شریف از كانون توانا و گروه بهداشتی فیروز 
بازدید كرده و با اهداف و آرمان های این دو 

مجموعه آشنا شدند.
موسوی  محمد  پیک توانا: سید  گزارش  به 
در نشست با فارغ التحصیالن این دانشگاه، 
و حركتی جوامع  فکری  موتور  را  دانشگاه 
عامل  همواره  دانشجویان  گفت:  و  دانست 

اعتالی جامعه هستند.
وی با بیان این مطلب كه قشر تحصیل كرده 
باید جامعه را به آگاهی، بصیرت و پویایی 
التحصیالن دانشگاهی  فارغ  از  بزند،  پیوند 
خواست تا پل میان آحاد جامعه و علم و 

دانش باشند.
بازدید  این  در  نیز  توانا  كانون  مدیرعامل 
به بیان فلسفه فکری كانون توانا پرداخت 
مجموعه  این  راه اندازی  اساس  گفت:  و 

از  الوند  شهر  شورای  رئیس  و  شهردار 
مجتمع كارگاهی كانون توانا بازدید كردند.

در  جوادی  جعفر  توانا؛  پیک  گزارش  به 
از  را  الوند  شعبه  توانا  كانون  بازدید  این 

افتخارات شهر الوند دانست.
وی افزود: در شرایط كنونی ایجاد اشتغال 
است  اثرگذاری  و  مهم  اقدامات  جمله  از 

تغییر نگرش و اصالح دیدگاه ها نسبت به 
معلولیت بوده است.

معلوالن  كرد:  اضافه  هادی پور  محمدرضا 
مهم  این  اما  دارند  باالیی  توانمندی های 
سالها از چشم جامعه پنهان بوده و كانون 
توانا طی سه دهه فعالیت خود تالش كرده 

برای  را  این بستر  توانسته  توانا  كه كانون 
نیروهای معلول فراهم كند.

رئیس شورای شهر الوند نیز در این بازدید 
شغلی  فرصت های  از  بخشی  اختصاص  از 
مجتمع  این  در  معلولیت  دارای  زنان  به 

كارگاهی اظهار خرسندی كرد.
توانمندی های  زنان  امروز  كرد:  بیان  وی 

تا از استعدادهای معلوالن پرده برداری كند .
شریف  صنعتی  دانشگاه  فارغ التحصیالن 
توانا  كانون  كاری  واحدهای  از  پایان  در 
فیروز  بهداشتی  گروه  تولیدی  خطوط  و 
مجموعه  این  مدیران  با  و  كرده  بازدید 

عکس یادگاری گرفتند.

از  زیادی  بخش  و  كرده اند  ثابت  را  خود 
مسئولیت های اجتماعی به عهده آنهاست.

بازدید فارغ التحصیالن دانشگاه شریف از کانون توانا و فیروز

بازدید شهردار و رئیس شورای شهر الوند از مجتمع کارگاهی کانون توانا
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دانش آموزان  تشویق  جشنواره  بیستمین 
ممتاز با تجلیل از 500 دانش آموز شركت 
كننده طی دو دهه برگزاری این جشنواره 

به كار خود پایان داد.
توانا  معلولین  كانون  پیک توانا؛  گزارش  به 
شب های  مجموعه  از  شب  پنجمین  در 
دانش آموزان  تشویق  جشنواره  بیستمین 
دانش آموزان  از  نفر   500 میزبان  ممتاز 
به  گذشته  دهه  دو  در  كه  شد  ممتازی 
جشنواره  این  در  ممتاز  دانش آموز  عنوان 

شركت كرده بوند.
 500 از  میزبانی  با  بیستم  جشنواره 
تجدید  ضمن  قدیمی،  ممتاز  دانش آموز 

 

دیدار، به شناسایی مدیران موفقی پرداخت 
كه در سال های گذشته به عنوان دانش آموز 
و  تشویق  مورد  توانا  كانون  توسط  ممتاز 
تجلیل قرار گرفته بودند و امروز به عنوان 
جامعه  هدایت  سکان داران  موفق  افراد 

هستند.
از دانش آموزان  زیادی  تعداد  گفتنی است 
در  گذشته  دهه  دو  در  كه  ممتازی 
جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز توسط 
مدیران  امروز  شده اند  تشویق  توانا  كانون 
كه  هستند  جامعه  كارآمد  مسئوالن  و 
به صورت داوطلبانه به كانون توانا بازگشته 
و خواهان ارائه خدمت به معلوالن هستند.

گوینده قدیمی رادیو تأكید كرد: مهم ترین 
به  معلول  كودكان  توانایی  اثبات  هدفم 

جامعه است.
به گزارش پیک توانا؛ عذرا وكیلی با حضور 
شب های  مجموعه  از  شب  اولین  در 
دانش آموزان  تشویق  جشنواره  بیستمین 
رادیو  در  است  كرد: 50 سال  بیان  ممتاز 
سال ها  این  تمام  در  و  می كنم  فعالیت 
به ویژه  كودكان  توانایی  تا  كرده ام  تالش 

كودكان معلول را به رخ جامعه بکشم.
من  غم  و  هم  مهم ترین  داد:  ادامه  وی 
دارای  كودكان  ویژه  به طور  و  كودكان 
معلولیت هستند و همواره هدفم این بوده 
كه توانایی های آنها را به جامعه بشناسانم.

در این برنامه تالش شد تا با ایجاد فضایی 
تأثیرات  مخاطبان،  برای  فرهنگی  و  شاد 
كانون توانا در زندگی دانش آموزان ممتاز و 
جهت دهی به آنها برای طی مسیر درست 

مورد بازنگری قرار گیرد.
الزم به ذكر است تالش كانون توانا همواره 
آموزان  دانش  معرفی  با  تا  بوده  این  بر 
معلول و ممتاز ضمن معرفی الگوهای موفق 
خودباوری،  اشاعه  به  جامعه،  به  معلوالن 
امید،  ایجاد  و  معلوالن  اجتماعی  حضور 
انگیزه و اعتماد به نفس در سایر شهروندان 

معلول بپردازد.
از  متشکل  معلوالن  سرود  گروه  اجرای 
معلوالن،  مختلف  طیف های  نماینده 
مسابقه كودكان و پدران، كلیپ های كوتاه، 
حضور  دانش آموزان،  به  جایزه  اهدای 
هنرمندان روی سن و اجرای برنامه زنده 
با تماشاچیان از جمله آیتم هایی بود كه در 

اختتامیه جشنواره بیستم اجرا شد.
از  كه  جشنواره  این  است  ذكر  به  الزم 
شب   5 با  بود  شده  آغاز  ماه  مرداد   23
از  میزبانی  با  ماه  مرداد   28 در  برگزاری 
كار  به  گذشته  سال های  فارغ التحصیالن 

خود پایان داد.

گوینده برنامه سالم كوچولو اذعان داشت: 
حضور در كانون توانا مرا نسبت به پدیده 
آگاه تر  افراد  این  استعدادهای  و  معلولیت 
از پیش كرد و با حضور در این جشنواره 
آن  از  تاكنون  كه  شدم  مطلع  مسائلی  از 

چیزی نمی دانستم.
وكیلی افزود: برخی از افراد دارای معلولیت 
اینکه  از  افراد  كه  هستند  توانا  قدری  به 
فرزندان خودشان به این توانایی ها دست 

نیافته اند غبطه می خورند.

بیستمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز به کار خود پایان داد

عذرا وکیلی:
 هدفم شناساندن توانایی معلوالن به جامعه است

چراغ روشن 
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كرد:  بیان  توانا  معلولین  كانون  بنیانگذار 
جامعه  راستای  در  توانا  معلولین  كانون 

تربیت انسان گام برمی دارد.
به گزارش پیک توانا؛ سید محمد موسوی 
شب های  مجموعه  از  شب  سومین  در 
دانش آموزان  تشویق  جشنواره  بیستمین 
ممتاز با بیان این مطلب تأكید كرد: جامعه 
انسان  تربیت  به  از هر چیزی  امروز بیش 
راستا  همین  در  توانا  كانون  و  دارد  نیاز 

تالش می كند.
كارآفرین برتر كشور در زمینه اشتغالزایی 
مجموعه  داشت:  اذعان  معلوالن  برای 
آگاهی  رشد،  راستای  در  توانا  كانون 
سطح  ارتقای  و  تحصیلی  تقویت  بخشی، 
تالش  این  و  می كند  تالش  جامعه  علمی 
و اراده پس از سه دهه ممارست به نتیجه 

خواهد نشست.
دانش آموزان  كه  مطلب  این  بیان  با  وی 
بدون  و  دوباره  ممتاز  و  معلولیت  دارای 
دریافت  جایزه  توانا  كانون  از  قرعه كشی 
هدف  با  اقدام  این  افزود:  می كنند، 
به  موفق  نمونه های  معرفی  و  الگوسازی 
بدانند  مردم  تا  می گیرد  صورت  جامعه 
شرایط  در  معلولیت  دارای  دانش آموزان 
نیز  خود  ویژه  ساختارهای  از  محرومیت 
دوشادوش سایر دانش آموزان تالش كرده 

و درجات باالیی از استعداد و توانایی خود 
را به منصه ظهور گذاشته اند.

كشور  معلوالن  حوزه  اجتماعی  فعال  این 
برای  شاد  محیطی  ایجاد  همچنین 
اجتماعی  حضور  بر  تأكید  خانواده ها، 
آگاهی  نخبه،  معلوالن  معرفی  معلوالن، 
بخشی به معلوالن و احقاق حقوق آنها را از 
دیگر اهداف جشنواره تشویق دانش آموزان 

ممتاز دانست.
كانون  اعضای  كرد:  خاطرنشان  موسوی 
توانا افتخار می كنند كه جمعیت زیادی از 
با  نه  دهه  دو  طی  را  قزوین  فهیم  مردم 
هدف دریافت كمک های خیرانه و بالعوض 
توانایی  اثبات  و  فرهنگی  اهداف  با  بلکه 
برایشان  و  آورده  توانا  كانون  به  معلوالن 

برنامه های غنی اجرا كرده اند.
رئیس هیأت مدیره كانون توانا بیان كرد: 
كانون توانا تنها ان جی اوی فعال در جهان 
است كه دریافت كمک بالعوض را ممنوع 
اعالم كرده و دریافت آن را تخریب كننده 
شخصیت معلوالن می داند و با این وجود با 
دست خالی دست به فعالیت های مختلف 
توانایی  اثبات  و  زده  فرهنگی-اجتماعی 

می كند.
این مسئول خاطرنشان كرد: كانون توانا با 
اجرای برنامه های فرهنگی برای شهروندان 

توانسته درک عمومی را نسبت به پدیده 
معلولیت ارتقا دهد و با شناسایی نیازها و 
توانایی های معلوالن به مسئوالن و جامعه 
برای  شهرها  بطن  در  را  بهتری  شرایط 

معلوالن فراهم آورد.
با  توانا  كانون  مجموعه  موسوی  گفته  به 
تکیه بر عزم و اراده خود و بدون داشتن 
دانش آموزان  خصوص  در  اجباری  وظیفه 
به  مردم  نگاه  تصحیح  و  معلولیت  دارای 
این قشر احساس تعهد كرده و سالهاست 
با برگزاری جشنواره تشویق دانش آموزان 
ممتاز از سختی نگاه سایرین به معلوالن 
به  افراد  این  نبوغ  معرفی  با  و  می كاهد 
گروه  این  به  جامعه  محترمانه  نگاه های 

دامن می زند.
وی مادرها را عامل اصلی ایجاد امید، انگیزه 
معلولیت  دارای  فرزندان  در  موفقیت  و 
دامن  از  موفق  معلوالن  افزود:  و  دانست 
عالی  درجات  به  پیگیر  و  دلسوز  مادرانی 
موفقیت می رسند و پس از مادرها، كانون 
توانا  می تواند این شهروندان سخت كوش 

را به سوی سکوی موفقیت سوق دهد.
مشکالت  به  اشاره  با  همچنین  موسوی 
ما  داد:  ادامه  جامعه  در  موجود  اقتصادی 
عالوه بر ایجاد اشتغال برای افراد معلول، 
هستیم  تالش  و  اندیشه  حال  در  مدام 
برخورد  ثانویه  مشکالت  به  افراد  این  تا 
نکنند و مشکالت اقتصادی گریبانگیر این 
بهداشتی  گروه  مدیرعامل  نشود.  عزیزان 
فیروز پاسخگویی به مطالبات به حق مردم 
را از جمله دغدغه های كانون معلولین توانا 
بهداشتی  گروه  در  كرد:  اضافه  و  دانست 
معیشت  كه  است  این  بر  ما  تالش  فیروز 

كاركنان به مخاطره نیافتد.
وی توجه به معلوالن را وظیفه انسانی خود 
یاد  به  حال  همه  در  من  گفت:  و  خواند 
معلوالنی هستم كه از نعمت چشم، گوش، 
دست و پا محروم اند و خانواده هایشان به 
دلیل درگیری با مشکالت مالی و اقتصادی 
توان رسیدگی و توجه به پرورش استعداد 

آنها را ندارند.

بنیانگذار کانون معلولین توانا در جشنواره بیستم 
  کانون توانا در راستای تربیت انسان گام برمی دارد

چراغ روشن 
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تخصیص  برای  آمادگی  از  قزوین  استان  اجتماعی  رفاه  و  كار  تعاون،  كل  مدیر 
ظرفیت های دستگاه متبوع خود به شهروندان دارای معلولیت خبر داد.

توانا  كانون  مدیرعامل  با  مشترک  نشست  در  بابائی  مسعود  پیک توانا؛  گزارش  به 
بیان كرد: اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان قزوین آماده ارائه بخشی از 

ظرفیت های خود به معلوالن است.
اضافه  توانا،  كانون  با  مشترک  تفاهم نامه  تدوین  لزوم  به  اشاره  ضمن  مسئول  این 
كرد: بخشی از ظرفیت های ورزشی، فرهنگی و خدماتی اداره كل تعاون، كار و رفاه 

اجتماعی می تواند در اختیار اعضای معلول كانون توانا قرار گیرد.
بابائی افراد دارای معلولیت را شهروندانی توانمند و صاحب اندیشه خواند و اضافه كرد: امروز معیارهای گزینش انسان ها از معیارهای 

فیزیکی به معیارهای اندیشه و خرد تغییر كرده و اكنون باید توانمندی انسان ها را با معیار هوش، خرد و دانش آنها بررسی كرد.

اختصاص  از  توانا  كانون  اجتماعی  معاون 
شب های  مجموعه  از  شب  آخرین 
دانش آموزان  تشویق  جشنواره  بیستمین 
ممتاز به فارغ التحصیالن سال های گذشته 

این جشنواره خبر داد.

هادی  محمدحسن  پیک توانا:  گزارش  به 
برگزاری  سال  بیستمین  در  كرد:  بیان 
به  ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره 
اول  سال های  در  كه  دانش آموزانی  سراغ 
برگزاری این جشنواره در آن شركت كرده 
بیستم  جشنواره  به  را  آنها  و  رفته  بودند 

دعوت كردیم.
 500 حدود  طرح  این  در  افزود:  وی 
با  جشنواره  قدیمی  ممتاز  دانش آموز 
مدیران  شناسایی  دیدار،  تجدید  هدف 
كانون  توسط  گذشته  در  كه  امروز  موفق 
توانا تشویق شده اند و ایجاد فضایی برای 
به  افراد  این  قدیمی  خاطرات  بازنگری 

جشنواره بیستم دعوت شد ه اند.

معاون اجتماعی کانون توانا خبر داد: 
شناسایی و دعوت از ۵۰۰ دانش آموز ممتاز قدیمی به جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز

بابایی مطرح کرد:
 اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قزوین آماده تخصیص ظرفیت های خود به معلوالن است

كانون  گفت:  ایران  در  استرالیا  سفیر   
سمن های  برجسته ترین  از  توانا  معلولین 
توانایی خود  و  است  ایران  معلولین  حوزه 

را به اثبات رسانده است.
به گزارش پیک توانا؛ »یان بیگز«  در نشست 
این  توانمندی  بر  توانا  كانون  مدیران  با 
مجموعه تأكید كرد و افزود: این مجموعه 
توانمندسازی  صرف  را  خود  تالش  تمام 

معلوالن كرده است.
كانون  سنتر  كال  واحد  از  بازدید  با  وی 
مناسبی  زمینه  پیش  را  فعالیت  این  توانا 
دارای  افراد  در خصوص  اشتغالزایی  برای 

معلولیت دانست.

سفیر استرالیا در کانون توانا: 
کانون معلولین توانا از برجسته ترین سمن های ایران است

از  بسیاری  داد:  ادامه  مسئول  این 
دهه  دو  در  كه  ممتازی  دانش آموزان 
گذشته در جشنواره تشویق دانش آموزان 
ممتاز توسط كانون توانا تشویق شده اند 
امروز مدیران و مسئوالن كارآمد جامعه 
به  داوطلبانه  آنها  از  بسیاری  و  هستند 
ارائه  خواهان  و  بازگشته  توانا  كانون 

خدمت به معلوالن هستند.
برنامه  این  در  كرد:  خاطرنشان  هادی 
و  شاد  فضایی  ایجاد  با  تا  داریم  تالش 
نگاهی  خود،  مخاطبان  برای  فرهنگی 
و  زندگی  در  توانا  كانون  تأثیرات  بر 
داشته  قشر  این  اهداف  به  دستیابی 

باشیم.

چراغ روشن 
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شعبه  توانا  معلولین  كانون  عامل  مدیر 
دانش آموزان  تشویق  جشنواره  تاكستان 
ممتاز را صحنه ای برای به تصویر كشیدن 

توانمندی معلوالن دانست.
به گزارش پیک توانا؛    فرشته رحمانی تصریح 
توانمندسازی  در  جشنواره  صحنه  كرد: 
معلوالن به خوبی ایفای نقش كرده و تصویر 
درستی از موفقیت های آنها ارائه داده است.

تشویق  دهمین سال جشنواره  افزود:  وی 

دانش آموزان ممتاز توسط شعبه تاكستان 
در حالی برگزار می شود كه مورد استقبال 
گرفته  قرار  تاكستانی  شهروندان  بی نظیر 
است و در سال جاری تعداد دانش آموزان 
شركت كرده در جشنواره 550 نفردر مقطع 
ابتدایی و 210 نفر در مقطع راهنمایی و 
به سال های  نسبت  كه  دبیرستان هستند 

گذشته رشد چشمگیری داشته است.
این  در  كرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
جشنواره تمام دانش آموزان ممتاز مقطع 
دریافت  جایزه  قرعه كشی  بدون  ابتدایی 
دانش آموزان  از  درصد   30 و  می كنند 
مقطع راهنمایی و دبیرستان با قرعه كشی 
خواهند  جشنواره  جوایز  كننده  دریافت 

بود.
طی  جشنواره  كرد:  تصریح  رحمانی 
مثبتی  تأثیرات  توانسته  گذشته  سال های 
خانواده ها  و  مسئولین  دیدگاه  روی  بر 
بگذارد  و با معرفی توانایی معلوالن جامعه 

یکصد و چهل عضو افتخاری كانون توانا صبح امروز از مجتمع كارگاهی كانون معلولین 
توانا بازدید كردند.

را در زمینه توانایی این قشر به باور برساند.
را  جشنواره  این  برگزاری  از  هدف  وی 
ارتقای سطح علمی و آگاهی دانش آموزان، 
ایجاد محیطی مناسب و شاد برای طیف 
دانش آموز و خانواده های آنها و همچنین 
معلوالن  به  نسبت  جامعه  دیدگاه  تغییر 

برشمرد.
برنامه های  بیشتر  كرد:  اضافه  رحمانی 
ممتاز  آموزان  دانش  تشویق  جشنواره 
توسط خود معلوالن اجرا می شود و حاصل 
تالش شبانه  روزی آنهاست تا بیانگر بخشی 
از استعدادهای افراد دارای معلولیت باشد.

این مسئول همچنین دانش آموزان ممتاز 
افراد دارای  برای پذیرش  را قشری آماده 
معلولیت خواند و گفت: الزم است سازمان 
برای  را  كالس هایی  پرورش  و  آموزش 
معلولیت  موضوع  با  دانش آموزان  آشنایی 
برگزار كند تا این گروه از همان كودكی با 
پدیده معلولیت و پذیرش آن مواجه شوند.

به گزارش پیک توانا؛ این بازدید با هدف 
آشنایی با فعالیت های مختلف كانون توانا 
و ایجاد همبستگی بین همکاران داوطلب 

صورت گرفت.
در این بازدید، اعضای افتخاری و همکاران 
داوطلب كانون توانا با كارگاه های شیشه، 
زیرانداز كودک و شركت صنایع الکترونیک 

البرز توانا آشنا شدند.
توانا در  افتخاری كانون  همچنین اعضای 
كانون  تولیدی  محصوالت  با  بازدید  این 

توانا در این سه كارگاه آشنا شدند.
اجرای موسیقی زنده و برنامه های شاد از 

دیگر بخش های این بازدید بود.
گفتنی است كانون توانا بیش از هزار عضو 
مختلف  زمینه های  در  كه  دارد  افتخاری 
هنری، ادبی، علمی، فرهنگی و… دارای 
توانمندی هستند و با كانون توانا به طور 

افتخاری همکاری می كنند.

مدیرعامل کانون توانا شعبه تاکستان؛ 
جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز تصویرگر توانمندی معلوالن است

بازدید بیش از ۱۴۰ عضو افتخاری از مجتمع کارگاهی کانون توانا

چراغ روشن 
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 دبیر جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز  
وظیفه شناسی  تصویرگر  را  جشنواره  این 

كانون معلولین توانا خواند.
به گزارش پیک توانا؛ پری چگینی تشویق 
ابزار  مهم ترین  را  ممتاز  دانش آموزان 
گفت:  و  دانست  توانا  كانون  فرهنگی 
تصویر  گذشته  دهه  دو  در  جشنواره  این 
معلولین  كانون  وظیفه شناسی  از  واضحی 
توانا در مقابل جامعه را به نمایش گذاشته 

است.
وی ادامه داد: تغییر نگاه جامعه مهم ترین 
برگزاری  با  توانا  كانون  كه  است  هدفی 

ممتاز  دانش آموزان  تشویق  جشنواره 
همواره آن را دنبال  كرده و امروز می بینیم 
شده  محقق  هدف  این  اعظم  بخش  كه 

است.
تحصیلی  و  علمی  سطح  ارتقای  چگینی 
جامعه، تغییر دیدگاه های جامعه نسبت به 
مقوله معلولیت، اثرگذاری روی دیدگاه های 
دانش آموزان ممتاز به عنوان مدیران آینده 
جامعه، ایجاد فضایی شاد برای خانواده ها و 
اثبات  بهره برداری از جشنواره در راستای 
اهداف  دیگر  از  را  معلوالن  توانایی های 

كانون توانا برشمرد.

دبیر جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز 
دانش آموزان  تشویق  جشنواره  كرد:  بیان 
ممتاز در بیستمین سال برگزاری خود به 
سراغ شركت كنندگان سالهای قبل رفته و 
با شناسایی تعداد زیادی از آنها كه اكنون 
به عنوان مدیر، پزشک، معلم، پرستار و … 
در جامعه فعالیت می كنند از آنها میزبانی 

خواهد كرد.
این مسئول خاطرنشان كرد: در  جشنواره 
همه  گذشته  سال های  مانند  نیز  بیستم 
قرعه  بدون  ابتدایی  مقطع  دانش آموزان 
 30 و  می كنند  دریافت  جایزه  كشی 
راهنمایی  مقطع  دانش آموزان  از  درصد 
كننده  دریافت  قرعه  قید  به  دبیرستان  و 
توانا  كانون  مدیر  بود.این  خواهند  جایزه 
اذعان كرد: امسال بیش از هزار دانش آموز 
ممتاز از سراسر استان میهمان كانون توانا 
هستند تا طبق روال سالهای گذشته مورد 

تجلیل قرار بگیرند.
وی اضافه كرد: حضور تعدادی از هنرمندان 
مطرح سینما و تلویزیون، معرفی معلوالن 
اجرای  نابینایان،  سرود  اجرای  موفق، 
معلولیت  دارای  كودكان  توسط  نمایش 
جمله  از  استانی  مسئوالن  از  میزبانی  و 
برای  كه  است  مختلفی  برنامه های 

جشنواره بیستم تدارک دیده شده است.

 جان بابایی، معاون درمان وزارت بهداشت، 
را  توانا  كانون  پزشکی  آموزش  و  درمان 
دانست  كشور  تشکل های  موفق ترین  از 
توانمندی های  فیروز  كارخانه  گفت:  و 

معلوالن را منعکس می كند.
به گزارش پیک توانا؛ قاسم جان بابایی در 
بازدید از كانون توانا و گروه بهداشتی فیروز 
كه به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
كانون  كرد:  بیان  گرفت  صورت  قزوین 
معلولین توانا نمونه بارز یک تشکل پویا و 
موفق است كه هدفی جز خدمت رسانی و 

توانمندسازی معلوالن ندارد.
به  رسیدگی  كه  مطلب  این  بیان  با  وی 
العالج  صعب  و  نیازمند  بیماران  وضعیت 
قرار دارد،  بهداشت  در دستور كار وزارت 
مجوز  صدور  در  تسریع  خصوص  در 
به  معلوالن  فیزیوتراپی مختص  راه اندازی 

این مجموعه قول مساعد داد.
از  بازدید  ضمن  همچنین  مسئول  این 
با  فیروز  بهداشتی  گروه  تولیدی  خطوط 
نحوه فعالیت كاركنان دارای معلولیت در 

این واحد تولیدی آشنا شد.

چگینی، دبیر جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز؛ 
جشنواره تشویق دانش آموزان وظیفه شناسی کانون توانا را به نمایش گذاشت

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 

    کانون توانا هدفی جز خدمت رسانی معلوالن ندارد

چراغ روشن 
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شعبه  توانا  معلولین  كانون  مدیرعامل   
الوند جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز 
مسئولیت  احساس  و  توانمندی  مظهر  را 

مجموعه كانون توانا دانست.
امیری  محمدرضا  پیک توانا؛  گزارش  به 
شب های  مجموعه  از  شب  دومین  در 
دوازدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان 
برگزاری  موجب  آنچه  كرد:  بیان  ممتاز 
جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز شده 
نه وظایف قانونی بلکه احساس مسئولیت 

پذیری كانون توانا بوده است.
كشور  سراسر  در  توانا  كانون  افزود:  وی 
از  تقدیر  به  نهادی است كه  تنها  و  اولین 
اتکا  بدون  و  پرداخته  ممتاز  دانش آموزان 
به دولت و در راستای ارتقای سطح علمی 

جامعه كوشیده است.
مدیرعامل كانون معلولین توانا شعبه الوند 
گفت: تاكنون هیچ ارگان و نهادی به اندازه 

كانون توانا روی قشر دانش آموز هزینه و 
فرهنگسازی نکرده و می توان گفت كانون 
و  اعتقادات  پایه  بر  زمینه  این  در  توانا 
وارد میدان شده  احساس مسئولیت خود 

است.
باورهای مدیران و مسئوالن  تغییر  امیری 
كوشش  و  تالش  سال ها  نتیجه  را  جامعه 
كانون توانا خواند و اضافه كرد: نگاه جامعه 
دارای  افراد  به  نسبت  مدیران  به ویژه 
پیش  دهه  یک  با  مقایسه  در  معلولیت 
بسیار متفاوت شده و امروز اعتقاد آنها به 

توانایی معلوالن محسوس است.
به گفته این مسئول تغییر نگرش مدیران 
نسبت به افراد دارای معلولیت موجب ایجاد 
و  افراد  این  به  مسئولیت  سپردن  اعتماد، 
توزیع برخی از فرصت های اجتماعی بین 
معلوالن می شود و حركت كانون توانا نیز 

در این مسیر است.

این عضو كانون توانا تصریح كرد: افزایش 
تعداد معلوالن تحصیل كرده، ایجاد حس 
معلوالن،  خانواده های  در  مطلوب  باور 
دل های  در  به خصوص  امید  بذر  كاشت 
مادران دارای فرزند معلول و نیز ارائه بسته 
از موفقیت های معلوالن به جامعه  كاملی 
تشویق  جشنواره  دستاوردهای  جمله  از 

دانش آموزان ممتاز بوده است.
وی ادامه داد: جشنواره امسال كه از 15 
مرداد ماه آغاز شده، به مدت سه شب ادامه 
دارد و در این شب ها مجموعاً بیش از هزار 
شهرستان  سراسر  از  ممتاز  دانش آموزان 
البرز در جشنواره مذكور شركت كرده اند.

این جشنواره  در  كرد:  خاطرنشان  امیری 
بدون  ابتدایی  مقطع  دانش آموزان  تمامی 
دانش آموزان  از  درصد   30 و  كشی  قرعه 
مقاطع راهنمایی و دبیرستان به قید قرعه 

جایزه دریافت می كنند.

چراغ روشن 

مدیرعامل کانون توانا شعبه الوند: 
جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز مظهر مسئولیت پذیری کانون تواناست
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گفتگوی پیک توانا با سعید کرمی،حامی معلوالن و سالمندان

برای رسیدن به موفقیت داشتن یک چشم هم کافیست

»امید را می توان در چشمانش دید«جمله ای كه بارها شنیده و باورش كرده ایم اما من می نویسم امید را می توان دید حتی دریک چشم، 
چشمی كه توانست به تنهایی بار سنگین نگاه های دو چشمی را به دوش بکشد، می نویسم از شجاعت و جسارت جوان  26 ساله كه حتی 

تصور نمی كرد روزی او را معلول بنامند و سرنوشتش طوری تغییر كند كه اگر تغییر نمی كرد او درجایگاه امروزش نبود.
 سعید كرمی آخرین فرزند خانواده و در پایتخت آبشارهای ایران استان لرستان متولد شده است،او 5 برادر و 4 خواهر بزرگتر از خودش دارد 

كه یکی از خواهران او به رحمت خدا رفته است، 15 ساله بود كه پدرتصمیم می گیرد به شهر اصفهان برای ادامه زندگی مهاجرت كنند.

آخرین بازی

پاسخ  اینگونه  پرسیدم،  را  سعید  محدودیت  دلیل  وقتی 
داد:»شاید برای خوانندگان پیک توانا شنیدنش دردناک باشد 
اما من می گویم زیرا تجربه ای باشم برای كودكانی كه ندانسته 
كاری می كنند كه به دنبال آن اتفافی تلخ در انتظارشان خواهد 
بودم  7 سالگی گذاشته  در سن  پا  كه  بود  اولی  روزهای  بود؛ 
از  و می دانیم اوج شیطنت های كودكانه در همین سن است، 
آنجایی كه من پسری فوق العاده كنجکاو بودم و نمی توانستم 
حتی برای یک ساعت آرام بنشینم، در یکی از روزهای فصل 
سال  و  سن  هم  تقریبا  كه  ای  محله   هم  دوستان  با  تابستان 
خودم بودند تصمیم عجیبی گرفتیم، نقشه ای ماهرانه كه حتی 
بهترین مهندسین شهر هم نمی توانستند طراحی كنند، گویی 
تکراری  یا حتی  و  تمام شده  برایمان  بازی های كودكانه  تمام 
تصمیم  اینکه  تا  می گشتیم  جدیدی  بازی  دنبال  به  و  بودند 

گرفتیم به بیمارستانی كه نزدیک محل زندگی مان بود برویم، شروع 
كردیم به جمع آوری سرنگ های مصرف شده و از بیمارستان خارج 
از آب  شدیم، بازی وحشتناک ما آغاز شد و هر كدام سرنگ هارا پر 
كرده و به سمت یکدیگر آبپاشی می كردیم و هیچ چیز لذت بخش تر از 
این كار برای ما در این دنیا وجود نداشت، اما در میان این بازی هیجان 
از دوستانم سرنگ  انگیز سرنوشت من برای همیشه تغییر كرد، یکی 
متاسفانه  گرفت  من  سمت  به  و  كرد  پر  لجن  آب  از  را  شده  مصرف 
سوزن موجود در آن به دلیل گرفتگی محفظه) با لجن ها( به سمت 
چشم من پرتاب شد.... این بازی لذت بخش همانا... عفونت و تخلیه 
چشم سمت چپ من برای همیشه همانا...  یکی از چشمانم را از دست 
دادم  من ماندم و یک چشمی كه باید چندین سال به نگاه های غلط 
و ترحم آمیز پاسخ می داد؛ این آخرین بازی كودكانه من بود و پس از 

آن دیگر بهترین بازی ها هم برایم لذتی نداشتد.«

نر مهدیه برنگ
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ب و
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دوست ندارم به دوران کودکی باز گردم
هر  كه  ظاهرم  در  محدودیت  یک  و  بودم  مانده  من  حاال 
دیگران  از  را  نقص  این  نمی توانستم  می كردم  تالش  چه 
اما هرگز  پنهان كنم، در مدرسه عادی درس می خواندم 
به  ها  كالسی  هم  نگاه های  حجم  و  نپذیرفتم  را  شرایطم 
از  اندازه ای سنگین بود كه گویا پای رفتن به مدرسه را 
من می گرفت، وقتی به آن روزها و ترحم های دوستانم فکر 
مقطع  ندارم؛  را  كودكی  به  برگشت  آرزوی  هرگز  می كنم 
و  تمام وقت  و  به همان صورت سپری شد  راهنمایی هم 
تالشم برای ورزش بود تا بتوانم خودم را از این افکار دور 

كنم.
آرام آرام خودم را ساختم

و  كردم  پیدا  را  خودم  كم  كم  شدم  كه  دبیرستان  وارد 
از  آغاز جامعه شناسی  این دوران  پذیرفتم،  را  محدودیتم 
اجتماع  در  حضور  برای  را  خودم  باید  و  بود  من  دیدگاه 
ورزشی  های  رشته  در  سرسختانه  می كردم،  تقویت 
بدنسازی و بسکتبال خودم را به اثبات رساندم و پیشرفتم 
به نقطه ای رسیده بود كه توانستم مقام های زیادی كسب 

كنم و جزء برترین های ورزش باشم.
مشوقم خودم و نگاه های مردم بود

می شد  وارد  زیادی  فشار های  سالمم  چشم  به  اینکه  با 
وارد  آن  به  جدی  آسیب  می توانست  خواندن  درس  و 
تالش  از  پس  و  می دادم  تحصیل  ادامه  باید  اما  كند 
های فراوان توانستم در رشته تحصیلی مهندسی برق در 
دانشگاه پذیرفته شوم، مشوق اصلی من خودم بودم و نگاه 
های نادرست اطرافیان كه باید با پیشرفتم در زندگی این 
نگرش ها را تغییر می دادم و ثابت می كردم می توان ایستاد 

و مقاومت كرد حتی با یک چشم.
بدون استاد ياد گرفتم

از رشته تحصیلم رضایت كافی نداشتم به همین دلیل باید 
به دنبال راهی می رفتم كه در آن بهترین باشم، عالقه ام 
معماری  تزئینات  و  دستی  صنایع  سنتی  های  طراحی  به 
باعث شد خودم را محک بزنم و بدون اینکه استادی برای 
هنرهایی  بتوانم  باشم  داشته  زمینه  این  در  دادن  آموزش 
مانند گچبری، كاشی كاری بر روی چوب و آینه كاری را 
برای  خودآموزم  های  مهارت  با  بتوانم  امروز  و  بگیرم  یاد 
راه  متنوعی  آموزشی  كالس های   بینا  كم  و  نابینا  افراد 
اندازی كنم؛ خوشبختانه به عنوان خالق ترین فرد معلول 
هنرمند صنایع دستی انتخاب شدم و این موفقیت حاصل 

اتفاق تلخ دوران كودكی من است.

تيم بزرگی تشکيل دادم
به خودش  فقط  توانست  نمی  دیگر  كه  بود  رسیده  روزهایی  به  سعید 
نقل می كنم:  زبان خودش  از  را وقف می كرد،  باید خودش  بیاندیشد 
از  متشکل  آن  اعضای  كه  دهم  تشکیل  بزرگی  تیم  گرفتم  »تصمیم 
مهندسین، پزشکان، وكال، دانشجوها تا كاسبین و دانش آموزان هستند 
شوم  موفق  تیم  این  ساماندهی  با  بتوانم  تا  كرد  یاری  مرا  خداوند  كه 
آنها را به خانه سالمندان و خانه تعدادی از معلولینی كه خانه نشین و 
منزوی هستند ببرم تا از نزدیک آنها را ببینند و با تقویت روحیه این 
افراد، آنان را به باشگاه ها و مراكز درمانی هدایت كنم و تا جایی كه 
در توانم است نگذارم هیچ فرد معلولی به دلیل ماندن در محیط خانه 
به شدِت معلولیتش افزوده شود؛ و همچنین یکی دیگر از فعالیت هایم 
این بود كه با برگزاری كالس های صنایع دستی برای زنان سرپرست 

خانواده توانستم برای آنان شغلی ایجاد كنم.«
مدل شدنم برای تکميل اراده و قدرتم بود

قانونی در جذب افراد مدلینگ وجود دارد كه باید تنی سالم، ظاهری 
مناسب و استایل خوبی داشته باشی، اما من با مدلینگ شدنم این قانون 
را تغییر دادم و ثابت كردم كه افراد با محدودیت هم می توانند با اراده 

و قدرت در تمام عرصه ها حضور داشته باشند.
صحبت پايانی

حتی تصور نمی كردم روزی برسد كه از خودم راضی باشم و خانواده ام 
معلوالن  حال  كردن  خوب  مهمتر  همه  از  و  كنند  افتخار  داشتنم  به 
موجب آرامشم باشد، تا زمانی كه چشم سالمم یاری ام كند تا آخرین 
روزهای زندگی ام از هم نوعانم حمایت خواهم كرد تا طعم تلخ نگاه های 

مردم را نچشند.
مهدیه برنگ
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سمیرا علیپور موسی آبادی
نشر: مشهد

از پروانه شدن و به پرواز درآمدن
برابرش در  بودن  مقاوم   (SMA) و 

 از آتروفی
از حس و حالش می گوید

 در این كتاب شاهد شعرها و دل نوشته
زندگی، به  عشق  امید،  از  پر   هایی 

مقاومت و وفاداری...  خواهیم بود

طنین آغاز

زهره خوئینی
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 ه
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نشسته ام 
به تماشای باد 

كه بی لحظه ای درنگ  
در موانثت گیسوان تو 

بی پرده نجوا كنان راز دل می گوید... 
به تماشا نشسته ام 
و دستان حسرت را 

در سوز سرد مفرد كویر 
گره می كنم 

و در اندوه نگاه آسمان  
خواهش باران می بینم 

و امیدی گریزان  
از وحشت باد 

تکه تکه تبخیر می شود... 
به تماشا نشسته ام 

و زلفکان پریشانی را می بینم 
كه بی گناه به هر طرف یله شده اند 

و در زمهریر نگاه هوسبار باد  
در اشتیاق جان پناهی  

خورده می شوند... 
من به تماشا نشسته ام 

و دندان های معصوم شانه را 
بی تسکینی 

از رخوت انگشتانم 
بیرون می كشم

حسين موسوی-فلج اطفال-از شهر مشهد

كنارم بنشین
من با نفسهایت غزلها می سرایم

چشمانت آیینه ی زندگی من است
با من مدارا كن

زورم به زمانه نمی رسد
بگذار

با صراحت بگویم
عمریست

از كوی تو با چه حالی گذر كردم
حميده محمدپور-دارای معلوليت سی پی-از بابل

گلدان پشت اتاقم ،گل داد
نور خورشید كه به او می تابید

ذوق و شوقم بیشتر، نمایان میشد
بخودم گفتم كاش

این لحظه خوبیست كه عکاس شوم
چیک چیک چیک

و پریدم به سمتی دیگر
نورهای صفحه زمینه را، یک روتوشی كردم

پز دادم  و بخود خندیدم
ناخودآگاه  زیر لب گفتم

توفقط یک گل در گلدان دیدی
 وچنان عاشق و مجذوب شدی

وای از اینهمه گل
وای ازاینهمه رنگ

سرگذشت گلها بنظر جذابست
 دلدادگی و عشِق قشنگی دارند

بَه ..كه داستانی ست مابین خدا و گلها
گل و دل

در یک كلمه بنظر شاهکارند
و چه خوبست كه جان میدهند به آدمها

و چه خوبتر كه پیوند خورند در نظر آدمها
شاعرمريم جمشيدی-شيراز-معلوليت جسمی حرکتی

 
و من پروانه ی ناشنوا 

زیباتر از طبیعت و باران می نگرم
عمیق تر از دریا می اندیشم 
با پای شاعرانه قدم می زنم

و اگر دوباره به دنیا آیم 
باز هم به خدا خواهم گفت 

مرا ناشنوا بیافرین 
تا سخنان گرگ ها را نشنوم

شاعر ناشنوا-اصفهان
مينوش احمدی پور 

حاال چرا نمی كنی از من یادی
گفته بودم كه بی تو می  میرم

روزی پر می گیرم 
سراغت رو از آدم ها دیگه نمی گیرم

سراغت رو نمی گیرم به آرامی جون میدم
به دنیای دیگه ای میرم

فريبا شير محمدی-بيدستان، نابينا
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طرح: الهام خليلی مهر
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.

ان
رمي

طا
ن 
سي

 ح
ح:
طرا

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

کنند. 
جايزه اي  تحليل  بهترين  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.
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ازدواج  دارند.  یکدیگر(  با  خونی  ارتباط  )دارای  مشترک  جد   1
است.  از جمعیت جهان شایع  تا 50% درصد  بین %20  فامیلی 
ایران،  در  ازدواج  نوع  این  شیوع  شده،  انجام  مطالعات  مطابق 
تركیه، پاكستان، كشورهای عربی، افغانستان و جنوب هند بین 
10% تا %50 است )ایران 30% تا %40( و در كشورهای اروپایی و 
غربی كمتر از %1. این میزان تمایل در این كشورها عمیقا ریشه 
در تمایالت فرهنگی جوامع آنها دارد. به عنوان مثال، مستحکم 
نوع  این  حال،  این  با  خانواده ها.  انسجام  و  فامیلی  روابط  كردن 
ازدواج در سایر كشورهای جهان به دالیل فرهنگی و حتی قانونی 
شیوع كمتری دارد )برای مثال، در 31 ایالت آمریکا جرم تلقی 
شده و غیرقانونی است، در استرالیا، انگلستان منع قانونی ندارد(؛ 
هم چنین، در آئین زرتشت این نوع ازدواج كامال ممنوع بوده است. 
ولی پیروان ادیان اسالم و پروتستان منعی برای این قبیل ازدواج 
بیماری های   و  عامل  معلولیت   مهم ترین   كه  وجودی  با  ندارند. 
ژنتیکی  و ناهنجاری های ارثی در ایران ازدواج های  فامیلی  است،  
اما تمایل به آن در مقایسه با 20 سال پیش كاهشی نداشته و گام 
موثری در جهت كاهش نرخ این نوع ازدواج برداشته نشده است. 
اگر این  روند ادامه  یابد، در آینده  درصد باالیی  از جمعیت  كشور 
دچار معلولیت های  شدید یا خفیف  ذهنی  و جسمی  خواهند شد. 
بیماری های  رسیدن  ارث  به  ژنتیک،  متخصصان  گفته  مطابق 
است.  وراثت  آن ها  از  یکی  كه  دارد  متفاوتی  الگو های  ژنتیکی، 
مبتال  بیماری  به  ژن،  از  سالم  كپی  یک  داشتن  با  فرد  معموال 
در  معیوب،  ژن  كپی  دو  هر  باید  بیماری  بروز  برای  و  نمی شود 
دو  هر  فردی،  مادر  و  پدر  اینکه  باشد.  احتمال  داشته  وجود  او 
را  معیوب  آن كپی  و  باشند  داشته  را  ژنی  از  معیوب  یک كپی 
بیشتر  از  فرد  هر  زیرا  نیست.  زیاد  كنند،  منتقل  فرزند خود  به 
ژن های خود 2 كپی دارد كه یکی را از پدر و دیگری را از مادر 

دریافت می كند و معموالً یکی از این دو كپی را مادر یا پدر به 
فرزند خود می دهند.  اینکه كدام یک از این 2 كپی به فرزند داده 
 شود، كامال اتفاقی است، اما در ازدواج های فامیلی زن و مرد، هر 
دو ژن های مشتركی را از یک جد مشترک به ارث برده اند، لذا 
باشد،  داشته  وجود  آنها  دوی  هر  در  معیوب  ژن  اینکه  احتمال 
دارد كه هر  این خطر وجود  بنابراین  افزایش می یابد.  به شدت 
كه  بدهند، خطری  انتقال  فرزند خود  به  را  معیوب  ژن  والد،   2
متعددی  شواهد  است .  كمتر  بسیار  غیرفامیلی  ازدواج های  در 
ازدواج های  از  حاصل  فرزندان  می دهد،  نشان  كه  دارد  وجود 
از  وسیعی  به طیف  ابتال  معرض خطر  در  بیشتر  بسیار  فامیلی، 
عقب ماندگی های  قلبی،  بیماری های  مانند  ژنتیکی  اختالل های 
براساس  هستند.  ارثی  نابینایی های  ارثی،  ناشنوایی های  ذهنی، 
بررسی های انجام شده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی 3% تا %4 نوزادانی كه در كشورمان به دنیا می آیند، به 
در  این  هستند،  مبتال  مادرزادی  نقص  یا  ژنتیکی  بیماری  یک 
ژنتیکی در  بیماری  به  مبتال  نوزاد  تولد  احتمال  است كه  حالی 
ازدواج های فامیلی 2 برابر است. نرخ سقط جنین بین زوجهایی 
كه با یکدیگر رابطه فامیلی دارند نسبت به سایر زوجها، بیشتر 

ازدواج فامیلی و ناهنجاری نوزادان 

ت
مـــ

سال
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نشان می دهند كه رابطه مستقیمی بین افزایش مرگ و میر جنین و كودكان با ازدواج فامیلی وجود دارد. به طور كلی، فراوانی 
)پسرعمو -دخترعمو، پسرعمه-  دختردایی، پسردایی- فامیلی درجه 2  یکدیگر نسبت  با  آنها  والدین  نوزادانی كه  بین  ناهنجاری 

دخترعمه و دخترخاله-پسرخاله( دارند، 2 برابر بیشتر است )6%-4%(.  
در كشور امارات متحده عربی هم مانند ایران، به سبب فرهنگ و اعتقادات خاص، ازدواج فامیلی در یک نسل از %39 به 50.5% 
افزایش یافته است و این كشور ششمین كشور جهان از لحاظ تولد نوزاد مبتال به ناهنجاری است. اما دولت امارات، آزمایش های 
پیش از ازدواج را برای شهروندان خود اجباری كرده و آنها می توانند این آزمایشات را رایگان انجام دهند؛ برخالف ایران كه این 
قبیل آزمایشات هزینه ی باالیی دارند و مشمول بیمه هم نمی شوند، در نتیجه اغلب زوج ها به دلیل هزینه های باال از انجام آنها 

صرفنظر می كنند. 
مطالعات نشان داده اند كه باالرفتن سطح آموزش زنان، باالرفتن سن ازدواج، نقل مکان از روستاها به نواحی شهری و بهتر بودن 
شرایط مالی خانواده نرخ این ازدواج را تا حدودی كاهش داده است. بااین حال، در كشورهایی مثل ایران، كه ازدواج فامیلی شایع 
باروری احساس  ارزیابی خطر  برای مشاوره ژنتیک و  امکانات بیشتر  برنامه های آموزش عمومی و  به  نیاز مبرم و ضروری  است، 
می شود. این برنامه ها باید برای دختران و پسران جوان مجرد، پیش از ازدواج و به منظور افزایش آگاهی آنان از خطرات بالقوه ی 

مرتبط با ازدواج های فامیلی برگزار شوند.  
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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
.
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