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آسیب پذیِر  افراد  و  معلوالن  از  مراقبت  ناخوانده،  مهمان  این  كرونا،  ویروس  شیوع  با 
اقدامات  منتظر  هدف  جامعه  و  یافت  بیشتری  جدیت  بهزیستی  سازمان  تحت پوشش 

ویژه ای در این زمینه بودند.
بهزیستی  به كمک سازمان  این كارزار  بنیاد مستضعفان در  از جمله  نهادهایی  اینکه  با 
انجام شود،  مؤفقیت  با  معلوالن شدید  به ویژه  معلوالن  از  نگهداری  و  قرنطینه  تا  آمدند 

متأسفانه این سازمان در انجام این وظیفه خطیر، عملکرد مطلوبی از خود نشان نداد.
بهزیستی اعتبار10 میلیارد تومانی دریافت شده از بنیاد مستضعفان را به صورت وجه نقد 
و به منظور تهیه اقالم بهداشتی در شرایطی به حساب افراد آسیب دیده نخاعی واریز كرد 
كه قرنطینه افراد از تهیه نان شب واجب تر بود. واریز این مبالغ اگرچه به خودی خود اقدام 
بر آن  را  معلولیت های شدید  دارای  افراد  اما در آن شرایط حساس  بود  كمک كننده ای 
نیاز خود تردد بیشتری در شهرها داشته  تا برای خرید اقالم بهداشتی مورد  می داشت 

باشند.
درحالی كه وظایف سازمان بهزیستی اقتضا می كرد تمهیدات اثربخش تری برای رفع این 
مشکل اتخاذ كند و یا دست كم رأساً در خرید این اقالم ورود كرده و ضمن كاهش خطر 
ابتالی معلوالن به كرونا با خرید كالن این اقالم از تخفیفات حاصله بهره بیشتری بجوید.

همچنین از این سازمان انتظار می رفت تا اقالم مورد نیاز طیف های مختلف معلوالن را 
توسط كادر اجرایی و اتخاذ روش های ناشی از احساس مسئولیت و حس مددكارانه خود 
به دست جامعه هدف برساند و با پرداخت وجه نقد كه خروج معلوالن از منزل را تشدید 
می كند و نیز بدون اتخاذ  سازوكارهای منطبق با شرایط بحران، جامعه را شگفت زده نکند.

اگرچه خبرها از ضدعفونی مراكز نگهداری از معلوالن حکایت داشت و دارد اما این سازمان 
هنوز هیچ تصویر واضحی از نحوه انجام این عملیات، نحوه گرفتن تست در مراكز، صحت 
و سالمت پرسنل فعال در مراكز و نحوه ابتال و درمان مبتالیان منعکس نکرده و حتی 
در خصوص آمار بیماران و فوتی ها و نیز روند درمان آنها اطالعات واضحی را ارائه نکرده 
و همچنان از پشت درهای بسته اطالع رسانی می كند و از جامعه پذیرش اخبار بی تصویر 

را انتظار می دارد.
قرنطینه افراد دارای معلولیت با توجه به محدودیت های حركتی و همچنین معلولیت های 
افراد دارند، شاخص های متمایزی دارد و صحت  از این  ثانویه و بیماری هایی كه برخی 
این عملیات در گرو قرنطینه پرسنل و كادر مدیریتی مراكز است و انتظار می رود سازمان 
بهزیستی شفاف سازی در این خصوص را در دستور كار خود قرار دهد كه متأسفانه در این 

خصوص نیز این سازمان انتظارات را برآورده نکرد.
با  باالیی دارد، تهه پوسترها و بسته های آموزشی  نکته دیگری كه توجه به آن اهمیت 
نخستین  در  سازمان  این  بود،  معلولیت ها  انواع  ویژه  كرونا  به  ابتال  از  پیشگیری  هدف 
هفته های شیوع كرونا آنچنان سراسیمه و آشفته بود كه فراموش كرد آموزش های بهنگام 

به جامعه هدف را در دستور كار خود قرار دهد.
البته اخیراً بهزیستی كلیپ های آموزشی را تهیه و منعکس كرده است، این اقدام هرچند 
با تأخیر و پس از پشت سر گذاشتن بحران اصلی انجام شد اما از حیث توجه به نقدها و 

پذیرش مسئولیت های جاافتاده حائز ارزش است.
 

عملکرد بحران زده بهزیستی در کارزار کرونا

رقيه بابايی
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در فرهنگ ما ، شهادت مرگی نیست كه دشمن ما بر مجاهد تحمیل 
كند. شهادت عروجی ملکوتی است كه مجاهد با تمام آگاهی ، منطق 

، شعور و بیداری و بینایی آن را بر می گزیند.
سایه  در  تا  جنگید  مرزها  از  خارج  شجاعانه  سلیمانی  شهید  سردار 
جهانی  استکبار  شوم  نقشه   ، همرزمانش  و  او  های  فداكاری  و  ایثار 
در خاورمیانه خنثی شود تا بیش از این شاهد تجاوز آشکار و ظلم به 
مردم بی دفاع و تاراج ثروت ملی كشورهای منطقه نباشیم و از سوی 
تا مسئولین كشور در سایه  آورد  به وجود  را  ارزشمند  دیگر فرصتی 
امنیت نسبت به استقرار عدالت و استحکام نظام و همچنین توجه به 

محرومان كشورمان بکوشند.
و  او  شهادت  ولی  رفت  ما  ازمیان  و  بست  بر  رخت  مظلومانه  سردار 
همرزمانش به ما درس مقاومت را آموخت ، مقاومت در مقابل كافران 
مستکبر و منافقین زیرک. منافقینی كه از صدر اسالم تاكنون همواره 
ضربه های اساسی به جنبش های مردمی و نهضت های اسالمی وارد 
به مصداق  قرآن كریم  نیز در  متعال  اند. همچنان كه خداوند  آورده 
اْلَْسَفِل  ْرِک  الدَّ فِی  الُْمنافِقیَن  إِنَّ   ( شریفه  آیه  منجمله  متعدد  آیات 
ِمَن النَّاِر َو لَْن تَِجَد لَُهْم نَصیراً ( ما را به این نتیجه می رساند كه خطر 

منافقین به مراتب بیشتر از كفار است.
یادآور می  را  انقالب  اولیه  منافقین در سالهای  بنابراین حركت های 
شویم كه نتیجه نفوذ آنان در میان مردم ،شهادت مطهری ها و بهشتی 
آنان  نفاق  از چهره  این شهادت ها پرده  ها و رجائی ها را رقم زد و 
برداشت و همگان دریافتند كه زیربنای فکری و اعتقادی منافقین نیز 
كفر است. اتفاقی كه چهره های واقعی برخی شخصیت های سیاسی و 
صاحب منصبانی همچون بنی صدر را آشکار نمود تا باالجبار از ایران 

گریخته و به بیگانگان پناه ببرند.
و اما ماجرای منافقین داستانی است كه همواره در جبهه باطل و رو در 
روی حق جاریست و حضور نفوذی ها در میان حکومت ها یک واقعیت 

انکار ناپذیر است . همچنانکه در همان سالها منافقین توطئه ای جدید 
را آغاز نمودند. به گونه ای كه آنها آگاهانه واژه “منافقین” را انحصارا به 
گروهک خاصی منتصب و اینگونه وانمود نمودند كه “منافقین همان 
هایی بودند كه از ایران فرار و به كمپ اشرف گریخته اند و ما اكنون در 
میان خود منافقی نداریم !” و با این نیرنگ هرگونه مبارزه با منافقین 

را كمرنگ نمودند.
و از آن روزها به بعد بی عدالتی و تبعیض قوت گرفت تا بدان حد كه 
با رخنه منافقین در دستگاه های تاثیرگذار ، فساد در سیستم اجرائی 
و قضائی كشور نهادینه شد تا در پی رنگ باختن تروریسم نظامی كه 
درنقش  منافقین  از  دیگری  شاهد چهره  علنا   ، بود  آنان  قدیم  شیوه 
تروریسم اقتصادی باشیم تا بدینوسیله بتوانند ضمن دست اندازی به 
حقوق بیت المال و تضعیف ارزش پول ملی ، بستر فرار مغزها را محیا 
و فضای كارآفرینی و كسب و كار را به ركود كشانند تا بیکاری ، طالق 
و  فقر  از  ناشی  اجتماعی دیگر   و ده ها معضل  ، خودكشی  اعتیاد   ،
تنگدستی- به سراغ مردم نجیب ایران بیاید تا بدانجا كه بیش از شصت 

میلیون نفرنیازمند دریافت یارانه حمایتی و سبد معیشتی باشند!
بنابراین ساده اندیشی است اگر مقاومت را فقط در بیرون از مرزها معنا 
كنیم. استکبار جهانی را نباید نادیده گرفت، ولی استکبار همواره بر 
پایه كفر مستکبرین خارجی و نفاق منافقین نفوذی استوار است كه 
باید با هردو جنگید. ولی هرگز نباید فراموش كرد كه خطر منافقین 

بیشتر از كفار است.
پس مراقب باشیم مبادا مبارزه با كفر ، ما را از جبهه مقابله با منافقین 

غافل نماید .
به امید مقاومت در دو جبهه با هوشیاری و بصیرت

سيدمحمدموسوی: رئيس هيات مديره شبکه ملی تشکل های 
غير دولتی معلوالن جسمی حرکتی کشور
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اگر در یک جمله بخواهم كانون را توصیف كنم می گویم كانون دقیقا همان 
جایی است كه من را به یک دختر پرتالش و اجتماعی تبدیل كرد و انگیزه 

زندگی با افرادی به  جز خانواده ام را برایم مهیا كرد.
در سن 9 سالگی وقتی كالس سوم ابتدایی بودم توسط آقای سید محمد 
از  و  آشنا شدم  این مجموعه  با  توانا،  معلولین  كانون  بنیان گذار  موسوی، 
آنجایی كه جزء دانش آموزان ممتاز مدرسه به شمار می آمدم این امتیاز را 
در اختیار داشتم كه در جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز شركت كنم 
هدیه ای  اولین  دارم  یاد  به  و  بگیرم  جایزه  تشویق  و  بود  یاد  عنوان  به  و 
این  نظر می رسد  به  نکته ای كه جالب  بود  والیبال  به من دادند توپ  كه 
است كه به تمامی دانش آموزان ممتازی كه دارای محدودیت بودند بدون 
قرعه كشی جوایزی اهدا می شد و آنها هم همچون دانش آموزان تندرست 
تشویق می شدند، این گونه مراسمات موقعیت مناسبی بود تا من و دوستانم 
بتوانیم به روی صحنه موفقیت قدم بگذاریم و عدم تفاوت خود با هم سن 
و  تحصیل  سال های  گذراندن  از  بعد  برسانیم؛  اثبات  به  را  سال هایمان  و 
كامپیوتر  مهندسی  ارشد  دانشجوی  امروز  این جشن  در  شركت هر ساله 

هستم.
كانون  با  آشنایی  اول  او سال های  می گوید.  نوروزی  را صبا)زینب(  این ها 
توانا تصور می كرد این مجموعه مکانی برای نگهداری افراد دارای معلولیت 
است، و چون تا آن زمان موقعیتی برای ارتباط با همنوعانش فراهم نشده 
اما پس  نوعی ترس در دل داشت  آنها  با  روبه رو شدن  از  رو،  این  از  بود 
تحصیل  به  مشغول  دبیرستان  مقطع  در  او  كه  زمانی  سال ها،  گذشت  از 
می شود توسط یکی از مدیران كانون توانا به نام خانم بریانی كه از قضا از 
دبیران مدرسه او نیز بود به این مجموعه دعوت می شود و هم زمان آشنایی 
عهده  بر  را  سازمان  اجتماعی  معاونت  زمان  آن  در  كه  حسینی  آقای  با 
داشتند موجب ترغیب و تشویق او برای حضور در كانون می شود. صبا در 
رو  آقا موسوی می افتد »درَست  از حاج  یاد جمله ای  به  بین حرف هایش 

ادامه بده و حتما به دانشگاه برو زیرا تو در آینده باید  از مدیران كانون 
و  می كند  دوچندان  تحصیل  برای  را  تالشش  جمله  همین  باشی«  توانا 
خوشبختانه در جایگاه امروزش مدیریت آی تی و وب سایت این مجموعه 

را بر عهده دارد.
صبا یک دختر فروردینی در بیست وهفتمین روز از اولین فصل سال 1363 
و در روستای »بََکندی« یکی از روستاهای توابع استان قزوین متولد شده 
است، در حال حاضر ساكن مهرگان این استان است. او فرزند بزرگتر و تک 

دختر خانواده است و سه برادر دارد.
دارای  زادی  مادر  طور  به  پا  یک  و  دست  دو  ناحیه  از  موفق  عضو  این 
معلولیت است، او می گوید: به دلیل مادرزادی بودن معلولیتم بدون اینکه 
خود متوجه این موضوع شوم با این شرایط كنار آمدم و زمانی كه خودم 
را شناختم به همان شکل تفاوت ها را پذیرفتم كه در واقعیت هستند. از 
كودكی اش كه سخن می گوید بیشتر از خوبی های آن دوره یاد می كند: در 
انتخاب می كردند  را  من  یاركشی  در  كودكی ام  بازی همبازی های  هنگام 
به همین دلیل حتی در بازی های كودكانه هم متوجه معلولیتم نمی شدم.

معلم کالس اولم برايم موکت پهن کرد
 زمانی كه برای ثبت نام كالس اول ابتدایی به مدرسه رفتیم مدیر مدرسه 
مدرسه  در  باید  داد   پیشنهاد  و  كرد  داری  خود  من  نام  ثبت  از  ابتدا 
اولم  كالس  معلم  همچنین  و  مادرم  تالش  با  اما  بخوانم  درس  استثنایی 
خانم پناهی توانستم در آن مدرسه تحصیل كنم، از آنجایی كه من برای 
نوشتن از پاهایم كمک می گرفتم نمی توانستم مانند سایر دوستانم بر روی 
نیمکت بنشینم به همین دلیل خانم پناهی تکه موكتی را در گوشه كالس 
تا بتوانم بدون هیچ مشکلی درس و مشق هایم را بخوانم  برایم پهن كرد 
داد  سفارش  من  برای  مخصوصی  میز  پدرم  مدتی  از  بعد  اما  بنویسم  و 
به  توانستم  آن  از  پس  بود،  شده  طراحی  من  شرایط  مناسب  میز  آن  و 
آنجایی  از  بنویسم.  و  بنشینم  راحتی همانند بچه های دیگر بدون دغدغه 

پیک توانا پای گفتگو با یکی از پرسنل  فعال کانون توانا؛
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كه به درس عالقه داشتم همیشه به عنوان شاگرد اول كالس انتخاب 
می شدم. 

کانون توانا مهم ترين فصل زندگی
زندگی ام  فصل  مهمترین  می كنم  مرور  را  زندگی ام  فصل های  وقتی 
بگویم  بتوانم  به جرأت  توانا رقم زده است، شاید  را كانون معلولین 
بهترین  از  خانواده هستیم  همانند یک  كه  كنار همکارانم  در  بودن 
و قشنگ ترین حس های درونی و بیرونی من محسوب می شود. فکر 
كردن به اینکه اگر روزی كانون توانا نبود و حاج آقا موسوی این قشر 
و  آینده  نمی دانم  و  است  آزاردهنده  برایم  نمی كرد  را صاحب شغل 
زندگی من چه شکلی به خود می گرفت و اگر در یک جمله بخواهم 
كانون را توصیف كنم می گویم كانون دقیقا همان جایی است كه از 
من یک دختر پر تالش و اجتماعی ساخت و انگیزه زندگی با افرادی 

به جز خانواده ام را برایم مهیا كرد.
مهم ترین علت ماندگاری من در این مجموعه انگیزه و انرژی بخشیدن 
شخص آقای موسوی و همچنین حمایت های مدیران كانون توانا بود 
این  به  تعصب  و  خوب  احساس  یک  به  تبدیل  زمان  مرور  به  كه 
سازمان شد، با وجود اینکه بیرون از كانون توانا پیشنهاد كاری داشتم 
اما عالقه ام به اینجا باعث شد بمانم و بعد از این هم خواهم ماند زیرا 
و  شده ام  حمایت  مجموعه  این  طرف  از  بودم  دانشجو  كه  زمانی  از 

امروز وقت آن رسیده است تا كانون نتیجه حمایتش را ببیند.
تقدير از طرف رياست جمهوری

نمونه  به عنوان كارمند  توانا  از كانون  نمایندگی  به  در سال 1397 
سال انتخاب شدم و ازجانب ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری 
مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتم و این اتفاق بزرگ و مهم انگیزه من 
برای ادامه تحصیل و تالش برای پیشرفت های بیشتر در زمینه های 
مختلف را چند برابر كرد زیرا در آن روز در كنار نخبگانی قرار گرفتم 
كه در كنار آن ها احساس ضعف می كردم و برعکس این موضوع این 

بود كه حضور من در كنار این افراد برایشان جالب و زیبا بود.
من بر این باورم هر كسی به نوعی می تواند با تالش و كوشش موفق 
ندارد،  ارتباطی  بودن  غیرمعلول  یا  معلول  به  موضوع  این  و  باشد 
من برای رسیدن به موفقیت هایم مسیر زیادی را طی كرده ام و اگر 
بخواهم آنها را برایتان بازگو كنم از تالشم در ورزش می گویم كه در 
رشته تنیس توانستم با پا مسابقه دهم و مقام سوم قهرمانی كشوری 
را  كشوری  دوم  مقام  شطرنج  رشته  در  همچنین  و  كنم  كسب  را 
بدست آورم و یا در زمینه تحصیل موفق به دریافت مدرک ccna و

php  شوم، قبولی در مقطع كارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر از 
دیگر موفقیت های من به حساب می آید.

معلوليت در کشور ما يعنی...
معلولیت در جامعه ما یعنی تحقیر شدن، یعنی نادیده گرفته شدن و 
یعنی  منزوی شدن،  و  تنها  یعنی  توانایی هایت  تمام  داشتن  وجود  با 
جنگیدن با مشکالت اقتصادی، اما دیدگاه من  كامال عکس دیدگاه 
كه  می گویم:  معلولیت  دارای  فرد  یک  عنوان  به  من  است،  جامعه 
همیشه شرایط جسمی ام موجب پیشرفت من شده است زیرا همیشه 
تمام  وجود  با  و  برسانم  اثبات  به  را  توانمندی هایم  تا  كرده ام  اراده 
محدودیت ها كارهایی را انجام دهم كه یک فرد تندرست نمی تواند 

از عهده آن برآید. 
کالم آخر

سال ها  این  در  كه  كنم  تشکر  كسی  زحمات  از  می خواهم  آخر  در 
طوالنی  سال های  اگر  كه  كسی  است،  بوده  من  با  و  من  كنار  در 
او  را جبران كنم و قدردان  او  هم تالش كنم نمی توانم محبت های 
باشم زیرا او آنقدر مهربان است كه توصیفش در یک كلمه »مادر« 
آقای  جای نمی گیرد؛ و همچنین  قدردان زحمات آقای موسوی و 
هادی پور هستم كه با اعتماد  به من، فرصتی در اختیارم گذاشتند تا 

بتوانم خود و توانایی هایم را ثابت كنم.

 

 

 

مهديه برنگ
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به تازگی، در آلبرتا از یک زن با معلولیت جسمی، خواسته شده است پ

كه فروشگاه مواد غذایی را ترک كند و دیگر به آنجا برنگردد، چرا كه 
اندازه كافی سریع  به  را  مواد غذایی خود  بسته های  است  نمی توانسته 
كه  داشت  اظهار  پرداخت  كارمند  گزارش،  مطابق  كند.  بسته بندی 
كلنجاررفتن طوالنی او با بسته های مواد غذایی اش باعث می شده است 
صف به كندی پیش برود و طبق گفته ی فروشگاه هیچ كارمندی برای 
كمک به او در دسترس نیست و احتماالً مشتریان دیگر نیز كمکی به 

وی نمی كنند.
این داستان با آنچه بسیاری از معلوالن گفته اند و تجربه كرده اند سازگار 
و  پایه  را  ادعاها  این  از  درصد   60 تقریباً  بشر  كمیسیون حقوق  است. 
اساس تبعیض می داند. افراد با ناتوانی خاص به طور معمول از حقوقی 
كه همه می دانیم باید از آن برخوردار باشند، محروم هستند. نظرسنجی 
از  درصد   90 كه  داد  نشان  هانسن«   »ریک  بنیاد  توسط  شده  انجام 
ناتوانی  كه  افرادی  برای  كه  هستند  موضوع  این  موافق  ها  كانادایی 
هنوز  اما  امتیاز.   یک  نه  است،  حق  یک  »دسترسی«  دارند  جسمی 

تعصب خاصی در نحوه برخورد با معلوالن وجود دارد.
ناتوانی موضوعی حساس است. ترس از اشتباه گفتن مانع از صحبت كردن 
افراد درباره  هر موضوع دیگری می شود و باعث می شود از گفتگوهای 
نوعی  خود  نوبه  به  اجتناب  این  كنند.   خودداری  ناتوانی  درباره  مهم 
محیط سمی ایجاد می كند كه منجر به موقعیت هایی از قبیل مواردی 

كه در باال گفته شد می شود.
ما در تحقیقاتمان در اتحادیه سیاست ناتوانی كانادا، با گروه های مدافع 
حقوق معلولیت همکاری كردیم و برخی از دستورالعمل ها را جمع آوری 
را  برای شركت در گفتگو  توانایی خود  افراد كمک كنیم  به  تا  كردیم 
از طریق راه های مثبت افزایش دهند و اعتماد به نفس داشته باشند. در 

اینجا، برخی از این دستورالعمل ها را به اشتراک می گذاریم: 
گوش دهید افراد چگونه در مورد خود صحبت می كنند. خود فرد را 

الویت قرار دهید نه معلولیتش را. 
دولت كانادا از زبانی كه آن را زبان »اول، مردم« نامیده است حمایت 
كرده، زبانی كه بر الویت قراردادن خود فرد در مرحله اول و معلولیت در 
مرحله دوم تأكید می كند. بسیاری از معلوالن می گویند معلولیتی در 
آنها وجود ندارد: آنها فردی با ناتوانی خاص نیستند و بسیاری معتقدند 
آنها یک فرد معلول هستند، كسی كه توسط جهانی غیرفعال شده و به 

آنها اجازه شركت و شکوفایی داده نشده است.
طنزآميز سخن نگوييد

هیچ اشکالی ندارد درباره ناتوانی یا معلولیت صریح و صادقانه صحبت 
كنیم چرا كه طنزآمیز سخن گفتن در این باره ممکن است برای بعضی 
ناتوانی  مورد  در  كه چیزی شرم آور  كند  مطرح  را  مسئله  این  افراد  از 
صحبت  آن  مورد  در  مستقیم  طور  به  نمی توانیم  اینکه  یا  دارد  وجود 

كنیم مگر اینکه آن را بامزه و خنده دار جلوه دهیم.
از لحن احساسی غيرضروری خودداری کنيد

نمی شود  باعث  معلولیت  است.  زندگی  واقعیت  از  بخشی  هم  ناتوانی 
كسی قهرمان، مقدس، قربانی و یا یک جنگنده جلوه كند. این كلمات 
فکر  این طور  عوض،  در  هستند.  بعدی  یک  نشان دهنده  شخصیت های 

كنید: افرادی پیچیده و جالب، مثل همه افراد دیگر.
از گفتن کلمه ی »معلوليت« خودداری کنيد

تلقی می شود،  تحقیركردن  معنای  به  گاهی  معلولیت  یا  معلول  كلمه 
داللت بر اینکه افراد معلول در جامعه بی فایده هستند. این نقطه ضعف 
اجتماعی چیزی است كه باید با آن مبارزه كنیم، نه اینکه صرفاً در زبان 

آن را بپذیریم و غنی سازیم.
 فرد معلول را »بيمار« تلقی نکنيد

یک  به  را  مهم  تصمیمات  مسئولیت  كه  است  منفعل  فردی  بیمار 
متخصص بهداشت واگذار كرده است. معلوالن در بیشتر موارد زندگی 

مستقل در جامعه دارند. پس به یاد داشته باشید آنها بیمار نیستند.
افراد غير معلول را »عادی« خطاب نکنيد

افراد  كه  است  معنی  بدان  این  هستند،  طبیعی  معلول  غیر  افراد  اگر 
معلول غیرطبیعی هستند. با این حال ناتوانی برای برخی از افراد عادی 
است. طبقه بندی كسی به عنوان فردی »غیرطبیعی« رنجش آور است.

حرف آخر:
به ناتوانی شخص اشاره کنيم؟

آیا در گفتگویی كه انجام می دهید »معلولیت« موضوع مهمی است؟ 
از جزئیات  بسیاری  یا  قومیت، شغل  افراد، جنسیت،  معرفی  هنگام  ما 
شخصی دیگر را مشخص نمی كنیم. ناتوانی هم بخشی از شرایط زندگی 
است، مثل دیگر شرایط زندگی. در برخی گفتگوها بااهمیت خواهد بود 

و در برخی دیگر نه.

 بگوییم »فرد دارای معلولیت« یا »فردی دارای ناتوانی«؟

ترجمه: بهناز ضبيحی
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اگر قرار باشد این افراد مشهور دارای معلولیت، 
با  را  چیزی  خود  حرفه ای  موفقیت  بر  عالوه 
توانایی  آن  باشند  گذاشته  اشتراک  به  جهان 
زندگی  آنهاست.  خودبهبودی  و  خودسازی 
بیشتر آنها آسان نبوده و دقیقاً به همین دلیل، 

آنها نمونه و الهام بخش هستند.
فريدا

فریدا در دوران كودكی دچار فلج اطفال شد 
و به گفته برخی منابع، اسپینا بیفیدا )شکاف 
را  پنهان  یا  آشکار  به  صورت  مهره ها  مادرزاد 
می گویند( نیز داشت، كه این امر باعث ایجاد 
راست  پای  در  حركت(  )اختالل  دیسمتری 
وی شد. عالوه بر این، مشکالت ستون فقرات 
وی در اثر سانحه ای كه در بزرگسالی متحمل 
شده بود، وخیم تر می شود كه او را برای تمام 

زندگی با مشکالت جسمی همراه ساخت.
فریدا بخش اعظم زندگی خود را در رختخواب 
این  با  برد.  رنج  شدید  درد  از  و  كرد  سپری 
وجود، او به یکی از مشهورترین هنرمندان در 
تمام دوران و نمادی از قرن بیستم تبدیل شد.

جان نَش
قالب  در  كه  مشهور  آدم های  از  نمونه  ای 
را شکست؛ جان  قالب های متعارف  معلولیت، 
نش، ریاضیدان آمریکایی است كه زندگی اش 
قرار  حاد  پارانوئید  اسکیزوفرنی  تاثیر  تحت 
داشت و به لطف فیلم »یک ذهن زیبا« برای 
بیماری اش  با  نش  است.  شده  شناخته  ما 
ایجاد  علمی  موفق  حرفه   یک  و  كرد  مبارزه 

را  اقتصاد  نوبل  جایزه  سال 1994  در  و  كرد 
به دست آورد.
آندره بوچلی

آندره بوچلی، خواننده تنور، نوازنده، نویسنده 
و تهیه كننده موسیقی با اصالت ایتالیایی تا به 
كارهایش  از  نسخه  میلیون  از 75  بیش  حال 
گلوكوم  با  وی  است.  رسانده  فروش  به  را 
مادرزادی متولد شد كه موجب تنبلی چشم و 
كم بینایی او شده بود، با این حال هیچ عاملی 
به  شروع  سالگی  شش  از  او  و  نشد  او  مانع 
یادگیری پیانو كرد . اما در سن 12 سالگی در 
جریان یک بازی فوتبال دچار ضرباتی شد كه 
وی را كاماًل نابینا كرد.آندره با روحیه پیشرفت 
روی  تماماً  تا  ذاتی كه داشت، تصمیم گرفت 
موسیقی و به طور خاص روی آواز تمركز كند. 
او همچنین به تحصیل حقوق پرداخت. بوچلی 
جوایز بی نظیر بین المللی زیادی دریافت كرده 
یسولو  ساحل  از  بخشی  همچنین  و  است 
بوچلی  نام  به  ایتالیا   آدریاتیک  دریای  در   ،

نامگذاری شد.
الکس زاناردی

الکس زاناردی پس از چندین سال رقابت در 
مسابقات رانندگی فرمول یک ، در سال 2001 
دچار سانحه ای شد كه در آن هر دو پایش را 
از دست داد. سه سال بعد ، او دوباره در حال 
پروتز  سری  یک  با  بود   BMW با  رانندگی 
كه شخصا آن را با وضعیتش تطبیق داده بود. 
مسابقات  در  قهرمانی جهان  پیروزی  او چهار 

این  با  كرد.  كسب   )WTCC( اتومبیلرانی 
حال در سال 2007 تصمیم گرفت تالش های 
ورزشی خود را روی دوچرخه سواری ویژه افراد 
چرخه ای  سه  كند.  متمركز  معلولیت  دارای 
خودش  توسط  نیز  می شود  سوار  او  كه 
طراحی شده است و تا به امروز سه مدال طال 

پارالمپیک كسب كرده است.
آرون فوترينگام

الهام بخش ترین  از  یکی  اینکه  بر  عالوه  آرون 
همچنین  است،  معلولیت  دارای  مشهور  افراد 
یکی از مشهورترین اسکیت بازان جهان است . 
تخصصش؟ اسکیت ویلچر. در دوران كودكی، 
آرون تحت عمل جراحی مفصل ران قرار گرفت 
كه وی را مجبور به استفاده دائمی از صندلی 
تمرین های  به  او  وجود،  این  با  كرد.  چرخدار 
خود  معلولیت  با  كه  عالقه اش  مورد  ورزشی 

سازگاری داشت، ادامه داد.
یک  با  فوترینگام  آرون   ،2005 سال  در 
چرخش 180 درجه یک ركورد عالی به دست 
آورد و در سال 2006 اولین شیرجه با ویلچر 
را در تاریخ رقم زد. از آن زمان، دستاوردها و 

چالش های او نمونه ای برای هزاران نفر است.
شناخته  شخصیت های  از  برخی  تنها  اینها 
مشهورترین  با  بین المللی  سطح  در  شده 
روز  هر  اما  هستند،  پیشرفت  تاریخچه های 
داستان های مشابه زیادی در اطراف ما وجود 

دارد كه ما از آنها خبر نداریم.

آدم های الهام بخش زندگی

ترجمه: بهناز ضبيحی
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وقتی كریستین نابینا در مسابقه  سرآشپز شركت می كند و برنده می شود، 
شما هم می توانید در آشپزخانه خود پیروز شوید.

بگیریم كه چگونه  یاد  باید  ما  از  بسیاری  را شروع میکنیم،  دانشگاه  وقتی 
آشپزی كنیم، زیرا والدین ما یا اعضای بزرگتر خانواده مان در هجده سال 
گذشته این كار را برای ما انجام داده اند. سخت است. كف قابلمه های خود 
را می سوزانیم. بیش از حد نمک استفاده می كنیم. سنسور دود را خاموش 

می گذاریم.
اما برخی از ما چالش های دیگری نیز داریم.  ما دید كمی داریم و نمی توانیم 
برچسب های روی مواد غذایی را كه می خواهیم بخریم بخوانیم. صندلی های 
راهروهای شلوغ فروشگاه های مواد غذایی  از میان  ما نمی توانند  چرخدار 
اعالم می كنند غذای  را كه  زمان سنج هایی  نمی توانیم صدای  كنند.  عبور 
ما آماده است بشنویم.  دسترسی به وسایل موجود در آشپزخانه مان دشوار 
است.  این موانع افراد زیادی را تحت تأثیر قرار می دهد؛ در حقیقت حدود 

20 درصد از جمعیت آمریکا دارای محدودیت هستند.
واقعیتی نه چندان جالب: در آمریکا جمعیتی كه به محدودیتی دچار هستند 
به طور ویژه ای در معرض خطر ناامنی غذایی قرار دارند. این بدان معناست 
كه این گروه از مردم روزانه نگران این موضوع هستند كه به اساسی ترین 
نیازهای غذایی خوب و مغذی دسترسی آسان یا از نظر اجتماعی قابل قبول 

نداشته باشند.
این كه آیا شما دانشجوی عادی یک دانشکده هستید یا دانشجوی دارای 
معلولیت یک دانشکده چندان تفاوتی ایجاد نمی كند، زیرا ساده ترین گزینه 
یا یک  غذای شاد  وعده  است. یک  یخ زده  غذاهای  یا  اغلب فست فود  شام 
وعده غذای سبک و كم حجم در یک نوبت خوب است، اما وقتی همیشه این 

غذاها را می خورید، به سالمتی طوالنی مدت شما آسیب می رسد.
مستقر  غیرانتفاعی  موسسه  یک   ،  )WID( معلولیت  جهانی  انیستیتوی 

خلیج  منطقه  معلوالن  جمعیت  در  را  خانه  در  آشپزی كردن  بركلی،  در 
منابع  نکات،  سال  سه  مدت  به  آنها  می كند.  تشویق  آن  اطراف  و  فارس 
اجرا  قابل  های  وب سایت  و  معلولیت  دارای  افراد  دستورالعمل های  و 
این است   )مثل وب سایت دانشگاه اسپون( را جمع آوری كرده اند و هدف 
دستورالعمل هایی را ارائه دهند كه با مواد تشکیل دهنده  كمی آماده می شوند 
و باید مقرون به صرفه، سالم، دارای تهیه آسان و البته خوشمزه نیز باشند.

در ژوئیه سال WID ، 2015 از این نکات ، منابع و دستور العمل ها استفاده 
كرد و یک وب سایت كاماًل در دسترس با نام Disability FEAST ایجاد 
و  ساده  وب سایت  سبک  از  بخشی  از  الهام  با   Disability FEAST كرد. 
كاربرپسند دانشگاه اسپون، قصد دارد ثابت كند كه تنها با چند ماده و برخی 

از دستورالعمل های ساده، هر كسی می تواند آشپزی كند.
 Disability به سایت  اولیه  پاسخ  اما  است  كرده  كار  به  تازه شروع   WID
مثبت  بسیار  معلولیت  بدون  و  معلولیت  دارای  كاربران  از طرف   FEAST
بوده است. آنها امیدوارند كه بر اساس بازخورد كاربران، اطالعات بیشتری را 
به سایت اضافه كنند، یک بخش بین المللی ایجاد كنند و كالس های آشپزی 
حضوری و گروه های پشتیبانی غذایی سالم را برای افراد دارای معلولیت در 

منطقه خلیج فارس ارائه دهند.
خودتان معلولیت دارید؟ كسی را كه دارای معلولیت است می شناسید؟ فقط 
كنجکاوید در مورد موضوعاتی مثل فروشگاه مواد غذایی، تهیه غذای آماده 
 Disability FEAST یا آشپزی با معلولیت اطالعات كسب كنید؟ از سایت
دیدن كنید. همه مستحق دسترسی به غذاهای خوشمزه و مغذی هستند، 

بنابراین بیایید همگی تالش خود را به كار بگیریم تا این اتفاق بیفتد.

چرا افراد معلول آشپزی نمی کنند، اما باید بکنند ...

ترجمه: بهناز ضبيحی
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تشویق  جشنواره  دومین  بیست  و  هم اندیشی  مجمع  اولین  برگزاری   .1
دانش آموزان ممتاز

2. انتشار پیام بنیانگذار كانون معلولین توانا »سید محمد موسوی« در خصوص 
شهادت سرادر سلیمانی با عنوان »مقاومت در دو جبهه، پیام خون سردار شهید 

سلیمانی«
"cp" 3. استعدادیابی فوتبال هفت نفره ویژه  افراد دارای معلولیت

4. نشست با مدیران روابط عمومی سازمان ها و ادارات استان در راستاي قانون 
حمایت از حقوق معلوالن و تشکیل كارگروه مرتبط با قوانین موجود.

-  مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
-  مدیر روابط عمومی اداره كل دادگستري 

-  مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشي شهرداری قزوین 
-  مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی 
-   مدیر روابط عمومی سازمان تاكسیرانی 

-  مدیر روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازي 
-  مدیر روابط عمومی سازمان فنی حرفه اي استان

-  مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
5. آغاز به كار شیفت شب واحد كال سنتر كانون توانا با مشاركت شهرداری 

6. برگزاری دوره آشنایی با بیزینس كوچینگ برای مدیران ، اعضا مجموعه و 
شعبات كانون توانا 

7. انتشار نشریه الکترونیکی شماره 7 
8. نشست با مدیركل سازمان برنامه و بودجه استان قزوین در راستای قانون 

جامع حمایت از حقوق معلوالن 
9. ثبت روزنامه رسمی شبکه ملی سمن های معلوالن جسمی حركتی ایران 

10. تقدیر از مادران دارای معلولیت، مادران دارای فرزند معلول و بانوان پرسنل 
به مناسبت روز مادر و میالد فاطمه الزهرا )س( در مجموعه كانون معلولین توانا 

با مشاركت گروه جوانان خیر
11. حضور زینب نوروزی مدیر وب سایت كانون معلولین توانا در برنامه صبحی 

دیگر بعنوان معلول توانمند 
12. دیدار مدیرعامل كانون توانا با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به 

مناسبت روز مهندس
سایت  در  آن  خبر  انعکاس  و  توانا  كانون  در  زن  جهانی  روز  بزرگداشت   .13

سازمان ملل
14. تولید ماسک در كارگاه زیرانداز كانون معلولین توانا توسط معلوالن برای 

مقابله با بیماری كرونا
15. حضور رئیس شبکه ملی معلولین جسمی و حركتی ، رئیس هیئت مدیره 
كانون معلولین توانا و مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز سید محمد موسوی در 

برنامه تلویزیونی در انتهای الوند

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن



13

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

مدیرعامل کانون معلولین توانا؛ واحد کال سنتر کانون توانا راه اندازی شد

یاری: موضوعات مربوط به معلولین یک دیدگاه و مفهوم اجتماعی است

مدیرعامل كانون معلولین توانا از راه اندازی واحد كال سنتر این مجموعه در 
سه شیفت كاری خبر داد.

واحد  افزود:  این مطلب  بیان  با  پیک توانا؛ محمدرضا هادی پور  به گزارش 
مركز تلفن كانون معلولین توانا به تازگی با بکارگیری10 نیروی معلول در 

سه شیفت كاری فعالیت خود را آغاز كرده و مشغول خدمت رسانی است.
واحد  در  شده  جذب  نیروهای  از  نفر   4 كه  مطلب  این  بر  تأكید  با  وی 
كال سنتر كانون توانا افراد دارای محدودیت های شدید بینایی و باقی نیروها 
دارای محدودیت جسمی-حركتی هستند، افزود: 10نفر در دو شیفت كاری 

این واحد و دو نفر در شیفت سوم به صورت تمام وقت فعالیت دارند.
عضو هیأت مدیره كانون توانا ادامه داد: راه اندازی شیفت شب سامانه137 
شهرداری از آخرین فعالیت های این مركز تلفن كانون تواناست كه با همکاری 
شهرداری و اعضای شورای شهر به منظور پاسخگویی و خدمات رسانی بیشتر 

به شهروندان و پیگیری سریع تر مطالبات صورت گرفته است.
برای سهولت در تردد  توانا  این مطلب كه كانون  به  اشاره  با  این مسئول 
آن دسته از كاركنان این واحد كه دارای محدودیت بینایی هستند سرویس 
ایاب و ذهاب تهیه كرده است، تأكید كرد: هدف نهایی ما از ایجاد اشتغال 
برای معلوالن ایجاد استقالل شخصیتی و مالی، حضور اجتماعی و نیز اثبات 

توانمندی آنان است.

هادی پور اذعان كرد: ما به توان و پتانسیل نیروهای دارای معلولیت اعتقاد 
داریم و درستی این اعتقاد را با اعتماد به این گروه در بخش های مختلف 
به جامعه ثابت كرده ایم و در این مسیر همواره به تالش خود ادامه خواهیم 

داد.

موضوعات  كرد:  تصریح  قزوین  استان  بودجه  و  برنامه  سازمان  مدیركل 
مربوط به معلولین یک پروژه خاص نیست بلکه دیدگاه، مفهوم و ادبیات 
اجتماعی است كه مسئوالن باید آن را پذیرفته و در تمام تصمیم گیری های 

خود آن را دخیل كنند.
از  و جمعی  با مدیرعامل  یاری در نشست  ابوالفضل  پیک توانا؛  به گزارش 
افراد دارای  بیان كرد: اگر مسئوالن ضرورت توجه به  توانا  مدیران كانون 
معلولیت را بپذیرند آنگاه در تمام طرح ها و پروژه های خود بصورت اتوماتیک 

نیاز این طیف را نیز مورد توجه قرار خواهند داد.
شهروندان  فعلی  چالش های  از  بسیاری  رفع  كرد:  تأكید  همچنین  وی 
معلول نیاز مستقیم به اعتبار ندارد بلکه تنها كافیست این مفهوم در ذهن 
مسئوالن نهادینه شود تا پیش از ورود به امور اجرایی نیاز این افراد را نیز 

سنجش و در جزئیات امور آن را مورد توجه قرار دهند.
یاری با اشاره بر این مطلب كه خواسته های كانون توانا دربرگیرنده انتفاع 
همه معلوالن استان است،: از كانون توانا خواست تا با حضور در جلسات 
از جامعه  نیازهای ضروری این گروه  بیان  با برخی دستگاه ها به  مشترک 

بپردازند.
افزایش  لزوم  بر  قزوین همچنین  استان  بودجه  و  برنامه  مدیركل سازمان 
نظارت بر مصارف بودجه ای دستگاه ها اشاره كرد و گفت: دستگاه ها نباید 
ردیف اعتبار مربوط به امور تسهیل كننده زندگی معلوالن را صرف موارد 

دیگر كنند.

زمینه  در  به ویژه  معلوالن  فوری  نیازهای  رفع  برای  پایان  در  این مسئول 
مناسب سازی شهری اعالم آمادگی كرد و افزود: در بحث كارآفرینی حاضریم 
از ایده های منجر به اشتغالزایی برای معلوالن، راه اندازی پردیس های ویژه 
معلوالن با دربرگیری كارگاه های كوچک تولید و عرضه محصوالت معلوالن 
كمک  با  آی تی  و  نرم افزار  حوزه  در  مستعد  معلوالن  تقویت  همچنین  و 

گرفتن از پتانسیل پارک علم وفناوری  حمایت كنیم.
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مدیر وب سایت و انفورماتیک كانون توانا در برنامه صبحی دیگر در شبکه 
آموزش حضور یافت.

است  قزوینی  توانمند  معلوالن  از  كه  نوروزی  زینب  پیک توانا؛  گزارش  به 
روز گذشته با حضور در برنامه »صبحی دیگر« از راز و رمز توانمندی های 

خویش گفت.
او كه با معلولیت جسمی -حركتی متولد شده، در این برنامه زندگی خود 
را به سه بخش پیش از آغاز دوران كودكی، حین تحصیل و پس از اشتغال 
در كانون توانا تقسیم كرد و افزود: در دوران كودكی به علت برخورد خوب 
خانواده و به ویژه مادرش هرگز متوجه معلولیت و تفاوتش با سایرین نشده 

بود.
نوروزی كه اكنون دانشجوی رشته معماری سیستم های كام                                                                     پیوتر در مقطع 
مجموعه  مدیون  را  خود  خودباوری  اعظم  بخش  كرد:  اذعان  است،  ارشد 
می دانم  این مجموعه  بنیانگذار  موسوی  آقای  و شخص  توانا  كانون  فهیم 
كه همواره بر لزوم رشد من و پیوستنم به جرگه مدیران ایشان در آینده 

تأكید داشتند.
وی همچنین خاطرنشان ساخت: كانون توانا از جمله ان جی اوهای بی نظیر 
شهروندان،  از  بسیاری  دیدگاه  تاكنون  كه  است  معلولیت  حوزه  در  دنیا 

معلوالن، خانواده ها، مسئوالن و حتی چهره های بین المللی را نسبت به این 
پدیده تغییر داده است.

حضور نوروزی، بانوی توانمندی از کانون توانا در برنامه »صبحی دیگر«

روز  به مناسبت  گذشته  روز  توانا  كانون  مدیران  از  جمعی  و  مدیرعامل 
گرامی داشت روز مهندس با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

قزوین دیدار كردند.
مدیران  توجه  از  توانا  كانون  دیدارمدیرعامل  این  در  پیک توانا؛  گزارش  به 
این سازمان به اصول مناسب سازی معلوالن و اهتمام در همه گیر شدن این 

اصول و قوانین در تمام ساختمان های شهر قدردانی كرد.
محمدرضا هادی پور ادامه داد: بسیاری از مسئوالن به اعمال مناسب سازی 
بودن  قدیمی  مانند  دالیلی  به  مهم  این  اجرای  اما  هستند  عالقه مند 
ساختمان ها و یا عدم پیش بینی مناسب سازی حین نقشه كشی، این اجازه 
ساخت  از  پیش  مناسب سازی  اصول  اگر  حالی كه  در  نمی دهد  آنان  به  را 
ساختمان های عمومی و خصوصی پیش بینی شود ضمن كاهش هزینه های 

بعدی حضور اجتماعی و دسترسی معلوالن را نیز تأمین خواهد كرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین نیز در این نشست بر 
لزوم توجه طیف مهندسان و كارشناسان حوزه طراحی و اجرای ساختمان ها 

به نکات مورد توجه افراد دارای معلولیت در مناسب سازی تأكید كرد.

را  جامعه  از  بزرگی  طیف  معلولیت  دارای  افراد  افزود:  مجابی  كاظم  سید 
تشکیل می دهند و در امکانات جامعه مانند سایر آحاد سهم دارند و حقوق 

این افراد باید رعایت شود.

مدیر واحد اشتغال كانون توانا خبر داد:معلوالن در خط مقدم تولید ماسک
از  نیمی  تخصیص  از  توانا  كانون  اشتغال  واحد  مدیر  و  مدیره  هیأت  عضو 
ظرفیت كارگاه تولید زیرانداز كودک این مجموعه به تولید ماسک خبر داد.

به گزارش پیک توانا؛ شهناز رجبی با بیان این مطلب افزود: در شرایط فعلی 
اقالمی همچون ماسک مواجه است  افزایش قیمت  با كمبود و  كه جامعه 

تولید این محصول را از مهم ترین اولویت های خود قرار دادیم.
اعتقاد داریم پس تالش در  توانمندی معلوالن  به  ادامه داد: وقتی ما  وی 
سنگر تولید به ویژه در شرایط حساس جامعه برابر با سایر آحاد جامعه را 

وظیفه خود می دانیم و به اندازه بضاعت خود دست جامعه را می گیریم.
این عضو هیأت مدیره كانون توانا اذعان داشت: معلوالن توانایی های خود 
را در تمام عرصه ها اثبات كرده اند و این بار نیز در این شرایط حساس نشان 
می دهند نه تنها شایسته ترحم نیستند بلکه با تکیه به اراده خود قادر به 

برداشتن باری از دوش جامعه هستند.
به  مشغول  كارگاه  این  در  نفر   16 تعداد  اكنون  هم  مسئول  این  گفته  به 

فعالیت هستند.

دیدار مدیرعامل کانون توانا با رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان به مناسبت روز مهندس

معلوالن در خط مقدم تولید ماسک
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به گزارش روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قزوین ، 
در مرحله نهایی مسابقات لیگ دسته اول باشگاه های كشور تیم فیروز با 
برتر صعود  لیگ  به  قهرمانی  عنوان  تمامی حریفان ضمن كسب  شکست 

كرد.
در این رقابت ها كه به میزبانی قزوین برگزار شد، پس از تیم فیروز، تیم های 
جانبازان فارس و هیات هرمزگان به ترتیب مقام های دوم و سوم را به خود 

اختصاص دادند.
در حاشیه آیین اختتامیه این رقابت ها ضمن تجلیل از پیشکسوتان بسکتبال 
با ویلچر استان قزوین، به پاس گرامیداشت یاد و خاطره ی زنده یاد »داریوش 
جهان فر« از خانواده بازیکن فقید سال های پیشین باشگاه فیروز تقدیر به 

عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی، در این رقابت ها كه طی سه روز به میزبانی استان 
قزوین در مجموعه ورزشی شهید بابایی )سالن جانبازان و معلولین( برگزار 

شد
تیم هیأت البرز، تیم فیروز قزوین، تیم ایلخچی آذربایجان شرقی مقام های 

اول تا سوم را كسب كردند.

در مراسم اختتامیه كه با حضور دكتر صمیمی ریاست محترم فدراسیون 
ورزشهای جانبازان و معلولین، حاج علی كشفی ها، رئیس انجمن والیبال 
نشسته و سید محمد موسوی ریاست هیأت ورزش های جانبازان و معلولین 
استان قزوین برگزار شد به تیم های برتر كاپ قهرمانی و جوایزی اهدا شد.

با ویلچر فیروز، نماینده كشورمان در رقابتهای  تیم بسکتبال 
بین المللی ارمنستان كه به پاس روز جهانی معلولین برگزار شد 

با شکست قاطع حریفان به عنوان قهرمانی دست یافت.

نایب قهرمانی تیم والیبال نشسته فیروز استان قزوین در جام حذفی کشور

هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان قزوین

روابط عمومی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان قزوین

فیروز قزوین فاتح رقابت های لیگ  دسته یک بسکتبال با ویلچر باشگاه های کشور شد

تیم بسکتبال با ویلچر فیروز قزوین قهرمان شد

ورزش راهی به سوی تندرستیروابط عمومی هیات ورزش های جانبازان و معلولین استان قزوین
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 فیلم درام و رمانتیک آمریکایی من قبل از تو به كارگردانی »تیا شروک« ساخته شده 
است، من قبل از تو داستان  زندگی مردی به نام ویل ترینر را روایت می كند كه به شدت 
در حال لذت از زندگی است و تقریبا چیز خوبی نیست كه در زمین و دریا و آسمان 
لذت بخش باشد و او تجربه نکرده باشد. اما ناگهان یک تصادف، مسیر زندگی اش را 
كامال تغییر می دهد. مردی كه تا روز قبل از تصادف، در حال دویدن، پرواز و شنا و همه   
لذت های خوشایند زندگی بود، ناگهان دچار قطِع نخاع می شود طوری كه حركت او را 

شدیدا دچار مشکل می كند...
كنار آمدن با شرایط تازه برایش آن قدر سخت می شود كه تصمیم می گیرد عهد و 
پیمانش را با دختر مورد عالقه اش بهم بزند و با دوری و كناره گیری از اطرافیان و 
حتی دوستانش در انزوا فقط به یک چیز فکر می كند و تنها به یک نتیجه غیر معقوالنه 

خودكشی و رهایی از این زندگی می رسد... 
خانواده ی ویلیام در صدد كمک به تنها پسرشان برمی آیند، اما ذره ای موفق نمی شوند، 
چرا كه ویلیام نمی خواهد شرایط جدید و معلولیتش را بپذیرد. ترجیح می دهد بمیرد و 

دیگر به زندگی لبخند نزند.
پرستارهای مختلف می آیند و می روند و هیچ یک موفق نمی شوند به او كمک كنند تا 
ویل را از این حصاری كه برای خود ساخته است نجات دهند. تا اینکه در این بین دختری 
به نام لوئیزا از راه می رسد، پرستاری با ظاهری متفاوت و شاد كه شاید بتواند مرهمی بر 

درد ویل ترینر باشد.
لوئیزا روزهای زیادی را پشت سر می گذارد به امید اینکه بتواند این مرد را به زندگی 
سابقش برگرداند، اما با وجود اینهمه تالش و از خودگذشتگی پرستار ساده و مهربان، 
ویلیام سرسخت تر از قبل تصمیم به اتانازی دارد و عبوس و متفکر در انتظار روز موعود 

نشسته است.
در نهایت تالش های لوئیزا مًوثر واقع می شود و باعث می شود ویلیام سعی كند تا روز 
موعود، از زندگی لذت ببرد. ویلیام تصمیمش را تغییر نمی دهد و همچنان برای اتانازی 
آماده است، ولی دیگر افسرده نیست و سعی می كند تصمیمش را عاقالنه جلوه دهد تا با 
خاتمه دادن به زندگی خودش، زندگی را برای دیگران ساده تر كند و تالش های لوئیزا كه 

حاال به شدت وابسته ویلیام شده، بی تاثیر می ماند.
فضای فیلم به شکلی مثبت و به دور از اشک و آه برای نشستن روی ویلچر طراحی شده 
كه از نکات حایز اهمیت آن است و نکته دیگر كنار آمدن و داشتن اختیار برای ماندن 
یا ترک دنیاست و در انتهای فیلم ویلیام برای اتانازی مردد می شود ولی اصرار دارد كه با 
مرگ  او دیگران راحت تر زندگی خواهند كرد و در پاسخ به احساسات لوئیزا كه زندگی 

بدون ویلیام برایش بسیار سخت است، رفتن را انتخاب می كند...
»من قبل از تو« قطعا مخاطب را دچار فوران احساسات خواهد كرد و گاهی هم او را به 
خنده خواهند انداخت. این روزها كمتر فیلم عاشقانه ای را خواهید یافت كه بتواند اشک 
مخاطبش را درآورد و البته پس از پایان فیلم با توجه به پایان بندی داستان، او را عمیقا 

به فکر فرو ببرد؛ بنابراین »من قبل از تو« می تواند یک اثر ارزشمند برای تماشا باشد.

من قبل از تو 

معصومه آمدی
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مهديه برنگ

خداوند سه چیز را با ذوق و خالقیت بیشتری آفریده است، زن، هنر و عشق...
این كلمات وقتی در كنار هم و به دنبال هم بیایند زیباتر معنی می شوند وقتی 

بگوییم: »زِن هنرمنِد عاشق«
اگر بخواهیم هنر را در چند جمله بیان كنیم می گوییم:

هنر وسیله ای است برای ثبت و ضبط احساس انسانی در قالبی مشخص.
هنر تجلی احساسات نیرومندی است كه انسان آنها را تجربه كرده است.

هنر یعنی انسان، اندیشه ها و عواطف خویشتن را  از طریق قلم، قلم مو و چکش و 
یا ابزار تولید آواها به صورت شعر، نثر، نقاشی، تندیس و موسیقی یه منّصه ظهور 

برساند. 
انسانها هنر را برای تسکین خود برگزیده اند، چه هنرمندان و چه مخاطبان اثر 

هنری، در هنر مایه آرامش می جویند.
و در آخر آنچه در هنر به نظر اصل است، زیبایی است. 

او  تا به دختر هنرمندی برسیم كه گویا سرنوشت،  از هنر بسیار سخن گفتیم 
زندگی اش می كند،  وارد  ناخواسته  به طور  را  هنر  و  كرده  دور  آرزوهایش  از  را 
او كه سال هایی از عمرش را در انتظار قبولی در رشته پرستاری طی می كند و 
زمان زیادی را صرف درس خواندن... زمان فرا رسیدن كنکور متوجه موضوعی 
می شود: »شما به دلیل عدم صحت جسمانی نمی توانید  وارد این رشته شوید« 
این جمله ای است كه او می شنود و تمام آرزوهای بچگی اش را به واقعیت تلِخ 

فراموشی می سپارد.
نامش زینب دیاری است، او دارای معلولیت جسمی و حركتی بوده و در سن 20 
سالگی به دلیل افت حركات بدنی از ویلچر برای ادامه زندگی استفاده می كند، از 
طرفی به دلیل مشکالت عفونتی ریه، بیشترین روزهای خوب زندگی اش را در 
بیمارستان ها و مطب ها طی می كند و هنوز هم درگیر این مشکل است. زینب یک 
برادر كوچکتر از خود دارد و متولد نهم بهمن سال 1363 است، او پس از نا امیدی 
از پذیرش در رشته پرستاری تصمیم می گیرد تا برای خود شغلی ایجاد كند به 
همین دلیل وارد هنر خیاطی می شود و  پس از  10 سال فعالیت در این زمینه 
به دلیل شدت در ضعف عضالت مجبور به كنار گذاشتن خیاطی می شود اما از 
آنجایی كه هنر جزئی از وجود او می شود با وجود تمام مشکالت جسمی و رفت و 
آمدی تصمیم می گیرد هنر خوشنویسی را آموزش ببیند و با حمایت های استادش 
آقای عباس متولی موفق می شود سه خط نستعلیق، كتابت، و شکسته را به مرحله 
ممتاز برساند و امروز از هنرمندان بزرگ هنر خوشنویسی در جامعه معلولین است. 
او از عشق و عالقه اش به خطاطی می گوید: از روزهایی كه زمان زیادی از تنهاییش 
را با یک قلم و مقداری جوهر سپری می كند و گذر زمان را احساس نمی كند، 
زینب به تمام لحظاتش حس خوبی دارد حتی به صدایی كه هنگام كشیدن قلم  
بر روی كاغذ به گوشش می خورد تا زمانی كه به پایان میرسد و منتظر می ماند 
تا خشک شود و نهایتا حاصل تالشش را ببیند. زینب روحیه هنری اش به این 
مرحله ختم نمی شود گه گاهی نقاشی می كشد و گاهی می نویسد، از متن های 
ادبی گرفته تا دلنوشته های احساسی و رمان ... همزمان با تمام اینها او در رشته 
تذهیب نیز مهارت هایی دارد و در حال گذراندن دوره های آموزشی آن است تا در 
آینده ی نزدیک بتواند آثارش را در نمایشگاه به نمایش بگذارد، دختر هنرمند 
این شماره از پیک توانا حسش زیباست، دلش مهربان است و روحیه اش مملو از 

هنر است.
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در ابتدا قدردان زحمات حافظان سالمت هستیم كه در این مدت از جان 
گذشتند تا سالم بمانیم از خانواده گذشتند تا زنده بمانیم. از هر زاویه ای  
به كرونا ویروس نگاه كنیم، هم تلخی دارد هم شیرینی، كرونا یک زلزله 
است. زلزله ای كه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، هنر، طبیعت و همه  چیِز ما 
را لرزانده است  و البته پس لرزه هایی كه به دنبال خواهد داشت قابل 
توجه خواهند بود. یک سؤال مهم و كاربردی آن است كه چطور می توانیم 
در مقابل این زلزله و پس لرزه هایش مقاومت داشته باشیم ؟ این دیگر به 
شما و همت تان بستگی دارد ، آن طور كه زیگمونت باومن جامعه شناس 
و فیلسوف لهستانی می گوید همه چیز نسبی و سیال است ،  بنابراین 
نمی توانیم یک نسخه برای همه افراد جامعه داشته باشیم و با همان 
یک نسخه به دنبال راه حل های متنوع برای افراد مختلف باشیم، خوب 
است این نکته را مد نظر قرار دهیم كه انسان، موجود زنده متفکر است! 
اما شناخت همین انسان بسیار سخت و پیچیده است چون انسان است! 
آنهایی كه در چند ماه اخیر در خانه های خود روزگار سپری كرده اند ایام 
طاقت فرسایی را پشت سر گذاشته و به اكنون رسیده اند، در حال حاضر 
فضای رسانه های سرتاسر دنیا از اخبار كرونا پر شده است از آمار و ارقام 
های مربوط به بهبود یافته ها، آنهایی كه آسمانی شده اند و راهکار هایی 
برای عبوری سالم از ایام كرونایی . ذهن ما به یک زمین شباهت دارد 
باید هرروز بذرهایی از هدفمان را بکاریم با ایده آبیاری كنیم با مطالعه، 
كود بدهیم با آموزش بارورش كنیم تا بهترین محصول را برداشت كنیم. 
كرونا آمد تا به ما بیاموزد: چقدر دست دادن با دوستانمان لذت بخش بود 
و ما از آن بی خبر بودیم. آمد و  یادآور شد چقدر دور همی ها لذت بخش 
بود واز اهمیت آن بی خبر بودیم، چقدر آزادانه و بدون ترس معاشرت 
كردن و گردش و رفت و آمد با مردم  آرامش  را به همراه داشت  اما به این 

مسائل آن طور كه باید توجه نمی كردیم. 
درس های  ولی  رفت  خواهی  آمدی  كه  همان طور  حتما  عزیز!  كرونای 
بزرگی به ما  دادی كه قدر بدانیم ، از این به بعد بیشتر و بهتر بدانیم 
زندگی در گذر است همراه آن نباشی می گذرد ، در این اوضاع كه هر روز 
یک خبر جدید و یک موج تازه اضافه می شود  و افکار عمومی از نو درگیر 
تشویش و نگرانی ها می  شود  توصیه من آن است كه سواد رسانه ای 
را جدی بگیریم. در فضای مجازی برای آگاهی بخشی به اطرافیان هر 
چیزی كه به دستمان می رسد بازنشر ندهیم، سواد رسانه ای به زبان 
ساده یعنی بدانیم چه چیزی را ببینیم چه چیزی را مطرح كنیم چه 
انتخاب  یعنی  ای  رسانه  دیگر سواد  عبارت  نشر دهیم.به  باز  را  چیزی 

آگاهانه و مناسب.
هرچه كنی به خود كنی گر همه نیک و بد كنی . زمین، این دنیا شاید به 
چشم سر، گرد بودنش دیده بشه، اما سوال من به عنوان یک فرد تحصیل 
كرده در حوزه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی اینه كه آیا این گرد بودن 

زمین، فهم هم میشه؟

بعضی رفتارهایی  كه ما  در زندگی. روزمره داریم، از روی تعجیل است  
كه  درآن  لحظه ممکن  است  خود متوجه آن نباشیم، در آن زمان فکر 
نمی   كنیم به اینکه چیکار می كنیم. بعضی از نتایج این كارها مصداق 
هایی مثل احتکار ماسک و لوازم ضد عفونی كننده، نادیده گرفتن معلوالن 
از  كلی  و  بودن  عصبی  پرخاشگری،  بد اخالقی،  جامعه،  خاص  اقشار  و 
ایثار حافظان  ها   البته در كنار همه این  مسائل اجتماعی دیگر است 
معنا  سفید  نباشد  سیاه  تا  ماند  خواهد  همیشگی  ما  ذهن  در  سالمت 
ندارد همانگونه كه اگر سفید نباشد سیاه به تنهایی معنایی ندارد، دقت 
كرده اید ؟ این كه خوشبختی، حال خوب، سالمتی و تندرستی، موفقیت 
دیگران در دنیای مادی و معنوی، چیزی از ما نمی گیرد به نظر من این 
ها تا مثل تلفن همراه هستند  درست همون طور كه باید شخص دومی  
او  با  بتوانیم  ما  تا  بردارد  را  تلفن  باشد، كه گوشی  دیگری   در  جای 
ارتباط برقرار كنیم، به رفتار ما با دیگران مربوط است، پس بیایید پیوسته 
یادمان باشه كه خوشبختی ما، موفقیت ما و همان سوال همیشگی مهران 
مدیری كه احساس خوشبختی میکنید ؟ كامال بستگی به این دارد كه 
دنیای خودمان را چه جوری ساخته ایم  به همان اندازه خوشبخت می 
توانیم  باشیم كه دیگران را رشد داده باشیم، به همان اندازه خوشبخت 

هستیم كه مانع قشنگ شدن دنیا برای دیگران نشده باشیم. 

زندگی من با کرونا
این روزها همه مردم جهان درگیر كرونا هستند و به نوعی در صدد 
راهی برای كشف درمان این بیماری هستند. كرونا شرایط خاصی را 
برای همه ایجاد كرده است كه مهمترین آنها قرنطینه خانگی است 
كه از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری شود. من هم چون دیگران 
درگیر كرونا هستم. گر چه حوصله ام زیاد سر می رود، كتاب می خوانم، 
جدول حل می كنم، تلویزیون نگاه می كنم. به خاطر شرایطی كه دارم 
اصال بیرون نمی روم و این تنها تفاوت روزهای قبل و بعد از كرونا است. 
دعا می كنم زودتر این بیماری از كل جهان بیرون برود و قدر لحظه های 
خوب گذشته را بدانیم. روزهای خوبی داشتیم كه حاال از آنها محروم 
هستیم. فکركردن به روزهای قبل از كرونا برایمان خنده دار شده است 
ولی برای من تبدیل به یک رویای دست نیافتنی و محال شده است. 
بدترین بخش قضیه این است كه نمی توانید عزیزترین زندگی ات را در 
آغوش بگیری و با خیال راحت كنارشان بشینید و از دیدنشان لذت 
ببرید. امیدوارم هر چه زودتر همه به آن روزهای خوب و عادی و بدون 

ترس برگردیم.
كه  می فهمند  و  می كنند  درک  بهتر  را  ما  تندرست  افراد  روزها  این 
خانه نشینی به مدت طوالنی چقدر سخت است و می تواند چه مشکالت 
و عواقب بدی برای افراد ایجاد كند. به نظر من این بیماری بزرگترین 
آزمایش برای سنجیدن صبر انسان در زمان ماست كه امیدوارم همه 

سر بلند از آن بیرون بیاییم. 

کرونا آمد   تا بشر را متحول کند 

علی ذوالفقار، هنرمند دارای معلوليت 
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راحيل رحمان، نويسنده دارای معلوليت 
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 درباره کتاب : 
»تجارت اجتماعی« و»تجارت مصرف كننده با مصرف كننده« نام دو كتاب از 
نوشته های مریم نیک نژاد به نشر از آمه است، در یک توضیح كوتاهی  می توان 
كاربردهای  و  ارتباطی  افزون شبکه های  روز  توسعه  به  اول  كتاب  در  گفت 
فناوری اطالعات و گسترش نفوذ اینترنت در جنبه های مختلف زندگی بشر 
اشاره شده است كه موجب ظهور تغییرات شگرفی در حوزه های گوناگون 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر ابعاد زندگی بشر می باشد؛ در این میان 
تجارت  اقتصادی،  حوزه  در  اطالعات  فناوری  كاربردهای  مهم ترین  از  یکی 
حال  در  پیوسته  ظهور  زمان  از  الکترونیک  تجارت  می باشد،  الکترونیکی 
تغییر و تحول است و نسخه های جدیدی از آن مانند: تجارت همراه، تجارت 
از  بعد  كه  اتفاقی  مهمترین  گرفته اند.  شکل  اجتماعی  تجارت  و  شبکه ای 
توسعه ی شبکه های اجتماعی در جهان به وجود آمده است، موضوعی تحت 
عنوان تجارت در شبکه های اجتماعی است كه به اختصار تجارت اجتماعی 

گفته می شود.  
الکترونیک، تجارت مصرف كننده  از مدل های تجارت  در كتاب دوم، یکی 
با مصرف كننده است و به تجارت های ساده شخصی اطالق می شود كه به 
صورت فردی بین مصرف كنندگان انجام می گیرد، ایده اصلی تجارت مصرف 
با  كنندگان  مصرف  آن  در  كه  است  فضایی  ایجاد  كننده  مصرف  با  كننده 

یکدیگر بدون واسطه به خرید و فروش می پردازند. 

درباره نويسنده:
  مریم نیک نژاد متولد سال 1361 و ساكن تهران است، او دارای معلولیت 
ژنتیکی به نام SMA )اسپینال ماسکوالر آتروفی( می باشد، بیماری ای كه 
بیشتر عضالت بدن را درگیر كرده و با گذشت زمان موجب كندی در حركت 
و انجام كارهای فردی می شود، حتی گاهی می تواند تا حدی پیش رود كه 
فرد را زمین گیر كند. اما نیک نژاد از آن دسته از معلوالنی است كه با این 
بیماری مبارزه كرده است و هر چه قدر كه این بیماری پیشرفت كرده او نیز 
در زندگی شخصی و اجتماعی خود پیشرفت كرده است و حتی توانسته این 

بیماری را عاملی برای تالشش بداند.
او با شركت در كنکور سراسری توانست رتبه 224 را كسب كند و با مدرک 
كارشناسی مهندسی كامپیوتر، نرم افزار از دانشگاه الزهرا و كارشناسی ارشد 
با  شیراز  دانشگاه  از  الکترونیک  تجارت  گرایش  اطالعات  فناوری  مهندسی 
مدیریت  دكترای  دانشجوی  حاضر  حال  در  و  شود  فارغ التحصیل  موفقیت 
فناوری اطالعات در دانشگاه آزاد است؛ او در كنار تحصیل در زمینه موضاعات 
مورد عالقه اش كه ارتباط نزدیکی با رشته تحصیلی اش دارد  مطالب مفیدی  

را نوشته است كه بتواند اطالعات  تازه و به روز به مخاطبش منتقل كند.
كتاب  كه  ابتدایی  سال  همان  در  می گوید:  معلولیت  دارای  نویسنده    این 
فارسی  و منبع  بود  بسیار جدیدی  اجتماعی من چاپ شد موضوع  تجارت 
نیز  ارشدم  كارشناسی  نامه  پایان  موضوع  چون  و  نداشت  وجود  آن  برای 
همین موضوع بود به پیشنهاد استاد راهنمایم آقای دكتر علی جاللی به فکر 
چاپ آن افتادم و خوشبختانه موفق شدم، در رابطه با كتاب دومم با توجه به 
عالقه ای كه به این موضوع داشتم و نقش و اهمیتی كه تجارت الکترونیکی 

داشت با همکاری یکی از همکارانم آن را تالیف كردم.  
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زبان دلم 
مدت هاست 

روی موج خواستنت
رديف دلتنگی 
جا خوش کرده

برای يک بار هم که شده
فقط چند لحظه

چند لحظه
گوش هايت را

به من قرض بده
برای شنيدن

معلوليت  دارای  شاعر  بوستانی،  فرزاد 
جسمی-حرکتی از شهر شيراز

ای  کـرونـا   عيد  را  زنـدان  شـدی
چـشـم  ها را سيل  پـرباران شـدی
چون که ديدی خواب غفلت بوده ايم

کينه  از نابخردی بر جان شدی 

محمد حشمتی فر )فرياد(، جسمی 
حرکتی-از شهر مشهد

خانه ای دارم من
خانه ای از احساس

در ميان غزل دلتنگی
دِر اين خانه به سمت نفسی بی تاب است

قامِت پنجره اش مهتاب است
چه نگاهی دارد

چه نگاهی...
چه غمی؛

بر تِن خسته ی اين خانه زمان می چرخد
لحظه ها  بيدارند

گريه ی ثانيه ها بر تِن شب آوارند
روزهايم خاليست
بستِر شب عريان

هر نفس ُهرم نفس های تو را ميخواهد
دل به اندازه ی يک تن تنهاست

دل به اندازه ی تنهايِی تن دلتنگ است
دست هايم سرد است...

گرِم دستانت کو؟

شيرين عرب شاهی، جسمی حرکتی- از 
کاشان

معلمان کودکان استثنايی
با نور خود جان فروزی، معلم ای انسان خدايی
بر تارک گيتی چراغ افروزی ای انسان ماورايی
کار تو ای بيدارگر همچو کار مقدس انبياست

تو معلم و هم مددکار کودکان استتثنايی
باغبان گل های ديررس گلستان آفرينشی 
کار مقدس تو، با خدا اين نوگالن را آشنايی

تو کودکان معلول وز چشم و گوش و توان محروم را 
با بال شکسته پريدن می آموزی ای جان فدايی
نداند مصائب کار تو، آن که باشد برون ز گود

ليک تو را اين کار آسان که چو بر اين معصومان 
شيدايی

ز جان شيرينت می گذری، وقت و توانت می گذاری 
تا که با شکست معلوليت، نقص شان جبران نمايی

تو را درود ای معلم کودکان استثنايی 
يقين دانم به آن جهان تو ز مقربان خدايی

اسالم يزدانی، دارای معلوليت شنوايی از مراغه  

من صاحب شرقی ترين احساس مادر زادی ام
من  شاعر خفته ترين  غم های بی فريادی ام
بردوش هرشعروغزل بار فراغی  می کشم
دلواپس تنهاترين دل های بی آزادی ام

هر دست خط بر دفترم يادی ز سرما می کند
باران وسوز سينه ام يک دختر دی زادی ام

ای همسفراين جا منم پا در رکاب اسب شعر
رهوارهر پس کوچه ايی در شهرو هر آبادی ام

يار دبستانی  دل گفتم که دل تنگم ولی
درقلب اين دريای شعر مشغول بر صيادی ام

شعر عبور لحظه ها  يار قديم  دفترم
راهی صدها پيچ وخم  شيدای مادر زادی ام

ترسيم دردو حادثه تکليف امروز قلم
مشق هميشه دلم  مدرک بی سوادی ام

بسپرده ام دست خدا افسار اين رهوار دل
ورنه غريق شط شب محتاج نور هادی ام

حکيمه کمايی، شاعر دارای معلوليت جسمی حرکتی از 
خوزستان، روستای نمره يک
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کاريکاتوريست : آسيه خليلی  

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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کرونا و معلولین 

فرزانه حبوطی

بحث داغ و تاسف انگیز این روز تمام كشورهای جهان مسأله كرونا ویروس  
كووید 19 است. ترس از ابتال به كرونا و قرنطینه باعث شده اقشار مختلف 
جامعه دچار استرس و نگرانی شوند. این بیماری كشنده متاسفانه تمام 
جوامع را درگیر خود كرده و در این بین، اقشار آسیب پذیر جامعه باید 

مورد حمایت ویژه واقع شوند. 
افراد دارای معلولیت، سالمندان و تمامی كسانی كه به نوعی مشکالت 
جسمی حركتی یا بیماری های خاص از جمله قلبی و تنفسی دارند در 
معرض خطر بیشتری هستند. متاسفانه باید بگویم نه تنها از این اقشار 
قرنطینه های  نوعی  به  افراد  این  بلکه  نمی آید  عمل  به  خاص  حمایت 
دائمی هستند و در شرایط عادی هم به ندرت از منزل بیرون می آیند 

چه برسد به شرایط حال حاضر كه حیاتشان در معرض خطر است. 
در این وضعیت بحرانی بهتر است كمی هم به افراد دارای معلولیت فکر 
این عزیزان كه درجه معلولیت شدیدی  از  باشد خیلی  یادمان  و  كنیم 
دارند حتی از منزل هم خارج نمی شوند و تامین لوازم بهداشتی، دارو، 
با  متاسفانه سازمان های مرتبط  اما  دارد.  باالیی  این قشر هزینه  درمان 
معلوالن همیشه به بهانه نداشتن بودجه از سرویس دهی مناسب به افراد 

آسیب پذیر سرباز می زنند.
به صورت مداوم در منزل ماندن باعث تشدید عوارض معلولیت می شود 
هم عوارض جسمی هم روحی، لذا فرد معلول نه تنها مشکالت جسمی 
را متحمل می شود بلکه مشکالت روحی-روانی و انزوا از اجتماع نیز طی 
سالهای مختلف بر روح و روانش تاثیر گذاشته و قطعا دوران قرنطینه را 

سخت تر از افراد دیگر سپری خواهد كرد.
مقاالت  در  همنوعانم  و  من  است  سال  خیلی  كه  مناسب  راهکار  یک 
است.  »دوركاری«  مسأله  كردیم  بازگو  و  ارائه  مختلف  یادداشت های  و 
از طریق  باشند و به صورت دوركاری در منزل  افراد معلول شاغل  اگر 
كامپیوتر یا گوشی موبایل خود كار كنند عوارض خانه نشینی كمتر باعث 

تضعیف روحیه ایشان می شود.
حتم  طور  به  باشد  مستقل  خود  نیازهای  تامین  در  فرد  اگر  همچنین 

روحیه بهتر و اعتماد به نفس باالتری خواهد داشت. 
مورد مهم دیگری كه بهتر است این روزها حتما مدنظر قرار دهیم این 
است كه تا رفع كامل ویروس از جامعه، در حد ممکن از رفت وآمد به 
منازل افراد دارای معلولیت خودداری كنیم به خصوص كسانی كه عالوه 
به كرونا  ابتال  احتمال  دارند كه  بیماری خاص دیگری هم  معلولیت  بر 
ویروس را افزایش می دهد. زیرا ممکن است ناقل ویروس باشیم و باعث 
ابتالی این عزیزان یا خانواده آنها شویم آنگاه مشکالت این قشر را بیشتر 

خواهیم كرد. 
خصوص  به  جوامع  تمام  شود  باعث  ویروس  كرونا  مسأله  امیدوارم 
مسئوالن كشورمان نسبت به مسائل اجتماعی حساس تر شوند و افراد با 
آسیب پذیری باالتر را تحت حمایتهای ویژه قرار دهند تا هر زمان دچار 
نداشته  ناگواری  اقشار وضعیت  این  و همه گیر شدیم  بزرگ  بحران های 

باشند.
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شیوع ویروس كرونا همه اقشار جامعه را دچار هراس كرده است، اما 
قشر خاصی از مردم با مخاطرات و عواقبی مضاعف روبرو هستند: افراد 

دارای معلولیت و بیماری های مزمن.

1- افرادی كه عموما در زمره افراد آسیب پذیر در مواجهه با ویروس 
كرونا بدان اشاره می شود به طور گسترده، بنا به تعریف افراد دارای 

معلولیت هستند.
معنای  به  خود  خودی  به  عادی  حالت  در  محدودیت  كه  حالی  در 
ریسک باالتر در مواجهه با ویروس كرونا تلقی نمی شود، بسیاری از 
افراد دارای آسیب پذیری های خاص و یا بیماری های مزمن هستند كه 

این بیماری را برای آنها بسیار خطرناک تر می كند.
متاسفانه، هر نگرانی طبیعی ای كه افراد معلول در مورد شیوع ویروس 
كرونا دارند، با هر بار كه در اخبار و رسانه های رسمی اعالم می شود 
دارای  افراد  متوجه  تنها  بیماری  این  دهد  می  اطمینان  مردم  به  و 

معلولیت و دارای بیماری های مزمن است تشدید می شود. 
این مشمئز كننده است كه مردم به یکدیگر اطمینان می دهند كه 
ویروس كرونا آنقدرها هم ترسناک نیست چرا كه تنها افراد »با ریسک 
باال« را مورد تهدید و حتی مرگ قرار می دهد. فراموش نکنید این 
ما هستیم كه در مورد آن صحبت می كنیم و ما صدای شما را می 

شنویم.
یا  و  انزوا  كه موجب  روانی هراس آوری  تنش  هر  برابر  در  باید  همه 
محدودكردن افرادی كه به طور مثال، دارای سرفه های مزمن و یا 
این  و  است  عادی  امری  آنها  برای  این  و  هستند  تنفسی  مشکالت 
شواهدی برای ابتال به ویروس كرونا به شمار نمی آید ایستادگی كنند. 
به دلیل تمامی این دالیل و برخی فاكتورهای دیگر، افراد دارای نقص 
جسمانی و بیماری های مزمن ممکن است سطح باالتری از نگرانی را 
تجربه كنند و نگرانی خود به نوبه خود ریسک ابتال را باالتر می برد.  

برابر  در  محتاطانه  گام های  برداشتن  معلولیت  دارای  افراد  برای   -2
شیوع كرونا امری مشکل تر است.

توصیه های ایمنی در برابر ابتال به بیماری واگیردار امری منطقی است 
و این امر باید تا جای ممکن رعایت شود. اما بسیاری از افراد معلول 
و مبتالیان به بیماری های مزمن كه درگیر روال های دارویی نیازمند 
دریافت كمک، پیروی موفقیت آمیز از تمامی توصیه های پیشنهادی 

را با تردید مواجه می كند. 
به طور مثال، برخی از افراد معلول نمی توانند خود را به طور كامل 
از دیگر افراد جدا كنند زیرا به طور مداوم نیازمند كمک های منظم 
را  روزانه  مراقبتی  خود  امور  بتوانند  تا  هستند  افراد  دیگر  سوی  از 
انجام دهند.  همچنین تهیه اقالم ضروری برای برخی از افراد معلول 

امری مشکل است، چرا كه به كمک افراد دیگر جهت انتقال نیازمند 
هستند. برای بعضی از ما، به علت برخورداری از اختالالت فیزیکی، 
موانع محیطی، و یا خدمات رسانی نامنظم، حتی تمیز كردن منزل و 

شستن مداوم دست ها می تواند دشواری دو چندانی داشته باشد.
برخی افراد دارای بیماری های مزمن حتی نگران تهیه اقالم دارویی 
اضافه هستند كه توسط رسانه های عمومی پیشنهاد می شود. بسته به 
نوع درمان، و نوع بیمه درمانی افراد دارای معلولیت، حتی تهیه مداوم 
سالمت  خطرات  كه  زمانی  در  حتی  شده  زمان بندی  دارویی  اقالم 

عمومی وجود ندارد امری دشوار است. 
3- ویروس كرونا نه تنها برای افراد معلول تهدیدی جدی است، بلکه 

برای مراقبان آن ها نیز تهدید به شمار می آید. 
سایر  از سوی  منظم  پشتیبانی  و  نیازمند كمک  معلول  افراد  برخی 
افراد هستند تا استقالل خود را حفظ كنند. بدین معنا كه به جای 
موسسات خدماتی  دیگر  یا  و  گروهی  خانه های  درمانی،  محیط های 
واگیردار  بیماری های  شیوع  كنند.  سکونت  خود  منزل  در  بتوانند 
می تواند این خدمات را مختل كند. مراقبان و بهیاران خود می توانند 
بیمار شوند، و یا خطرات ابتال و انتشار بیماری ممکن است باعث شود 

بهیاران و مراقبان در منزل بمانند. 
امکانات  فراگیر  بیماری های  شیوع  زمان  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
آنها  نیست.  ایمن تر  معلول  و  افراد مسن  برای  لزوما  مراقبت جمعی 
بر خالف فاصله گزاری اجتماعی هستند. این امکانات ممکن است از 
خدمات درمانی بهتری در جهت مراقبت و كنترل بیماری بهره مند 
نفر  دو  یا  با حداكثر یک  منزل،  در  معلول  فرد  لیکن یک  و  باشند، 
بهیار در منزل می تواند از فاصله گزاری اجتماعی بهره بیشتری ببرد. 
بهترین  یک  كدام  كه  گفت  قطعیت  به  تواند  نمی  دارویی  لحاظ  به 
كه  معناست  بدان  این  است.  خاص  معلول  فرد  هر  برای  چیدمان 
بهترین روش  مورد  در  پیش فرض های ذهنی  و  بوده  باید هشیار  ما 

درمانی و مراقبتی برای عموم افراد دارای معلولیت را كنار بگذاریم.
چیزی كه باید به خاطر داشته باشیم این است كه ریسک كووید 19 
برای افراد ناتوان به طور یکطرفه نبوده و یا تنها به یک شیوه منتقل 
نمی شود و خطرات بزرگتر ممکن است از سوی این بیماری نباشد، 
رخ می دهد  كه  روزمره  اعمال  و  در خدمات  اختالل  از سوی  بلکه 

باشد.

منبع:
/https://www.forbes.com/sites   

5 نکته مهم در مورد کرونا و افراد دارای معلولیت

ترجمه: مجيد ساواالن پور اردبيلی 
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مجله تصویری معلولین
  طرح: علیرضا محرابی
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فناوری های نوین

بریس مفصل ران تی شکل

ت 
الم

س

ترجمه معصومه آِمدی

ارتفاع    از  هند،  اهل  کانان«  »پاراسورمان  طرح  مفهومی،  واکر  اين 
مناسب با حالت  بدن و ميله های ارگونوميک برخوردار است.  

در هند افراد سالمند منزوی يا وابسته به ديگران هستند تا با جامعه 
ارتباط برقرار کنند. محصول »ايزی واکر« طبق استاندارد ارگونومی و 
با در نظر گرفتن فاکتور قيمت طراحی شده است. عملکردهای اوليه 

و معمولی افراد سالمند برای قدم زدن را دارد تا  از آن لذت ببرند. 
افراد سالمند کسانی هستند که ما را به جامعه وصل می کنند. آنها 
موجب درک ما از جامعه، تاريخ، فرهنگ و غيره می شوند. حاال نوبت 

تکنولوژی است تا ارتباطات آنها را با جهان بيرون افزايش دهد. 

شرکت بِرگ، يک نوع بريس برای مفصل ران طراحی کرده که عالوه بر راحتی و سادگی، برای توانبخشی لگن پس از عمل به درد 
می خورد. اين بريس با همکاری پزشکان برجسته  در صنعت، جراحی، بی ثباتی ها و آرتروسکوپی ران، ترکيبی از فناوری های 
برتر و آزمايش شده است و طرح تلسکوپی آن يک پوشش سريع و کامل است. دامنه حرکت بريس وابسته به توقف های سريع 
و قابل تنظيم است؛ يک »قفل سريع« دارد که با فشار يک دکمه، بريس را قفل می کند و يک سيستم کمربند فشرده که فشار 
دادن دکمه با يک دست را برای بيماران آسان می کند تا هم شخصا بريس را بپوشد هم پشتيبان کمر باشد. بالشتک بريس و 

قطعات متفکرانه آن مانند کوسن محافظ دست هنگام استفاده از عصا و سادگی استفاده، سازگار با شرايط بيمار است.
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واکر سالمندان
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اين باالبر قوی، ايمن و با نصب آسان به کاربران دارای معلوليت 
و  بروند،  استخر  از  خارج  و  داخل  اطمينان  با  می دهد  امکان 

استراحت و توانبخشی را از طريق آب درمانی تجربه کنند. 
باالبر استخر »هوير« برای افراد دارای معلوليت طوری طراحی 
باالبر  باشند.  به آب درمانی مطلوب دسترسی داشته  شده که 
وزن باالی 400 پوند را پشتيبانی می کند و شامل تسمه  زنجيری 
بادوام و بدنه ی رنگی استيل ضد زنگ است. اين باالبر با قدرت 
را  دسترسی  بيشترين  و  می چرخد،  درجه   360 هيدروليکی، 
برای  آداپتور  روی  سيمانی  روکش  يا  صفحه  می کند.  فراهم 

نصب مناسب باالبر فراهم شده است.  
و  شده،  انتخاب  استخر  باالبر  پنج  بهترين  از  يکی  باالبر  اين 

دارای مزايای زير است:
- تسمه  زنجيری 

- ساخته شده از مواد فاقد التکس

- بدنه ی مقاوم در برابر زنگ زدگی
- کفی باالبر با وسعت يک و نيم متر

- توانايی چرخش کامل برای دسترسی فراوان
باالبر »هوير« با از بين بردن مشکالتی مانند کفی ها و پلکان 
لغزنده به افراد دارای معلوليت فرصت می دهد تا مستقل وارد 
استخر شوند. بدنه ی استيل مقاوم در برابر زنگ زدگی و مونتاژ 
می کند.  حمايت  را  کيلو   180 باالی  وزن  قوی  زنجير  و  قالب 
بسته به محيط استخر، باالبر به صورت مسطح يا سيمانی نصب 

می شود.   
سال هاست که مربيان بهداشت و فيزيوتراپ ها آب درمانی را به 
عنوان يک روش عالی برای ورزش به خصوص برای سالمندان 
آرام  اثر  مفاصل  روی  تنها  نه  آب درمانی  می کنند.  توصيه 
از  ناشی  خطرات  بدون  ورزشی  تمرينات  بلکه  دارد،  آسان  و 

تجهيزات سنگين و سبک را نيز فراهم می کند.

»هوير« هيدروليکی، باالبر کالسيک استخر

فناوری های نوین
ترجمه معصومه آِمدی
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