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چراغ روشن
 فعالیت های

کانون معلولین توانا

 سالمت

ادب و هنر

  علــــمی

 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  ایزدپناه 
با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان:
مرضیه كریمی، مهدیه برین، مریم ایوبی، منیر 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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رقيه بابايی

در حالی كه ایجاد اشتغال برای افراد دارای معلولیت، عالی ترین درجه توانمندسازی 
اندازه ای حائز  به  این اصل  و منتهای خواست كارشناسان حوزه توانبخشی است و 
باشد،  داشته  معلولی كه شغل  بهداشت می گوید:  است كه سازمان جهانی  اهمیت 

معلول نیست؛ اما سازمان بهزیستی در ایران فاقد این نگاه است.
نگاه بهزیستی بیش از آنکه به استقالل و توانمندسازی افراد دارای معلولیت معطوف 
باشد به حمایت های مالی ولو اندک اما وابستگی آور متمركز است و تاكنون تحركی 

از این سازمان برای رفع بیکاری معلوالن دیده نشده.
سازمان بهزیستی در سال 1397 دوهزار و 450 میلیارد تومان بودجه داشت كه از 
این میزان فقط چهل میلیارد تومان یعنی كمتر از 2 درصد كل بودجه به اشتغال 

معلوالن اختصاص داده شد.
رسید،  تومان  میلیارد   900 و  هزار  دو  به  سازمان  این  بودجه  نیز   1398 سال  در 
بااین حال آنچه به اشتغال معلوالن اختصاص یافت یکصد میلیارد تومان یعنی كمتر 

از 4 درصد كل بودجه سازمان بود.
امور معلوالن  این رفتار به آن معناست كه سازمان بهزیستی، به عنوان تنها متولی 
در كشور حتی نیم نگاهی به توسعه بسترهای كارآفرینی برای معلوالن و به معنای 

واضح تر عالقه ای به توانمندسازی این طیف ندارد .
توانمندسازی تاكنون دغدغه رئوس  مدیریتی سازمان بهزیستی نبوده و ظاهرا این 
سازمان رسیدن به این مقصود را در عبور از مسیر اشتغال نمی بیند؛ این درحالی است 

كه فرآیند توانمندسازی بدون شغل آفرینی كامل نمی شود.
پرداخت شهریه  برای  تومان  میلیارد  بهزیستی هم اكنون ساالنه حدود 55  سازمان 
امید  به  دانشجویان  این  تمام  می كند،  هزینه  معلولیت  دارای  دانشجویان  دانشگاه 
داشتن شغلی در آینده پای در ركاب تحصیل گذاشته اند و اگر بهزیستی بر همین 
مدار پیش رفته و برای اشتغال این افراد برنامه ای مدون نکند عالوه بر هدر دادن 
منابع و اعتبار هزینه شده در این حوزه، در آینده ای نزدیک رسالت خود و فرآیند 

توانمندسازی معلوالن در جامعه را با شکست مواجه خواهد كرد.
اما اگر دولت  با مطالعه كافی منابع خود را به مهارت آموزی، حرفه آموزی و آموزش 
تا  سازد  فراهم  برایشان  را  اشتغال  بستر  و  كند  معطوف  معلوالن  اشتغال  به  منجر 
همیشه از حمایت و تامین هزینه  های جوانب مختلف زندگی آنها فارغ خواهد بود، 
ضمن آنکه فرد معلول نیز به نقطه برابری با سایرین رسیده و این یک رویداد بردابرد 

است.
معنای این سخن در عادی شدن سبک و سیاق زندگی فرد دارای معلولیت است. 
افراد دارای معلولیت برای اجرای مشاغل مختلف آموزش ها و مهارت هایی را  قطعا 
فرا می گیرند و پس از رسیدن به جایگاه شغلی با برخورداری از شغل و به تبع  آن 
درآمد و استقالل مالی، برای همیشه از حمایت اطرافیان و نهادهای دولتی و خیریه 
بی نیاز شده و به مرور خود را صاحب شخصیت مستقل و توانا به تهیه نیازمندی های 

خود می بینند .
از اینجا به بعد فرد معلول تفاوتی با سایرین نخواهد داشت و مانند سایر شهروندان 
و با تکیه به درآمد مالی خود قادر به تشکیل خانواده، تامین مسکن، خودرو، رفع 

نیازهای درمانی و تهیه زیرساخت های یک زندگی عادی خواهد بود.
و این همان رویکرد ارزشمند و انسان محوری است كه ساختار و سیستم جامعه ما از 

تدوین برنامه ها و تخصیص بودجه ها گرفته تا كارهای عملیاتی فاقد آن است.
در ایران، رویکرد دولت در مورد معلوالن هرگز رنگ و بوی ایجاد عزت نفس، حس 
متاسفانه  و  نداشته  با آحاد جامعه  برابری  به سکوی  ارتقای معلوالن  و  بودن  مفید 
سازمان بهزیستی نیز كمتر مدیرانی را به خود دیده كه خواهان پایان بخشیدن به 

نگرش صدقه محوری و  توانمندسازی واقعی معلوالن باشد.
و  داده  قرار  خود  اصلی  پیشه  را  حمایت  سال هاست  بهزیستی  سازمان  به عبارتی 
فراموش كرده صالح فرزندانش در گرو استقالل و رها شدن از وابستگی های خرد 

مقیاس  ِ مایوس كننده است.
بهزیستی، مادری است كه پس از سال ها یادش رفته فرزندش  را از شیر مادر ناامید 

كند تا بتواند طعم خوراک متناسب با سن او را به او بچشاند.

بهزیستی؛مادریکهصالحفرزندشرانمیداند
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زندگی كردن در قرن بیست و یکم، درگیری و دغدغه های خود را 
بینانه  بد  ای  دوره  در  ما  دارد،  همراه  به  دنیا  سراسر  مردم  برای 
زندگی می كنیم عالوه بر نگرانی از پیامدهای احتمالی گرم شدن 
زمین، تصور اینکه بسیاری از جوامع، علی رغم موفقیت های مادی، 
آسان  می كنند  تجربه  را  اجتماعی  ناكامی های  افزون  روز  طور  به 

است.
تاریخ  در  بی سابقه  رفاه  و  ثروت  علی رغم  ما  كه  چه طور می شود 
اجتماعی  و  ذهنی  عاطفی،  گرفتاری  و  مصیبت  همه  این  انسانی 
خلق كرده ایم؟ غالبا آنچه نبودش در سال های اخیر پیش از پیش 

احساس می شود، نیاز به یک زندگی نسبتا آرام و با دوام است.
روشن است زندگی در جوامع، شهری و روستایی الزامات خود را 
دارد كه می توان به طور كلی آنها را در، نظم اجتماعی، ارتباطات 
فردی و جمعی و  قواعد شهرنشینی خالصه كرد تضاد بین كامیابی 
ناكامی اجتماعی در بسیاری از كشورهای ثروتمند چراغ  مادی و 

راهنمای بسیار مهمی است. 
 مسیر حركت توسعه و پیشرفت در دنیای امروز سرعت روز افزونی 
بر  باشیم  گرفته  تصمیم  اگر   میان  این  در  است،  گرفته  خود  به 
موج های همواره خروشان آن سوار شده و از مسائل روز تنها به نفع 
خود استفاده كنیم عاقبت چه می شود؟ هركسی در جهان تنها به 

خودش فکر می كند و برای موفقیت خودش برنامه ریزی می كند
بدون آنکه لحظه ای فکر كند كه دیگران چه نیازهایی دارند؟ كه 
نقش او دراین جهان چیست؟ اگر چنین باشد نه تنها سنگ روی 
سنگ بند نمی شود بلکه جهان را موجی از افکار و عقاید نادرست 
فرا می گیرد، افرادی پیدا می شوند كه اعتقاد دارند به ما  ارتباطی 
ندارد در جهان فقر، مشکالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، هنری و 
اجتماعی وجود دارد و همین دست  تفکرها هستند كه ریشه های 

حیات جامعه را می خشکانند.
سؤال و دغدغه اینست كه اگر من و شما بی تفاوت باشیم و هیچ 
اقدامی نکنیم در آینده چه می شود؟ كمی فکر كنیم شاید كارهای 
ساده اما اثر گذاری باشد كه انجام دادن آنها در یک برآیند طوالنی 

مدت  نتایج خوبی را در بر می گیرد 
كه  كسانی  همه  یا  و  وحش  حیات  بوم ها،  زیست  طبیعی،  منابع 
اطراف ما زندگی می كنند نیاز به محبت و رسیدگی دارند  اگرخوب 
دقت كنید مثال های بسیاری را در اطراف خود مشاهده می كنید، 

افرادی را پیدا خواهید كرد كه به بودن شما نیاز دارند. 
چه بسیار افرادی كه با یک گفتگو یا یک دیدار كوتاه اما دلنشین، 
با یک تلفن زدن ساده، و حضور شما  در كنارشان حالشان خوب 
می شود و در نهایت حال خودتان از مفید بودنتان نیک می شود، 
جای  كه  دنیایی  نهایت   در  و  جامعه  روستا،  شهر،  ساختن  برای 
قشنگ تری برای زندگی كردن باشد، به انجام كارهای بزرگ نیازی 

نیست، همیشه از قدیم شنیده ایم سنگ بزرگ عالمت نزدن است! 
نتایج  بی شک  زمان  طول  در  كنیم  آغاز  كوچک  كارهای  با  پس 

خوبی حاصل خواهد شد.
حتی اگر به ظاهر سخت، طوالنی و گاهی طاقت فرسا باشد،  یک 
روز می رسد كه نتیجه اعمال و تالش های كوتاه اما پیوسته خود را 
به تماشا می نشینیم یادمان باشد برای هر رشد و توسعه ای تخریب 
یک الزام است! خانه كلنگلی تا تخریب نشود آپارتمانی، جای آن را 
نمی گیرد، خاک تا شکافته نشود دانه گیاه از دل آن نمی روید، آب 

اگر جاری نشود رود و دریا و اقیانوس شکل نمی گیرد.
و خشنونت  فقر، سالمت،  معلوم شده كه  نکته  این  سالهاست كه 
و روانی  تر است، ضعف سالمت روحی  تر شایع  نابرابر  در جوامع 
منتهی  اجتماعی  از خشنونت های  مختلفی  مصادیق  به  نهایت  در 
می شود، ریشه یابی این خشونت ها بر عهده روانشناسان و جامعه 

شناسان و متخصصان علوم اجتماعی است.
مجموعه وسیعی از مشکالت اجتماعی وجود دارد كه دلیلی برای 
نگرانی از آینده ارتباطات انسانی ما در همه جای جهان هستند  به 
عنوان مثال سطح اعتماد و ارتباط بین فردی، بیماری های روان ) 
شامل اعتیاد به الکل و مواد مخدر( شاخص های امید به زندگی و 
مرگ و میر نوزادان، عملکرد آموزشی كودكان، بارداری نوجوانان، 
قتل و تجاوز  به كودكان  و نوجوانان، میزان تاثیرگذاری تحركات 
اجتماعی و در نهایت نتیجه پژوهش  های آسیب های اجتماعی نشان 
دهنده آن است كه وضعیت موجود چندان مساعد نیست، اگر من 
و شما بی تفاوت از كنار این مسائل و دغدغه های اجتماعی عبور 
كنیم بی آنکه به سهم خود برای بهتر شدن شرایط موجود تالشی 

كرده باشیم سرانجام چه می شود؟
با توجه به افزایش آسایش مادی و رفاه فیزیکی بی سابقه جوامع 
مدرن، تردید در شیوه گفتار درباره استرس، به گونه ای كه گویا به 
سختی می توان جان سالم از آن به در برد، معقول به نظر می رسد 
این یک واقعیت است، كه ما بیشتر ازگذشته در زندگی های فردی 

و اجتماعی مضطرب هستیم، و این نشانه چندان خوبی نیست.
بررسی تحقیقات نشان می دهد كه مردم در  بسیاری از كشورهای 
توسعه یافته، افزایش چشمگیر اضطراب و افسردگی را تجربه كرده 
اند اكنون درجمع كودكان و نوجوانان ایرانی، این بیماریها با افزایش 
اجتماعی،  بزهکاری های  جمله  از  رفتاری،  مشکالت  فراوانی  در 
مصرف الکل و مواد مخدر همراه بوده است، بنابراین اگر هدف ما 
ابتدایی  آموزشهای  و  تربیت  از  باید  است  سالم  جامعه ای  ساختن 
و ساده و درونی كردن آنها برای فرزندان خود از سنین كودكی و 
نو پای  نهال  امروز  نوجوانی آغازكنیم چرا كه یک درخت تنومند 
امروز  امروز خود را همین  دیروز بوده است پس تربیت نهال های 

آغاز كنیم تا درختان تنومند فردای ما باشند.

زیستسالماجتماعی

علی ذوالفقار پژوهشگر هنر و ارتباطات)دارای معلوليت(
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اندیشه؛ بازپردازنده  یادگیری، دانش و تجربه در محیط بیرونی و درونی 
ناشنوایان  اما  ایفا می كند،  یادگیری نقش مهمی  بهره  هوشی در  است. 
به دلیل ضعف شنیداری و گفتاری در درک مفاهیم با مشکل روبرو می 
شوند، زیرا عدم ارتباط با دیگران موجب می شود تا از بهره هوشی پایینی 

برخوردار باشند.
زبان و گوش دو عضو حیاتی در جسم آدمی هستند، از این رو سمعک و یا 
زبان اشاره نقش مهمی را برای برقراری ارتباط و تبادل اطالعات بین افراد 
عادی با افراد ناشنوا یا كم شنوا ایفا می كنند؛ باید افزود زبان و اندیشه 
یک رابطه پویا و متقابل با هم دارند، به همین جهت افراد ناشنوا كه قادر 
به تکلم نیستند، ممکن است در فرایند رشد اجتماعی دچار آسیب شوند. 
این نقص منجر به پایین آمدن اكتسابات شناختی و در نهایت بهره هوشی 

ضعیف می گردد.
می توانند  ناشنوایان  پس  نیستند،  تفکر  های  ضرورت  تنها  تکلم  و  زبان   
را  استقامت، دروسی  و  پشتکار  با  كه  به شرطی  كنند؛  و رشد  بیندیشند 
جامعه  با  معاشرت  از  نباید  گروه  این  كنند.  مطالعه  همچنین  و  بیاموزند 

بکاهند وگرنه با مشکل روبرو می شوند.
مارک فیشر می گوید: »موفقیت یک نگرش، یک باور و یک عادت است. 
در واقع اندیشه ها از باورها، تجربیات و دانش شکل می گیرند كه باعث 
امروزه  فرهنگ  در  آن چه  ها می شوند.«  انسان  یا سقوط  و  ترقی  رشد، 
و حاشیه  به چشم می خورد، مسایلی چون حسادت  ایران  ناشنوایان  ی 
ها هستند كه باعث شدند فرهیختگان نخبه از همدیگر دوری كنند یا به 
رقابت های ناسالم روی بیاورند. این عوامل سقوط اندیشه ناشنوایان را در 
پی دارد كه از پایین بودن دانش، عدم اعتماد به نفس، خجالت و خود برتر 

بینی نشأت می گیرد.
اولین  آمریکایی  سیاستمدار  و  نویسنده  كلر  هلن  و  معلم  بریجمن  الرا 
نابینایان و ناشنوایان موفق غربی هستند كه عمیق اندیشیدند و با افزودن 

دانش به رشد و تعالی رسیدند؛ آنها همچنین تاثیر بزرگی بر روی جامعه 
ناشنوایان جهان به جا گذاشتند.

از جمله اندیشمندان، نوابغ، هنرمندان و مخترعان ناشنوای جهان كه باعث 
شدند جامعه ناشنوایان رشد كنند عبارتند از:

لودويگ ون بتهوون: آهنگساز آلمانی و اولین موسیقیدان ناشنوای جهان
و  تعلیم  حوزه  در  پژوهشگر  و  نظر  صاحب  آموزگار  هاينيک:  سامونيل 

تربیت ناشنوایان
تريتشک هنريک وان: تاریخ نگار و پژوهشگر آمریکایی

تيلدن داگالس: مجسمه ساز آمریکایی
برينسنيو رنه: نقاش و مجسمه ساز فرانسوی

پانا را رابرت آف: نویسنده و پژوهشگر آمریکایی
دونالد هارينيک: نویسنده آمریکایی

پابلو بونت خوان: پژوهشگر و نویسنده اسپانیایی
پونت چارلز: طبیعت شناس سوئیسی

بنديکت روت فولت: ناشنوای مردم شناس آمریکایی
برنارد فردريک: دانشمند، نویسنده و پژوهشگر آمریکایی

موريس: نقاش توانمند آمریکایی
و  گوش  زمینه  در  پژوهشگر  و  ایتالیایی  پزشک  گيووانی:  آسيا  اينک 

شنوایی
ايستمن گيلبرت: هنرپیشه و نمایش نامه نویس آمریکایی

اوستون وين: پزشک انگلیسی
آکورن ميليون: شاعر كانادایی

اشلی جک: سیاستمدار، روزنامه نگار و فعال در عرصه فرهنگی و اجتماعی 
انگلستان

اسميت اراستوس: سیاستمدار و فعال ارشد نظامی و اجتماعی آمریکایی
اسمتانا فردريک: آهنگساز و اركستر ملی چکسلواكی

ناشنوایانچگونهمیاندیشند؟
تقدیمبهشاعرناشنوایاندیشمنداستادشیرمحمدعاشوری
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اسکات شارلوت انکاس: ریاضیدان برجسته  انگلیسی و استاد 
دانشکده گیرتون و كمبریج

استيون کلی اچ: نقاش نامی آمریکایی
اسپيکر راندلوف: مخترع، مبتکر و مدیر چندین مدرسه آمریکا

امونتونز گويلوم: فیزیکدان و مبتکر فرانسوی
امبروسی گوسنتنيوس: مجسمه ساز سرشناس اتریشی

ی  برجسته  ساز  مجسمه  و  اندیشمند  معلم،  کيليس:  آرنولد 
آمریکایی

در ایران نیز ناشنوایان بزرگ و معاصری هستند كه برای رشد و 
ترقی همنوعان خود تالش بسیاری كردند كه عبارتند از:

شیرمحمد عاشوری: شاعر، نویسنده و ترانه سرا
كامران رحیمی: نویسنده و پژوهشگر
اسالم یزدانی: معلم، شاعر و نویسنده

مهساخان احمدی: نقاش )كسب مقام در فرانسه و كره جنوبی(
آسیه خلیلی: نقاش و كاریکاتوریست

فیلم  تدوینگر  نقاش،  نویسنده،  شاعر،  معلم،  شریعتی:  مهدخت 
كوتاه، شطرنج باز و مترجم سه زبان

سهند فالح: فیلمساز، نویسنده و ورزشکار
پریسا كرمانی زاده: تالیف كتابهای زبان اشاره

و  معلوالن  حوزه  مخترع  علمی،  فناوری  پژوهشگر  ترابی:  محمد 
سازنده انیمشمن با زبان اشاره و ورزشکار

حبیب تهرانی زاده: تالیف و تدوین كتابهای زبان اشاره 
رضا محمودی: مدرس زبان اشاره و نویسنده كتابهای زبان اشاره 

مهرداد صدری: نقاش، نگارگر و استاد دانشگاه هنر
 عبداهلل اسکندری: نوازنده و مدرس دف به ناشنوایان

روزبه قهرمان: نویسنده، پژوهشگر زبان اشاره )انگلیسی و فارسی(، 
نویسنده دایره المعارف چهار جلدی ناشنوایان و استاد نمونه ی 

دانشگاه آلبرتا كانادا
عباسقلی بهمنش: استاد دانشگاه گالودت آمریکا

مارال كریمی: مشاور ناشنوایان آلمان
زهره پور بایگان: شاعر، ترانه سرا و نویسنده )اولین بانوی داستان 

نویس ناشنوای معاصر(
میثم رنجبری: نوازنده و مدرس دف به ناشنوایان
مریم پگاه راد: نویسنده و كاریکاتور و انیماتور  

جامعه  در  كه  هستند  بزرگواری  اندیشمندان  ایران  در  اما  و 
آنها  از  مقاله  این  در  دارد  جای  و  بودند  تاثیرگذار  ما  ناشنوایان 

یاد كرد:
زهره میرعارفی: شاعر، نویسنده و اولین مدرس آموزش داستان 

نویسی به ناشنوایان
دكتر گیتا موللی: استاد دانشگاه، پژوهشگر، دبیر كمیته توانبخشی 
به كودكان ناشنوا و كم شنوا و گسترشگر كتابخوانی و قصه گویی 

كودكان ناشنوا
پروانه باغچه بان: نمایشنامه نویس و بنیان گذار تئاتر كودكان و 

نوجوانان ناشنوا در شیراز
حسین گلبیدی: اولین معلم ناشنوایان اصفهان

هادی طهوریان: حمایت از جامعه ناشنوایان و مشاور خانواده
پرورش  و  آموزش  حوزه  پژوهشگر  و  طنزپرداز  بهروز:  ذبیح 

ناشنوایان
نرگس كاظمی: شاعر، نویسنده و پژوهشگر ادبیات ناشنوایان

سنجش  توانبخش  شناسی،  زبان  كارشناس  مقتدایی:  نازلی 
شنوایی و پژوهشگر

ایران بهادری: تالیف و تدوین كتابهای زبان اشاره
محمود پاكزاد: خادم و نویسنده حوزه ناشنوایان

تعداد اندیشمندان ناشنوا در ایران معدود می باشند كه بسیاری 
نیز گمنام هستند و تأسف برانگیزتر از آن بی توجهی رسانه ها 
همچنان  عزیزان  این  تا  شده  باعث  نامهربانی  این  است.  آنها  به 
ناشناخته باقی بمانند! اما ما نباید از یاد ببریم در كشوری هستیم 
پایه گذاری  و  ناشنوایان  بنای مدرسه ی  با  بان  باغچه  كه جبار 
زبان اشاره نام پدر ناشنوایان را به خود اختصاص داده است. عمل 
این بزرگمرد راهی برای دگرگونی فکری امروز ناشنوایان ایران را  
باز كرد تا بهتر بیندیشند و رشد كنند. درست همانطور كه هلن 

كلر با استقامتش الگویی برای جامعه ناشنوایان جهان شد.

منبع:
دانشمندان نوابغ و هنرمندان و مخترعان ناشنوایان

مجله علوم تربیتی و روانشناسی سال سوم اسفندماه سال ,85
دانشگاه  استاد  محمدیان  یار  احمد  دكتر  تحقیقات  پژوهش 

اصفهان
پژوهش تفکر ناشنوایان و نابینایان

گرد آوردنده: مینوش احمدی پور، شاعر ناشنوا
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وقتی بحث سالمتی و تندرستی شما در میان است سر و 
كار داشتن با اسبها, به ویژه برای معلولین مزایای زیادی 

خواهد داشت. برنامه های درمانی سواركاری,
نظیر آنچه اتحادیه انجمن سواركاران معلول ارایه میدهد, 

می تواند در ارتقای كیفیت زندگی آنان موثر باشد.
جنت مک نل , یکی از سواركاران انجمن در چهل و یک 
سالگی دچار ام اس شده است.ابتدا برایم شوک بزرگی 
اینترنت  در  بعد  كنم.  سواركاری  توانستم  نمی  و  بود 
این انجمن را پیدا كردم و با خودم گفتم كه می توانم 
همچنان سواركاری كنم.  من تمام عمر عاشق اسب ها 
بودم و این عالقه در خون من است. سواركاری استقاللم 
اینجا هستم ام اس را  را به من بر می گرداند و وقتی 

فراموش می كنم. 
در  اكنون  هم  و  تاسیس شد  پیش  سال  پنجاه  انجمن 
پارک  لرد  راس  جی  در  و  گرمایش  به  مجهز  فضایی 

فعالیت می كند.

سواركاری درمانی به همراه سایر فعالیت های هدف دار 
و تحت نظارت انجمن, از نظر پزشکی برای كودكان و 
بزرگساالن مبتال به هر نوع معلولیت شناختی, احساسی 

و فیزیکی سودمند است. انجمن با روش های مثبت و 
موثر بین اسبها و معلولین ارتباط برقرار كرده و آنها را 

به هم نزدیک تر می كند.
مک نیل می گوید : این برنامه را با چیزی عوض نمیکنم. 
خیلی منتظر این یک روز به خصوص در هفته هستم 
چراكه یک ساعت تمام فقط من و اسبم با هم وقت می 

گذرانیم.
چاک رایت مدیر جرایی انجمن می گوید : اسبها حیوانات 
خاصی هستند و می دانند وظیفه شان چیست. اسبهای 
این برنامه كمی مسن تر و بین شانزده تا بیست و یک 
و  افرادی كه در صنعت  آنها توسط  تمام  سال هستند. 

بخش خرید و فروش اسب هستند اهدا شده اند.

الهام بخش  ارتباط بین اسب و سواركار جادویی است. 
اعتماد و مسئولیت دوجانبه است. یک حس رهایی است 
كه باعث می شود سواركاران از زندگی روزمره و كارهای 
حس  همین  كه  افزود  رایت  شوند.  دور  خود  معمول 
سواری را به تجربه ای متفاوت تبدیل میکند كه همیشه 

مشتاق آن هستیم.

برنامهدرمانیاسبسواریتورنتو
افرادمعلولواسبهارابههمنزدیکترمیکند
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مورد  در  آن  تأسيس  سال  چهلمين  در  بهزيستی  مديران 
مستمری ۱۰۸ هزار تومانی معلوالن چانه زنی می  کنند.

سازمان بهزیستی امسال در حالی چهلمین سال فعالیتش را به پایان 
رساند كه هنوز نتوانسته هیچ یک از گروه های تحت پوشش خود را به 

خودكفایی واقعی و عدم وابستگی برساند.
انجام  در  سال های رفته،  در  خدماتش  افزایش  علیرغم  سازمان  این 
وظایف اصلی خود دچار انحراف شده، مفهوم »توانبخشی« در میان 
پراكنده كاری های بهزیستی دچار دستخوش شده. این نهاد در حوزه 
»توانمندسازی«  نداشته،  توفیقی  هنوز  هدف  گروه های  اشتغالزایی 
سازمان رخت  از  مددكاری  روح  فراموش شده،  بازتوانی  رنگ باخته، 
بربسته و آنچه باقی مانده مشتی خدمات سطحی، گذرا و وابسته به 

بودجه است.
سالیق  به  بسته  گذشته  سالیان  طول  در  سازمان  این  اولویت های 
روسای آن جابجا شده، هر كسی از ظن خود اهداف جدیدی برای 
سازمان ترسیم كرده و در نهایت اینگونه شده كه اكنون سازمان را 
نکرده،  از كارهای  از مشکالت، كوهی  انبوهی  با  در شرایطی مواجه 
دنیایی از امور عقب افتاده، مشکالت حل نشده از دیرباز و استقبال از 

چالش های جدید می بینیم.
تا ايده آل فاصله داريم

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی كشور با بیان اینکه مطالبات 
نشانه خوبی  را  اتفاق  این  یافته،  افزایش  اخیر  معلوالن در سال های 
بپرسید  قدیمی  مددجویان  از  اگر  می دهد:  ادامه  و  می كند  قلمداد 
گذشته  سالیان  در  سازمان  فعلی  از خدمات  بسیاری  گفت  خواهند 
برای پرداخت مستمری و  از  بهزیستی گاهی حتی  نداشته و  وجود 

بیمه مددجویان نیز ناتوان بوده است.
روبه رشد  را  اخیر  40سال  در  بهزیستی  فعالیت  روند  نفریه  محمد 

خوانده و می گوید: پیشرفت داشته ایم اما تا ایده آل فاصله داریم.
معلوالن متولی تخصصی ندارند

اما یک وكیل دادگستری می گوید: من در مسیر40سال اخیر بهزیستی 
در زمینه رسیدگی به امور معلوالن، صعود نمی بینم. بهزیستی اتفاق 
همه  مورد  در  زیادی  خالءهای  و  دهد  صورت  نتوانسته  را  شگرفی 

گروه های تحت پوشش آن وجود دارد.
در  بهزیستی  سازمان  كفایت  خصوص  در  می گوید:  سرگران  ناصر 

از  سال  چهل  كه  كنیم  مرور  كافی است  معلوالن  امور  به  رسیدگی 
مورد  در  دارند  امروز  آن  مدیران  و  گذشته  سازمان  این  تأسیس 
مستمری 108 هزار تومانی و افزایش ناچیز یارانه معلوالن چانه زنی 

می  كنند.
سرگران می افزاید: وقتی به عملکرد بهزیستی نگاه می كنیم می بینیم 
هر چه پیش  رفته ایم نگرانی معلوالن بیشتر شده و هرچه تورم خدمات 
در بهزیستی افزایش پیدا كرده مسائل معلوالن كمتر دیده شده است.

تعطیل شده ،  تقریباً  توانبخشی در بهزیستی  ادامه می دهد: كار  وی 
مختلف  دوره های  است،  ضعیف  كمک توانبخشی  لوازم  به  دسترسی 
معلوالن  ندارد،  ادامه  شد  می  80برگزار  و  دهه70  در  كه  آموزشی 
فاصله  گرفته اند،  سازمان  این  از  بهزیستی  خدمات  تورم  دلیل  به 
این  بی آنکه  شده  واگذار  بخش خصوصی  به  مددجویان  پرونده های 

بخش تخصص الزم را داشته باشد و همه این رویدادها منفی است.
این استاد دانشگاه بهزیستی را مسئول پیگیری اجرای قانون جامع 
زمینه  این  در  بهزیستی  می افزاید:  و  می داند  معلوالن  از  حمایت 
در  داشتیم  انتظار  اما  نکرده  اقدامی  نمی گوییم هیچ  كرده،  كوتاهی 

پیگیری دالیل عدم اجرای قانون قوی ظاهر می شد.
به گفته این حقوقدان در ارزیابی سازمان بهزیستی دو حالت وجود 
خدمات  همین  با  هست  كه  همین گونه  را  بهزیستی  باید  یا  دارد، 

بپذیریم و یا باید اقدامات آن را بررسی و ارزیابی كنیم .
سرگران ادامه می دهد: در حالت دوم انتظاری كه می رفت این بود كه 
نهادهای باالدستی این حجم از وظیفه را به بهزیستی واگذار نکنند و 
بگذارند این دستگاه به طور تخصصی فقط به امور معلوالن رسیدگی 
ایران  اجتماعی  اقلیت  بزرگترین  وظایفش  پراكندگی  اثر  در  تا  كند 

آسیب پذیرتر از دیروز نشود.
این مدرس دانشگاه كه خود نابینای مطلق و نخبه است ادامه می دهد: 
اما در رویکرد اول به این نتیجه می رسیم كه بهزیستی را همینطور كه 
هست با ساختاری عریض و طویل، معیوب و مجبور به ارائه خدمات 

جسته گریخته به گروه های مختلف و آسیب پذیر اجتماعی بپذیریم.
به  باعث  بهزیستی  وظایف  گستردگی  اینکه  بر  تأكید  با  سرگران 
حاشیه رفتن هر روزه ی معلوالن می شود و در نتیجه ارائه خدمات را 
ارزیابی كرد، می افزاید: این رویداد نه تنها به نفع  نمی توان  مطلوب 
معلوالن نیست بلکه به ضرر سایر گروه های تحت پوشش این سازمان 

بلوغبیبلوغ

بهزیستیوچهلسالانحرافازمسیر



11

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

نیز هست.
به گفته این حقوقدان برخی وظایف گاهی توسط دولت و مجلس 
ساختاری  مشکالت  امر  این  می شود ،  گذاشته  بهزیستی  به عهده 
برای  و مجلس  دولت  به  نقد  این  رقم می زند،  بهزیستی  برای  را 
تقویت  بدون  هم  آن  بهزیستی  به  حد  از  بیش  وظایف  واگذاری 
ساختار آن وارد است؛ پس می توان گفت معلوالن متولی تخصصی 
دولت  بلکه  سیاست  نیست  بهزیستی  تقصیر  این  البته  و  ندارند 

است.
سرگران ادامه می دهد: در سال های اخیر اتفاق به ظاهر مثبت اما 
بسیار تلخی كه افتاد این بود كه بهزیستی به سیاست برون سپاری 
خدمات متوسل شد. یک گروه افراد عادی و یک گروه انجمن های 
را  خدمات  این  ارائه  مجوز  داشتند  مدنی  فعالیت  كه  معلوالن 

گرفتند  اما این رویداد دو مشکل عمده ایجاد كرد. 
به  معلوالن  پرونده   كه  بود  این  مشکل  اولین  وی  گفته  به 
مربوطه  دانش  كه  شد  واگذار  نامتخصص  و  نامرتبط  انجمن های 
را نداشتند و دوم اینکه انجمن ها به  دلیل دریافت حق الزحمه از 
بهزیستی از حوزه مطالبه گری خارج شده و به مسیر درآمدزایی 
افتادند، بنابرابن بهزیستی در مسیر برون سپاری خدمات از مسائل 
تخصصی معلوالن دور شد و بسیاری از امور اصلی را نادیده گرفت .

بهزيستی به سرمنزل مقصود نرسيد
یکی از اولین بنیانگذاران سازمان بهزیستی نیز معتقد است: این 
گذشته  سال  در چهل  بودجه  و  پرسنل  امکانات،  این  با  سازمان 

توفیق چندانی نداشته است.
علی ساالرزاده كه 41سال پیش به همراه دكتر كمالی، هخامنش، 
یارگرروش، اجاره دار و اژه ای مأموریت تأسیس سازمان بهزیستی 
را عهده دار بوده، تأكید می كند: هدف از تأسیس بهزیستی تجمیع 
تشکیالت پراكنده  و فعال در زمینه معلوالن، نفس كار بد نبود اما 

نتیجه موردنظر حاصل نشد.
توانمندسازی  زمینه های  از  هیچ یک  در  بهزیستی  می گوید:  وی 
جسمی، مالی، ارائه خدمات توانبخشی و بازتوانی معلوالن كه از 
همان  هنوز  معلوالن  نبوده،  موفق  است  رسالت هایش  مهم ترین 
ویلچرهای بی كیفیت40سال پیش را سوار می شوند و مشکالتشان 

همچنان صعودی است.
به  نرسیدنش  و  بهزیستی  شکست  دالیل  مهم ترین  از  یکی 
سرمنزل مقصود »مشکالت مالی است، این سازمان تکیه زیادی 
به مشاركت های مردمی دارد درحالی كه با تغییر شرایط اقتصادی 
بهزیستی  به كمک  مانند گذشته   نتوانستند  دیگر  مرور  به  مردم 

بیایند و كسی برای رفع این مشکل تمهیدی نیاندیشید.
اكنون  كه  كاری  اینکه  بیان  با  تبریز  بهزیستی  اسبق  رئیس  این 
داشته  باید  كه  است  وظیفه ای  از  جدا  می دهد  انجام  بهزیستی 
فضای  اما  شده ام  بازنشسته  سالهاست  اینکه  با  می افزاید:  باشد، 

پرداخت مستمری  با  و می دانم  را می شناسم  بهزیستی  بر  حاكم 
صدهزارتومانی مشکلی از معلوالن رفع نمی شود.

وی كه در گذشته ریاست سازمان نابینایان تبریز را نیز بر عهده 
داشته با اشاره به این مطلب كه چهل سال پیش سازمان جهانی 
بهداشت اعالم كرد بدون احتساب جنگ و شرایط خاص 10درصد 
از جمعیت همه جوامع را معلوالن تشکیل می دهند، اذعان می كند: 
اگر منصفانه قضاوت كنیم با جمعیت فعلی ایران دست كم بیش از 
8میلیون شهروند معلول باید داشته باشیم اما آمار بهزیستی حتی 
به دو میلیون نفر هم نمی رسد و این نیز گواه دیگری بر كم توجهی 

بهزیستی به وظایف خود است.
مديريت  در  شايسته ساالری  عدم  با  بهزيستی 

مواجه است
انجمن معلولین خوزستان می گوید:  رئیس هیأت مدیره موسسه 
به  نسبت  اما  یافته  افزایش  قبل  به  نسبت  بهزیستی  خدمات 

استانداردها هنوز فاصله زیادی دارد.
محمدعلی جدیدی عدم رعایت شایسته ساالری در رأس مدیریت 
بهزیستی را از عوامل عدم رشد این سازمان دانسته و بیان می كند: 
اصالح ساختارها در این سازمان عموماً سلیقه ای است كه موجب 
با طرف  از طرف دیگر این سازمان  اعتبارات می شود و  هدررفت 
قرارداد شدن با مراكز خدماتی و نیز مراكز نگهداری از سالمندان 
و معلوالن خود را با بروكراسی عظیم و دست وپاگیری مواجه كرده 

است.
وی بخش فرهنگی بهزیستی را منفعل می داند و تأكید می كند: 
نگاه جامعه به معلوالن هنوز مطلوب نیست، در حالی كه امکانات 
با  و  آن  به  اتکا  با  كه می توان  است  بهزیستی  اختیار  در  فراوانی 

همکاری سمن ها امور فرهنگی را سامان داد.
بلوغ بی بلوغ

در  بهزیستی  می رفت  انتظار  باقیست كه  حالی  در  مشکالت  این 
فکری-اجتماعی  بلوغ  سال  به عنوان  فعالیتش  سال  چهلمین 
مهم ترین  استقالل  مشکالت،  بزرگترین  اختتام  از  فهرستی  خود 
باری  از  دولت  شانه های  سبک كردن  تحت پوشش،  گروه های 
سنگین در تقویت گروه های آسیب پذیر و برنامه های قوی تر برای 

40سال بعدی ارائه دهد.
هم  هربار  بهزیستی  مدیران  كه  می شود  عمیق تر  آنجا  تأسف  و 
میان  به  حمایتی  چتر  زیر  از  مددجویان  خارج سازی  از  سخن 
آورند، مبنایشان اعطای وام های خرد و ناچیز و قطع مستمری های 
درآمدی  منابع  به  مددجویان  دسترسی  بهانه  به  آن  از  ناچیزتر 
بوده و غیرواقعی بودن این ادعا هربار با آمدن مدیر بعدی محرزتر 

می شد و خبر بد آنکه این داستان همچنان و هنوز ادامه دارد...

رقيه بابايی
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حل مکعب روبیک بریل بسیار سخت تر از نوع معمول آن است چرا 
كه بر روی هر قطعه عالیمی به خط بریل نوشته شده. همچنین 
می توانید قطعات را به دلخواه خودتان تنظیم و توانایی هایتان را 

محک بزنید.
مک نانا میزو كه یکی از هواداران تکنولوژی های آینده است, یک 
آبنبات كوچک  اندازه یک  به  اختراع كرده كه  اشاره  زبان  مترجم 
است. این وسیله مجهز به یک دوربین پیشرفته برای  ثبت حركت 
دست فرد می باشد و حركت را به زبان گفتار تبدیل می كند. می 
برای روشن كردنش  و  انتخاب كنید  را  نوع صدای گوینده  توانید 

كافیست تا قسمت پایینی دستگاه را فشار دهید.
نرم افزار }   SEEING  All  {  به كمک افراد با مشکل بینایی 
می آید تا درک بهتری از دنیای اطراف داشته باشند.این نرم افزار 
كامپیوتری  دید  و  زبان  پردازش   , ماشینی  یادگیری  تکنولوژی  از 
برای ترسیم دنیای اطراف كمک می گیرد. هم اكنون به زبانهای 

هلندی, آلمانی, فرانسه, ژاپنی و اسپانیایی در دسترس است.
برخی ویژگی های آن عبارتند از :

- قابلیت خواندن متن با قرار دادن آن جلوی دوربین گوشی
- با صدای بوق به پیدا كردن باركد محصوالت و اسکن آن كمک 

میکند.
و  فیزیک  توصیف  و  اطرافیان  و  دوستان  تشخیص  قابلیت   -

احساسات آنها.
به  است,  آزمایشی  صورت  به  فعال  كه  ها  ویژگی  از  دیگر  یکی   -

توصیف محیط اطراف می پردازد.

مکعبروبیکبریل
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ایران  معلولین  ندای  انجمن  مدیرعامل  و  هیأت مدیره  رئیس 
موضوع مناسب سازی و دسترس پذیری شهری برای معلوالن را 

بحثی مغفول مانده در ایران  دانست.
به گزارش مردم ساالری آنالین؛ محمود كاری با بیان این مطلب 
گفت: قانون مناسب سازی محیط های شهری و اماكن عمومی از 
سال 1364 در مجموعه مقررات معماری و شهرسازی ویژه افراد 
اما اجرای آن  دارای معلولیت به تصویب هیأت وزیران رسیده 

همچنان در كشور مغفول مانده است.
تالش  معلوالن  سمن های  می گوید:  معلوالن  حوزه  فعال  این 
زیادی برای اجرای این مصوبه كردند و در نهایت پس از صرف 
هزاران ساعت كار كارشناسی مشترک بین سمن ها، بهزیستی، 
مجلس و... پیش نویس قانون جامع حمایت از معلوالن تهیه و 

تقدیم دولت شد و سال1383 به تصویب مجلس ششم رسید.
اجرا  هنگام  قانون  این  متاسفانه  كه  مطلب  این  بیان  با  كاری 
مورد كم لطفی و بعضا تمسخر برخی دستگاه ها به خصوص اهمال 
وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها قرار گرفت، ادامه داد: 
بود  مذكور  قانون  اجرای  به  موظف  دولت  كه  مدتی  تمام  در 
شاهد بودیم كه بیشتر اركان دسترس پذیری شهری از سیستم 
اجرای  شهری،  مبلمان  تعبیه  تا  گرفته  عمومی  حمل ونقل 
رمپ ها، سرویس های بهداشتی و... غیر استاندارد ساخته شدند.

به گفته كاری این قانون در اثر بی تفاوتی دستگاه ها از اهمیت 
و  معلوالن  نهاد  مردم  سازمان های  پیگیری  با  باز  و  ساقط شد 
سال   5 تا   1390 سال  از  بهزیستی  و  رفاه  وزارت  همکاری  با 
مورد بازبینی قرار گرفت و این روند در نهایت به تهیه و تدوین 

پیش نویس یک الیحه قانون با 53 ماده منجر شد.
وی توضیح داد: 28 ماده از مواد این قانون كه 5 سال زحمت 
كارشناسی پشتوانه آن بود در بررسی های دولت به عنوان بخشی 
باقیمانده طی  ماده  و 25  بایگانی شد  و  دولت جدا  وظایف  از 
الیحه ای به مجلس ارسال و در نهایت در اسفند 1396 تصویب 
و در اردیبهشت سال 1397 برای اجرا به بدنه دولت ابالغ شد.

به جامعه خواند  اطالع رسانی  را  این مطالب  بیان  از  وی هدف 
معلولیت  دارای  افراد  كه  بدانند  باید  مردم  آحاد  گفت:  و 
و  مناسب سازی  قوانین  اجرای  منتظر  است  30سال  از  بیش 
دائمی  بی توجهی  و  كم لطفی  مورد  اما  هستند  دسترس پذیری 

دستگاه های اجرایی و دولت قرار دارند.
چه  كه  پرسش  این  بیان  با  معلولین  ندای  انجمن  مدیرعامل 
گفت:   دارد،  وجود  قوانین  سایر  و  معلوالن  قوانین   بین  فرقی 
اغلب قوانین به محض تصویب در مجلس توسط دولت اجرایی 

می شود اما قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 
در بسیاری از مواد بالتکلیف می ماند كه در این رابطه می توان 

به مواد2، 3، 4، 5 و 27 اشاره كرد.
به  كه  جامع  قانون   5 تا   1 مواد  به  دولت  توجه  عدم  كاری 
بی توجهی  از  ناشی  را  دارد  داللت  معلوالن  مناسب سازی 
تاكید  و  دانست  مالی  و  انسانی  منابع  اتالف  و  استانداردها  به 
بی توجهی در حالی صورت می گیرد كه شهرداری ها  این  كرد: 
بودجه های خوبی در اختیار دارند و شهرداری تهران با توجه به 
منابع تخصصی و دسترسی به تجربیات كشورهای مختلف كه 

در اختیار دارد نمونه بارز این مطلب  است.
وی با بیان این كه شهرداری ها بعد از 30 سال هنوز نتوانسته اند 
و  تاكسیرانی  اتوبوسرانی،  شامل  عمومی  نقل  و  حمل  سیستم 
مترو را به گونه ای آماده كنند كه پذیرای افراد دارای معلولیت 
از  را  حمل ونقل  بخش  در  معلوالن  حقوق  تضییع  باشد،  نیز 

موفقیت های شهرداری تهران در سال جاری برشمرد.
برای  را  بهزیستی  سازمان  به  معلوالن  ارجاع  ادامه  در  وی 
گرفتن خدماتی كه در اختیار شهرداری است از دیگر اقدامات 
معلوالن  برخی  افزود:  و  خواند  تهران  شهرداری  گالیه برانگیز 
و  اما صاحب مسئولیت  نگرفته اند  قرار  بهزیستی  تحت پوشش 
شهرداری  همکاری  آن  به  رسیدگی  برای  كه  هستند  مشاغلی 
را الزم دارند، این موضوع در مورد فعاالن مدنی كه شخصیت 
نیست  درست  و  می كند  صدق  بیشتر  دارند  مستقل  حقوقی 

شهرداری معلوالن را وادار به گردش در دور باطل كند.
وظایف  مهم ترین  از  شهری  مناسب سازی  كرد:  اذعان  كاری 
ساختمان ها،  عمومی،  اماكن  در  بااین حال  است  شهرداری 
و  نشده  رعایت  مهم  این  اغلب  تجاری  و  درمانی  مجتمع های 
این در حالی است كه شهرداری تهران باید در این زمینه الگوی 

سایر شهرها باشد.
كاری ادامه می دهد: معابر و پیاده روهای شهر مشکل دسترسی 
دارند، بیشتر پل های ارتباطی بین تقاطع ها با میله های یو شکل 
سالمندان،  برای  معلوالن  جز  به  را  تردد  كه  شده اند  مسدود 
مادران باردار و   ... مشکل می كند و این وضعیت با شعار شهرداری 

مبنی بر"شهری برای همه" انطباق ندارد.
با  كرد:  تاكید  ایران  معلولین  ندای  انجمن  مدیره  رئیس هیات 
توجه به اینکه ریاست ستاد مناسب سازی بر عهده وزیر كشور 
اثرگذاری برای اجرای  اقدامات كاربردی و  انتظار می رود  است 
شهرها  استانداردسازی  مفاد  اجرای  و  جامع  قانون  دوم  فصل 

صورت گیرد.

رئیسهیأتمدیرهومدیرعاملانجمنندایمعلولینایران
معلوالن۳۰سالاستمنتظراجرایقوانینمناسبسازیهستند

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج
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برای  مسئوالن  گفت:  كشور  همت  بلند  قامتان  كوتاه  انجمن  مدیر 
حمایت از معلوالن و توجه مضاعف به این قشر تنها نباید به دنبال ایام  

مناسبتی خاص به مانند هفته بهزیستی باشند.

محبوبه ابراهیم خانی در گفتگو با پیک توانا عنوان كرد: از مسئوالنی كه 
به دنبال یافتن مناسبت های تقویمی برای رسیدگی به مشکالت افراد 
خاص و دور مانده از مزایای اجتماعی هستند شدیدا گالیه مندیم و بر 
این اعتقادیم كه پرداخت به موضوعات مهم و افراد نیازمند توجه نباید 

تنها در زمان های خاص به مانند هفته بهزیستی انجام پذیرد.

به گفته وی تمامی انسان ها به صورت روزمره با نیازهای مختلف مادی، 
معنوی، جسمی، فیزیکی و همچنین مسائل مرتبط با حقوق شهروندی 
و اجتماعی دست و پنجه نرم می كنند و باید شرایطی فراهم شود كه 
تمامی  به وظایف سازمانی خود در  بنا  مسئوالن دستگاه های مختلف 
فصول سال جویای احوال معلوالن، بیماران خاص، كوتاه قامتان و سایر 

گروه های در معرض آسیب باشند.

مدیر انجمن كوتاه قامتان بلند همت در ادامه بر لزوم اجرایی شدن مفاد 
قانون جامع حمایت از معلوالن تأكید كرد و افزود: دسترسی عادالنه 
و بدون مشکل به اماكن عمومی و ارتقای زیرساخت  های حمل و نقل 
شهری را خواستاریم و در این راستا امیدواریم تغییر نگرش مثبتی كه 
در شهرداری ها و شوراهای اسالمی برخی از شهرهای كشور نسبت به 

حمایت از معلوالن ایجاد شده مقطعی نباشد.

ابراهیم خانی بر نگرانی مهم اعضای انجمن كوتاه قامتان ازكاسته شدن 
میزان توجه ها نسبت به كوتاه قامتان اشاره كرد و یادآور شد: شایسته 
است تا فصل قانونی با عنوان »نیازمندی ها و چگونگی ارائه خدمات به 

معلوالن« به صورت ثابت و مستمر در بدنه مدیریت شهری استان های 
مختلف كشور تصویب شود تا در صورت جا به جایی مدیران و تغییر 
و  گرفته  قرار  مدنظر  پایدار  صورت  به  شده  ایجاد  حق  این  سلیقه ها 

معلوالن از حقوق خود تنها در مقاطع خاص بهره مند نشوند.

در  از كالنشهرهای كشور  برخی  در  كه  كوتاهی هایی  از  ادامه  در  وی 
خصوص عدم توجه به حمل و نقل مناسب معلوالن در اماكن عمومی 
نظارت  و  اراده جمعی، عزم ملی  افزود: چنانچه  و  انتقاد كرد  می شود 
در  معلوالن  حمایتی  طرح های  مناسب  اجرای  خصوص  در  مطلوب 
محیط شهری وجود داشته باشد نباید شاهد پابرجا بودن مشکالت و 

كمبودهای كنونی می شدیم.

مدیر انجمن كوتاه قامتان بلند همت كشور به تساوی حقوق شهروندی 
معلوالن با دیگر افراد جامعه نیز اشاره كرد و یادآور شد: شعار مدیران 
تنها  نباید  همگان«  برای  شهری  پذیری  »دسترس  بر  مبنی  شهری 
با  خود  ترددهای  در  معلوالن  اگر  كه  چرا  بماند،  باقی  شعار  حد  در 
محدودیت و سختی هایی همراه شوند به مرور منزوی شده و وارد آمدن 
آسیب های شدید روحی و ازدست رفتن سرمایه های توانمند انسانی را 

شاهد خواهیم بود.

وی با تأكید بر اینکه باید برابری حقوق شهروندی و توجه به كرامت 
انسانی افراد دارای معلولیت را در مواجهه با سایر اقشار جامعه به صورت 
عینی شاهد شویم، افزود: در برخی از شهرهای كشور زیرساخت های 
حمل و نقل عمومی برای معلوالن همچنان با كمبودهای جدی همراه 
برای دسترس  را  امیدواریم در هفته بهزیستی مصوبات خوبی  بوده و 
دیگر  به  توجه  همچنین  و  عمومی  اماكن  استانداردسازی  و  پذیری 

نیازهای عمده كوتاه قامتان داشته باشیم

مدیرانجمنکوتاهقامتان:
مسئوالنبرایحمایتازمعلوالندنبالمناسبتهایتقویمینباشند
رقيه بابايی



15

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

از  تجلیل  برگزاری جشنواره  از  توانا  معلولین  كانون  مدیرعامل 
دانش آموزان ممتاز به صورت كشوری خبر داد.

كانون  مدیرعامل  هادیپور  محمدرضا  توانا؛  پیک  گزارش  به 
منظور  به  كرونا  ویروس  شیوع  با  امسال  گفت:  توانا  معلولین 
حفظ سالمت دانش آموزان و خانواده های آنها جشنواره تشویق 
دانش آموزان ممتاز همچون سال های گذشته به صورت مراسم و 
جشنواره برگزار نمی شود و در فضای مجازی به صورت جشنواره 

مجازی استعدادیابی و نخبه پروری برگزار می شود.
دانش  از  تجلیل  جشنواره  گذشته  سال های  در  داد:  ادامه  وی 
آموزان ممتاز تنها محدود به استان قزوین می شد بنابراین همواره 
یکی از مهم ترین دغدغه  های ما در مورد جشنواره برگزاری آن به 
صورت كشوری و سراسری بود كه خوشبختانه امسال در فضای 
مجازی به صورت سراسر و كشور برای تمام مردم قابل دسترس 

خواهد بود.
جشنواره  تغییرات  دیگر  از  توانا  معلولین  كانون  مدیرعامل 
تجلیل از دانش آموزان ممتاز به استعدادیابی دانش آموزان در 
رشته های مختلف اشاره كرد و افزود: در سال های گذشته تنها 
و  نمره  آموزان  دانش  از  تجلیل  برای  جشنواره  معیار  و  مالک 
معدل آنها بود كه با برنامه ریزی های صورت گرفته امسال تمام 
استعداد های دانش آموزان همچون استعداد های هنری، ورزشی، 

علمی و ایده یابی و خالقیت آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد.
هادیپور در ادامه بیان كرد: كانون معلولین توانا از بدو تشکیل 
این سازمان مردم نهاد، تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای 

از  را در دستور كار خود قرار داده و در همین راستا  معلولیت 
22 سال پیش جشنواره تجلیل از دانش آموزان ممتاز را كلید 

زده است.
با  توانا  كانون  فعالیت  نخست  سال های  همان  از  افزود:  وی 
بررسی هایی كه توسط تیم ارزیابی و كارشناسی كانون معلولین 
عدم  ویژه  به  فرهنگی  دغدغه های  كه  متوجه شدیم  انجام شد 
فرهنگ مناسب در خصوص نحوه برخورد صحیح با افراد دارای 
معلولیت بزرگ ترین چالش افراد دارای معلولیت در جامعه است.

هادیپور ادامه داد: به همین منظور آموزش و ترویج فرهنگ نحوه 
برخورد صحیح با افراد دارای معلولیت و آشنایی با دغدغه ها و 
مشکالت آنها مورد توجه كانون توانا قرار گرفت و از آنجایی كه 
در معقوله تغییرنگرش جامعه نسبت به معلوالن نگاه بلندمدت 
و  فرهنگی  برنامه های  از  بخشی  كه  گرفتیم  تصمیم  داشتیم، 
آموزشی خود را روی كودكان و به ویژه دانش آموزان معطوف 

كنیم.
وی بیان كرد: برگزاری جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز به 
صورت جدی در دستور كار كانون توانا قرار گرفت و تا امروز كه 

22 مین سال برگزاری آن است ادامه داشته است.
به  آموزان  دانش  كرد:  تصریح  توانا  معلولین  كانون  مدیرعامل 
همان  از  اگر  جامعه  آینده  دهنده  تشکیل  اصلی  اجزای  عنوان 
سنین كودكی و نوجوانی با مفاهیم معلولیت و نیازهای معلوالن 
آشنا شوند می توانند در روند بهبود فرهنگ جامعه و زندگی افراد 

دارای معلولیت در آینده نقش بسزایی داشته باشند. 

جشنوارهتجلیلازدانشآموزانممتازامسالبهصورت
کشوریبرگزارمیشود

شهاب ربیعی 
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برگزاری  تاریخ  در  نابینا  كننده  شركت  اولین  هاو  كریستین 
با حضور گردن رمزی است. وی  مسابقات آشپزی مستر شف 

همچنین برنده فصل سوم این برنامه است.
كریستین دارای مدرک كارشناسی ارشد هنرهای زیبا از دانشگاه 
هیوستون و كارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه تگزاس است.
اولین كتاب آشپزی او, عنوان پرفروش ترین نیویورک تایمز را به 
خود اختصاص داد. در سال 2014 جایزه دستاورد شخصی هلن 
كلر را ازبنیاد نابینایان آمریکا دریافت كرد. اولین رستوران او در 

شهر هیوستون مشغول به كار است.
حضور او دربرنامه گردن رمزی و توانایی اش برای خلق غذاهایی 
با ظاهر عالی و مواد عجیب  در مدت كم رقابت0 این سوال را 

مطرح میکند كه بینایی او در چه حدی است.
كریستین می گوید : تعبیر رایج و اشتباهی است كه اكثرا فکر 
این اصال درست  یا نیست.  نابینا است  یا  می كنند فردی كال 

نیست. 
كریستین به مرور و بین سال های 1999 تا 2007 بینایی خود 

را از دست داد.
علت آن بیماری سیستم ایمنی به نام سندرم دویک بود.

انگشتان می شناسند. اگر  نام شمارش  با  پزشکان بیماری مرا 

دستتان را به فاصله ده تا دوازده اینچ از صورت من قرار دهید و 
نور اطراف خیلی تاریک یا شدید نباشد, می توانم انگشتان شما 
را بشمارم. من همیشه می گویم بینایی ام طوری است كه انگار 
دوش آب داغ گرفتید و در آینه بخار گرفته حمام نگاه می كنید. 

فقط اشیا و سایه های محو می بینید.
صحنه  در  كه  روشنی  نور  خاطر  به  شف  مستر  برنامه  محیط 
استفاده می شود بسیار چالش برانگیز بود.  مردمک هایم مدام 
گشاد می شدند و اوایل خیلی مشکل داشتم.  او به كمک عصا 
وابزارهای كمک كننده بینایی, در آشپزخانه حركت می كرد و با 

برداشتن موانع بسیار, رقبا را كنار زد.
او در مورد شرایط و درجه بینایی اش با تهیه كنندگان و شبکه 

روراست و صادق بود و با آنها صحبت كرده بود.
كریستین می گوید كه عکس العمل خانواده و طرفداران نسبت 
غریبه  افراد  از  كه  حمایتی  فوران  است.  بوده  مثبت  برنامه  به 

دریافت می كنید فوق العاده است.
ایمیل های زیبایی از طرفداران می گرفتم كه می گفتند, مثال  
الهام بخش فردی شدم تا به تیم فوتبال مدرسه بپیوندد. بسیار 
خارق العاده است كه بتوانید زندگی دیگران را در جهت مثبتی 

تحت تاثیر قرار دهید.

کریستینهاواولینشرکتکنندهنابینادرتاریخ
ترجمه: الهام اشرفی برگزاریمسابقاتآشپزی
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با  متناسب  ورزش هایی  در  توانند  می  هستند،  ویلچر  دارای  كه  افرادی 
توانایی های خود از سرگرمی و رقابت برخوردار شوند. بیشتر ورزش های 
اند.  شده  اقتباس  ها  ورزش  محبوب ترین  از  برخی  از  ویلچر  با  مرتبط 
افراد  مورد  در  آگاهی عمومی جدیدی  زیرا  اختراع شد  ویلچر  با  ورزش 
از وقایع ورزشی و ورزش كنار گذاشته شده بودند، به وجود  معلول كه 

آمد.
در حالی كه ورزش های بر روی ویلچر بسیار شبیه به منابع ورزشی آن 
است، اما در قوانین و مقررات اختالفاتی وجود دارد كه بتواند به طور كلی 
این ورزش ها را با شرایط مختلف سازگار كند. آنچه كه بیشترین توجه را 
به این ایده جلب می كند این است كه همه، بدون توجه به شرایطشان، 

باید بتوانند از ورزش لذت ببرند. 

ورزش های زیادی با ویلچر وجود دارند كه می توانید بازی كنید
كنند  بازی  توانند  می  چرخدار  های  صندلی  در  افراد  كه  هایی  ورزش 
هاكی،  فوتبال،  بسکتبال،  بیسبال،  است:   زیر  موارد  از  برخی  شامل 

بولینگ، تنیس، تنیس روی میز و اتومبیل رانی.
اكثر این ورزش ها بر روی  صندلی های چرخدار دستی انجام می شوند، 
بیشتر صندلی های چرخدار دستی كه برای این ورزش ها استفاده می 
آنها  شرایط  با  مطابق  و  ورزش ها  این  مخصوص  ای  ویژه  طور  به  شوند 
ساخته می شوند. به همین دلیل است كه برخی از صندلی های چرخدار 
دستی كه برای ورزش استفاده می شوند دارای چرخ های عقب زاویه دار 
هستند كه به كاربر اجازه می دهد از ثبات بیشتری برخوردار باشد و در 
عین حال در هنگام برخورد بازیکنان نیز آسیب های جسمی را متحمل 

می شود.
 ورزش های اقتباس شده ی دیگری برای استفاده كنندگان از صندلی 

چرخدار  های  صندلی  از  استفاده  به  نیاز  كه  دارد  وجود  چرخدار  های 
برقی توسط هر بازیکن است، این نوع ورزش منحصر به فرد تر از ورزش 
های دستی با ویلچر است زیرا كاربران به نسبت محدودیت كمتری در 

آن دارند.
ویلچر تطبیق داده می شود،  با  برای كاربران  ترین ورزشی كه  محبوب 
و  است  زیاد  ورزش  این  برای  عمومی  آگاهی  است.  ویلچر  با  بسکتبال 

احتماالً بیشترین طرفدار را دارد.
برای كاربران ویلچر تطبیق داده شد در سال  اولین نمونه بسکتبال كه 
1956 بود كه به Pan Am Jets معرفی شد. همه چیز با پشتیبانی 
به جهان  ویلچر  با  ورزش  بار  اولین  كه  وقتی  آغاز شد،  در سال 1946 

معرفی شد. 
صندلی های چرخدار ورزشی سفارشی

در پایان، ورزش های با ویلچر اخیراً از جانب جامعه معلولین و سایر افراد 
درگیر معلولیت حمایت بیشتری دریافت كرده اند.

را  سفارشی  ورزشی  چرخدار  صندلی های  كه  دارند  وجود  شركت هایی 
می  ورزش  مداوم  طور  به  و  هستند  فعال  ویلچركه  كاربران  با  متناسب 
در  بازی  برای  خود  روزمره  ویلچرهای  از  نباید  هرگز  می سازند.  كنند، 
و  ساییدگی  باعث  امر  این  كنید،  استفاده  ویلچر  با  مرتبط  ورزش های 
پارگی های نامنظم می شود و ممکن است طول عمر صندلی را تا نصف 

كاهش دهد. 
ویلچر  كاربران  با  كاماًل  دارند كه  ای وجود  ورزشی گسترده  رشته های 
و شرایط مختلفی كه ممکن است یک كاربر ویلچر داشته باشد سازگار 
شده است. استفاده از صندلی چرخدار به این معنا نیست كه نمی توانید 

از سرگرمی و رقابت ورزش های با ویلچر لذت ببرید. 
پس تنها كافیست ورزش مورد عالقه ی خود را انتخاب كنید.

چهورزشهاییرامیتوانبررویویلچرانجامداد؟

ـی
عــ

ـما
تـــ

اج

ترجمه: بهناز ضبيحی
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چراغ روشن
 فعالیت های

کانون معلولین توانا
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1.گرامیداشت روز معلم و تقدیر از معلمین افتخاری كانون توانا 
به  به صورت مجازی  تبریک  و  كارگر  و  كار  روز جهانی  گرامیداشت  2.برگزاری 

دلیل شیوع كرونا
3. انعقاد تفاهم نامه همکاری سازمان فنی  و حرفه ای و كانون توانا به جهت حرفه 

آموزی افراد دارای  معلولیت
4.نشست با دادستان استان در راستای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و 

نظارت بر مسائل حقوقی معلولین در استان 
5.گرامیداشت روز جهانی خانواده و تبریک به خانواده های افراد دارای معلولیت 

6.انتشار مجله الکترونیک شماره 8
گروه  مدیرعامل  توانا،  معلولین  كانون  بنیان گذار  موسوی  محمد  سید  7.عیادت 
افتخاری  از اعضای  بازیگر سینما و تلویزیون و  از استاد ساربان  بهداشتی فیروز 

فعال 
با  همتراز  توانا  كانون  و  فیروز  بهداشتی  گروه  تولیدی  ویلچر  از  8.رونمایی 
غیر  تشکل های  ملی  شبکه  مدیره  هیأت   اعضای  حضور  با  جهانی  استاندارهای 

دولتی معلوالن جسمی  حركتی كشور 
9.بازدید اعضای هیأت  مدیره شبکه ملی تشکل های غیردولتی معلوالن جسمی  

حركتی كشور از كانون توانا و شركت فیروز
با مدیركل فرهنگ و ارشاد  10.دیدار مدیر عامل و اعضای كانون معلولین توانا 

اسالمی استان قزوین 
11.مالقات مدیر عامل و مدیران كانون توانا با شهردار قزوین 

12.بازدید مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین از مجموعه فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی و كار آفرینی 

بیست و دومین جشنواره تشویق دانش  برگزاری  فعالیت جهت  به كار  13.آغاز 
آموزان ممتاز و رونمایی از سایت آن 

14.ارتباط با صداو سیما جهت ارائه معلول توانمند به مناسبت روز دختر و حضور 
در برنامه زنده 

15.دومین بیانیه كانون معلولین توانا در سازمان ملل قرائت گردید
16.ارسال نامه  و پیامک به نمایندگان مجلس یازدهم شورای اسالمی در راستای 

اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و یاد آوری بودجه معلولین 
17.مشاركت كال سنتر كانون توانا در فروش اینترنتی محصوالت ضد عفونی گروه 

بهداشتی فیروز 
18.راه اندازی كارگاه تولید شمع توسط شعبه كانون معلولین تاكستان

روابط عمومی کانون توانا

چراغ روشن
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تولیدآزمایشیویلچرهمترازبااستانداردهایجهانیدرقزوین

تفاهمنامههمکاریسازمانفنیوحرفهایوکانونتوانامنعقدشد

با  توانا  كانون  و  فیروز  بهداشتی  گروه  تولیدی  ویلچر  از  رونمایی  آئین 
معلوالن  غیردولتی  تشکل های  ملی  شبکه  هیأت مدیره  حضوراعضای 

جسمی حركتی كشور برگزار شد.
به گزارش پیک توانا؛ مدیرعامل گروه بهداشتی فیروزو بنیانگذار كانون توانا 
این محصول را در راستای مسئولیت های اجتماعی سازمان  فلسفه تولید 
و  خارجی  نمونه های  بهترین   با  هم تراز  ویلچر  این  گفت:  و  دانست  خود 
مبتنی بر دانش فنی روز است كه توسط گروه مهندسان مجموعه فیروز 

تولید شده است.
سید محمد موسوی افزود: تامین لوازم توانبخشی برای افراد دارای معلولیت 
هزینه های باالیی دارد و بیشتر معلوالن به ویژه در شرایط سخت كنونی قادر 
را در  ما  نیستند وهمین موضوع مسئولیت  با كیفیت  به تهیه محصوالت 

راستای تولید ویلچر و آمادگی برای ورود به این عرصه افزایش داد.
به گفته رئیس هیأت مدیره شبکه ملی تشکل های معلوالن جسمی حركتی 
كشور، قیمت لوازم توانبخشی وارداتی گران و خارج از توان معلوالن است و 
لوازم توانبخشی تولید داخل هم متاسفانه فاقد كیفیت الزم بوده و موجب 
افزایش شدت معلولیت یا حتی ایجاد معلولیت های ثانویه در افراد می شود.
داد:  ادامه   ، شده  تولید  ویلچر  قبول  قابل  كیفیت  به  اشاره  با  موسوی 
زیرساختهای الزم برای تولید و قالبهای این نمونه از ویلچر در حال حاضر 
آماده است و از نظر فنی مشکلی برای تولید این محصول وجود ندارد و 
مصمم  و  شده  تولید  آزمایشی  بصورت  و  محدود  تعداد  در  درحال حاضر 
هستیم تا پس از گذر از مراحل تست اولیه، محصول نهائی را با نازل ترین 

قیمت به دست مصرف كنندگان داخلی برسانیم.
این فعال حوزه معلوالن كشور در ادامه با ابراز خوشحالی از به بار نشستن 
از  كیفیت،  با  و  سبک  ویلچر  تولید  برای  خود  سازمان  یک ساله  زحمات 
مجموعه مدیران و كاركنان سازمان خود برای داشتن جهان بینی الهی و 
این مسیر خواسته های خود را  اینکه خود را خادم معلوالن دانسته و در 

فراموش كرده اند، قدردانی كرد.

تولید ویلچر قدمی بزرگ در بهبود كیفیت لوازم توانبخشی است
مدیر فنی تولید كارگاه تخصصی ویلچر نیز در این آئین، تولید این محصول 
را قدم بزرگی در زمینه بهبود بخشیدن به كیفیت لوازم توانبخشی مورد 
نیاز معلوالن خواند و گفت: این اقدام در شرایط فعلی كه شدیداً با مشکالت 
اقتصادی و. تحریم ها مواجه هستیم ، بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است.

وی در تشریح مشخصات فنی صندلی چرخ دار تولیدی افزود : این ویلچر 
الگویی از یک نمونه آلمانی است، دارای قابلیت تنظیم ارتفاع، جداكردن 
چرخ ها، دسته ها و سایر قطعات است و تنها 16كیلوگرم وزن دارد كه برای 

حمل ونقل معلوالن بسیار سبک و كاربردی است.
در خاتمه گفتنی است از سال 1380 تاكنون رویکرد مدیران گروه بهداشتی 
فیروز و كانون توانا مبتنی بر توانمندسازی معلوالن بوده و در حال حاضر 
بیش از 700 فرد دارای معلولیت جسمی- حركتی ، نابینا و ناشنوا در این 

دو مركز مشغول به كار هستند.

تفاهم نامه همکاری دو مجموعه سازمان فنی وحرفه ای و كانون توانا با هدف 
مدیرعامل  امضای  به  امروز  صبح  معلولیت  دارای  افراد  به  مهارت آموزی 

كانون توانا و مدیركل فنی وحرفه ای استان قزوین رسید.
به گزارش پیک توانا؛ محسن مددی مدیركل آموزش فنی و حرفه ای استان 
قزوین گفت: اجرای طرح مهارت آموزی برای جامعه بخصوص معلوالن از 
وظایف قانونی آموزش فنی وحرفه ای است و اجرای این وظیفه در مورد 
این  انعقاد  وارد  ما  همین رو  از  دارد؛  بیشتری  ضرورت  معلول  شهروندان 

تفاهم نامه با كانون توانا شدیم.
مددی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه مركز آموزش و اشتغال معلوالن 
تأسیس خواهد شد  تا از طریق آموزش و هدایت به سمت  مشاغل مناسب 
با تخصص افراد، گروهی از معلوالن بتوانند در آینده ای نه چندان دور وارد 

بازار كار شوند.
وی از تخصیص پتانسیل های سازمان متبوع خویش به رشد استعدادهای 
معلوالن خبر داد و افزود: گواهی های فنی و حرفه ای به افرادی كه در این 
طرح آموزش ببینند اعطا می شود و همچنین تالش بر این خواهد بود تا 
وام های خوداشتغالی نیز به دارندگان مهارت های فنی وحرفه ای تعلق گیرد.

افراد  برای  مهارت آموزی  كرد:  بیان  نیز  توانا  معلولین  كانون  عامل  مدیر 

دارای معلولیت امری ضروری است و عالوه بر شکوفا كردن استعدادهای 
این افراد می تواند در یافتن مشاغل مناسب نیز به آنان كمک كند.

محمدرضا هادی پور عنوان كرد: معلوالن برای احراز مشاغل مختلف عالوه 
بر تحصیالت نیاز به دیدن آموزش ها و كسب مهارت های خاصی دارند و 

انعقاد این تفاهم نامه عبور از این مسیر را برای معلوالن كوتاه تر می كند.
نابینا، ناشنوا و معلول  وی ادامه داد: كانون توانا بیش از چهار هزار عضو 
جسمی-حركتی دارد كه برای حدود هشتصد نفر ازآنان اشتغالزایی كرده 

است.
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باید به وظایف  انقالب قزوین گفت: تمامی دستگاه ها  دادستان عمومی و 
قانونی خود در قبال معلوالن عمل كنند تا شرایط برای شکوفایی استعدادها 

و توانمندی این طیف ایجاد شود.
به گزارش پیک توانا؛ محمد قاسمی در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیأت 
مدیره كانون توانا كه در دادسرای مركز استان انجام شد، گفت: بر اساس 
قانون جامع حمایت از معلولین، وظایفی برای تمامی دستگاه ها و نهادها 
در قبال معلولین مشخص شده و این نهادها باید به وظایفی كه قانونگذار 
برای شکوفایی  را  تا شرایط  به درستی عمل كنند  منظور كرده  آنها  برای 

استعدادها و توانمندی معلوالن ایجاد كنند.
قاسمی در این دیدار كانون معلولین توانا را بستر مناسبی برای رشد افراد 
و  دارند  بالقوه ای  ظرفیت های  معلوالن   افزود:  و  دانست  معلولیت  دارای 
و  حقوق  تحقق  مسیر  در  باید  مختلف  زمینه های  در  دستگاه ها  عملکرد 

توانمندی های این افراد باشد.
وی نگاه نادرست جامعه را یکی از دالیل عدم حضور معلوالن در جامعه 
با فرهنگ سازی  امر فرهنگ  نهادهای متولی  اینکه  بر  با تأكید  برشمرد و 
درست، نگاه جامعه نسبت به معلوالن را اصالح كنند، ادامه داد: متأسفانه 
جامعه هنوز به این باور نرسیده كه معلوالن نیز همانند سایر افراد عادی 

جامعه حق دیده شدن دارند، درحالی كه اگر شرایط اجتماعی برای حضور 
تأثیرگذار  اهداف جامعه  پیشبرد  این طیف می توانند در  باشد  فراهم  آنها 

باشند.

دادستانقزوین:دستگاههاونهادهابایدبهوظایفقانونیخوددرقبالمعلولینعملکنند

اگر معلولین به اراده و توانمندی خود واقف شوند، می توانند كارهای بزرگی 
كنند كه انسانهای سالم از انجام آن بر نمی آیند

دیدار مدیرعامل و اعضای كانون معلولین توانا با مدیركل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان قزوین در دفتر مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین 
محمد حسین اسماعیلی مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در دیدار 
با مدیرعامل و اعضای كانون معلولین توانای استان ضمن تبریک میالد امام 
رضا علیه السالم بیان داشت: آدمی از وجود این همه توانایی و استعداد و 

نوآوری و ابتکار و خالقیت در حوزه معلولین بسیار مشعوف می شود.
اسماعیلی ادامه داد: امروزه ثابت شده است كسانی كه معلولیتی دارند واقعا 

اگر به اراده و توانمندی خود واقف شوند می توانند كارهای بزرگی كنند.
وی افزود: انسان از وجود این همه اراده و توانمندی كه در میان معلولین 
وجود دارد واقعاً شگفت زده می شود چراكه گاهی آنها كارهایی انجام می 
با  انجام آن بر نمی آیند ولی یک فرد معلول  از  انسانهای سالم  دهند كه 
توجه به عزم و اراده و درون مایه قوی كه دارد كارهای بسیار بزرگی را انجام 

می دهد كه حتی انسان های سالم نیز نمی توانند آن را انجام دهند.
در  ما  معلولین  از  بسیاری  كه  بینیم  می  امروزه  داشت:  اظهار  اسماعیلی 
بسیاری از زمینه های علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، مدیریتی، اقتصادی، 
دانشگاهی و موفق ترین انسان ها هستند و خودشان می توانند به عنوان 

الگوی یک انسان موفق و توانمند برای همه اقشار مردم باشند.
این مقام مسئول افزود: وجود روحیه قوی و شادابی كه در این عزیزان وجود 

دارد می تواند برای همگان الگو و درسی باشد.
وی سپس از فعالیت های كانون معلولین توانای استان تقدیر و تشکر كرد 
و تالش در راستای اجرای سیاست تغییر نگاه جامعه نسبت به معلولین را 
نگاه مردم استان قزوین كه  این رویکرد سبب شده  تحسین كرد چرا كه 
استانی فرهنگی و تاریخی و دارای پیشینه قوی است در این خصوص عوض 

شود.
اسماعیلی ادامه داد: امیدوارم با همین میزان توان ، قدرت و انگیزه عالی به 
مسیرتان ادامه دهید و گام فراتر نهاده و در سطح ملی و بین المللی موفقیت 

های بیشتری كسب كنید.
اسماعیلی عنوان داشت ما نیز در اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
با آنچه در توان داریم از شما حمایت خواهیم كرد و در اجرای جشنواره 
هایی كه برای معلولین برگزار می شود هر كمکی از دستمان بر بیاید انجام 

خواهیم داد.
وی در پایان بیان داشت: ما به منظور رشد و پرورش استعدادهای هنری 
معلولین استان ، از افراد معلول مستعد حمایت كرده و هزینه آموزش آنان 

را در زمینه های مختلف فرهنگی هنری تقبل خواهیم كرد.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین ابراز امیدواری كرد تا با كمک 
اعضای هیئت مدیره معلولین استان بتوان گام های مثبت و مثمر ثمری در 

زمینه های مختلف فرهنگی و هنری برای معلولین استان برداشت.

اگرمعلولینبهارادهوتوانمندیخودواقفشوند،میتوانندکارهایبزرگیکنندکهانسانهای
سالمازانجامآنبرنمیآیند
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كرد:  تأكید  توانا  كانون  مدیران  و  مدیرعامل  با  نشست  در  قزوین  شهردار 
امور  در  معلولیت جسمی حركتی  دارای  افراد  از جنس  تعیین یک مشاور 

مناسب سازی ویژه این طیف ضروری است.
به گزارش پیک توانا؛ سیاوش طاهرخانی در این دیدار تصریح كرد: اگرچه 
آنان در  اما سهم  معلوالن 10 درصد جمعیت جوامع را تشکیل می دهند 

مناسب سازی و تخصیص امکانات باید بیشتر از این میزان باشد.
وی با بیان این مطلب كه مقوله مناسب سازی فقط ویژه معلوالن نیست، 
جانبازان  و  كودكان  باردار،  زنان  از جمله  جامعه  مختلف  گروه های  افزود: 
عزیز نیز در امور خود نیازمند مناسب سازی هستند و عالوه بر آن امروز با 
افزایش تعداد سالمندان این بحث به یکی از اصول مهم شهرسازی تبدیل 

شده است.
شهردار قزوین با اشاره به لزوم دسترس پذیری شهری برای طیف معلول، 
این  توانا اعالم آمادگی كرد و گفت: در  به تعبیه پل مقابل كانون  نسبت 

زمینه آماده هرگونه همکاری و مساعدت هستیم.
دسترس پذیری شهری، ضرورت تردد عادی معلوالن است

رئیس كمیسیون فرهنگی شورای شهر نیز در این نشست دسترس پذیری 
شهری را ضرورتی برای تردد عادی معلوالن در شهر خواند و تصریح كرد: 
عدم توجه به این مهم مصادف با قرنطینه سازی دائمی معلوالن در منازلشان 
است و این درحالی است كه همه ما در دوران قرنطینه كرونا سختی در 

خانه ماندن اجباری را تجربه كرده ایم.
مهدیه سادات قافله باشی با بیان این مطلب كه همه ما با معلولیت در حد 
عبور از یک خیابان فاصله داریم، اذعان داشت: پارک های سطح شهر تنها 
مکان تفریحی در سطح شهر هستند و ورود به آنها نباید با موانع، پله و 

لوله های یو شکل مسدود شود.
تجهیز ساختمان شهرداری های  از  قزوین  اسالمی شهر  سخنگوی شورای 
مراكز به آسانسور خبر داد و با بیان این مطلب كه: رعایت اصول مناسب سازی 
هم اكنون در بسیاری از محورها و پروژه ها مورد توجه قرار می گیرد تأكید 

كرد: این رویه هنوز كافی نیست و باید پررنگ تر مورد توجه قرار گیرد.
وی سرای سعدالسلطنه را از جمله مجموعه های فاقد مناسب سازی و فاقد 

این مجموعه شیب ها  برد و گفت: در  نام  برای معلوالن  قابلیت دسترسی 
به گونه ای تعبیه شده  كه حتی برای افراد تندرست و مادران دارای كالسکه 

كودک هم قابل استفاده نیست.
كانون توانا، قزوین را به پایلوت اشتغال معلوالن تبدیل كرده

ایجاد  با  توانا  این نشست تأكید كرد: كانون  نیز در  توانا  مدیرعامل كانون 
حدود هزار فرصت شغلی برای معلوالن، شهر قزوین را به پایلوت اشتغال 
معلوالن تبدیل كرده  و انتظار می رود مسئوالن نیز در تسهیل امور این گروه 
كانون  داد:  ادامه  هادی پور  كنند.محمدرضا  مبذول  را  الزم  مساعدت های 
از  نفر  هزار  از  بیش  ماهانه  كه  دارد  معلول  هزار عضو  از چهار  بیش  توانا 
آنان برای دریافت خدمات درمانی، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، ورزشی  به 
این مجموعه رفت و آمد دارند و انسداد خیابان مقابل كانون توانا عالوه بر 
افزایش هزینه های تردد، در دسترسی این تعداد مراجعه كننده ایجاد مشکل 
اعضای  از  انتخاب حسین طارمیان  از  پایان  در  قزوین  است.شهردار  كرده 
كانون معلولین توانا به عنوان مشاور خود در امر مناسب سازی ویژه معلوالن 

جسمی حركتی خبر داد.

محمدحسین اسماعیلی مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین از 
كانون معلولین توانا استان دیدار كرد.

به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین در 
این دیدار محمدحسین اسماعیلی مدیر كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
بیان داشت: حوزه فرهنگ حوزه بسیار گسترده و در عین حال پیچیده ای 

است و به عبارتی هم سهل و هم ممتنع است.
وی گفت: نگاهی كه مردم به یک معلول دارند و نگاهی كه یک معلول به 
جامعه دارد، بستگی به نوع فرهنگ افراد، متفاوت است و در جامعه كنونی 
ما نگاه منفی نسبت به معلولیت وجود ندارد بلکه نگاه مردم نگاهی دلسوزانه 

و كمک كننده است.
اسماعیلی ادامه داد: باید در حوزه فرهنگ تنها به شعار نپردازیم و بیشتر 
عمل كننده باشیم و باید نگاهمان را به صورت محلی داشته باشیم یعنی ما 
در قزوین زندگی می كنیم و خیلی از مسائل را در همین استان خودمان می 
توانیم حل كنیم یعنی بحث كمبود اعتبار، موازی كاری های دستگاه های 

فرهنگی و هنری ، اجتماعی و اجرایی در حد خود قابل حل است.
مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تشریح كرد: معلولین باید بتوانند 
میان دستگاه های اجرایی و فرهنگی حساسیت زایی كنند و متولیان امر 

نیز باید در این زمینه برنامه ریزی های دقیقی صورت دهند.
این مقام مسئول نام گذاری كانون معلولین استان را به “كانون معلولین 
توانا” بسیار با مسما و هوشمندانه دانست و گفت: با وجود تمام ضعف ها 

و محدودیت هایی كه داریم می توانیم با كمک و یاری و همدلی یکدیگر 
گام های مثبتی در این زمینه برداریم و امیدواریم با انعقاد تفاهم نامه ای با 
شما بتوانیم در كنار همدیگر فعالیت های مثمر ثمری را در زمینه فرهنگ 
سازی جامع در حوزه معلولین از طریق رسانه ها، فضای مجازی و برگزاری 

جشنواره های مختلف  داشته باشیم.
در ادامه این دیدار، مدیركل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین و هیات همراه 

به بازدید از بخش های مختلف این كانون پرداختند.

شهردارقزوین:تعیینمشاورمعلولدرامورمناسبسازیویژهمعلوالنجسمیحرکتی
ضروریاست

دیدارمدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاستانقزوینازکانونمعلولینتوانا
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در شرایط كنونی كه افراد دارای معلولیت به دلیل 
جامعه  سازی  مناسب  عدم  و  روزگار  مهری  بی 
و حتی نداشتن استقالل مالی، مجبورند بیشتر 
اوقات خود را در منزل سپری كنند و این سکون و 
عدم حضور در جامعه مساوی با عدم برابری آنها 
با افراد تندرست می باشد و در نهایت، ناامیدی، 
بدخلقی و گوشه گیری را برای این افراد به همراه 
می آورد، اما آیا می توان این شرایط را كمی بهبود 
بخشید؟ جواب ما بله است زیرا می توان با حداقل 
صنایع  آموزشهای  با  هزینه  كمترین  و  امکانات 
دستی در غالب هنری كه گنجینه ای از فرهنگ 
و تمدن اقوام مختلف را از گذشته تا به امروز به 
دوش می كشد، همان هنری كه احساس و ذوق 
زندگی  به  است  داده  جای  خود  در  را  هنرمند 
بخشید،  ای  تازه  جان  معلولیت  دارای  فرد  یک 
دستی  صنایع  اولیه  مواد  عمدتا  كه  آنجایی  از 
برگرفته از طبیعت است روح تازه ای را ناخودآگاه 
به مصرف كننده و تولید كننده القا می كند. مثال 
با  محدودیت  دارای  فرد  یک  كه  زمان  آن  در 
دستان توانمند خود یک قطعه چوبی بی روح را 
جانی دوباره می بخشد در اصل رنگ و نقش های 
چوب است كه به این فرد زندگی ای پر از امید و 

نشاط تزریق می كند.
آشناكنیم  فردی  با  را  شما  بگذارید  مثال  برای 
كه هنر، رابطه مستقیم برای غلبه بر معلولیتش 

داشته است.

در   1357 سال  زمستان  در  كه  فردیست  او 
رفسنجان به دنیا آمد اما  تنها با گذشت 3 ماه 
فلج  بیماری  قربانیان  از  یکی  شدنش  متولد  از 
خم  و  پیچ  پر  مسیر  لحظه  آن  از  و  شد  اطفال 
زندگی، همراه با معلولیت برای او و خانواده اش 
شکل جدیدی گرفت، بهترین روزها از سال های 
زندگی او با این بیماری همراه شد تا فرارسیدن 
زمانی كه او متوجه عالقه عمیقش به هنرشده و 
علی رغم تحصیل در رشته تجربی، خود را برای 
و  كار  پشت  با  اینکه  تا  كرد؛  آماده  هنر  كنکور 
دستی  صنایع  رشته  در  توانست  فراوان  همت 
بدون  كند،  كسب  را  ارشد  كارشناسی  مدرک 
قادر  نداشت شاید  به هنر عالقه ای  او  اگر  شک 
نبود سختی مسیر پیش رو را با كفش های آهنی 
و عصا طی كند، آری دوری از خانواده و گذراندن 
زندگی در شهر بزرگی چون تهران و اصفهان برای 
او كه از یک شهرستان كوچک آمده بود چالشی 
بزرگ محسوب می شد، اما او با هر آموزشی كه 
به  را  آن  می كرد  می گرفت سعی  رشته  این  در 
نزدیکان و دوستان خود آموزش دهد كه این باعث 
شد تجربه هایی در این زمینه بدست آورد و به 
دنبال آن با تالش فراوان مجوز آموزشگاه هنری 
خود را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفت، 
و محکم تر از همیشه آموزش را به صورت عمومی 
آغاز كرد، و در كنار آن محصوالتی از هنر صنایع 
دستی تولید می كرد و با ارائه آنها در نمایشگاه های 

مختلف عالوه بر ایجاد منبع درآمد و آشنایی با 
افراد مختلف به واسطه این هنر دایره دوستانش 
و  باالتر می رفت،  او  به نفس  اعتماد  و  تر  وسیع 
نقطه عطف زندگی اش همین بود كه با روحیه 
و انرژی مضاعف، یک كارگاه تولیدی چرم دست 
دوز را با كمک خواهرش راه اندازی كند و حتی با 
آموزش به افراد دارای معلولیت و غیر معلول آنان 
نیاز  به  نسبت  تولیدات خود  سازی  آماده  در  را 
بازار همراهی كند  و اكنون در آموزشگاه هنری 
خود در رشته های مشبک، معرق، تذهیب و چرم 
تعداد زیادی هنرآموز دارد و هدفش ایجاد اشتغال 

برای تعدادی از معلوالن هنر دوست است.
او نامش  مهدیه كاظمی است و در این گفتگو به 
جرأت می گوید: هنر شغل من نیست بلکه شوق 
زندگی من است اما تأكید من بر این است كه 
این شوق به زندگی نیازمند حمایت هایی از طرف 
مسؤلین است زیرا افراد دارای معلولیت كه پا در 
این عرصه می گذارند به خاطر محدودیت هایی 
نمی توانند  می كند  ایجاد  آنها  برای  جامعه  كه 
مردم  عموم  برای  را  توانمندشان  دستان   هنر  
ارائه دهند، بنابراین بیایید با آموزش هنر صنایع 
را  عزیزان  این  معلولیت  دارای  افراد  به  دستی 
برای رسیدن به یک زندگی آرام و استقالل مالی 
حمایت كنیم زیرا عدم استقالل مالی یعنی نادیده 

گرفتن آرزو های هر چند كوچک.

مهديه برنگهنرشغِلمننیستشوِقمناست
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گاه آدمی در كماِل سکوت فریاد ها می زند, بی صدا بی داد می كند, 
گاه آنقدر در خلوِت خود می َدَود , آنقدر می َدَود كه بلکه بتواند نقطه 
ای غرق در دویدن شود و از دغدغه ی نفس تنگی حتی لحظه ای بی 
خیاِل همه چیز شود , تا شاید بتواند برای مدتی كوتاه از پشِت پنجره 
ی غبار آلود به روزهای خاكسترِی عمرش بنگرد, و بی اندیشیدن به 
همه چیز آزادانه تنفس كند. گاه می خواهد هماننِد ابِر بهاری بی دلیل 
آسماِن آبی، و لبخنِد خورشید را بهم بریزد، و بی آنکه چیزی بگوید، 
هوای دلش را بارانی كند، و به قدری ببارد كه از ته دل آرام بگیرد، 
كسی برای رعد و برق هایی كه می زند سرزنشش نکند، بازپرسی 
دل  تِه  از  بورزد...  كند... عشق  محبت  پایان  بی  فقط  و  فقط  نکند، 
بکوشد تا آرامت كند... اما نصیحتت نکند. ولی افسوس كه نه فریادها 
را كسی می ِشَنَود, نه در ذهِن آدمی جایی برای دویدن هست، و نه 

كسی كه بخواهد عاشقانه عشق بورزد و آرامت كند.
كاش می شد شدِت دلتنگی را نوشت، كاش می شد شیشه ی حرمت 
را شکست، كاش می شد دوست داشتن را سکوت نکرد، كاش می شد 
بی بهانه بود، كاش می شد بی ابهام شب و روز را سپری كرد، كاش 
می شد خاطره ی خوش بود، كاش میشد شادی را در دست گرفت، 
كاش می شد هوایش را در مشت اسیر كرد، كاش می شد صداهای 
گوشنواز هرگز اتمام نپذیرند، كاش می شد سخن های دل انگیز را 
همیشه شنید، كاش می شد عطِر احساِس وجود را برای همیشه در 
سینه حفظ كرد، كاش می شد نگاِه پر مهر را فیلم گرفت و روی تکرار 
قرار داد، كاش می شد دلخوشی های ناچیز را اندک اندک به اوج 
رساند، كاش می شد شادی همیشه مقدم بر همه چیز باشد، كاش 
می شد حسادت از بین برود، كاش می شد چاهی به متراژ محبت 
حفر كرد و كینه و قضاوت های بی مورد را در آن ریخت، كاش می 
شد پاِی مشکالت و درگیری ها را قطع كرد تا دیگر در ذهن نفوذ 
نکنند، كاش می شد در اوِج آرامش و دلخوشی با مهتاب وداع كرد، 
كاش می شد آنقدری همه چیز خوب باشد كه نیاز به تنهایی نداشته 
باشیم تا بباریم، كاش می شد دوباره به دوراِن كودكی بازگشت و برای 
خریدِن عروسِک پشِت شیشه پا بر زمین كوبید، كاش می شد باز هم 
تنها سواِل مبهم در ذهن این باشد كه كی به مدرسه میروم؟؟ ، كاش 
می شد شدِت ماه بودِن بعضی ها را ابراز كرد، كاش می شد انتظار 
را نپذیرفت، كاش می شد آنقدری با نازنین ها وقت گذراند و دیگر 
حسرِت شنیدِن صدایشان را نداشت، كاش میشد یادگاری هایشان را 
از خود حتی ذره ای دور نکرد، كاش می شد محبتهایشان را با طال 
نوشت، كاش می شد در بیاِن بعضی چیزها معذور نبود، و كاش می 

شد با عمِق جان عاشقانه زیست.

بهار مهدوی،)نابينا از شهر تاکستان(

مهديه برنگ
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درباره نويسنده
از  این شماره  و خواندنی  این دو كتاب جذاب  نویسنده 
معرفی كتاب "پیک توانا" نامش مریم آقانوری متولد شده 

اصفهان در سال 1352 است. 
اثر از شش ماهگی دچار معلولیت فلج  نویسنده این دو 
از  او  برای  اطفال می شود و طبیعی است كه معلولیت 
همان ابتدا با دردسرهایی همراه بوده است، دردسرهایی 
كه نه فقط برای او بلکه برای سایر هم نوعانش هم بوده 
و لذا همین موضوع باعث می شود كه او بنویسد برخی از 

كمی ها و كاستیها را، آرزوها و موفقیتها را... 
ای هر چند  بیان گوشه  این مجموعه  نویسنده:  زبان  از 
ناچیز از واقعیات زندگی افراد توانمند  در قالب داستانهای 
كوتاه است، واقعیاتی كه متاسفانه اگر چه در ظاهر ساده 
ولی موجب بروز مشکالتی برای این عزیزان بوده و هست، 
لذا از خوانندگان محترم استدعا دارم با دیدی باز و نگاهی 
عمیق این مجموعه را مطالعه و غبار بی توجهی و غفلت را 
از دیدگان بزدایند و از این پس به جای نگاه به كمبودها 
و نقص عضو این عزیزان و دیدی همراه با ترحم، موفقیتها 

و جایگاه خاص آن عزیزان را مد نظر قرار دهند.

درباره کتاب
مجموعه اشعار 800 بیتی از كتاب "فریاد خاموش" كه بیت های آغازین 
آن زندگینامه خود شاعر است و بیشتر اشعار كالسیک در قالب غزل، 
قصیده، دوبیتی و 4 شعر نو یا نیمایی در آخر كتاب سروده شده است؛ 
مضامین اشعار متنوع و اغلب مذهبی می باشد كه نویسنده 14 شعر از 
كتابش را به امام زمان )ع( تقدیم كرده است به همین دلیل در ابتدای 

كتاب نیز شروعش با نام آن حضرت است.
و اما كتاب دوم از این نویسنده به نام "آدمهای بلورین" به چاپ رسیده 
زندگی  بررسی  پیرامون  كوتاه   داستان   24 شامل  كتاب  این  است، 
افراد دارای معلولیت در راستای توانمندی ها، موفقیت ها، معضالت و 

مشکالت و البته حرف های دل این قشر می باشد...
اكثر داستان ها واقعی وبرخی هم شخصیت واقعی ندارند. اشخاص به 
كار برده شده در این داستان ها شامل معلولین جسمی حركتی، ناشنوا، 
كوتاه قامت و دو داستان در رابطه با افراد نابینا و چند معلولیت دیگر 

هستند.
هدف اصلی نویسنده از نگارش این كتاب شناساندن  این افراد، هر چند 
كوتاه به افراد تندرست و تغییر نگرش منفی جامعه به این گروه است، 
همچنین یادآوری سالمتی و اینکه هیچ شخصی از یک ثانیه دیگر خود 
خبر ندارد مانند چند شخصیت از داستانها كه یک عمر در سالمت كامل 

بوده اند و یکباره دچار نقص عضو شده اند.

نر 
 ه

ب و
اد



27

نــا
وا

ک ت
یـــ

پ

در اطراف روياهای عاشقانه ام 
خط فاصله می گذارم 

من دور می شوم
تو نزديک می شوی 

حاال بگو 
ما

کی به هم می رسيم 
معلوليت  دارای  )شاعر  ذکايی،  سيروس 

سی پی از تهران(

ساليانيست که من غمزده ی کوی توأم
با نگاه بی قرارم همه جا سوی توأم
من که پير غِم ايام و خياِل خويشم

درميان يک چمن گل در پی بوی توأم
ساليانيست که می نالم ازاين درد دلم
در ورای شب تارم پی گيسوی توأم

سالها پيش دلم جای کف و شادی بود 
من هم اکنون همه جا در پی هوهوی 

توأم
من که دانم سخنت مرهم هر بيماريست

که به دنباِل شفای دل و داروی توأم
تو ندانی که مراد دل بيمارم چيست

من که آشفته  آن پيچ و خِم موی توأم
من همان اشکم و از ديده چکيدم اکنون

که سرازير ِز مژگان و سرو روی توأم
علی کشوری متخلص به شمع ايستاده 
دارای معلوليت جسمی حرکتی، از کرج

مقصود من از رکوع و سجود تکريم توست يا رب
بر روی خاک سر نهادن تعظيم توست يا رب

چراغ خانه  عشق زينت هر ديار است
عطر حيات وجود تعظيم توست يا رب

اوج بندگی مان هست آيينه  حق
بانگ برپايی عشاق تکريم توست يا رب
به قصد پرستش تو افتاده ام به خاکت
قدر شناسی ام  را تقدير  توست يا رب
به قصد قربت تو وضو گرفتم از خون

وضو گرفتنم را تطهير از توست يا رب
شکستن بت ها را دل کندن دنيا را 
حضور قلب ما را تعبير تو ست يا رب

بندگی و کرنشم عرض نيازها بود
فروغ و اميد عشق تاثير از توست يا رب

دعا و ندبه گفتن از بنده ی حقيرت
روح عبادتم را تاثير از توست يا رب

محبوب خاشعان را دلهای عاشقان را 
گنجينه ی قيامت تکبير توست يا رب
نور چشم محمد ستون دين نماز است
ديده ی ايمان من اسير توست يا رب

قله ی بالندگی پيام مکتب من 
کتاب هستی ما تکبير توست يا رب

ليال طاهری نژاد) شاعر ناشنوا از خوزستان(

در نيمروزی بارانی پی رود 
کلبی با آهويی در گفت و شنود 
کلب می ناليد ز پيشانی نوشت 
از نگارنده که وجودش سرشت 

در پی نان خوانده گشتيم هرزه گرد 
دسته ای در يوغ و مانا در نبرد 
از چه آدم اين همه افضل فتاد 

زندگانی بهر ما معضل فتاد 
از سوالش غم بر آهو چيره گشت 
سر برآورد و به شهر، خيره گشت 
در تعقل بود چه گويد پاسخش 

ناگهان بانگی، پراند رنگ از رخش 
هر سو چرخاند سر، از بيم شکار 
آسمان شهر ديد، چون شب تار 
خواست تا لب وا کند بر انتقاد 
ناگه آمد پاسخش او را به ياد 

گفت آدمی را هست نعمات بسيار 
افضل آن باشد، عقل و اختيار 

از خرد گرچه ز موجودات سر است 
هرکه اين دارد، محکش بيشتر است 

دستها از اين همه بذل شاکرند 
خرسند از روزی خويش و ذاکرند 
ليک گروهی را خدايی نيت است 
هستشان چرکين، به منيت است 

هستی ز فسق آدمی در امنيت نيست 
چيزی شبيه جانشان بی اهميت نيست 
آدم زمين را باعث رنج و فضاحت شد 

حدی که حيوان را از او قصد برائت شد 
از کوسه ی دريا تا کفتار در دشت 

از هرچه انديشی او درنده تر گشت 
واگو کجا کلب جگر کلب تناول کرد
واکو کجا آهويی با آهو تقابل کرد

اينسان که آدم با خودش بر سرجنگ 
است 

من مفتخر بر خويشم آدم بودنم ننگ 
است

اميددرخشان)منصورکوهی(
 )دارای معلوليت نخاعی از شهر نکا(

دل را رها کن باز شعری تازه تر گو
از شبنم چشمان شمعی تا سحر گو

بگذار تا زخم دلت سر واکند تا
يک چشمه جوشد از غزل، با چشم تر گو

يک گوشه از زندان تن بنشين دوباره
پرواز را  تفسير کن از بال و پر گو

قفل در گنجينه  اسرار بشکن
از عشق، از راز شقايق، از سفر گو
 دستم قلم را تا کجاهااا می کشاند
از داستان کوچه و از پشت در گو
بايد بگيرم تا قيامت قصه از سر

با من فقط از سر نی از سر سر گو
معصومه احمدپور 

شاعر دارای معلوليت
)جسمی-حرکتی( از مبارکه
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جمله ای كه در زمان گفتگو بیشتر از زبانش 
آرزوهایم  به  تا  كرد  می  تکرار  و  می شنیدم 

نرسم نخواهم مرد.
و  کوهی  سواد  موسوی  علی  سيد  نامش 
یکی از  شاعران دارای معلولیت است، پسوند 
شاعران  با  اینکه  دلیل  به  را  كوهی  سواد 
بزرگی همچون سید علی موسوی گرمارودی 
و یا سید علی موسوی اردبیلی اشتباه نشود 

خود او انتخاب كرده است.
پل  زیبای  شهر  مازندران  كوه  سواد  زاده  او 
سفید است. آنها  7 خواهر و برادرند، او فرزند 
سوم خانواده می باشدو در شهریور سال 99 

وارد سن 41 سالگی می شود.
 داستان زندگی علی موسوی را از زبان خودش 
می شنویم: من از فرزندان سواد كوه هستم 
كودكی،  بد  و  خوب  روزهای  از  سال   32 و 
نوجوانی و جوانی خود در دل مازندران سپری 
كرده ام و پس از یکسری اتفاقات كوچک و 

بزرگ به مركز استان مهاجرت كردیم.
قصه از آنجا شروع شد، 8 ماه بیشتر نداشتم 
كه پدر و مادر متوجه معلولیت من شدند آنها 
بهبود  و  درمان  برای  بود  كه  طریقی  هر  به 
شرایط من تالش كردند و ازاین مطب به آن 
مطب در رفت و آمد بودند، تا سن 15 سالگی 
پیشرفت  جلوی  تا  كرد  پیدا  ادامه  روند  این 
تأثیر  بی  گفت  باید  و  شود  گرفته  معلولیت 
بهتری  كودكی شرایط جسمی  در  نبود.  هم 
مسواک  خوردن،  غذا  مانند  كارهایی  داشتم 
انجام  زدن و...از مواردی بود كه من قادر به 
آنها بودم اما به مرور زمان و در سن بزرگسالی 
شرایط كامال تغییر كرد و امروز در لحظه ای 
هستم كه فقط میتوانم صحبت كنم، و با یک 
دهم  انجام  را  كارهایم  تمام  شست  انگشت 
اگر  آنهاست.  ترین  مهم  نوشتن كه  از جمله 
بخواهم یک تعریف كلی از بیماری خود ارائه 
بدهم باید بگویم روند این بیماری به گونه ای 
انگشت و زبان تمام  از یک  به غیر  است كه 
اندام های حركتی من را از كار انداخته است، 
نوعی سی پی عضالنی  بیماری  این  واقع  در 
از  پزشکان  گفته  طبق  و  شود  می  محسوب 
هر 10 هزار نفر جمعیت 1 نفر به این بیماری 

بیماری  جزو  معلولیت  این  شود.  می  مبتال 
كنون  تا  دارویی  هیچ  و  باشد  می  نادر  های 

برای بیماری ما اختراع نشده است.
علی را به مرکز نگهداری معلولين بسپاريد
هنگامی كه این بیماری عجیب و غریب  خود 
پدر  برای  ابتدا  كرد  نمایان  من  ظاهر  در  را 
آن  بر  دلیل  این  اما  بود  مادرم یک شوک  و 
نمی شد كه بخواهند بین من و سایر فرزندان 
و  مادری  خانواده  حتی  شوند،  قائل  تفاوتی 
پدری به پدر و مادرم پیشنهاد دادندعلی را به 
مركز نگهداری معلولین بسپارید آنجا برایش 
مادرم  های  پافشاری  با  اما  است  مناسب تر 
افتاده  به دلش  انگار  ماندم  آنها  كنار  در  من 
بود علی فرزند متفاوت آن ها روزی به جایی 
می رسد كه بتواند آنقدر مرد بزرگی شود كه 
جواب آن حرف سنگین فامیل ها و اقوام را 
بدهد. آنها هیچ وقت اجازه ندادند كه من در 
دل خود احساس كنم كه یک فرزند اضافی و 

سربار خانواده هستم.
آموزش و پرورش مقاومت می کرد

ادامه می گوید: مانند همه هم سن و  او در 
سالهایم منتظر ورود به مدرسه بودم، تا روزی 
اما  راهی شدیم  نام  ثبت  برای  كه  فرا رسید 
در كمال ناباوری مسؤلین مدرسه و آموزش و 
پرورش  از پذیرفتن من اجتناب كرده و حتی 
از ورودم به مدرسه مقاومت  برای جلوگیری 
كردند، اما باز هم با تالش های مجدد مادرم 
و پافشاری پدرم بالخره نیمکتی از كالس را 
به من اختصاص دادند كه مانند سایر دانش 

آموزان استفاده از آن حق من بود.
یک  مدرسه  تا  خانه  مسافت  كه  آنجایی  از 
به  را  من  شد  می  مجبور  مادر  بود  كیلومتر 
و همچنین  برساند  مدرسه  به  و  بگیرد  كول 
انجام می  را  كار  بازگشت همین  هنگام  پدر 
باعث  به جایی  این جا  زمان  مرور  به  و  داد، 
شد این دو عزیزتر از جاِن من آسیب جدی از  
ناحیه كمر ببینند و حتی به مرحله جراحی 
برسند. شاید بهتر است بگویم با وجود اینکه 
عاشق درس خواندن بودم اما این عشق برایم 

گران تمام شد...
پس از اتمام دوران ابتدایی و به دلیل سختی هایی 

كه در این دوران به جان خریدم باید فکری به حال 
ادامه راه می كردم بنابراین از آنجایی كه از 
نظر هوش و استعداد چند پله باالتر از دوستانم 
به تنهایی درس بخوانم  توانستم  بودم و می 
دبیرستان  و  راهنمایی  دوران  گرفتم  تصمیم 
خانه  در  و  معلم  بدون  آموز  خود  طور  به  را 
ادامه تحصیل دهم و فقط برای امتحانات در 
وجود  این  با  اما  باشم  داشته  مدرسه حضور 
باز هم موفق به اتمام این دوره شدم. ورود به 
دانشگاه و حضور در این اجتماع كوچک یکی 
از آرزوهای من بود كه خوشبختانه توانستم 
در رشته روانشناسی قبول شده و تحصیل را 
با تمام مشقت هایش ادامه دهم اما متأسفانه 
علت  به  كمر  ناحیه  از  پدرم  از جراحی  پس 
مشکالتی در رفت و آمد و حمل و نقل مجبور 
به  شدم،  ترم  چند  از  بعد  تحصیل  ترک  به 

تا به آرزوهایم نرسم نخواهم مرد
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جرأت میتوانم بگویم اگر همین امروز هم در 
سن 41 سالگی شرایط تحصیل داشته باشم 
با كمال میل می پذیرم زیرا چه مکانی بهتر 
از دانشگاه برای رشد كردن و بزرگ شدن در 

این دنیا است؟
بهترين نقطه زندگی من شعر است

و  گرفتم  قلم  به  دست  كه  بودم  ساله   13
شعرهای كوتاه مینوشتم اما هیچ كسی حتی 
خانواده ام از این موضوع اطالعی نداشتند و 
17 سال به طور پنهانی نوشتن را ادامه دادم 
تا سن 30 سالگی به صورت علنی با خانواده 
 33 در  نهایت  در  گذاشتم،  میان  در  خود 

سالگی اولین كتاب خود را به چاپ رساندم.
كتاب  اولین  نام  تنگ"  توی  كتاب"نهنگ 
شعر ترانه غزل  كه حاوی شعرهای گوناگون 
چاپ  به  ما  از  است  مختلف  های  زمینه  در 
گونه  این  نام"آری  به  دومم  كتاب  رسیده، 
سال   6 از  پس  را  خود  زندگینامه  است..." 
به  كلمه  و  كامل  صورت  به  تالش  و  انتظار 
خستگی  انگشت  یک  طریق  از  فقط  كلمه 
آوری  جمع  و  نوشته  كتاب  این  در  ناپذیر 
دست  در  كتاب  این  خوشبختانه  ام،  كرده 

چاپ است و به زودی وارد بازار می شود.
زیباترین  و  بهترین  خواندن  و  نوشتن  شعر 
نقاط زندگی من هستند به همین دلیل زمان 
روزهایی  و  گیرد  می  دلم  بیشتر  كه  هایی 
یا  و  دلگیر هستم  و  ناراحت  از موضوعی  كه 
فکر  مانندعشق  كلماتی  به  كه  اوقاتی  حتی 
می كنم آن لحظه است  كه تمام تعاریف از 
این كلمات، ناخودآگاه در ذهن من جا خوش 
میکنند و شروع میکنم به نوشتن و در واقع 
این كلمات در اندیشه ام خلق می شوند بدون 

آنکه خود بخواهم...
بگذارید با یک مثال برای شما بگویم: روزی 
كرد  رو  من  به  خودخواهی  تمام  با  نفر  یک 
و  بمانی  این خانه  در  باید  ابد  تا  تو  و گفت: 
چشم به در بدوزی آن لحظه بود كه با وجود 
در جواب  آمد  به وجود  دلم  در  كه  ناراحتی 
شعری برای او سرودم كه  كلماتش در همان 
لحظه خلق شدند: بذار چشمام به در باشند 
مهم نیست، دعاهام بی اثر باشند مهم نیست 
واسه این قلب چوبی شکسته بذار حرفات تبر 

باشند مهم نیست. 
مادرم حافظ شعرهای من است

در ادامه می توانم به جرأت بگویم كه سعدی 
تنها كسی است كه در تمام مراحل نوشتن از 
او تأثیر پذیرفتم و  در لحظه لحظه شعرهایم 
حس كردم تا بتوانم او را الگوی خوبی برای 

خودم قرار دهم.
جالب است بدانید یکی از مخاطبان شعرهای 
سواد  اینکه  وجود  با  او  هستند  مادرم  من 
را حفظ  بیشتر شعرهای من  اما  ندارد  كافی 
شعرخوانی  برایم  بیکاری  اوقات  و  باشد  می 
مرا  نیز  شعرهایم  به  پدر   میکند؛عالقه 
دلگرم می كند برای ادامه مسیر و ترقی در 
از نظر من  نوشتن.  و  این دنیای وسیع شعر 
داشته  ای  كتابخانه  خود  برای  باید  هركسی 
باشد و آن را پر كند از كتاب های خواندنی و 
جذاب، یکی از آرزوهایم این است كه روزی 
برسد هر ایرانی یکی از كتاب های من را در 

كتابخانه خود داشته باشد.
معلوالن بايد در دل اجتماع باشند

نگذاشته  دنیا  این  به  پا  بیهوده  انسانی  هیچ 
كه  معلولیت  دارای  دوستان  بنابراین  است 
و  شده  منزوی  اند،  باخته  را  خود  نوعی  به 
یک  از  باید  كنند  می  بیهودگی  احساس 
جایی شروع كنند و با شناخت كافی از خود 
و استعدادهایشان در دل جامعه حضور پیدا 
كنند در نهایت به آرزوهایشان برسند زیرا این 
افراد هستند كه می توانند تأثیر گذار و فرد 

مفیدی باشند.
در یک جمله می توانم به هم نوعانم بگویم 
اجتماع  همین  در  آرزوهایم  دنبال  به  من 
نخواهم  نرسم  آرزوهایم  به  تا  یقینا  و  هستم 

مرد.
در برنده باش برنده شدم

بار  اولین  برای  ماه عسل  برنامه  به  دعوت  با 
میان هموطنان عزیزم شناخته شدم و تجربه 
های خوبی را كسب كردم و از همه مهم تر به 
این نتیجه رسیدم ما افراد دارای معلولیت هر 
چه بیشتر در صدا و سیما حضور پیدا كنیم 
بهتر می توانیم فرهنگ سازی كنیم و تغییر 
نگرش چشمها را به وجود آوریم. اما حضورم 
برای دومین بار در جلوی دوربین صداو سیما 

خالف تصور مردم بود زیرا من به برنامه برنده 
با تالش های شبانه  بلکه  باش دعوت نشدم 
روزی خود و خانواده ام حتی یکی از دوستانم 
بود كه با تجربه اولین شکست برای بار دوم 
برنامه پر بیننده  این  قوی تر و محکم تر به 
باش  برنده  برنامه  در  حضور  كردم،  پیدا  راه 
نیاز به داشتن اطالعات بسیار باال داشت كه 
را درمسابقه  رتبه یک  توانستم  خوشبختانه  

كسب كنم.
در این برنامه اتفاقاتی رخ داد كه من مجبور 
به انصراف از برنامه شدم كه بسا اگر انصراف 
نمیدادم قطعا به مراحل باالتر پا می گذاشتم 
نظر  از  اما  میشدم  ویژه هم  و صاحب جایزه 
خودم و اطمینانی كه از خود دارم می گویم 

من در برنده باش برنده شدم.
سؤال مهمی که از من پرسيده نشد

كه من  ازدواج چیه؟ سوالی  مورد  در  نظرت 
دوست داشتم در این مصاحبه از من پرسیده 
شود ولی نپرسیدید! به نظر من در این زمینه 
معلوالن مورد بی مهری قرار گرفته اند زیرا ما 
معلولین هم یک انساِن آفریده شده بر روی 
ما  و خالق همه  زمین خاكی هستیم  همین 
خداوند است، هر انسانی در نهایت نیاز به یک 
همدم دارد تا دوش به دوش همدیگر خوشی 
فرصت  از  كنند  سپری  را  ها  ناخوشی  و  ها 
استفاده  است  داده  قرار  خداوند  كه  هایی 
فرد  یک  عنوان  به  من  است  درست  ؛  كنند 
هایی  تفاوت  ظاهری  نظر  از  معلولیت  دارای 
می  نیز  من  اما  دارم  تندرست  افراد  سایر  با 
توانم یک زندگی را اداره كنم و پدر شوم و 
حتی شاید موفق تر از سایرین باشم، در جمع 
زاویه  از  بخواهیم  اگر  خود   سخنان  بندی 
دیگر به این موضوع نگاه كنیم می بینیم كه 
همه افراد از كنار  ازدواج معلولین بی تفاوت 
عبور می كنند، حتی پدر و مادر من نیز جزء 
این افراد هستند زیرا آنها نیز تفکری دارند بر 
این پایه كه برای ما معلولین تشکیل زندگی 
عواقب و سختی هایی در پی دارد در حالیکه 
من سیدعلی موسوی ازدواج را یکی از برنامه 
نیز  تحققش  برای  و  میدانم  ام  زندگی  های 

تالش میکنم.
مهديه برنگ
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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     3۰۰۰7545 کوتاه   پيام 

کنند. 
جايزه اي  تحليل  بهترين  به 

ارزنده  اهدا خواهد شد.
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ارائه  برای  هستند،  جسمی  معلولیت  دارای  كه  كودكانی  با  كار 
دارد.  فکرشده  ریزی  برنامه  به  نیاز  كودک  از  مراقبت  دهندگان 
برنامه  در  كامل  مشاركت  برای  جسمی  معلولیت  دارای  كودكان 
مراقبت از كودک ، خود نیاز به انواع و مقادیر كمک و پشتیبانی 

دارند.
والدین،  از  دارند  احتیاج  كودک  از  مراقبت  دهندگان  ارائه 
متخصصانی كه با كودک كار می كنند، و یا خود كودک اطالعاتی 
را دریافت كنند. این اطالعات می تواند به ارائه دهنده مراقبت از 
كودک كمک كند تا برنامه های خاصی را برای قرار دادن كودک 

در برنامه مراقبتی انجام دهد.
کمک کردن به کودکان برای مستقل بودن

كودكان دارای ناتوانی جسمی در وهله اول فقط كودک هستند. 
فرصتهایی  به  خود  توانایی  محدوده  در  كودكان،  همه  مانند  آنها 
حدود  در  دارند.  نیاز  خودشان  برای  كارها  انجام  و  انتخاب  برای 
توانایی آنها در برابر وسوسه انجام هر كاری برای كودک مقاومت 
ترغیب  را  كودكان  اما  دهید،  ارائه  را  مناسب  های  كمک  كنید. 
ممکن  این  دهند.  انجام  را  كارها  كنند  سعی  خودشان  كه  كنید 
است بدان معنی باشد كه انجام كارهای روزمره و وظایف شخصی 

آنها می توانند كمی بیشتر زمان ببرند.
كودكان  به  مستقل  طور  به  كارها  انجام  كه  باشید  داشته  یاد  به 
شان  در شخصیت  استقالل  و  نفس  به  اعتماد  تا  كند  می  كمک 
شکل بگیرد. صبور باشید و تشویق شان كنید و به فرزندان دیگر 

نیز كمک كنید كه همین كار را انجام دهند.
از  توانند  می  كودک  از  مراقبت  دهندگان  ارائه  خاص  راههای 
كودكان معلول جسمی پشتیبانی كنند. در اینجا چند روش را با 

هم می خوانیم:
حرکت در مناطق بازی را آسان کنيد.

از مبلمان و تجهیزات سنگین و پایدار استفاده كنید كه به راحتی 
نمی توان آنها را خراب كرد.

فرشهایی را كه احتمال حركت و بلند شدن دارند عوض كنید و یا 
نوار پایینی آنها را به زمین بچسبانید.

مبلمان و تجهیزات را به نحوی بچینید كه فضای گسترده ای باقی 
بماند تا كودكان بتوانند آزادتر حركت كنند.

اشیاء را ثابت نگه دارید. به عنوان مثال، كاغذها، ظرف هایی كه 

كودک از آنها برای مخلوط كردن استفاده می كند یا بلوک های 
چوبی را به میز یا كف بچسبانید تا در حالی كه كودک نقاشی می 
كند، تركیب می كند، چکش كاری می كند یا به هر نوع فعالیت 
دیگری از این نوع مشغول می شود وسایل بر جای خود بی حركت 

بمانند. 
محيط را با فعاليت های کودک سازگار کنيد.

ابزاری را فراهم كنید كه كودكان دارای ناتوانی حركتی بتوانند از 
آنها برای گرفتن، نگه داشتن، انتقال و رها كردن استفاده كنند.

برای تحریک حس المسه، مواد با بافت های مختلف - مانند خمیر 
بازی، تخته پارچه، روبان، مقوا راه راه و كاغذ ماسه را تهیه كنید.

مطمئن باشید مکان های فعالیت كودک به خوبی روشن هستند. 
در صورت نیاز المپ ها را اضافه كنید.

برای كتاب خواندن كودک از نگهدارنده های كتاب استفاده كنید.
و  بگیرید كه  تشویق شود  نظر  برای كودک در  را  فعالیت هایی 

تمام قسمت های بدنش را به حركت دربیاورد.
قرار  كودک  دسترس  در  را  مختلفی  و  ساده  ورزشی  تجهیزات 

دهید، مثل حلقه های هوالهوپ، انواع توپ ها و ...
برای انتخاب تمرین های ویژه برای كودک با والدین و متخصصان 
كار كنید و كل كالس را ترغیب كنید كه برخی از آنها را به عنوان 

بخشی از یک فعالیت گروهی بزرگ انجام دهند.
كودک  به  چگونه  كه  دهید  آموزش  كودک  های  همکالسی  به 

معلول جسمی كمک كنند.
معلولیت  دارای  كودكان  به  كمک  مشتاق  معموالً  ها  همبازی 
هستند، اما ممکن است بیش از حد كمک كنند. رفتارهای كمکی 
آنها را تشویق و تحسین كنید، اما همچنین به آنها بیاموزید كه 
همکالسی خود را ترغیب كنند تا جایی كه ممکن است كارهایش 

را به تنهایی انجام دهد.
به كودكان بیاموزید كه چگونه با احترام به آنها كمک كنند. آنها 
را ترغیب كنید كه از كودک بپرسند كه آیا كمک می خواهد، و 

اگر پاسخ او "نه" بود آن را بپذیرند.
گنجاندن  برای  ای  خالقانه  روشهای  تا  كنید  تشویق  را  كودكان 
كودک دارای ناتوانی جسمی در فعالیت های بازی خود پیدا كنند. 
به عنوان مثال، انتقال دادن بلوک ها به میز ممکن است مشاركت 

یک كودک در ویلچر را آسانتر كند.

ایدههایخاصبرایارائهدهندگانمراقبتازکودکبرای
کمکبهکودکانمعلولجسمی

ترجمه: بهناز ضبيحی
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و  دارد  معلولیت  نفر  یک  نفر  پنج  هر  از   
از جمله سندرم داون  ناتوانیها  از  بسیاری 
فلج  كروموزومی،  ناهنجاریهای  سایر  و 
بسیاری  و  كوری   بیفیدا،  اسپینا  مغزی، 
دیگر از معلولیت ها می توانند در بدو تولد 
حضور داشته باشند یا بعد از مدت كوتاهی 
تشخیص داده شوند. بنابراین این احتمال 
ما یک دوست،  از  دارد كه هر یک  وجود 
عضو خانواده یا همکاری داشته باشیم كه 
در این شرایط قرار بگیرد و مفید است در 
باره فکر كنید كه چه كلماتی را می  این 

توانید به اشتراک بگذارید.
اگر دوست یا اعضای خانواده شما نوزادی 
پزشکی شکننده  نظر  از  كه  باشند  داشته 
با  و  شود  بستری   NICU در  یا  و  باشد 
روبرو  درمانی  اقدامات  سایر  یا  و  جراحی 
شود، احتماالً والدین در حالت بحران قرار 
می گیرند. مهمترین چیزی كه می توان به 
آنها گفت این است كه "من اینجا هستم، 
در كنار شما." با آنها تماس بگیرید ، پیام 
غذا   برایشان  كه  كنید  پیشنهاد  دهید،  
به  بپرسید  آنها  از  و  ببرید  بیمارستان  به 
چه چیز دیگری یا كمک دیگری خارج از 
به سایر  دارند مثل كمک  نیاز  بیمارستان 
حیوانات  از  مراقبت  خانه،  در  كودكانشان 

خانگی آنها به طور موقت و غیره
اگر دوست یا اعضای خانواده شما نوزادی 

ناتوانی  اما  است  بوده  سالم  كه  اند  داشته 
می  است،  كرده  پیدا  رشدی  یا  جسمی 
توانید بگویید كه من به خاطر شما اینجا 
درباره  شما  همراه  دارم  قصد  و  هستم 
كه  نیستید  مطمئن  اگر  بیاموزم.  ناتوانی 
كننده  كمک  واقعا  تواند  می  چیزی  چه 
باشد صادق باشید. پدری كه پسرش مبتال 
به سندرم داون و اوتیسم است، مفیدترین 
چیزی را كه یک دوست كمی بعد از تولد 
من  آورد:  می  یاد  به  گفت،  او  به  پسرش 
بگویم،  باید  چه  لحظه  این  در  دانم  نمی 
اما شما را دوست دارم و فرزند شما را نیز 
دوست دارم. گوش شنوا باشید و مطمئن 
به  را  خود  اضطراب  و  ترس  كه  باشید 

دوستتان منتقل نمی كنید.
با خانواده جشن بگیرید

با كودكی  فرزندپروری  این است،  واقعیت 
فکر  شما  آنچه  از  ست  ناتوانی  دارای  كه 
آن  پذیرش  و  است  متفاوت تر  می كنید 
آنچه دوست شما  به گذر زمان دارد.  نیاز 
بیش از همه به شما احتیاج دارد این است 
آنها  از  كه شما گوش فرا دهید، همچنان 
را  آنها  و  كنید  دعوت  مهمانی  هایتان  در 
به  بگنجانید،  اجتماعی  رویدادهای  در 
توانید  می  كه چگونه  بپرسید  مرتب  طور 
آنها  از  و  كمک  آنها  به  وجه  بهترین  به 

پشتیبانی كنید.

یک هدیه به كودک جدید بدهید - لباس، 
یک عروسک حیوانی، پتو و هر چیزی كه 

برای نوزادان هدیه می برند.
رویاها  آید،  می  دنیا  به  كودكی  وقتی 
گیریم.  می  جشن  را  تازه  امیدهای  و 
نمی  والدینی  هیچ  كه  است  این  واقعیت 
داند آینده چه چیزی را برای كودک آنها 
كمی   است  واقعیتی  این  و  داشت  خواهد 

وحشتناک.
كه  می رویم  كودكانی  صدقه ی  قربان  ما 
رشد خواهند كرد تا با چالش های پیش پا 
افتاده و جدی روبرو شوند. اما این واقعیت 
بر معصومیت  و  كنیم  دور می  از ذهن  را 

شیرین كودک تمركز می كنیم.
وقتی كودكی با معلولیت متولد می شود، 
خواهد شد  روبرو  آنها  با  كه  هایی  چالش 
فوراً آشکار می شود - و این مواجهه برای 
ما  كه  همانطور  اما  است.  ترسناک  همه  
زندگی  داریم  قصد  جامعه،  یک  عنوان  به 
درک  بهتر  را  معلوالن  معنادار  و  پیچیده 
ها،  كتاب  تلویزیونی،  های  نمایش  كنیم 
آنها  تجربیات  با  را  ما  هنرها  و  ها  فیلم 
به  و  كرده  متعهد  را  ما  و  می كنند  آشنا 
سمت ایجاد جوامع فراگیر سوق می دهند. 
كه  كودكی  هر  كه  برسد  روزی  امیدوارم 
وارد جهان می شود به خاطر چیزی بیش 

از ناتوانی خود دیده شود.

بهپدرومادریکهفرزندشبامعلولیتمتولدشده
چهبایدبگوییم

ترجمه: بهناز ضبيحی
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فناوریهاینوین

استخرویژهمعلولیتدر»بریزبن«

ترجمه معصومه آِمدی

اين باالبر عالوه بر کم جا بودن و صرفه جويی در فضا، کاربردی ساده 
دارد و به آب يا باتری هم نياز ندارد. دارای تسمه با ظرفيت باالست 

و بدون موتور و باتری کار می کند و دسترسی آسان به استخر دارد.

در سراسر »بريزبن« )شهری در استراليا( 22 استخر شنای شورای شهر بريزبن وجود دارد که امکانات بسيار خوبی برای خانواده ها فراهم 
می کند تا در يک روز گرم از تفريح، تناسب اندام و خنک شدن لذت ببرند.

بسياری از اين استخرها در دسترس افراد دارای معلوليت است و امکاناتی از قبيل فضای تغيير جا، رمپ ها يا باالبرها را در اختيار افراد قرار 
می دهد. ساير استخرهای بدون اين امکانات در آينده نزديک، دستخوش ارتقا خواهند شد.
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باالبرجمعوجور
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طوری  است!  شناور  ساحلی  ويلچر  محبوب ترين  آبگرد  ويلچر 
طراحی شده که تجربه ايده آل در فضای باز را برای همه کاربران 
از ساحل،  راحتی  به  و  اطمينان  با  کاربران  می کند!  فراهم  ويلچر 
با  آبگرد  ويلچر  می برند.  لذت  استخر  و  آبشار  درياچه،  اقيانوس، 
استفاده از دسته  های صندلي  و تايرهای شناور، به راحتی فرد را از 

ساحل به آب منتقل می کند.
يا  اقيانوس  از  آبگرد  ويلچر  با  استراحت  هنگام  می تواند  کاربر 
کند.  به جای ديگر حرکت  از جايی  راحتی  به  ببرد.  لذت  استخر 

کاربر طراحی  با خواسته  به خوبی مطابق  آبگرد  ويلچر  با  حرکت 
قسمت  می رود.  ماسه ای  يا  صاف  سطوح  روی  راحتی  به  شده، 
جلوی آن از جنس استيل ضد زنگ، هر شوکی را جذب می کند و 

بسيار بادوام است.
 ويلچر آبگرد به راحتی قابل حمل و تجهيز است و در عرض چند 
ويلچر  بودن  تاشو  قابليت  می شود.  جداسازی  و  سرهم  دقيقه 
تا  فروشگاهی  يا  نقليه  وسيله  هر  در  راحتی  به  می شود  موجب 

استفاده بعدی جا شود. 

ويلچر آبگرد

فناوریهاینوین
ترجمه معصومه آِمدی
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