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قا ر
فراغـت بـه معنـای آسـودگی و آسـایش اسـت، فـرد در اوقـات فراغت بـه فعالیتی که 
اشـتیاق درونـی اوسـت از سرشـوق و یـا برای ایجـاد تنوع و نـوآوری و نه از سـر اجبار 
درونـی و یـا بیرونـی می پردازد. اوقات فراغت مناسـب؛ انسـجام و آرامـش درونی برای 
فـرد ایجـاد می کنـد، کـه این آرامـش زمینـه رشـد خالقیت هـا و خدمت هـا را فراهم 
می کنـد. فعالیت هـای اوقـات فراغـت، فـارغ از نوع فعالیـت، اختیاری بـودن و عالقه 

داشـتن و شـوق به آن است.
اوقـات فراغـت؛ تابسـتان یـا تعطیـالت اکثـرا تداعـی کننده هم هسـتند. ایـن تداعی 
یعنـی کـه اوقـات فراغـت برنامه ای بـرای بیـکاری و تعطیالت اسـت، ایـن تداعی هم 
درسـت اسـت و هم نادرسـت؛ دلیـل این تناقض چیسـت؟ برای افرادی کـه وقت آزاد 
بیشـتری دارنـد، برنامه ریـزی درسـت اوقـات فراغـت نقـش مهمی در حفظ سـالمت 
روح و جسـم آنـان دارد امـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه وقتـی کار زیـادی داریـم و 

برنامه هایمـان پـر اسـت نیـازی بـه برنامه ریـزی بـرای اوقـا ت فراغـت نداریم.
اهمیـت اوقـات فراغـت بـرای گروهی کـه کار موظف کمتـر و وقت بیشـتری دارند در 
حفـظ روحیـه؛ عدم کسـالت؛ حفظ توانایی هـای موجود و جلوگیری از درگیرشـدن در 
فعالیت هـای مضـر اسـت. همان طـور که بدن مـا نیاز به غـذا، خـواب و فعالیت برای 
سـالم مانـدن دارد، فکـر مـا هـم نیـاز بـه غـذا، خـواب و فعالیت بـرای سـالم ماندن 
دارد. غـذای فکـری یعنـی بیـکار نبـودن و ورود اطالعات بـه ذهن، ذهـن تمایل دارد 
همیشـه خـود را مشـغول کنـد و اگر مشـغولیت مؤثـر و مفیدی در دسـترس داشـته 
باشـد، خروجـی بهتـری هـم خواهـد داشـت. خواِب افـکار روزمـره، بـرای انسـجام و 
وحـدت درونی شـرط الزمی اسـت. فراهم کردن شـرایطی کـه افکار روزمـره و تکراری 
از ذهـن دور شـوند، و ایـن شـرایط موقعی پیش می آیـد که به فعالیت هـای اختیاری، 

لذت بخـش و مفـرح بپردازیم.
در یـک جامعـه ایـده آل اکثر افـراد کار دارند و برنامه هـای منظم برای زندگیشـان، آیا 
اگـر بـه ایـده آل برسـیم نیاز بـه برنامه هـای اوقـات فراغت برطرف می شـود؟ مسـلما 
ایـن طـور نیسـت و برنامه ریـزی اوقـات فراغـت بـرای افـراد پرمشـغله اهمیـت زیادی 
دارد. بـرای کسـب موفقیـت بیشـتر، بهتـر فکر کردن و حفظ سـالمتی جسـم و روان 
ایـن نـوع فعالیـت های نقش حیاتـی دارنـد. اوقات فراغت بـرای آدم های پـرکار نقش 
ترمیمـی و تصفیه سـازی دارد، فرصتـی فراهـم می کند تا از افکار پرتنـش و تکراری کار 
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جـدا شـده و سـایر ابعاد زندگی را ببینند و به عبارتی مسـخ کار یـا از خود بیگانه خود 
نشـوند. زندگـی خـوب و یا رشـد مناسـب در زندگی وقتی حاصل می شـود کـه ابعاد 
مختلـف انسـان متـوازن رشـد کند. اگـر در یک حیطه رشـد کنـد این عدم تـوازن در 
درازمـدت منجـر بـه کاهـش توانایی ذهنی و جسـمی و دسـت آوردهای فرد می شـود. 
بـرای رشـد هماهنـگ توانایی هـا، انجام فعالیت هـای متنوع ضروری اسـت. اگر فردی 
همیشـه کار فکـری و دفتـری دارد و فعالیـت فیزیکـی مناسـبی ندارد، مصـداق عدم 
رشـد متـوازن اسـت. تنـوع فعالیت های ورزشـی این حق انتخـاب را به افـراد می دهد 
کـه بـا توجـه بـه روحیـه خـود فعالیـت فیزیکی مـورد عالقـه خـود را انتخـاب کنند. 
پرداختـن بـه فعالیت هـای هنـری در حد مبتـدی یا پیشـرفته و حرفه ای همـه و همه 
بـه افـراد ایـن امـکان را می دهـد کـه اسـتعدادهای متنـوع خـود را رشـد دهنـد و با 
ابزارهـای متنوع تـری بتواننـد بـه حل مسـائل زندگی بپردازنـد. در این شـماره از بین 
برنامـه هـای اوقـات فراغـت بیشـتر بـه برنامه های سـفر و گردشـگری پرداخته شـده 
اسـت و در حالـی کـه گردشـگری یکـی از امکانات  اوقات فراغت اسـت امـا باید توجه 
داشـته باشـیم که وقتـی صحبت از اوقات فراغت می شـود مخصـوص روزهای تعطیل 
و ایـام تعطیـل نیسـت، وجـود اوقـات فراغت در همـه روزهـا تأثیرگذار و مهم اسـت، 
و ایـن برنامـه روزانـه حتمـا نمی توانـد سـفر باشـد و برنامه هـای هنـری، یا ورزشـی، 
هنری هـای دسـتی همه و همـه می توانـد برنامه هایی بـرای پربارکردن اوقـات فراغت 

و کسـب لذت و آسـودگی خیال باشـد.
        

سردبیر   
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معلولیت
نیست!   گناه  تاوان   

شهرام مبصر

متاسـفانه بـاز هـم صداوسـیما در یکی از سـریال های خود به نـام «کیمیا» بـه دلیل عدم 
آگاهـی سـازندگان این سـریال، ناخواسـته فرهنگ غلط، کلیشـه ای و پوسـیده قدیمی را 
رواج داد. فرهنگـی کـه بـه ببینـده القـاء می کند که هر کس کـه دچار معلولیت می شـود، 
تـاوان بدی هـا و ظلـم و سـتم هایی اسـت که بـه مردم کـرده اسـت و اکنون بـا معلولیت 
دچـار عقوبت الهی شده اسـت. سال هاسـت صدا و سـیما شـاید ناخواسـته امـا این گونه، 
در حـال بـر بـاد دادن تمام زحمـات فعـاالن و انجمن های فعـال در حوزه توانمندسـازی و 
فرهنگ سـازی افـراد دارای معلولیت اسـت. این رسـانه فراگیـر هیچ وقت تـالش نکرده تا 

نقـش اول یـک فیلم پر مخاطبـش، یک فـرد دارای معلولیت موفق باشـد!
بسـیار کـم می بینیـم در فیلم هـا و سـریال ها تولیـد شـده یـک پزشـک، یـک اسـتاد 
دانشـگاه، یـک تاجـر یا یـک وکیـل پایـه یـک دادگسـتری دارای معلولیت باشـد اما در 
سـریال ها انسـان های بـد و پلیـد دچـار معلولیـت می شـوند و این گونـه در کشـور بـه 
کرامـت انسـانی افـراد اهمیـت مـی دهنـد! حتی تـالش نکرده اسـت  تـا «طبـق قانون 
جامـع حمایـت از حقـوق معلـوالن کـه او را (صـدا و سـیما) موظف کـرده تا در راسـتای 
فرهنـگ سـازی، دو سـاعت از بهتریـن و پربیننده تریـن زمان ها را در هفته به نشـان دادن 

توانمندی هـای افـراد دارای معلولیـت اختصـاص دهـد» عمـل کند.
هـر وقـت چنین چیـزی می بینم یا می شـنوم، یـاد حادثه ای که در سـن ۱۸ سـالگی برای 
خـودم رخ داد مـی افتـم و بـا دلی شکسـته بـا خدا زمزمـه می کنم کـه خدایـا، من اآلن 
تـاوان کـدام گناهـم را پـس می دهـم؟! مگـر یـک جـوان ۱۸ سـاله کـم تجربه چـه گناه 
کبیـره ای می توانـد انجـام داده باشـد کـه این گونـه بایـد ۱۹ سـال از بهتریـن سـال های 
عمـرش را تـاوان پـس بدهـد؟ یا بـه یـاد جانبازانی می افتـم کـه غیورانه از جان و جسـم 
خـود گذشـتند تـا وطـن و ناموسشـان را از چنگال دشـمنان غارتگـر نجات دهنـد. آنها 
اآلن دارنـد تـاوان چـه را پـس می دهنـد؟ و یا خیلـی افراد دیگر کـه شـاید بیانش خارج 

از حوصله باشـد.
و در نهایـت از سـوز دل آهـی می کشـم و خطـاب به خالـق مهربانم که در لطـف و کرم بی 
انتهایـش هیچ وقـت شـک نداشـته ام می پرسـم: پس خدایـا یا تـو ناعادالنه حکـم صادر 

می کنـی و یـا ناآگاهی فیلم سـازان تصویـری نادرسـت از تو نشـان می دهد. 

شماره 59،   بهـــار 1395

یادداشــت4



و  جامعه شــناس  معیدفــر  ســعید  دکتــر 
ــی  ــروه جامعه شناس ــته گ ــیار بازنشس دانش
دانشــگاه  اجتماعــی  علــوم  دانشــکده 
ــاور  ــوان مش ــون به عن ــت. او اکن ــران اس ته
اجتماعــی وزیــر راه و شهرســازی در ایــن 
ــان  ــا ایش ــد. ب ــغول می باش ــه مش وزارتخان
ــات  ــورد اوق ــه در م ــن وزارتخان ــل ای در مح
فراغــت و اهمیــت آن در ســالمت روانــی 

جامعــه گفت وگــو کردیــم.

آقای دکتر، فراغت در لغت به معنای آسودگی 
است. چگونگی پرداختن به این اوقات چه 
نقشی می تواند در سالمت روانی افراد جامعه 

ایفا کند؟
ــبانه روز  ــول ش ــانی در ط ــر انس ــات ه اوق
ــک  ــود؛ ی ــیم می ش ــش تقس ــه بخ ــه س ب
ــرای کســب  ــالش ب ــه کار و ت قســمت آن ب
ــاص  ــی اختص ــت اجتماع ــد و موقعی درآم
دارد، یــک قســمت آن، بــرای خــواب و 
ــود  ــرف می ش ــمانی ص ــوای جس ــد ق تمدی
و فرصتــی دیگــر هــم بــرای اوقــات فراغــت 
می مانــد. این کــه توجــه بــه فراغــت، از 
چــه زمانــی اهمیــت پیداکــرده و چه نقشــی 
می توانــد  امــروز  دنیــای  در  به خصــوص 
داشــته باشــد، بحث هــای زیــادی را در پــی 

داشــته اســت.

می توانید از ویژگی های دنیای امروز بگویید. 
دنیای امروز چه تفاوتی با قبل کرده است؟

ــغلی،  ــت ش ــته کار و فعالی ــای گذش در دنی
ــون او  ــرد چ ــه نمی ک ــود بیگان ــرد را ازخ ف
ــت و در  ــل داش ــاط کام ــود ارتب ــاکار خ ب
تمامیــت وجــودش بــا آن درگیــر بــود و بــا 

آن زندگــی می کــرد. خالقیــت، آفرینندگــی 
و همــه ابعــاد وجــودش در کار برایــش تجلی 
ــود  ــتادکار خ ــودش، اس ــرد. خ ــدا می ک پی
بــود و عمــًال بــا خالقیــت وجــودی خــودش 
کشــت و کار و تولیــد و یــا هــر کار دیگــری 
انجــام مــی داد و چــون از آن لــذت می بــرد، 
ــی کار و  ــود. یعن ــراه ب ــم هم ــا فراغــت ه ب
فراغــت توأمــان بودنــد و ایــن لــذت عمــًال 

ــد. ــت می ش ــه آن فعالی ــث ادام باع
ولــی کار در دنیــای امــروز تفــاوت پیداکــرده 
ــاس  ــر اس ــروز ب ــای ام ــت. کار در دنی اس
نظریــه جامعــه شناســان، تقســیم و تفکیک 
 شــده اســت و فــرد در کلیــت خــود بــا کار 

درگیــر نمی شــود. مثــًال در یــک خــط 
تولیــد بــزرگ، فــرد بــا قســمت کوچکــی از 
آن درگیــر اســت و عمــًال رابطــه کاملــی بــا 
آن برقــرار نمی کنــد و از آن لــذت نمی بــرد. 
ــی  ــل صحنه های پــس خســته می شــود. مث
کــه در فیلــم "عصــر جدیــد" چارلــی چاپلیــن 
شــاهدش بودیــم کــه حاصــل کار خســتگی 
ــت،  ــوع فعالی ــن ن ــود. در ای و فرســودگی ب
انســان بــاکار و محصــول کارش درگیــر 
و  نــدارد  وحــدت  آن  بــا  و  نمی شــود 
به تدریــج ازخــود بیگانــه شــده و ایــن تکــرار 
می شــود.  خســتگی ا ش  باعــث  مــداوم 
ــوع کار چــون خســته کننده اســت و  ایــن ن
درعین حــال انســان بــا تمــام وجــود بــا آن 
درگیــر نیســت، بنابرایــن فرصت هایــی الزم 
ــراری  ــن کار تک ــارغ از ای ــد ف ــه بتوان دارد ک
ــر  ــا آن درگی ــته کننده، ب ــت و خس یکنواخ
شــود و از آن لــذت ببــرد تــا بتوانــد تجدیــد 
ــت  ــه بحــث اهمی ــد. اینجاســت ک ــوا کن ق

ــود.  ــرح می ش ــت مط ــات فراغ اوق
و  اســت  اجتماعــی  موجــودی  انســان 
ــی  ــان زندگ ــش در جری ــا و کمال خالقیت ه
پیــدا  تحقــق  اجتماعــی اش  زیســت  و 

اوقـات فراغـت، 
تلف کردن وقت نیست

اوقات فراغت، 
تلف کردن وقت نیست بلکه جبران 

خألهایی که است که در کار موظف برای 
فرد ایجادشده است 
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تقویــت شــود، راندمــان کارش باال مــی رود. 
بنابرایــن ایجــاد فراغــت بــه نفــع کارفرمــا و 
افزایــش راندمــان اســت. وقتــی در بعضــی 
ــود  ــه می ش ــه توج ــن نکت ــه ای از ادارات ب
ــاد  ــراد ایج ــاس در اف ــوع احس ــًال دو ن عم
ــم  ــه چش ــه او ب ــه ب ــی این ک ــود یک می ش
یــک ابــزار مکانیکــی نــگاه نمی شــود و 
و  ارزش  انســان،  یــک  به عنــوان  او  بــه 
اهمیــت قائــل شــده اند و دیگــر این کــه 
او می توانــد خألهــای انگیزشــی خــود را در 
ایــن فرصت هــا پــر کنــد. بنابرایــن بــه نظــر 
می رســد اوقــات فراغــت، جــز الینفــک 
ــا  ــی و بق ــرای زندگ ــزه ب ــاد انگی ــرای ایج ب

اســت.

اوقات  به  ابزاری  نگاهی  نگاه،  نوع  این  آیا 
فراغت نیست که مثًال کارفرما چون می خواهد 
بگیرد،  خود  کارمندان  از  بیشتری  راندمان 
برای آنها فضای گذراندن اوقات فراغت ایجاد 

می کند؟ 
ایــن هــم یــک نکتــه اســت. اصــًال بایــد دید 
ــد؟  ــان ها کار می کنن ــل انس ــه دلی ــه چ ب
انســان به عنــوان یــک موجــود ویــژه دارای 
ــدف  ــه ه ــت ک ــی اس ــای خاص موقعیت ه
اصلــی آن رســیدن بــه جایــگاه درخــور 
ــان ها  ــه انس ــت ک ــزاری اس ــت. کار اب اس
ــه  ــد و ب ــد کنن ــق رش ــد از آن طری می توانن
رفــاه اقتصــادی برســند. ولــی رســیدن 
بــه رفــاه اقتصــادی، هــدف نهایــی انســان 
نیســت. رســیدن بــه رفــاه بــرای اســتفاده 
ــت،  ــکوفایی اس ــد و ش ــت رش از آن در جه
آفریندگی هــا  و  خالقیت هــا  بــروز  بــرای 
ــت.  ــانی اس ــزرگ انس ــای ب ــرای کاره و ب
انســان موجــودی اســت کــه می توانــد 
اثــرات بســیار بزرگــی از خــود به جــا بگــذارد 
ــه  ــم ب ــه، ه ــی در جامع ــرات عمیق و تأثی
لحــاظ معنــوی و هم اخالقی داشــته باشــد. 
بنابرایــن اوقــات فراغــت، پاســخگوی ایــن 
ــت.  ــم هس ــان ه ــی انس ــا در زندگ جنبه ه
ــد و  ــب درآم ــرای کس ــط ب ــف فق کار موظ

ــت  ــی فراغ ــت، ول ــی اس ــدن زندگ چرخان
ــان و  ــه خودم ــه در آن ب ــت ک ــی اس فرصت
ــالت ها  ــان رس ــم. انس ــالیقمان می پردازی س
و مســوولیت های بزرگــی در حــوزه انســانی 
می توانــد  و  دارد  دوش  بــر  اجتماعــی  و 
ــه آن  ــف، ب ــت از کار موظ ــات فراغ در اوق
بپــردازد. فراغــت ارزش هــای برتــر انســانی را 
محقــق می کنــد و جمــع گرایانــه اســت امــا 
کار، بیشــتر جنبــه فــردی و نیازهــای مــادی 

ــد. ــرف می کن ــان را برط ــتی انس و معیش
ــه در آن  ــرده ک ــیم ک ــی را ترس ــو هرم مازل
انســان ها از نیازهــای مــادی و بقــا بــه 

ــکوفایی ــی و ش ــای متعال ــمت نیازه س
جنبه هــای متعالــی شخصیتشــان می رونــد. 
پاســخ بــه ایــن نیازهــای متعالــی، صرفــًا بــا 
کار بــه دســت نمی آیــد. نیازهایــی کــه بــرای 
بقــا و بــرای امنیــت اســت، بــا کار به دســت 
ــق  ــا از طری ــن نیازه ــه ای ــی بقی ــد ول می آی
ارتباطــات انســانی در حــوزه فراغــت اســت 

ــد.  ــه دســت می آی کــه ب

به نظر می آید اهمیت توجه به چگونگی گذراندن 
کار  حوزه  به  اهمیت  حد  در  فراغت،  اوقات 
موظف است. یعنی توجه به این حوزه، عالوه بر 
رشد شخصیت انسان ها، به سالم سازی محیط 
اجتماعی و برطرف کردن آسیب های اجتماعی 

هم منجر می شود. درست است؟
بلــه بــه همیــن دلیــل اســت کــه توجــه بــه 
چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغــت، اهمیت 
زیــادی دارد. امــا جامعــه مــا عــالوه بــر عدم 
برنامه ریــزی مناســب بــرای گذرانــدن اوقــات 
ــم  ــکاری وســیع ه ــا مشــکل بی ــت، ب فراغ
ــوز نتوانســته ایم  روبه روســت. متأســفانه هن
را  خــوری  در  شــغلی  فرصت هــای  کــه 
ــه  ــا توج ــور، ب ــوان کش ــت ج ــرای جمعی ب
ــه شــصت  ــه در ده ــی ک ــد جمعیت ــه رش ب
داشــتیم، فراهــم کنیــم. نهایتــًا امــروز 
ــد و  ــا بیکارن ــان م ــی از جوان ــش مهم بخ
ــی  ــوزه فراغت ــود را در ح ــت خ ــتر وق بیش
بیــن  در  بیــکاری  میــزان  می گذراننــد. 
جوانــان مــا چــه تحصیل کــرده و چــه ادامــه 
ــون  ــت. چ ــیار باالس ــداده، بس ــل ن تحصی
نتوانســته ایم فرصت هــای کار و اشــتغال 
بــرای حجــم انبــوه جوانــان فراهــم کنیــم، 
آن هــا به ناچــار زمان هــای زیــادی را در 
اوقــات فراغــت خــود صــرف می کننــد. 
بنابرایــن یکــی از دالیــل دیگــری کــه لــزوم 
توجــه بــه گذرانــدن اوقــات فراغــت را مهــم 
می کنــد همیــن زمــان زیــادی اســت کــه به 
دلیــل نبــود فرصت هــای شــغلی، در اختیــار 
ــش  ــد برای ــه بای ــرار دارد ک ــا ق ــان م جوان
ــن  ــه ای ــم ب ــر نتوانی ــرد. اگ ــزی ک برنامه ری
بخــش به خصــوص در خــأل فرصت هــای 
ــر  ــد منتظ ــم، بای ــژه کنی ــه وی ــغلی توج ش
آســیب های اجتماعــی وســیعی باشــیم. 
اقتصــادی  ازنظــر  کــه  خانواده هایــی 

ــه در کار  ــت ک ــی اس ــن ویژگ ــد. ای می کن
ــوًال در  ــا معم ــدارد و آدم ه ــود ن ــد وج جدی
ــندگی  ــد و بس ــاس رش ــود احس ــغل خ ش
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب نمی کنن
وقتــی اداره یــا کارخانــه تعطیــل می شــود، 
کارمنــدان و کارگــران می خواهنــد فــرار 
این طــور  درگذشــته  درحالی کــه  کننــد. 
عجیــن  فــرد  روان  و  بــاروح  کار  نبــود. 
بــود، بــا کارش زندگــی می کــرد و از آن 
ــر  ــم درگی ــواده ه ــرد. کل خان ــذت می ب ل
ــت،  ــوع فعالی ــن ن ــد. ای ــت بودن آن فعالی
ــود  ــرد در کار خ ــود و ف ــور ب ــاع  مح اجتم
احســاس اشــباع شــدن از ارتبــاط بــا 
ــتم  ــی سیس ــرد. حت ــدا می ک ــران را پی دیگ
ــتم  ــک سیس ــم ی ــزارع ه ــرای م ــاری ب آبی
ــود. درحالی کــه امــروز کار تحــت  جمعــی ب
تأثیــر و غلبــه کارفرمایــی اســت کــه از بــاال 
بــرای همــه افــراد تعییــن تکلیــف می کنــد. 
ــروز  ــت ب ــد فرص ــل کارمن ــن دلی ــه همی ب
خالقیــت پیــدا نمی کنــد. در اینجاســت 
ــدا  ــت پی ــت اهمی ــات فراغ ــش اوق ــه نق ک
می کنــد. در اوقــات فراغــت اســت کــه 
ــی و  ــاط اجتماع ــاد ارتب ــت ایج ــرد فرص ف
ــدا می کنــد. ایــن  فعالیت هــای ذوقــی را پی
اوقــات، فرصتــی اســت کــه خــأل وجــودی 
فــرد به عنــوان عضــوی از جامعــه در آن 
ــدون کار  ــت ب ــن فرص ــود. در ای ــر می ش پ
ــار  ــان اخب ــد در جری ــرد می توان ــف، ف موظ
ــف  ــای مختل ــی گروه ه ــت اجتماع و فعالی
ــق ذوق  ــا مطاب ــان آنه ــرد و از می ــرار بگی ق
ــد  ــد. می توان ــاب کن ــود انتخ ــلیقه خ و س
ــاط  ــا دیگــران ارتب ــرود و در ســفر ب ســفر ب
پیــدا کنــد. عمــًال در اوقــات فراغــت اســت 
کــه خــأل وجــودی افــراد پــر می شــود. 
اوقــات فراغــت تلــف کــردن وقــت نیســت، 
بلکــه جبــران خألهایــی کــه اســت کــه در 
ــرد ایجادشــده اســت. ــرای ف کار موظــف ب

اوقات فراغتی که به درستی پر شود، می تواند 
افراد را برای برگشت به کار موظف، پرانرژی تر 
و با انگیزه تر کند. بنابراین به افزایش راندمان 
کار هم کمک می کند و به نوعی می تواند در 
بگیرد.  قرار  هم  هوشمند  کارفرمای  خدمت 

درست است؟ 
ــی  ــح اســت. در مطالعات ــًال صحی ــه. کام بل
ــان  ــش راندم ــی افزای ــورد چگونگ ــه در م ک
بــه  گرفته شــده  صــورت  کارمنــدان  کار 
ــای  ــر به ج ــه اگ ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای
ــاعت  ــد هشــت س ــراد بخواهن ــه از اف این ک
ــی  ــد، فرصت های ــه کار کنن ــی و بی وقف پیاپ
را بــرای جمــع شــدن دور هــم و گفت وگــو 
و خندیــدن ایجــاد کننــد، راندمــان کار 
ــن  ــد و ای ــدا می کن ــش پی ــب افزای ــه  مرات ب
ــک موجــود  ــه انســان ی ــد ک نشــان می ده
ــه  ــاس و عاطف ــت، او احس ــی نیس مکانیک
او  انگیزشــی  زمینه هــای  وقتــی  و  دارد 

اگر به جای این که از افراد بخواهند 
هشت ساعت پیاپی و بی وقفه کار کنند، 
فرصت هایی را برای جمع شدن دور هم 

و گفت وگو و خندیدن ایجاد کنند، راندمان 
کار به  مراتب افزایش پیدا می کند و این 

نشان می دهد که انسان یک موجود 
مکانیکی نیست، او احساس و عاطفه 

دارد و وقتی زمینه های انگیزشی او تقویت 
شود، راندمان کارش هم باال می رود
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اوقات فراغت، 
جزء الینفک برای ایجاد انگیزه برای 

زندگی و بقا است

ــا  ــد. آنه ــدید می کن ــا را تش ــکالت آنه مش
بایــد خودشــان در تأمین نیازهایشــان درگیر 
شــوند. حتــی آنهــا می تواننــد بــرای مطــرح 
کــردن یــک معضــل اجتماعــی کــه در 
کشــور مــا کــم هــم نیســت، یــک کمپیــن 
راه بیاندازنــد و بــا حضــور خــود موضوعــی را 
در جامعــه مطــرح کننــد. ایــن  یــک فعالیت 
ــب  ــران را ترغی ــه دیگ ــت ک ــی اس اجتماع
بــه دیــده شــدن آن معضــل اجتماعــی 
ــات فراغــت را  ــن اوق ــر م ــه نظ ــد. ب می کن
بایــد در بعــد اجتماعــی ببینیــم. بــه میزانی 
کــه اوقــات فراغــت را در حــوزه اجتماعــی 
کارســاز  فراغــت  ایــن  کنیــم،  تعریــف 
شــده و می توانــد بــه حــل مشــکالت و 
آســیب ها کمــک کنــد. خصوصــًا افــراد 
دارای معلولیــت وقتــی بتواننــد از ایــن 
ــد،  ــی کنن ــق احســاس نقــش اجتماع طری
بــه نظــر مــن انگیــزه می گیرنــد و روی 
ــی  ــد. گاه ــف نمی کنن ــود توق ــکل خ مش
می تواننــد بــرای طــرح مســائل و مشــکالت 

خــود کمپینــی راه بیاندازنــد و از ایــن طریق 
مشکالتشــان را در عرصــه عمومــی مطــرح 
ــی اســت  ــت اجتماع ــک فعالی ــد. این ی کنن
کــه هــم خودشــان ارتقــا پیــدا می کننــد و 
هــم جامعــه را درگیــر پاســخگویی می کنــد 
و این یــک ارتبــاط دوطرفــه و فعــال اســت. 
و از ایــن طریــق آنهــا ســهم خــود را در حــل 
ــراد دارای  ــد. اف ــا می کنن ــان ایف مشکالتش
معلولیــت خصوصــًا از طریــق ایفــای نقــش 
در جامعــه می تواننــد احســاس حیــات 
ــان  ــان برایش ــد و مشکلش ــرزندگی کنن و س

عمــده و بازدارنــده نمی شــود.

اگر اوقات فراغت به خوبی مدیریت شود فردی 
که ازنظر شخصیتی بر خود مسلط شده است 
می توانند خودش هم کارآفرین شود و منتظر 

نماند که کسی برای کاری دعوتش کند.
متأســفانه مــا اصــًال بــرای افــراد دارای 
ــم.  ــه ای نداری ــالمندان برنام ــت و س معلولی
ایــن افــراد بایــد بتوانــد وارد جامعــه شــوند 
ــا  ــش ایف ــمن ها و... نق ــا و س و در خیریه ه
کننــد، نــه این  کــه ســاعت ها تلویزیــون 
ببیننــد و وقــت خــود را تلــف کننــد. 
ــکالت  ــاع، مش ــه اجتم ــه عرص ــا ورود ب ب
ــرار  ــعاع ق ــت ش ــم تح ــا ه ــمانی آنه جس
ــتر  ــت بیش ــراد دارای معلولی ــرد. اف می گی
از ســایرین نیــاز بــه کار اجتماعــی دارنــد و 
بایــد بــرای اوقــات فراغــت آنهــا برنامه ریــزی 

جدی تــری انجــام شــود. 

مشــکلی ندارنــد خودشــان بــرای گذرانــدن 
اوقــات فراغــت فرزندانشــان در غیــاب 
و  می کننــد  برنامه ریــزی  آنهــا  اشــتغال 
آنهــا را پوشــش می دهنــد، امــا چــون 
ــق  ــرای مناط ــی ب ــای فراغت ــن فرصت ه ای
محــروم کمتــر اســت، بنابرایــن آنها بیشــتر 
در معــرض آســیب و رفتارهــای پرخطــر 
قــرار می گیرنــد کــه حتمــًا بایــد بــرای آنهــا 

ــرد.  ــری ک فک

اهمیت برنامه ریزی برای افراد دارای معلولیتی 
سایرین  به  نسبت  کمتری  اشتغال  از  که 
برخوردارند چگونه است؟ اکثر این افراد به 
نبودن  و  محیط  مناسب سازی  عدم  دلیل 
اشتغال کافی، مجبور به خانه نشینی و انزوا 
هستند. برنامه ریزی برای اوقات فراغت این 
افراد چه نقشی در بروز استعدادهایشان و 

خروج آنها از انزوا دارد؟
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــیار مهم ــه بس ــن نکت ای
ــراد دارای  ــاالی اف ــت ب ــه جمعی ــه ب توج
ــن  ــه آن توجــه شــود. م ــد ب ــت بای معلولی
دوســتی دارم کــه دارای معلولیــت اســت و 
قــادر بــه تکلــم ماننــد یــك فــرد معمولــی 
نیســت. او چنــدی پیــش مــن را بــه 
ــی در  ــک کتاب فروش ــه ی ــط کارش ک محی
ــا دیــدن او در  ــود دعــوت کــرد. ب پارکــی ب
ــه  ــردم ک ــب ک ــی تعج ــط کارش خیل محی
ــه  ــغول ب ــه مش ــا روحی ــال و ب ــدر فع چق
فعالیــت و ارتبــاط بــا مــردم اســت. دیــدم 
کــه او علی رغــم مشــکالتی کــه بــا آن 
ــکالت  ــن مش ــت، ای ــان اس ــت  به گریب دس
مانــع از ایجــاد ارتباطــش بــا دیگــران 
ــا وجــود  ــود ب نشــده اســت. او توانســته ب
ــا  ــاط نزدیکــی ب ــی، ارتب ــت فیزیک محدودی
دیگــران ایجــاد کنــد. اوقــات فراغــت بــرای 
ــمی  ــای جس ــا محدودیت ه ــه ب ــرادی ک اف
ایــن  اســت.  حیات بخــش  درگیرنــد، 
اوقــات می توانــد بــرای حضــور آنهــا در 
جامعــه زمینــه مناســب ایجــاد کنــد. درگیر 
کــردن آنهــا در انجمن هــا و کانون هــای 
ارتباطــی، کمــک بســیاری بــه آنهــا در 
آنهــا  چــون  دارد.  روانی شــان  ســالمت 
بیــش از هــر کــس دیگــری نیــاز دارنــد کــه 
شــناخته شــوند و بــا دیگــران تعامــل برقرار 
کننــد. آنهــا می خواهنــد اعــالم کننــد کــه 
علی رغــم مشــکالت حرکتــی و جســمی، 
امــا نقــش دارنــد و مؤثــر هســتند. مــن 
فکــر می کنــم افــراد دارای معلولیــت 
ــه  ــات فراغــت، بیشــتر ب در بحــث اوق
ــان در  ــه خودش ــد ک ــاز دارن ــن نی ای
ــر  ــان درگی ــردن نیازهایش ــرآورده ک ب
ــکاری  ــم هم ــان ه ــوند و خودش ش
ــت  ــن اس ــی ای ــاور عموم ــد. ب کنن
کــه افــراد دارای معلولیــت نیازمند 
کمــک دیگــران هســتند ولــی ایــن 
باشــد،  یک طرفــه  اگــر  کمــک 
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    عبــاس اردکانیــان بیســت ســال اســت کــه دکتــری اوقــات فراغــت دارد. 
ــدازی  ــا راه ان ــاال ب ــد و ح ــت می کن ــس و فعالی ــه تدری ــن زمین ــت در ای او سال هاس
«انجمــن اوقــات فراغــت» می خواهــد مــردم را هــر چــه بیشــتر بــا ایــن پدیــده آشــنا 

کنــد.
حتمــا شــما هــم بارهــا با ایــن ســوال کــه «اوقــات فراغــت» خــود را چگونــه می گذرانید؟ 
روبــه رو شــده و جواب هــای متفاوتــی هــم داده ایــد. امــا این کــه واقعــا اوقــات فراغــت 
چیســت و چــه کارهایــی در ایــن زمــان انجــام می شــود، ســوالی اســت کــه بــرای یافتــن 
آن تحقیقــات و مطالعــات جهانــی زیــادی صــورت می گیــرد. برایتــان جالــب خواهــد بــود 
اگــر بگویــم کــه اوقــات فراغــت بــرای خــود دنیــای بــزرگ و عجیبــی دارد تــا جایــی کــه 
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  رشــته تحصیلــی وکنگــره و ســازمان بین المللــی هــم ب
مــا هــم ایــن را نمــی دانســتیم تــا اینکــه بــا دکتــر عبــاس اردکانیــان، یکــی از معــدود 
ــرای اوقــات  ــد مــدرک دکت ــران، در کشــور هن ــی کــه توانســته در خــارج از ای ایرانی های
ــا امــروز کــه ۶۱  فراغــت بگیــرد آشــنا شــدیم. بیســت ســالی از آن روزهــا گذشــته و ت
ســاله اســت فعالیت هــای متنوعــی در ایــن زمینــه از جملــه؛ تدریــس در دانشــگاه، ارائــه 
مقاله هــای علمــی متنــوع، ترجمــه و تالیــف کتــاب داشــته اســت. حــاال هــم بعــد از 
بازنشســتگی  بــه  فکــر تاســیس انجمنــی بــا همیــن نــام افتــاد تــا در زمینــه آن فعالیــت 
کنــد. در کنــار او  تیــم ۲۰ نفــره ای قــرار دارد کــه یکــی از اعضــای آن، نــام آشناســت. 
رامبــد جــوان، بازیگــر ســینما و ســازنده برنامــه «خندوانــه» بــه عنــوان یــک عضــو فعال 
در ایــن انجمــن ریاســت گــروه را بــر عهــده دارد و دکتــر اردکانیــان نیــز رئیــس هیــات 
علمــی آن اســت. دقایقــی را بــا عبــاس اردکانیــان بــه عنــوان تنهــا فــردی کــه در ایــران 
دکتــرای اوقــات فراغــت دارد گذراندیــم تــا از خــودش، فعالیت هــا و اهدافــی کــه در نظــر 
دارد بگویــد. بــه اعتقــاد دکتــر اردکانیــان، اوقــات فراغــت، همینجاســت؛ بیــن دســت 
ــرده و در  ــر گیرک ــوت بعدازظه ــای خل ــش لحظه ه ــال. در آرام ــای کاری س ــای روزه و پ
فاصلــه ســاعت های کوتــاه عصــر تــا زمانــی کــه رنــگ خورشــید از آســمان می پــرد. بــا 
ایــن اوصــاف، دیگــر نیــاز نیســت بــرای پیــدا کــردن وقت هــای فراغــت، کولــه پشــتی 
ــن دو  ــه پیداســت ای ــور ک ــد اینط ــرد. هرچن ــر و رو ک ــوروز را زی ــالت ن تابســتان و تعطی

اصطــالح آنقدرهــا هــم ســر بــه یــک راه نمی برنــد.
دکتری با مدرک اوقات فراغت

آمـد  پیـش  برایمـان  کـه  سـوالی  ولیـن 
و از دکتـر اردکانیـان پرسـیدیم ایـن بـود 
کـه چه شـد بـه سـراغ چنین رشـته ای 
رفته است؟رشـته ای کـه در ایـران نامی از 
آن، بـه عنـوان یک رشـته تحصیلی وجود 

د ر ندا
تحصیـل  هنـد  کشـور  در  می گویـد: «مـن 
کرده ام. مدرک کارشناسـی ارشـدم فلسـفه 
دکتـری  بـرای  می خواسـتم  وقتـی  بـود. 
رشـته ای را انتخـاب کنـم، بـا رشـته ای بـه 
نـام اوقـات فراغـت آشـنا شـدم و متوجـه 
شـدم رشـته جذابـی اسـت. البته ۲۰ سـال 
وجـود  موضـوع  ایـن  دنیـا  در  هـم  پیـش 
داشـت و قدیمی تـر و جـا افتاده تـر از ایـن 
سـازمان  کـه  طـوری  بـه  بـود.  حرف هـا 
جهانـی اوقـات فراغـت،  از سـال١٩۵۲  در 
فعالیـت  دیگـر  نهادهـای  و  یونسـكو  كنـار 
خـود را شـروع کرده اسـت. در حـال حاضـر 
نیـز رشـته هایی در دنیـا وجـود دارد کـه به 
موضوعـات آمـوزش اوقـات فراغت، فلسـفه 
برنامه ریـزی  و  مدیریـت  و  فراغـت  اوقـات 
اوقـات فراغـت می پـردازد. دركشـور آمریـكا 
و در چنـد كشـور اروپایـی و کشـورهایی در 
شـرق آسـیا، بـه ایـن موضـوع توجـه ویـژه 
ایـن  در  دانشگاه هایشـان  و  وجود داشـته 
رشـته مشـغول بـه تدریـس هسـتند. البته 
کشـورهای زیادی مانند ایـران، هنوز چنین 
دانشگاهی شـان  رشـته های  در  را  رشـته ای 

نداده انـد. جـای 

من مدرک دکتری «اوقات فراغت» دارم!

ــه اوقــات  ــده ایــن شــماره نشــریه توانیــاب ب پرون
فراغــت اختصــاص دارد. در جریــان تهیــه مطالــب، 
ــات فراغــت»  ــن اوق ــورد «انجم ــی در م ــه مطلب ب
برخــورد کردیــم. بــا پیگیری هــای مکــرر  توانســتیم 
ــر  ــزاری مه ــگار خبرگ ــری، خبرن ــق  آزاده باق از طری
ــان  ــاس اردکانی ــر عب ــا دکت ــو ب ــه در گفت وگ ک
ــات  ــن اوق ــت و انجم ــات فراغ ــوع اوق ــه موض ب
ــاس  ــن تم ــن انجم ــا ای ــود، ب ــت پرداخته ب فراغ
ــا  ــو ب ــرای گفت وگ ــی ب ــم و درخواســت زمان بگیری
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــم. متاس ــان نمایی ــر اردکانی دکت
مشــغله فــراوان ایشــان امــکان گفت وگــو را پیــدا 
نکردیــم. بــه همیــن دلیــل خالصــه گــزارش تهیــه 
شــده قبلــی را در نشــریه توانیــاب در معــرض دیــد 

ــم.  ــرار می دهی ــدگان ق خوانن
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اوقات فراغت، چهارمین صنعت دنیا 
بـه  علمـی  شـکل  بـه  کـه  فعالیتـی  ارزش 
اوقـات فراغت بپردازد، آن قـدر اهمیت دارد 
سـازمان های  اردکانیـان،  اعتقـاد  بـه  کـه 
شـکل  موضـوع  ایـن  حـول  نیـز  جهانـی 
گرفته انـد. دکتـر اردکانـی ادامـه می دهـد: 
«در یکـی از کشـورهای دنیـا سـازمانی بـه 
نـام سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اوقات 
فراغـت داریـم. بـه همیـن دلیل كسـانی در 
ایـن مسـند قـرار می گیرند كـه از این دانش 
بـا خبـر باشـند. از طـرف دیگـر از اوقـات 
فراغـت بـه عنـوان چهارمیـن صنعـت دنیـا 
یـاد می شـود. ایـن نشـان دهنده این اسـت 
كـه پـول زیـادی بـرای آن هزینـه می شـود 
و آدم هـای زیـادی در ایـن صنعـت فعالیـت 
می كننـد. شـغل هایی كـه در ایـن صنعـت 
ایجـاد می شـود بی شـمار و فراوان هسـتند. 
آگاهـی،  هرچقـدر  می دهـد  نشـان  ایـن  
اطالعـات، دانـش و مدیریت اوقـات فراغت 
باالتر باشـد خروجی بهتری خواهدداشـت».

اوقـات فراغـت تنهـا سـرگرمی، تفریح و 
نیسـت تعطیالت 

رئیـس هیـات علمـی انجمن اوقـات فراغت 
چنـدان  مـردم   کـه  اسـت  معتقـد  ایـران 
نمی داننـد:  فراغـت  اوقـات  پدیـده  دربـاره 
«قبـل از تاسـیس انجمـن اوقـات فراغـت 
هیـچ نهـادی متولی آن نبود. ما با تاسـیس 
ایـن انجمـن تصمیـم گرفتیـم اوقات فراغت 
را در كشـور معرفـی كنیـم. مـردم در زمینه 
اوقـات فراغـت یـا اطـالع ندارنـد یـا دچـار 
فراغـت  اوقـات  مفهـوم  از  برداشـت  سـوء 
جاهـای  و  رسـانه ها  در  حتـی  هسـتند. 
دیگـر اوقـات فراغـت را اشـتباها بـا تفریـح 
و سـرگرمی، معرفـی می كننـد. از ایـن بدتر 
اوقـات فراغـت را بـا تعطیـالت تابسـتانی، 
عیـد و آخـر هفتـه اشـتباه می گیرنـد و بـه 
همیـن دلیـل برخـی سـازمان ها خودشـان 
شـروع  کـه  تابسـتان  می داننـد  مكلـف  را 
می شـود روی در و دیوارشـان بنویسـند،» 
برنامه هـای اوقـات فراغـت». تابسـتان هم 
کـه تمـام شـد، دیگـر كسـی دربـاره اوقات 
فراغـت حـرف نمـی زند تـا ٩ ماه دیگـر! در 
حالـی كـه اوقـات فراغـت یك امر جـاری در 
طـول ٣٦٥ روز سـال اسـت. اوقـات فراغت 
در بیـن همـه روزهـای زندگی ماسـت و این 

فرهنـگ بایـد در كشـور نهادینـه شـود.»

رشـته اوقـات فراغت بـه زودی راه اندازی 
د  می شو

انجمـن اوقـات فراغـت بـه شـكل قانونـی 
دو سـه سـالی اسـت كه تاسـیس شـده اما 
تنهـا چنـد ماهـی می شـود كـه فعالیتـش 
اسـت.  كـرده  عمومـی  اعـالم  و  جـدی  را 
اردکانیـان می گویـد: «ایـن انجمـن را بـه 
راه انداختیـم چـون هیـچ نهادی در كشـور  

اوقـات  موضـوع  را  خـودش  مسـوولیت 
هسـتند  نهادهایـی  نمی دانسـت.  فراغـت 
كـه بخشـی از مسـوولیت شـان مربـوط بـه 
اوقـات فراغـت اسـت؛ مانند شـهرداری ها، 
وزارت ورزش و جوانـان، میـراث فرهنگـی 
و... ولـی هیـچ نهـادی به طور مسـتقیم در 
ایـن حـوزه فعالیـت نمی کنـد. یـك بخـش 
جـدی فعالیـت انجمـن مـا، فعالیـت علمی 
اسـت كه هـم نظریـات را رصد و هـم تولید 
نظریـه می كنـد. تصمیـم داریـم یـك رشـته 
دانشـگاهی نیـز در كشـور راه انـدازی كنیـم 
و یك سـری فعالیت هـای اجرایـی هـم انجام 
دهیـم تـا مـردم بـا مفهـوم اوقات فراغت به 

شـكل عینی تـر آشـنا  شـوند. 

رامبـد جوان، یکـی از فعال تریـن اعضای 
نجمن ا

نکتـه جالـب در ایـن انجمـن حضـور رامبد 
مدیـره  هیـات  رئیـس  عنـوان  بـه  جـوان 
اسـت. اردکانیـان از حضـور پر شـور و فعال 
مجری معـروف خندوانـه می گویـد: «رامبد 
جـوان نـه به عنـوان یك بازیگر یا شـخصیت 
معـروف بلکه بـه عنوان رئیـس هیات مدیره 
در ایـن انجمن حضـور فعال دارد. موسـس 
ایـن انجمن آقـای هومن رازدار اسـت. ایده 
از سـمت ایشـان بـود و بـه پشـتوانه علمـی 
بنـده؛ انجمن راه اندازی شـد. آقـای رامبد 
جـوان هم یكی از كسـانی بود كه به ایشـان 
پیشـنهاد همكاری دادیم و ایشـان پذیرفتند 
و بسـیار مشـتاق و عالقمند و یكـی از افراد 
جـدی انجمـن هسـتند. او انـرژی و زمـان 
تشـریفاتی  حضـور  و  گـذارد  مـی  زیـادی 
و  ریـز  جریـان  در  کـه  طـوری  بـه  نـدارد. 

درشـت تصمیمـات انجمن اسـت.»

خالقیت ، حمایت سـازمان ها و اسـتقبال 
مـردم انجمن را موفـق می کند 

پایه گـزاران انجمن، موفقیت ایـن انجمن را 
بـه سـه شـرط منـوط می داننـد: «موفقیت 
مـا بسـتگی به ایـن دارد کـه چقـدر بتوانیم 
خـالق عمـل كنیـم؟ چقدر  پیشـرو بـوده و 
ایده هـای خـوب بدهیـم؟ چقدر دسـتگاه ها 
از مـا حمایـت و كمـك كننـد؟ ضلـع سـوم 
هـم طبیعتا مردم هسـتند كه چقـدر از این 
موضوع اسـتقبال، حمایت و تشـویق كنند؟ 

كننده هـای  دنبـال  اینسـتاگرام  در  فعـال 
زیـادی داریـم و از کارهایمـان هم اسـتقبال 

. میكنند»
نجمـن اوقـات فراغـت بـرای آن کـه بتوانـد 
بخـش درآمـدی خـود را نیـز تامیـن کنـد 
راهکارهـای مختلفی را در نظر گرفته اسـت: 
ارائـه  مـردم  بـه  كـه  خدماتـی  محـل  «از 
از  احیانـا  كـه  كمك هایـی  و  می د هیـم 
سـازمان های مختلـف بـه دسـت می آوریم، 
می توانیـم درآمدهـای الزم را کسـب کنیم. 
هـا  انجمـن  بـرای  قانـون  دیگـر  سـوی  از 
تعریـف دارد. مـا می توانیـم از دسـتگاه ها، 
حمایـت  و  كمـك  نهادهـا  و  سـازمان ها 
مالـی دریافـت كنیـم. هم چنیـن می توانیـم 
یكسـری خدمـات و محصـوالت ارائه بدهیم 
و از آن درآمـد کسـب کنیـم.» اردکانیـان 
دربـاره خدماتـی که قرار اسـت ارائـه بدهند 
می گویـد: « اولیـن كنفرانس اوقـات فراغت 
در اردیبهشـت سـال ٩٥ برگزار خواهدشـد. 
در حـال حاضـر جشـنواره فراغت زمسـتانی 
تـا  داده ایـم  قـرار  کارمـان  دسـتور  در  را 
بگوییـم فراغـت فقـط در تابسـتان نیسـت. 
كار انتشـارات و تالیـف كتاب هـم داریم. در 
کل هر كاری كه به ذهنمان برسـد را سـعی 

کنیـم.» عملیاتـی  می کنیـم 

منبع: خبرگزاری مهر 
خبرنگار: ازاده باقری

در حال حاضر رشته هایی در دنیا 
وجود دارد که به موضوعات آموزش اوقات 
فراغت، فلسفه اوقات فراغت و مدیریت و 

برنامه ریزی اوقات فراغت می پردازد 
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وقتی هنرجویان آموزش های 
الزم در این کالس ها را می بینند هم ازنظر 
روحی ارضا و شاد می شوند و هم کاری یاد 

می گیرند که منجر به درآمد می شود 

ــا اشــاره بــه این کــه  خانــم اللــه در آغــاز ب
بــه  آمــوزش  از  رعــد  موسســه  هــدف 
کارآمــوزان، اشــتغال اســت، می گویــد: 
ــام  ــا ثبت ن ــن کالس ه ــه در ای ــی ک بچه های
می کننــد یــا بــرای پــر کــردن اوقــات 
کســب  بــرای  یــا  و  اســت  فراغتشــان 
مهــارت بــرای ورود بــه بــازار کار. او ادامــه 
ــر  ــرای ه ــم ب ــا ســعی می کنی ــد: م می ده
ــب  ــد ترتی ــه هدفمن ــک برنام ــلیقه ای ی س
ــات  ــردن اوق ــر ک ــن پ ــه در حی ــم ک دهی
منجــر  هــم  اشتغالشــان  بــه  فراغــت، 
ــات  ــردن اوق ــر ک ــا پ ــر م ــه نظ ــود. ب ش
فراغــت هــم بایــد هدفمنــد باشــد. نرگــس 
ــاید  ــی ش ــگاه بیرون ــد: از ن ــه می افزای الل
کالس هــای هنــری صرفــًا یــک مــکان 
بــرای گذرانــدن اوقــات خــوش اســت کــه 
ــا  ــود را دارد، ام ــت خ ــم اهمی ــه آن ه البت
درنهایــت پــس از طــی دوره هــا ســعی 
می شــود از طریــق برپایــی کارگاه هایــی، 
در  و  شــوند  تولیــد  هنــری  محصــوالت 
بازارچه هــا در معــرض فــروش قــرار گیرنــد 
ــود. ــر ش ــان منج ــد هنرجوی ــه درآم ــا ب ت

ــری موسســه رعــد شــامل  کارگاه هــای هن
ــرق، نقاشــی، ســوخت چــوب، ســفال  مع
و جواهــرات تزئینــی اســت. مدیــر آمــوزش 
موسســه رعــد می گویــد: وقتــی هنرجویــان 
را  کالس هــا  ایــن  در  الزم  آموزش هــای 
می بیننــد هــم ازنظــر روحــی ارضــا و شــاد 
ــه  ــد ک ــاد می گیرن ــم کاری ی ــود و ه می ش

ــا می شــود.  ــرای آنه ــد ب ــه درآم منجــر ب
در ســالنی کــه مجــاور کالس هــای هنــری 
ــتی را  ــال دس ــتگاه فوتب ــک دس ــت ی اس
کارآمــوزان  از  تعــدادی  کــه  می بینیــم 
ــتند.  ــا آن هس ــال ب ــازی فوتب ــغول ب مش
در  می کنیــم  ســعی  می گویــد:  اللــه 
فواصــل میانــی کالس هــا، فضاهایــی را 
ــه تفریــح اختصــاص دهیــم .گرچــه  هــم ب

آمــوزش در کالس هــای هنــری کــه بــا 
ــت دارد،  ــان مطابق ــلیقه هنرجوی ذوق و س
تفریــح و لــذت را هــم شــامل می شــود 
و بــه نوعــی در موسســه رعــد اوقــات 
ــا آمــوزش عجیــن شــده اســت،  فراغــت ب
ــم در  ــتی را ه ــال دس ــتگاه فوتب ــا دس ام
ــم کــه بچه هــا بتواننــد  ــرار داده ای ســالن ق
ــد.  ــازی کنن ــان کالس هــا ب در فواصــل می
در جریــان بــازی هــم ارتباطشــان بــا 
ــط  ــم رواب ــود و ه ــر می ش ــر قوی ت همدیگ
اجتماعی شــان ارتقــا پیــدا می کنــد. در 
ــک  ــم ی ــتند ه ــم مس ــش فیل ــن نمای ضم
ــزی  ــا برنامه ری ــرای بچه ه ــاه را ب روز در م
آمفی تئاتــر  در  بتواننــد  تــا  کرده ایــم 
موسســه ایــن فیلم هــا را بیننــد. ایــن 
برنامــه هــم، به نوعــی اســتفاده مطلــوب از 
اوقــات فراغــت آن هاســت و هــم بــه رشــد 
ــد. ــا کمــک می کن ــی آن ه بینــش اجتماع
مدیــر آمــوزش، بــه برگــزاری جشــن ها 
اشــاره  هــم  مختلــف  مناســبت های  در 
در  را  برنامه هایــی  چنیــن  و  می کنــد 
جهــت شــاد کــردن محیــط و افزایــش 

اوقــات فراغــت بــرای افــراد مختلــف معانــی 
گوناگونــی دارد، اغلــب آن را زمانــی می داننــد 
ــد  ــده و می توانن ــارغ ش ــف ف ــه از کار موظ ک
ــی  ــد، ول ــق شــخصی خــود بپردازن ــه عالی ب
ــه  ــن اســت ک ــه مســلم اســت ای ــزی ک چی
اوقــات فراغــت فعالیتــی غیراجبــاری اســت 
ــل و  ــه و می ــا عالق ــه ب ــی اســت ک و فعالیت
رغبــت صــورت می گیــرد. بــرای تهیــه 
گــزارش از چگونگــی گذرانــدن اوقــات فراغت 
هنرجویــان در موسســه رعــد، بــه کالس هــای 
هنــری ســر زدیــم و بــا نرگــس اللــه، مدیــر 
ــوزان  ــدادی از هنرآم ــه و تع ــوزش موسس آم
ــردن  ــی پرک ــا از چگونگ ــم ت ــت کردی صحب
اوقــات فراغــت ســوال کنیــم و بپرســیم چــه 
برنامه ریــزی بــرای پــر کــردن اوقــات فراغــت 

خــود دارنــد.

نرگس الله مدیر آموزش موسسه رعد 

در رعد، اوقات فراغت با آموزش عجین شده است
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می دانــد. کارآمــوزان  روحیــه 
بــا  می گویــد،  ادامــه  در  اللــه  نرگــس 
توانایی هــای هنــری کــه هنرجویــان در 
ــات  ــد، در اوق ــدا می کنن ــن کالس هــا پی ای
فراغــت خــود در خانــه هــم بــا آن ســرگرم 

می شــوند.

با هنر جویان در کالس های موسسه رعد
مرکــز  هنرجویــان  از  محمــدی  ســوگل 
کالس هــای  در  ســوگل  اســت.  رعــد 
ــن و  ــگ و روغ ــی رن ــفال، ارگ و نقاش س
ــرکت در  ــد. او ش ــرکت می کن ــیاه قلم ش س
ــد و  ایــن کالس هــا را بســیار مفیــد می دان
ــث  ــا باع ــن هنره ــن ای ــد، یادگرفت می گوی
ــه هــم ســرگرمی  ــه در خان شــده اســت ک
ــه روز در  ــه س ــوگل ک ــد. س ــته باش داش
هفتــه بــه مرکــز رعــد می آیــد ادامــه 
می دهــد، در خانــه عــالوه بــر نقاشــی 
می کنــم  کار  ارگ  زیــادی  ســاعت های 
ــتم.  ــق هس ــی موف ــم خیل و در کار ارگ ه
اســت  عالقه منــد  نقاشــی  بــه  کــه  او 
می گویــد: تاکنــون نقاشــی های زیــادی 
بــرای خانــواده  کشــیده ام ولــی هنــوز از این 
ــز  ــوگل مرک ــته ام. س ــدی نداش ــر درآم هن
رعــد را ماننــد مدرســه ای می دانــد کــه در 
آن عــالوه بــر یادگیــری هنرهــای مختلــف، 
اوقــات فراغــت و ســاعات خوبــی را هــم بــا 
ــر  ــد: اگ ــد. او می گوی ــتانش می گذران دوس
روزی نتوانــم بــه رعــد بیایــم و یــا ایــن مرکز 
ــی ناراحــت می شــوم.  تعطیــل شــود، خیل
چــون محیــط رعــد را خیلــی دوســت دارم 
و بــودن در آن به نوعــی اوقــات فراغــت 

برایــم محســوب می شــود.

طاهــره گــودرزی، از دیگــر هنرجویــان 
ــل در  ــال قب ــه ۸ س ــت ک ــد اس ــز رع مرک
کالس هــای آموزشــی شــرکت داشته اســت 
ــت، در  ــد یادگرفته اس ــی را در رع و قالیباف
ــد:  ــد. او می گوی ــی می باف ــم قال ــه ه خان
و  می آیــم  نقاشــی  کالس  بــه  اکنــون 
آن قــدر بــه نقاشــی عالقه منــدم کــه اصــًال 
ــذرد؟  ــور می گ ــه ط ــان چ ــم زم نمی فهم
ــی  ــه قال ــش را در خان ــتر وقت ــره بیش طاه
ــد.  ــم نقاشــی می کش ــی ه ــد و گاه می باف
خــط  کالس  در  اکنون کــه  می گویــد:  او 
خیلــی  می کنــم،  شــرکت  نقاشــی  و 
روحیــه ام بهتــر شــده اســت و از اینکــه بــا 
ــحالم و از  ــی خوش ــتم خیل ــتانم هس دوس
ــره  ــرم. طاه ــرژی می گی ــا ان ــا آنه ــودن ب ب
ــات  ــح می دهــم اوق ــه می دهــد: ترجی ادام
او  بگذرانــم.  نقاشــی  بــه  را  بیــکاری ام 
می گویــد، مــن حتــی بــرای غــذا خوردنــم 
در خانــه وقــت مشــخص گذاشــته ام چــون 
می گیــرد.  را  تمام وقتــم  قالیبافــی  کار 
طاهــره تــا بــه  حــال تعــدادی از کارهایــش 
را بــه فــروش رســانیده و از هنــرش درآمــد 

بــرای  می گویــد  کرده اســت.  کســب 
قالی هایــی کــه بافتــه ام مشــتری پیداشــده 
را  آن هــا  نمی آیــد  دلــم  ولــی  اســت 
ــیار  ــی کار بس ــون کار قالیباف ــم چ بفروش
ــتان دارای  ــه دوس ــت. او ب ــی اس پرزحمت
ــه در  ــد ک ــه می کن ــود توصی ــت خ معلولی
خانــه بیــکار نباشــند و حتمــًا در رشــته ای 
آمــوزش ببیننــد. بــه عقیــده او وقتــی 
ــر و  ــور فک ــزار ج ــد ه ــکار باش ــان بی انس
خیــال بــه ســرش می زنــد درحالی کــه 
وقتــی انســان انگیــزه ای داشــته باشــد 

می کنــد. زندگــی  راحت تــر 

کیانــوش کجــوری از دیگــر هنرجویــان 
کالس نقاشــی اســت. او کــه در مرکــز رعد، 
نقاشــی رنــگ و روغــن را آمــوزش می بینــد 
تقویــت  بــرای  نقاشــی  کار  می گویــد، 
روحیــه ام خیلــی خــوب اســت و توانســته ام 
فــروش  بــه  را  نقاشــی هایم  از  تعــدادی 
برســانم. او در مــورد گذرانــدن اوقــات 
خانــه  در  می گویــد:  خانــه  در  فراغــت 
بیشــتر تلویزیــون می بینــم و کار نقاشــی را 
ــتانم  ــا دوس ــد و در کالس و ب ــز رع در مرک

می دهــم. انجــام 
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زهــرا توکلــی دو ســال اســت کــه بــه مرکــز 
رعــد می آیــد و در کالس هــای نقاشــی و 
کامپیوتــر ایــن مرکــز شــرکت می کنــد. 
ــر  ــی کامپوت ــای آموزش ــًال دوره ه ــه قب او ک
ــورد  ــت، در م ــز گذرانده اس ــن مرک را در ای
آشــنایی اش بــا مرکــز رعــد می گویــد: قبــل 
ــتان  ــم در دبیرس ــد بیای ــه رع ــه ب از این ک
ــازی  ــته ام تصویرس ــدم و رش درس می خوان
ــد  ــه خاطــر رشــته ام بای ــود و ب ــر ب کامپیوت
بــه مــدت ســه مــاه کارورزی می کــردم 
ــچ  ــی ام هی ــرایط فیزیک ــر ش ــه خاط ــی ب ول
کجــا قبولــم نکردنــد. تــا این کــه بــا مرکــز 
ــا  ــم را در آنج ــدم و کارورزی ــنا ش ــد آش رع
گذرانــدم. پــس  از اتمــام درس، بــرای اینکه 
حوصلــه ام ســر نــرود بــه کالس های نقاشــی 
ــدم و نقاشــی را  ــز آم ــن مرک ــر ای و کامپیوت
ــت در  ــات فراغ ــاال در اوق ــه دادم. ح ادام

خانــه، نقاشــی می کشــم. او می گویــد: 
نقاشــی بــه زندگــی ام هــدف داده و باعــث 
ســر  هیچ وقــت  حوصلــه ام  کــه  شــده 
نــرود. مــن بــه دوســتانم توصیــه می کنــم 
کــه به جــای این کــه در خانــه بنشــینند 
ــر  ــان فک ــه مشکالتش ــد و ب ــه بخورن و غص
ــه  ــد. ب ــوزش ببینن ــی را آم ــد، مهارت کنن
ــا  ــت ب ــراد دارای معلولی ــرا، اف ــده زه عقی
مشــکالت بیشــتری نســبت بــه افــراد 
ــی  ــه یک ــتند ک ــه رو هس ــول روب ــر معل غی
از مهم تریــن آن هــا پیــدا کــردن شــغل 
ــام  ــه در انج ــی ک ــت. او محدودیت های اس
ــراد وجــود  ــن اف ــرای ای ــره ب کارهــای روزم
ــران را  ــه دیگ ــا ب ــودن آنه دارد و وابســته ب
ــد و  ــر می دان ــن قش ــکالت ای ــر مش از دیگ
می گویــد: از همــان اول کــه بــه مرکــز 
ــه کاری را  ــود ک ــن ب ــم ای ــدم هدف رعــد آم

یــاد بگیــرم و بتوانــم درآمــدی کســب کنــم 
ــرا نقاشــی را  ــم. زه ــی کن و مســتقل زندگ
عامــل مهمــی در تقویــت روحیــه  خــود 
ــده  ــه در آین ــت ک ــدوار اس ــد و امی می دان
ــد کســب  ــی،  درآم ــروش نقاش ــد از ف بتوان
ــه  ــت ک ــدوار اس ــتر امی ــه بیش ــد. گرچ کن
در آینــده بتوانــد در حــوزه درســی اش و در 
رشــته کامپیوتــر، شــغل مناســبی پیــدا کند 
ــدن  ــرد. او از گذران ــفارش کار بگی ــا س و ی
اوقــات فراغــت بــا دوســتانش لــذت میبــرد 
و بــه ســفر و اردوهــای تفریحــی هــم 
عالقــه زیــادی دارد ولــی بــه دلیــل این کــه 
شــرکت  اردوهــا  در  مســتقًال  نمی توانــد 
کنــد و بــه دلیــل شــرایط فیزیکــی اش 
ــچ  ــه دیگــران وابســته باشــد در هی ــد ب بای
ــی  ــی یک ــد. ول ــرکت نمی کن ــی ش اردوهای
ــرکت  ــش رادارد، ش ــه آرزوی ــی ک از تفریحات
ــافرت   ــی و مس ــت جمع ــای دس در اردوه

اســت.
ــز  ــان مرک ــر هنرجوی ــات، از دیگ ــدا بی ن
ــال اســت  ــار س ــه، چه ــد اســت. او س رع
کــه بــه رعــد می آیــد و فعــًال در کالس 
نقاشــی شــرکت می کنــد نــدا  قبــًال در 
ــی  ــر و داستان نویس ــل تات ــی مث کالس های
می گویــد  او  کرده اســت.  شــرکت  هــم 
اوقــات فراغتــش را بیشــتر بــه دیــدن 
موســیقی  بــه  دادن  گــوش  و  تلویزیــون 
اجتماعــی  شــبکه های  در  فعالیــت  و 
طراحی هایــی  هــم  گاهــی  و  می گذرانــد 
در  قبــل  از  چــون  می دهــد،  انجــام  را 
خانــه معلــم نقاشــی داشــته اســت ولــی از 
وقتی کــه بــه کالس هــای رعــد آمــده اســت 
ــاط  ــتان ارتب ــتری از دوس ــداد بیش ــا تع ب
ــه اش  ــت روحی ــه در تقوی ــرده ک ــرار ک برق
ــده  ــه عقی ــت. ب ــته اس ــت داش ــر مثب تأثی
ــه  ــد ب ــت بای ــتان دارای معلولی ــدا، دوس ن
کاری کــه عالقــه دارنــد بپردازنــد، آمــوزش 
ببیننــد و وقتشــان را پــر کننــد. او معتقــد 
ــا  ــت بچه ه ــات فراغ ــه اوق ــی ک اســت وقت
ــری  ــا جلوگی ــردگی آن ه ــود از افس ــر  ش پ
می شــود. او می گویــد: آمــدن بــه رعــد 
و آشــنا شــدن بــا بچه هــای مرکــز، در 
روحیــه ام تأثیــر خوبــی داشــت و مــن را کــه 
قبــًال گوشــه گیر و افســرده بــودم از خلــوت 
و تنهایــی بیــرون آورد. نــدا ادامــه می دهد، 
ــه  ــی عالق ــا فن ــر ی ــه هن ــی ب ــان وقت انس
داشــته باشــد و در آن مهــارت پیــدا کنــد، 
اعتمــاد بــه  نفســش بیشــتر می شــود. او در 
ــد  ــت می گوی ــات فراغ ــدن اوق ــورد گذران م
ــه  ــای تفریحــی در روحی ــافرت و اردوه مس
همــه افــراد جامعــه تأثیــر دارد و در مــورد 
مــا ایــن تأثیــر بیشــتر اســت، در کنــار هــم 
بــودن دوســتان و گذرانــدن یــک روز شــاد 
بــا برنامــه ای مفــرح در روحیــه بســیار تأثیــر 
دارد و شــاید بهتریــن روش بــرای پــر کــردن 

ــت اســت.  ــات فراغ اوق

ما سعی می کنیم
 برای هر سلیقه ای یک برنامه هدفمند 
ترتیب دهیم که در حین پر کردن اوقات 

فراغت،
 به اشتغالشان هم منجر شود 
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مورخ   ۱۷۳۰۳ شماره  مصوبه   ۱۰ بند  در      
میراث  سازمان  وزیران،  محترم  هیات   ۱۳۹۴/۶/۱۵
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلف شده است 
که با پیش بینی منابع مالی موردنیاز، نسبت به تدوین 
و ابالغ سیاست های حمایتی و اجرایی توسعه تورهای 
گردشگری برای افراد دارای معلولیت با رعایت قوانین 

و مقررات مربوطه اقدام نماید.
از آن جایـی کـه تاکنون متولی مسـتقیم رسـیدگی 
به مسـائل افراد دارای معلولیت، سـازمان بهزیستی 
بـوده اسـت، ایـن مصوبه، مقدمـات همـکاری بین 
دو سـازمان را درخصـوص سـاز وکارهـای اجرایـی 
گردشـگری افراد دارای معلولیت فراهم آورده اسـت.
در مـورد مذاکـرات صـورت گرفتـه فـی مابیـن دو 
سـازمان، بـا دکتر کیـوان دواتگران، مدیـر کل دفتر 
توانمندسـازی معلولین سـازمان بهزیسـتی کشـور 
و علـی مشـیری رودسـری، رئیـس گروه دسترسـی 
و مناسب سـازی دفتـر توانمندسـازی معلـوالن بـه 

گفت وگـو نشسـتیم. 

امیدواریم بتوانیم با همکاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 

مسیر گردشگری را برای افراد دارای معلولیت هموار کنیم

شماره  این  دواتگران،  دکتر  آقای  جناب 
فراغت  اوقات  موضوع  به  توان یاب  نشریه 
اختصاص دارد و یکی از فعالیت های اوقات 
از  بازدید  و  سفر  و  است  گردشگری  فراغت 
مکان های تاریخی است. این در حالی است 
که طی ماه های اخیر مذاکراتی بین سازمان 
بهزیستی کشور و سازمان میراث فرهنگی، 
پذیرفته  صورت  گردشگری  و  دستی  صنایع 
هدفی  چه  کشور  بهزیستی  سازمان  است. 
میراث  سازمان  با  مذاکرات  این  انجام  از  را 

فرهنگی دنبال می کند؟
ــن  ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــران: ب ــر دواتگ دکت
ســوال در ســه محــور بایــد صحبــت کــرد. 
ســازمان بهزیســتی در بحــث اوقــات فراغت 
فعالیت هــای  معلولیــت،  دارای  افــراد 
ــی  ــود دارد. یک ــتور کار خ ــادی را در دس زی
از محورهایــی کــه ایــن ســازمان بــا هــدف 
اوقــات فراغــت در دســتور کار دارد، برگزاری 
جشــنواره های هنــری، فرهنگــی و ورزشــی 
تحــت  افــراد  خصــوص  در  کــه  اســت 
پوشــش ســازمان مدنظــر قــرار داده اســت. 
محــور دوم، بحــث گردشــگری اســت که در 
مذاکــرات بــا ســازمان گردشــگری و میــراث 
فرهنگــی در دســت پیگیــری اســت و محــور 

کــه  اســت  برنامه هایــی  در  هــم  ســوم 
ــوان  ســازمان بهزیســتی در قالــب برنامــه ت
ــر جامعــه و فعالیت هــای  بخشــی مبتنــی ب
ــد  ــد و قص ــال می کن ــور دنب ــاع مح اجتم
ــوری  ــز مح ــا را از مرک ــن فعالیت ه دارد ای
بیــرون بــرده و وارد بحث هــای جامعــه 

ــد.  ــه کن ــر جامع ــی ب محــوری و مبتن

ضرورت این که سازمان بهزیستی به موضوع 
ویژه  توجه  فرهنگی  میراث  و  گردشگری 

داشته باشد، چیست؟
اخیــر  ســال های  در  دواتگــران:  دکتــر 
دفتــر  و  توانبخشــی  امــور  معاونــت 

طبقه بنــدی  معلــوالن  توانمندســازی 
بین المللــی عملکــرد، ناتوانــی و ســالمت را 
ــدی در  ــن طبقه بن ــت. ای ــوده اس ــرا نم اج
ســه ســطح عملکــرد فیزیولوژیــک، ســاختار 
و  مشــارکت ها  و  فعالیت هــا  تشــریحی، 
هم چنیــن عوامــل محیطــی را در خصــوص 
افــراد دارای معلولیــت مــد نظــر قــرار 
ــطح  ــی س ــب تمام ــن ترتی ــت. بدی داده اس
عملکــردی افــراد مــورد توجــه قــرار خواهــد 

ــت. گرف
 بنابرایــن طبقه بنــدی بین المللــی عملکــرد 
ــا  ــاخته ت ــم س ــی را فراه ــی۱ مبنای و ناتوان
مباحثــی از جملــه فعالیت هــای اوقــات 
فراغــت، فعالیت هــای ورزشــی و حــوزه 
مباحــث فرهنگــی و هنــری عــالوه بــر 
ــت  ــا معلولی ــط ب ــات پزشــکی مرتب موضوع
مدنظــر مجریــان و برنامه ریــزان قــرار گیــرد.
ــاس  ــر اس ــوالن ب ــازی معل ــر توانمندس دفت
ــای  ــام فعالیت ه ــود انج ــی خ ــف ذات وظای
ــت  ــت را در جه ــات فراع ــی و اوق اجتماع
ــد  ــت م ــراد دارای معلولی ــازی اف توانمندس
ــرار داده اســت. فعالیت هــای  نظــر خــود ق
ــر  ــه منج ــی اســت ک ــی از مصادیق اجتماع
ــت  ــراد دارای معلولی ــازی اف ــه توانمندس ب

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی کشوردکتر کیوان دواتگران

فعالیت های اجتماعی از مصادیقی است 
که منجر به توانمندسازی افراد دارای 

معلولیت می شود  و
 اوقات فراغت یکی از آنهاست

  1. ICF
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می شــود و اوقــات فراغــت هــم یکــی از 
قانــون  این کــه  از  پــس  امــا  آنهاســت. 
ــورد  ــوالن م ــوق معل ــت از حق ــع حمای جام
بازنگــری قــرار گرفــت بخشــی از قانــون در 
قالــب مصوبــه بــه تصویــب هیــات محتــرم 
ــی از  ــه یک ــن مصوب ــید، در ای ــران رس وزی
ــت،  ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی ــه م ــائلی ک مس
ــن  ــه همی ــود. ب فعالیت هــای گردشــگری ب
ــا ســازمان  ــر آن شــدیم ب دلیــل بــود کــه ب
میــراث فرهنگــی و گردشــگری وارد مذاکــره 
برنامه هــای  هــم  قبــًال  البتــه  شــویم. 
ــراد دارای  ــالمندان و اف ــرای س ــافرتی ب مس
معلولیــت بــرای ســفر بــه شــهرهای زیارتــی 
گذاشــته می شــد ولــی ایــن برنامه هــا، 
غالبــا توســط انجمن هــای غیردولتــی اجــرا 

می شــد و هدفمنــد نبــود.
تعهدات  تا  شده  تالش  اخیر  مذاکرات  در 
فی ما بین دو سازمان به روشنی مشخص گردد 
و نقش سازمان های افراد دارای معلولیت و 

مشارکت آنان مد نظر قرار گیرد.

آیا سازمان های افراد دارای معلولیت در این 
خصوص مشارکت داشته اند؟

تخصصی  انجمن  محترم  عامل  مدیر  بله.   
عنوان  به  قرایی،  شیخ  آقای  جناب  پارس 
در  تخصصی  غیردولتی  سازمان های  نماینده 
حوزه گردشگری از ابتدای کار به دعوت دفتر 
توانمند سازی معلوالن در اجرای مذاکرات فی 
مابین نقش فعال داشته اند. چنین رویکردی 
دارای  افراد  توان بخشی  ضرورت های  از 

معلولیت است. 

آیا تاکنون تفاهم نامه ای دراین خصوص امضا 
گردیده است؟   

خیر. هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، چون 
ساز و کارهای اجرایی آن دقیق نشده لیکن 
در تالش هستم در این خصوص اقدام کنیم.

 آیا دفتر توانمندسازی معلوالن درنظر دارد 
اجرای  خصوص  در  را  دولت  هیات  مصوبه 

دارای  افراد  ویژه  گردشگری  های  برنامه 
فرهنگی،  میراث  سازمان  توسط  معلولیت 

صنایع دستی و گردشگری پیگیری نماید؟
بلــه. چــون اجــرای آن بــا ســازمان میــراث 
فرهنگــی اســت. هــدف ســازمان بهزیســتی 
اقداماتــی  از  بســیاری  کــه  اســت  ایــن 
ــت را  ــوده اس ــر دوش او ب ــه ب ــه همیش ک
برون ســپاری کنــد تــا ارگان هــای دیگــر 
ــرای  ــود را ب ــی خ ــای خدمات ــم برنامه ه ه
قشــرهای آســیب پذیر جامعــه از جملــه 
افــراد دارای معلولیــت متناســب کننــد. 
معرفــی  مذاکــرات  ایــن  در  مــا  هــدف 
ســازمان بهزیســتی و حــوزه توانمند ســازی 
بــه عنــوان یــک تســهیل کننــده اســت، نــه 
اینکــه تمامــی فعالیت هــا در ایــن زمینــه را 

ــرد. ــده گی ــا صــد برعه ــر ت از صف

 الزمه این کار فعال شدن سمن ها و حمایت 
از آنها هم هست. درست است؟

ــال شــدن یــک بحــث  ــه فع ــا. البت مطمئن
اســت و تخصصــی شــدن آنهــا هــم بحــث 
دیگــری اســت. ســازمان هــای افــراد دارای 
ــی در  ــورت تخصص ــه ص ــه ب ــت ک معلولی
زمینــه گردشــگری فعالیــت می کننــد و 
در اساسنامه شــان، ایــن فعالیت هــا بــه 
ــن  ــت ای ــورد حمای ــده م ــد ش صراحــت قی

ــد. ــرار دارن ــر ق دفت

انتظارات سازمان بهزیستی در راستای تحقق 
میراث  سازمان  از  دولت،  هیات  مصوبه 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چیست؟
 رعایــت اســتانداردهای مناسب ســازی و 
ــترس پذیری  ــاری، دس ــع معم ــالح موان اص
بــه اطالعــات در مراکــز اقامتــی مثــل 
مجتمع هــای  مهمانســراها،  هتل هــا، 
پذیرایــی جهــت شــهروندان دارای معلولیت، 
و  گردشــگری  تورهــای  ایجــاد  تســهیل 
مســافربری متناســب بــا نیازهــای گروه های 
هــدف، بــه خصــوص افــراد دارای معلولیــت 
جســمی و ســالمندان و حمایــت از توســعه 
کمــی و کیفــی محصــوالت صنایع دســتی و 
هنرهــای ســنتی کــه افــراد دارای معلولیــت 
تولیــد می کننــد و در معــرض فــروش قــرار 
دادن آنهــا در هتل هــا و مراکــز گردشــگری.

 اینها انتظاراتی هستند که سازمان بهزیستی 
از سازمان میراث فرهنگی دارد؟

ــراد  ــتی را اف ــع دس ــن صنای ــه. نفیس تری بل
ــراث  ــد. می ــد می کنن ــت تولی دارای معلولی
در  و  هتل هــا  در  می توانــد  فرهنگــی 
بازارچه هــا و مراکــزی کــه صنایــع دســتی را 
عرضــه می کنــد، ایــن تولیــدات را در معــرض 
دیــد و فــروش قــرار دهــد کــه عوایــدش هــم 

ــه خــود تولیدکننــدگان برگــردد. ب
ــازمان  ــا از س ــارات م ــر از انتظ ــی دیگ یک
میــراث فرهنگــی، همــکاری در برپایــی 
همایش هــای مختلفــی اســت کــه در حــوزه 
ــای ســنتی وجــود  ــع دســتی و هنره صنای
ــت  ــرفصل هایی اس ــوارد از س ــن م دارد. ای
ــر  ــده و پیگی ــرح ش ــرات مط ــه در مذاک ک

ــتیم.  ــا هس ــدن آنه ــی ش اجرای
 امیــد زیــادی داریــم کــه بــا انتقــال 
ــه مســووالن ســازمان  دغدغه هــای خــود ب
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث 
ــگری و  ــیر گردش ــم مس ــگری بتوانی گردش
ــورمان را  ــی کش ــراث فرهنگ ــد از می بازدی
بــرای افــراد دارای معلولیــت همــوار کنیــم 
ــرای  ــد ب ــاد درآم ــرای ایج ــی ب ــز امکان و نی
هنرمندمانــی کــه دچــار معلولیــت هســتند، 

ــم. ــاد نمایی ایج

هدف سازمان بهزیستی این 
است که بسیاری از اقداماتی که همیشه 

به دوش او بوده است را برون سپاری کند 
تا ارگان های دیگر هم خود را در خصوص 

افراد دارای معلولیت مسوول بدانند

آقای مشیری، لطفا در مورد مذاکرات بین 
سازمان بهزیستی کشور و سازمان میراث 
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی، 

بگویید. 
شهریورماه  یازدهم  تاریخ  در  دولت  هیات 
و  فرهنگی  میراث  سازمان   ،۹۴ سال 
خصوص  در  که  کرد  مکلف  را  گردشگری 

توسعه تورهای گردشگری برای افراد دارای 
مصوبه  این  پیرو  نماید.  اقدام  معلولیت 
و  فرهنگی  میراث  سازمان  با  ما  ارتباطات 

گردشگری شکل دیگری به خودگرفت. 

سازمان  با  بهزیستی  سازمان  این  از  قبل   
میراث فرهنگی در ارتباط نبوده است؟

با  بهزیستی  سازمان  ارتباط  این  از  پیش 
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
گردشگری به واسطه سمن های افراد دارای 
مذاکرات  در  علت  همین  به  بود  معلولیت 
دفتر  بر  عالوه  سازمان،  این  با  جدیدمان 
توانمندسازی معلوالن، سمن های تخصصی 
اجرایی  شرکای  عنوان  به  را  حوزه  این  در 

دخیل نمودیم.
بخش  هم  آغاز  از  که  بود  این  ما  رویکرد 
به عنوان  غیردولتی  بخش  هم  و  دولتی 
بهبود  باشند.  دخیل  اجرایی  شرکای 
واحدهای  همه  مناسب سازی  و  دسترسی 
گردشگری از جمله هتل ها، موزه ها و تمام 

علی مشیری، مسوول گروه دسترسی و مناسب سازی در سازمان بهزیستی کشور 

به امید روزی که گردشگری برای همه افراد جامعه 
قابل دسترس باشد
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نفیس ترین صنایع دستی را افراد 
دارای معلولیت تولید می کنند. میراث 

فرهنگی می تواند در هتل ها و در بازارچه ها 
و مراکزی که صنایع دستی را عرضه 

می کنند، این تولیدات را در معرض دید و 
فروش قرار دهد که عوایدش هم به خود 

تولیدکنندگان برگردد

ویژه  خاص  تورهای  طراحی  است.  طراحی 
گروه های خاص تا طراحی تورهای گردشگری 

تلفیقی می تواند مد نظر قرار گیرد.
و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث  سازمان 
هماهنگی  با  تا  است  تالش  در  گردشگری 
متبوع  سازمان  دستی  صنایع  معاونت  با 
همکاری های الزم را برای توسعه بازارچه های 
برای  مختلف  شهرهای  در  دستی  صنایع 

افراد دارای معلولیت فراهم آورد.

فرهنگی  میراث  با  جلسه  چند  تاکنون   
برگزار کرده اید و به چه نتایجی رسیده اید؟

با  جلسه  سه  تاکنون  توان بخشی  دفتر 
سازمان میراث فرهنگی برگزار کرده است. در 
میراث  سازمان  همکاری  زمینه  حاضر  حال 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با ستاد 
کشور  مناسب سازی  هماهنگی  و  پیگیری 
فراهم گردیده و انتظار می رود در آینده زمینه 

همکاری های گسترده تری فراهم گردد.

میراث  سازمان  به  دولت  هیات  مصوبه  در 
فرهنگی و گردشگری است، نقش سازمان 

بهزیستی در این مصوبه چیست؟

را  فرهنگی  میراث  سازمان  مصوبه،  این 
ویژه  گردشگری  تورهای  توسعه  به  مکلف 
افراد دارای معلولیت نموده است و سازمان 
بهزیستی کشور به عنوان سازمان تخصصی 
افراد  به  توانبخشی  خدمات  دهنده  ارایه 
دارای معلولیت نقش مشاوره فنی و پیگیری 

اجرای مصوبه را دارد. 

در  گردشگری  سازمان  مسوولیت  بنابراین   
اجرای این مصوبه خیلی بیشتر از سازمان 

بهزیستی است؟
دوش  بر  مصوبه  این  اجرای  مسئولیت  بله. 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.

این  با  مشترک  جلسه  سه  تاکنون  شما 
بعدی  برنامه های  کرده اید.  برگزار  سازمان 

شما چیست؟
برنامه بعدی سازمان بهزیستی ارایه مشاوره 
محیط  مناسب سازی  زمینه  در  تخصصی 
فیزیکی و برقراری ارتباط فی مابین واحد های 
بر  عالوه  می باشد.  سازمان  دو  تخصصی 
آموزشی  پودمان های  هستیم  تالش  در  این 
کارکنان  و  فرهنگی  میراث  کارکنان  ویژه 
طراحی  مشترکا  را  مسافرتی  آژانس های 

کنیم.

ارتباط  ایجاد  دنبال  به  بهزیستی  سازمان 
دارای  افراد  گردشگری  انجمن های  میان 
فرهنگی  میراث  سازمان  با  معلولیت 

وگردشگری هم هست؟
افراد  سازمان های  بین  ارتباط  توسعه  بله. 
دارای معلولیت تخصصی در حوزه گردشگری 
این  در  بهزیستی  سازمان  های  اولویت  از 

مذاکرات می باشد.

مناطق دیگر مورد بازدید قرار  گیرند. توسعه 
حسی  معلولیت های  برای  دسترس پذیری 
در  هم چنین  و  ناشنوایان  و  نابینایان  نظیر 
دسترس بودن وسایل کمک توانبخشی برای 
سالمندان.  و  حرکتی  جسمی  معلول  افراد 
تا  آمد  عمل  به  تالش هایی  جلسات  این  در 
توضیح  مثال  با  را  دسترس پذیری  مصادیق 
نگرشی،  فیزیکی،  موانع  تشریح  دهیم؛ 
قانونی و اطالعاتی که مانع دسترسی افراد 
مکان های  به  عالقمند  معلولیت  دارای 
می شود.  موزه ها  جمله  از  گردشگری 
ویژه  آموزشی  برنامه های  تشریح  هم چنین 
گردشگری  مکان های  و  موزه ها  کارکنان 

مورد بحث قرار گرفت.

اشاره  مذاکرات  اصلی  محورهای  به  لطفا 
کنید.

در نظر گرفتن امتیاز برای مناطق گردشگری 
را  دسترس پذیری  اصول  که  هتل هایی  و 
کارگاه های  برگزاری  نموده اند.  رعایت 
آموزشی ویژه کارکنان مناطق گردشگری به 
طوری که آموزش های تخصصی الزم را برای 

انواع معلولیت ها را طی نموده باشند.

آیا در حال حاضر این نیازها احساس شده 
است؟

 متاسفانه مشکالتی که در حوزه گردشگری 
از  دارد،  وجود  معلولیت  دارای  افراد 
مشکالتی  فرهنگی،  میراث  سازمان  نظر 
با  که  ما  که  صورتی  در  هستند.  حداقلی 
هستیم،  نزدیک  ارتباط  در  هدفمان  گروه 
حد  باالترین  در  مشکالت  این  که  می دانیم 
هستند و مانع حضور این افراد در سفرهای 

گردشگری می شوند.
رمپ  نبودن  به  تنها  مناسب سازی ها  عدم 
پله ها  در  رنگ  ترکیب  حتی  برنمی گردد. 
هتل ها  کارکنان  است.  اهمیت  حائز  هم 
افراد  با  موثر  ارتباط  برقراری  توانایی  باید 
باشند.  داشته  را  ناشنوا  و  بینا  کم  نابینا، 
برای  اطالعاتی  و  راهنمایی  عالیم  وجود 
اصول  از  معلولیت  دارای  مختلف  گروه  های 
مورد  می بایست  که  است  دسترس پذیری 

توجه قرارگیرد. 

 در مصوبه هیات دولت، میراث فرهنگی 
شده  توجهاتی  چنین  انجام  به  مکلف 

است؟
مکلف  فرهنگی  میراث  مصوبه  این  در 
مالی  منابع  پیش بینی  با  که  شده 
ابالغ  و  تدوین  به  نسبت  موردنیاز، 
سیاست های حمایتی و اجرایی توسعه 
دارای  افراد  برای  گردشگری  تورهای 
معلولیت با رعایت قوانین و مقررات 
مدل های  نماید.  اقدام  مربوطه 
گردشگری  تورهای  برای  مختلفی 
قابل  معلولیت  دارای  افراد  برای 
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  گردشگری و مسافرت یکی از بهترین امکانات برای پر کردن 
اوقات فراغت است و قطار هم بهترین و امن ترین وسیله نقلیه 
از  زیادی  تعداد  که  است  حالی  در  این  است.  مسافرت  برای 
افرادی که مایل به مسافرت با قطار هستند، یا معلولیت دارند 
به  نیاز  قطار  با  مسافرت  برای  هستند،  ناتوان  و  سالمند  یا  و 
اطالع  برای  دارند.  سازی شده  مناسب  واگن های  و  ایستگاه ها 
این  در  ایران  اسالمی  جمهوری  راه آهن  مدیران  که  اقداماتی  از 
کل  مدیر  جعفری،  مرتضی  مهندس  با  داده اند  انجام  خصوص 
برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران گفت وگویی انجام دادیم. مهندس جعفری می گوید: که راه 
آهن جمهوری اسالمی ایران توجه به مناسب سازی ها  را قبل 
حمایت از حقوق معلوالن، همه  از اینکه ماده ۴ قانون جامع 
سازمان ها را مکلف به مناسب سازی کند، شروع کرده  است. 

گفت و گو با ایشان را می خوانید. 

 از هیچ گونه همکاری با متولیان امر گردشگری افراد دارای 
معلولیت، دریغ نخواهیم کرد

مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسالمی مرتضی جعفری

راه آهن جمهوری اسالمی ایران چه تدارکاتی 
در جهت رفاه حال مسافران دارای معلولیت 

اندیشیده است؟
ــون  ــاده ۴ قان ــد م ــه می دانی ــور ک همان ط
حمایــت از حقــوق معلــوالن بســیاری از 
بــه  مکلــف  را  دســتگاه ها  و  ســازمان ها 
کرده اســت.  فضاهایشــان  مناسب ســازی 
اســالمی  جمهــوری  راه آهــن  البتــه 
ــم  ــون ه ــن قان ــب ای ــل از تصوی ــران قب ای
در  ســهولت  به منظــور  را  فعالیت هایــی 
ــا قطــار  ــراد دارای معلولیــت ب مســافرت اف
انجــام داده بــود. امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه رســیدن بــه ایــن هــدف یــک کار 
تدریجــی اســت و یک بــاره صــورت نخواهــد 
گرفــت. البتــه در بازســازی ایســتگاه ها، 
ــور  ــرای حض ــبی ب ــای مناس ــه فض همیش
افــراد دارای معلولیــت ایجــاد می شــده 
از  درجاهایــی  این کــه  ازجملــه   اســت. 
رمــپ، درجاهایــی از آسانســور و درجاهایــی 
ــت.  ــده اس ــتفاده  ش ــی اس ــم از پله برق ه

کانتر اطالعات در ایستگاه تهران
 کوتاه گرفته شده که

 فرد دارای ویلچر بتواند به راحتی 
با شخصی که پشت کانتر است 

صحبت کند و
 اطالعات الزم را بگیرد 

ــود  ــده ب ــروع  ش ــل ش ــا از قب ــن کاره ای
ــران  ــتگاه ته ــات در ایس ــن خدم ــی ای ول
ســریع تر انجــام گرفــت. بعــد از تهــران 
در ایســتگاه های شــهرهای بــزرگ مثــل 
ــی  ــد. ول ــاز ش ــرات آغ ــن  تغیی ــهد، ای مش
مناسب ســازی  یــک کار تدریجــی اســت 
ــال  ــا اعم ــه ج ــا در هم ــرد ت ــان می ب و زم

شــود. بــه تدریــج درجاهایــی کــه پله برقــی 
مناســب نبــود رمــپ نصــب شــد کــه خیلی 
کار را راحت تــر می کــرد. ایــن تغییــرات 
از ســال ها پیــش شــروع شــده و در حــال 
انجــام اســت. االن هــم سیاســت راه آهــن 
در همیــن راستاســت. در حــال حاضــر 
پله برقــی  کــه  ایســتگاه هایی  از  خیلــی 
ــز  ــج مجه ــتند، به تدری ــور نداش ــا آسانس ی
شــدند. ســکوی دوم (ســکوی هم ســطح بــا 
ســطح قطــار) در بســیاری از ایســتگاه های 
بین راهــی وجــود نداشــت کــه ایــن ســکوها 
ایجــاد شــد. در دســتور کار راه آهــن اســت 
ــیر  ــزرگ در مس ــتگاه های ب ــام ایس ــه تم ک
و  پله برقــی  بــا  بایــد  مشــهد  ـ  تهــران 
آسانســور تجهیــز شــوند و ایــن کار در حــال 
ــوان  ــران به عن ــتگاه ته ــت. ایس ــام اس انج
پایلــوت یــا الگوگیــری، تعیین شــده اســت. 
ــپ  ــران رم ــتگاه ته ــیر ورودی ایس در مس
ــا  ــراد دارای معلولیــت ب ــه اف تعبیه شــده ک
ویلچــر بتواننــد بــه راحتــی داخــل ایســتگاه 

پـــــــــرونده 16

شماره 59،   بهـــار 1395



شــوند. بســیاری از فضاهــای موردنیــاز 
ایــن افــراد بــر اســاس اســتانداردهای 
ــر  ــًال کانت ــت. مث ــده اس ــود ایجادش موج
کوتــاه  تهــران  ایســتگاه  در  اطالعــات 
ویلچــری  فــرد  کــه  اســت  گرفته شــده 
ــه پشــت  ــا شــخصی ک ــی ب ــد به راحت بتوان
ــات  ــد و اطالع ــت کن ــت صحب ــر اس کانت
ایســتگاه های  داخــل  در  بگیــرد.  را  الزم 
بــزرگ افــرادی به عنــوان رهنمــون حضــور 
ــان  ــی نابینای ــه راهنمای دارندکــه موظــف ب
ــن در  ــتند. هم چنی ــکوها هس ــرف س به ط
ــاز  ــردی نی ــر ف ــتگاه اگ ــه ایس ــدو ورود ب ب
بــه ویلچــر داشــته باشــد در اختیــارش 
قــرار می گیــرد. حتــی اگــر فــردی شــرایط 
حــادی داشــته باشــد ایــن امــکان وجــود 
ــرود.  ــار ب ــای قط ــین پ ــا ماش ــه ب دارد ک
تمــام ســکوهای مــا اکنــون آسانســور 
از  هــم  می تواننــد  مســافران  و  دارنــد 
اســتفاده  آسانســور  از  هــم  و  پله برقــی 
نیــز  ایســتگاه های  خروجــی  در  کننــد. 
رمــپ تعبیه شــده اســت کــه مســافران 
ــد از ایســتگاه  ــار بتوانن ــا ب ــا ب ــا ویلچــر ی ب
خــارج شــوند. توجــه بــه ایــن موضــوع در 
ــرار دارد.  ــتگاه ها ق ــی ایس ــتور کارتمام دس

در داخل واگن ها چه امکاناتی برای آسایش 
افراد دارای معلولیت پیش بینی شده است؟

قبــل  از  کــه  داریــم  قطارهایــی  مــا 
ــا  ــد ب ــراد بتوانن ــه اف ــده ک ــی  ش پیش بین
ویلچــر در راهــروی واگــن حرکــت کننــد و 
داخــل کوپــه شــوند. اخیــرًا هــم دســتگاه 
باالبــری در ایســتگاه شهرمشــهد نصــب  
شــده کــه به راحتــی فــرد را بــا ویلچــر 
ــرار  ــد. ق ــل می کن ــار منتق ــل قط ــه داخ ب
ــم دو  ــا ه ــل قطاره ــرای داخ ــه ب ــده ک ش
ــراد دارای  ــتفاده اف ــرای اس ــر ب ــدد ویلچ ع

ــرد. ــرار  گی ــالمندان ق ــت و س معلولی

این باالبری که در مشهد استفاده می شود 
چه مدت است که مورداستفاده قرارگرفته 

است؟
حــدود شــش مــاه اســت کــه ایــن دســتگاه 
در ایســتگاه مشــهد بــه کار گرفته شــده 
ــه  ــکان ب ــن ام ــوز ای ــران هن اســت. در ته
وجــود نیامــده اســت ولــی همان طــور کــه 
گفتــم ایــن امــکان وجــود دارد کــه افــراد 
دچــار مشــکالت جســمی حــاد بــا ماشــین 
بــه ســکوها منتقــل شــوند. در ایســتگاه ها 
هــم  آموزش دیــده ای  و  امدادگــر  افــراد 
داریــم کــه بــا ویلچرهــای دســتی افــراد را 
ــدن و  ــد و در سوارش ــار می برن ــای قط به پ
پیــاده شــدن افــراد ســالمند و افــراد دارای 
ــد.  ــک می کنن ــا کم ــه آن ه ــت، ب معلولی
چــون افــراد ســالمند و بیمــار نیــز در 
ــاز  ــه ایــن خدمــات نی بســیاری از مــوارد ب

ــد. دارن

مناسب سازی  بهداشتی  سرویس های  آیا 
واگن ها  و  ایستگاه ها  داخل  در  هم  شده 

ایجادشده است؟
به خصــوص  ایســتگاه ها  داخــل  در 
ایســتگاه های بــزرگ مثــل تهــران ایــن 
کــه  اســت  پیش بینی شــده  خدمــات 
ــر وارد ســرویس  ــا ویلچ ــد ب ــراد می توانن اف
بهداشــتی شــوند. در قطارهایــی کــه جدیدًا 
ــی شــده اند،  ــل ریل وارد سیســتم حمل ونق
ــراد  ــرای اف ســرویس بهداشــتی مناســب ب
دارای معلولیــت ایجادشــده اســت و در 
قطارهــای قدیمــی هــم توالــت فرنگــی 
ســیار بــرای اســتفاده افــراد دارای معلولیت 
و ســالمندان قــرار داده شــده اســت. چــون 
ایــن واگن هــا از قبــل خریداری شــده اند 
و عــرض واگن هــای آنهــا محدودیــت دارد. 
بــزرگ،  ایســتگاه های  داخــل  در  ولــی 
ــژه  ــورت وی ــتی به ص ــرویس های بهداش س

دیده شــده اســت.

واگن های  که  ندارد  وجود  امکان  این  آیا 
خاصی در هر قطار برای استفاده افراد دارای 
سرویس های  از  که  شود  دیده  معلولیت 
خاص  امکانات  و  مناسب سازی  بهداشتی 

برخوردار باشند؟ 
در حــال حاضــر همــه قطارهــا مربــوط 
حتــی  و  اســت  خصوصــی  بخــش  بــه 
ــران (رجــا)  راه آهــن جمهــوری اســالمی ای
راســتای  در   ۸۸ ســال  اواخــر  در  هــم 
اصــل ۴۴ قانــون اساســی بــه ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی و شــرکت های شســتا 

واگذارشــده اســت. 
شــاید ایــن امــکان بــرای بخــش خصوصــی 
ــاد  ــژه ای ایج ــن وی ــه واگ ــدارد ک ــود ن وج
ــردارد  ــی را در ب ــه باالی ــون هزین ــد، چ کن
و از طرفــی امــکان مورداســتفاده قــرار 
در  امــا  دارد.  وجــود  هــم  آن   نگرفتــن 
ــا)  ــا (رج ــت م ــم سیاس ــر، ه ــال حاض ح
ــه  ــن اســت ک ــم بخــش خصوصــی ای و ه
ــی باشــیم کــه  ــه واگن های ــال تعبی ــه دنب ب
امــکان ارائــه خدمــات بیشــتر و راحت تــری 
ــراد دارای  ــه اف ــراد، ازجمل ــه اف ــه هم را ب
ــه  ــه این ک معلولیــت داشــته باشــد. ازجمل

در داخل ایستگاه های بزرگ
 افرادی به عنوان رهنمون حضور دارند

که موظف به راهنمایی نابینایان 
به طرف سکوها

 هستند 

17پـــــــــرونده

13
95 

ــار
 بهـ

  ،5
ره 9

شما



ــل  ــرده و داخ ــی ک ــه را یک ــای دو کوپ فض
ــه  ــتی تعبی ــرویس بهداش ــویی و س آن روش
شــود و حتــی در داخــل هــر واگــن دوش 
ــات  ــن امکان ــود. ای ــه ش ــم تعبی ــام ه حم
قــرار اســت در ســری ناوگان هایــی کــه 
ــته  ــود داش ــود وج ــداری می ش ــدًا خری بع

باشــد.

باریک  راهروهای  واگن ها  مشکالت  از  یکی 
و تنگ است که امکان حرکت ویلچر در آن 

وجود ندارد؟
ــا  ــوع واگن ه ــا تن ــاوگان مســافربری م در ن
زیــاد اســت. در واگن هــای قدیمــی بــه 
ــک  ــگ و باری ــای تن ــود راهروه ــل وج دلی
ــر  ــی اکث ــدارد. ول ــود ن ــکان وج ــن ام ای
واگن هــای جدیــد و چهــار تختــه، بــه 
ــی  ــا به راحت ــه در راهروه ــی اســت ک صورت
ــرد و حتــی  ــا ویلچــر حرکــت ک ــوان ب می ت
ــی  ــم ویلچرهای ــا ه ــن واگن ه ــود ای در خ
بــرای اســتفاده ســالمندان، بیمــاران و 

ــم.  ــرار داده ای ــت ق ــراد دارای معلولی اف

آیا از حمل ونقل ریلی در کشورهای پیشرفته 
معلولیت  دارای  افراد  برای  که  امکاناتی  و 

دیده شده است، الگو برداری کرده اید؟
در راه آهــن، مرکــز تحقیقاتــی وجــود دارد و 
بررســی هایی در ایــن مــورد صــورت گرفتــه 
اســت. البتــه مــن اطــالع دقیقــی در ایــن 
رابطــه نــدارم ولــی به طــور کلــی می توانــم 
بگویــم، خدماتــی کــه مــا در راه آهــن 
ــه  ــافران ارائ ــه مس ــالمی ب ــوری اس جمه
کشــورهای  بــا  مقایســه  در  می دهیــم، 
پیشــرفته، خدمــات بیشــتری اســت. مثــًال 
در کشــورهای پیشــرفته در هــر واگــن یــک 
ــاید در کل  ــد و ش ــود ندارن ــدار وج مهمان
ــته  ــدار داش ــر مهمان ــه نف ــا س ــار دو ی قط
ــن  ــر واگ ــا در ه ــه م ــند. درصورتی ک باش
یــک مهمانــدار گذاشــته ایم کــه اکثــر آنهــا 
ــی  ــد. حت ــای الزم را دیده ان ــم آموزش ه ه
نحــوه کمــک بــه ســالمندان و افــراد دارای 
ــا  ــه م ــد. البت ــوزش  دیده ان ــت را آم معلولی
ــادی  ــکاالت زی ــاخت هایمان اش ــر س در زی
نمی توانیــم  هــم  یک بــاره  کــه   داریــم 
اســت  الزم  امــا  بدهیــم  تغییرشــان 
صــورت  کار  ایــن  تدریجــی  به صــورت 
ــر  ــا ویلچ ــتگاه های م ــرد. االن در ایس بگی
وجــود دارد کــه اگــر فــرد دارای معلولیتــی 
ــد  ــد می توان ــته باش ــود داش ــار وج در قط
ــار  ــس قط ــه رئی ــدن ب ــاده ش ــل از پی قب

اعــالم کنــد تــا یــک فــرد همــراه بــا ویلچــر 
پــای واگــن حاضــر  شــود و او را از ایســتگاه 
خــارج و پــای ماشــین ببــرد. ایــن امکانــات 
ــی  ــود دارد ول ــزرگ وج ــتگاه های ب در ایس
ــی  ــان راه ــک و می ــتگاه  های کوچ در ایس
چــون حجــم مســافرانی کــه خدمــات ویــژه 
نیــاز دارنــد کــم اســت، ســرمایه گذاری  
ایــن  هنــوز  و  اســت  دشــوار  بــرای آن 
ــًال از  ــت. مث ــده اس ــر نش ــات فراگی امکان
ایســتگاه  در  مشــهد،  به طــرف  تهــران 
ایــن  مشــهد  ایســتگاه  در  و  شــاهرود 
ــتگاه های  ــی در ایس ــم، ول ــات راداری امکان
کوچــک میــان راه کــه تعــداد مســافر کمــی 
ــن  ــتد، ای ــار در آن نمی ایس ــا قط دارد و ی
ــاز  ــم نی ــر ه ــدارد. اگ ــود ن ــات وج امکان
باشــد کارکنــان خــود قطــار ایــن کمک هــا 
را انجــام می دهنــد. ولــی در ایســتگاه های 
ــان  ــهد کارکن ــران و مش ــل ته ــزرگ مث ب
مســتقر  خدمات دهــی  بــرای  خــاص 

ــتند. هس

معلولیت  دارای  افراد  برای  بخواهیم  اگر 
اطالع رسانی  توان یاب  نشریه  طریق  از 
ایستگاه ها  کدام  بگویید  می توانید  کنیم، 

مناسب سازی شده هستند؟
ــراد دارای معلولیــت  ــه اف ــه خدمــات ب ارائ
در  را  شــده  مناسب ســازی  فضاهــای  و 
تهــران،  مثــل  بزرگــی  ایســتگاه  های 
شــیراز  بندرعبــاس،  تبریــز،  مشــهد، 
از  بعضــی  بــرای  داریــم.  اصفهــان  و 
نمازخانه هــا کــه قبــًال قابــل دســترس 
ــرای ســالمندان و افــراد دارای معلولیــت  ب

گذاشــته ایم. آسانســور  نبــود، 

اسالمی  جمهوری  راه آهن  در  چشم اندازتان 
دارای  افراد  به  خدمت  ارائه  برای  ایران 

معلولیت چیست؟
ــه  ــت ب ــه خدم ــم ارائ ــه گفت ــور ک همان ط
ایــن افــراد از وظایفــی اســت کــه به تدریــج 
در حــال انجــام اســت. اگــر وضعیــت 
اکنــون را بــا ده ســال قبــل مقایســه 
کنیــد ایــن تفــاوت را می بینیــد. خیلــی از 
امکانــات فعلــی در ده ســال قبــل نبــود. ده 
ــا در ایســتگاه های راه آهــن  ســال پیــش م
ــور در  ــی و آسانس ــتیم. پله برق ــپ نداش رم
ــه  ــود. درحالی ک ــتگاه ها نب ــیاری از ایس بس
ایســتگاه های  از  بعضــی  در  اکنــون 
ــد  ــتگاه اردکان، میب ــل ایس ــی مث بین راه
ــزد هــم ایــن تجهیــزات وجــود دارنــد.  و ی
ــل  ــان کام ــوز کارم ــا هن ــه م ــن این  ک ضم

نشــده اســت.

اسالمی  جمهوری  راه آهن  بین  ارتباطی  آیا 
دارای  افراد  گردشگری  انجمن های  با  ایران 

معلولیت وجود دارد؟
بلــه. مــا ایــن ارتبــاط را بــا تورهــای 
گردشــگری افــراد دارای معلولیــت خصوصــًا 
ســفارش  و  داریــم  نابینایــان  تورهــای 
بــا  الزم  مســاعدت های  کــه  کرده ایــم 
آن هــا انجــام شــود. اگــر انجمن هایــی کــه 
در حــوزه گردشــگری افــراد دارای معلولیــت 
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــا م ــد ب ــت می کنن فعالی
ــام  ــا در تم ــد، م ــک بخواهن ــد و کم کنن
حوزه هــا حاضــر بــه همــکاری هســتیم. در 
حــال حاضــر مــا دوازده شــرکت خصوصــی 
زمان هــای  در  شــرکت ها  ایــن  و  داریــم 
ــل  ــافران قائ ــرای مس ــی ب ــاص تخفیفات خ
ــا  ــه ب ــت ک ــکان هس ــن ام ــوند و ای می ش
ــراد  ــای اف ــی انجمن ه ــای قبل هماهنگی ه
شــرکت ها  ایــن  بــه  را  معلولیــت  دارای 
معرفــی کنیــم و ایــن احتمــال هــم وجــود 
ــوند.  ــوردار ش ــی برخ ــه از تخفیفات دارد ک
ــفر  ــان س ــه زم ــته ب ــر بس ــال حاض در ح
تخفیــف بــه همــه مــردم تعلــق می گیــرد، 
مثــًال ســفری کــه در روز شــنبه انجــام 
ــنبه  ــفر روز چهارش ــر از س ــود ارزان ت می ش
ــن  ــا در راه آه ــت م ــه مأموری ــت. البت اس
تأمیــن وســیله حمل ونقــل اســت و بحــث 
ــر  ــی اگ ــا بحــث گردشــگری نیســت، ول م
کســانی کــه متولــی امــر گردشــگری افــراد 
ــه  ــا مراجع ــه م ــت هســتند ب دارای معلولی
دریــغ  همــکاری  هیچ گونــه  از  کننــد، 

ــرد.  ــم ک نخواهی

 ما در هر واگن
 یک مهماندار گذاشته ایم

 که اکثر آنها هم
 آموزش های الزم را دیده اند. 

نحوه کمک به سالمندان و افراد دارای 
معلولیت را آموزش  دیده اند 
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 مهندس سعید زارع، مدیرسامانه حمل ونقل جانبازان و معلوالن تهران 
است. به گفته او "سامانه حمل ونقل جانبازان و معلوالن از اسفندماه 
 ۲۶ و  ون  دستگاه   ۶۲ با  تهران،  محترم  شهردار  تدبیر  به  بنا   ۱۳۹۱

دستگاه اتوبوس مناسب سازی شده شروع به کار کرد."
 گرچه راه اندازی این سامانه حمل و نقل مناسب سازی شده نشانگر 
شهروند  اقلیت  بزرگترین  به  نسبت  تهران  شهرداری  مثبت  رویکرد 
ساکن در پایتخت می باشد، اما به گفته مهندس زارع، هنوز تا رسیدن 
دارای  متقاضیان  تمامی  به  رسانی  خدمت  و  قبول  قابل  وضعیت  به 
ضرورت  که  است  حالی  در  این  است.  پیش  در  درازی  راه  معلولیت، 
توجه به حمل و نقل این قشر هنوز در شهرهای بزرگ کشور به خوبی 
احساس نشده  و اقدامی در این مسیر صورت نگرفته است. شاید که 
پیروی از الگوی موفق سامانه حمل و نقل جانبازان و معلوالن در شهر 

تهران راه گشای شهرداری های شهرهای دیگر هم باشد.
 با مهندس زارع در محل سامانه حمل و نقل معلوالن و جانبازان به 

گفت وگو نشستیم. 

شهر  در  آمار  اساس  بر  مهندس،  آقای 
داریم  معلولیت  دارای  فرد  تعداد  چه  تهران 
خودروهای  به  نیاز  آمد  و  رفت  برای  که 

مناسب سازی شده دارند؟
ــرد دارای  ــزار ف ــج ه ــدود پن ــران ح  در ته
معلولیــت جســمی حرکتــی شــدید داریــم. 
ولــی در حــال حاضــر ســامانه حمــل و نقــل 
ــرده  ــام ک ــت ن ــال را ثب ــترک فع ۳۵۰۰ مش
کــه بــا کــد بهزیســتی و کــد جانبــازی، بــا 
ــی  ــماره اختصاص ــن ۶۳۰۵ (ش ــماره تلف ش
و  می گیرنــد  ارتبــاط  مــا  بــا  ســامانه) 
می کننــد.  مطــرح  را  خــود  درخواســت 
مشــترکان از یــک روز قبــل می تواننــد، 
ــدا و مقصــد  ــا ذکــر مب ســرویس خــود را ب

ــد.  رزرو  کنن

این خدمات رایگان هستند؟
ــگان اســت  ــا اتوبــوس رای ــه خدمــات ب ارائ
ــم راه  ــر نی ــرای اســتفاده از ون در ه ــا ب ام
ــت  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ۵۰۰ توم

ــت.  ــت شده اس ــًال حمای ــی کام یعن

این خدمات تنها به افراد مشترک ارائه می شود؟ 
کــه  مــا  مشــترکان  بــر  عــالوه  خیــر. 

ــودرو ون  ــد و خ ــاس می گیرن خودشــان تم
در  فعــال  انجمن هــای  می کننــد،  رزرو 
ــالمندان  ــازان و س ــوالن، جانب ــوزه معل ح
ــا  ــا م ــرای برنامه هــای جمعیشــان ب هــم ب
ــال  ــن فع ــدود ۱۱۰ انجم ــد. ح در ارتباطن
گروهــی  برنامه هــای  بــرای  کــه  داریــم 
اوقــات  برنامه هــای  و  اردوهــا  ماننــد، 
ــازی  ــای مناسب س ــان از اتوبوس ه فراغتش
شــده ایــن ســامانه اســتفاده می کننــد 
ــورت  ــه ص ــز ب ــن وزارت ورزش نی هم چنی
ــازان  ــامانه جانب ــای س ــال از اتوبوس ه فع
ــکاران  ــای ورزش ــت اردوه ــوالن جه و معل
ــن  ــد. ای ــتفاده می کن ــت اس دارای معلولی
ــانی  ــت رس ــت خدم ــی در جه ــه عطف نقط

توجه به حمل و نقل افراد دارای معلولیت 
فقط وظیفه شهرداری نیست، همه باید کمک کنند

بــه عزیــزان دارای معلولیــت اســت کــه 
حمل ونقــل  امکانــات  از  نمی تواننــد 
عمومــی بــه نحــو مطلــوب اســتفاده کننــد. 
ــه در  ــی ک ــه امکانات ــا توجــه ب ــا ب انجمن ه
ــات  ــم، از خدم ــرار می دهی ــان ق اختیارش
ــی و  ــق تفریح ــه مناط ــن ب ــرای رفت ــا ب م
ــا  ــد. ب ــتفاده می کنن ــهر اس ــتی ش توریس
ــگری  ــه گردش ــه ب ــتقبالی ک ــه اس ــه ب توج
حــال  در  شده اســت،  شــهری  داخــل 
ــداد اتوبوس هــای مناسب ســازی  حاضــر تع
ــد و  ــا، صددرصــد افزایــش یافته ان شــده م
اکنــون ۶۲ دســتگاه اتوبــوس در طــول روز 

می کننــد.  خدمت گــذاری 

اتوبوس های مناسب سازی شده این سامانه 
فقط به مصرف سفرهای شهری می رسند؟

خیــر. خوشــبختانه از ســال ۱۳۹۲ ایــن 
ــتثنایی  ــدارس اس ــوزه م ــامانه، وارد ح س
ــوس، خدمــات  ــا ۹ دســتگاه اتوب شــده و ب
خــود را بــه دانش آمــوزان جســمی حرکتــی 
دارای ویلچــر ارایــه داد. در ســال ۱۳۹۳ 
طبــق دســتور آقــای دکتــر قالیبــاف کلیــه 
ــگان  ــتثنایی رای ــدارس اس ــرویس های م س
شــد. قابــل ذکــر اســت کــه مــدارس 

در حال حاضر سامانه حمل و 
نقل ما، ۳۵۰۰ مشترک فعال دارد که با کد 
بهزیستی و کد جانبازی، با شماره تلفن 
۶۳۰۵ (شماره اختصاصی سامانه) با ما 

ارتباط می گیرند 
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ــه در  ــد ک ــوز دارن ــتثنایی ۶۰۰۰ دانش آم اس
حــال حاضــر با ۳۶ دســتگاه اتوبــوس و ۶۰۰ 
دســتگاه ون بــه صــورت کامــًال رایــگان در 
سراســر شــهر تهــران از در منــزل جابه جــا 
ســامانه  ایــن  اتوبوس هــای  می شــوند. 
ــه، تمامــی  ــه خدمــات روزان ــر ارائ عــالوه ب
ــتثنایی را  ــدارس اس ــک روزه م ــای ی اردوه
ــش  ــد. دان ــود دارن ــتور کار خ ــز در دس نی
آمــوزان ایــن مــدارس بــه ایــن ترتیــب 
می تواننــد از امکانــات تفریحــی موجــود 
ــا، ســینماها و اماکــن فرهنگــی  در پارک ه
اســتفاده  کننــد. مــا در حمــل  و نقــل 
درون شــهری بــا اتوبــوس مشــکلی نداریــم 
و  کــرج  مثــل  شهرســتان هایی  حتــی  و 
لواســان را هــم جهــت برگــزاری فعالیتهــای 
ــرار می دهیــم.  اجتماعــی تحــت پوشــش ق
امیــدوارم بــا توجــه به اســتقبالی کــه وجود 
دارد و تمایــل دوســتان دارای معلولیــت 
بــرای اســتفاده از امکانــات ســایر شــهرها، 
حمل ونقــل  عرصــه  در  کــه  دوســتانی 
می کننــد،  فعالیــت  شــهری  بــرون 
ماننــد شــرکت های مســافربری، در ایــن 
را  خودروهایشــان  و  شــوند  وارد  عرصــه 
ــل  ــون حمل ونق ــد. چ ــازی کنن مناسب س
جاده هــای  در  معلولیــت  دارای  افــراد 
کشــور نیــاز بــه خودروهــای اســتاندارد دارد 
ــای  ــه نیازه ــه ب ــه توج ــت ک ــی اس و بدیه
ــه  ــن دوســتان، ب تفریحــی و گردشــگری ای

بحــث سالمتشــان کمــک می کنــد.

شهرداری  شده  مناسب سازی  اتوبوس های 
برای  ندارند،  را  شهرتهران  از  خروج  مجوز 
دارای  دوستان  شهر  از  خارج  سفرهای 
معلولیت چه تدابیری اندیشیده شده است؟

اتوبوس هــای ســامانه حمل ونقــل جانبــازان 
ــوالن اســتانداردهای درون شــهری را  و معل
دارنــد. حمل ونقــل جــاده ای تعاریــف خــاص 
خــود را دارد کــه تابــع قوانیــن پلیــس راهور 
ــر  ــهری زیرنظ ــرون ش ــل ب اســت. حمل ونق
وزارت راه و ترابــری اســت و الزم اســت 
ایــن وزارتخانــه وارد مقولــه حمل ونقــل 
معلولیــت  دارای  افــراد  شــهری  بــرون 
ــه نظــر ضــروری اســت کــه همــه  شــود. ب
در  را  خودشــان  مســافربری  شــرکت های 
ایــن زمینــه مجهــز کننــد. چنــد روز قبــل 
یکــی از دفاتــر گردشــگری بــه مــا مراجعــه 
چــون  می خواســتند،  اتوبــوس  و  کــرده 
تعــدادی از افــراد دارای معلولیــت از خــارج 
ــد و  ــران بیاین ــه ای ــتند ب ــران می خواس ای
ــدن  ــا دی ــور م ــی کش ــای دیدن از جاذبه ه
کننــد کــه ســامانه فقــط تــوان حمل ونقــل 
درون شــهری ایــن افــراد را دارد ولــی بــرای 
ســفرهای بــرون شــهری دچــار مشــکل 
ــدود ۲۵  ــا ح ــر م ــال حاض ــتیم. در ح هس
نفــر مشــترک خــارج از کشــور از کشــورهایی 
ــم  ــتان داری ــکا و انگلس ــوئد، آمری ــون س چ

کــه بــه مجــرد ورود بــه ایــران بــا مــا تماس 
ــد و برایشــان خــودرو می فرســتیم.  می گیرن
ــز در  ــور نی ــی کش ــازمان هواپیمای ــی س حت
ایــن زمینــه مشــکالتی دارد. شــاید اطــالع 
داشــته باشــید کــه در هــر پــرواز حداکثــر ۴ 
یــا ۵ نفــر را بــا ویلچــر می تواننــد، جــا بــه 
ــه  ــم ک ــا ه ــار م ــای قط ــد واگن ه ــا کنن ج
ــه  ــده اند. در مقول ــازی نش ــًال مناسب س اص
گردشــگری بــا توجــه بــه پتانســیل های 
ــود  ــا وج ــور م ــطح کش ــه در س ــی ک فراوان
دارد، بایــد گفــت کــه افــراد دارای معلولیــت 

ــده اند. ــده نش ــًال دی اص

اتوبوس های  که  دارد  وجود  امکان  این  آیا 
خارج شهری مناسب سازی شده تهیه کرد؟

ــد  ــه می توانن ــتند ک ــرکت هایی هس ــه ش بل
اتوبوس هــای خــارج شــهری را بــه صــورت 
ویــژه و اختصاصــی درآورند و مناسب ســازی 
ــه  ــر ایجــاد شــود ک ــن تفک ــد ای ــد. بای کنن
ــمت  ــن س ــه ای ــافربری ب ــرکت های مس ش
ــوع  ــن ن ــتری ای ــه مش ــد ک ــد و بدانن برون

ــود دارد.  ــم وج ــا ه اتوبوس ه

جانباز  افراد  که  نمی کنیم  فکر  این  به  چرا 
افراد  سایر  از  را  معلولیت  دارای  افراد  و 
جامعه  حال  هر  به  نکنیم؟  جدا  جامعه 
این  نباید  چرا  می رود  سالمندی  به  رو  ما 
مناسب سازی ها در همه جا و برای همه افراد 

جامعه صورت بگیرد؟
افــراد  مخصــوص  حمل ونقــل  ســامانه   
دارای معلولیــت جســمی حرکتــی شــدید، 
سیســتمی اســت کــه در تمــام دنیــا وجــود 
دارد و وجــود چنیــن ســامانه ای بســیار 
مــورد نیــاز اســت. چــون ایــن افــراد 
خیلــی وقت هــا نمی تواننــد خودشــان را 
ــای  ــا اتوبوس ه ــرو ی ــتگاه های مت ــه ایس ب
ــم،  ــده ه ــازی ش ــی مناسب س ــهری حت ش
در  مناسب ســازی  بــه  توجــه  برســانند. 
ــل  ــل و نق ــامانه  حم ــای س ــی مدل ه تمام
شــهر تهــران شــروع شــده اســت امــا 
ــی  ــل عموم ــل و نق ــایل حم ــه وس ــاز ب نی
مخصــوص افــراد دارای معلولیــت همیشــه 
ــاده  ــود را آم ــران خ ــرو ته ــود دارد. مت وج
مخصــوص  را  واگن هایــی  کــه  می کنــد 
نابینایــان تعبیــه کنــد. شــرکت واحــد 

اتوبوســرانی تهــران بــه ایــن ســمت مــی رود 
ــد  ــداری نکن ــه ای خری ــای پل ــه اتوبوس ه ک
ــکوها  ــطح س ــم س ــه ه ــا هم و اتوبوس ه
ــت  ــتگاه را جه ــالم ایس ــوان اع ــند و ت باش
ــی  ــد. برنامه ریزی های ــم کن ــان فراه نابینای
انجــام شده اســت و اتفاق هایــی صــورت 
گرفته اســت ولــی هنــوز راه درازی در پیــش 
ــه  ــت ک ــن اس ــم همی ــت ه ــم. واقعی داری
ــوان  ــی ت ــل عموم ــتم حمل ونق ــد سیس بای
جــذب همــه شــهروندان را داشــته باشــد. 
زمینــه  ایــن  در  تهــران  کــه  می بینیــم 
ــی در  ــوز حت ــی هن ــده ول ــدم ش ــش ق پی
ــان، شــیراز  ــل؛ اصفه ــزرگ مث شــهرهای ب
و... چنیــن ســامانه ای وجــود نــدارد و ایــن 
ــد  برنامه ریزی هــا شــروع نشــده اســت. چن
روز قبــل گروهــی از شــیراز بــرای بازدیــد از 
ــوالن  ــازان و معل ــل جانب ــامانه حمل ونق س
ــان کار  ــا در جری ــد ت ــه کردن ــا مراجع ــه م ب
ــی را در  ــن الگوی ــد و چنی ــرار بگیرن ــا ق م
شــهر خــود پیــاده کننــد. البتــه مــا از ایــن 
ــاوره و  ــم و مش ــت می کنی ــا حمای حرکت ه
راهنمایــی الزم را بــه ایــن افــراد می دهیــم. 
ــهرهای  ــه ش ــو در هم ــن الگ ــم ای امیدواری

ــرار شــود. ــران تک ای

این درست است که سامانه حمل ونقل برای 
داشته  وجود  باید  خاص  افراد  از  گروهی 
نیز  عمومی  حمل ونقل  نباید  ایا  ولی  باشد 
به صورتی مناسب سازی شود که همه افراد 

بتوانند از آن استفاده کنند؟
ــک شــرط اساســی اســت و شــکی  ــن ی ای
حاضــر  حــال  در  نــدارد.  وجــود  آن  در 
ــه  ــک وارد مقول ــل و ترافی ــوزه حمل ونق ح
دارای  افــراد  منــازل  مناسب ســازی 
ــر  ــی اگ ــت. یعن ــده اس ــم ش ــت ه معلولی
چنیــن فــردی در طبقــه دوم یــا ســوم 
ســاختمانی زندگــی کنــد برایــش آسانســور 
ــن حــد  ــا ای ــر نصــب می شــود و ت ــا باالب ی
در مقولــه مناسب ســازی وارد شــده اســت. 
ولــی نیــاز بــه یــک فرهنــگ ســازی وســیع 
حاضرنــد  متــرو  مســافران  آیــا  اســت. 
نوبتشــان را بــه فــردی کــه بــا ویلچــر 
ــا  ــد؟ همــراه ب منتظــر قطــار اســت، بدهن
مناسب ســازی در وســایل نقلیــه عمومــی و 
معابــر کــه کامــال ضــروری اســت، فرهنــگ 
ــه  ــد ک ــدا کن ــا پی ــد ارتق ــم بای ــی ه عموم
بــرای فــردی کــه توانایــی فیزیکــی کمتــری 
دارد هــم حــق زندگــی قایــل شــوند. مــن 
ــه خــارج از کشــور  در مســافرت هایی کــه ب
ــر نقطــه ای  ــه در ه ــم ک داشــته ام، می بین
ــه معلولیــت توجــه شــده اســت.  ــه مقول ب
کابین هــا  تلــه  و  اســکی ها  تلــه  حتــی 
معلولیــت  دارای  افــراد  حضــور  بــرای 
ــن  ــر م ــه نظ ــود. ب ــده ب ــازی ش مناسب س
ایــن فقــط بحــث شــهرداری نیســت، همــه 
ــگاه درســتی  ســازمان ها و ارگان هــا بایــد ن

 با توجه به استقبالی که به 
گردشگری داخل شهری شده است، 

در حال حاضر تعداد اتوبوس های 
مناسب سازی شده ما، صددرصد افزایش 

یافته اند و اکنون ۶۲ دستگاه اتوبوس در 
طول روز خدمت گذاری می کنند
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بــه ایــن مســاله داشــته باشــند. مخصوصــا 
ــازی  ــه مناسب س ــگری ک ــث گردش در بح
اماکــن و فضاهــا و وســایل حمل ونقــل، 
کمــک ارزنــده ای بــه ســالمت و بهداشــت 
ــن  ــدر ای ــد. هرچق ــر می کن ــن قش روان ای
افــراد بتواننــد از فضــای خانــه خــارج 
شــوند، هــم بــرای خودشــان و هــم بــرای 
خانواده هایشــان ســودمند اســت. در حــال 
حاضــر ســامانه حمل ونقــل جانبــازان و 
ــی  ــت. یعن ــت تنهاس ــًال دس ــوالن کام معل
ــد رانندگــی کنــد  راننــده خــودرو هــم، بای
ــراد دارای  ــه اف ــدادی ب ــات ام ــم خدم و ه
معلولیــت بدهــد. اینجــا می طلبــد کــه 
ســازمان بهزیســتی وارد عمــل شــود و 
ــوان  ــه عن ــرای هــر خودرویــی فــردی را ب ب
ناظــر بــرای کمــک بــه دوســتان دارای 

ــارد. ــت بگم معلولی
مــا در حــال حاضــر ۶۲ دســتگاه ون داریــم 
کــه کفــاف نیازهــای موجــود را نمی دهــد. 
ــده  ــم دی ــد ون ه ــرای خری ــه الزم ب بودج
حاضــر  حــال  در  ولــی  اســت  شــده 
ــد  ــران تولی ــی در داخــل ای ــن خودروی چنی
نمی شــود کــه بتوانیــم آن را خریــداری 
ــف  ــازی ها مختل ــه خودروس ــا ب ــم. م کنی
دیگــری هــم مراجعــه کرده ایــم ولــی از 
لحــاظ فنــی و کیفیــت در شــرایط مناســبی 
اســتفاده  االن  کــه  ون هایــی  نبودنــد. 
می کنیــم ایویکــو هســتند. ایــن ون هــا 
ــر  ــاه کیلومت ــیصد و پنج ــدود س ــه ح روزان

حرکــت می کننــد. مــا خودرویــی نیــاز 
ــده  ــرایط ای ــی ش ــاظ فن ــه از لح ــم ک داری
آلــی داشــته باشــد. شــهرداری بــا ورود بــه 
ــری  ــت قش ــل توانسته اس ــه حمل ونق عرص
ــد را  ــت بوده ان ــورد غفل ــه م ــه را ک از جامع
مــورد توجــه قــرار دهــد، ولــی ایــن فقــط 
وظیفــه شــهرداری نیســت، همــه بایــد 
کمــک کننــد. مــا اکنــون نیــاز بــه حــدود 
۱۵۰ خــودرو ون داریــم کــه همــه دوســتان 
ــد  ــی بتوانن ــدید حرکت ــت ش دارای معلولی
راحت تــر تــردد کننــد. مــا نزدیــک بــه 
ــاز  ــی و جانب ــمی حرکت ــول جس ۵۰۰۰ معل
ــاز  ــه نی ــم ک ــران داری ــهر ته ــطح ش در س
بــه حمایــت دارنــد. در مــورد اتوبــوس 
چــون ســاختار ان در شــرکت واحــد اســت، 
ــم  ــش دهی ــداد آن را افزای ــته ایم تع توانس
ــر  ــه براب ــا االن س ــتگاه م ــداد ۲۶ دس و تع
شــده اســت، ولــی خــودرو ون در سیســتم 

مــا وجــود نــدارد و ایــن از مــواردی اســت 
ــال  ــود. در ح ــه ش ــه آن توج ــد ب ــه بای ک
حاضــر ســامانه حمل ونقــل معلــوالن فقــط 
ــوان  ــه عن ــما ب ــود دارد. ش ــران وج در ته
ــش  ــور پخ ــطح کش ــه در س ــریه ای ک نش
می شــود بایــد بــه ایــن مســاله توجــه 
ــن  ــور ای ــوالن کش ــه معل ــه هم ــد ک کنی
ــور  ــر کش ــاط دورت ــد. در نق ــار را دارن انتظ
شــاید شــرایط خیلــی بدتــر باشــد. مــا بــه 
ــتیم  ــلط هس ــران مس ــتم در ته ــن سیس ای
ــم  ــزی کرده ای ــتمی را برنامه ری ــی سیس یعن
ــم،  ــخص کرده ای ــان را مش ــروه هدفم و گ
ــداد ون هــای  ــا افزایــش تع ــی مســلما ب ول
ایــن  می شــود.  بهتــر  وضعیــت  مــا، 
ــد در ســطح کشــورهم انجــام  خدمــات بای
ــات فراغــت و  ــن بحــث اوق شــود. در همی
گردشــگری هــم امکانــات مــا باعــث شــده 
ــم  ــر ه ــتان های دیگ ــه از شهرس ــت ک اس
ــای  ــه ه ــات و جاذب ــن خدم ــد و از ای بیاین
شــهر تهــران اســتفاده کننــد. ولــی وجــود 
ــران  ــهر ته ــا در ش ــامانه ای تنه ــن س چنی

ــت. ــی نیس کاف

آیا امکان این که تعداد اعضا و مشترکان را 
افزایش دهید، وجود دارد؟ چون تعدادی از 
بچه های دارای معلولیت تماس گرفته اند اما 

جواب رد شنیده اند. 
مــا در حــال حاضــر ۳۵۰۰ مشــترک داریــم 
ــه  ــم ب ــتری نمی کنی ــام بیش ــت ن ــر ثب و اگ

در مقوله گردشگری با توجه به 
پتانسیل های فراوانی که در سطح کشور ما 
وجود دارد باید گفت که متاسفانه این قشر 

از جامعه ما، یعنی افراد دارای معلولیت 
اصًال دیده نشده اند 
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ایــن دلیــل اســت کــه نمی توانیــم بــه ایــن 
تعهــدات عمــل کنیــم. مــا صــد درصــد بــه 
ــال افزایــش تعــداد مشــترکان هســتیم  دنب
و بودجــه خریــد خودروهــای مناسب ســازی 
ــه  ــی ک ــه دالیل ــی ب ــم ول شــده را هــم داری
گفتــه شــد امــکان تهیــه خــودرو ون را پیــدا 

نکرده ایــم.
ــت  ــزی اس ــت چی ــال معلولی ــر ح ــه ه  ب
ــه  ــر لحظ ــا در ه ــک از م ــر ی ــرای ه ــه ب ک
ــار  ــه اقش ــس هم ــد، پ ــش آی ــد پی می توان
جامعــه بایــد کمــک کننــد تــا زندگــی بــرای 
کســانی کــه بــه هــر دلیــل دچــار معلولیــت 

شــود. راحت تــر  شــده اند 

بحث  در  انجمن ها  بیشتر  مشکل  االن 
گردشگری، حمل ونقل برون شهری است آیا 
سفرهای  برای  امکانی  نمی تواند  شهرداری 

برون شهری ایجاد کند؟
ببینیــد نبایــد صــورت مســاله را پــاک 
کنیــم. وقتــی می گوییــم شــهرداری، یعنــی 
ــازمانی  ــر ارگان و س ــهرها! ه ــل ش در داخ
بایــد وظیفــه خــودش را انجــام دهــد. 
ــر  ــال حاض ــه در ح ــد ک ــاور نکنی ــاید ب ش
ــار  ــران انتظ ــتان ها از ته ــیاری از شهرس بس
ــه  ــم ک ــادی هــم داری ــات زی ــد و مکاتب دارن
ــد  ــین می خواهن ــران ماش ــهرداری ته از ش
و ایــن یــک اشــتباه اســت. بــه نظــر 
ــف  ــوزه وظای ــد در ح ــی بای ــر کس ــن ه م
ــن  ــا ای ــد. م ــل کن ــر و عم ــود فک کاری خ
بــرون  مســافربری  ترمینال هــای  همــه 
ــال  ــوب، ترمین ــال جن ــل ترمین ــهری مث ش
ــال بیهقــی  ــال شــرق و ترمین غــرب، ترمین
می توانــد  ترابــری  و  راه  وزارت  داریــم. 
بــه صــورت دســتوری بــه شــرکت های 
ــرکت  ــر ش ــه ه ــد ک ــالم کن ــافربری اع مس
مســافربری حداقــل یــک دســتگاه اتوبــوس 
مناسب ســازی شــده آمــاده کنــد. مــا هــم 
حاضریــم کــه در ایــن زمینــه بــه آنهــا کمک 
ــم در  ــر ه ــازمان های دیگ ــد س ــم. بای کنی
ــافرانی  ــن مس ــد. همی ــه کار کنن ــن مقول ای

کــه کلــی هزینــه می کننــد و از خــارج 
ــران می آینــد، آمــاده هســتند  ــه ای کشــور ب
ــد از مناطــق  ــه بتوانن ــد ک ــه کنن ــه هزین ک
دیدنــی ســایر شــهرهای ایــران هــم اســتفاده 
کننــد ولــی ایــن امــکان وجــود نــدارد. ایــن 
گــروه بــه مــا مراجعــه کردنــد و مــا گفتیــم 
کــه امکانــات اتوبــوس شــهری را در اختیــار 
شــما قــرار می دهیــم ولــی بــرای مســافرت 
بــه شــهرهای دیگــر کاری از دســت مــا 

برنمی ایــد. 

کاری  حوزه  این  آینده  برای  اندازتان  چشم 
چیست؟

 ۱۳۹۵ ســال  بــرای  مــا  هــدف  اولیــن 
افزایــش صــد درصــدی خودروهــای ون 
ــه ۱۲۰ ون  ــداد ۶۰ ون، ب ــی تع ــت. یعن اس
ــد،  ــاق بیفت ــن اتف ــه ای ــد. در صورتی ک برس
ــه  ــه ک ــای روزان ــم تماس ه ــعی می کنی س
باعــث ســختی زیــادی بــرای مشــترکان مــا 
ــن صــورت  ــم. در ای می شــود را حــذف کنی
هفتگــی  دســت مــا بــرای برنامه ریــزی 
ــل  ــی مث ــود. یعن ــاز می ش ــا ب ــرای اعض ب
یــک خــط اتوبــوس یــا متــرو بــرای تعــدادی 
کــه  می شــود  برنامه ریــزی  دوســتان  از 
بتواننــد ســر موقــع بیاینــد و از خودروهــای 
ــی  ــه اصل ــن برنام ــد. ای ــتفاده کنن ــا اس م

ــت. ماس
راه انــدازی  مــا  اهــداف  از  دیگــر  یکــی 
گردشــگری خــارج از شــهرتهران اســت. 
بــرای عملــی شــدن ایــن هــدف، با ســازمان 
حــال  در  بهزیســتی  و  مناسب ســازی 
ــتان  ــه دوس ــتیم ک ــت هس ــه و صحب مکاتب
ــه ایــن ســمت حرکــت کننــد. بخصــوص  ب
نقــش بهزیســتی خیلــی مهــم اســت. اســم 
ــر زندگــی  ــر زیســتن و بهت بهزیســتی از بهت
مقوله هایــی  از  یکــی  می آیــد.  کــردن 
ــت  ــه اس ــورد توج ــتن م ــر زیس ــه در بهت ک
پرداختــن بــه اوقــات فراغــت اســت. افــراد 
ــرای  ــد ب ــر حــال می توانن ــه ه ــول ب غیرمعل
ــراد دارای  ــی اف ــد ول ــزی کنن خــود برنامه ری

ــت  ــزی و حمای ــه برنامه ری ــاز ب ــت نی معلولی
از طــرف ســازمان های مرتبــط دارنــد. بایــد 
ســعی کنیــم ایــن افــراد را بــه ســمتی ببریم 

ــد. ــدا کن ــود پی ــا بهب ــه روح و روان آنه ک

بخشی  بین  نگاه  یک  جای  می رسد  نظر  به 
به  پرداختن  االن  است.  خالی  میان  این  در 
مطرح  مختلف  سطوح  در  معلولیت  مساله 
عمل  جزیره ای  ارگانی  هر  ولی  است،  شده 
رابطه  در  که  سازمان هایی  همه  اگر  می کند. 
با معلولیت کار می کنند با هم ارتباط داشته 
آیا  و  نمی شود  بهتر  کار  نتیجه  آیا  باشند، 
چشم اندازی برای این همکاری وجود دارد؟

هــر مــاه ســامانه حمل ونقــل جانبــازان 
ــروه  ــک کارگ ــا ی ــه ای را ب ــوالن جلس و معل
درون  حمل ونقــل  تخصصــی  راهبــردی 
شــهری دارد کــه حــدود پانــزده نفــر از 
ــز،  ــد مرک ــل؛ رع ــال مث ــای فع ــمن ه س
ــی  ــات نخاع ــن ضایع ــر و انجم ــد الغدی رع
ــد.  ــرکت می کنن ــات ش ــن جلس و....در ای
ــن  ــه ای ــه ب ــت ک ــال اس ــدود دوس ــا ح م
ــزار  ــی را برگ ــه و جلســات تعامل ســمت رفت
ــروه  ــز یــک گ ــاف نی ــر قالیب ــم. دکت می کنی
ــراد دارای معلولیــت در رابطــه  مشــاور از اف
بــا مناسب ســازی شــهری دارنــد. اگــر 
ــوان  ــد نمی ت ــته باش ــود نداش ــل وج تعام

ــام داد. ــذاری را انج ــر گ ــت تاثی حرک

و سخن آخر.......
مــن از حضــور شــما تشــکر می کنــم و 
درخواســتم از انجمن هــا و ســازمان های 
مختلــف ایــن اســت کــه در جهــت اهــداف 
کننــد.  همــکاری  هــم  بــا  مشــترک، 
امیــدوارم بــا کمــک رســانه هایی چــون 
شــما در بیــن گروه هــای مختلــف در حــوزه 
معلــوالن انســجام ایجــاد شــود و همــه 
ــا، مســوولیت اجتماعــی خودشــان  ارگان ه

ــد. ــه بپذیرن ــن زمین را در ای
دارای  دوســتان  بــه  نســبت  بایــد  مــا 
معلولیــت نــگاه برتــری داشــته باشــیم 
و شــرایط را بــرای حضــور موثرشــان در 
اجتمــاع فراهــم کنیــم. بــه امیــد روزی 
ــدون  ــت ب ــراد دارای معلولی ــی اف ــه تمام ک
ــوند و  ــر ش ــه حاض ــد در جامع ــع بتوانن مان

کننــد. نقش آفرینــی 

همراه با مناسب سازی در وسایل 
نقلیه عمومی و معابر که کامال ضروری 

است، فرهنگ عمومی هم باید ارتقا پیدا 
کند که عموم مردم برای فردی که توانایی 
فیزیکی کمتری دارد هم حق زندگی قایل 

شوند
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 یعنی قلبی را نشكنی، دلی را نرنجانی، آبرویی را نریزی و دیگران از تو آسیبی نبینند.

 یعنی خودت را بپذیری و برای بهتر نشان دادن خودت تالش نكنی كه دیگران را نفی كنی و شكست دهی.

  یعنی دیگران پیروزیشان را بدون ترس از حسد تو، با تو جشن بگیرند.

  یعنی باور كنی كه دیگران هم به اندازه تو به امنیت، آرامش، محبت، عفو و آزادی نیاز دارند.

  یعنی خودت تصمیم بگیری، و زندگیت را برای خوشایند خودت، زندگی كنی.

  یعنی درباره دیگران به قضاوت ننشینی و آن ها را كنترل نكنی.

  یعنی قبل از این كه به فكر تغییر دادن دیگران باشی، قاضی زندگی خود باشی.

  یعنی باور كنی كه تنها از اشتباهاتت می توانی بیاموزی و درس بگیری.

  یعنی چیزی را به دیگران ببخشی كه آرزوی دریافت آن را داری. برای شروع، مهرت را ببخش تا غرق در نور گردی.

  یعنی وقتی آزرده هستی نا امید نگردی ، وقتی ترسیده ای هیاهو راه نیندازی ، وقتی خشمگین هستی همه را دشمن نبینی.

  یعنی برای شروع، مهرت را ببخش تا غرق در نور گردی.

  یعنی كمی مهربان تر،کمی بخشنده تر و کمی وفادارتر باشی.

  یعنی قلبت را بگشایی و احساسات محبت آمیزت را بروز دهی تا دوستانت را از دست ندهی.

  یعنی شكر كنی كه زنده ای، كه احساس داری، كه دوستت دارند، كه عشقی در قلب داری و به یمن شاكر 

بودنت به هر آن چه آرزوی بر حق دلت است، خواهی رسید.

؟ ؛        
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 اوقات فراغت و معلوالن

ــدان توجــه نشــود بهداشــت روانــی و آرامــش  «اوقــات فراغــت» یکــی از مقوله هایــی اســت کــه اگــر ب
زندگــی فــرد بــه مخاطــره می افتــد. همان طــور کــه پرداختــن بــه اوقــات فراغــت در زندگــی هــر فــردی 
مهــم اســت توجــه بــه ایــن اصــل در زندگــی افــراد دارای معلولیــت نیــز امــری مهــم و حیاتــی اســت. از 
آن جایــی کــه نزدیــک ایــام بهــار و نــوروز بــه ســر می بریــم الزم اســت بــه ایــن امــر حیاتــی بیشــتر توجــه 

. کنیم
ــه تفریــح و ســرگرمی  ــاز دارد در اوقــات فراغــت خــود ب ــد بدانیــم کــه فــرد دارای معلولیــت هــم نی بای

ــد. ــی کســب کن ــای زندگ ــه فعالیت ه ــرای ادام ــرژی مجــددی ب ــا ان ــردازد ت بپ
او نیــاز دارد در کنــار خانــواده و همــراه بــا آنهــا بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت خویــش برنامه ریــزی نماید. 
این کــه فکــر کنیــم فــرد مــورد نظــر بــه علــت داشــتن معلولیــت ناگریــز اســت در خانــه بمانــد و بــه دلیــل 
مشــکالت جســمی و حرکتــی ، جابه جایــی او مشــکل اســت یــا این کــه اماکــن مختلــف، مناسب ســازی 

نشــده اند پــس نمــی تــوان از حضــور فــرد معلــول بهــره بــرد، کار بســیار غلــط و نابه جایــی اســت.
درســت اســت کــه رفــت و آمــد فــرد دارای معلولیــت ، مشــکالت خــاص خــود را دارد امــا افــراد خانــواده 
ــه مناســب  ــد ک ــح انتخــاب کنن ــرای تفری ــی را ب ــا همفکــری بیشــتر، مکان های ــد ب ــراد می توانن ــن اف ای

ســازی الزم را داشته باشــند تــا فــرد دارای معلولیــت هــم بتوانــد از آنهــا اســتفاده کننــد.
ــواده  ــراد خان ــا اف ــی مســافرت های یــک روزه ترتیــب داد ت ــوان حت ــات فراغــت می ت ــدن اوق ــرای گذران ب
ــا  ــوان ب ــز می ت ــد نی ــه طــول انجام ــن روز ب ــر مســافرت چندی ــی اگ ــز دچــار مشــکالت نشــوند. حت نی
ــط  ــه خ ــا اینک ــرد. ام ــاده ک ــر را آم ــورد نظ ــرد م ــاه ف ــایل رف ــق ، وس ــوب و دقی ــای خ برنامه ریزی ه
بطــالن بکشــیم روی تفریــح و ســرگرمی بــرای چنیــن ایامــی ، هرگــز درســت نیســت. زیــرا روانشناســان 
نیــز معتقدنــد کــه تفریــح و ســرگرمى نقــش بســیار مهــم و حیاتــی در پــرورش قــواى جســمانی، فکــری، 
اخالقــى و رفتــارى افــراد دارد پــس واضــح اســت کــه جهــت تقویــت نیــروی جســمی، فکــری، اخالقــی و 
رفتــاری افــراد دارای معلولیــت، پرداختــن بــه امــر اوقــات فراغــت بســیار مهم تــر از آن چیــزی اســت کــه 

ــم. ــور می کنی تص
ــا  ــر مجهــز کــرد ت ــه باالب ــوان ماشــین شــخصی را ب ــا چنــد روزه می ت ــرای ســفر و گردش هــای یــک ی ب
حمل ونقــل صندلــی چرخــدار فــرد دارای معلولیــت آســان شــود. هم چنیــن از ســرویس های  بهداشــتی 
ــراد  ــن اف ــوان مســوولیت ها را بی ــی نشــود. می ت ــار اســترس و نگران ــرد دچ ــا ف ــرد ت ــره ب ــافرتی به مس
خانــواده تقســیم کــرد تــا هــر کســی بــا عهــده دار شــدن مســوولیتی بــرای کمــک بــه فــرد دارای معلولیت 

خانــواده وقــت بگــذارد.
ــی و  ــت را در جابه جای ــرد دارای معلولی ــوان ف ــواده ، می ت ــکاری بیشــتر اعضــای خان ــاری و هم ــا همی ب
قــرار گرفتــن در محیــط طبیعــت و مکان هــای مناســب، همراهــی کــرد تــا از طبیعــت و حــس نــو شــدن 
ــا قــوای دوبــاره ای  بــرای ادامــه زندگــی و  و طــراوت بهــاری و اســتراحت ذهــن و افــکار بهــره ببــرد. ت

پرداختــن بــه فعالیت هــای روزمــره کســب کنــد.
حتــی اگــر معلولیــت فــرد بســیار شــدید هــم باشــد می تــوان بــا همــکاری و همفکــری ، راه هــای مفیــدی 
ــه  ــارک و فضــای ســبز ب ــه نزدیک تریــن پ ــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت او پیــدا کــرد. حتــی رفتــن ب ب

منــزل، می توانــد تفریــح بســیار ســاده امــا لــذت بخشــی بــرای  چنیــن فــردی باشــد.
ــات فراغــت  ــز اوق ــداری می شــوند نی ــه در آسایشــگاه های توان بخشــی نگه ــی ک ــرای عزیزان ــن ب هم چنی

و برنامه ریــزی بــرای ایــن اوقــات ضــروری اســت. 
ــا صندلــی  ــا حتــی پیــاده روی ب اســتفاده از بازی هــای فکــری کــه نیــازی بــه حرکــت جســمی نــدارد ی
ــد ورزشــی مناســب  ــت، می توان ــات فراغ ــان اوق ــیله توان بخشــی در زم ــه وس ــا و هرگون ــدار، عص چرخ

بــرای افــراد دارای معلولیــت باشــد.
اســتفاده از طبیعــت، مــی توانــد راهــکار مناســبی بــرای تقویــت روح و جســم فــرد دارای معلولیت باشــد. 
جســم ســالم در گــرو داشــتن روح ســالم اســت. امیــد اســت کــه بــا همــکاری خانواده هــا و همراهــان 
افــراد دارای معلولیــت، برنامه هــای مناســبی بــرای گذرانــدن اوقــات فراغــت بیاییــم تــا بتوانیــم انــرژی 

مجــددی بــرای انجــام تحــوالت بیشــتر در زندگــی و شــرایط کســب کنیــم.

 فرزانه حبوطی
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چنیــن  ایجــاد  در  ضرورتــی  چــه 
موسســه ای احســاس  کردید کــه بــه 

شــد؟ منجــر  آن  تاســیس 
همیشــه خالئــی در حــوزه گردشــگری 
بــرای افــراد دارای معلولیــت احســاس 
ــی در  ــا گاه ــی از انجمن ه ــردم. بعض می ک
ــد،  ــام می دادن ــی انج ــه اقدامات ــن زمین ای
مثــال اردویــی می  گذاشــتند یــا باغــی 
ــد.  ــا ســفری می  بردن ــد و ی اجــاره می  کردن
محــدود  برنامه هاخیلــی  ایــن  ولــی 
ــه  ــی ک ــم انجمن ــا احســاس کردی ــود. م ب
به صــورت تخصصــی در حــوزه گردشــگری 
ورود کنــد وجــود نــدارد. بــرای همیــن بــا 
ــال  ــن کار را دنب ــاد ای ــیار زی ــت بس زحم
کردیــم تــا این کــه باالخــره توانســتیم ایــن 

ــم. ــیس کنی ــن را تاس انجم

ــام آوران  ــت موسســه پی ــورد فعالی در م
ــد؟ ــد، بیشــتر بگویی ســاحل امی

تــا کنــون عــالوه بــر ســفرهای بــرون 
درون  زیــاد  ســفرهای  بســیار،  شــهری 
شــهری مثــل دیــدار از بــرج میــالد اســت 
ــه  ــت هفت ــته، در هف ــال گذش ــه در س ک

ــه  ــر را ب ــه، صدنف ــر هفت ــی و در ه متوال
ــه  ــی ک ــم.در رایزنی های ــالد بردی ــرج می ب
انجــام  داده بودیــم مقــرر شــد متولــی ایــن 
برنامــه موسســه پیــام آوران ســاحل امیــد 
باشــد، کــه پــس از دو جلســه کــه ایــن اردو 
را برگــزار کردیــم تصمیــم گرفتیــم کــه ایــن 
فضــا را در اختیــار انجمن هــای دیگــر هــم 
ــان  ــه خودم ــن صــورت ک ــه ای ــم. ب بگذاری
میــالد  بــرج  بــا  و  اتوبوس رانــی  بــا 
انجــام  را  نامه نگاری هــا  و  هماهنگی هــا 
می  دادیــم و ایــن امــکان را در اختیــار 

ــوالن  ــه معل ــل جامع ــا مث ــایر انجمن ه س
ــد  ــع رع ــدت، مجتم ــع وح ــران، مجتم ای

و... قــرار می دادیــم.

ــه  ــا چ ــفرها ب ــن س ــزاری ای ــرای برگ ب
می شــوید؟ روبــه رو  مشــکالتی 

بــه  دســت  بســیاری  مشــکالت  بــا 
گریبانیــم. مــا از گرفتــن مجــوز  بــرای ســفر 
ــوز  ــن مج ــرورت گرفت ــکل داریم (از ض مش
ــی  ــتانمان اطالع ــه دوس ــان و ن ــه خودم ن
نداشــتیم)، تــا بحــث اقتصــاد گردشــگری، 
بحــث عــدم مناسب ســازی فضاهــا و عــدم 
مناسب ســازی وســایل ایــاب و ذهــاب و... 
. مــا پروانــه تأســیس انجمــن گردشــگری را 
داریــم ولــی بــرای هــر ســفری بایــد دوبــاره 
از ســازمان مربوطــه مجــوز بگیریــم. مثــًال 
بــرای گردشــگری بایــد از ســازمان میــراث 
گردشــگری  و  صنایع دســتی  و  فرهنگــی 
مجــوز بگیریــم و ...... . بــه همیــن دلیــل 
ــم  ــای معتبرکار  کنی ــا آژانس ه ــم ب مجبوری
ــتری  ــه بیش ــم هزین ــه ناچاری ــه این گون ک
ــکل  ــار مش ــدًا دچ ــا بع ــم ت ــت کنی پرداخ

نشــویم.

شهرام مبصر، متولد سال ۱۳۵۶ است. او متأهل و در حال حاضر 
دولتی  غیر  انجمن  یک  امیدکه  ساحل  آوران  پیام  موسسه  مدیرعامل 
است می باشد. مبصر در زمستان سال ۹۱ از سازمان بهزیستی کشور 
برای تاسیس موسسه ای در زمینه گردشگری، برگزاری مسابقات ورزشی، 
کارآفرینی و آموزش صنایع دستی و هنرهایی که منجر به اشتغال می شوند، 
مجوز گرفت. او از فعاالن حوزه معلولیت است و سال ها در انجمن هایی 
چون؛ رعد و باور فعالیت داشته است.این فعال مدنی می گوید: "با تجربه 
سال هایی که در سمن های مختلف ازجمله رعد، باور و شهرداری منطقه۲ 
فعالیت داشتم و همچنین با پشت گرمی و حمایت همسرم، باعث شد که 
این موسسه را در حوزه گردشگری و برنامه هایی که بتواند انرژی مثبتی 
در دوستان دارای معلولیت و خانواده هایشان ایجاد کند، راه اندازی کنم."

فعالیت های  همه  در  و  است  شهرام  همکار  و  همسر  شناسی،  سونیا 
موسسه با او سهیم می باشد. سونیا رییس هیات مدیره این موسسه 
و مسوول گروه همیاران است. با این زوج فعال و با انگیزه در محل 
موسسه که از شهرداری منطقه ۲ تهران در پارک شاهین اجاره کرده اند 
گفت وگو کردیم و از اهداف موسسه، چشم اندازها و چالش هایی که با آن 

روبه رو هستند پرسیدیم.

ما نحوه کمک کردن به افراد دارای 
معلولیت را به همیاران آموزش می دهیم، 
البته با این تاکید که نگاه ها ترحم آمیز و از 

باال به پایین نباشد 

اهمیت دادن به اوقات فراغت،
 یک نوع توان بخشی است

مدیر عامل موسسه پیام آوران ساحل امیدشهرام مبصر
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تا کنون عالوه بر
 سفرهای برون شهری، 

سفرهای زیاد درون شهری مثل دیدار از 
برج میالد را که در سال گذشته، در هفت 

هفته متوالی و در هر هفته، 
صدنفر را به برج میالد بردیم

 انجام داده ایم

تــا بــه حــال چنــد اردو برگــزار کرده ایــد 
ــاب دوســتان دارای  ــاب و ذه ــرای ای و ب

ــد؟ ــری کرده ای ــه فک ــت چ معلولی
مــا تا کنــون بیش از ســیصد اردو یــک روزه 
بــرون و درون شــهری برگــزار کرده ایــم کــه 
ــود  ــش موج ــا و عکس های ــام گزارش ه تم
ــه  ــاب همیش ــاب و ذه ــأله ای ــت. مس اس
از مشــکالت بــزرگ مــا اســت. بــرای 
ــای  ــهری از اتوبوس ه ــل ش ــای داخ اردوه
مناسب ســازی شــده شــهرداری تهــران 
از  دارد  جــا  کــه  می  کنیــم  اســتفاده 
آقــای مهنــدس زارع و همکارانشــان در 
ــوالن  ــازان و معل ــل جانب ــامانه حمل ونق س
شــهرداری تهــران کمــال تشــکر را داشــته 
باشــم. ولــی بســیاری از اردوهــای مــا 
خــارج از شــهر تهــران هســتند مثــل؛ 
ــوس و  ــاده چال ــران، ج ــم و جمک اردوی ق
یــا گالب گیــری کاشــان و... . چــون طبــق 
ــون، اتوبوس هــای مناسب ســازی شــده  قان
خــارج  شــهر  از  نمی تواننــد  شــهرداری 
شــوند، در ایــن مــوارد مــا از اتوبوس هــای 
ــه  ــادر ب ــه ق ــتانی ک ــرای دوس ــی، ب معمول
ــتند و  ــا هس ــن از پله ه ــن رفت ــاال و پایی ب
از ون هــای مناسب ســازی شــده، بــرای 
دوســتانی کــه بــا ویلچــر رفــت و آمــد 
ــروه  ــک گ ــم. ی ــتفاده می  کنی ــد اس می کنن
ــت  ــه معلولی ــتند ک ــم هس ــتان ه از دوس
ندارنــد ولــی داوطلبانــه بــرای کمک رســانی 
در اردوهــا همراهی مــان می  کننــد. مــا 
بحــث فرهنگ ســازی را هــم از ایــن طریــق 
ــرای  ــت ب ــون معلولی ــم. چ ــال می کنی دنب
هــر شــخص و در هــر زمــان ممکــن اســت 
ــم  ــان دهی ــم نش ــد، می خواهی ــش بیای پی

کــه معلولیــت پایــان زندگــی نیســت. مــن 
ــت  ــالگی معلولی ــن هجده س ــا س ــودم ت خ
نداشــتم. قبــل از آن کوهنــورد بــودم و 
ــردم،  ــرکت می  ک ــی ش ــابقات ورزش در مس
ــال  ــیار فع ــردم و بس ــازی کار می  ک بدن س
ــه  ــه ای ک ــس از حادث ــودم. پ ــرژی ب و پران
منجــر بــه معلولیــت مــن شــد، ســه چهــار 
ــه  ــودم ک ســال دچــار افســردگی مزمــن ب
ــر شــدند.  ــز درگی ــواده ام نی متأســفانه خان
ــا به پــای مــن بودنــد و هنــوز  ــواده ام پ خان
ــی ام هســتند.  ــوز اســت حام ــه هن هــم ک
ولــی وقتــی وارد جامعــه شــدم، فهمیــدم 
ــه  ــتند و ب ــن هس ــل م ــا مث ــه خیلی ه ک
ــت کاهــش  ــه در جه ــادم ک ــر افت ــن فک ای
ــد  ــن ش ــردارم. ای ــی ب ــا قدم ــای آنه رنج ه

ــر و  ــک همس ــا کم ــم ب ــم گرفت ــه تصمی ک
ــم  ــدازی کنی ــه ای را راه ان ــتانم موسس دوس
و و خدماتــی ارایــه کنیــم کــه افــرادی کــه 
ــوند،  ــت می  ش ــار معلولی ــن دچ ــس  از ای پ
مثــل مــن گیــج و ســردرگم نشــوند. وقتــی 
ــد  ــرکت می  کنن ــا ش ــراد در اردوه ــن اف ای
ــنا  ــق آش ــت موف ــراد دارای معلولی ــا اف و ب
مســیر  و  می گیرنــد  انگیــزه  می  شــوند، 
ــدن  ــط گذران ــا فق ــدف م ــد. ه را می  آموزن
یــک روز شــاد و تفریحــی نیســت، هدفمــان 
از ایــن برنامه هــا بــا همــه زحمت هــا و 
مســوولیت هایی کــه دارد، ایــن اســت کــه 
ــم. در  ــاد دهی ــم ی ــم و ه ــاد بگیری ــم ی ه
ــق دارای  ــای موف ــم آدم ه ــا ه ــن اردوه ای
ــا  ــد ی ــاال دارن ــالت ب ــه تحصی ــت ک معلولی
مقــام  پاراالمپیــک  مســابقات  در  مثــال 
می کننــد  شــرکت  کرده انــد،  کســب 
افســردگی  دچــار  کــه  افــرادی  هــم  و 
ــا مشــکل  ــوز نتوانســته اند ب هســتند و هن
جســمی خــود کنــار بیایــد. ایــن افــراد بــا 
تجربیــات  از  می  شــدند،  آشــنا  یکدیگــر 
هــم  بــه  و  می  کننــد  اســتفاده  هــم 
کمــک می  کننــد. خیلــی مهــم اســت 
ــرای جمــع شــدن  ــی ب ــه موسســه فضای ک
ایــن افــراد کنــار هــم و ایجــاد تعامــل بیــن 
آنهــا ایجــاد کرده اســت. ولــی واقعیــت 
ایــن اســت کــه در شــروع فکــر نمی کــردم 
ــن  ــه م ــراب ب ــه اســترس و اضط ــن هم ای
وارد شــود کــه در ســن ۳۸ ســالگی چهــار 
بگیــرد!  قــرار  قلبــم  رگ هــای  در  فنــر 
البتــه مــن تســلیم نمی شــوم و حتــی 
اگــر فشــارها بیشــتر هــم باشــد مقاومــت 
می  کنــم چــون تعهــدی بــا خــدا دارم، 
ــه  ــه ب ــد ک ــم کن ــته ام کمک ــدا خواس ازخ
ــی ام را  ــی از زندگ ــردم و بخش ــه برگ جامع
صــرف ایــن افــراد کنــم. االن هــم در حــال 

ــتم. ــدم هس ــرای تعه اج

چــرا شــما خودتــان از ســازمان میــراث 
فرهنگــی و ســایر ســازمان های مربوطــه 
مجوزهــای الزم را دریافــت نمی کنیــد 
کــه بتوانیــد به طــور مســتقل کارکنیــد؟

ــا بروکراســی  ــر شــدن ب ــرس درگی ــا از ت م
اداری و مانــدن پشــت در اتاق هــا و اتــالف 
وقــت، تاکنــون بــرای گرفتــن ایــن مجوزهــا 
ــن  ــه ای ــی گاهــی ب ــم. ول ــه نکرده ای مراجع
را  موسســه  مدتــی  کــه  می  کنــم  فکــر 
تعطیــل کنــم و بــه ادارات دولتــی مراجعــه 
کــرده و ســواالتم را بپرســم کــه واقعــًا اگــر 
یــک انجمن خیریــه بخواهد کار گردشــگری 
ــه  ــد، چ ــام ده ــی انج ــدون درآمدزای را ب
ــن  ــد؟ در ای ــته باش ــد داش ــی بای مجوزهای
مســیر مشــکالت خیلــی زیــاد اســت. 
اوایــل فکــر می  کردیــم کــه می  توانیــم 
ــا  ــم و ت ــه کنی ــتانداردی ارای ــات اس خدم
ــه خدمــت  االن هــم ایــن موسســه صادقان
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هدف ما 
فقط گذراندن یک روز 

شاد و تفریحی نیست، 
هدفمان از این برنامه ها با همه 

مسوولیت هایی که دارد، این است که هم 
یاد بگیریم و
 هم یاد دهیم

کــرده  ولــی ادامــه کار بســیار ســخت و 
دشــوار اســت. مثــًال اگــر   بخواهیــم اردویــی 
در جــاده چالــوس برگــزار کنیــم، بایــد 
چنــد اکیــپ برونــد و باغــی را پیــدا کننــد 
ــته  ــازی را داش ــای مناسب س ــه حداقل ه ک
ــالش  ــی ت ــد کل ــم بای ــد از آن ه باشــد، بع
ــاغ  ــا بتوانیــم تخفیفــی در کرایــه ب کنیــم ت
ــم، چــون جامعــه هــدف مــا از نظــر  بگیری
اقتصــادی محدودیــت  دارنــد. بــه هــر 
حــال بــا زحمــت زیــاد تاکنــون ایســتادگی 
کرده ایــم و امیــدوارم کــه بــه پشــت گرمــی 

ــم. ــه دهی ــم ادام ــتان بتوانی دوس

ــرای  ــم ب ــب ه ــای داوطل ــما از نیروه ش
همــکاری در ســفر هایتــان اســتفاده 
ــما  ــا ش ــه ب ــراد چگون ــن اف می کنید،ای
و اهدافتــان آشــنا و ارتبــاط برقــرار 

؟ می  کننــد
"گــروه  ایــن افــراد کــه تحــت عنــوان 
امیــد"  ســاحل  داوطلــب  همیــاران 
اعضــاء فعــال موسســه مــا هســتند از 
طریــق وب ســایت موسســه و از طریــق 
شــبکه های اجتماعــی بــا خدمــات مــا 
آشناشــده و به طــور داوطلبانــه بــا مــا 
ــوولیت  ــرم مس ــد. همس ــکاری می  کنن هم
ایــن گــروه را بــر عهــده دارد و در جلســاتی، 
ــا اهــداف موسســه آشــنا کــرده و  آنهــا را ب
آموزش هایــی در مــورد نحــوه رفتــار بــا 
دوســتان دارای معلولیــت و نیازهــای آنهــا 
دارای  فــرد  ســفرها،  ایــن  در  می دهــد. 
ــدا  ــم ج ــت از ه ــرد تندرس ــت و ف معلولی
نیســتند، همــه در یــک ســطح هســتیم و 
نــگاه از بــاال بــه پاییــن وجــود نــدارد. همــه 
انســانیم و می  خواهیــم یــک روز خــوب 
را در کنــار هــم بگذارنیــم. نزدیــک بــه 
پنجــاه نفــر همیــار داوطلــب داریــم کــه بــا 
ــا کمــک  ــاز برنامــه هــا از آنه ــه نی توجــه ب
می  گیریــم. حتــی بعضــی از ایــن افــراد 
ــا  ــود در برنامه ه ــواده خ ــر و خان ــا همس ب
ــه  ــک ب ــان کم ــد و هدفش ــرکت می  کنن ش
ــراه  ــدون هم ــا و ب ــه تنه ــرادی اســت ک اف

ــتند. هس

ــا بــه حــال اردوهــای چنــد روزه هــم   ت
ــد؟ ــزار کرده ای برگ

روزه  یــک  مــا  اردوهــای  تمــام  خیــر. 
بوده انــد. حتــی اردوی گالب گیــری کاشــان 
ــته ایم.  ــب برگش ــه و ش ــح رفت ــم صب را ه
ــزار  ــد روزه برگ ــای چن ــون اردوه ــا تاکن م
ســازمان  از  همین جــا  از  نکرده ایــم. 
می کنــم  درخواســت  کشــور  بهزیســتی 
ــه در  ــی ک ــوابق و تجربیات ــه س ــه ب ــا توج ب
ــک  ــزاری ی ــم، برگ ــگری داری ــوزه گردش ح
ســری از اردوهــا را مثــل اردوهــای شــمال 
ــا  ــد ت ــذار کنن ــه واگ ــه موسس ــهد، ب و مش

ــم. ــزار کنی برگ

آیــا قبــل از هــر برنامــه یــا اردویــی شــما 
ــاران  ــا همی ــی ب ــه توجیه ــک جلس ی

ــد؟ داری
بلــه. قبــل از هــر برنامــه ای کــه مثــًال 
ــه  ــر را ب ــاه نف ــا دویســت و پنج دویســت ت
توجیهــی  جلســه  یــک  می  بریــم،  اردو 
ــزار  ــاران برگ ــن همی ــیم کار بی ــرای تقس ب
می کنیــم. هــر چنــد نفــر از همیــاران 
مســوولیت یــک اتوبــوس را بــر عهــده 
پذیرایــی  و  غــذا  برنامــه  و  می  گیرنــد 
ــی  ــه گاه ــد. البت ــی را اداره می کنن بین راه
مشــکالت غیرقابــل پیش بینــی هــم پیــش 
می  آیــد کــه بــا هماهنگــی و همــکاری 
دوســتان همیــار حــل می شــود. خــدا 
ــًال کار  ــا کام ــار م ــتان همی ــکر دوس را ش
ــه  ــه حر ف ــا وجوداین ک ــتند و ب ــوده هس آزم
آنهــا چیــز دیگــری اســت، ولــی از جــان و 
ــود  ــفاف خ ــاک و ش ــای پ ــا قلب ه دل و ب
صمیمانــه بــا مــا همــکاری می  کننــد. 
نکتــه ای کــه دوســت دارم بگویــم ایــن 
اســت کــه مــن چــون اصالتــًا اهــل دزفــول 
ــده ام، ارادت  ــگ را دی ــتم و دوران جن هس
قلبــی بــه جانبــازان و شــهدا و کســانی کــه 
ــتند  ــود گذش ــی خ ــال و زندگ ــان و م از ج
و در جبهه هــا جنگیدنــد، دارم. ایــن افــراد 
ازخودگذشــته افــراد پاکــی بودنــد کــه در آن 
ــا  ــه در جبهه ه ــد داوطلبان ــان می  طلبی زم
ــم  ــم بگوی ــاال می  خواه ــد. ح ــت کنن خدم
ــاران داوطلــب جــوان کــه همــه  ایــن همی
ــم  ــرده ای ه ــرهای تحصیل ک ــا و پس دختره
در  کــه  همان هاینــد  نســل  از  هســتند، 
ــه  ــد ک ــد و االن می  طلب ــا جنگیدن جبهه ه
این گونــه بــه جامعــه خــود خدمــت کننــد. 
ــان  ــه،از هم ــم رگ و ریش ــم بگوی می  خواه
تبــار اســت و حیــف اســت به جــای اینکــه 
ــان  ــوند، برایش ــت ش ــان حمای ــن جوان ای
دل زدگــی  آنهــا  در  و  شــود  مانع تراشــی 

ــود. ــاد ش ایج

چــه مشــکالتی را در ســر راه خــود 
ــووالن  ــاری از مس ــه انتظ ــد و چ می  بینی

ــد؟ ــط داری ذی رب
مــن کل گالیــه ام شــاید ایــن باشــد کــه چرا 
ــی  ــیر انجمن های ــی مس ــازمان های دولت س
ــا  ــه تنه ــد؟ ن ــوار نمی کنن ــا را هم ــل م مث
ــع  ــه مان ــد، بلک ــوار نمی کنن ــیر را هم مس
ــم  ــن نمی خواه ــد. م ــم می کنن ــی ه تراش
نــام ســازمان خاصــی را ببــرم ولــی در 
ــن  ــک انجم ــد ی ــه بخواهی ــد ک ــر بگیری نظ
ــد  ــد. اول بای ــت کنی ــه ای را ثب ــا موسس ی
از یــک ســازمان مرجــع مجــوز بگیریــد 
و ســپس فضــای الزم بــرای موسســه را 
ــه  ــازمان خیری ــک س ــا ی ــد. آی ــه کنی تهی
ــروع  ــی ش ــای مردم ــا کمک ه ــه ب ــا ک نوپ
ــه  ــی را ب ــد مکان ــت می  توان ــه کارکرده اس ب
ــد؟  ــون تومــان اجــاره کن ــغ صــد میلی مبل
بنابرایــن مجبــور اســت از ســازمان های 
هــر  و  بخواهــد  کمــک  دیگــر  دولتــی 
کــدام از ایــن مراحــل کلــی رایزنی هــا و 
ــی  درگیری هــای خــاص خــود را دارد. زمان
ــم  ــل گرفتی ــکان را تحوی ــن م ــا ای ــه م ک
ــا کمــک گروه هــای  ــه ب ــود ک ــه ای ب مخروب
داوطلــب و حتــی افــراد خانــواده، آن را بــه 
شــکل امــروزی درآوردیــم. همــه کار کردنــد 
ــقفی  ــتیم س ــا توانس ــیدند ت ــت کش و زحم
بزنیــم و درودیــواری تمیــز کنیــم و آن را بــه 
ــا ایــن وجــود  شــکل امــروزی درآوردیــم. ب
تومــان  میلیــون  دوازده  حــدود  چیــزی 

ــدیم. ــروض ش مق

انجمن هایــی هســتند کــه در حــوزه 
گردشــگری افــراد درای معلولیــت کار 
ــمال  ــی در ش ــز اقامت ــد و مراک می  کنن
ــما  ــا ش ــد. آی ــهد دارن ــا مش ــور ی کش
کمــک  انجمن هــا  ایــن  امکانــات  از 

؟ یــد فته ا نگر
بلــه انجمن هایــی هســتند کــه ســالیان 
زیــادی اســت کــه کار می  کننــد و جــا 
ــر کــه  ــًال همیــن رعــد الغدی ــد. مث افتاده ان
ــد.  ــک می  کنن ــا کم ــه م ــع ب ــی مواق خیل
اســت  ایــن  مــا  افتخــارات  از  یکــی 
دولتــی،  ســازمان های  از  بیشــتر  کــه 
ــد؛  ــان می کنن ــکار کمکم ــای هم انجمن ه
مثــل مجتمــع رعــد مرکــز و رعــد الغدیــر. 
آنهــا بــه مــا پیشــنهاد اســتفاده از فضاهــای 
اقامتی شــان را داده انــد کــه از آن اســتقبال 
ــام  ــه ن ــم ب ــری ه ــن دیگ ــم. انجم می کنی
ــه  ــود دارد ک ــارس وج ــوالن پ ــن معل انجم
هــم در حــوزه گردشــگری معلــوالن و هــم 
برگــزاری جشــنواره ها فعــال هســتند و مــا 

ــم. ــه داری ــم رابط ــا ه ــا آنه ب

به جــز ســفر و گردشــگری چــه خدماتــی 
ــد  ــاحل امی ــام آوران س ــه پی در موسس

ــود؟ ــه می ش ارای
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نزدیک به پنجاه نفر داوطلب همیار داریم 
که با توجه به نیاز اردوها 
از آنها کمک می  گیریم. 

حتی بعضی از این افراد با همسر و 
خانواده خود در برنامه ها شرکت می  کنند 
و هدفشان کمک به افرادی است که

 تنها و بدون همراه هستند

در خیلــی از برنامه هــا متوجــه شــدیم کــه 
ــرای  ــی ب ــوان مال ــتان ت ــیاری از دوس بس
ــت را  ــد و عل ــه اردو را ندارن پرداخــت هزین
در بــی کار بــودن آنها و نداشــتن اســتطاعت 
مالــی دانســتیم. پــس بــه ایــن فکــر کردیــم 
کــه در کنــار بحــث گردشــگری، مســابقات 
ورزشــی، ســینما، تئاتــر و برنامه هایــی 
ــاد  ــا ایج ــرای اعض ــت ب ــرژی مثب ــه ان ک
را  آموزش هایــی  ســری  یــک  می  کنــد، 
هــم تحــت عنــوان کارآفرینــی ایجــاد کنیــم 
ــتغال و  ــه اش ــد ب ــه می توان ــی ک و هنرهای
ــه  ــز ب ــن مرک درآمدمنجــر شــود را در همی
ــن  ــه همی ــم. ب ــوزش دهی ــان آم داوطلب
ــوازم  ــاخت ل ــوزش س ــای آم ــل دوره ه دلی
دایــر  موسســه  در  را  چوبــی  و  تزیینــی 
ــن  ــه در همی ــگاهی ک ــم و در نمایش نمودی
ــه  ــه و ب ــا را عرض ــت آنه ــع اس ــکان واق م
فــروش می  رســانیم. بــه اهالــی محــل 
ــای  ــه به ج ــم ک ــانی کرده ای ــم اطالع رس ه
خریــد اجنــاس چینــی بــه عنــوان هدیــه، 
از کارهــای دســتی ارایــه شــده درایــن 
ــن  ــر از ای ــه غی ــد. ب ــد کنن ــگاه خری فروش
ــه در  ــی ک ــت، در بازارچه های ــگاه ثاب فروش
برگزارمی شــوندهم  مختلــف  اماکن هــای 
را  خــود  تولیــدات  و  می  گیریــم  غرفــه 
عرضــه می کنیــم. ۲۰ درصــد مبلــغ فــروش 
ســازندگان  بــه  مابقــی  و  انجمــن  بــه 

ــرد. ــق می  گی ــتی تعل ــای دس هنره

نحــوه اطالع رســانی شــما در مــورد 
ــه  ــای آموزشــی چگون ــا و کارگاه ه اردوه

ــت؟ اس
ســامانه  عضــو  هــزار  دو  حــدود  مــا 
پیامکــی داریــم و بــرای هــر برنامــه ای کــه 
می فرســتیم.  پیامــک  برگزارمی کنیــم، 
وب ســایتی هــم داریــم کــه اطالعــات 
داده  قــرار  آن  در  موسســه  بــه  مربــوط 
می شــود. عــالوه بــر آن در شــبکه های 
اینســتاگرام  و  تلگــرام  مثــل  اجتماعــی 
عضــو هســتیم و برنامه هایمــان را در آن 
صفحــات قــرار می  دهیــم. مــا بــا بســیاری 
ــتیم  ــاط هس ــر در ارتب ــای دیگ از انجمن ه
و اطالعاتمــان را رد و بــدل می کنیــم و 
از ایــن بابــت خوشــحالیم کــه انجمــن 
ــا توانســته  ــک انجمــن نوپ ــوان ی ــا به عن م
اســت خــودش را در بیــن ســایر انجمن هــا 
جــا بیانــدارد و بتوانــد همــکاری و تعامــل 

ــد. ــته باش ــا داش ــا آنه ــی ب خوب

ایــن شــماره مجلــه توان یــاب بــه نقــش 
ــالمت روح و روان  ــت در س ــات فراغ اوق
ــاص دارد. ــت اختص ــراد دارای معلولی اف
شــما چــه نظــری در ایــن مــورد داریــد؟ 
ــی  ــاع، نوع ــور در اجتم ــگری و حض گردش
یــک  توان بخشــی  اســت.  توان بخشــی 
ــه  ــار ضایع ــه دچ ــردی ک پروســه اســت. ف

خدمــات  از  بخشــی  می شــود،  نخاعــی 
درمانــی،  پزشــکی،  خدمــات  شــامل؛ 
هــم  بخشــی  و  جراحــی  اعمــال  دارو، 
ــی و  ــل کاردرمان ــکی مث ــات پیراپزش خدم
ــی  ــه می شــود. یعن ــه او ارای ــی، ب فیزیوتراپ
ــام  ــی انج ــاظ جســمی روی او کارهای ازلح
ــه و روان او  ــه روحی ــا ب ــی آی ــرد، ول می گی
ــن  ــا ای ــدف م ــود؟ ه ــی می ش ــم توجه ه
و  روحــی  قســمت های  روی  کــه  اســت 
ــع  ــم. درواق ــرادی کار  کنی ــی چنیــن اف روان
اهمیــت دادن بــه اوقــات فراغــت یــک 
ــا  ــد. م ــاب می  آی ــی به حس ــوع توان بخش ن
ــتیم  ــردان داش ــش ک ــن اردو در بخ چندی
ــا  ــواری ب ــتان، س ــر از دوس ــت نف و دویس
ــه،  ــن تجرب ــد. همی ــه کردن ــب را تجرب اس
اســمش، اســب درمانــی اســت کــه درواقــع 
ــا کمــک  ــی و توان بخشــی ب حــرکات تعادل
اســب اســت. در کنــار ایــن برنامه هــا 
ــًا  ــت صرف ــن اس ــتان ممک ــی از دوس خیل
ــد  ــه کنن ــرگرمی آن توج ــای س ــه جنبه ه ب
کــه آن هــم بســیار الزم و مفیــد اســت.آرزو 
دارم کــه دوســتان دارای معلولیــت، هیــچ 
ــان را  ــد و خودش ــس نکنن ــودی را ح کمب
کمتــر از بقیــه نداننــد. اگــر کســی بــه آنهــا 

گفــت مــن ســوارکاری کــرده ام، آنهــا هــم 
بگوینــد مــن هــم ســوارکاری کــرده ام! اگــر 
ــا  ــه ام ی ــر رفت ــه کوی ــن ب ــت م ــی گف کس
ــه روســتای  ــا ب ــری کاشــان ی ــه گالب گی ب
ــه رفتــه ام آنهــا هــم بگوینــد مــا هــم  ابیان
توان بخشــی  لحــاظ  از  ایــن  رفته ایــم. 
روحــی خیلــی موثــر اســت. نامه هــای 
ــا  ــت م ــه دس ــر اردو ب ــس از ه ــادی پ زی
می  رســد و از تاثیــرات زیــادی کــه ایــن 
از  پــس  می گوینــد.  داشــته اند  ســفرها 
آخریــن ســفر، نامــه ای از طــرف یــک 
ــزی ســی ودو  ــج مغ ــه فل ــال ب دوســت مبت
ــه دســت مــن رســید کــه نوشــته  ســاله ب
بــود، ایــن اولیــن ســفری بــود کــه بــدون 
پــدر و مــادرم آمــدم! البتــه مــا همــه 
ایــن دســت آوردها را مدیــون همیارانــی 
هســتیم کــه بــدون چشــم داشــت، زحمت 
می کشــند و باعــث ایجــاد حــس اســتقالل 
در دوســتان دارای معلولیــت می شــوند. 
درســت اســت کــه آنهــا از کمــک همیــاران 
برخــوردار هســتند امــا واقعیــت ایــن اســت 
کــه بــدون همــراه و تنهــا بــه اردو آمــده و 
هیــچ چیــز بهتــر از مســتقل زندگــی کــردن 
ــای  ــت . برنامه ه ــردی نیس ــتقالل ف و اس
و  نیــاز  مــورد  واقعــًا  فراغــت  اوقــات 

انرژی زاســت. 

وسخن آخر:
ــازمان های  ــا و س ــن انجمن ه ــر م ــه نظ  ب
اجرایــی  بازوهــای  مردم نهــاد، 
ــت  ــتند و ظرفی ــی هس ــازمان های دولت س
ســازمان های  از  بیشــتری  عملکــردی 
ایــن  در  کــه  کســانی  دارنــد.  دولتــی 
بــرای  می کننــد،  فعالیــت  انجمن هــا 
ــد و  ــد و توقــع مــادی ندارن دلشــان می  آین
بــه همیــن خاطــر پتانســیل ایــن انجمن هــا 
بیشتراســت.  دولتــی  ســازمان های  از 
ــه  ــی ب ــازمان های دولت ــم س ــن می  گوی م
را  راهشــان  کننــد،  اعتمــاد  انجمن هــا 
ــد کمکشــان  ــر می  توانن ــد و اگ ــوار کنن هم
ــا  ــه انجمن ه ــند ک ــن باش ــد و مطمئ کنن

ــرد. ــد ک ــک خواهن ــا کم ــه آنه ــز ب نی

ــات  ــس هی ــونیا شناســی آذری، رئی س
مدیــره انجمــن پیــام آوران ســاحل 
امیــدو مســوول گــروه همیــاران اســت.
بــا او هــم در مــورد ایــن گــروه داوطلب 
گــروه  مــورد  در  کردیــم.او  ســوال 

ــت:  ــاران گف همی
ــرده  ــوان تحصیل ک ــان ج ــا و آقای خانم ه
در  کــه  هســتند  شــاغلی  اکثــرًا  و 
برگــزاری  مثــل  مختلــف  برنامه هــای 

اردوهــا  و  همایش هــا  بازارچه هــا، 
بــه مــا کمــک می  کننــد. ایــن افــراد 
ــراد  ــوزه اف ــه در ح ــد، داوطلبان عالقه من
می کننــد.  فعالیــت  معلولیــت  دارای 
ایــن افــراد جــز تیــم مدیریتــی و اجرایــی 
ــا  ــه کاره ــتند و در هم ــا هس ــه ه برنام
از تــدارکات گرفتــه تــا ایجــاد نظــم و 
ــکاری  ــا هم ــام برنامه ه ــر انج ــارت ب نظ

. می کننــد

شال زرد رنگ، عالمت گروه همیاران است!
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همیاران در سفرها چه وظایفی بر عهده دارند؟
همیــاران جــز تیــم مدیریتــی و اجرایــی برنامه هــا هســتند 
کــه در ســفرها معمــوال در همــه کارهــا از تــدارکات گرفتــه 
ــا همــکاری  ــر انجــام برنامه ه ــا ایجــاد نظــم و نظــارت ب ت
ــردن پکیج هــای  ــال در بســته بندی ک ــد. بطــور مث می کنن
خوراکــی کمــک می  کننــد. در کمــک بــه افــراد دارای 
معلولیــت کــه بــا ویلچــر حرکــت می کننــد، در بــاال رفتــن 
ــی  ــن در اجرای ــد. هم چنی ــک می  کنن ــه کم ــپ و پل از رم

ــد و... ــا هــم نظــارت دارن شــدن نظــم در برنامه ه

ــاران  ــروه همی ــه گ ــد ب ــه می  توانن ــان چگون داوطلب
ــد؟ بپوندن

و  ســایت  در  و  تهیــه  عضویــت  بــرای  فرم هایــی  مــا 
ــن  ــدان ای ــم .عالقه من ــرار داده ای ــی ق ــبکه های اجتماع ش
فرم هــا را تکمیــل و ارســال می کننــد. مــا بــا آنهــا تمــاس 
ــه  ــه موسس ــه ب ــم ک ــوت می  کنی ــا دع ــم و از آنه می گیری
ــد. در بازارچه هایمــان هــم فرم هــای پیــش عضویــت  بیاین
را در اختیــار داوطلبــان قــرار می  دهیــم . داوطلبانــی 
ــوت  ــه دع ــه موسس ــد ب ــر می  کنن ــا را پ ــن فرم ه ــه ای ک
می  شــوند و درگروه هــای ده نفــره آموزش هایــی بــه 
ــال  ــک ش ــا ی ــاران ب ــروه همی ــود. گ ــا داده می ش آنه
زردرنــگ و بــا آرم پیــام آوران ســاحل امیــد در بازارچه هــا 
ــاران  ــد. همی ــرکت می  کنن ــه ش ــای موسس و برنامه ه
دو دســته هســتند؛ همیــاران عــادی و همیــاران 
ثابــت. همیــاران ثابــت کســانی هســتندکه از هــر ســه 
ــد  ــرکت می  کنن ــه ش ــک برنام ــل در ی ــه، حداق برنام
ولــی همیــاران عــادی افــرادی هســتند کــه مشــغله 
بیشــتری دارنــد ولــی دوســت دارنــد در برنامه هــای 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــد و ب ــرکت کنن ــا ش م
ــرا  ــه دکت ــم ک ــی داری ــا همیاران ــد. م ــک کنن کم
دارنــد و یــا اســتاد دانشــگاه هســتند. هرکســی به 
یــک نیتــی در ایــن برنامه هــا شــرکت می  کننــد.

چــه آموزش هایــی بــه ایــن افــراد داده 
؟ د می شــو

بــه همیــاران نحــوه کمــک کــردن بــه افــراد 
دارای معلولیــت را آمــوزش می دهیــم، البتــه 
ــز و  ــا ترحم آمی ــه نگاه ه ــد ک ــن تاکی ــا ای ب
ــه پاییــن نباشــد. همان طــور هــم  ــاال ب از ب
ــرد  ــه یــک ف ــر شــخصی بخواهــد ب کــه اگ
ــوال  ــد از او س ــد بای ــک کن ــت کم تندرس
ــک  ــما کم ــه ش ــد ب ــا مایلی ــه آی ــد ک کن
کنــم، یــا نــه؟ بایــد از افــراد دارای 
معلولیــت هــم بــه همیــن صــورت 
ــا  ــک کردن ه ــن کم ــود. ای ــوال ش س
آموزش هــا  باشــد.  زور  بــه  نبایــد 
نحــوه رفتــار مطلــوب بــا افــراد دارای 
روی  و  می دهــد  یــاد  را  معلولیــت 
واژه هــای مناســبی مثــل؛ افــراد 
دارای معلولیــت و افــراد غیرمعلــول 
ــول،  ــل معل ــی مث ــای واژه های به ج
ســالم، مددجــو، توانیــاب و... 

می کنــد. تاکیــد 
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محمداسـماعیل شـیخ قرایـی متولـد سـال ۱۳۴۲ 
اسـت. او از هفـت ماهگـی بـه دلیـل فلـج اطفـال، دچار 
معلولیت شده اسـت. شـیخ قرایی، از اردیبهشـت ماه سال 
۱۳۶۲ فعالیت هـای انجمنـی خود را شـروع کرده اسـت. او 
بیـش از ۱۴ سـال عضو  هیـات مدیره جامعه معلـوالن ایران 
بـوده و حـاال هم عضو  هیـات  امنای انجمن نـدای معلوالن 
می باشـد. شـیخ قرایـی کارمنـد بازنشسـته شـرکت ایران 
ایـر اسـت او پـس از بازنشسـتگی در سـال ۱۳۹۱ بـه فکر 
تاسـیس انجمنی در جهت گردشـگری افراد دارای معلولیت 
افتـاد و انجمـن فرهنگـی ورزشـی و گردشـگری معلـوالن 
پـارس را تاسـیس کـرد. از او در مـورد اهداف ایـن انجمن، 
فعالیت هـا، اهـداف و چالش هایـی که بـا آن روبه رو اسـت 

پرسـیدیم کـه می خوانید.

تعریفی که برای خودمان قائل شدیم این 
است که یک فرد دارای معلولیت بتواند 
با رعایت استاندارد و تجهیزات الزم به 

تنهایی به یک سفر گردشی برود

فرهنگی  انجمن  مورد  در  شیخ قرایی،  آقای 
ورزشی و گردشگری معلوالن پارس بگویید 
و این که با چه انگیزه ای به تاسیس آن اقدام 

کردید؟
از آن جــا کــه مــن ســال ها بــه عنــوان 
مســافران  و  پــرواز  امــور  کارشــناس 
ــت  ــر فعالی ــران ای کثیرالســفر در شــرکت ای
کــرده ام، همــه ایــن تجربیــات باعــث شــد 
کــه بخواهــم در پــر کــردن خــال گردشــگری 
افــراد دارای معلولیــت تــالش کنــم. پــس از 
ســی و چندســال ســابقه فعالیــت انجمنــی 
در حــوزه معلــوالن، فهمیــده ام کــه مســایل 
ــر  ــت و ه ــر اس ــًال بک ــوز کام ــوالن هن معل
ــاز  ــن حــوزه کار شــود، ب ــم در ای ــدر ه چق
ــه همیشــه  ــواردی ک ــم اســت. از م هــم ک
مــورد غفلــت قــرار گرفته اســت، بحــث 
ــت.  ــت اس ــراد دارای معلولی ــگری اف گردش
ــن  ــن انجم ــرای ای ــدا ب ــه از ابت ــی ک آرمان
تبییــن کرده ایــم، ایجــاد نشــاط، شــادابی، 
ــاد و  ــان ش ــت. انس ــی اس ــد و بالندگ  امی
بــا نشــاط تفکــرش قوی تــر و امیــد بــه 
آینــده اش بیشــتر خواهــد بــود. ایــن در 
ــدق  ــم ص ــت ه ــراد دارای معلولی ــورد اف م
می کنــد. ایــن شــعار و ایــن انگیزه  هــا، 
همــه بــا هــم دســت بــه دســت هــم داد که 

ــل  ــوالن را در اوای ــگری معل ــن گردش انجم
ــا هــدف رعایــت اســتاندارد در  ســال ۹۱، ب
ــه راه  ــت، ب ــراد دارای معلولی گردشــگری اف
ــه  ــود ک ــن ب ــان ای ــن کارم ــم. اولی بیاندازی
واژه ای بــه نــام "پاراتــور" را بــرای گردشــگری 
ــا  ــن واژه را ج ــم و ای ــف کنی ــوالن تعری معل

ــم.  بیاندازی

مشابه واژه "پارا" در پاراالمپیک؟
 بلــه. کامــال درســت اســت. پــارا بــه معنای 
مــوازی و تــور بــه معنای گردشــگری اســت. 
ــارج  ــن واژه ای در خ ــم چنی ــر کن ــن فک م
ــه  ــی ک ــدارد. تعریف ــم وجــود ن از کشــور ه

ــن اســت  ــدیم ای ــل ش ــان قائ ــرای خودم ب
ــا  ــد ب ــت بتوان ــرد دارای معلولی ــک ف ــه ی ک
رعایــت اســتاندارد و تجهیــزات الزم بــه 

ــرود. ــه یــک ســفر گردشــی ب تنهایــی ب

 تا به حال چند پاراتور اجرا کرده اید؟ 
ــیزده  ــدود دوازده، س ــال در ح ــه ح ــا ب  ت
ســفرها  ایــن  در  داشــته ایم.  پاراتــور 
ــم،  ــوره کار کنی ــم چندمنظ ــعی کرده ای س
مناسب ســازی  شناســایی  اماکــن  اول 
شده اســت (کــه متاســفانه خیلــی کــم 
هســتند)، دوم  آمــوزش بــه خانــواده، بــرای 
همراهــی آنهــا بــا فرزنــد یــا قــوم و خویــش 
دارای معلولیــت خــود. مــا افــراد دارای 
ــل  ــه دلی ــه ب ــم ک ــادی را داری ــت زی معلولی
شــرایط فیزیکــی  امــکان مســافرت بــا 
ــه  ــم ک ــعی کرده ای ــد. س ــواده را ندارن خان
بــا آمــوزش افــراد خانــواده، آنهــا را در 
ــا در  ــم ت ــارکت دهی ــود مش ــای خ پاراتوره
ــراه فرزندشــان  ــه مســافرت ها هم ــن گون ای
ــازه  ــادی اج ــرایط م ــفانه ش ــند. متاس باش
ــم  ــر بتوانی ــل کمت ــه در فواص ــد ک نمی  ده
پاراتورهــا را راه بیندازیــم، ولــی در ایــن ســه 
ــم.  ــزار کرده ای ــور برگ ــیزده پارات ــال، س س
همیــن کار باعــث شــده کــه نــگاه میــراث 

به امید روزی که یک فرد دارای معلولیت 
به تنهایی بتواند به  سفر گردشی برود ! 

در گفت وگو با محمد اسماعیل شیخ قرایی، مدیرانجمن فرهنگی ورزشی و گردشگری معلوالن پارس
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هدف ما این است که هم بتوانیم افراد 
دارای معلولیت خارج کشور را برای 
بازدید از جاذبه  ها و توانمندی  های 

گردشگری به ایران بیاوریم و هم بتوانیم 
افراد دارای معلولیت ایرانی را به خارج از 

کشور ببریم

فرهنگــی بــه افــراد دارای معلولیــت جلــب 
شــود. یکــی از تاکیــدات مــا در ســفر، 
قصــد  اســت.  ایرانــی  فرهنــگ  اشــاعه 
داریــم بــا دیــدار از  اماکــن و ابنیــه   تاریخــی، 
فرهنــگ بومــی و ملــی خــود را زنــده  کنیم. 
کشــور ایــران قدمتــی چندیــن هــزار ســاله 
ــا  ــه زمــان مادهــا برمی گــردد، ت دارد کــه ب
وقتــی نتوانیــم گردشــگری را  اشــاعه دهیــم 
ــل  ــف عم ــان ضعی ــا فرهنگم ــاط ب در ارتب

کرده ایــم. 
ــن را،  ــه انجم ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ب
ــگری  ــی و گردش ــی، ورزش ــن فرهنگ انجم
و  کرده ایــم  نام گــذاری  پــارس  معلــوالن 
ــر ایــن اســت کــه جنبه هــای  اعتقادمــان ب
تاثیرگــذار  وقتــی  گردشــی  و  ورزشــی 
می شــوند کــه پایه هــای فرهنگــی خــود 
ــن  ــا اولی ــن م ــیم. انجم ــوی کرده باش را ق
انجمــن تخصصــی اســت کــه یــک هیــات  
امنــای آکادمیــک و متخصــص دارد کــه 
ــه  ــان مطالع ــر شــدن فعالیت هایم روی بهت

می کننــد. 

چه  با  و  است  روزه  چند  شما  سفرهای 
مشکالتی در این سفرها روبه رو هستید؟

بیشــتر ســفرهای مــا یــک یــا دو روزه 
ــب   ــا مناس ــکل م ــن مش ــتند. مهم تری هس
ــرون  ــودن ســرویس  های حمــل و نقــل ب نب
مســووالن  از  دارد  جــا  اســت.  شــهری 
ــاف تشــکر  ــای قالیب شــهرداری تهــران و آق
ــگان  ــل رای ــل و نق ــامانه حم ــه س ــم ک کن
ــار  ــردی در اختی ــرای تهران گ ــوالن را ب معل
ــرویس  های  ــن س ــا از ای ــته اند. م ــا گذاش م
ــم.  ــتفاده می کنی ــده اس ــازی ش مناسب س
ــم  ــار داری ــم انتظ ــا ه ــایر نهاده ــی از س ول
کــه تســهیالتی در ســفرهای بــرون شــهری 
ــل شــوند  ــت قای ــراد دارای معلولی ــرای اف ب
ــرای  ــده ب ــاال برن ــک ب ــزام ی ــل ال و حداق
ماشــین  ها و یــا اتوبوس  هــا را قائــل شــوند. 

زمینه  در  که  دیگری  انجمن های  با  شما 
تماس  در  هم  می کنند  فعالیت  گردشگری 

هستید؟
انجمن  هایــی هســتند کــه در ایــن حــوزه کار 
می کننــد. یکــی از آنــان انجمــن پیــام آوران 
ســاحل امید اســت کــه بــه مدیریــت شــهرام 
مبصــر فعالیــت می کنــد. غیر از آقــای مبصر 
و انجمــن ایشــان کــه نــام گردشــگری دارد، 
گروه هــای دیگــری هــم در ایــن زمینــه 
فعالیــت می کننــد. ولــی این کــه آیــا نــکات 
ــا  ــن ســفرها رعایــت می شــود ی فنــی در ای
نــه را مــن نمی  دانــم و اظهارنظــر هــم 
ــرای  ــالش ب ــه در ت ــی همیش ــم. ول نمی  کن
ــا در برگــزاری  ــا هســتیم. م ــا آنه ارتبــاط ب
جشــنواره  ها و نمایشــگاه  ها از هم پوشــانی 
می کنیــم.  اســتفاده  انجمن  هــا  ســایر 
ــواب  ــت ج ــچ وق ــی هی ــک صدای ــون ت چ

نمی  دهــد. در مــورد اجــرای برنامه  هــای 
ــا  ــم وب ــی داری ــن اهداف ــم چنی ــور ه پارات
ــا  ــم. م ــاط می گیری ــر ارتب ــای دیگ انجمن  ه
در پاراتورهایمــان حتمــا از افــراد متخصص، 
ــتفاده  ــگری اس ــان گردش ــًا راهنمای خصوص
می کنیــم. در ســفرهایمان حتمــا پزشــک و 
دســتیار پزشــک داریــم. مزیــت راهنمایــان 
ــا  ــنایی ب ــالوه بر آش ــه ع ــن اســت ک ــور ای ت
ــه  ــا، از تاریچ ــی آنه ــی و معرف ــه تاریخ ابنی
ــا هــم می گوینــد کــه باعــث  احــداث آن بن
ایجــاد همبســتگی ملــی در گــروه می شــود. 
در ایــن ســفرها از موســیقی فولکوریــک 
ــد  ــون تاکی ــم، چ ــتفاده می کنی ــی اس ایران
ــای  ــه پایه ه ــه ب ــا توج ــن پاراتوره ــا در ای م
ــوم اســت. یکــی از  ــن مــرز و ب فرهنگــی ای
برنامه  هــای پیــش روی مــا، برگــزاری یــک 
پاراتــور کویرگــردی بــا هــدف آشــنایی و رصد 

ــد اســت  ــل از ســال جدی ــا قب ســتاره ها، ت
کــه امیدواریــم بتوانیــم آن را انجــام دهیــم. 
در ایــن پاراتورهــا همیشــه هــدف اصلیمــان 
را بــا شــادی و نشــاط همــراه می کنیــم تــا 
ــود.  ــفران ش ــر همس ــاط خاط ــث انبس باع
ــم،  ــش داری ــه در پی ــری ک ــه ای دیگ برنام
برگــزاری یــک پاراتــور در رابطــه بــا حــوادث 
و بالهایــی طبیعــی اســت کــه گریبــان افراد 
می گیــرد.  را  گردشــگر  معلولیــت  دارای 
هــدف  بــا  می گذاریــم  پاراتــوری  یعنــی 
ــت  ــرد دارای معلولی ــک ف ــی ی ــه زندگ اینک
پــس از حــوادث و بالیــای طبیعــی، چگونــه 
ــی دارد و در آن  ــه نیازهای ــد، چ ــد باش بای

شــرایط چــه بایــد بکنــد؟

انجمن شما برای فعالیت در حوزه گردشگری 
معلوالن مجوز دارد؟

بلــه. مــا از ســازمان بهزیســتی کشــور 
مجــوز گرفته ایــم. در واقــع مــا تــور گــردان 
نیســتیم، بلکــه ســمن گردشــگری معلــوالن 
ــور  ــه ت ــد ک ــاز باش ــر نی ــی اگ ــتیم. ول هس
ــوز آن را  ــد مج ــم، بای ــام دهی ــی انج گردان
از ســازمان میــراث فرهنگــی و یــا ســازمان 

ــم. ــی کشــور هــم بگیری هواپیمای
ــمول  ــابقه کاری ام، مش ــل س ــه دلی ــن ب م
و  هســتم  هواپیمایــی  آژانــس  گرفتــن 
ــده ام.  ــم گذران ــاص آن را ه ــای خ کالس  ه
ــراد دارای  ــم، اف ــه ه ــن اســت ک ــم ای هدف
ــد از  ــرای بازدی معلولیــت خــارج کشــور را ب
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ما در پاراتورهایمان حتما از انجمن صنفی 
راهنمایان تور استفاده می کنیم. حتما 

پزشک و دستیار پزشک
 در سفرهایمان داریم

ــه  ــای گردشــگری ب ــا و توانمندی  ه جاذبه  ه
ایــران بیاوریــم و هــم، معلــوالن ایرانــی را به 
خــارج از کشــور ببریــم. ایــن افــق کاری مــا 
اســت و ســعی کرده ایــم کــه برنامه  هایمــان 

ــر ایــن منــوال بریزیــم. را ب
ــن  ــم ای ــام داده ای ــه انج ــن کاری ک مهم تری
بــوده اســت کــه در ســال ۹۲ براســاس 
قوانیــن بین المللــی مثــل قوانیــن شــیکاگو، 
یاتــا،  ای کاتــو و... و قوانیــن جــاری در 
کشــورمان مثــل، قوانین ۱۶ مــاده ای حقوق 
معلــوالن و برنامه  هــای پنــج ســاله پنجــم، 
بــا هواپیمایــی کشــوری دســتورالعمل و 
قوانینــی را تدویــن کنیــم. در ایــن قوانیــن، 
حرکتــی،  جســمی  معلــوالن  نیازهــای 
ــالمندان  ــی س ــنوایان و حت ــان، ناش نابینای
دیــده شــده اند و بایــد تمــام دفاتــر فــروش 
ــزم  ــا مل ــا و فرودگاه  ه ــی و آژانس  ه هواپیمای
بــه رعایتــش باشــند. ایــن قوانیــن بــا 
ــوالن  ــن معل ــری انجم ــی و همفک هماهنگ
ــوالن کــه  ــون تشــکل  های معل ــارس و کان پ
ــا  در هــر دوی آنهــا خــودم عضــو بــودم و ب
همفکــری کارشناســان هواپیمایی کشــوری، 
ــورت  ــه ص ــن ب ــن قوانی ــدند. ای ــن ش تدوی
دســتورالعمل درآمــد و بــه  امضــای ریاســت 
ــان  ــوری و معاون ــی کش ــازمان هواپیمای س
ریاســت جمهــوری رســید و ســپس بــه 
ــازمان های  ــور و س ــتی کش ــازمان بهزیس س
مربوطــه ابــالغ شــد. بــه ایــن صــورت کــه 
ــدو ورود از  ــت، از ب ــرد دارای معلولی یــک ف
یــک گیت، توســط مســوول مربوطــه تحویل 
ــودش  ــه خ ــدون اینک ــود و ب ــه می ش گرفت
دخالتــی داشــته باشــد، مراحــل کاری اش 
ــا وارد  ــه هواپیم ــا ب ــود و نهایت ــی می ش ط
ــام  ــه در تم ــت ک ــن کاری اس ــود. ای می ش
جوامــع بین المللــی خــارج از کشــور انجــام 
می شــود و در ایــران هــم بایــد انجــام 
شــود. البتــه در ایــران هنــوز تــا جــا افتــادن 
آن راه درازی در پیــش اســت. اســتداللی 
ــا  ــه م ــن اســت ک ــد ای ــه مســووالن دارن ک
ــم  ــر نداری ــی ویلچ ــا حت ــی از جاه در خیل
کــه فــرد دارای معلولیــت یــا ســالمند را بــا 
آن انتقــال دهیــم و یــا ماشــین مخصــوص 
ــن  ــر م ــه نظ ــم! ب ــوالن نداری ــل معل حم
ــون در فرودگاه هــای  ــرای اجــرای ایــن قان ب
سراســر کشــور، یــک وحــدت کلمــه و یــک 
همپوشــانی همــه دوایــر مــورد نیــاز اســت 
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــون ب ــن قان ــه ای ک
ــازمان  ــه س ــی ب ــا حت ــود. م ــی ش و اجرای
آمادگــی  اعــالم  کشــوری  هواپیمایــی 
ــنایی  ــم کالس  های آش ــه حاضری ــم ک کرده ای
بــا معلولیت  هــا را بــرای کارمنــدان مرتبــط 
برگــزار کنیــم. شــاید کارمنــدی کــه پشــت 
میــز گیــت نشســته، ندانــد کــه معلولیــت 
ــوع  ــا ن ــد ب ــل بای ــت؟ او حداق ــن چیس م
ــود.  ــنا ش ــن  آش ــل م ــردی مث ــت ف معلولی
ــل  ــن دلی ــه ای ــا را ب ــن فعالیت  ه ــام ای تم

ــرد دارای  ــم ف ــه تکری ــم ک ــام می دهی انج
معلولیــت الزامــی شــود، ترحــم زدوده شــود 

ــود.  ــاق حــق ش و احق

آیا این قوانین تصویب شده، در فرودگاه  های 
ایران اجرا می شوند؟

ــون  ــم، چ ــدی کن ــم درصدبن ــن نمی  توان م
ــی در  ــم، ول ــاوت کن ــه  قض ــاید ناعادالن ش
بین المللــی  جنبــه  کــه  فرودگاه  هایــی 
ــدودی  ــا ح ــتورالعمل  ها ت ــن دس ــد، ای دارن
ــه  ــت ک ــد دانس ــا بای ــوند.  ام ــام می ش انج
ــی  ــه تنهای ــی ب ــت فرنگ ــک توال ــتن ی داش
کریــدور  بایــد  نیســت،  مناسب ســازی 
آن هــم مناســب باشــد، دســتگیره  های 
مخصــوص کنــار توالــت فرنگــی هــم تعبیــه 
ــن صــورت اســت  شــده باشــد و... . در ای
ــام  ــازی انج ــت مناسب س ــوان گف ــه می ت ک
شــده اســت. مناسب ســازی نیــاز بــه نــگاه 
ــر دولتــی اگــر  تخصصــی و فنــی دارد. دوای
دهنــد،  انجــام  را  کار  ایــن  نمی  تواننــد 
ــپاری  ــرون س ــه را ب ــن وظیف ــد ای می توانن
کــرده و از انجمن  هــای مربوطــه کمــک 
فکــری بگیرنــد. در اینجــا میــراث فرهنگــی 
حــرف اول را می زنــد. میــراث فرهنگــی بــه 
ــی را  ــه تاریخ ــه ابنی ــد ک ــتی می گوی درس
ــم  ــا می گویی ــی م ــت زد. ول ــوان دس نمی  ت
نیــازی بــه دســت زدن  بــه اماکــن تاریخــی 
نیســت، می شــود بــا تجهیــزات پرتابــل 
مثــل رمــپ ســیار، کفپــوش یــا نصــب یــک 
ــه مناســب،  ــاع و فاصل ــک ارتف ــر در ی باالب
ایــن  اماکــن را مناسب ســازی کــرد و بــرای 
ــراد دارای معلولیــت فرصــت اســتفاده را  اف

ایجــاد کــرد. 

آیا به دنبال ایجاد ارتباط بین انجمن خود و 
سازمان میراث فرهنگی و انتقال نظریاتتان 

بوده اید؟
مــا بــه دنبــال ایجــاد ایــن ارتبــاط هســتیم 
ولــی حرکتمــان خیلــی کنــد اســت چــون 
ــر  ــم و تغیی ــوض کنی ــا را ع ــد نگرش ه بای
نگــرش از لحــاظ جامعــه شناســی پیگیــری 
زیــادی می خواهــد و زمــان می بــرد. در 
ــم  ــن کار ورود کرده ای ــه ای ــر ب ــال حاض ح
ولــی ایــن کار نبایــد قائــم بــه یــک انجمــن 

ــد در  ــم بای ــر ه ــای دیگ ــد، انجمن  ه باش
ایــن حــوزه تــالش کننــد. یکــی از کارهــای 
و امســال  داده ایــم  انجــام  کــه  دیگــری 
ــزاری جشــنواره  ــود برگ ــن ســال آن ب دومی
هنرهــای تجســمی بــا موضــوع ســفر و 
ــود. در ســال  ــور ب معلولیــت در قالــب پارات
اول ایــن جشــنواره، در پنــج گرایــش هنری، 
ــی و  ــی، خطاط ــور، نقاش ــتر، کاریکات پوس
عکــس برگــزار شــد و  امســال هــم در ســه 
گرایــش پوســتر، عکــس و کاریکاتــور انجــام 
شــد. ایــن جشــنواره در تــاالر ســازمان 
ــی  ــارکت خیل ــا مش ــی و ب ــت صنعت مدیری
رعــد  انجمــن  خصوصــًا  انجمن  هــا  از 
ــن  ــرای ای ــد در اج ــز رع ــد. مرک ــزار ش برگ
ــرد و  ــا کمــک ک ــه م ــی ب جشــنواره  ها خیل
ــنواره را در  ــه جش ــنهاد دادندک ــی پیش حت

ــم. ــزار کنی ــز برگ ــد مرک رع

ارزیابی  چگونه  را  جشنواره  ها  این  بازخورد 
می کنید؟

بــه نظــر مــن نگاه هــا دارد بــه ســمت حــل 
مشــکالت افــراد دارای معلولیــت ســوق 
جشــنواره  ها،  ایــن  در  می کنــد.  پیــدا 
ــرکل  ــد. مدی ــرکت کردن ــم ش ــووالن ه مس
توانبخشــی ســازمان بهزیســتی کشــور هــم 
حضــور داشــتند. البتــه انتظــار داشــتیم که 
ــن  ــم در ای ــی ه ــراث فرهنگ ــوولین می مس
جشــنواره  ها حضــور داشــته باشــند کــه در 

ــد. ــه ضعیــف عمــل کردن ــن زمین ای
 امیدواریــم در ســومین ســال بتوانیــم ایــن 
جشــنواره را در ابعــاد بین المللــی کار کنیــم. 
االن هــم بســیاری از انجمن  هــا و ســایت  ها 
مرتــب بــه مــا زنــگ می زننــد و رصــد 
ــه ای اســت  می کننــد کــه کار در چــه مرحل
ــزار  ــی برگ ــه زمان ــوم در چ ــنواره س و جش
ــه  ــم توافقنام ــا در حــال تنظی می شــود؟ م
ــده  ــار برگزی ــرای نمایــش آث ــا بهزیســتی ب ب
در دهــه فجــر هســتیم. بایــد روی ایــن 
موضــوع، کار فرهنگــی کنیــم و آن را ترویــج 
دهیــم تــا کامــال جــا بیافتــد. مــن عقیــده 
می توانــد  آثــار  ایــن  از  کــدام  هــر  دارم 
ــاد  ــووالن ایج ــرای مس ــز ب ــی تفکرآمی نگاه
کنــد که بیشــتر بــه گردشــگری افــراد دارای 

ــد. ــت کنن ــت دق معلولی

فرهنگی  انجمن  در  شما  آتی  برنامه  های 
ورزشی و گردشگری معلوالن پارس چیست؟
دارای  افــراد  کــه  بگوییــم  می خواهیــم   
ــول  ــراد غیرمعل ــدا از اف ــد ج ــت نبای معلوی
بایــد  می گوییــم  امکانــات  مــا  باشــند. 
طــوری فراهــم شــود کــه افــراد دارای 
معلولیــت در هــر جایــی بتواننــد بــه راحتــی 
ــا  ــده م ــه آین حضــور داشــته باشــند. برنام
فعالیــت در رفــع همیــن موانــع اســت. 
کنــم.  بیــان  را  خاطــره ای  دارم  عالقــه 
ــا یــک نفــر همــراه،  مــن در ســال ۱۳۶۸ ب
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(یــک فــرد دارای معلولیــت و یــک همــراه) 
ــاوری۱،  ــور خودب ــوان ت ــت عن ــران تح از ای
بیســت کشــور اروپایــی را بــا ویلچــر رفتیــم. 
شــروع ایــن تــور از اســتانبول ترکیــه بــود. 
ــری  ــرد ویلچ ــان، ف ــین نیک زب ــای حس آق
ــوان  ــه عن ــم ب ــن ه ــد و م ــدی بودن توانمن
همــراه، لیــدر، مترجــم و عــکاس بــا ایشــان 
هــم ســفر بــودم. مــا دو نفــر ایــن ســفر را 
ــک آن  ــی المپی ــه مل ــی کمیت ــا هماهنگ ب
زمــان، وزارت امــور خارجــه و چنــد ســازمان 
دیگــر مثــل ســازمان هواپیمایــی کــه خــودم 
کارمنــدش بــودم، شــروع کردیــم و تــا 
ایتالیــا پیــش رفتیــم کــه هــم زمــان شــد با 
چهــارده خــرداد و رحلــت  امــام خمینــی که 
ــم  ــه ندهی ــور شــدیم کار خــود را ادام مجب
ــه  ــر ادام ــن دیگ ــم. م ــران برگردی ــه ای و ب
نــدادم ولــی آقــای نیک زبــان بــا گــروه 
ــزو  ــن ج ــه داد. ای ــن کار را ادام ــری ای دیگ
ــه  ــت ک ــن اس ــوب م ــی خ ــرات خیل خاط
۵۵۰۰ کیلومتــر را طــی کردیــم و در ایــن راه 
بــا مشــکالت بســیاری هــم روبــه رو شــدیم 
ــن خاطــرات بســیار  ــادآوری ای ــه ی کــه البت

لذت بخــش اســت.

 چگونه می توان اجرای قوانینی که مثًال برای 
فرودگاه ها تدوین شده را پیگیری کرد؟

ــراد  ــا اف ــدا اطــالع رســانی کــرد ت ــد ابت بای
قوانیــن  از  خودشــان  معلولیــت  دارای 
منــدرج مربــوط بــه خودشــان آگاهــی پیــدا 
کننــد. ایــن وظیفــه همــه ســایت  هایی 
معلــوالن اســت. دوســتان بــرای اطــالع از 
ــد  ــتورالعمل  ها می توانن ــن و دس ــن قوانی ای
ــی و  ــی، ورزش ــن فرهنگ ــایت انجم ــه س ب
گردشــگری معلــوالن پــارس بــه آدرس زیــر۲ 
مراجعــه کننــد. ایــن قوانیــن در ارتبــاط بــا 
ــن  ــم هســت. مهم تری بحــث گردشــگری ه
خواســته  مــا، حضــور افــراد دارای معلولیــت 
ــان  ــه خودش ــوط ب ــای مرب در برنامه ریزی  ه

اســت. 

چشم انداز آینده تان چیست؟
چشــم انداز مــا ایــن اســت کــه روزی شــرایط 
ــراد  ــم، اف ــه ه ــود ک ــم ش ــان فراه آن چن
دارای معلولیــت از خــارج ایــران بتواننــد بــه 
ــران ســفر کننــد و از جاذبه  هــای دیدنــی  ای
کشــور مــا دیــدن کننــد و هــم، افــراد دارای 
معلولیــت ایرانــی بتواننــد بــه خــارج از 
کشــور ســفر کننــد. انگیــزه ای پشــت ایــن 
ــران  ــی ای ــگ غن ــاعه فرهن ــا،  اش برنامه ه
ــران  ــه ای ــم ب ــدن توریس ــا  آم ــه ب ــت ک اس
 امکان پذیــر می شــود. طبــق تعریــف جهانــی 
ــور  ــه وارد کش ــگری ک ــر گردش ــه ازای ه ب
ــود  ــاد می ش ــغل ایج ــت ش ــود، هش می ش
ــن گردشــگر،  ــر ای ــه می شــود کــه اگ و گفت
معلولیــت داشــته باشــد، این هشــت شــغل 
ــا  ــد! پــس م ــا می یاب ــه دوازده شــغل ارتق ب

بــا تقویــت صنعــت گردشــگری خــاص افــراد 
ــه ای را  ــی حرف ــت، توان بخش دارای معلولی
ــم  ــتغال ه ــاد  اش ــرده و ایج ــاد ک ــم ایج ه

می کنیــم.

توان بخشی  و  فراغت  اوقات  در  سفر  نقش 
افراد دارای معلولیت را چگونه می بینید؟

اگــر  می شــود  گفتــه  مــا  ادبیــات  در 
می خواهــی افــراد را بشناســی بایــد بــا 
او ســفر کنــی. ســفر بــرای افــراد دارای 
دارد.  هــم  درمانــی  جنبــه  معلولیــت، 
ــا  ــددکار، ب ــا م ــاور ی ــرد مش ــک ف ــی ی وقت
ــرد دارای معلولیــت همســفر  شــود،  یــک ف
ــایلی  ــه مس ــه او از چ ــد ک ــد بفهم می توان
ــه  ــی دارد و چ ــه نیازهای ــرد، چ ــج می ب رن
ــرای او مناســب اســت؟  ــی ب ــکار درمان راه
بــه ســفر صرفــا نبایــد نــگاه تفرجی داشــت. 
البتــه ایجــاد نشــاط و شــادابی هــدف 
اصلــی ماســت. مــا در فضــای نشــاط و 
ــر  ــا یکدیگ ــم ب ــه می توانی خوشــی اســت ک
حــرف بزنیــم و ارتبــاط ایجــاد کنیــم. اگــر 
بخواهیــم فــرد دارای معلولیتــی را بــه خــود 
بــاوری برســانیم، بایــد در یــک محیــط شــاد 
و بــا یــک زبــان خــوش ایــن کار را بکنیــم. 
مهم تریــن هــدف مــا همیــن ایجــاد تبســم 
از لحــاظ افــکار و از لحــاظ رفتــار اســت کــه 
ــم.  ــوالن ورود کنی ــه معل ــه جامع ــم ب بتوانی
اگــر شــرکت کننــدگان از ایــن ســفرها لــذت 
ــارج  ــزوا خ ــد، از ان ــم می آین ــاز ه ــد، ب ببرن

ــور  ــان متبل ــتعدادهای وجودیش ــده و اس ش
ــن همیــن چیــزی اســت کــه  می شــود و ای

ــش هســتیم. ــه دنبال ــا ب م

و سخن آخر شما ؟
مــی خواهــم بگویــم انجمن هــای معلــوالن و 
کًال ســازمان های مــردم نهــاد و تشــکل  های 
ــا  ــرای ســازمان  ها و وزارتخانه  ه اجتماعــی ب
بایــد حکــم بــازو را داشته باشــد. یعنــی 
ایجــاد  اعتماد ســازی  قــدر  آن  بایــد 
ــان  ــه خودش ــازمان  ها ب ــه س ــد ک شده باش
ــرون  ــا را ب ــی از کاره ــد بعض ــازه بدهن اج
ــابقه دار و  ــای س ــد و انجمن ه ــپاری کنن س
ــن  ــد. ای ــه کار بگیرن   امتحــان پــس داده را ب
اتفــاق هــم از لحــاظ اقتصــادی بــه نفــع آن 
وزارتخانــه و ســازمان اســت و هــم از لحــاظ 
ــرار  ــطح ق ــن س ــردی در باالتری ــوع کارک ن
ــرار  ــازی برق ــن اعتمادس ــر ای ــرد. اگ می گی
شــود خیلــی از دغدغه  هــا از بیــن خواهنــد 
تشــکل  های  کــه  معتقــدم  مــن  رفــت. 
ــیار،  ــالش بس ــداکاری و ت ــا ف ــی ب اجتماع
ــر  ــد. اگ ــتر کنن ــازی را بیش ــد اعتمادس بای
ــد،  ــاد نکنن ــاد را ایج ــن اعتم ــا ای انجمن  ه
ســازمان  ها هــم رغبــت همــکاری و کمــک 
بــه آنهــا را پیــدا نمی کننــد. می خواهــم 
و  انجمن  هــا  نقــش  بــه  کــه  بگویــم 
ــد و  ــگاه کنن ــازو ن ــوان ب ــه عن ــکل  ها ب تش
ایــن اتفاقــی اســت کــه در همــه جــای دنیــا 

ــت.  ــادن اس ــال افت در ح

1. www.parsida.ir
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پیشگفتار
ــل  ــل و نق ــتفاده از حم ــه اس ــا ک از آن ج
دارای  دارای  مســافران  بــرای  هوایــی 
ــه  ــت، توان خواهــان و ســالمندان ب معلولی
ــی، در  ــت اجتماع ــن اقلی ــوان بزرگتری عن
ــت،  ــر مطلوبی ــالوه ب ــی ع ســفرهای طوالن
اغلــب بــه عنــوان یــک ضــرورت نیــز 
ــظ  ــور حف ــه منظ ــردد و ب ــوب می گ محس
ــت  ــافران و رعای ــروه مس ــن گ ــت ای کرام
ــد در  ــوردی بای ــه هوان ــه جامع ــی ک حقوق
ــروری  ــرد، ض ــده گی ــر عه ــان ب ــال آن قب
ــرکت های  ــور و ش ــای کش اســت فرودگاه ه
هواپیمایــی بــا توجــه بــه قوانیــن ومقــررات 
و  تمهیــدات  بین المللــی،  و  داخلــی 
اســتفاده  بــرای  مناســبی  تســهیالتی 
ــم  ــت فراه ــات صنع ــزان از امکان ــن عزی ای

ــد.  نماین
ــدرج  ــررات من ــاس مق ــر اس ــند ب ــن س ای
ــن  ــع تدوی ــتانداردهای مرج ــش اس در بخ
گردیــده و تابــع قوانیــن جمهــوری اســالمی 
خواهــد  و  بــوده  قانون گــذار  مصــوب 
بــود. لــذا هــر گونــه اصــالح قوانیــن 
ــن  ــور ای ــدود و ثغ ــر ح ــد ب ــی می توان مل
متعاقبــًا  و  باشــد  مؤثــر  دســتورالعمل 
اصالحــات آن را در پــی داشــته باشــد. 
ایــن ســند ناقــض امتیــازات در نظــر گرفتــه 
ــازان  ــرای جانب ــی ب ــن مل ــده در قوانی ش

ــردد.  ــی نمی گ ــدر تلق گرانق

 حوزه اثر و فهرست گیرندگان دستورالعمل
ــه  ــن دســتورالعمل توســط کلی ــررات ای مق
شــرکت های  کشــور،  فرودگاه هــای 
هواپیمایــی داخلــی و خارجــی فعــال در 
کشــور و نمایندگان فــروش و خدمات آنان، 
و نیــز مســافران موضــوع دســتورالعمل، از 
ــخ انتشــار الزم االجــرا  ــاه پــس از تاری ۳ م

ــود.  ــد ب خواه
ــت  ــه فهرس ــار اول ب ــرای ب ــند ب ــن س ای

 دستورالعمل اجرایی حمل و نقل هوایی 
مسافران دارای دارای معلولیت و توانخواه

ــت و  ــافران دارای دارای معلولی ــی مس ــل هوای ــل و نق ــی حم ــل اجرای ــتور العم دس
توان خــواه توســط انجمــن معلــوالن پــارس و کانــون تشــکل های معلــوالن و 
همفکــری کارشناســان هواپیمایــی کشــور در ســال ۱۳۹۲ تدویــن شــد و اجــرای آن در 
تمامــی فرودگاه هــای کشــور الزامــی گشــت. خالصــه ای از ایــن دســتورالعمل در نشــریه 
ــت  ــان کلی ــایت۱در جری ــق س ــد از طری ــان می توانن ــود. متقاضی ــه می ش ــاب ارائ توانی

ــد. ــرار گیرن ــن دســتورالعمل ق ای
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 2. www.cao.ir

گیرنــدگان ذیــل ارســال و اصالحــات بعدی 
از طریــق ســایت ســازمان بــه نشــانی۲ 
اطــالع رســانی خواهــد گردیــد. ضمنــًا 
گیرنــدگان و ذی نفعــان در صــورت هرگونــه 
پیشــنهاد اصــالح می تواننــد نقطــه نظــرات 
خــود را بــه ایــن ســازمان ارســال نماینــد. 
ــس از بررســی موضــوع از  ــن ســازمان پ ای
نظــر مطابقــت بــا اســتانداردهای موجــود، 
ــود.  ــد نم ــول خواه ــات الزم را معم اقدام

 تعاریف
ــا  ــواه ۱: ب ــت و توانخ ــافر دارای معلولی مس
ــو ۲ و  ــتاندارد ایکائ ــف اس ــه تعاری ــه ب توج
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــافری اس ــا ۳، مس یات
نقــص عضــو حســی و فیزیکــی، کنــد 
ــل  ــا دالی ــاری و ی ــت، بیم ــی، کهول ذهن
دیگــر فــردی، نیازمنــد توجــه ویــژه در 

ــت.  ــه اس ــور مربوط ــام ام انج
نظام نامــه خدمــات فرودگاهــی یاتــا ۴: 
ــات  ــاب راهنمــای جامــع خدم منظــور کت
ــا می باشــد. ایــن نظام نامــه  فرودگاهــی یات
توســط یاتــا تدویــن و بــه عنــوان مهم تریــن 
شــرکت های  عملیاتــی  مســتند  منبــع 
ــان  ــی آن ــدگان خدمات ــی و نماین هواپیمای

محســوب می گــردد. 
در ایــن دســتورالعمل بــرای گروه هــای 
ــا  مختلــف شــرح وظایفــی تعریــف شــده ت
هماهنگــی کامــل در خدمــت رســانی وجود 
ــای  ــه گروه ه ــرح وظیف ــد. ش ــته باش داش
زیــر وجــود دارد کــه جهــت اطالعــات 

ــود. ــه ش ــایت مراجع ــه س ــتر ب بیش
. وظایف مدیر فرودگاه

. وظایف شرکت هواپیمایی
. وظایف شرکت خدمات فرودگاهی

. وظایف دفتر فروش بلیت مسافر هوایی
. وظایف مسافران دارای معلولیت و توانخواه

بــا توجــه بــه ایــن کــه اطــالع از وضعیــت 
و  مســافر  توانخواهــی  و  معلولیــت 
نیازمندی هــای وی در مرحلــه تقاضــای 
ــز کمــال  ــد بلیــت، حائ ــره جــا و خری ذخی

ســودمندی خواهــد بــود و بــر ایــن اســاس 
تمهیــدات  اخــذ  بــه  نســبت  می تــوان 
کافــی  فرصــت  در  هماهنگی هــا  و  الزم 
کلیــه  منظــور  بدیــن  نمــود,  اقــدام 
مســافران موظــف بــه رعایــت مــوارد ذیــل 

: شــند می با

به •  معلولیت  دارای  نوع  و  وضعیت  اعالم 
یا  و  هوایی  تورهای  بلیت،  فروش  دفاتر 
جا  ذخیره  هنگام  در  هواپیمایی  شرکت 
تکمیل  منظور  به  صحیح  پاسخ  ارایه  و 

فرم های مربوطه
رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده شرکت • 

پزشک  به  مراجعه  جمله  از  هواپیمایی 
ترخیص  و  پرواز  مجوز  اخذ  یا  و  معتمد 
و  معلولیت  دارای  مسافر  همراه  برای 

توانخواه
مسافر •  پذیرش  محل  در  موقع  به  حضور 

و همراه داشتن مدارک و اسناد کامل از 
قبیل کارت شناسایی معتبر و سایر اسناد 

مورد نیاز
ذیربــط •  دســتورالعمل های  رعایــت 

هواپیمایــی شــرکت های 
رعایت دستورالعمل های ذیربط فرودگاهی• 

آموزش
و  بــه روز  آمــوزش  کــه  ایــن  بــه  نظــر 
ــی  ــرکت های هواپیمای ــنل ش ــتمر پرس مس
ــان و  ــات آن ــروش و خدم ــدگان ف و نماین
ــور  ــای کش ــط فرودگاه ه ــز پرســنل مرتب نی
ــاز  ــورد نی ــات م ــه خدم ــد در ارای می توان
ــت  ــرای مســافران دارای معلولی ــه ب و بهین
کارآمــد  و  موثــر  بســیار  توانخــواه,  و 
باشــد, لــذا کلیــه مراکــز آموزشــی در 
ــت،  ــروش بلی ــات ف ــت خدم ــه فعالی زمین
خدمــات فرودگاهــی, میهمانــداری و ســایر 
ــت  ــه رعای ــف ب ــط موظ ــای مرتب بخش ه

می باشــند. مــوارد 

ارزیابی
بــه منظــور ارتقــا, کمــی و کیفــی خدمــات 
قابــل ارایــه بــه مســافران دارای معلولیــت 
ــن  ــی بی و توانخــواه و ایجــاد فضــای رقابت
نماینــدگان  و  هواپیمایــی  شــرکت های 
ــش  ــز افزای ــان و نی ــات آن ــروش و خدم ف
توانمندی هــا در پذیــرش و حمــل مســافران 
ــه  ــبت ب ــواه، نس ــت و توانخ دارای معلولی
ــه  ــای) نمون ــرکت (ه ــی ش ــن و معرف تعیی
بــه عنــوان برگزیــدگان ارایــه خدمــات 
ــواه  ــت و تونخ ــافران دارای معلولی ــه مس ب

ــد.  ــد ش ــدام خواه اق

سازمان هواپیمایی کشوری، اردیبهشت ۱۳۹۲
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به نام خدا
هنوز با زمستان به سر مى برم و در اندیشه نفس گرم بهار به امید مى اندیشم و به طراوت 

به این که آغازى اگر هست، پایانى نیز در کار است. 
پایان زمستان سرد 

نوید بخش رویش و آغازى دوباره است. 
کهنه بارم را بر زمین گذاشته ام مى خواهم که دمى بى آسایم. 

رنجش ها را رو به آسمان پرواز مى دهم تا شاهد پر گشودن روح خویشتن باشم.
دل شکستگان عالم را فرا مى خوانم تا ترنم دوباره شدن را با هم سر دهیم. 

تا آن که آرامش ذره ذره به قلب ها سرازیر شود. 
باور مى کنم مرگ تلخى ها را تا آنکه شهد شکوفه ها را در کام احساس کنم.

هر آن که مرا به محبت فرا بخواند در آغوش خواهم فشرد. 
مى دانم که اکنون پایان انتظار است. 

مى دانم که سرما را پشت سر نهاده ام و باید دلبسته عشق گردم. 
سرما را بدرقه مى نمایم و در انتظارآمدن روزهاى با طراوت دلم را به آرامش مى سپارم.

آمدن  ها و رفتن ها به من آموخت که چگونه باید دل سپرد و دل برید 
و من دل مى برم از رنجش ها و دل گره مى زنم به شادى و رویش. 

به پا مى خیزم در بستر این دوباره شدن و خدا را زمزمه خواهم کرد براى بودن دوباره  در کنارم
و نجوا خواهم کرد:

معبودم مرا به لطف آگاه کن از هر آنچه به زیبایى خلق نمودى تا باز هم نظاره گر بهاران باشم.

  

زمــــزمـــه 
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ــه  ــت ک ــال نداش ــیزده س ــش از س ــود. بی ــد ب ــیقی عالقه من ــه موس ــی ب ــی از کودک نورعل
آمــوزش موســیقی را شــروع کــرد. ابتــدا بــه محضــر درویــش خــان رفــت و نــزد وی شــاگردی 
کــرد، ســپس بــرای ادامــه تحصیــل در رشــته پزشــکی روانــه آلمــان شــد ولــی متأســفانه در ســال 
آخــر دانشــکده پزشــکی بــه علــت کســالت چشــم کــه منجــر بــه نابینایــی هــر دو چشــم او شــد، 
از اتمــام تحصیــل بازمانــد و بــه ایــران بازگشــت و بــا تمــام وجــود بــه آموختــن موســیقی ایرانــی 
ــر  ــه تنهــا در اراده و تــالش و کوشــش نورعلــی خــان اث ــه ایــن ترتیــب، نابینایــی ن پرداخــت. ب
منفــی نگذاشــت بلکــه او را در میســری قــرار داد کــه وجــودش تشــنه آن بــود. او منشــأ خدمــات 

ارزنــده ای بــه موســیقی ایرانــی اســت.
پــس از بازگشــت ابتــدا چندســال محضــر حبیــب ســماعی را تجربــه کــرد و ســپس یــک دوره 
ــرا گرفــت و  ــی ف ــداهللا را در مــدت دوازده ســال از اســماعیل قهرمان ــا میرزاعب ــف آق کامــل ردی
ضمــن کار، ردیف هــا را بــا اجــرای اســماعیل خــان بــر روی نــوار ضبــط کــرد کــه گنجینــه ای از 
موســیقی ســنتی و اصیــل ایرانــی اســت. حافظــه او بــی نظیــر بــود و همــه گوشــه ها را بــه خاطــر 
داشــت. عــالوه بــر اســماعیل خــان بــا ســایر موســیقی دانان بــزرگ نیــز همــواره رفــت و آمــد 
داشــت و همــه عمــر خــود را بــه مباحثــه و مطالعــه در محضــر اســتادان موســیقی و موســیقی 
شناســان گذرانــد. نورعلــی خــان برومنــد اولیــن اســتاد گــروه موســیقی دانشــگاه تهــران بــود که 
ردیــف آقــا میــرزا عبــداهللا را در رشــته موســیقی ایرانــی دانشــگاه تعلیــم مــی داد. اهمیــت کارش 
در ایــن بــود کــه عــالوه بــر اطــالع کامــل از ردیف هــای موســیقی همــه ســازهای اساســی ایرانــی 
را در حــد کمــال می نواخــت. در نواختــن ســنتور و ســه تــار و ضــرب اســتاد بــود و بــا نواختــن 
ویولــون و کمانچــه نیــز آشــنایی داشــت. در مــدت شــش ســالی کــه از تأســیس رشــته موســیقی 
دانشــگاه می گذشــت، برومنــد توانســته بــود عــده ای از جوانــان بــا اســتعداد را بــه ردیف هــای 
موســیقی ایرانــی آشــنا کنــد. چنــان کــه هــم اکنــون در بیــن جوانانــی کــه تــا چنــدی پیــش 
ــه اقتضــای روح  ــه ب ــد بلک ــی و ســنتی نبودن ــف موســیقی اصل ــت ردی ــا متوجــه اهمی ــه تنه ن
ــنتی  ــیقی س ــای موس ــا ردیف ه ــادی ب ــده زی ــد، ع ــم می کردن ــمنی ه ــا آن دش ــی، ب غرب زدگ
ــر ایــن کــه بعــد از پایــان تحصیــل در دانشــگاه نیــز دســت از کار  ایــران آشــنا هســتند و مهم ت
موســیقی نکشــیده و بــا شــور و شــوق امیــد بخشــی بــه تکمیــل معلومــات خــود در ردیف هــا 
می پردازنــد و هرکــدام از ایــن شــاگردان، خــود معلمــی فهیــم وکوشــا در رشــته موســیقی شــدند. 
اســتاد برومنــد دقــت داشــت کــه شــاگردان ردیف هــا را بــه خوبــی فراگیــرد، او به ویــژه از روش 
ســینه بــه ســینه و تعلیــم اســتاد بــه شــاگرد پیــروی می کــرد زیــرا معتقــد بــود خــط نــت قــادر 
نیســت همــه ریزه کاری هــا و دقایــق ایــن موســیقی را ثبــت کنــد. اســتاد محمدرضــا شــجریان 
خواننــده توانــا چنــد صباحــی در اواخــر عمــر نورعلــی خــان از محضر اســتاد کســب فیــض نمود. 
اســتاد نورعلــی خــان برومنــد ســرانجام در پــی ســکته قلبــی در ســی ام دی مــاه ۱۳۵۵ در ســن 

هفتــاد و دو ســالگی زندگــی را بــدرود گفــت.
ــرای همیشــه در  ــان ب ــران و تربیــت جوان ــه موســیقی ســنتی ای ــزرگ او ب ــده و ب  خدمــات ارزن

ــد. ــد مان ــا خواه خاطره ه

از کتاب نوابغ و مشاهیر معلول جهان 
گردآورنده:مهندس منصور برجیان

نورعلی خان برومند
(۱۲۸۵-۱۳۸۸ هـ -ش)

موسیقیدان نابینا
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خانم دکتر! لطفًا در ابتدا خودتان را معرفی 
کنید.

مــن نســترن رحیمــی هســتم ولــی چــون 
ــم  ــی مه ــم خیل ــادر برای ــدر و م ــگاه پ جای
اســت و از داشــتن ایــن دو عنصــر بــی 
ــم  ــده ام، می خواه ــروم ش ــل روزگار مح بدی
ابتــدا یــادی از ایــن دو عزیــز بزرگــوار بکنــم. 
ــی و  ــدون رحیم ــوم فری ــد مرح ــن فرزن م
ــر  ــتم و ه ــی هس ــذار یونس ــه گلع مرحوم
آنچــه در زندگــی دارم و هــر آنچــه بــه  
دســت آورده ام را بعــد از خــدا، مدیــون ایــن 
ــرای  ــی ب ــاید الگوی ــتم، ش ــوار هس دو بزرگ
ــی  ــه فرزندان ــند ک ــی باش ــدران و مادران پ
ــا معلولیــت دارنــد.  ــا انــواع محدودیــت ی ب
ــت  ــدان دارای معلولی ــا فرزن ــه ب ــد ک باش
خــود هــم ماننــد فرزنــدان تندرســت خــود 
رفتــار کننــد، بــه آنهــا موقعیــت بدهنــد و 
زمینه هــای رشدشــان را فراهــم کننــد، 
آن طــوری کــه ایــن دو فرهیختــه بــرای مــن 
انجــام دادنــد. ایــن دو بزرگــوار غــم داشــتن 
یــک فرزنــد دارای معلولیــت را بــه شــیرینی 
تبدیــل کردنــد. هــر چنــد در روزگار ســخت 
ــه را در  ــر آن چ ــادرم ه ــدر و م ــاری پ بیم

ــا  ــام دادم ام ــان انج ــتم برایش ــوان داش ت
در  خوبی هایشــان  نتوانســتم  هیچ وقــت 
حــدی کــه اســتحقاقش را داشــتند، جبران 
کنــم. فقــط از خداونــد علــو درجــات، 
آمــرزش و آرامــش در دیــار ابدی را برایشــان 
خواســتارم. امیــدوارم کســانی کــه از نعمت 
داشــتن پــدر و مــادر یــا یکــی از آنهــا 
برخــوردار هســتند، وجودشــان را مغتنــم و 

ــد. ــی بدارن گرام

کمی در مورد معلولیت خود بگویید:
مــن در دو ســالگی دچــار شــدیدترین نــوع 
فلــج اطفــال شــدم، بــه طــوری کــه بــه جــز 

ــم از کار  ــای بدن ــام اعض ــز، تم ــب و مغ قل
افتــاد و ایــن اتفــاق دقیقــا در همــان شــبی 

بــود کــه بــرادرم بــه دنیــا آمــد. 
ــم  ــر می کن ــم فک ــادر مرحوم ــه م ــی ب  وقت
می بینــم چــه زجــری را ایــن بانــوی بزرگــوار 
ــه  ــبی ک ــان ش ــت. در هم ــل کرده اس تحم
خداونــد پســری بــه او عطــا کــرد، دختــرش 
ــن  ــن چندی ــاد. م ــا افت ــن از پ ــن چنی ای
ــوختم  ــه می س ــب ۴۲ درج ــبانه روز در ت ش
تــا جایــی کــه دکترهــا تقریبــا از مــن قطــع 
ــوم  ــان مرح ــد. در آن زم ــرده بودن ــد ک امی
ــدرم کــه یکــی از پزشــکان مطــرح  ــی پ دای
بودنــد بــا تــالش فــروان و تجهیــز یــک تیــم 
پزشــکی داخلــی و خارجــی، بــه درمــان من 
کمــک کــرده و مشــیت الهــی بــر ایــن بــود 
کــه پــس از معالجــات، اعضــای بدنم شــروع 
ــد. در آن زمــان پزشــکی  ــه فعالیــت کردن ب
بــه نــام آقــای دکتــر مشــایخی کــه پزشــک 
ــال،  ــج اطف ــه فل ــد و در زمین ــی بودن توانای
ــام بودنــد، اعــالم آمادگــی  ــه ن از اطبــای ب
ــر  ــران ب ــرا در ته ــداوای م ــه م ــد ک می کنن
ــد و آن  ــدرم قاضــی بودن ــد. پ ــده بگیرن عه
زمــان در کرمانشــاه زندگــی می کردنــد، 

یک بچه دو ساله که به دلیل مشکالتش 
از خانواده جدا بوده و مجبور است با 

تمام خوب و بد زندگی کنار بیاید، حتما 
خیلی قوی شده و سازگاری با شرایط را 

یاد گرفته است

و  فـراز  پـر  زندگـی  رحیمـی  نسـترن 
نشـیبی داشته  و تا رسـیدن به موقعیت 

باالی علمی و شـغلی کنونی، مسـیر دشـواری 
را طـی کرده اسـت. او از کودکـی بـه بیمـاری 
فلـج اطفـال مبتال شـد ولی بـه دلیـل این که 
والدیـن مجبور بـه زندگی در شهرسـتان بودند 
و او بایـد بـرای درمـان در تهـران می ماند، غم 
دوری را از کودکـی تجربـه کـرد. امـا همه این 
فشـارها نتوانسـت در مسیر رشـد و پیشرفت 
او مانعـی ایجاد کند. در همـه مراحل تحصیل، 
از دبسـتان و دبیرسـتان تا کنکور و دانشـگاه 
همیشـه جـزو نفـرات اول بوده و حـاال هم که 
فـوق دکتـرای محیـط زیسـت را دارد بـه فکر 

رفتـن بـه مرحله باالتر اسـت.
بـا ایشـان در محـل وزارت نیـرو بـه گفت وگو 

می خوانید: کـه  نشسـتیم 

همیشه سعی کرده ام از سنگ ریزه هایی که 
در سر راهم هستند، پله بسازم و باال بروم!
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ــراه  ــب هم ــان، مرت ــر کارش ــه خاط ــی ب ول
ــف،  ــه شهرســتان های مختل ــواده ب ــا خان ب
نقــل مــکان می کردنــد. در نتیجــه مــن کــه 
یــک بچــه دوســاله از پــا افتــاده بــودم را بــه 
ــمری  ــه کاش ــه او نن ــه ب ــه ای ک ــراه دای هم
ــد.  ــران  آورن ــه ته ــمر ب ــم، از کاش می گفتی
عمــوی جوانــی داشــتم کــه در آن زمــان در 
قصــر شــیرین زندگــی می کــرد، ایشــان هــم 
بــرای نظــارت بــر نگهــداری مــن بــه تهــران 
ــاالی کلینیــک  ــه ب آمــد. در اتاقــی در طبق
ــال  ــان وی ــر مشــایخی در خیاب ــی دکت درمان
مســتقر شــدیم و آقــای دکتــر درمــان مــرا 
بــه عهــده گرفتنــد. ایــن چنیــن، دور 
جدیــدی از زندگــی ام شــروع شــد. شــاید در 
ســال یــک یــا دو بــار پــدر و مــادر و خواهــر 
ــر  ــک خواه ــن ی ــدم. م ــرادرم را می دی و ب
ــر  ــرادر کوچک ت ــک ب ــود و ی ــر از خ بزرگ ت
دارم کــه همــراه پــدر و مــادر در شهرســتان 
زندگــی می کردنــد. پــدر و مــادرم از راه دور 
بــر زندگــی و درمــان مــن نظــارت داشــتند. 
معالجــات  اول،  ســال  در  خوشــبختانه 
جــواب داد و تقریبــا آنچــه را از دســت داده 
بــودم، یعنــی حرکــت دســت و گــردن مــن 
برگشــت ولــی ایــن عارضــه در دو پــای مــن 
ــای  ــا کفش ه ــن ب ــده اســت و م ــی مان باق
طبــی و عصــا راه مــی روم. دکتــر مشــایخی 
از  کــه  مثبتــی  جــواب  بــه  توجــه  بــا 
ــده  ــد، عقی معالجاتشــان دریافــت کرده بودن
ــه  ــم و ب ــد در تهــران بمان داشــتند مــن بای
معالجــه ادامــه بدهــم. تــا ســن دوازده 
ســالگی بــه همــراه دایــه و عمویــم در 
ــی  ــا کالس پنجــم ابتدای ــدم و ت ــران مان ته
ــم  ــدم. در دوازده ســالگی کــه عموی را خوان
در آســتانه ازدواج بــود و مــن هــم بزرگ تــر 
شــده بــودم و عالقمنــد بــه زندگــی در کنــار 
خانــواده بــودم، بــه مشــهد (کــه در آن ایــام 
خانــواده در آنجــا بودنــد) بــر گشــتم تــا در 

ــواده زندگــی کنــم.  ــار خان کن
ــه در  ــی ک ــه لطــف و محبت دوســت دارم ب
ــواده ارمنــی کــه در  آن ســال هــا یــک خان
همســایگی مــا زندگــی می کردنــد بــه مــن 
داشــتند، اشــاره کنــم. در زمانــی کــه مــن 
ــایخی  ــر مش ــک دکت ــاالی کلینی ــاق ب در ات
زندگــی می کــردم، در آن طــرف حیــاط 
ســاختمانی بــود کــه یــک خانــواده ارمنــی 
در آن زندگــی می کردنــد. کــه مــا بــه آنهــا 
خانــواده مــادام می گفتیــم. از دو تــا دوازده 
ســالگی مــن محبتــی از ایــن خانــواده دیدم 
ــن  ــم. ای ــچ وقــت فرامــوش نمی کن ــه هی ک
ــن  ــان و م ــدان خودش ــن فرزن ــواده بی خان
ــه  ــودی ک ــا وج ــتند و ب ــی نمی گذاش فرق
ــد، هیــچ وقــت روز  ــواده مرفهــی نبودن خان
تولــد مــن را فرامــوش نمی کردنــد. همیشــه 
کیــک تولــد و کادوی تولــد مــن ســرجایش 
بــود. اگــر بیمــار می شــدم مــادام بــا 
ــر در  ــود، اگ ــرم ب ــاالی س ــوپی ب ــه س کاس

ــش  ــتم، فرزندان ــکلی داش ــم مش درس های
ــواده  ــن خان ــد. ای ــن کمــک می کردن ــه م ب
ــن  ــه م ــی ب ــال ها خیل ــان، در آن س مهرب
ــان را  ــه خوبی هایش ــد و نتیج ــک کردن کم
هــم دیدنــد. االن همــه فرزنــدان مــادام بــه 
ــد و  ــیده ان ــی رس ــی در زندگ ــات باالی درج

خیلــی موفــق هســتند.

شما در تهران به مدرسه معمولی می رفتید؟
ــم.  ــادی می رفت ــه ع ــه مدرس ــن ب ــه. م بل
ــرا  ــادی م ــه ع ــچ مدرس ــدا هی ــه ابت البت
ــا  ــا عص ــا دو ت ــد، چــون ب ــول نمی کردن قب
ــه مدرســه  ــد ب ــد بای ــم، می گفتن راه می رفت
اســتثنایی بــروم. بــا پیگیــری پــدر و مــادرم 
ــی  ــی در نزدیک ــه مل ــک مدرس ــه ی ــن ب م
ــروع  ــم و درس را ش ــان رفت ــل اقامتم مح
کــردم. در مدرســه معلم هــا خیلــی بــه مــن 
لطــف داشــتند و بعــد از تعطیلــی مدرســه، 
نوبتــی نیــم ســاعت می ایســتادند و بــا مــن 
ــه  ــون مدرس ــد. چ ــرور می کردن درس را م
ملــی بــود از همــان ابتــدا مــن زبــان 
انگلیســی را یــاد گرفتــم. مدرســه مختلــط 
بــود و پســرهای شــیطان خیلــی مــرا اذیــت 
می کردنــد ولــی پــس از مدتــی کم کــم 
زبــان یکدیگــر را یــاد گرفتیــم و بــه وجــود 

ــم. هــم عــادت کردی

این  به  واکنشی  چه  کودکی  سن  آن  در 
برخوردها داشتید؟

دلیــل  بــه  کــه  ســاله  دو  بچــه  یــک   
و  بــوده  جــدا  خانــواده  از  مشــکالتش 
مجبــور اســت بــا تمــام خــوب و بــد زندگــی 
ــوی شــده و  ــی ق ــا خیل ــد، حتم ــار بیای کن
ســازگاری بــا شــرایط را یــاد گرفتــه  اســت. 
در نتیجــه مــن از همــان کودکــی یــاد 
گرفتــم بزرگ تــر از ســنم شــوم، بــزرگ فکــر 
کنــم، بــزرگ عمــل کنــم و صبــور باشــم و 
ــه خــرج بدهــم.  ــر ب تالشــی بیشــتر از صب
البتــه اطرافیــان هــم خیلــی بــه مــن کمــک 
می کردنــد. مثــال هــر چنــد وقــت یــک بــار 
خانم هــای همســایه جمــع می شــدند و 
بــرای مــن لبــاس می دوختنــد. یــک مغــازه 
شــیرینی فروشــی دانمارکــی در خیابــان 

ویــال بــود کــه هفتــه ای یکبــار از پنــج 
ســالگی، بــرای مــن ســهمیه شــیرینی کنــار 
ــر  ــه اگ ــود ک می گذاشــت و طــوری شــده ب
ســهمیه شــیرینی مــن نمی رســید، طلبــکار 
ــه  ــی ب ــن روابــط انســانی خیل می شــدم! ای
ــه  ــاد دارم ک ــه ی ــرد. ب ــک می ک ــن کم م
زمانــی کــه مدرســه می رفتــم در خانــه 
کســی نبــود کــه بــا مــن الفبــای انگلیســی 
را تمریــن کنــد یــا بــه مــن دیکتــه بگویــد. 
مــن خــودم بــه خــودم دیکتــه می گفتــم و 
بعــد هــم تصحیــح می کــردم (البتــه بعضــی 
ــای  ــن بچه ه ــه دام ــت ب ــم دس ــا ه وقته
ــه تنهایــی  مــادام می شــدم چــون خــودم ب
نمی توانســتم تکالیــف مدرســه را بــه انجــام 
برســانم) و همیــن باعــث شــد کــه از همــان 
کالس ســوم دبســتان اگــر در اطرافم کســی 
ســواد نداشــت، بــه او درس بدهــم. خالصه 
ایــن دوران هــم برایــم دوران شــیرینی بود و 

ــود. هــم دوران ســختی ب
گاهــی وقت هــا کــه بــرف می آمــد، در 
مســیر مدرســه بــا ننــه کاشــمری لــج 
می کــردم و می گفتــم بایــد مــرا بغــل کنــد 
ــا  ــه او همیشــه ب ــرد. البت ــه مدرســه بب و ب
یــک شــیر کاکائــو مــن را رام می کــرد! 
ــی  ــان خوب ــی خــدا را شــکر هــم، معلم ول
ــم  ــمری و عموی ــه کاش ــم نن ــتم و ه داش
ــم  ــد و ه ــک می کردن ــن کم ــه م ــی ب خیل
ــد.  ــان بودن ــی در کنارم ــایه های خوب همس
ــده و  ــه هــر حــال مــن یــک جــوری آبدی ب
بــا تجربــه شــدم. تــا کالس پنجــم در تهــران 
بــودم و بعــد پیــش خانــواده  ام، بــه مشــهد 
رفتــم. در مشــهد هــم در مدرســه، چــه در 
دوران راهنمایــی و چــه دبیرســتان شــاگرد 
اول بــودم. وقتــی دیپلــم گرفتم آرزو داشــتم 
ــا  ــوم ت ــال ش ــک متخصــص اطف ــه پزش ک
بتوانــم درد و رنــج همنوعانــم را کمتــر کرده 
ــم.  ــدا کن ــال پی ــج اطف ــرای فل ــی ب و درمان
خیلــی دوســت داشــتم بــه خــارج از کشــور 
بــروم تــا هــم تحصیــالت و هــم معالجاتــم را 
ادامــه بدهــم. همیشــه فکــر می کــردم کــه 
ــذارم!  ــار بگ ــا را کن ــن عصاه ــد روزی ای بای
ــف و محدودیت هــای  ــل مختل ــه دالی ــا ب بن
موجــود و عالقــه ای کــه بــه زبــان انگلیســی 
در  انگلیســی  زبــان  رشــته  در  داشــتم، 
دانشــگاه آزاد قبــول شــدم و در ســال بعــد 
ــران  ــردی ته ــیمی کارب ــته ش ــم در رش ه
واحــد مرکــز پذیرفتــه شــدم. دانشــگاه آزاد 
شــهریه داشــت و مــن چــون می خواســتم 
ــم کار  ــم، ه ــواده ام نباش ــه خان ــی ب تحمیل
کــردم و هــم درس خوانــدم. بــه هــر حــال با 
طــی دورانــی دشــوار، در مــدت ســه ســال 
ــعی  ــاره س ــم. دوب ــم را گرفت ــم مدرک و نی
ــه خــارج از  ــل ب ــه تحصی ــرای ادام ــردم ب ک
ــم  ــاز هــم نشــد. تصمی ــروم کــه ب کشــور ب
گرفتــم کــه فــوق لیسانســم را ادامــه دهــم. 
ــا  ــت دری ــط زیس ــیمی و محی ــته ش در رش

زمانی که مدرسه می رفتم کسی نبود که 
به من الفبای انگلیسی را یاد بدهد یا کسی 
نبود که به من دیکته بگوید. من خودم به 
خودم دیکته می گفتم و بعد هم تصحیح 
می کردم و همین باعث شد که از همان 

کالس سوم دبستان اگر در اطرافم کسی 
سواد نداشت، به او درس بدهم
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من طی دوسال گذشته، دو 
مسوولیت سنگین را بر عهده داشتم؛ هم 

مشاور معاون وزیر و هم مدیرگروه امور 
محیط زیست در معاونت برق و انرژی 
بودم که دو کار، سخت و پرمسوولیت 

بود ولی خدا را شکر می کنم که توانسته ام 
وظایف خود را به خوبی انجام بدهم

مــدت  در  ولــی  داد  را  خــودش  معــاون 
ــادرم  ــه م ــودم، ب ــان ب ــه در آلم ــی ک زمان
خیلــی ســخت گذشــت، ایشــان هــم نگــران 
ــه  ــم این ک ــد و علی رغ ــم بودن ــم دلتنگ و ه
ــد  ــه بیاین ــتادم ک ــه فرس ــان دعوتنام برایش
ــد،  ــرا از نزدیــک ببینن و شــرایط زندگــی م
ــن  ــدرم ای ــاری پ ــر بیم ــه خاط ــفانه ب متاس
ســفر انجــام نشــد و مــن بــه ایران برگشــتم. 
االن هــم پشــیمان نیســتم و خوشــحالم که 
ــه خاطــر مــادرم از میــل خــود گذشــتم.  ب
ــن افســوس  ــردم، ای ــن کار را نمی ک ــر ای اگ
ــه  ــد. از این ک ــن می مان ــرای م ــه ب همیش
آخرحیــات  ســال  ســه  دو  در  توانســتم 
ــیار  ــم بس ــان باش ــادرم در کنارش ــدر و م پ
خرســندم. در آبــان مــاه ســال ۸۹ پــدرم از 
پیــش مــا رفتنــد. عشــق بــه مرحــوم پــدرم 

ــن  ــدم. ای ــوم ش ــر س ــان دادم و نف امتح
رشــته را فقــط دانشــگاه آزاد داشــت و مــن 
ــم روی کشــتی  ــه می توان ــردم ک ــر می ک فک
بــروم و دریانــوردی کنم که میســر نشــد. در 
ایــن دوره هــم شــاگرد اول شــدم. در دوران 
فــوق لیســانس هــم، در نشــریه شــیمی و 
ــه  ــاد دانشــگاهی ک مهندســی شــیمی جه
ــود  ــران ب ــگاه ته ــه روی دانش ــر آن روب دفت
ــی کار  ــی و ادب ــتار علم ــوان ویراس ــه عن ب
کــردم. چــون در آن زمــان مدرکــم را قبــول 
ــه، کار  ــک دیپلم ــوق ی ــا حق ــتند، ب نداش
ــی  ــته اقیانوس شناس ــه رش ــردم! ب ــی ک م
بســیار عالقــه داشــتم و بــا اســاتید بزرگــی 
ــه  ــادرم ب ــا م ــی ب ــدم. مدت ــنا ش ــم آش ه
بندرلنگــه بــرای پیــدا کــردن کار رفتــم ولی 
ــران  ــه ته ــود ب ــم نب ــات فراه ــون امکان چ
ــاتیدم در  ــی از اس ــان یک ــتم. هم زم برگش
ــم  ــی کاری برای ــی اقیانوس شناس ــز مل مرک
پیــدا کــرد و مــن دو ســال بــه عنــوان دبیــر 
کمیته هــای تخصصــی و عضــو شــورای 
پژوهشــی مرکــز ملــی اقیانوس شناســی کار 
ــه وزارت نیــرو  ــا این کــه اســتادم ب کــردم ت
آمدنــد و گــروه محیــط زیســت در معاونــت 
ــه  ــد و ب ــرو را ایجــاد کردن ــرژی وزارت نی ان
مــن پیشــنهاد کار در ایــن گــروه را دادنــد و 
مــن کارم را در وزارت نیــرو شــروع کــردم.

از کار خود برایمان بگویید:
 مــن از ســال ۷۴ وارد وزارت نیــرو شــده و 
ــه کار  ــط زیســت مشــغول ب ــروه محی در گ
شــدم. در ســال ۷۷ در کنکــور دکتــری 
ــر اول  ــردم و نف ــط زیســت شــرکت ک محی
ــه بورســیه  ــردم ک ــالش ک ــی ت شــدم. خیل
ــم کار  ــاره، ه ــس دوب ــد پ ــی نش ــوم ول ش
ــه  ــا این ک ــدم. ت ــم درس خوان ــردم و ه ک
باالخــره در ســال ۸۲، دکترایــم را در رشــته 
ــوا  ــی ه ــش آلودگ ــا گرای ــط زیســت ب محی
از دانشــگاه آزاد واحــد علــوم تحقیقــات 
ــر  ــوان مدی ــه عن ــال ۸۲ ب ــم. در س گرفت
گــروه محیــط زیســت معاونــت امــور انــرژی 
ــا  ــال ۸۲ ت ــد و از س ــم دادن ــن حک ــه م ب
ــت  ــن پس ــل در همی ــد روز قب ــن چن همی
ــود  ــال ۸۷ ب ــودم. از س ــه کار ب ــغول ب مش
کــه احســاس کــردم کــه کارمنــدی مــن  را 
راضــی نمی کنــد و مجــددًا بــه فکــر ادامــه 
تحصیــل افتــادم. ایــن شــد کــه در ســال 
۸۷ از جامعــه اروپــا بــرای دوره فــوق 
ــه  ــردم و ب ــت ک ــری بورســیه دریاف دکت
ــم.  ــن در کشــور آلمــان رفت شــهر برلی
ــر  ــاتید تغیی ــن اس ــام آورتری ــی از ن یک
ــاش،  ــش کوب ــور اولری ــم، پرفس اقلی
ــد. مــن  اســتاد راهنمــای مــن بودن
ــم را آن جــا  ــوق دکترای ــات ف تحقیق
بســیاری  تجربیــات  و  گذرانــدم 
ــن  ــه م ــان ب ــودم. ایش کســب نم
ــوان  ــه عن ــکاری، ب ــنهاد هم پیش
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چیزی را که در روزگار یاد گرفتم
 این است که انسان فقط می تواند

 از خودش توقع داشته باشد. 
جبران هر کمبودی، هر دردی، هر زجری و 

حتی هر آنچه که به نظر انسان
 کم لطفی می رسد را نمی توان از دیگران 

انتظار داشت

ــد، از  ــادر هــم ســال بع ــه م باعــث شــد ک
ــاد  ــی و ی ــم و تنهای ــد و مــن بمان ــا برون دنی

ــا. ــا آن ه ــی شــیرین ب زندگ
ــرا  ــوق دکت ــات ف ــال ۸۷ تحقیق ــن در س م
را بــه پایــان رســاندم. البتــه در آلمــان هــم 
ــردم  ــی می ک ــا زندگ ــان تنه ــک آپارتم در ی
هواشناســی  انســتیتوی  در  همزمــان  و 
دانشــگاه فــری برلیــن تحقیــق فــوق دکتری 
را بــه انجــام می رســاندم. دوران ســخت امــا 
ــدا را  ــود. خ ــم ب ــده ای برای ــر و آموزن دلپذی
شــکر مــاه رمضان کــه تقریبــا مصادف شــده 
بــود بــا مــاه آخــر اقامتــم در برلیــن را نیــز 
روزه گرفتــم. تحقیقاتــم را به نتیجه رســاندم 
ــواده و دوســتان هــم ســوغاتی  ــرای خان و ب
خریــدم. فکــر می کــردم روزه داری و انجــام 
ایــن امــور بــه تنهایــی برایــم در یــک شــهر 
غریــب، خیلــی ســخت باشــد ولــی بــه یــاری 
ــی انجــام  ــه خوب ــا ب ــن کاره ــام ای خــدا تم

شــدند. 

شما ازدواج کردید؟
خیــر. من مجــرد هســتم و ازدواج نکــرده ام. 
ــرای  ــالش و کوشــش ب همیشــه در حــال ت
ــی  ــی از چیزهای ــه خیل ــودم و ب ــرفت ب پیش
کــه می خواســتم هــم رســیدم و بــه همیــن 
ــد  ــات خداون ــدردان نعم ــه ق ــر همیش خاط

هســتم. 

خانم دکتر، شما نتیجه تحقیقات و مطالعات 
خود را به صورت کتاب درآورده اید و کتاب 

هم نوشته اید؟ 
بلــه. مــن ۵ جلــد کتــاب نوشــته ام. کــه یکی 
از آنهــا بــا عنــوان ” تغییــر اقلیــم و محیــط 
زیســت" بــه عنــوان کتــاب برتــر، جایزه ســال 
پــکا در ۱۳۸۳ را بــه خــود اختصــاص داد. از 
چهــار کتــاب دیگــر یکــی در زمینه شــیمی و 
یکــی هــم در زمینــه انــرژی و محیط زیســت 
بــود. بعضــی از ایــن کتاب هــا را بــا همکاری 
همــکاران و متخصصــان و بعضــی را خــودم 
ــه  ــش از ۱۰۰ مقال ــتم. بی ــی نوش ــه تنهای ب
علمــی دارم کــه در نشســت های داخلــی 
و خارجــی و مجــالت داخلــی و خارجــی 
بــه چــاپ رســیده اند. تحقیقــات دوران 
فــوق دکترایــم هــم در مجــالت یکــی از 
ــه چــاپ  ــی ب ــر بین الملل ســازمان های معتب

رســیده اســت.

عهده  بر  را  مسوولیتی  چه  حاضر  حال  در 
دارید؟

در حــال حاضــر از جایگاهــم در محیــط کار 

راضیــم امــا این طــور نبــوده کــه در محیــط 
ــا  ــرای مــن مهی ــز ب کار همیشــه، همــه چی
ــر  ــوان مدی ــه عن ــال ۸۲ ب ــد. از س بوده  باش
گــروه محیــط زیســت امــور بــرق و انــرژی، 
مشــغول بــه خدمــت بــوده ام. خوشــبختانه 
ــت های  ــرو در نشس ــده وزارت نی ــن نماین م
مذاکراتــی تغییــر اقلیــم بــودم و ســالی دو، 
ســه بــار بــه ســفرهای خارجــی می رفتــم و 
در مجمــوع بــه ۱۶ کشــور دنیــا بــه تنهایــی 
ــت های  ــیاری از نشس ــرده و در بس ــفر ک س
بین المللــی بــه عنــوان عضــو هیــات ایــران، 
شــرکت داشــتم. درحــال حاضــر هــم عضــو 
ــرژی   ــی ان ــی شــورای جهان ــه مطالعات کمیت

هســتم.
 تــا ایــن کــه دو ســال پیــش جنــاب 
ــرم  ــت محت ــی، معاون ــدس دائم ــای مهن آق
برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی کــه بــه 
ــد از  ــاور دارن ــان و ب ــوان اطمین ــی بان کارآی
همــکاری بــا مــن اســتقبال کردند و بــا ابالغ 
ایشــان از مدیریــت گــروه بــه ســمت مشــاور 
ــدام  ــن اق ــم. ای ــاء  یافت ــر ارتق ــاون وزی مع
ــگان و بعضــا تحســین در  ــورد توجــه هم م
وزارت خانــه قــرار گرفــت. در ایــن دو ســال 
ــردم  ــب ک ــادی را کس ــیار زی ــات بس تجربی
و از ایشــان درس هــای بزرگــی آموختــم. 
ــت  ــچ فعالی ــال از هی ــن دو س ــول ای در ط
ــرد.  ــم ک ــرده  و نخواه ــغ نک ــی دری و خدمت
مــن در ایــن مــدت ۲ وظیفــه ســنگین را بــر 
عهــده داشــتم؛ هــم مشــاور ایشــان و هــم 
مدیرگــروه محیــط زیســت در معاونــت بــرق 
و انــرژی بــودم کــه دو کار ســخت و طاقــت 
ــم  ــکر می کن ــدا را ش ــی خ ــود ول ــا ب فرس
کــه توانســته ام وظایــف خــود را بــه خوبــی 

ــم. ــام بده انج
در حــال حاضــر دفتــر محیــط زیســت، هــم 
ــادی  ــور اقتص ــزی و ام ــت برنامه ری در معاون
ــت  ــار اس ــن ب ــرای اولی ــده و ب ــکیل ش تش
ــر  ــک دفت ــتیم ی ــرو توانس ــه در وزارت نی ک

محیــط زیســت، ایمنــی، بهداشــت و امــور 
اجتماعــی را ایجــاد کنیــم. کــه مــن بایــد به 
عنــوان معــاون ایــن دفتــر از ایــن بــه بعــد 

انجــام وظیفــه کنــم.
هفتــه پیــش در برگــزاری یــک مراســم 
بین المللــی از طــرف بنیــاد جهانــی انــرژی، 
ــارکت،  ــن مش ــرای ای ــم. ب ــارکت کردی مش
کار گروهــی تشــکیل شــد کــه دبیــرش مــن 
ــس  ــی، رئی ــدس دائم ــای مهن ــودم و آق ب
ــا  ــبختانه ب ــه خوش ــد ک ــروه بودن ــن کارگ ای
همــکاری همــه اعضــا و دســت انــدرکاران، 

ــود. ــی ب ــی موفق ــن الملل ــم بی مراس

آیا مشکل جسمانی شما در پذیرفته شدنتان 
در محیط کار خللی ایجاد کرده است؟

تــا جایــی کــه مــی دانــم اصــال در وزارت نیرو 
بــه مــن بــه عنــوان یــک معلــول نمی نگرنــد 
و بــه خاطــر ایــن حســن نظــر از تمــام 
ــکر در  ــدا را ش ــگزارم. خ ــم سپاس همکاران
ــه  ــام ســازمان ها و دســتگاه هایی هــم ک تم
بــا آن هــا در ارتبــاط هســتیم، ایــن شــرایط 

ــود دارد.  وج
نمی گویــم همــه چیــز بــر وفــق مــراد بــوده 
چــرا کــه مــن در ســال های قبل، مشــکالتی 
در محــل کارم داشــتم کــه شــاید بخشــی از 
آن بــه رفتــار خــود من درگذشــت برگــردد ه. 
چــون وقتــی انســان مشــکلی دارد، خیلــی 
ــد و  دوســت دارد کــه دیگــران درکــش کنن
ــد.  ــار کنن ــا او رفت ــه آن درک ب ــه ب ــا توج ب
وقتــی ایــن درک صــورت نگیــرد و اگــر 
تجربــه کافــی هــم نداشــته باشــیم، ممکــن 
شــوند  پدیــدار  عکس العمل هایــی  اســت 
ــود.  ــه  ش ــاد فاصل ــث ایج ــن باع ــه همی ک
امــا گــذر زمــان خیلــی چیزهــا را بــه انســان 
می آمــوزد. مــن در زندگــی  یــاد گرفتــه ام کــه 
از تمــام ســنگ ریزه هایــی کــه در ســر راهــم 
بــوده، پلــه و پــل بســازم و بــاال بــروم. شــاید 
بارهــا و بارهــا در زندگــی، در هــم شکســتم، 
ــاز  ــا ب ــادم، ام ــن افت ــر زمی خــرد شــدم و ب

بلنــد شــدم، ایســتادم و ادامــه دادم. 

معلولیتی  دارای  دوستان  به  توصیه ای  چه 
می کنید؟  دارند  شما  مشابه  شرایطی  که 
و  دارند  اطرافیان  از  انتظاراتی  که  افرادی 
از  گرفتن  فاصله  به  نمی شود،  برآورده  چون 
دیگران و انزوایشان می انجامد. اگر بخواهید 
چنین تجاربی را منتقل کنید، چگونه این کار 

را می کنید؟
ــم  ــه بگوی ــتم ک ــر از آن هس ــن کوچک ت م
دوســتان از تجربیــات مــن اســتفاده کننــد. 
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ــم  ــاد گرفت ــه در روزگار ی ــزی را ک ــط چی فق
ــد از  ــط می توان ــان فق ــه انس ــن اســت ک ای
ــران هــر  خــودش توقــع داشــته باشــد. جب
کمبــودی، هــر دردی، هــر زجــری و حتــی 
هــر آن چــه کــه بــه نظــر انســان بی انصافــی 
و کــم توجهــی می رســد را نمی تــوان از 
ــه  ــر ب ــان اگ ــت. انس ــار داش ــران انتظ دیگ
ــد خــودش  ــد، می توان ــی باش خــودش متک
راه  و  کنــد  فصــل  و  حــل  را  مســائلش 
ــدا  ــه خ ــوکل ب ــر ت ــد. اگ ــاره ای بیاندیش چ
کــرد و دســتش را بــه زانــوی خــود گذاشــت 
ــواب  ــه ج ــت اســت ک ــد، آن وق ــد ش و بلن

می گیــرد. 
زندگــی  انســان هایی  مــا  اطــراف  در 
می کننــد کــه شــاید خیلــی بیشــتر از حــد 
توانشــان گرفتــاری و درگیــری و مشــکل 
دارنــد. از دیگــران توقــع داشــتن شــاید 
ســری  یــک  البتــه  باشــد.  بی انصافــی 
اصــول زیربنایــی بــرای افــرادی کــه مشــکل 
جســمی دارنــد الزم اســت و بایــد امکانــات 
ــود  ــا وج ــی مســتقل آنه ــرای زندگ ــه ب اولی
داشــته باشــد. ولــی نبایــد فقــط مشــکالت 
را برجســته کــرد و فقــط از دیگــران انتظــار 
ــم،  ــم بگوی ــت. می خواه ــا را داش ــع آنه رف
ــن در  ــرو رفت ــوت و ف ــار عنکب ــدن در ت مان
مشــکالت و تنگناهــا فقــط باعــث تخریــب 
ــرد  ــی و فیزیکــی خــود ف و فرســودگی  روان
ــم،  ــن نداری ــر از ای ــاره ای غی ــود. چ می ش
ــا  ــر ایــن مبن ــد جامعــه را بشناســیم و ب بای
ــن  ــه ای ــن ب ــع داشــته باشــیم. م از آن توق
ــاره  ــن راه چ ــه بهتری ــیده ا م ک ــه رس نتیج
ــه روش و  ــردن راه ب ــدا ک ــازگاری و پی در س

ــودم اســت.  ــیوه خ ش
ــی،  ــن دوران تنهای ــم در ای ــت بگوی الزم اس
خواهــرم بســیار بــه مــن بــرای گــذران امــور 
زندگــی کمــک می کننــد و ماننــد یــک 
ــن  ــان از م ــتند. ایش ــارم هس ــی در کن حام
ــرای  ــادر را ب ــدر و م ــگاه پ ــد و جای بزرگترن
مــن دارنــد. کــه بــه خاطــر وجــود و حضــور 
ــد  ــان و همــراه، از خداون ــن خواهــر مهرب ای
ــتانم  ــدادی از دوس ــگزارم. تع ــان سپاس من
ــن  ــه در همی ــد ک ــه مــن لطــف دارن هــم ب

ــم. ــا هــم تشــکر مــی کن فرصــت از آنه
ــن  ــر وجــود تمــام ای ــه اگ ــادم نمــی رود ک ی
ــوم  ــوت مرح ــد از ف ــن بع ــود م ــزان نب عزی
مــادرم نمــی توانســتم بــه راحتــی بــه 
زندگــی و فعالیــت برگــردم. پــس بــه خاطــر 
ــزان، انســان خوشــبختی  ــن عزی داشــتن ای

ــتم. هس
در  کــه  عزیزانــی  و  دوســتان  خانــواده، 

کنــارم هســتند، موهبت هایــی هســتند 
کــه قدرشــان را می دانــم. این هــا همــه 
ــک  ــراد کم ــوان اف ــه عن ــتند و ب ــم هس مه
ــار انســان باشــند.  کننــده می تواننــد در کن
ــت.  ــخص اس ــود ش ــا خ ــت ب ــی مرکزی ول
از  بایــد  اول  معلولیــت،  دارای  عزیــزان 
ــد  ــند و ببینن ــته باش ــع داش ــان توق خودش
ــع مشــکل خــود  ــرای رف ــه چــه راهــی ب ک
ــم در  ــران ه ــد و دیگ ــدا کنن ــد پی می توانن
رفــع ایــن مشــکل چــه کمک هایــی بــه آنهــا 
می تواننــد بکننــد. اگــر مــن چنیــن عمــل 
نکرده بــودم، شــاید دچــار ناراحتی هــای 
ــات  ــودم و صدم ــده ب ــی ش ــی - روان روح
جســمی بیشــتری بــه خــودم وارد می کــردم 
چــون راه نادرســت را انتخــاب کــرده  بــودم. 
ــودن او  ــات ب ــر انســان و اشــرف مخلوق هن
بــه ایــن اســت کــه بتوانــد در شــرایطی کــه 
ــتد و  ــم بایس ــاز ه ــت، ب ــم اس ــات ک امکان
ــده بودنــش احتــرام قائــل شــود و  ــرای زن ب
ــه  ــردارد. مــن ب ــه و شــکایت دســت ب از گل
ایــن نتیجــه رســیده ام کــه الزم اســت خودم 
را بــاور داشــته باشــم. آن چیــزی کــه مــن از 
مرحــوم پــدر و مــادرم گرفتــم، بــاور بــود و 
همیــن بــود کــه بــا وجــود همــه مشــکالت 

ــاز نمانــدم.  از رفتــن ب
هم چنیــن یقیــن دارم کــه دانایــی، توانایــی 
ــه همــراه دارد و اگــر انســان اراده کنــد  را ب
فعــل نتوانســتن را می توانــد بــه راحتــی بــه 

خواســتن و توانســتن، تغییــر دهــد.

چه برنامه ای برای آینده تان دارید؟
برنامــه مــن ایــن اســت کــه از لحــاظ علمــی 
بــه مراحــل باالتــر بــروم و امیــدوارم خداونــد 
در ایــن مرحلــه، دیگــر صبــوری مــرا امتحان 
نکنــد و راه را برایــم همــوار کنــد. امیــدوارم 
همانطــور کــه در ســال ۷۷ دکتــرا پذیرفتــه 
شــدم و در ســال ۸۷ تحقیقــات فــوق دکتــرا 
را بــه انجــام رســاندم، تحقیقات پروفســوری 

ــی از  ــاید یک ــود. ش ــر ش ــم میس ــز برای نی
ــرا  ــت. چ ــن اس ــم همی ــا و هدف های آرزوه
کــه علــم، دانــش و معرفــت انتهــا نــدارد. 

ــد  ــتم. امی ــده هس ــد زن ــا امی ــط ب ــن فق م
تلخ تریــن  در  بشــر  زندگــی  دســت مایه 
اســت.  زندگــی  لحظــات  شــیرین ترین  و 
ــت  ــکر اس ــان ناش ــد، انس ــا امی ــان ن انس
جنبه هــای  از  یکــی  بــودن  امیــدوار  و 
اســت.  خداونــد  درگاه  بــه  شــکرگزاری 
ــتد  ــاز نمی ایس ــت ب ــز از حرک ــی هرگ زندگ
ــه محیــط زیســت  ــه مــن ب ــن ک ــت ای و عل
عالقمنــد هســتم ایــن اســت کــه هیــچ چیز 
در محیــط ســاکن نیســت و همــه چیــز در 
حــال توالــی و پویایــی اســت. همیــن پویایــی 
ــدگاری و  ــز مان ــان، رم ــرای انس ــد ب می  توان

ــد. ــت باش موفقی
خداونــد بــه همــه مــا توفیــق تفکــر، 
ــیده  ــرورزی، بخشــش و بخش ــوری، مه صب
ــا  ــی را عط شــدن، همراهــی و رشــد و تعال
فرماینــد تــا بتوانیــم از لحظــه لحظــه زندگی 
ــم و شــکرگزار  ــذت ببری ــا شــادی، ل مــان ب

ــیم. ــم باش ــته های ــته و نداش داش

مــا  اختیــار  در  کــه  وقتــی  از  ممنــون 
شــتید. ا گذ

یقین دارم که 
توانا بود هر که دانا بود.

انسان اگر اراده کند 
می تواند فعل نتوانستن را 

به خواستن و توانستن 
تبدیل کند
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فرزانه شوقی، متولد سال ۶۱ است. او در اثر حادثه ای در کودکی، دچار در رفتگی 
لگن و معلولیت جسمی حرکتی شدیدی شد. ولی از پا ننشست و با حمایت 

خانواده، به خصوص مادر ورزشکارش که بی وقفه در هموار کردن مسیر زندگی او تالش 
کرد، فرد موفق و تاثیرگذاری شد. فرزانه از دانشگاه پیام نور، کارشناسی روانشناسی 
عمومی و از دانشگاه علمی کاربردی رعد، فوق دیپلم تربیت بدنی گرفته است. او در 
زندگی مشترکش دارای دو دختر زیبا و باهوش، به نام های الینا و  اندیا شده است. 
فرزانه، کارمند اداره تربیت بدنی است و کارت مربیگری شنا درجه ۲ را هم دارد. او مربی 
شنا معلوالن هم هست. همه افراد خانواده فرزانه ورزشکارند و در عرصه های ورزشی 
مقام هایی کسب کرده اند. مشوق اصلی خانواده در گرایش همه فرزندان به ورزش، مادر 
است که با وجود معلولیت، خودش هم ورزشکار است و بارها در رشته شنا مقام هایی 
را کسب نموده است. پسر خانواده، تنیسور است و بدنسازی هم می کند. یک خواهر، 
تکواندوکار است و در رشته نقشه کشی، مهندسی دارد. فرزانه یک برادر و خواهر دوقلو 
لیگ  در  و  است  تکواندوکار  و  تربیت بدنی  رشته  دانشجوی  خواهرش  که  داشته  هم 
کشوری، دارای مقام است و برادردیگری هم داشته که او هم ورزشکار بوده، ولی در اثر 
تصادف، از دنیا رفته و داغ بزرگی را بر دل همه افراد خانواده گذاشته است. همسر فرزانه 

هم ورزشکار است و در سطح باشگاهی مقام قهرمانی دارد.
مرضیه ثمری، مادر فرزانه که در این گفت وگو به دیدارمان آمد، از پسر مرحوم و ورزشکارش 
برایمان گفت. او ادامه داد؛ پسرم قهرمان بوکس بود. او بسیار مهربان بود و در همه 
کارها به من و به هر فرد دارای معلولیتی که می دید کمک می  کرد. او در مسافرت هایی 
که معلوالن را می  بردند، با آنها می  رفت و کمکشان می  کرد. متأسفانه پسرم در اسفندماه 

سال ۹۲ تصادف کرد و به رحمت خدا رفت و داغ بزرگی بر دل همه ما گذاشت. 
برای دیدار و گفت وگو با این ورزشکار فعال به منزل مادرش رفتیم تا هم با خودش و هم 
با همسرش صحبت کنیم. ولی همسر او به دلیل مشغله نتوانست حضور داشته باشد و 

همه سواالتمان را در مورد زندگیش از خودش پرسیدیم، که می خوانید.

موفقیت هایم را مدیون پدرم،
 تالش های بی دریغ مادرم و همراهی همسرم هستم 

همسرم اصًال به این که من 
معلولیت دارم، اعتقادی ندارد و هیچوقت 

به صورت مشکل با معلولیتم برخورد 
نکرده است. البته به این دلیل که من، هم 

کار می  کنم، هم ورزش می  کنم ، هم دو 
بچه را اداره می  کنم، هم مهمانی می  دهم 
و هم زندگی ام را به خوبی اداره می  کنم

 در مورد ازدواجتان برایمان بگویید، چگونه 
با همسرتان آشنا شدید و با توجه با این که 
مشکل  آیا  ندارند،  معلولیت  همسرتان 
جسمی شما در ازدواجتان از طرف خانواده  

مشکلی ایجاد نکرد؟
ــق  ــرم از طری ــا همس ــن ب ــه م ــنایی اولی آش
ــت.  ــتان صــورت گرف ــی از دوس ــی یک معرف
البتــه مدتــی بــرای آشــنایی بیشــتر بــا 
کردیــم و در آذرمــاه  یکدیگــر رفت وآمــد 
ســال ۸۷ ازدواج کردیــم. هفــت ســال اســت 
کــه بــا هــم زندگــی می  کنیــم و ثمــره ازدواج 
ــدا را شــکر  ــر اســت. خ ــد دخت ــا دو فرزن م
ــواده  او بســیار  ــه همســرم و خان ــم ک می کن
روشــنفکر و همــراه هســتند. همســرم اصــًال 
ــا  ــدارد و ب ــادی ن ــن اعتق ــت م ــه معلولی ب
محدودیــت حرکتــی مــن هیــچ گاه به صــورت 
مشــکل برخــورد نکرده اســت. البتــه بــه ایــن 
ــم،  ــم کار می  کن ــن ه ــه م ــت ک ــل اس دلی
را  بچــه  دو  هــم  می  کنــم،  ورزش  هــم 

اداره می  کنــم، هــم مهمانــی می  دهــم و 
هــم زندگــی ام را به خوبــی اداره می  کنــم. 
ــری در  ــن تأثی ــن مشــکل جســمی م بنابرای
زندگی ام نداشــته و همســرمن و خانــواده اش 
هــم از اول بــه ایــن مســاله توجهــی نکردنــد 

ــی نداشــت.  ــان اهمیت و برایش

در چه سنی متوجه شدی که مشکل جسمی 
داری و چه واکنشی نسبت به آن داشتی؟

ــتم  ــکلی نداش ــتان مش ــن در دوران دبس م
و احســاس نمی کــردم کــه معلولیــت دارم. 
ــم و  ــران آمدی ــه ته ــاوه ب ــال ۷۱ از س در س
ــه خاطــر عمل هایــی کــه قــرار  قــرار شــد ب
بــود انجــام دهــم ، موقتــًا در تهــران زندگــی 
ــال  ــت س ــش از بیس ــی االن بی ــم. ول کنی
اســت کــه در تهــران مانــدگار شــده ایم. در 
ســال ۷۱ بنــا بــه توصیــه پزشــکان ، تحــت 
عمــل جراحــی قــرار گرفتــم کــه باعــث شــد 
یک پایــم کوتاه تــر از پــای دیگــرم شــود. 
ــار  ــا دو عص ــودم ب ــور ب ــان مجب در آن زم
ــود.  ــخت ب ــم س ــی برای ــه خیل ــروم ک راه ب
نمی خواســتم قبــول کنــم کــه مشــکل دارم. 
ــردگی  ــار افس ــودم، دچ ــه ب ــودم را باخت خ

شــدم و خیلــی هــم چــاق شــده بــودم.

چگونه با شرایط خود کنار آمدی؟
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متأسفانه به دلیل بی توجهی مسووالن 
ورزشی، شنای قهرمانی افراد دارای 

معلولیت، مدتی است که برچیده 
شده است و در حال حاضر استخری برای 

تمرین شنای قهرمانی نداریم؟!

ــدم.  ــختی را   گذران ــرایط س ــال ها ش آن س
مــادرم خیلــی تشــویقم کــرد کــه بــه شــنا 
ــم و  ــل مه ــی از عوام ــاید یک ــردازم. ش بپ
اصلــی در این کــه توانســتم بــه زندگــی 
ــه اســتخر  ــردم همیــن رفتــن ب عــادی برگ
ــم  ــه اســتخر رفت ــه ب ــود. در ســال ۷۸ ک ب
ــردم،  ــاز ک ــدی آغ ــورت مبت ــنا را به ص و ش
روحیــه ام تغییــر کــرد. بــه  نوعــی زندگــی ام 
هــم تغییــر کــرد مخصوصــًا وقتــی بــا خانــم 
ــر آشــنا شــدم و تحــت راهنمایی هــای  کله
ایشــان قــرار گرفتــم. ایشــان شــنا به صــورت 
تخصصــی پروانــه و قورباغــه را بــه مــن 
ــه و  ــنای پروان ــن االن در ش ــد. م ــاد دادن ی
قورباغــه در مســابقات کشــوری اول هســتم.

آیا درمان های توان بخشی مثل فیزیوتراپی در 
بهبود مشکل شما مؤثر بوده است؟

در حــال حاضــر فیزیوتراپــی کمکــی بــه مــن 
ــود را  ــت موج ــد وضعی ــن بای ــد. م نمی کن
ــه دارم  ــت نگ ــرایطم را ثاب ــم و ش ــظ کن حف
چــون در آینــده بایــد تعویــض مفصــل لگــن 
ــر در دوران  ــاید اگ ــی ش ــم. ول ــام بده انج
بچگــی فیزیوتراپــی می  کــردم، وضعیــت 
ــود. در آن  ــن ب ــر از ای ــن بهت ــمانی م جس
زمــان آگاهی هــا و تجربه هــا کمتــر بــود 
بــه همیــن دلیــل ایــن اتفــاق نیفتــاد. 
ــه تفکــری کــه قبــًال  البتــه ایــن موضــوع ب
ــردد  ــه وجــود داشــت هــم برمی گ در جامع
کــه کســانی کــه مشــکل جســمانی دارنــد، 

ــد! ــه بیاین ــرون از خان ــد بی نبای

ولی این تفکر باعث نشد که شما خودت را 
محدود کنی و کمتر فعالیت کنی؟

نــه مــن هیچ وقــت خــودم را محــدود 
درس  عــادی  مدرســه  در  مــن  نکــردم. 

خوانــدم، لیســانس گرفتــم و در رشــته 
شــنا فعالیت کــردم و بارهــا مقــام آورده ام. 
ــا عصــا راه  ــه ب ــه در دوران کودکــی ک البت
ــه مــن در رفــت و  ــواده ام ب ــم، خان می  رفت
ــی  ــد ول ــه مدرســه کمــک می  کردن ــد ب آم
در ســال اول دبیرســتان بــودم کــه یکــی از 
دوســتانم عصاهایــم را گرفــت و بــه کنــاری 
ــدون عصــا راه  ــه بعــد ب انداخــت و از آن ب

ــی  روم. م

 ورزش شنا را از چه زمانی شروع کردید؟ 
در ســال ۷۸ بــود کــه آقــای خطیــب، 
ــاب را  ــتخر حج ــی، اس ــس تربیت بدن رئی
بــه مــن معرفــی کردنــد. مــن بــا کمــک و 
تشــویق مــادرم و دوندگی هــای ایشــان بــه 
ایــن اســتخر رفتم و شــنا را آمــوزش دیدم. 
در همــان اســتخر یکــی از مربیــان شــنا به 
نــام خانــم فرانــک کلهــر شــنای مــرا دیدند 
ــای دارای  ــنای بچه ه ــی ش ــان مرب ( ایش
معلولیــت بودنــد) و بــه مــن گفتنــد که یک 

روز جمعــه بــه اســتخر بیــا. مــن هــم یــک 
ــه در زندگــی مــن روز بســیار  ــه ک روز جمع
مهمــی شــد، بــه دعــوت ایشــان بــه اســتخر 
رفتــم. در آن روز بــرای اولیــن بــار بــود کــه 
ــه در  ــدم ک ــت را می  دی ــراد دارای معلولی اف
ــه آن  ــد ک ــادم می  آی ــد. ی ــنا می  کنن آب ش
روز از دیــدن بچه هــا ترســیدم و حاضــر 
ــتخر  ــار اس ــط کن ــوم فق ــدم وارد آب ش نش
ــی  ــان خیل ــردم. آن زم ــه ک ــتم و گری نشس
ــًال  ــم و اص ــر راه می  رفت ــودم و بهت ــوان ب ج
ــت دارم!  ــه معلولی ــردم ک ــاس نمی ک احس
ــا همــه آنهــا دوســت هســتم و  ولــی االن ب
بــا ده نفــر از آنهــا در گــروه شــنای معلــوالن 
ــال های ۷۸- ــان س ــتیم. از هم ــو هس عض

۷۹ بــود کــه زیــر نظــر خانــم کلهــر تمرینــات 
خــود را بــرای شــنای قهرمانــی اغــاز کــردم. 
از خانــم کلهــر بســیار سپاســگزارم. ایشــان 
حــق زیــادی بــر گــردن مــن دارنــد. بــه مــن 
ــا و حرکاتشــان  ــد و حرف ه ــه می دادن روحی
را همیشــه در خاطــر دارم. اکنــون در خــارج 

ــد.  ــی می کنن ــور زندگ از کش

از چه سالی در این رشته تبحر پیدا کردی و 
وارد مسابقات قهرمانی شدی؟

ــا ۸۰ بــود کــه بــرای اولیــن   در ســال ۷۹ ی
ــار در مســابقات شــنا شــرکت کــردم و در  ب
ــدم  ــور اول ش ــته های آن در کش ــه رش هم
زمــان  آن  در  گرفتــم.  طــال  مــدال   ۵ و 
آمادگــی بدنــی خیلــی خوبــی داشــتم و 
رشــته تخصصــی ام هــم شــنای پروانــه بــود 
و هســت. در آن زمــان خانــم کــرم زاده کــه 
ــه مــن  در فدراســیون بســکتبال هســتند ب
گفتنــد اگــر بتوانــی در ایــن مســابقات مقــام 
ــی  ــت بدن ــو را در اداره تربی ــن ت ــاوری م بی
ــد  ــم ش ــور ه ــم. همین ط ــتخدام می  کن اس
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من خیلی عالقمندم که
 بتوانم قهرمان  پروری کنم و 

بسیاری از شاگردانم توانسته اند 
در مسابقات معلوالن
 محالت ۲۲گانه تهران

 مقام بیاورند

ــدال آوردم، از ســال ۸۱  ــه م و پــس  از این ک
درایــن اداره مشــغول بــه کار شــدم. البته در 
حــال حاضــر در مرخصــی پــس از زایمــان به 

ــرم. ــر می ب س

هم  معلولیت  دارای  افراد  شنای  مربی  شما 
عالقه مند  مربیگری  به  که  شد  چه  هستید. 

شدید؟
ــه  ــه س ــری درج ــال ۸۷ مربیگ ــن در س م
را گرفتــم گرچــه در آن زمــان انگیــزه ای 
ــم  ــون ه ــتم، چ ــدن نداش ــی ش ــرای مرب ب
ــار روز  ــه ای چه ــم هفت ــودم و ه ــد ب کارمن
ــه  ــای جمع ــرد و صبح ه ــای ف ــی روزه یعن
ــی  ــنای قهرمان ــم و ش ــتخر می رفت ــه اس ب
ــادرم  ــن م ــی م ــوق اصل ــردم. مش کار می  ک
ــتخر  ــه اس ــرا ب ــود م ــور ب ــر ج ــه ه ــود ک ب
ــای  ــه صبح ه ــد ک ــادم می  آی ــتاد. ی می  فرس
ــت  ــادر مخالف ــا م ــدرم ب ــه پ ــه همیش جمع
جمعــه  روز  صبــح  چــرا  کــه  می کردنــد 
ایــن دختــر را بــه اســتخر می  فرســتی؟ 
ولــی مــادرم هرطــور شــده مــرا بــه اســتخر 
می  فرســتاد و حتــی بــرای مــن آژانــس 
می گرفــت کــه به موقــع بــه اســتخر برســم. 
آن زمــان نوجــوان بــودم و فقــط بــرای 
ــر  ــی االن فک ــردم. ول ــنا می  ک ــی، ش قهرمان
ــل  ــال رشــته هایی مث ــه دنب ــر ب ــم اگ می  کن
تنیــس روی میــز یــا تیرانــدازی رفتــه بــودم، 
حتمــا پاراالمپیکــی بــودم و متاســفانه بــرای 
ــدارد.  ــود ن ــکان وج ــن ام ــنا، ای ــته ش رش

برگزار  کجا  در  شنا  به  مربوط  مسابقات   
می شود و رقیبان شما چه کسانی هستند؟ 

ایــن مســابقات در داخــل کشــور برگــزار 
از  معلولیــت  دارای  بانــوان  و  می  شــود 
شــهرهای مختلــف مثــل قــم، اراک، قزوین، 
تبریــز و ارومیــه می  آینــد و در ایــن مســابقه 

شــرکت می  کننــد. 
ــم نقــش مــادرم را در تشــویق مــن  نمی توان
ــرم. مــادرم خودشــان  ــده بگی ــه شــنا نادی ب
شــناگر هســتند و امســال هــم در مســابقات 
شــنا کــه توســط شــهرداری برگــزار شــد از 
منطقــه ۱۱ شــرکت کردنــد و مقــام آوردنــد. 
مــادرم جــزو آدم هایــی بســیار بــا اراده و 
ــکل  ــم مش ــان ه ــتند. ایش ــزه هس ــا انگی ب
راه  عصــا  بــا  و  دارنــد  لگــن  دررفتگــی 
می  رونــد و در خــارج از خانــه و در مســیرهای 
می  کننــد.  اســتفاده  ویلچــر  از  طوالنــی 
مــادرم روحیــه بســیار قــوی داشــتند و همــه 

مــا را بــه ورزش تشــویق کردنــد. البتــه در دو 
ســالی کــه بــرادر جوانــم را از دســت دادیــم، 
شــرایط جسمانی شــان ســخت تر شــد و 

ــد. ــواب خوابیدن ــی در تختخ ــی مدت حت

آیا شما در گروه سنی خاصی شنا می  کنید؟
ــروه  ــت گ ــراد دارای معلولی ــرای اف ــنا ب ش
ــدی از اس ـ ۱  ــه کالس بن ــدارد. بلک ــنی ن س
ــه در  ــنای پروان ــن در ش ــا اس ـ۱۰ دارد. م ت
کالس اس ـ۱۰ و در شــنای قورباغــه در کالس 
اس ـ۹ هســتم. دوســتانی کــه دچــار ضعــف 
عضالنــی شــدید هســتند در کالس اس ـ۱ 
هســتند و وقتــی پاهایشــان و کمرشــان 
ــد.  ــر می  آین ــه کالس باالت ــود، ب ــر ش قوی ت
ــف  ــک تعری ــا ی ــن کالس بندی ه ــع ای در واق
ــه وضعیــت  ــه ب ــی دارد ک پزشــکی بین الملل
جســمی افــراد، ســالم بــودن کمــر، ســتون 
فقــرات، دامنــه حرکــت مفصلــی و چرخــش 
ــتگی  ــا بس ــی آنه ــدرت عضالن ــی و ق مفصل
دارد. مــا در کالس اس ـ۱۰ حتــی افــرادی 
ــاظ  ــه ازلح ــم ک ــم داری ــو ه ــص عض ــا نق ب

ــتند.  ــی هس ــرایط خوب ــمانی در ش جس

فعالیت  هنوزهم  قهرمانی  شنای  در  شما  آیا 
می کنید؟ 

ــتم و  ــان هس ــی زایم ــًال در مرخص ــن فع م
شــنا نمی کنــم ولــی تــا ســال گذشــته 
ــودم.  ــنا ب ــته ش ــوری در رش ــان کش قهرم
ــل بی توجهــی مســووالن  ــه دلی متأســفانه ب
دارای  افــراد  قهرمانــی  شــنای  ورزشــی، 
برچیــده  کــه  اســت  مدتــی  معلولیــت، 
شده اســت و در حــال حاضــر اســتخری 
بــرای تمریــن شــنای قهرمانــی نداریــم. یکی 
از مربیــان زحمتکــش، خانــم صــدر هســتند 
کــه ایشــان بعــد از خانــم کلهــر خیلــی 
ــی  ــی جای ــیدند، ول ــت کش ــا زحم ــرای م ب

ــد. اســتخر  ــن بدهن نیســت کــه در آن تمری
حجــاب خــراب شده اســت و اســتخر دیگــری 
کــه ســمیه نــام داشــت را بــه مزایــده 
ــون  ــه اکن ــتخری ک ــا اس ــته اند! تنه گذاش
ــه  ــت، مجموع ــود اس ــوالن موج ــرای معل ب
ــه  ــق ب ــه متعل قمــر بنی هاشــم(ع) اســت ک
ــط در  ــه فق ــن مجموع شــهرداری اســت. ای
حــوزه ورزش شــهروندی کار می  کنــد و در 
ــای  ــا آق ــن ب ــد. م ــی کار نمی کن رده قهرمان
ســراج کــه قبــًال رئیــس ایــن مرکــز بودنــد 
ــد،  ــان گفتن ــه ایش ــردم ک ــت ک ــم صحب ه
هــدف مــا ایجــاد اوقــات فراغــت بــرای افراد 
ــی  دارای معلولیــت اســت و آمــوزش قهرمان
جــزو اهــداف مــا نیســت. ولــی مــن خیلــی 
عالقــه دارم کــه بتوانــم قهرمــان  پــروری کنم 
و بســیاری از شــاگردانم هــم توانســته اند 
ــه  ــالت ۲۲ گان ــوالن مح ــابقات معل در مس
ــه  ــًال تجرب ــن قب ــد. م ــام بیاورن ــران مق ته
ــه آن  ــه ای هــم ب مربیگــری نداشــتم و عالق
ــودم ، هــم  نداشــتم، چــون هــم کارمنــد ب
ــکیل  ــی تش ــم زندگ ــدم و ه درس می  خوان
داده بــودم. در آن زمــان خانــم وطن دوســت 
کــه مســوول بانــوان مرکــز قمــر بنی هاشــم 
(ع) هســتند بــا مــن تمــاس گرفتنــد و 
بــرای شــرکت در کالس هــای مربیگــری 
از مــن دعــوت کردنــد. مــن همــراه بــا 
کالس هــای  در  تندرســت  بچه هــای 
ــه  ــد ک ــادم می  آی ــرکت  کردم. ی ــری ش مربیگ
ــه در  ــی ک ــن خانم های ــی از همی ــار یک یک ب
ــو  کالس شــرکت می  کــرد از مــن پرســید، ت
ــال  ــی  روی؟! به هرح ــوری راه م ــرا این ط چ
ــدون  ــراد ب ــا اف مــن مربیگــری درجــه۲ را ب
معلولیــت گرفتــم و االن تنهــا مربــی درجــه۲ 
دارای معلولیــت هســتم. دو ســال هــم 
ــوالن  ــه معل ــتم و ب ــی هس ــه مرب هســت ک
شــنا یــاد می  دهــم. خیلــی عالقه منــدم 
کــه بتوانــم در حــوزه شــنای قهرمانــی 
کارکنــم کــه متاســفانه فعــًال امکاناتــش 

ــت.  ــم نیس فراه

مناسب سازی  استخر  چند  حاضر  حال  در 
تهران  در  معلولیت  دارای  افراد  برای  شده 

وجود دارد؟
شــهرداری اســتخرهای زیــادی در ســطح 
ــرای  ــه ب ــا اســتخری ک ــی تنه شــهر دارد ول
معلــوالن مناسب ســازی شــده اســت، همین 
مجموعــه قمــر بنی هاشــم(ع) اســت. البتــه 
ــراد  ــاد اف ــل اســتقبال زی ــه دلی شــنیده ام ب

44

شماره 59،   بهـــار 1395

یک زندگى



ــه ای  ــرار اســت مجموع ــت، ق دارای معلولی
مشــابه هــم در غــرب شــهر تهــران ســاخته 
شــود. در ســایر اســتخرهای شــهرداری، 
ــا  ــد. بعضی ه ــرش نمی کنن ــوالن را پذی معل
ــش  ــتخر واکن ــن در اس ــور م ــبت حض نس
نشــان می  دادنــد، درحالی کــه معلولیــت 
مــن آن چنــان آشــکار هــم نیســت. زمانــی 
ــاه  ــا م ــودم ت ــاردار ب ــم را ب ــر اول ــه دخت ک
نهــم بــه اســتخر می رفتــم چــون اگــر 
ــی  ــدم ول ــردرد می  ش ــار کم ــم دچ نمی رفت
همــه بــا تعجــب بــه مــن نــگاه می  کردنــد. 

آیا  بگویید؟  خانوادگی تان  زندگی  مورد  در 
زندگی تان  در  مانعی  شما  جسمی  مشکل 

ایجاد کرده است؟ 
ــام دارد ایشــان  همســرم مهــدی جعفــری ن
هــم ورزشــکار هســتند در ســطح باشــگاهی 
ــال های  ــازی در س ــته بدن س ــران در رش ته
۸۱ و ۸۳ مقــام قهرمانــی دارد. به هرحــال 
هرگونــه نقصــی می توانــد اشــکالی در زندگی 
ایجــاد کنــد. ولــی مــن خیلــی مبــارزه کــردم 
و ســعی کــردم نگــذارم مشــکل جســمی در 
زندگــی ام اثــر بگذارد. خوشــبختانه همســرم 
هــم انســان بســیار خوبــی اســت و هیــچ گاه 
ــت  ــرد دارای معلولی ــک ف ــه چشــم ی ــرا ب م
نــگاه نکــرده اســت. االن هفــت ســال اســت 

کــه زندگــی خوبــی را باهــم داریــم. 

در مورد تحصیالت خود برایمان بگویید؟
مــن در دانشــگاه پیــام نــور کــرج درس 
خوانــدم و کارشناســی روانشناســی عمومــی 
ــمی  ــکل جس ــم مش ــون ه ــه ام. چ را گرفت
ــا  ــادف ب ــم مص ــم درس خواندن ــتم و ه داش
ــر  ــه کمت ــدم ک ــور ش ــد، مجب ــم ش ازدواج
ــه  ــد ک ــث ش ــن باع ــرم و همی ــد بگی واح
درســم طــول بکشــد. خیلــی عالقــه  داشــتم 
کــه در رشــته تحصیلــی خــودم کارکنــم ولــی 
شــغل مــن اداری بــود و ربطــی بــه تحصیالتم 
نداشــت. ولــی رشــته روان شناســی در زندگی 
شــخصی ام و حتــی در تربیــت بچه هایــم 
ــل  ــته حداق ــن رش ــت. ای ــر اس ــی مؤث خیل
ــود  ــن ب ــت ای ــن داش ــرای م ــه ب ــزی ک چی
ــدازه  ــد به ان ــا بای ــم از آدم ه ــاد گرفت ــه ی ک
چــون  داشته باشــم.  انتظــار  ظرفیتشــان 
ــی  ــته تربیت بدن ــودم، در رش ــناگر ب ــن ش م
معلــوالن از دانشــگاه رعــد هــم شــرکت کردم 

و فوق دیپلــم گرفتــم.

فکر  به  آیا  دارید؟  آینده  برای  برنامه ای  چه 
ادامه تحصیل هستید و یا بیشتر مایلید در 

حوزه ورزش پیشرفت کنید؟ 
ــل را دوســت دارم  ــه تحصی دانشــگاه و ادام
ــه  ــا داشــتن دو بچــه کوچــک، ادام ــی ب ول
تحصیــل برایــم دشــوار اســت. دوســت دارم 
کــه مربیگــری شــنا را ادامــه داده و بــا 
بچه هــای دارای معلولیــت کارکنــم. دوســت 
ــه  ــن عرص ــوان را وارد ای ــای ج دارم نیروه
کنــم. شــنا رشــته بســیار خوبــی بــرای ایــن 
افــراد اســت. ولی مشــکلی کــه وجــود دارد، 
نبــودن امــکان شــنای قهرمانــی بــرای بانوان 
اســت. شــنای بانــوان، قهرمانــی پارالمپیــک 
نــدارد. چنــد کشــور اســالمی وعده هایــی بــه 
مــا داده انــد ولــی بــه آن عمــل نکردنــد. اگــر 
مــن رشــته هایی مثــل تنیــس یــا تیرانــدازی 
را ادامــه مــی  دادم، صــد درصــد پاراالمپیکــی 
ــق  ــنا در ح ــته ش ــی در رش ــده بودم، ول ش
ــاف  ــناگر، اجح ــت ش ــوان دارای معلولی بان

 شــده اســت.

 اوقات فراغت خود را چگونه می  گذرانید؟
در حــال حاضــر بــا داشــتن دو فرزنــد 
کوچــک وقتــی بــرای اوقــات فراغــت نــدارم، 
ــتر  ــتم بیش ــت داش ــه وق ــی ک ــی درزمان ول
اوقاتــم را بــه شــنا می  گذرانــدم. گاهــی فکــر 
می  کنــم اگــر شــنا نمی کــردم، می  خواســتم 
چــه کار کنــم؟ دوســت دارم بــه دوســتانی که 
ایــن صحبت هــا را می  خواننــد بگویــم حتمــًا 
شــنا را جــزو برنامــه زندگی شــان قــرار دهند 
ــی را  ــًا وقت ــود حتم ــه  خ ــی روزان و در زندگ
ــن هرچــه  ــد. م ــه ورزش اختصــاص بدهن ب
دارم از همیــن شناســت. چــون مــن خــودم 
ــدم و  ــخت را گذران ــردگی س ــک دوره افس ی
بــا ورزش و شــنا احیــا شــدم. توصیــه ام ایــن 
ــود را  ــای خ ــتان توانایی ه ــه دوس ــت ک اس
بشناســند و ســپس یــک  رشــته ورزشــی را 
انتخــاب کننــد. مــن چــون بــه شــنا عالقــه 
ــه می  کنــم. ورزش  دارم ایــن رشــته را توصی
ــع  ــود انســان را رف ــام نواقــص وج ــنا تم ش
می  کنــد و بــه انســان روحیــه می دهــد. 
ــه در  ــن اســت ک ــه دوســتان ای ــه ام ب توصی
کنــار هــر رشــته ای کــه ورزش می کننــد 
حداقــل هفتــه ای یک بــار شــنا را در برنامــه 
خــود قــرار دهنــد . امیــدوارم در آینــده 
زمــان بیشــتری بــه ســانس بانــوان در 
ــال  ــه در ح ــم (ک ــی هاش ــر بن ــع قم مجتم
ــا ۱ بعــد از ظهــر  حاضــر فقــط از ۸ صبــح ت
اســت) اختصــاص یابــد و امکان ورزش شــنا 
ــرای آنهــا ایجــاد  در ســطح قهرمانــی هــم ب

شــود. 

در خاتمه از همه افراد خانواده ام، همسرم و 
به   و  پدرم  و  برادرم  خواهران،  خانواده اش ، 
خصوص مادرم که اگرحمایت و همراهیشان 

نبود زندگی سختی داشتم، سپاسگزارم. 

 ورزش شنا عالوه بر
 تقویت روحی می  تواند در بسیاری از 

معلولیت ها نقش توان بخشی
 هم داشته باشد و به بهبود شرایط 

جسمی افراد دارای معلولیت کمک کند، 
ولی متأسفانه امکانات ورزشی
 برای این افراد کافی نیست 
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بــا حضــورش تمــام رعــد پــر از انــرژی 
ــه  ــر این ک ــه مهم ت ــد و از هم ــت می ش مثب
افتادگــی در ایــن انســان تــا آنجــا بــود کــه 
ــت،  ــد می دانس ــی را از رع ــن خوب ــام ای تم
ــدارد  ــی ن ــچ دلیل ــم هی ــارش آموخت در کن
کــه انســان احســاس کنــد باالتــر از دیگــران 
ــل  ــن عام ــدم مهمتری ــازه فهمی ــت، ت اس
نفــوذ در دل هــا، مانــدگاری و موفقیــت 
رســیدن بــه همــان مقــام جانشــینی خــدا 

ــت. ــن اس در روی زمی
ایــن یعنــی ایــن کــه هرچقــدر باالتــر رفتــه 
ــی هــر آنچــه داری در  ــر شــده، یعن فروتن ت
طبــق اخــالص بگــذاری و ببخشــی و بدانــی 
ــاوری  ــه دســت بی ــد ب ــه بای ــه ک ــر آن چ ه
بــه دســتت خواهــد رســید، ایــن جمالتــی 
اســت کــه لیــال دادشــیان کارشــناس دفتــر 
کارآفرینــی رعــد در وصــف حضــور ســامان 
ــا چــی شــد  ــد، ام ــز برای مــان می گوی گلری

کــه گلریــز اومــد رعــد.
ماجــرا از آنجــا آغــاز شــد کــه ســامان گلریــز 
ــوزش  ــتادان آم ــناس ترین اس ــی از سرش یک
آشــپزی ایــران در یکــی از پــر مخاطب تریــن 
ــرد  ــالم ک ــه" اع ــیما "خندوان ــای س برنامه ه
ــاه ۱۰  ــه حاضــر اســت ظــرف مــدت ۲  م ک
نفــر از افــراد دارای معلولیــت را بــه مهــارت 
ــرای داشــتن شــغلی در کســب و کار  الزم ب

   گزارشى از برگزارى دوره آموزش سامان گلریز در خیریه رعد
     چیزکیک ها یی با طعم موفقیت، شکالت ها  دیگر تلخ نیستند

گزارشى از: محمد رضا دشتى

صنعــت غذایــی برســاند.
ــان  ــا کارشناس ــود ت ــی ب ــر کاف ــن تلنگ ای
ــه  ــده را ب ــن ای ــد ای ــی رع ــر کارآفرین دفت
فرصتــی طالیــی بــرای توان یابــان رعــد 

ــد. ــل کنن تبدی
کارگاه آمــوزش کســب و کار در صنعــت غــذا 
ــوکاری  ــی نیک ــع آموزش ــت مجتم ــا هم ب
ــز و همراهــی  ــامان گلری ــر س ــر نظ ــد زی رع
رضــا رودکــی بــه مــدت ۲ مــاه در مجتمــع 

ــزار شــد. آموزشــی نیکــوکاری رعــد برگ
در ایــن دوره فشــرده توان یابــان مجتمــع ۲ 
بخــش تئــوری و عملــی بــا شــیوه مدیریــت 
رســتوران، طبــخ و ســرو تعــدادی از غذاهــا 
و دســرهای مــورد عالقــه مــردم و پرفــروش 
و نحــوه رفتــار بــا مشــتریان را یــاد گرفتنــد.
ــتاد  ــان اس ــه هنرجوی ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــا ی  ــن دوره دارای محدودیت ه ــز در ای گلری
جســمی و حرکتــی بودنــد، می بایســت 
عملــی  آمــوزش  بــرای  کارگاه  محیــط 
کــه  گونــه ای  بــه  شــود  مناسب ســازی 
کارآموزانــی کــه بــر روی ویلچر می نشــینند، 
ــپزی  ــای آش ــی از ابزاره ــه راحت ــد ب بتوانن
ــاز  ــذا س ــتگاه های غ ــاق گاز، دس ــل اج مث
و ... اســتفاده کننــد کــه ایــن کار بــا نظــر 
ــد  ــتیبانی رع ــد پش ــط واح ــتاد و توس اس

ــرا شــد. اج
باوجــود آن کــه رســم برنامــه خندوانه بــود از 
کســانی کــه بــه وعده شــان عمــل می کننــد 
گــزارش تهیــه کنــد و ایــن گــزارش در آغــاز 
دوره ضبــط و از برنامــه پخــش شــده بــود با  
ــای  ــز دوربین ه ــن حــال در آخــر دوره نی ای
برنامــه خندوانــه دوبــاره بــه رعــد بازگشــتند 
ــون  ــق تلویزی ــری موف ــور مج ــا حض ــا ب ت
از  هنرجویــان  کنــار  در  جــوان"  "رامبــد 
تــالش اســتادان و همــت شــاگردان گــزارش 

به پایان راه می رسم اما طعم یک "ای 
کاش" تلخ به تلخی همه "شکالت ها ی 

تلخ"ی که تا امروز خورده ام در ذهنم باقی 
است: "ای کاش" تالش مان امکان حضور 
"فاطمه ارباب" ها  را در "رشته تزیین کیک" 
در مسابقات جهانی مهارت های فنی و 
حرفه ای برای نوروز امسال در فرانسه 

فراهم می کرد 
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دیگــری تهیــه کننــد و غذاهــای آمــاده شــده 
توســط توان یابــان بــا ویلچــر و عصــا در 
معــرض نــگاه میلیون هــا مخاطــب خندوانــه 

قــرار گرفــت.
غذاهــای  و  غذاهــا  پیــش  چیزکیک هــا ، 
ــی  ــا وقت ــرو آن ه ــوه س ــده و نح ــاده ش آم
ــس  ــوان پ ــد ج ــب رامب ــگفتی وتعج ــا ش ب
از تســت همــراه شــد لحظــات نــاب اشــک  
ــرق در  ــش ب ــز، درخش ــامان گلری ــوق س ش
اعمــاق نــگاه هنرجویــان و تحســین همــگان 

ــال داشــت.  ــه دنب ب
ــی  ــس از آزمون ــز پ ــید گلری ــر می رس ــه نظ ب
ســخت شــاگردان دارای معلولیتــش را به آن 
مرحلــه از ایمــان و خودبــاوری رســانده بــود 
تــا بــا اعتبــار حرفــه ای اش، ریســک مواجهــه 
بــا مخاطبــان میلیونــی یــک برنامــه موفــق 

تلویزیونــی را بپذیــرد.
ــن  ــه ای ــا  را ب ــت نگاه ه ــن موفقی ــب ای کس
ــراد  ــه اف ــد ب ــه بای ــرد ک ــت ک ــمت هدای س
دارای معلولیــت فرصــت داد تــا آنهــا بتواننــد 
خــود  توانمندی هــا ی  از  بهره منــدی  بــا 
ــت  ــا کیفی ــی ب ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ب

ــد. ــالش کنن ت
ــر از  ــد نف ــراغ چن ــه س ــه ب ــن مقدم ــا ای ب
کســانی رفتــم که بــه دور از همــه هیاهوهای 
ــرای  جــاری و ســاری در حــوزه معلولیــت ب
رســیدن بــه هدفــی متعالــی تــالش کردنــد 
و امــروز ســربلند و امیــدوار بــه ادامــه راهــی 

ــد. ــش گرفته ان ــه در پی ــتند ک هس
ســراغ  بــه  ابتــدا 
اکبــری  صدیقــه 
مدیــر عامــل مجتمــع 
وی  رفتیــم؛  رعــد 
مجتمــع  گفــت: 
بــرای  بایــد  رعــد 
آمــوزش و توانبخشــی 
میــزان  هــر  بــه  توجــه  بــا  توان یابــان 
توانایــی، طــرح و برنامــه ای داشــته باشــد تــا 

ــره  ــد بی به ــات رع ــی از خدم ــچ توان یاب هی
نمانــد.

ــین  ــا تحس ــد ب ــع رع ــل مجتم ــر عام مدی
ــزود:  ــز، اف ــتاد گلری ــان اس ــالش هنرجوی ت
و  توان یابــان  اســتعدادهای  بــه  توجــه 
ــری و ایجــاد  ــه یادگی فراهــم ســاختن زمین
ــراد دارای  فرصــت شــغلی مناســب حــق اف
چهره هــای  حضــور  و  اســت  معلولیــت 
کــه  گلریــز  ســامان  هم چــون  موفقــی 
ــر  ــت را پشــت س ــهرت و موفقی ــل ش مراح
گذاشــته اند ایــن امیــد را در دل هنرجویــان 
رعــد زنــده می کنــد کــه آنهــا هــم بــا 
ــخصیت ها  ــن ش ــح از ای ــرداری صحی الگوب
ــه  ــواده و جامع ــرای خــود، خان ــد ب می توانن

ــند. ــد باش مفی
ــت را  ــوزی و جدی ــه دلس ــز ک ــامان گلری س
بــا لبخنــدی امیــد بخــش در هــم آمیختــه 
ــر کالس   در طــول دوره بســیار جــدی و مؤث
محدودیت هــا ی  هرگــز  و  کــرد  اداره  را 
بــرای  بهانــه ای  جســمی  شــاگردانش 
کــم کاری نپذیرفــت و در اولیــن برخــوردش 
فرامــوش  جملــه ای  دوره  کارآمــوزان  بــا 
ــتیم  ــربازانی هس ــا س ــت: "م ــدنی را گف نش
کــه بــرای پیشــرفت مملکتمــان و کمــک بــه 

می کنیــم." تــالش  هموطنانمــان 

وی در مــورد کــم و کیــف دوره گفــت: 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــراد ب ــی اف ــه توانای ــا ب بن
نتیجــه بهتــر از تهیــه غذاهــای فانتــزی 
شــروع کــردم تــا در قــدم اول آنهــا بــه 
آشــپزی عالقه منــد شــوند بــرای آمــوزش ۴ 
فصــل طراحــی کــردم. در فصــل اول آمــاده 
کــردن کیــک و دســر را آمــوزش دادم بعــد 
ــا ی  ــم و در فصل ه ــه رفت ــراغ صبحان ــه س ب
بعــدی پیــش غــذا و غذاهــای اصلــی بــرای 
شــام و ناهــار را بــه آنهــا آمــوزش دادم. برای 
ایــن کار هفتــه ای یــک روز بــه مجتمــع 
رعــد می آمــدم و ۳ ســاعت وقتــم را صــرف 

آمــوزش می کــردم.  
یکــی از آن ایده هایــی  کــه در طــول دوره 
محقــق شــد راه انــدازی اولیــن مرکــز 
ــام  ــا ن ــذا ب ــات آشــپزی و صنعــت غ مطالع
ــود، وی  ــد ب ــه رع ــز در خیری ــامان گلری س
ــد  ــع رع ــد: در مجتم ــاره می گوی ــن ب در ای
ــرده ام  ــدازی ک ــذا راه ان ــات غ ــز تحقیق مرک
ــدا  ــه آن اه ــادی را ب ــاب و مجــالت زی و کت
ــپزی  ــالت آش ــماره مج ــن ش ــردم. آخری ک
ــه  ــه دســتم برســد ب ــه ب ــا را ک سراســر دنی
ــان  ــار توان یاب ــا در اختی ــی آورم ت ــا م اینج
ــد و  ــرار گیری ــدان ق ــایر عالقه من ــد و س رع
هــم شــاگردانم و هــم دیگــر دوســتان ایــن 
صنعــت بــه آخریــن اطالعــات و اخبــار 

ــد."  ــدا کنن ــی پی ــذا دسترس ــت غ صنع
قاســم  مهنــدس 
عضــو  لواســانی، 
مدیــره  هیــأت 
از  رعــد  مجتمــع 
ــود  ــرادی ب ــه اف جمل
حضــوری  بــا  کــه 
ــر نشــان داد کــه  مؤث
ــردن  ــوار ک ــرای هم ــد ب ــی رع ــم مدیریت تی
ــچ  ــان از هی ــی توان یاب ــد و تعال ــیر رش مس

نمی کننــد. دریــغ  کوششــی 
ــز گفــت: در  ــاره کالس اســتاد گلری وی در ب

فاطمه ارباب: آقای گلریز و آقای رودکی 
دستتان را به خاطر تمام زحماتی که برای 
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ــراد  ــه ای از اف ــا ی نهفت ــن کالس توانایی ه ای
ــیار  ــه بس ــد ک ــف ش ــت کش دارای معلولی
ــدف  ــدت، ه ــن م ــود در ای ــگفت انگیز ب ش
فقــط ایــن نبــود کــه بچه هــا  آشــپزی 
ــاوری در  ــاد خودب ــه ایج ــد؛ بلک ــاد بگیرن ی
وجــود کارآمــوزان هدفــی مهمتــر بــرای 
مــا بــود ایــن کالس جنبه هــا ی مثبتــی 
ــاوری و تحقــق فعــل خواســتن  ــرای خودب ب
داشــت کــه بــه بهتریــن شــکل ظهــور و بروز 

ــت. داش
در  رودکــی  رضــا 
ــز  ــامان گلری ــار س کن
ــدی  ــا ی کلی آموزش ه
توان یابــان  بــرای 
ــی از  ــرد. یک ــه ک ارای
ویژگی هــا ی وی همراه 
چندیــن  داشــتن 
ــتور  ــا دس ــده ب ــر ش ــت پ ــه یادداش دفترچ
ــا خطــی بســیار  پخــت غذاهــای مختلــف ب
ــان  ــود در می ــاس خ ــود. او از احس ــا ب زیب
ــد:  ــن می گوی ــاگردان کالس چنی ــع ش جم
دوره آمــوزش کســب و کار در صنعــت غــذا 
ایــده بســیار خــوب ســامان گلریــز در برنامــه 
ــن جــزو  ــه باعــث شــد م ــود ک ــه ب خندوان
ایــن کار خیــر باشــم فقــط امیــدوارم بتوانــم  
مفیــد باشــم در ایــن کالس مــا دیدیــم کــه 
ــا  ــه م ــت. هم ــت نیس ــت محدودی معلولی
ــا را  ــه کیک ه ــان چگون ــه توان یاب ــم ک دیدی
ــر  ــرد غی ــه شــاید یــک ف ــد ک درســت کردن
ــی از  ــه آن خوب ــول هــم نمی توانســت ب معل

عهــده کار برآیــد.
نمی دانــم چــرا در روزی کــه "خندوانه" ای هــا  
بــه رعــد آمدنــد در کنــار "خنــده"  بــر" 
"چشــم ها "  در  "شــوقی  "اشــک  لب" هــا ، 
ــی از  ــم یک ــن ه ــاید ای ــود ش ــه زده ب حلق
ــا ســخن  ــد،  رض ــردن باش ــوز کار دل ک رم
ســنج مدیــر روابــط عمومی  رعــد تمــام توان 
ــت  ــه خدم ــی را ب ــط عموم ــکاران رواب هم
ــش  ــی در آرام ــن دوره آموزش ــا ای ــت ت گرف
ــود او  ــزار ش ــت برگ ــن کیفی ــل و بهتری کام
در ایــن خصــوص گفــت: برگــزاری ایــن دوره 
دســتاوردهای کــم نظیــری را به همــراه آورد 
ــروژه  ــک پ ــوان ی ــه عن ــوان از آن ب ــه می ت ک

ــرد. ــاد ک بیــن بخشــی ی
ــه  ــا اشــاره ب ــد ب ــط عمومــی رع ــر رواب مدی
مســؤول  واحدهــای  بــاالی  هماهنگــی 
ــکاری  ــزود: هم ــن دوره، اف ــزاری ای در برگ
ــط  ــی، رواب ــتیبانی، کارآفرین ــای پش واحده
واحدهــای  حتــی  و  آمــوزش  عمومــی، 
و  روانشناســی  توانبخشــی،  تخصصــی 
ــان  ــاب هنرجوی ــد انتخ ــددکاری در فرآین م
ــرای  ــد ب ــکاری هدفمن ــک هم ــان از ی نش

ــت. ــترک داش ــدف مش ــه ه ــیدن ب رس
رســتگار  زینــب 
مقــدم کــه از ابتــدای 
ایــن دوره مســؤولیت 
حضــور  هماهنگــی 
توان یابــان در رعــد 
را بــر عهــده داشــت، 
تحســین  تــالش 
ــول دوره  ــی در ط ــرای نظم ده ــزی ب برانگی
ــاز  ــن آغ ــش چنی ــل آورد. وی صحبت به عم
کــرد: " نتیجــه حیــرت آور بــود"، بلــه واقعــًا 
ــه  ــی ک ــم و غذاهای ــور منظ ــتکار، حض پش
ــد  ــاده می کردن ــز آم ــامان گلری ــاگردان س ش
مــرا شــگفت زده کــرده بــود. رســتگار مقــدم 
در ادامــه افزود:"ایــن دوره بــه تمــام مــا ثابت 
کــرد، زمانــی کــه تمــام افــراد یــک تیــم بــه 
هــدف بــاور داشــته باشــند در هــر شــرایطی 
هــر چنــد پیش بینــی نشــده بــرای رســیدن 

ــاخت. " ــی س ــوان راه ــدف می ت ــه ه ب
غفوریــان  فاطمــه 
کارآفرینــی  مدیــر 
در  رعــد  مجتمــع 
بــرای  یادداشــتی 
ایــن گــزارش نوشــته 
ســامان  اســت: 
ــمی دارد و  ــز اس گلری
ــه و  ــرای هم ــمی. اســمش آشناســت ب رس
بیــش از آن چهــره و لبخنــد همیشــگی اش. 
ــده  ــر دی ــاید کمت ــه ش ــمی دارد ک ــا رس ام

باشــیم.
ــد  ــه رع ــا ب ــش پ ــام احساس ــا تم ــز ب گلری
ــام  ــا تم ــودش و ب ــام وج ــا تم ــت، ب گذاش
ــا دمیــدن روح امیــد در  ــا ب توانــش. آمــد ت
کارآموزانــش آینــده ای زیباتــر را برایشــان 
ــا همــت  تصویــر کنــد؛ باشــد کــه ایشــان ب
واالیشــان دســت یازنــد بــه قله هــا ی رفیــع 
پیــروزی. امــروز بچه هــا  می داننــد کــه 
ــد. ــاور نیای ــه ب ــاید ب ــه ش ــد گرچ می توانن

ــامی  ــا اس ــن دوره ب ــتیبانی ای ــم پش در تی
مختلفــی مواجــه می شــویم کــه یکــی از آنهــا 
فاطمــه شــهریاری اســت، او کــه مســؤولیت 

ــر  ــه رســتوران رعــد را ب ــخ غــذای روزان طب
عهــده دارد هنــگام آموزش هــا ی عملــی 
کمــک فراوانــی در اداره کالس می کــرد، 
وی بــا شــوق فــراوان از شــاگردان ایــن دوره 
می گویــد: شــما نمی دانیــد ایــن بچه هــا  
چقــدر عالقه منــد و بــا انگیــزه هســتند و بــا 
چــه تالشــی در آشــپزخانه کار می کننــد برای 
ــدم  ــی ارزش داشــت وقتــی می دی مــن خیل
مثــًال منصــوره مقصــودی و همسرشــان اکبر 
قاســمی  هنرجویــان توان یــاب در کنــار هــم 

ــد. ــپزی می کردن آش
موســوی  فلــورا 
ــروه  ــال گ ــو فع عض
بانــوان  همیــاری 
روزى  گفــت:  رعــد 
ــز  ــامان گلری ــه س ك
را در رعــد دیــدم و 
ــراره  ــه ق ــنیدم ك ش
ــاب آشــپزى آمــوزش  ــراى بچه هــا ى توان ی ب
بدهــد و بــراى آنهــا زمینــه اشــتغال را 
ــم دور از ذهــن  فراهــم ســازد یــك كــم برای
ــورى  ــردم چط ــر می ك ــودم فك ــا خ ــد ب آم
می شــود، خیلــى ســخت خواهــد بــود ولــى 
ــدم  ــتم دی ــا  پیوس ــع بچه ه ــه جم ــى ب وقت
ــان  ــوده توان یاب ــى هــم دور از ذهــن نب خیل

خیلــى خــوب یــاد می گرفتنــد 
ناهیــد  بروجــردى 
عضــو دیگــر گــروه 
بانــوان  همیــاری 
اســت، وی هــدف از 
برگــزاری ایــن دوره 
درآمــد  کســب  را 
توان یابــان  بــرای 
ــا مدیریــت همیــن  ــدازی رســتوران ب و راه ان
ــای  ــد و می گوید:كالس ه ــوزان می دان کارآم
ىســامان گلریــز بــا همــت مجتمــع رعــد بــا 
ــوزان  هــدف آمــوزش و توانمند ســازی كارآم
رعــد و بــراى کســب درآمــد و تأســیس 
رســتورانی اســت کــه توســط خــود توایابــان 

شــود.  اداره 
بــرای تکمیــل ایــن گــزارش بــه ســراغ 
اعضــای اصلــی ایــن دوره رفتیــم یعنــی 
ــه  ــا ب ــه از آنه ــد ک ــع رع ــوزان مجتم کارآم
عنــوان هنرجویــان ســامان گلریــز یــاد 

. می شــد
یعقوبــی  صونیــا 
اســکوئی بــا قدردانی 
برگزارکننــدگان  از 
دوره از جملــه اســتاد 
گلریــز و محمــد رضــا 
مــورد  در  رودکــی 
مطالعــات  مرکــز 

صدیقه اکبری: مجتمع رعد باید برای 
آموزش و توانبخشی توان یابان با توجه 
به هر میزان توانایی، طرح و برنامه ای 

داشته باشد تا هیچ توان یابی از خدمات 
رعد باز نماند
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ــز  ــتاد گلری ــز اس ــن مرک ــت: ای ــپزی گف آش
ــا و  ــم دنی ــدا مجــالت آشــپزی مه ــا اه و ب
کتاب هــا ی وی در ایــن حرفــه راه انــدازی 
شــده اســت. مجتمــع رعــد هــم فضایــی را 
بــرای اســتفاده از ایــن نشــریات اختصــاص 
داد بــا وجــود آن کــه ایــن مرکــز در روز 
ــاح  ــوزان دوره افتت ــی از کارآم ــون نهای آزم
شــد امــا  افتتــاح آن یکــی از دســتاوردهای 

ــود.  ــن دوره ب ــوب ای خ
ــن دوره  ــر ای ــوی دیگ ــی هنرج ــگاه فره  پ
ــوه اداره  ــز نح ــامان گلری ــتاد س ــت: اس گف
راه هــا ی  و  مشــتری  جــذب  رســتوران، 
ــا آمــوزش  ــه م موفقیــت یــک سرآشــپز را ب
داد. مــا یــاد گرفتیــم کــه بــا صــرف کمترین 
ــم.  ــه کنی ــوراک را تهی ــن خ ــه بهتری هزین

ادامــه  بــا  امیــدوارم  افــزود:  مــن  وی 
کالس هــا  مــا بــه نتایــج بهتــری دســت پیــدا 

ــم. کنی
ــرکت کننده دوره  ــر ش ــگری دیگ ــا عس فریب
کــه همــت و پشــتکار هــم دوره ای هــا ی 
ــت دوره  ــری در موفقی ــل موث ــود را عام خ
می دانــد، گفــت: بــا همــت و پشــتکار 
راهنمایــی  و  حمایــت  و  عزیــز  دوســتان 
صحیــح مســؤوالن و اســتادان ایــن مســیر را 
بــا موفقیــت بــه پایــان رســاندیم و لحظــات 
آســان و شــیرین و گاهــی ســخت را در 
ــتان  ــدوارم دوس ــم. امی ــم گذراندی ــار ه کن
ــن رســتوران ها ى  ــم روزی صاحــب بهتری گل

ــوند.  ــره ای ش زنجی
ــه  ــاب ک ــه ارب فاطم
تــالش او در طــول 
تشــویق  بــا  دوره 
ســامان گلریــز همــراه 
ــی  ــت: وقت ــود، گف ب
اولیــن روز ، آمــدم 
ســر کالس احســاس 
ــور و  ــر از ش ــتم پ ــرژی هس ــر از ان ــردم پ ک
انگیــزه بــرای یــک راه طوالنــی، بــرای راهــی 
کــه خیلــی وقــت بــود دنبالــش بــودم. وقتی 
ــم ۳  ــر کالس انرژی ــد س ــز آمدن ــتاد گلری اس
برابــر شــد این قــدر کــه وقتــی رفتــم خانــه 
از شــوق شــب نتونســتم بخوابــم و بــه ایــن 
راه بلنــد و حرف هــا ی گفتــه شــده در کالس 
خیلــی فکــر کــردم بــه این کــه بایــد شــاگرد 
خوبــی باشــم، شــاگردی پــر از افتخــار. 
بایــد زحمــات اســاتیدم را بــه نحــو احســن 

ــم . ــه بتوان ــاء اهللا ک ــم .انش ــران کن جب
 جملــه پایانــی فاطمــه بــه شــدت مــرا 
تحــت تأثیــر قــرار داد، او بــا صداقــت تمــام 
می گویــد: ســامان گلریــز و محمــد رضــا 
رودکــی دســتتان را بــه خاطــر تمــام زحماتی 

ــم . ــیدید، می بوس ــا کش ــرای م ــه ب ک

انتخــاب  کمیتــه  در  هســت  خاطــرم 
توان یابــان بــرای ایــن دوره وقتــی نوبــت بــه 
فاطمــه رســید فاطمــه غفوریــان در دفــاع از 
ــد  ــا بای ــت. م ــن دوره گف ــور وی در ای حض
ــرای  ــان فرصــت الزم را ب ــه توان یاب ــه هم ب

بدهیــم. توانایی ها یشــان  اثبــات 
بــه پایــان راه می رســیم امــا طعــم یــک "ای 
ــه "شــکالت ها ی  ــه تلخــی هم ــخ ب کاش" تل
تلــخ" در ذهنــم باقــی اســت: "ای کاش" 
"فاطمــه  حضــور  امــکان  تالش مــان 
ارباب" هــا  را در "رشــته تزییــن کیــک" در 
و  فنــی  مهارت هــا ی  جهانــی  مســابقات 
ــه  ــال در  فرانس ــوروز امس ــرای ن ــه ای ب حرف

می کــرد.  فراهــم 
ــزارش  ــن گ ــر ای ــات آخ ــه کلم ــه ب ــال ک ح
ــد از قطــار واژگان و کلمــات  رســیده ام و بای
ــوش  ــه گ ــی ب ــا ...! صدای ــوم. ام ــاده ش پی
می رســد، شــبیه ســوت یــک قطــار آمــاده 

ــد: ــه می گوی ــت ک حرک

،   
،       

.       

 پگاه فرهی: 
استاد سامان گلریز نحوه اداره رستوران، 

جذب مشتری و راه ها ی موفقیت یک 
سرآشپز را به ما آموزش داد
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عادت که 
براى موفقیت 

باید کنار بگذاریم 

کمال گرایى
ــه از  ــد ک ــدا می کنن ــه ای پی ــه بهان ــرا همیش ــراد کمال گ ــد. اف ــم می کن ــت فراه ــرای شکس ــه  را ب ــی زمین کمال گرای

ــود. ــد ب ــوب نخواهن ــی خ ــدازه ی کاف ــت به ان ــه هیچ وق ــد ک ــان بگوین ــه خودش ــد و ب ــراد بگیرن ــان ای خودش

اهداف کوچک
افق هــای خــود را گســترش دهیــد. اهــداف بــزرگ انتخــاب کنیــد. گاهــی اوقــات مســیر رســیدن بــه ایــن اهــداف 

ســخت اســت، امــا ارزشــش را دارد.

وانمود کردن
ضعف هایتــان یــک حقیقــت تلــخ اســت، امــا قبــول آن هــا شــهامت می خواهــد. حقیقــت و شــهامت همیشــه باهــم 

ســازگار نیســتند، امــا ایــن دو قــدرت زیــادی دارنــد.

منتظر شانس نشستن
شــانس خــوب وقتــی دســت می دهــد کــه زمینــه ی الزم بــرای اش فراهم شــده باشــد. دســتیابی بــه فرصت هــای خــوب 
ــا حــدودی بــه شــانس بســتگی دارد، امــا شــما بایــد بدانیــد کجــا آن را پیــدا کنیــد و آماده باشــید کــه بیشــترین  ت

بهــره را از آن هــا ببریــد.

انتظار براى هر چیزى
اگــر منتظــر زمــان مناســب، مــکان یــا شــخص مناســب باشــیم خودمــان را گــول می زنیــم. امــا ایــن شــمایید کــه 

ــردد. ــال شــما نمی گ ــه دنب ــد، فرصــت ب ــدا می کنی فرصــت را پی

نیاز به تایید شدن
اجازه ندهید نظر دیگران بر روحیه ی شما تاثیر بگذارد.

یک تنه  کارها را انجام دادن
حتی اگر به تنهایی بتوانید از عهده ی کارهای مختلف بربیایید، اما آن طور که باید از انجام آن لذت نخواهید برد.

دادن وعده هاى پوچ
کمتر قول دهید، اما وقتی قول می دهید، ۱۰۰ درصد به آن عمل کنید.

توجه زیاد به ضعف هایتان
همه ی ما نقاط ضعفی داریم. برای آنها به دنبال چاره باشید، اما روی نقاط قوت خود تمرکز کنید.

ــا  ــا ج ــرای آنه ــه ب ــت ک ــن اس ــان ای ــوب در زندگی ت ــای خ ــذب چیزه ــرای ج ــن راه ب بهتری
ــه درد  ــا دفتــر کارتــان را تمیــز می کنیــد، هــر آن چــه را کــه ب بازکنیــد. وقتــی شــما اتــاق ی
نمی خــورد و تأثیــری در کار وزندگــی شــما نــدارد، دور می اندازیــد. زندگــی هــم همیــن اســت. 

هــر چیــزی کــه شــما را بــه موفقیــت نزدیــک نمی کنــد، بایــد کنــار گذاشــته شــود.
ــا  ــه دوری از آن ه ــم ک ــی کرده  ای ــاری را معرف ــای رفت ــات و عادت ه ــری صف ــک س ــه ی در ادام

ــد. ــان تر کن ــت را آس ــه موفقی ــما ب ــیر ش ــد مس می توان

عادت هایی که مانع موفقیت می شوند

٢٤
1

3
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مقصر دانستن دیگران
این کار بزدالنه است و احترام شما را از بین می برد.

چشم پوشى از افکار منفى
شــاید شــما معتقــد باشــید کــه افکارتــان هیــچ قدرتــی یــا هیــچ ارتباطــی بــا افعالتــان ندارنــد. امــا واقعیــت ایــن 

کــه اســت افــکار و افعــال بــه هــم وابســته هســتند.

زندگى درگذشته
آینده از زمان حال شروع می شود.

جلب رضایت همه
ســعی در جلــب رضایــت همــه قطعــا بــه شکســت منجــر می شــود. فقــط بــه دنبــال رضایــت خودتــان و افــرادی 

ــان مهــم هســتند، باشــید. کــه برای ت

کینه توزى
کینه توزی فقط اتالف وقت است و حس رضایت و خوشبختی را از شما می گیرد.

مقاومت در مقابل تغییر
ــد و  ــرد. آن را بپذیری ــد ک ــر خواهن ــط اطــراف شــما تغیی ــد باالخــره شــرایط و محی ــد، چــه نخواهی چــه بخواهی

ــد. ــتفاده را از آن ببری ــن اس ــه بهتری همیش

ترس از اشتباه
پرهیز از ریسک و خطر نکردن بزرگ ترین اشتباهی است که شما می توانید انجام دهید.

”من نمى توانم“
به خاطر شرایط سخت تسلیم نشوید و با واژه های منفی با خود حرف نزنید.

دست کم گرفتن خودتان
فروتنی بیش از حد و دست کم گرفتن خودتان، هیچ کمکی به شما نمی کند. به دیگران هم حس خوبی نمی دهد.

شایعه پراکنى
افـراد کوچـک شـایعه پراکنی می کننـد و فقـط در مـورد دیگـران حـرف می زننـد. به جـای آن می توانیـد دربـاره ی 
ایده هـای جالـب صحبـت کنیـد. وقتـی هـم کـه می خواهیـد دربـاره ی مردم حـرف بزنیـد، حامـی و مهربان باشـید.

برنخواستن
شکست از زمین خوردن ناشی نمی شود. وقتی شکست می خورید که هیچ وقت برنخیزید.

شکایت کردن
اگر شما وقت تان را به شکایت کردن درباره ی دیروز بگذرانید، دیگر برای بهتر کردن فردا زمان نخواهید داشت.

دوستى با افراد منفى
اگر افراد اطراف شما می خواهند روحیه ی شما را تضعیف کنند، شاید زمان این رسیده که از آن ها فاصله بگیرید.

مقایسه ى خودتان با دیگران
مقایسه هم حس خوشحالی و خوشبختی را از شما می گیرد. به کار وزندگی دیگران فکر نکنید.

 ناموثر دانستن خود
هر یک از ما می توانیم تفاوتی ایجاد کنیم و باهم می توانیم یک تغییر مهم را به بارآوریم.

ــق  ــد موف ــی می توان ــم. هرکس ــار بگذاری ــد کن ــه بای ــم ک ــی داری ــخصیتی و اخالق های ــای ش ــا ویژگی ه ــه ی م هم
باشــد، فقــط کافــی اســت بــرای آنجــا بازکنیــم. آنچــه کــه شــما را عقــب نــگاه مــی دارد رهــا کنیــد و بــه ســمت 

ــد. ــت کنی ــی حرک ــان در زندگ اهداف ت
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شاید شما هم نام آنتی اکسیدان را شنیده باشید. اما آنتی اکسیدان ها چه نوع موادی هستند 
و در چه مواد غذایی یافت می شوند؟ هر وقت صحبت از استفاده از این نوع مواد مفید در بدن 
می شود، شاید تصور نمایید که باید آن را به صورت مکمل های غذایی دریافت کنید ولی واقعیت 
آنست که شما می توانید این مواد را با یک تغذیه سالم تأمین نمایید. مواد آنتی اکسیدان شامل: 
بتاکاروتن، ویتامین C، ویتامین E، روی و سلنیوم می باشند که در مواد غذایی مختلف وجود 

دارند.

   مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان:   
غذاهای دارای بتا کاروتن که در بدن به ویتامین A تبدیل می شوند، شامل؛

 هویج، کدوحلوایی، ماهی، طالبی، انبه، شلغم، چغندر، تخم مرغ، لبنیات، پرتقال، کلم بروکلی، 
بامیه، اسفناج، سیب زمینی شیرین، فلفل زرد و قرمز، توت فرنگی، زردآلو و ذرت هستند.

  غذاهایی که دارای ویتامین C می باشند، شامل؛
مرکبات و آب آن ها، سبزیجات برگ سبز (اسفناج، فلفل سبز، برو کلی، مارچوبه، گل کلم، ترب و 

شاهی)، فلفل قرمز و زرد، گوجه فرنگی و آب آن، آناناس، طالبی و انبه هستند.

  غذاهایی که دارای ویتامین E می باشند، شامل:
روغن سبزیجات نظیر: روغن زیتون، دانه سویا و ذرت، دانه ها، غالت، جوانه گندم، برنج قهوه ای، 

جو، لوبیا، نخود، عدس و سبزیجات برگ سبز هستند.
غذاهایی که دارای روی می باشند، عبارت اند از:

گوشت گاو، تخم مرغ، غالت، آجیل، ماست، ماهی، قارچ، گردو، دانه آفتابگردان و سویا.

  غذاهایی که دارای سلنیوم می باشند، عبارت اند از: 
تن،  ماهی  دریایی،  غذاهای  پیاز،  سیر،  لبنیات،  جوجه،  تخم مرغ،  قهوه ای،  برنج  جو،  آجیل، 

بیشتر سبزیجات، غالت و شیره قند.
به طورکلی میوه جات، سبزیجات، خشکبار، غالت سبوس دار و گوشت ماکیان و ماهی ها حاوی 
آنتی اکسیدان می باشند. شما می توانید با مصرف ترکیبی از مواد فوق، آنتی اکسیدان موردنیاز 

بدنتان را تأمین نمایید.

آنتی اکسیدان ها و سالمتی
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  تأثیر آنتی اکسیدان ها در سالمت بدن:  
آنتی اکسیدان ها موادی هستند که بدن را در برابر رادیکال های آزاد محافظت می نمایند. رادیکال های 
آزاد مواد مضری برای سالمت هستند که در هنگام تجزیه مواد غذایی و یا در اثر عوامل محیطی 
مانند مصرف سیگار یا در معرض اشعه رادیواکتیو قرار گرفتن، در بدن ایجاد می شوند. مطالعات 
نشان داده اند که رادیکال های آزاد با ایجاد صدمه سلولی می توانند در ایجاد و پیشرفت بیماری های 
مختلف ازجمله بیماری های قلبی و عروقی، انواع سرطان موثر باشند. تولید رادیکال های آزاد، 
مساله ای طبیعی است و در طی عمل تنفس به وجود می آید. رادیکال های آزاد تعدادی اتم تک 
الکترونی هستند و در حین واکنش اکسیژن با بعضی مولکول ها تولید می شوند. اگر به طور ناگهانی 
تعداد زیادی رادیکال آزاد در بدن تولید شود، باعث ایجاد یک سری واکنش های مضر پشت سر هم 
در بدن می گردد. رادیکال های آزاد با بعضی قسمت های سلولی و غشای سلولی واکنش نشان داده 

و باعث تخریب عمل سلول یا حتی مرگ آن ها می شود.
در حالت طبیعی، سیستم دفاعی بدن این رادیکال های آزاد را خنثی می کند. اما عوامل مخرب 
محیطی مثل اشعه ماوراء بنفش، الکل و آلودگی های محیطی و سیگار باعث ناتوانی بدن در برابر این 
عوامل می گردد. درنتیجه ساختمان و عمل سلول های بدنی توسط رادیکال های آزاد تخریب شده و 

منجر به بروز پیری زودرس و بیماری هایی مانند سرطان و بیماری قلبی می شوند. 
آنتی اکسیدان ها مولکول هایی هستند که جلوی عمل رادیکال های آزاد را گرفته و مانع از تخریب 
سلول های حیاتی بدن می شوند. جلوگیری از تخریب سلولی باعث پیشگیری از بروز بیماری هایی 
مانند سرطان، بیماری قلبی – عروقی، پیر شدن پوست و ... می شود. یکی دیگر از منافع اساسی 
استفاده از آنتی اکسیدان ها، تقویت سیستم ایمنی می باشد که می تواند شما را در برابر سرماخوردگی 

و ابتال به عفونت های تنفسی محافظت نماید.
اما توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مصرف بیش از حد آنتی اکسیدان ها نه تنها برای بدن 
مفید نیست، بلکه می تواند مسمومیت نیز ایجاد نماید. لذا برای تنظیم دریافت این نوع مواد مفید 

نیز باید با پزشک متخصص تغذیه خود مشورت نمایید.

Novindiet.comتلخیص 
 دکتر حمیدرضا فرشچی
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سایت شمعدانی       ۹۴/۱۰/۵            
در یک شرکت دانش بنیان

ویلچر پله رو مجهز به موتور پر قدرت ساخته شد
پژوهشــگران یــک شــرکت دانش بنیــان موفــق بــه ســاخت یــک ویلچــر 
ــا وزن 120  ــراد ت ــردن اف ــاال ب ــراى ب ــدرت ب ــر ق ــور پ ــا موت ــه رو ب پل
کیلوگــرم شــدند. ســولماز علیــزادگان نایــب رییــس هیــات مدیــره ایــن 
شــرکت در گفت وگــو بــا خبرنــگار مهــر گفــت: در ویلچــر پلــه رو یــک 
ــا ویلچــر  ــرد داراى معلولیــت را ب ــد ف ــه مى توان ــر نصــب شــده ک باالب
ــر  ــن ویلچ ــت: ای ــن گف ــد. وى هم چنی ــا کن ــه جابج ــى از پل ــه راحت ب
ــدون  ــاى ب ــى در آپارتمان ه ــر معمول ــک ویلچ ــوان ی ــه عن ــد ب مى   توان
ــرد.  ــورد اســتفاده قرارگی ــا و... م ــى، پارك ه آسانســور، فضاهــاى عموم
ــردن  ــت باالب ــت: قابلی ــر گف ــن ویلچ ــاى ای ــورد مزای ــزادگان در م علی
افــراد تــا وزن 120 کیلوگــرم، قابــل حمــل بــودن بــا خــودرو، دارابــودن 
باتــرى قابــل شــارژ و تــوان بــاال رفتــن از پلــه در هــر دقیقــه 12 پلــه، از 

مزایــاى ایــن ویلچــر بــه شــمار مــى رود.

مردم ساالری      ۹۴/۹/۱۳ 
جزییات بازنشستگى پیش از موعد فرد داراى 

معلولیت
داراى  فــرد  توانمندســازى  معــاون  اهللا وردى  رســول 
ــگار اجتماعى(ایســنا) ــا خبرن معلولیت  سازمان بهزیســتى در گفت وگــو ب

در خصــوص قانــون بازنشســتگى پیــش ار موعــد فــرد داراى معلولیــت 
گفــت: بــر اســاس قانــون مصــوب، فــرد داراى معلولیتــى کــه در بخــش 
دولتــى یــا غیردولتــى شــاغل هســتند، مى تواننــد بــا داشــتن 20 ســال 
ــد. وى  ــتفاده کنن ــى اس ــنوات ارفاق ــال ســن از س ــابقه کار و 50 س س

ــان محدودیــت ســنى وجــود نداشــته  ــراى زن ــون ب افــزود: در ایــن قان
ــن  ــرورى اســت. وى هم چنی ــابقه کار ض ــال س ــتن 20 س ــا داش و تنه
ــابقه  ــال س ــا 14 س ــى ب ــرد داراى معلولیت ــه ف ــن تصورک ــت: ای گف
مى توانــد از شــش ســال ســنوات اســتفاده کنــد، اشــتباه اســت. بــراى 
ــد و  ــته باش ــت داش ــرد داراى معلولیتی ــد ف ــردى 70درص ــال اگرف مث
ــابقه کار  ــال س ــا 26 س ــد ب ــد، مى توان ــابقه کارباش ــال س داراى 20 س
بازنشســته شــود، همچنیــن اگــر کســى 27 ســال ســابقه کار داشــته 

ــد شــد. باشــد، بیــش از ســه ســال برایــش منظــور نخواه

سایت شمعدانی      ۹۴/۱۰/۱۴     
جانبــى  انحــراف  توان بخشــى  هــدف  بــا   Lyonnais بریــس 
ــان،  ــینه اى نوجوان ــه س ــدب آن در ناحی ــش تح ــتون فقرات و افرای س
ــوم بهزیســتى و توان بخشــى طراحــى و ســاخته شــد.  در دانشــگاه عل
ــن  ــراى اولی ــران ب ــس در ای ــن بری ــر، ای ــزارى مه ــزارش خبرگ ــه گ ب
بــار، در طــى ســه روز جهــت درمــان کنســرواتیو اســکولیوز و کایفــوز 
ــن  ــاره ای ــانى درب ــا وهاب کاش ــت. رض ــده اس ــى ش ــان طراح نوجوان
ــه  ــا توج ــاً فرانســوى اســت و ب ــس اصالت ــن بری ــس یادآورشــد: ای بری
بــه مزایــاى آن نظیـــــــــر: نامشــخص بــودن بریــس در زیــر لبــاس، 
تنظیــم راحــت آن و دوام و ثبــات آن درحیــن اعمــال نیــرو مى توانــد 
در بســیارى از مــوارد جایگزیــن بریــس میلواکــى باشــد. وهاب کاشــانى 
تاکیــد کــرد: متــد ســاخت ایــن بریــس درکارگاه علمــى و عملــى کــه 
در دانشــگاه علــوم بهزیســتى برگــزار شــد،در اختیــار کارشناســان پروتز 
قــرار داده شــد تــا درخواســت کنندگان بیشــترى از مزایــاى ایــن 

ــوند. ــس برخوردارش بری

اخبار رسانه ها در حوزه معلولیت
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روزنامه کاروکارگر       ۹۴/۱۰/۲۰
مجوز بهزیستى براى فعالیت دندان پزشکان 

مخصوص افراد داراى معلولیت
فــرد داراى معلولیــت شــدید، بیمــاران روانــى مزمــن، کــودکان اوتیســم 
ــرایط جســمى و  ــت ش ــه عل ــه ب ــتند ک ــى هس ــه گروه های و ... از جمل
روحــى خاصشــان مشــکالت متعــددى در حــوزه دهــان و دنــدان و بلــع 
ــاى  ــود هزینه ه ــا وج ــر، ب ــن قش ــدان ای ــان و دن ــد و خدمات ده دارن
ــوع پرســت گفــت: در  ــچ بیمــه اى نیســت. ن ــاال، تحــت پوشــش هی ب
ــژه  ــى وی ــز توان بخش ــه دو مرک ــتى ب ــازمان بهزیس ــر س ــال حاض ح
اختــالالت بلــع و تغذیــه مجــوز داده کــه یکــى از مراکــز درشــهر تهــران 
ــت  ــرار دارد. نوع پرس ــارى ق ــال بختی ــار مح ــتان چه ــرى در اس و دیگ
ــژه  ــى وی ــز توان بخش ــتورالعمل مراک ــر دس ــال حاض ــه داد، در ح ادام
ــن شــده اســت  ــه در ســازمان بهزیســتى تدوی ــع و تغذی اختــالالت بل
ــراى هریــک از دندان پزشــکان  ــا ب و بهزیســتى ایــن آمادگــى را دارد ت
کــه آمادگــى کار بــا فــرد داراى معلولیــت رادارنــد، مجــوز تاســیس ایــن 

مراکــز را صــادر کنــد.  

خبرگزاری فارس       ۹۴/۱۰/۲۶   
 حمید ابراهیمى: 

تغییر نگرش نسبت به فرد داراى معلولیت، سبب 
رفع مشکالتشان مى شود

حمید ابراهیمى در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار فارس ابراز داشت: 
در حوزه تئاتر بحثى به نام تئاتر درمانى داریم که در همه شئونات 

اجتماعى تاثیرگذار است، اما براى فرد داراى معلولیت کمک بیشترى 
مى کند. وى ادامه داد: این که یک فرد داراى معلولیت درباره نقص 
خودش به هر شکلى از جمله تئاتر صحبت کند به مردم شناخت 

مى دهدکه چگونه با فرد داراى معلولیتشان رفتارکنند. وى همچنین 
گفت: امید در فرد داراى معلولیت وجود دارد و خوشبختانه با توجه به 
پیشرفتى که در تئاتر حاصل شده، آنان با دیدن این نمایش ها مملو 
از روحیه ونشاط مى شوند. تئاترى که از سوى فرد داراى معلولیت به 
اجـــرا در مى آید، خوشبینانه بوده و شور امید و قدرت و زندگى را به 

آنان تزریق مى کند.

خبرگزاری مهر       ۹۴/۱۱/۵
بررســى مشــکالت دانشــجویان داراى معلولیــت 

ــگاه  ها ــازى دانش ــزوم مناسب س و ل
ــر، نگین حســنى در سلســله گزارش هــاى  ــه گــزارش خبرگــزارى مه ب
ــى، گزارشــى در  ــى و اجتماع ــات فرهنگ ــردى پژوهشــکده مطالع راهب
بــاره وضعیــت دانشــجویان داراى معلولیــت در ایــران تهیــه کرده اســت. 
بــر اســاس اعــالم ســازمان بهزیســتى از میــان 4 ملیــون دانشــجوى در 
حــال تحصیــل، 24 هــزار نفــر داراى فــرد داراى معلولیــت هســتند کــه 

18 هــزار نفــر زیــر پوشــش ســازمان بهزیســتى قراردارنــد.
اولیــن مشــکل ایــن اســت کــه دانشــگاه ها مناســب ســازى نشــده    انــد 
ــت  ــرد داراى معلولی ــجویان داراى ف ــکالت دانش ــن مش و از عمده  تری
ــات،  ــا ، طبق ــم از کالس ه ــگاه ها اع ــاى دانش ــب فض ــارى نامناس معم
ادارى  ســاختمان هاى  و  دستشــویى ها  بهداشــتى،  ســرویس هاى 

اســت. عامــل دیگــر مشــکالت فرهنگــى و نگرش هــاى نادرســت نســبت 
ــرادى اســت کــه دردانشــگاه ها  ــراد داراى معلولیــت از طــرف اف ــه اف ب
ــا،  ــتى از نیازه ــان درك درس ــون آن ــد چ ــس مى کنن ــت و تدری فعالی

ــد. ــرد داراى معلولیــت ندارن مشــکالت و حقــوق ف

مردم ساالری      ۹۴/۱۱/۱۸
46 هزارواحد مسکن مهر براى مددجویان 

بهزیستى درحال ساخت است
انوشــیروان محســنى بندپــى گفــت: تــا کنــون 11هــزار واحــد 
ــا همــکارى خیریــن مســکن  مســکونى ویــژه مددجویــان بهزیســتى ب
ســاز و مشــارکت ســازمان بهزیســتى ویــژه خانواده هــاى داراى دو 
فرزنــد داراى معلولیــت در نظرگرفتــه شده اســت. وى ادامــه داد: 
46هــزار واحــد مســکن مهــر بــا پیشــرفت 20 تــا 80 درصــد در حــال 
بهره بــردارى اســت کــه بــه محــض تکمیــل شــدن، در اختیــار جامعــه 
هــدف بهزیســتى قــرار مى گیــرد. ضمنــا 448 واحــد مســکن مهــر بــه 

ــذار شــد. ــر پوشــش بهزیســتى واگ ــان زی مددجوی

مردم ساالری       ۹۴/۱۱/۱۹ 
عیدى افراد تحت پوشش بهزیستى 
 بهمن ماه به حساب آنان واریز  شد

ــزار  ــون 5 ه ــوع 5 ملی ــت: از مجم ــى گف ــنى بندپ ــیروان محس  انوش
ــدود  ــد، ح ــرار دارن ــتى ق ــازمان بهزیس ــه تحــت پوشــش س ــرى ک نف
ــى از  ــد و مابق ــت مى کنن ــى دریاف ــات اجتماع ــر، خدم ــزار نف 480 ه
ــى،  ــات اجتماع ــار خدم ــد هســتند. در کن ــات تخصصــى بهره من خدم
ــان  ــرى آن ــوزى و اجتماع پذی ــوزى، حرفه آم ــارت آم ــات مه ــه خدم ارائ
ــدى  ــرد عی ــح ک ــرار دارد. وى تصری ــتى ق ــداف بهزیس ــتاى اه در راس
افــراد تحــت پوشــش بهزیســتى بهمــن مــاه امســال بــه حســاب آنــان 

واریــز مــى شــود.
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انرژى، زن و محیط زیست
مولف:  نسترن رحیمی

ناشر: انتشارات طراحان پدیده چاپ
چاپ اول، بهار۸۵

ــده ایــن کتــاب را  کتــاب حاضــر در ۱۰ فصــل تالیــف شــده اســت. در مقدمــه نگارن
اولیــن کوشــش در زمینــه تالش هــای بین المللــی در عرصــه انــرژی و محیــط زیســت 
ــات  ــه تجربی ــت ب ــا عنای ــدار دانســته و ب ــه اهــداف توســعه پای ــل ب و در راســتای نی
جهانــی در جوامــع شــهری و روســتایی، بــه بحــث مشــارکت زنــان در انــرژی و محیــط 

ــردازد. ــت می پ زیس
در فصــل اول نویســنده بــا اشــاره بــه این کــه ایرانیــان قدیمی تریــن اقوامــی هســتندکه 
ــد  ــان در عرصه هــای اجتماعــی مانن ــه تاریخچــه حضــور زن ــد، ب کشــاورزی می کردن
ــل  ــه بررســی عوام ــز ب ــه اســت و نی ــور پرداخت ــرورش طی ــداری و پ ــاورزی، باغ کش
اصلــی انــرژی و نقــش زنــان پرداختــه و بــا ذکــر نمونــه هایــی در تامیــن منابــع جدیــد 
انــرژی در کشــورهایی نظیــر کنیــا و ...کــه موجــب حفــظ محیــط زیســت شــده اند، 
توضیــح می دهــد. همچنیــن درمــورد منابــع انــرژی ماننــد انــرژی خورشــیدی و بــرق 

...و اثــرات آن در اقتصــاد روســتاها  بــه اختصــار توضیــح داده شــده اســت.
ــردان از  ــان و م ــن زن ــه بی ــی ک ــاوت فاحش ــه تف ــاره ب ــا اش ــده ب ــل ۲ نگارن در فص
ــات  ــم ســازی وجــوددارد، اقدام ــات و تصمی ــه خدمـــ ــوزش و دســتیابی ب نظــر آم
ــی  ــعه درط ــت و توس ــط زیس ــوزه محی ــان در ح ــوق زن ــورد حق ــی را در م بین الملل

ســال های ۱۹۴۵ -۲۰۰۳ بیــان کــرده اســت.
در ســایر بخش هــا بــه بررســی تغییــر شــرایط زندگــی زنــان و مــردان بــر اثرتخریــب 
محیــط زیســت، سیاســت ها و برنامه هــای محیــط زیســتی برپایــه جنســیت، بررســی 
ــی  ــه جوی ــان در چگونگــی مصــرف و صرف ــرژی، نقــش زن ــاره ان ــد درب ــات جدی نظری
در مصــرف انــرژی و بــه طــور خــاص بررســی اثــرات تخریــب محیــط زیســت بــرروی 
ــر در  ــای تجدیدپذی ــان در انرژی ه ــان جه ــارکت زن ــل از مش ــات حاص ــان، تجربی زن

کشــور مالــی مطــرح شــده اســت. 
ــرژی  ــع ان ــعه مناب ــیتی و توس ــکاری جنس ــت هم ــه روش جه ــدی، س ــث بع در بح
ــده  ــدگان عم ــان مصــرف کنن ــد. چــون زن ــد می کن ــنده تاکی ذکرشــده اســت نویس
ــری  ــش موث ــرژی، نق ــری ان ــرای به کارگی ــزی ب ــد در برنامه ری ــتنند، بای ــرژی هس ان

ــند. ــته باش داش
ــرژی در تقاهــم نامه هــای  بین المللــی اســت کــه  بحــث دیگــر، بحــث جنســیت و ان
در ۵ بخــش؛ مصــرف انــرژی، تحصیــالت، حضــور و افزایــش مشــارکت زنــان، ارزیابــی 
مســایل جنســیتی و گنجانــدن مســائل جنســتی در سیاســت های مربــوط بــه انــرژی، 

بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار گرفته اســت.
ــل  ــن فص ــت. در ای ــان اس ــگاه زن ــرژی و جای ــزی ان ــورد برنامه ری ــر، درم ــل دیگ فص
ابتــدا نتایــج برخــی از مطالعــات جهانــی درحــوزه انــرژی عنــوان شــده و ســپس بــا 
ذکــر اقدامــات صــورت گرفتــه درمــورد انــرژی و زنــان، نتایــج ایــن اقدامــات را شــرح 
ــه در  ــرژی اســت ک ــای ان ــان در طرح ه ــگاه زن ــورد جای ــر درم ــد. بحــث دیگ می ده
مــورد اهــداف و سیاســت های مصــرف انــرژی و محدودیت هــای آن توضیحاتــی ارائــه 

می دهــد.
در فصــل آخــر کتــاب، بــه بحــث درمــورد تاریخچــه مشــارکت زنــان پرداختــه و چنــد 
ــر را  ــا حــذف زنــان در گســترش انرژی هــای تجدیدپذی نمونــه از نتایــج مشــارکت و ی

ــد.  ــوان می کن عن
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صدایت میزنم بهار
همراه با نغمه پرندههاى مهاجر

صدایت میزنم بهار
پالت زندگیام رنگ سبز را کم دارد 
بر روى بوم زمستانى ام نهالى کاشته ام

صدایت میزنم بهار
گل خورشید را به دستهایم هدیه کن

صدایت میزنم بهار
دختر رویاهاى بیپایان 

خواهى شد به سراى دلم مهمان 
صدایت میزنم بهار 

همه لحظهها براى حلول عطرآگینت بیتاب میشوند
صدایت میزنم بهار

همه واژهها در انتظارت بیوقفه ترانه میشوند.   

زمــــزمـــه 

بهار و باران، پرسه زنان، عاشقانه، بی غل و غش و آواز خوان دل خود را به کوچه و خیابانهای شهر میزنند 
و آفتاب ظریف و مهربان هم با آنها همراه میشود و این اعتدال زمین نشسته در شور و نور و نعمت را 

نوازش می کند و روح ما را از معجزات طبیعت سرمست.
روح بی قراری که آرزوهای بهاری اش را به اراده متعال آگهی خدا می سپارد تا از طبیعت بیاموزد که مهربان 

و بخشنده باشد.
این قانون الهی است که حاصل آن شادی درونی و شرب مدام است.

در درون ما قدرت الینتاهی وجود دارد که هر گاه بخواهیم می توانیم با آن تماس بگیریم و یعنی فرصت ها 
و فصل ها این تماس را سریع تر برقرار می کند.

اگر به روح جهان توانگر اعتماد کنیم برکتی بیکران گسترده می شود و  بخشش بهار، باران، خورشید و 
فلک فرصتی است برای گذشت و بخشش، تغییر و تحول تفکر  و انقالب بهترین احوال ما.

یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار 

یا محول الحول و االحوال 
حول حالنا الى احسن الحال
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ــران،  ــورهای ای ــوی كش ــترک از س ــر مش ــک اث ــوان ی ــوروز به عن ــده ن ــال ۸۸ پرون ــارم اسفندس روز چه
جمهــوری آذربایجــان، هنــد، قزاقســتان، ازبكســتان، پاكســتان و تركیــه در فهرســت میــراث معنــوی جهانی 

ثبــت شــد.
بــه گــزارش گــروه ایرانشناســی خبرگــزاری دانــا (داناخبــر)، نــوروز برابــر بــا یکــم فروردیــن مــاه (روزشــمار 
خورشــیدی)، جشــن آغــاز ســال و یکــی از کهن تریــن جشــن های بــه جــا مانــده از دوران باســتان اســت. 
خاســتگاه نــوروز در ایــران باســتان اســت و هنــوز مــردم مناطــق مختلــف فــالت ایــران نــوروز را جشــن 

می گیرنــد. امــروزه زمــان برگــزاری نــوروز، در آغــاز فصــل بهــار اســت.
ــکان جشــن  ــد و بال ــاره هن ــاز، شــبه ق ــه، قفق ــه، آســیای میان ــوروز را در بیشــتر کشــورهای خاورمیان ن
ــان،  ــوری آذربایج ــه، جمه ــتان، ترکی ــتان، ترکمنس ــتان، تاجیکس ــران، افغانس ــه در ای ــد از جمل می گیرن

ــراق. ــتان ع ــتان و کردس ــتان، پاکس ــتان، ازبکس ــتان، قزاقس قرقیزس
جغرافیــای پهنــاور جشــن نــوروز و همزمانــی آن بــا بهــار طبیعــت در نیمکــره شــمالی و پیشــینه باســتانی آن 
و تاکیــد ایــن جشــن بــر نوع دوســتی و مهــرورزی در میــان جهانیــان، باعــث توجــه ســازمان ملــل و دیگــر 

کشــورها بــه نــوروز شــد.
ایرانیـان باسـتان از نـوروز به عنـوان ناوا سـِردا یعنی سـال نو یاد می کردنـد. مردمـان ایرانی آسـیای میانه نیز 

در زمان سـغدیان و خوارزمشـاهیان، نوروز را نوسـارد و نوسـارجی به معنای سـال نـو می نامیدند.

  پیشینه نوروز  
ــه  ــوروز را ب ــوم نیســت. برخــی از روایت هــای تاریخــی، آغــاز ن ــه درســتی معل ــوروز، ب منشــا و زمــان پیدایــش ن
بابلیــان نســبت می دهــد. بــر طبــق ایــن روایت هــا، رواج نــوروز در ایــران بــه ۵۳۸ ســال قبــل از میــالد یعنــی 
ــوان  ــت به عن ــا، از زرتش ــی از روایت ه ــن در برخ ــردد. همچنی ــل بازمی گ ــه باب ــزرگ ب ــورش ب ــه ک ــان حمل زم
بنیان گــذار نــوروز نــام بــرده شده اســت. امــا در اوســتا (دســت کــم در گاتهــا) نامــی از نــوروز بــرده نشده اســت.

  نوروز در زمان سلسله هخامنشیان  
کــوروش دوم بنیان گــذار هخامنشــیان، نــوروز را در ســال ۵۳۸ قبــل از میــالد، جشــن ملــی اعــالم کــرد. وی در 
ــای شــخصی و بخشــش  ــی و خانه ه ــای همگان ــازی مکان ه ــربازان، پاکس ــع س ــرای ترفی ــی ب ــن روز برنامه های ای
ــزار می شده اســت. در  ــز برگ ــاهان هخامنشــی نی ــر پادش ــان دیگ ــا در زم ــن آیین ه ــرد. ای ــرا می ک ــان اج محکوم
ــا  ــته های به ج ــه در ســنگ نوش ــد. البت ــزار می ش ــید برگ ــوروز در تخــت جمش ــم ن ــم، مراس ــوش یک ــان داری زم
ــر  ــا بررســی ها ب ــوروز نشده اســت. ام ــزاری ن ــه برگ ــاره ای ب ــتقیم اش ــور مس ــیان، به ط ــده از دوران هخامنش مان
ــنا  ــوروز آش ــن های ن ــا جش ــیان ب ــردم در دوران هخامنش ــه م ــد ک ــان می ده ــته ها نش ــنگ نوش ــن س روی ای
ــوش  ــد داری ــان می ده ــواهد نش ــد. ش ــی جشــن می گرفته ان ــکوه و بزرگ ــا ش ــوروز را ب ــیان ن ــد و هخامنش بوده ان
اول هخامنشــی، بــه مناســبت نــوروز در ســال ۴۱۶ قبــل از میــالد ســکه ای از جنــس طــال ضــرب کــرد کــه در یــک 

ــدازی نشــان داده شده اســت. ســوی آن ســربازی در حــال تیران
در دوران هخامنشی، جشن نوروز در بازه ای زمانی میان ۲۱ اسفند تا ۱۹ اردیبهشت برگزار می شده است.

ــا همــکاری ســه کشــور فارســی زبان ایــران، افغانســتان و تاجیکســتان در نــوروز ۱۳۸۷ در شــهر  جشــن نــوروز ب
دوشــنبه و در نــوروز ۱۳۸۸ در مــزار شــریف برگــزار شــد.

در ۸ مهــر ۱۳۸۸ خورشــیدی، نــوروز توســط ســازمان علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل متحــد (یونســکو)، بــه 
ــا بــه پیشــنهاد جمهــوری آذربایجــان، مجمــع عمومــی  عنــوان میــراث جهانــی، بــه ثبــت جهانــی رســید. و بن
ســازمان ملــل در نشســت ۴ اســفند ۱۳۸۸، ۲۱ مــاه مــارس را به عنــوان روز جهانــی عیــد نــوروز، بــا ریشــه ی ایرانی 
به رســمیت شــناخت و آن را در تقویــم خــود جــای داد. در متــن بــه تصویــب رســیده در مجمــع عمومــی ســازمان 
ملــل، نــوروز، جشــنی بــا ریشــه ایرانــی کــه قدمتــی بیــش از ۳ هــزار ســال دارد و امــروزه بیــش از ۳۰۰ میلیــون 

ــف شده اســت. ــد توصی ــر آن را جشــن می گیرن نف

روزی که 
نوروز جهانی شد 
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  ثبت نوروز در فهرست میراث معنوی جهانی  
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد در تاریــخ ســه شــنبه ۴ اســفند ۱۳۸۸ برابــر بــا ۲۳ فوریــه ۲۰۱۰ بــا تصویــب 
قطعنامــه ای روز ۲۱ مــارس برابــر بــا ۱ فروردیــن را در چارچــوب مــاده ۴۹ و تحــت عنــوان فرهنــگ صلــح بــه عنــوان 
روز جهانــی نــوروز بــه تصویــب رســانده و در تقویــم خــود جــای داد، طــی ایــن اقــدام کــه بــرای نخســتین بار در 
ــه رســمیت شــناخته  ــی ب ــوان یــک مناســبت بین الملل ــی به عن ــوروز ایران ــن ســازمان صــورت گرفــت، ن ــخ ای تاری

شــد. 
قطعنامــه نــوروز بــه ابتــکار نمایندگــی جمهــوری اســالمی ایــران در ســازمان ملــل متحــد و بــا همــکاری جمهــوری 
آذربایجــان، افغانســتان، تاجیکســتان، ترکیــه، ترکمنســتان، قزاقســتان و قرقیزســتان آمــاده و بــه مجمــع عمومــی 
ســازمان ملــل ارایــه شــد، ضمــن اینکــه ۳ کشــور هنــد، آلبانــی و مقدونیــه نیــز در روز رای گیــری بــه کشــورهای 

تهیه کننــده ایــن قطعنامــه پیوســتند.
در اطالعیــه دفتــر روابــط عمومــی مجمــع عمومــی ســازمان ملــل آمده اســت کــه امــروزه بیــش از ۳۰۰ میلیــون نفــر 
در ایــران، افغانســتان، تاجیکســتان، جمهــوری آذربایجــان و ســایر کشــورهای آســیای میانــه و قفقــاز، در منطقــه 
بالــکان، حــوزه دریــای ســیاه و خاورمیانــه آغــاز فصــل بهــار را بــا ســنت باســتانی عیــد نــوروز کــه تاکیــدی اســت 
بــر زندگــی در هماهنگــی و تعــادل بــا طبیعــت، جشــن می گیرنــد. در متــن بــه تصویــب رســیده در مجمــع عمومــی 

ســازمان ملــل، نــوروز، جشــنی بــا ریشــه ایرانــی کــه قدمتــی بیــش از ۳ هــزار ســال دارد، توصیــف شده اســت.
پیشــتر و در تاریــخ ۸ مهــر همیــن ســال عیــد نــوروز بــه عنــوان میــراث فرهنگــی و معنــوی بشــری، در ســازمان 

آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ســازمان ملــل، یونســکو، بــه ثبــت رســیده بــود.
ایــن قطعنامــه در ۱۷ بنــد مقدماتــی و ۵ بنــد اجرایــی تنظیــم شده اســت، کــه بندهــای اجرایــی آن بــه ایــن شــرح 

ست: ا

   شناسایی ۱ فروردین برابر با ۲۱ مارس به عنوان روز بین المللی نوروز  
ــد در جهــت حفــظ و توســعه فرهنــگ و ســنت های  ــوروز را گرامــی می دارن اســتقبال از تــالش کشــورهایی کــه ن

نــوروزی
ــه طریــق  ــوروز ب ــوروز و ســازماندهی مراســمی در بزرگداشــت ن ــه آگاه ســازی در مــورد ن تشــویق دیگــر کشــورها ب

مقتضــی
درخواســت از کشــورهایی کــه نــوروز را گرامــی می دارنــد بــرای پژوهــش پیرامــون تاریــخ و ســنت های نــوروزی بــا 

هــدف انتشــار آگاهــی در مــورد میــراث نــوروز در میــان جامعــه بین المللــی
ــکو،  ــژه یونس ــد به وی ــل متح ــی مل ــای تخصص ــد، کارگزاری ه ــل متح ــام مل ــد، نظ ــورهای عالقمن ــوت از کش دع
ــرای  صندوق هــا و برنامه هــای ملــل متحــد، ســازمان هــای بین المللــی و منطقــه ای و ســازمان های غیردولتــی ب

شــرکت در مراســم نــوروزی 
جشــن نــوروز بــه عنــوان باســتانی ترین جشــن تمــدن بشــری در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد بــه ثبــت 
رســیده اســت. بنابــر مــدارک تاریخــی بــه دســت آمــده، در زمــان هخامنشــیان نمایندگانــی از اقــوام مختلــف در 

ــد. ــن روز را جشــن می گرفتن ــد و ای ــرد می آمدن شــهر پارســه گ
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  شیرینى گرسنه تان مى کند!   
متخصصـان تاکیـد می کننـد مصـرف شـیرینی و آجیـل به هیـچ وجه جـای وعده های اصلـی را نمی گیـرد و نمی تواند 
جایگزیـن مناسـبی بـرای آنهـا باشـد. در واقـع خـوردن شـیرینی بـه جـای ناهار یا شـام حتـی موجب می شـود، فرد 
سـریع تر از قبل گرسـنه شـود؛ چراکه قند سـاده شـیرینی ابتدا موجب افزایش قند خون و در نتیجه ترشـح انسـولین 
و سـپس باعـث افـت ناگهانـی قنـد خـون می شـود. بنابرایـن طبیعـی اسـت که فـرد گرسـنه شـده و بیشـتر از مواد 
غذایـی اسـتفاده  کنـد. پـس توصیـه می شـود کمتـر شـیرینی و تنقالت میـل کـرده و وعده هـای غذایی را کـه حاوی 

مـواد نشاسـته ای ماننـد نـان یا برنج اسـت حتما بـه موقع مصـرف کنید.

  گروه هاى غذایى را حذف نکنید   
ــد: در روزهــای تعطیــل معمــوًال بعضــی از مــواد غذایــی از برنامــه  ــه می گوی ــرا زراتــی کارشــناس ارشــد تغذی میت
غذایــی خانــواده حــذف می شــود. بــه همیــن دلیــل تأکیــد می شــود بــه مصــرف تمــام گروه هــای غذایــی در ایــن 

ایرانیان یک برنامه مفصل و منظم برای روزهای اول سال نو تدارک می بینند؛ برنامه ای که هر روز صبح ساعت ۹ شروع 
می شود و رأس ساعت همه اعضای خانواده آماده و اتوکشیده راهی خانه اقوام و آشنایان می شوند 

برنامه بدون توقف ادامه پیدا می کند تا حدود ساعت سه و چهار بعد از ظهر، عصر هم پس از یکی دو ساعت استراحت، 
از ساعت ۵ از سرگرفته می شود و تا نیمه های شب طول می کشد. با داشتن چنین برنامه فشرده ای از دید و بازدیدها 
طبیعی است که زندگی روزانه هم دستخوش تغییر شود؛ تغییر و تحولی که در برنامه غذایی و شیوه تغذیه اعضای خانواده 

درست و حسابی به چشم می خورد.
چرا که از یک طرف بعد از خوردن آن همه شیرینی و شکالت و میوه، دیگر اشتهایی باقی نمی ماند و از طرف دیگر فرصت 
کافی برای خوردن ناهار و شام نیست؛ بنابراین به نظر می رسد بهترین کار حذف وعده های اصلی غذا و جایگزین کردن 
آنها با شیرینی و آجیل باشد! غافل از این که متخصصان، این شیوه را بدترین تصمیم می دانند، تصمیمی که نتایج آن در 

همان ابتدای سال نو گریبان  ما را خواهد گرفت.

آشنایی با اصول تغذیه در نوروز 
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ــه داشته باشــید. ــدت توج م
بــه عنــوان نمونــه میــزان مصــرف لبنیــات در روزهــای تعطیــل کاهــش پیــدا می کنــد؛ مثــال اگر اعضــای خانــواده ای 
عــادت داشــته اند در روزهــای عــادی قبــل از رفتــن بــه محــل کار یــا مدرســه یــک لیــوان شــیر بنوشــند، هنــگام 
تعطیــالت ایــن عــادت را کنــار گذاشــته و کم کــم آن را فرامــوش می کننــد و صــد البتــه ایــن موضــوع می توانــد 
مشــکل آفرین باشــد. بــه توصیــه زراتــی، هنــگام تعطیــالت هــم بایــد مصــرف لبنیــات را ماننــد روزهــای گذشــته 
مــورد توجــه قــرار داد. بــه ایــن معنــا کــه روزانــه دســت کم بایــد دو واحــد لبنیــات یعنــی یــک لیــوان شــیر و یــک 
کاســه ماســت مصــرف کنیــد. البتــه حتمــا در طــول تعطیــالت بایــد از گروه هــای غذایــی مختلــف ماننــد میوه هــا 

و ســبزیجات بــه انــدازه کافــی اســتفاده شــود.

  میوه هم چاق تان مى کند!  
ــم  ــت ه ــاور نادرس ــن ب ــا همی ــد و ب ــاق نمی کن ــه آدم را چ ــوه ک ــد می ــا می گوین ــنیده اید بعضی ه ــم ش ــما ه ش
ــان  ــع سالمت ش ــه نف ــن کاری را ب ــروه چنی ــن گ ــه ای ــد، البت ــان می کنن ــوه نوش ج ــد می ــدر دوســت دارن هرچق
ــود، چاقــی و اضافــه وزنــی کــه نمی داننــد چطــور  ــد؛ کاری کــه نتیجــه اش از پیــش مشــخص خواهــد ب می دانن
ایجــاد شــده اســت. ایــن کارشــناس ارشــد تغذیــه می گویــد: معمــوال در روزهــای تعطیــل ســال نــو، میــزان مصــرف 
میــوه افزایــش پیــدا می کنــد، در حالــی کــه بایــد یادمــان باشــد میــوه هــم می توانــد موجــب افزایــش وزن شــود.

ــی بیــش از آن  ــه می شــود، ول ــوه در طــول روز توصی ــا ســه واحــد می ــی، همیشــه مصــرف دو ت ــه زرات ــه گفت ب
ــدود  ــرم وزن دارد، ح ــا صــد گ ــه ۹۰ ت ــوه ک ــدد می ــک ع ــر ی ــع ه ــی باشــد. در واق ــرای چاق ــی ب ــد عامل می توان
ــاز کــه ســه عــدد در روز  ــدار مــورد نی ــن اگــر شــخصی بیــش از مق ــد بنابرای ــد می کن ــرژی تولی ــری ان ۶۰ کیلوکال
اســت، میــوه مصــرف کنــد و مثــال دو عــدد نارنگــی اضافــه بخــورد، حــدود ۱۲۰ کیلوکالــری بیشــتر انــرژی دریافــت 

ــک شــیرینی خورده باشــد. ــه او ی ــد آن اســت ک ــی مانن ــری اضاف ــدار کال ــن مق ــد. ای می کن

  مصرف شیرینى استخوان ها را پوك مى کند  
همچنیــن کســانی کــه دائــم شــیرینی می خورنــد و فکــر می کننــد چــون دیابــت ندارنــد مشــکلی برایشــان ایجــاد 
نخواهــد شــد بایــد بداننــد افزایــش مصــرف شــیرینی  می توانــد موجــب بــروز پوکــی اســتخوان شــود! زراتــی در ایــن 
مــورد هشــدار می دهــد: ثابــت شــده اســت کســانی کــه شــیرینی زیــادی مصــرف می کننــد، بشــدت در معــرض 
ــا ادرارش  پوکــی اســتخوان قــرار دارنــد چــون طــی روزی کــه فــرد شــیرینی می خــورد، مقــدار زیــادی کلســیم ب

دفــع خواهــد شــد و ایــن موضــوع می توانــد عاملــی بــرای بــروز بیمــاری پوکــی اســتخوان باشــد.

  هم، اندازه چاى مهم است، هم رنگش   
زراتــی کاهــش مصــرف آب را در روزهــای تعطیــل اتفاقــی شــایع می دانــد و می گویــد: نه تنهــا در روزهــای تعطیــل 
مصــرف آب کمتــر می شــود، بلکــه نوشــیدن مقــدار زیــاد چــای در مهمانی هــا نیــز بــا افزایــش ادرار موجــب دفــع 
آب از بــدن خواهــد شــد. بنابرایــن توصیــه می شــود چــای را تــا حــد امــکان کمرنگ تــر مصــرف کــرده و در همــه 

مهمانی هــا نیــز چــای ننوشــید یــا حداقــل فقــط نیمــی از آن را مصــرف کنیــد.
البتــه معمــوًال همــراه بــا چــای از مــواد شــیرین هــم اســتفاده می شــود کــه بــه گفتــه ایــن کارشــناس تغذیــه، بــا 
ــای  ــا چ ــس در مهمانی ه ــش داد. پ ــم کاه ــیرینی ها را ه ــرف ش ــوان مص ــای می ت ــرف چ ــزان مص ــردن می کم ک

کوچــک، کمرنــگ و خنــک بخوریــد.

   فست فودها را کاهش دهید    
روزهــای تعطیــل عیــد، معمــوًال رســتوران ها حســابی شــلوغ می شــود. چــون خیلی هــا فرصــت ندارنــد در خانــه 
غــذا درســت کننــد و عــده ای هــم بــرای بــا هــم بــودن در ایــن روزهــای تعطیــل تصمیــم می گیرنــد بــه رســتوان 
ــا  برونــد. زراتــی در ایــن مــورد توصیــه می کنــد: حتــی اگــر فرصــت درســت کردن غــذا را نداریــد، بهتــر اســت ت
جایــی کــه امــکان دارد از غذاهــای حاضــری اســتفاده کنیــد و غذایتــان را در خانــه میــل کنیــد. مثــًال خــوردن 

ــان و پنیــر و ســبزی بســیار بهتــر از مصــرف فست فودهاســت. ــا حتــی ن تخم مــرغ ی
ــه  ــواد اولی ــت و از م ــد بهداشــت را رعای ــه می دانی ــد ک ــی را انتخــاب کنی ــد، جای ــه رســتوران می روی ــر هــم ب اگ

ــود. ــتفاده می ش ــب اس مناس

salamatnews.
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 بهار
بهار میآید

زمین خسته از تگرگ را
به مهمانى سبزه ها میبرد

بهار میرسد 
خورشید و ماه به توافق
و زمین به نقطهى آغاز

زندگى در وسعت چرخها
نو میشود

چرخش زمین به دور خود
خورشید

چرخش امید
به دور تو

در تمناى چرخهاى صندلیات
هر لحظهات بهار

هر روزات نوروز است
تو از دل سنگ جوانه میزنى
به آفتاب فروردین لبخند
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میزی که فقط مال من بود !

ــود  ــدن ب ــام ش ــال تم ــال ۹۳ در ح ــفندماه س اس
ــرای  ــزی ب ــواده مشــغول برنامه ری ــراد خان وهمــه اف
تعطیــالت عیــد نــوروز بودنــد. اکثــر خانواده هــا بــا 
ــرای   ــد، خــود را ب ــد شــب عی ــی و خری ــه تکان خان
ــواده مــن  ــد. ولــی خان ــوروز آمــاده می کردن عیــد ن
بعــد از انجــام کلیــه مقدمــات الزم بــرای اســتقبال 
از نــوروز، برنامــه دیگــری نیــز در پیــش داشــتند، آن 
ــه یــک مســافرت دور دســت، یعنــی  هــم رفتــن ب

کشــور مالــزی بــود. 

روز ۲۹ اســفند، چنــد ســاعت قبــل از تحویــل ســال 
ــدیم.  ــا ش ــوار هواپیم ــزی س ــور مال ــه کش ــافرت ب ــرای مس ــو، ب ن
ــو  ــل ســال ن ــواده مــن انتظــار داشــتند درلحظــه تحوی ــه خان البت
آهنــگ و برنامــه شــاد بشــنوند ولــی خلبــان در دقایــق آخرســال، 
بــا بلندگویــی خــش دار، نویــد ســال  نــو را بــه مســافران  داد. پــس 
از آن بــود کــه آهنــگ معــروف عیــد نــوروز بــا ســورنا پخــش شــد 
ــا  ــه چراغ هــای اضافــه خامــوش شــد ت و همیــن!  ســپس بالفاصل

مســافران بخوابنــد.

باالخــره در فــرودگاه کواالالمپــور پیــاده شــدیم و بــا عجلــه خــودرا 
ــدن  ــرودگاه رســاندیم. پــس از گذران ــرن مخصــوص داخــل ف ــه ت ب
ــد  ــروه بای ــه هرگ ــی ک ــدیم. جای ــارج ش ــرودگاه خ ــی، از ف مراحل
ــار،  ــاعت انتظ ــم س ــد از نی ــرد. بع ــدا می ک ــود را پی ــای خ راهنم
راهنماهــا یکی یکــی آمدنــد و اســامی گــروه خــود را اعــالم نمودنــد، 
راهنمــای گــروه مــا خانــم ماندانــا بودکــه بعــد از معرفــی خــودش 
معلــوم شــد کــه ایشــان فــوق لیســانس خــودرا در مالــزی گرفتــه و 

ــت. ــکاتلندی شده اس ــک اس ــر ی همس

بقیــه راهنماهــا هــم دختــران جــوان و دانشــجو بودندکــه بــا کشــور 
مالــزی و فرهنــگ آن کشــور آشــنایی کامــل داشــتند و بــا آب و تــاب 

از گردشــگری در کواالالمپــور تعریــف و تمجیــد می کردنــد. 

ــا،  ــد هندی ه ــا، معب ــد چینی ه ــامل؛ معب ــزی ش ــای مال دیدنی ه
کشــتی تفریحــی دریــک دریاچــه مصنوعــی کــه اطــراف آن را 
ســاختمان های شــیک و کاخ و هتل  هــای ۷ ســتاره مخصــوص 
ــت و   ــرار داش ــد» ق ــه «ماهاتیرمحم ــدر و و خان ــان عالی ق مهمان
هم چنیــن دیــدن از بــرج هــای دوقلــوی معــروف مالــزی و آکواریــم 

ــود. آن ب

ــابق  ــر س ــت وزی ــد، نخس ــر محم ــه ماهاتی ــت ک ــر اس ــل ذک قاب
ــند  ــر مس ــال های ( ۲۰۰۳-۱۹۸۱) ب ــی س ــه در ط ــت ک ــزی اس مال
ــی  ــام داری خــود کارهــای بســیار زیربنای ــام زم ــوده و درای ــدرت ب ق
و تالش هــای بســیاری بــرای مدرنیــزه کــردن مالــزی انجــام 
ــی  ــی و فرهنگ ــای تاریخ ــدرن، بناه ــاختمان های م ــت. س داده اس
ــو  ــک کشــور الگ ــزی  ی ــزی، از مال ــای مال ــا طبیعــت زیب ــراه ب هم

ــت. ــاخته اس س

البتــه حکومــت پادشــاهی مالــزی در دســت ماالیایی هــا 
اقــوام  از  مالــزی  ملــت  اینکــه  ضمــن  می باشــد، 
مختلــف؛ ماالیی هــا، هندی هــا وچینی هــا تشــکیل 
ــا دارای  ــی آن، چینی ه ــات اجتماع شده اســت. در طبق
ــر  و  ــده تاکســی و کارگ ــتر رانن ــا بیش ــروت،  هندی ه ث
ماالیــی هــا هــم بیشــتر در ادارات دولتــی و پســت های 

ــد. کلیــدی مشــغول بودن

در کل روزهــای خوبــی را ســپری کردیــم و از صبــح تــا شــام ســرگرم 
بازدیــد از دیدنی هــای شــهربودیم. نــا گفتــه نمانــد کــه در اطــراف 
کواالالنپــور چنــد شــهرک و دهکــده مربــوط بــه دوران فرانســوی  ها 
و ژاپنی هــا وجــود داشــت کــه از ایــن محل  هــا بــرای جــذب 
ــان  ــزرگ جه ــگاه های ب ــتر فروش ــد. بیش ــتفاده می ش توریســت اس
در مالــزی شــعبه داشــتند و بــه راحتــی می شــد هــر برنــدی را پیــدا 

کــرد و انتخــاب نمــود. 

موضوعــی کــه بــرای مــن بســیار جالــب بــود، توجــه مــردم مالــزی 
ــح روز دوم  ــه صب ــی ک ــن زمان ــود. م ــت ب ــراد دارای معلولی ــه اف ب
ــه رســتوران هتــل محــل اقامتــم  ــه ب ــرای خــوردن صبحان ســفر ب
ــا وجــودی کــه رســتوران شــلوغ بــود امــا  رفتــم، متوجــه شــدم ب
اولیــن میــز رســتوران خالــی اســت. بــا خوشــحالی پشــت آن میــز 
نشســتم و صبحانــه خــوردم و بــا خــودم گفتــم، کاش می شــد کــه 
ــور نباشــم مســافت  ــا مــن مجب ــی باشــد ت ــز خال ــن می هــر روز ای
زیــادی را طــی کنــم. روز بعــد وقتــی بــرای خــوردن صبحانــه بــه 
رســتوران رفتــم، بــا تعجــب دیــدم کــه روی میــز اول یــک تابلــوی 
کوچــک مخصــوص معلــوالن گذاشــته شــده بــود واز آن روز بــه بعــد 
تــا آخریــن روز اقامتــم، ایــن میــز، مخصــوص مــن بــود و کســی از 
آن اســتفاده نمی  کــرد. برایــم خیلــی جالــب بــود کــه در ایــن کشــور 
ــراد دارای معلولیــت حــق زندگــی  ــرای اف ــر جمعیــت، ب ــزرگ و پ ب
ــن  ــود کــه مــن اصــال در خواســتی در ای ــی ب ــن در حال ــد. ای قائلن
مــورد از آنهــا نکرده بــودم. ایــن شــد کــه ایــن خاطــره همیشــه در 
ــاد ماندنــی ایــن  ــه ی ــدازه خاطــرات ب ــه ان ــد و ب ذهــن مــن می مان

سفردوســتش دارم.   

نازنین رحیم زاده

ود 
ی 
ــا 
ی  
ن 
ل 
ن
ی 

ل 
ــدیم.  ــا ش هواپیم
ــو ــل ســال ن تحوی
دقایــق آخرســال، 

البتــه حکومــت پادشــاهی مالــزی در دســت ماالیایی هــا 
اقــوام  از  مالــزی  ملــت  اینکــه  ضمــن  می باشــد، 
مختلــف؛ ماالیی هــا، هندی هــا وچینی هــا تشــکیل 
ــا دارای  ــی آن، چینی ه ــات اجتماع شده اســت. در طبق
ــر  و  ــده تاکســی و کارگ ــتر رانن ــا بیش ــروت،  هندی ه ث
ماالیــی هــا هــم بیشــتر در ادارات دولتــی و پســت های 

ــد. کلیــدی مشــغول بودن

63

13
95 

ــار
 بهـ

  ،5
ره 9

شما

نوروز نامه



  اهمیت قرآن و سنت   
ــدم  ــی ندی ــی مطلب ــراث مل ــر اســاس فرهنــگ و می ــه ب ــا ک از آنج
ــدا  ــزه پی ــن رو انگی ــود از ای ــی ب ــار غرب ــردان آث ــب برگ ــر مطال و اکث
ــه ســراغ میــراث قــرآن و فرهنــگ اولیــن مفســران قــرآن  کــردم ب
یعنــی رســول خــدا(ص) و امامــان(ع) بــروم، چنــد کتــاب روایــی و 
تفســیری را مــرور کــردم و دریایــی از اطالعــات ســودمند در قــرآن و 

ــا زمینــه اشــتغال، کار و خودبــاوری پیــدا کــردم. ســنت ب
اساســًا فرهنگ ســازی بــرای افــراد دارای معلولیــت بــدون توجــه بــه 
ــرو تــالش کــردم  ــرآن و ســنت پیشــرفت نخواهــد داشــت. از این  ق
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــط ب ــات مرتب ــات و روای ــری از آی مختص
را گــردآوری و بــه مناســبت جشــنواره اشــتغال و خودبــاوری ارایــه 

دهــم.

  عناصر خودباوری  
بــاور و اطمینــان بــه این کــه کار در زندگــی تأثیرهــای ســازنده دارد 
ــه اینکــه  ــاور ب و موجــب رشــد و شــکوفایی اســتعدادها اســت و ب
افــراد دارای معلولیــت توانایی هــای ذاتــی قابــل توجــه دارنــد و در 

ــند.  ــته باش ــرفت داش ــد پیش ــف می توانن ــته های مختل رش
خداونــد در قــرآن کار و تــالش انســان در کار را قابــل تشــکر و 
تقدیــر دانســته و می فرمایــد: ســعی شــما مشــکور (مــورد ســپاس 

ــاداش) اســت.۱ و پ
قــرآن کریــم برخــی از انبیــاء الهــی را معرفــی کــرده تــا سرگذشــت 
ــوب و اســحاق  ــوب، شــعیب، ای ــران باشــد. یعق ــرت دیگ ــا عب آنه
ــای  ــی ناتوانی ه ــج و برخ ــا فل ــی ی ــه نابینای ــی ب ــل حوادث ــه دالی ب
جســمی دیگــر دچــار شــدند و قــرآن بــا پرداختــن بــه گوشــه هایی 
ــد. در  ــرح می کن ــن مط ــرای آموخت ــی ب ــان، درس های ــی آن از زندگ
ــه بیمــاری مبتــال شــد  ــد: پــس از این کــه ب ــوب می فرمای مــورد ای
و تــوان حرکــت را از دســت داد، بــه خداونــد پنــاه بــرد و بــا تــالش 
ــق آمد.۲سرگذشــت حضــرت  ــر مشــکالت فائ ــر ب و کوشــش و صب
ایــوب، خودبــاوری و ایمــان ایــوب بــه اهــداف نیــک و انســانی بــه 

خوبــی مشــهود اســت.
ــه گیری و  ــه گوش ــی روحی ــاوری، نف ــم در خودب ــر مه ــک عنص ی
تصــوف منفــی اســت. کســانی بــه اســم عرفــان و تصــوف می گوینــد 
ــد  ــه بای ــد؛ بلک ــالش و کوشــش نمای ــا ت ــرای دنی ــد ب ــان نبای انس
ــد در  ــد و روزی او می رس ــغول باش ــادت مش ــه عب ــه ای ب در گوش
فرهنــگ اســالمی ایــن روحیــه و ایــن ســبک زندگی رد شــده اســت. 
همانطــور کــه پــول درآوردن بــه هــر روش و انجــام هــر نــوع کاری 

هــم در اســالم نفــی شــده اســت. 

  مطلوبیت دسترنج و حاصل تالش  
مفت خــواری و کســب ثــروت و امــوال بــدون کار و تــالش در فرهنگ 
ــر اســت و  ــاوری مؤث ــه در خودب ــن نکت ــوع اســت. ای اســالمی ممن

خودبـاوری و اشتغـال 
در فرهنگ اسالمی
محمد نوری

مجتمـع آموزشـی رعـد از مراکـز فعـال و پویـا بـرای  افـراد دارای 
معلولیت اسـت. سـال گذشـته نشسـت ملی با عنوان اشـتغال را 
برگـزار کرد و امسـال هم  جشـنواره اشـتغال با رویکـرد خودباروی 
را برگـزار کـرد. رعـد بسـتری فراهـم مـی آورد تـا شـخصیت های 
فرهنگـی، علمـی و نیکوکار در کنـار مدیران مراکز معلـوالن در کنار 
خـود معلـوالن بـه مباحثـه و هم اندیشـی و هم افزایـی بپردازنـد. 
امسـال ماننـد سـال گذشـته وقتـی برگه دعوت دسـتم رسـید و 
بـاور و خودباوری را در کنار اشـتغال دیدم، خیلی خرسـند شـدم و 
ایـن ابتکار را بسـیار سـودمند یافتم. بـا خود فکر کـردم در میراث 
فرهنگـی ایرانی و اسـالمی جسـتجو کنـم و ببینم در ایـن باره چه 

مطالبـی داریـم، حاصـل این جسـتجورا تقدیم مـی دارم.
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ــدا(ص)  ــول خ ــش می دهد.رس ــتغال را افزای ــه اش ــی ب ــان آدم ایم
ــه دســت  ــد: ب ــز می فرمای ــد: از دســترنج خــود بخورید.۳نی می فرمای
ــر هــر مــرد و زن واجــب اســت.۴پس از نمــاز  آوردن روزی حــالل ب
ــتن کســب و کار واجــب اســت.۵عناصر  ــردن و داش ــب، کار ک واج

ــد از: ــالمی عبارت ان ــگ اس ــاوری در فرهن خودب
- مطلوبیــت کار و اشــتغال، توجــه خداونــد بــه کارگــر شــاِغل، ارزش 
نداشــتن تنبلــی و بیــکاری،  نفــی روش کســب و کارهــای راحــت 
ــی حــالل، اشــتغال و  ــی حــرام، مطلوبیــت کارهــای ســخت ول ول
کار کــردن پیامبــران و ائمــه(ع)، تشــکر رهبــران دینــی از شــاغالن، 
ــی دســترنج،  ــر کار، ارزش ذات ــر اث ــی ب ــی، توان افزای ضــرورت آبادان
ــر دیگــران، حرفه آمــوزی و تأثیــر آن در پیشــرفت،  اجتنــاب از کّل ب
نفــی نــزول روزی از آســمان، نفــی قضــا و قــدر و برداشــت منفــی 
از آن، مســئولیت پذیری در کار، تعهــد کارگــر، وجــدان کاری بــا 
اســتحکام تولیــدات، پشــت کار، فقرزدایــی بــا کار، حفاظــت از دیــن 

بــا اشــتغال داشــتن، پاســداری از دنیــا بــا اشــتغال
ــگاه  ــه اشــتغال در ن ــن اســت ک ــای ای ــن عناصــر گوی ــه ای مجموع
اســالم یــک فرهنــگ اســت؛ فرهنگــی بــا اجــزاء و عناصــر متنــوع، 
ــاره عناصــر  ــا آیــات قــرآن درب ــزرگان ی اکنــون بعضــی از ســخنان ب

ــم. ــل می کن ــاوری را نق ــاور و خودب ب

  تالش و کار برای آبادانی  
ــه شــغل های  ــی ب ــر اکــرم(ص) از جوان ــداهللا، پیامب ــن عب محمــد ب
مرســوم آن زمــان مثــل چوپانی اشــتغال داشــت. ســپس بــه تجارت 
روی آورد. در کنــار عبــادت و خودســازی، کار و اشــتغال را فرامــوش 
نمی کــرد. حضــرت علــی(ع) در هــر فرصــت کــه پیــدا می کــرد بــه 
ــرای دیگــران و مــزد  ــا  کار کــردن ب ــر ی ــاد کــردن زمین هــای بای آب
گرفتــن مشــغول می شــد. قنات هــا و چاه هــای فــراوان حفــر کــرد 
و بــا آب رســاند، هکتارهــا زمیــن بایــر را تبدیــل بــه نخلســتان کــرد. 

همینطــور دیگــر امامــان(ع) و رهبــران دینــی.
ــدار  ــن پدی ــما را در زمی ــد ش ــد: خداون ــم می فرمای ــم ه ــرآن کری ق

ــد.۶ ــاد کنی ــا آن را آب ســاخت و از شــما خواســت ت
ایــن خطــاب قرآنــی، همــه را شــامل اســت و همــگان بایــد خــود را 

موظــف بــه آبــاد کــردن زمیــن بداننــد.

  اشتغال موجب ازدیاد توانایی ها  
ــتغال  ــس کار و اش ــه عک ــا و ب ــف توانایی ه ــب تضعی ــکاری موج بی
موجــب افزایــش توانایــی و اســتعدادها می شــود از ایــن رو معلــوالن 
حتمــًا بایــد سرگذشــت افــراد متوفــی کــه ابتــکارات مهمــی 
داشــته اند را مطالعــه کننــد همچنیــن افــرادی کهــدر قیــد حیــات 
هســتند کســانی مثــل: مهنــدس برجیــان، حســن رضایــی، یــداهللا 
باقریــان و ده هــا معلــول دیگــر هــم اکنــون حضــور دارنــد و بــا کار و 

ــیده اند. ــی رس ــدارج عال ــه م ــالش ب ت
ــای او  ــد توانایی ه ــر کــس کار کن ــد: ه ــی(ع) می فرمای حضــرت عل

ــود.۷ ــاد می ش زی
هر کس کمتر کار کند سستی های او زیاد می شود.۸

ــه  ــردی ک ــت، ف ــت اس ــن و ممارس ــر تمری ــی ب ــاس توانبخش اس
مشــکالت جســمی و حرکتــی دارد بــا تمریــن قــوای خــود را بهبــود 
ــده اســت.  ــی(ع) آم ــام عل ــه در ســخن ام ــن نکت می بخشــد. همی
ــار  ــر در کن ــان کارگ ــوی آوردن زن ــت نب ــم در روای ــه مه ــک نکت ی
ــز و  ــن رو در اشــتغال و کار کــردن، تمای ــر اســت. از ای مــردان کارگ

ــرد نیســت. ــن زن و م تبعیضــی بی
یــک روایــت از طریــق شــیعه نقل شــده کــه مضمــون عجیبــی دارد: 
پیامبــر می فرمایــد: مــن اکل مــن کــّد یــده کان یــوم القیامــة فــی 
عــداد االنبیــاء و یأخــذ ثــواب االنبیــاء. یعنــی کســی کــه از دســترنج 
ــاداش  ــاء اســت و پ ــمار انبی ــت در ش ــورد در روز قیام ــودش بخ خ

انبیــاء را خواهــد داشــت.۹

  از دست ندادن فرصت ها  
ــه  ــد ســوگند ب ــان ســوگند خــورده و می فرمای ــه زم ــم ب ــرآن کری ق
ــان  ــد در زی ــتفاده نمی کنن ــان اس ــه از زم ــان هایی ک ــان، انس زم
هســتند. مگــر کســانی کــه بــاور دارنــد و کارهــای شایســته انجــام 

می دهنــد.۱۰
نیــز حضــرت علــی(ع) می فرمایــد: در هــر وقــت بایــد کاری انجــام 

ــد از دســت داد.۱۱ ــا را نبای داد و وقت ه

  اشتغال حرفه ای  
ــد  ــر چن ــده ه ــه ش ــی توصی ــگ دین ــه ای در فرهن ــری حرف فراگی
کارهــای غیــر حرفــه ای و غیــر تخصصــی مطــرود و مذمــوم نیســت، 
ــر و اشــتغال در ایــن زمینــه هــم  ــا َس ــری ب ــه بارب حتــی توصیــه ب
ــر از گدایــی دانســته شــده اســت.۱۲ امــا  ــری بهت شــده. یعنــی بارب
ــه ای بیشــتر مــورد توجــه اســت؛ چــون  کارهــای تخصصــی و حرف

ــاز دارد. ــه آنهــا بیشــتر نی جامعــه ب
ــروت از طریــق  ــر از ث ــد۱۳: حرفــه پــاک بهت امــام علــی(ع) می فرمای

خیانــت اســت.
مهــارت شــامل ۲ عنصــر دانــش و عملــی کــردن آن دانــش اســت. 
احســان در فرهنــگ عربــی بــه همیــن معنــا اســت. یعنــی چیــزی را 
بــه خوبــی و بــر اســاس دانــش و درســت انجــام دادن اســت. امــام 
صــادق(ع) می فرمایــد: تفاوتــی نیســت کاری را بــه خائــن یــا ناشــی 

بسپارم.۱۴
ــرد و ناشــی  ــن می ب ــدًا کار را از بی ــه عم ــن ک ــه خائ ســپردن کار ب
ــودی کاری  ــع و ناب ــارت موجــب تضیی ــل نداشــتن مه ــه دلی ــه ب ک
می شــود بــدون تفــاوت اســت و هــر دو کار را بــه ســرانجام مطلــوب 
ــا تــالش و  نمی رســانند. از ایــن رو معلوالنــی موفــق هســتند کــه ب
ــی اجــرا  ــه خوب ــا را ب ــه و کاره کوشــش مهارت هــای الزم را آموخت

کننــد.

  نفی قضا و قدر  
بعضــی می گوینــد مــا تســلیم قضــا و قــدر الهــی هســتیم. مفهــوم 
ــّی اســت.  ــع نظــام عل ــارت یعنــی کارهــای انســان تاب صحیــح عب
ــه خواســت الهــی  ــور اســت ب ــی آدمــی مجب ــی یعن ــای منف و معن
ــک  ــد ی ــرم(ص) می فرمای ــر اک ــدارد. پیامب ــار ن ــد و اختی ــل کن عم
گــروه از مــردم کــه مطرودانــد و دعــای آن هــا مســتجاب نمی شــود 
ــا روزی مــن  ــد خدای ــه نشســته و می گوی ــه در خان کســی اســت ک

را برســان.۱۵

۱. سوره انسان، آیه۲۲
2. آیات درباره حضرت ایوب و دیدگاه هاى مفسران را در مقاله «تناسب آیات قرآنى در عرصه 

تکریم معلولین»، (توان نامه، ش 4-6، ص 228-238) آورده ام.
3. بحاراالنوار، ج66، ص314

4. همان، ج103، ص9
5. همان، ج103، ص17؛ نیز عالمه حکیمى در الحیاة، ج5، ص430 آورده است.

۶. سوره هود، آیه ۶۱
۷.غررالحکم، ص ۲۶۹

۸. همان
۹. مستدرک الوسائل، ج۲، ص۴۱۷

۱۰. سوره والعصر
۱۱. غررالحکم، ص ۲۲۵

۱۲. الحیاة، ج۵، ص ۴۳۶- ۴۳۷
۱۳. نهج البالغه، شرح محمد عبده، ج۳، ص۵۸.

۱۴. تحف العقول، ص۲۷۰
۱۵. الحیاة، ج۵، ص۴۵۳
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خبــر

مجتمــع آموزشــى نیکــوکارى رعــد براى 
ســومین بــار تیــم ملــى افــراد داراى 
ــى  ــابقات بین الملل ــه مس ــت را ب معلولی
قابلیت هــا کــه فروردیــن 95در شــهر 
ــد،  ــد ش ــزار خواه ــه برگ ــوردو فرانس ب

اعــزام مى کنــد.
یفنیوحرفه اى نیمهارت ها تجها بقا مســا

معلولیــت  داراى  افــراد 
کــه هــر 4 ســال یــک 
بــار بــا هــدف شــناخت 
توانایى-هــاى  معرفــى  و 
توان یابانبرگــزار مى شــود، 
نهمیــن دورهــآن فروردیــن 
فرانســه  کشــور  95در 
برگــزار مى شــود و مؤسســه 
رعــد بــا تجــارب اعــزام 
ــى در  ــان ایران ــم توان یاب تی
ســال هاى 2003 و 2011 
در کشــور هاى هنــد و کــره 
جنوبــى، همــت خــود را به 
کار بســت تــا در ایــن دوره 
ــدى،  ــورى ج ــن حض ضم
زمینــه کســب رتبــه تیمى 
ــا دوره  باالتــر در مقایســه ب

ــازد. ــم س ــته فراه گذش
ــزارش  ــن گ ــاس ای ــر اس ب
 15 دوره  ایــن  در 
بــراى  شــرکت کننده 
رقابــت در 8 رشــته شــامل: 

ــى  ــتر، طراح ــى پوس ــر، طراح ــه  نویســى کامپیوت برنام
شــخصیت، طراحى صفحــات وب، عکاســى در فضاى باز، 
نقاشــى، معمــارى ( نــرم افــزار اتــو کــد) و کنــده کارروى 
چــوب از میــان جمعــى از شــرکت کنندگان بــر اســاس 

شــدند.  انتخــاب  مهــارت  آزمون هــاى  نتایــج 

بــراى تشــکیل تیــم ملــى افــراد داراى 
معلولیــت ایــن دوره توان یابانیــاز شــهرهاى 
الرســتان،  یــزد،  کــرج،  تهــران،  اراك، 
نى ریــز، شــهریار و همــدان گــرد هــم 
توانایى هــاى  اثبــات  بــا  تــا  آمده انــد 
ــارات  ــر افتخ ــرى ب ــار دیگ ــان افتخ خودش

توایابــان ایــران بیافزاینــد.
شــایان ذکر است،مســابقات 
انتخابــى بــراى شــناخت 
توان یابــان  تیمملــى 
ــى  ــه مقدمات ــى2 مرحل ط
مجتمــع  در  پیشــرفته  و 
نیکــوکارى  آموزشــى 
رعــد و ســازمان فنــى و 
البــرز  اســتان  حرفــه اى 
مرحلــه  و  شــد  برگــزار 
ــم  ــازى تی ــى آماده س پایان
برگــزارى  بــا  اعزامــى 
در  آموزشــى  اردوى   2
بهمــن و اســفند بــه انجــام 

. ســد مى ر
یادآورى ســت،  بــه  الزم 
ــد 2  ــع رع ــون مجتم تاکن
دوره تیــم توان یابــان را بــه 
هندوســتان،  کشــورهاى 
کــره جنوبــى اعــزام کــرده 
کســب  آن  آورد  ره  کــه 
در  جهانــى  نهــم  مقــام 
میــان 58 کشــور،2  نشــان 
برنــز و مقام هــاى چهارمــو پنجــم بــوده اســت و نهمیــن 
ــور700  ــا حض ــن 95ب ــا از 5 فروردی ــن رقابت ه دوره ای
برگــزار  رشــته  در 49  کشــور  از 40  شــرکت کننده 
ــن  ــر از ای ــزار نف ــى مى شــود 80 ه مى شــود و پیش بین

ــد. ــدن کنن ــابقات دی مس

تیم ملى توان یابان ایران
 آماده حضور در مسابقات بین المللى فرانسه 
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جمعـه  آخریـن  پایانـى  سـاعات  در 
خیریـه  همایـش  سـالن  مـاه،  بهمـن 
رعـد کـه پذیـراى جمعـى از هنرمندان 
و هنردوسـتان نیکـوکار شـهرمان بـود، 
سـومین حـراج آثـار هنرهاى تجسـمى 
را بـا شـور و جالل وصـف ناپذیـر برگزار 

 . د کر
پـس از 7 روز نمایـش 77 اثر هنرمندان 
به نام و معاصر کشـور در هشـتمین شب 
ایـن رویـداد فرهنگـى، آثـار گـردآورى 
شـده در معرض فروش گذاشـته شـد. 

براسـاس ایـن گـزارش در مراسـم پایانى 
هنرمنـدان  و  نیکـوکاران  بـر  عـالوه 
بازیگـران  از  جمعـى  آثـار،  پدید آورنـده 
سـینما، تئاتـر و تلویزیـون نظیـر: ایـرج 
نـوذرى، کاوه آفـاق ، گالره عباسـى و ... 

حضـور داشـتند. 
در  گـزارش  ایـن  اسـاس  بـر 
آثـار  حـراج  برگـزارى  طـول 
برخـى از هنرمنـدان بارهـا با 
پیشـنهاد افزایـش قیمـت از 
سوى شـرکت کنندگان مواجه 
شـد که هیجـان فوق العاده اى 
بـه مراسـم داد از آن جملـه 
مى تـوان بـه مجسـمه برنزى 
عنوان«بـا  بـا  بهبهانـى  تاهـا 
راز  شـنید،  خواهـى  او  سـاز 
کهکشـان» و تابلوهاى نقاشى 
شـکار از لیال ویسـمه، سواران 
از صـادق تبریـزى، رباعیـات 
از مصطفـى دره باغـى و چنـد 

تابلـو بـدون عنـوان از لیلـى درخشـانى، شـهال حسـینى، 
فتانـه دادخـواه و محمـد خلیلـى اشـاره کـرد. 

از نـکات قابـل توجـه سـومین حـراج خیریه رعـد، فروش 
اثر على راشـکى اسـتاد و مدرس هنر دانشـگاه سیستان و 
بلوچسـتان بـود که از هنرمنـدان توان یاب و موفق سـاکن 
هنرمنـدان  موفقیت آمیـز  حضـور  اسـت.  زاهـدان  شـهر 

توان-یـاب بـراى خیریه رعـد اهمیت 
ویـژه اى دارد. 

در نهایـت پس از چندمـاه تالش تیم 
اجرایى حراج، گـروه همیارى جوانان، 
همـکاران خیریـه رعـد و گروهـى از 
هنردوسـتان، سـومین حـراج خیریه 
رعـد پـس از 3سـاعت عرضـه آثـار 
هنرمنـدان با میزان فـروش 4میلیارد 
و 266 میلیـون ریـال بـه کار خـود 

پایـان داد. 
آسـا براتى مدیر اجرایى سومین حراج 
آثـار هنرهـاى تجسـمى خیریـه رعد 
در پایـان کار ایـن دوره در گفت وگـو 
بـا خبرنـگار رعـد ضمـن قدردانـى از 
حضـور و حمایت مـردم خیـر، افزود: 
سـومین حـراج رعد بـا پشـتوانه هاى 
ادوار گذشـته، کار نسـبتاً دشـوارى بر 
عهده داشـت زیـرا انتظارات 
فرهنگـى  رویـداد  ایـن  از 
باالتـر رفتـه بـود و خـدا را 
شـکر کـه حـراج موفقـى را 

پشـت سـر گذاشتیم.
عضـو  عالقه بنـد  رحمـان 
تیـم اجرایـى حـراج و مدیر 
گـروه همیارى جوانـان رعد 
با ابـراز خرسـندى از حضور 
نیکـوکار،  مـردم  ارزشـمند 
افـزود: تـالش تمـام عوامـل 
اعضـاى  ویـژه  بـه  اجرایـى 
فعال گروه همیـارى جوانان 
در برگـزارى موفق این دوره 
مؤثـر بود و جـا دارد از هنرمندان، مـردم، همکاران خیریه 

رعـد و نیروهـاى داوطلـب صمیمانـه قدردانـى کنـم. 
شـایان ذکـر اسـت براسـاس پیش بینى هـاى انجام شـده 
آثـار باقى مانـده بـا قیمـت پایـه از طریـق شـرکت ارتباط 
گسـتر حـال و روز و وب سـایت بـه نشـانى زیر بـه نمایش 

گذاشـته مى شـود.

خبــر سومین حراج خیریه رعد 
به رنگ همدلى و نیکوکارى جال یافت
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با حضـور مدیـران، کارکنان و 
کارآمـوزان مجتمـع آموزشـى 
نیکـوکارى رعـد و نیز جمعى 
از مقامـات و مسـؤول محلـه 
کارگاه  ورامیـن  پاکدشـت 
تولیـدى کارآفریـن توان یـاب 
محسـن بهمن آبـادى افتتـاح 

. شد
کارگاه عشق و چوب با هدف 
حمایت از اشتغال افراد داراى 
محسن  مدیریت  به  معلولیت 
کمک هاى  با  و  بهمن آبادى 
نیکوکاران  و  کارآفرینى  واحد 

مجتمع رعد آغاز به کار کرد. 
گشایش  از  پس  بهمن آبادى 
طى  کارگاه  این  رسمى 
سخنانى گفت:من از زمانى که 
با حضور در یک دوره فشرده 

8 جلسه اى در رعدالغدیر یافت آباد حرفه صنایع دستى را 
آموختم تا همین امروز همواره در فکر حمایت از دوستان 
توان یاب بودم و بر همین اساس کارم را از یک زیرپله آغاز و 
رفته رفته توسعه دادم و با تعدادى از هنرجویانى که آموزش 
داده بودم کارگاه خود را در یک خانه 40 مترى ادامه دادم 
اما از آنجا که ورودى این خانه چند پله داشت و رفت وآمد 
کمک  هاى  جذب  با  بود  مشکل  توان یاب  دوستان  براى 
مجتمع رعد و حمایت هاى مدیران آن مجتمع به ویژه واحد 
کارآفرینى که به عمل آورد، موفق به افتتاح این کارگاه به 

مساحت 80 مترمربع شدم.
وى با اشاره به هدفش که کمک به اشتغال هنرجویان داراى 
معلولیت بود، گفت: پیش از این که فعالیت هاى حرفه اى 
دوره  مربى گرى، 3  و  تدریس  زمان  در  کنم  آغاز  را  خود 
در رعدشرق، یک دوره در رعد الغدیر، یک دوره در رعد 
پاکدشت ، یک دوره در توان یابان مشهد و یک دوره در 
مجتمع رعد تدریس و همزمان 60 نفر هنرجوى خصوصى 
را با هنر پیکرتراشى و معرق آشنا کردم و در حال حاضر 
4 نفر  توان یاب و 2 نفر سرپرست خانواده در این کارگاه به 
صورت کارمزدى فعالیت مى-کنند و در این کارگاه واحدهاى 
پیکرتراشى، معرق مس و رنگ کارى در حال فعالیت هستند 
و به زودى واحدهاى قاب سازى و معرق چوب هم به این 

کارگاه اضافه خواهد شد ، البته 
در نظر است به منظور رفاه حال 
افزایش  از  پس  و  همسایگان 
رنگ آمیزى  واحد  سفارشات، 
را به مکان دیگرى منتقل کنم. 
توان  بر  تأکید  با  بهمن آبادى 
مثل زدنى برخى از افراد داراى 
بلند  هدف  افزود:  معلولیت، 
سوله اى  راه اندازى  من  مدت 
اشتغال 40  ظرفیت  که  است 
باشد  داشته  را  توان یاب  نفر 
در  که  پشتکارى  و  توان  با  و 
دوستان توان یابسراغ دارم این 

هدف دور از دسترس نیست. 
کیفیت  به  اشاره  با  وى 
محصوالتى که توسط هنرجویان 
داراى معلولیت تولید مى شود، 
دولتى  دستگاه هاى  به  افزود: 
و مؤسساتى که براى تشویق از همکاران و میهمانانشان از 
محصوالت بى کیفیت چینى یا سکه هاى ارزان قیمت طالى 
گرمى استفاده مى کنند، توصیه مى کنم به منظور حمایت 
از اشتغال افراد داراى معلولیت از صنایع دستى هنرمندان 
و  فرهنگ  از  گوش اى  ارایه  ضمن  تا  کنند  خرید  داخلى 
استعداد جوانان این سرزمین، کمک مؤثرى به توانمندسازى 

و حضور اجتماعى افراد داراى معلولیت کرده باشند. 
فاطمه  و  روابط عمومى  مدیر  سخن سنج  رضا  ادامه  در 
غفوریان مدیرکارآفرینى مجتمع رعد با ابراز خرسندى از 
حضور در آیین گشایش کارگاه عشق و چوب، آرزو کردند ، 
دوستان توان یاب با الگو قرار دادن افرادى همچون محسن 

بهمن آبادى مسیر موفقیت را با سرعت طى کنند. 
شایان ذکر است: محسن بهمن آبادى روزى از هنرجویان 
رعد الغدیر یافت آباد بود که پس از فراگیرى صنایع دستى 
مدت ها  و  رسید  استادى  مرتبه  به  رشته  این  در  چوبى 
آوردن  فراهم  با  سپس  داده  آموزش  را  توان یاب  دوستان 
امکان صنعتى مورد نیاز درحوزه کارآفرینان قدم نهاده است. 
در حال حاضر محصوالتى چون تندیس سیمرغ، تندیس 
دلفین، تندیسغزال، تابلوهاى معرق مس و چوب در ابعاد 

متنوع در این کارگاه تولید مى شود. 

خبــر
افتتاح کارگاه صنایع دستى کارآفرین توانیاب در پاکدشت

محسن بهمن آبادى مسیر کارآموزى تا کارآفرینى را روى دو پا طى کرد
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خبــر
کارت پستال هاى نوروزى رعد منتشر شد

ــلیمى متخصــص  ــل س ــر ابوالفض ــت دکت ــه هم ب
مقیــم خــارج از کشــور و جمعــى از کارشناســان، 
کارگاه آموزشــى – مهارتــى توانمندســازى جوانــان 
ــا موضــوع موفقیت هــاى شــغلى و ارتقــاء ســطح  ب
رضایت منــدى افــراد شــاغل و بیــان مباحثــى کــه 
ــراد نقــش مهمــى دارد، در  ــه اى اف ــده حرف در آین
ســالن همایــش رعــد برگــزار شــد در ایــن همایش 
یــک روزه ترکیبــى از کارشناســان داخــل و خــارج 
از کشــور بــا طــرح مطالبــى چــون انگیــزه، رفتــار، 
ــناخت  ــب و ش ــغل مناس ــخیص ش ــتعداد، تش اس
ــردى  ــاى ف ــش آگاهى ه ــه افزای ــتغال ب ــع اش مناب
هم چنیــن  کردنــد  کمــک  شــرکت کنندگان 
داراى  کارآفرینــان  از  اعــم  موفــق  کارآفرینــان 

معلولیــت و کارآفرینــان غیــر معلــول بخــش 
ــد. ــى ش ــش معرف ــرى از همای دیگ

در آسـتانه اسـتقبال مـردم از بهـار و 
نوروز 1395 کارت پسـتالهاى جدید با 
7 موضوع متفاوت توسـط  هنرجویان 
رعـد  نیکـوکارى  آموزشـى  مجمـع 
طراحـى شـد و پـس از انتشـار قابـل 

عرضـه بـه عالقه منـدان اسـت.
مجموعـه کارت پسـتالهاى نـوروزى 
خیریـه رعد بـراى تبریک سـال نو در 
بردارنـده 7 اثـر بـا تکنیکهـاى متنوع 
نقاشـى و کالژ اسـت کـه هنرجویـان 
در کارگاه طراحـى کارت پسـتال زیـر 

نظـر اسـاتید و متخصصـان اسـتودیو 
1،2،3،4 تولیـد کرده انـد.

 برپایـه ایـن گـزارش کارت پسـتالهاى 
جدید آثارى از سـمیه سادات شجاعى، 
اعظم مـرادى، سـتاره خلیل نـژاد، لیدا 
شرافتى تهرانى، شـاهرخ احمدى، آزاده 
صبـاغ و معصومـه رحیمـى را عرضـه 
میکنـد کـه ایـن آثـار از میـان 24 اثـر 
به اتمـام رسـیده کارگاه طراحى کارت 

پسـتال انتخاب شدهاند.  
شـایان ذکـر اسـت مجتمـع رعـد بـا 

هنرجویـان  توانمنـدى  ارایـه  هـدف 
سـال  هـر  توانیـاب  هنرمنـدان  و 
آثـار  از  منتخبـى  نـوروز  آسـتانه  در 
عنـوان  بـا  را  کارآمـوزان  تجسـمى 
در  کـرده  منتشـر  پسـتال  کارت 
تـا  میگـذارد  عالقه منـدان  اختیـار 
شـرکتها، سـازمانها، تشکلهاى صنفى 
و حرفهـاى و اشـخاص نیکـوکار بـا 
انتخـاب آنهـا بـراى تبریـک سـال نو، 
تعهـد خود به مسـؤولیت اجتماعى را 

هـم بیـان کننـد. 

کارگاه آموزشى توانمندسازى حرفه اى در رعد برگزار شد

خبــرخبــر
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خبــر
آیین نکوداشت دکتر محمد کمالى عضو 
هیأت علمى دانشگاه علوم توانبخشى 
دانشگاه علوم پزشکى ایران با حضور 
دکتر على ربیعى وزیر تعاون، کار و رفاه 
محسنى  انوشیروان  دکتر  اجتماعى، 
بندپى رئیس سازمان بهزیستى کشور، 
محمود خسروى وفا رئیس فدراسیون 
اکبرى  صدیقه  معلوالن،  و  جانبازان 
پناهى  منصوره  و  مدیره  هیات  عضو 
مدیر عامل مجتمع آموزشى نیکوکارى 
رعد و گروهى از مدیران سمنهاى حوزه 
مددکارى  انجمن  همت  به  معلوالن 

ایران برگزار شد.با حضور جمعى 
فرهنگى،  علمى،  شخصیتهاى 
و  علمى  مقام  از  و...  اجتماعى 
کمالى  محمد  دکتر  اجرایى 
حوزه  در  پیشگامى  واسطه  به 
سالمت اجتماعى ایران قدردانى 
شد که با استقبال  کمنظیر و 
سازمانهاى  مسؤوالن  پرشور 
کارشناسان  و  مدیران  دولتى، 

دانشگاهها و سمنهاى حاضر در سالن اجتماعات سازمان 
بهزیستى کشور مواجه شده بود.در بخشى از این مراسم 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با برشمردن ویژگیهاى 
شخصیتى دکتر محمد کمالى معاون اسبق توانبخشى 
بهزیستى کشور اظهار داشت: فرهیختگانى هم چون دکتر 
کمالى در هر سازمان و ارگانى که باشند، منشأ اثر هستند 
و  فعالیت ایشان به دو جهت، یکى ماهیت کار در بهزیستى 
و دیگرى به سبب شخصیت علمى، ارزش پیدا کرده است.

ربیعى در ادامه اخالق مدارى، آرامش در رفتار، مداومت 
در کار و همراهى با صاحبنظران را از ویژگى هاى منحصر 
بهفرد دکتر کمالى برشمرد و یادآور شد: جامعه نیازمند 
گروه هاى مرجع است و جامعه  اى که به الگوهاى رفتاریش 

احترام نگذارد به خوشبختى نخواهد رسید.
سـپس دکتـر محمـد کمالـى بـا یـادى از والدینـش و 
ارج نهـادن بـه تالشـهاى ایشـان؛ از مقام شـامخ شـهدا 
بـه ویـژه شـهداى سـازمان بهزیسـتى و همکارانـى که 
در حـوزه معلـوالن خدمـت کردنـد و دیگـر درمیـان ما 
نیسـتند؛ یـاد کـرد و نام تعـداد از آنها را برد  و یادشـان 

از  هم  چنیـن  داشـت.وى  گرامـى  را 
دورههـاى فعالیـت خـود در سـازمان 
بهزیسـتى کشور و دانشـگاه به عنوان 
دورههـاى مهـم زندگیش یـاد کرد و 
از حضار و برگزارکنندگان این مراسـم 
قدردانـى کرد.در قسـمتى از مراسـم، 
اجتماعـى  سـالمت  نشـان  دومیـن 
توسـط «علـى ربیعـى» وزیر تعـاون، 
کار و رفـاه اجتماعـى و «انوشـیروان 
محسـنى بندپى» معاون وزیر و رئیس 
سـازمان بهزیسـتى کشـور به دکتر « 
محمـد کمالى» اهداء و از تمبر یادبود 
وى رونمایـى شـد.بر پایـه این 
گـزارش در ادامـه لـوح تقدیـر 
و هدیـه خیریـه رعـد توسـط 
صدیقـه اکبـرى نایـب رئیـس 
هیـأت مدیـره مجتمـع رعـد 
بـه ایشـان اهدا شـد همچنین 
هدایـاى و الواح تقدیر روسـاى 
دانشگاههاى کشور، انجمنهاى 
و  معلـوالن  حـوزه  فعـال 
عالقه منـدان بـه وى اهـدا شـد و پخـش مسـتندى از 
تصاویـر و فیلمهـاى  ادوار خدمـت دکتـر محمد کمالى 
در سـازمان بهزیسـتى در دهه هفتاد از دیگر بخشـهاى 
مراسـم نکوداشـت دکتـر کمالى بود.شـایان ذکر اسـت 
دکتـر کمالـى متولـد 1338 در تهـران، داراى مـدرك 
دکتـرى آمـوزش بهداشـت و دانشـیار دانشـگاه علـوم 
پزشـکى ایران اسـت و دو دوره از سال 71 تا 74 و 76 تا 
81 سـمت معاونت توانبخشى سـازمان بهزیستى کشور 
بـر عهده داشـته و در وزارت بهداشـت، درمان و آموزش 
پزشـکى، پژوهشـکده رویـان و کمیته ملـى پارالمپیک 
مسـؤولیتهایى داشـته اسـت، وى در حـال حاضـر نایب 
رئیـس انجمـن علمـى آموزش بهداشـت ایـران و  عضو 
کمیتـه اجتماعـى کمیسـیون علمـى راهبـردى مجمع 
تشـخیص مصلحـت نظام اسـت و در عرصههـاى علمى 
عالوه بر تدریس در دانشـگاههاى علوم پزشـکى، حدود 
90 مقاله علمى پژوهشـى در همایشـهاى داخل و خارج 

از کشـور ارایـه کرده اسـت.

دکتر محمد کمالى شایسته تجلیل
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transportation in Tehran; in this conversation MrZare 
has talked about the history of this system and the 
plans they have prepared in order to develop it
◢   The meaning of happiness
Murmur
A table that was only mine, a report of my trip to 
Malaysia
NazaninRahimzadeh
◢   Spare time and people with disabilities
◢   A note written by FarzanehSattari

◢   Caring about spare time is a kind of rehabilitation

Conversing with ShahramMobser, the managing 
director of the institute “PayamAvaran Omid” which 
obtained its permit in the year 91 from the welfare 
organization in the field of tourism, handicrafts and 
entrepreneurship; in this conversation he has talked 
about the importance of tourism in lifting the spirits 
of people with disabilities and has also talked about 
the challenges they face on their trips
◢   We’re hoping for a day that a person with 
disability would be able to go on vacation by himself/
herself
Conversing with Mohammed Ismail Sheikh 
Gharaeei, the director of people with disabilities’ 
cultural, athletic and tourism society of Pars about 
the goals of the society and their activities and the 
challenges they face
◢   The executive instructions for the transportation 
of travelers with disabilities and rehabilitations in the 
country’s aviation
◢   Murmur
◢   The executive instructions for the transportation 
of travelers with disabilities of trains
◢   Noor AliKhanBoroomand, a visually impaired 
musician

◢   I have always tried to turn the little obstacles into 
steps and advance further
Conversing with DrNastaranRahimi, holder of post 
doctoral degree in environment about her personal 
and professional life; DrRahimi is the deputy of 
the minister of transportation and is also the head 
of department of the environmental affairs of the 
ministry’s office of electricity and energy
◢   I owe my success to my father, to my mother’s 
unstinting efforts and to my spouse’s helps
Conversing with FarzanehShoghi, an employee 
of the department of physical education and a 
swimming instructor
Farzaneh is a swimming champion and holds an 
instructor’s card; she teaches swimming to people 
with disabilities in the “GhamarBaniHahsem 
complex”
◢   Cheesecakes tasting like success

A report of cooking classes held by SamanGolriz for 
trainees with disabilities in Raad Complex
◢   There is always a passerby
Murmur
◢   Habits that hinder success
Health
◢   Antioxidants
Health
◢   Introducing a book, women, and the environment
◢   In the press, Disability issue
New Year’s paper
◢   The day Norouz went global
◢   The principles of nutrition in Norouz
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◢   Leading article
◢   Disability is not paying for any mistakes
A note written by ShahramMobser in protest at the 
popular TV show “Kimia”; in this film, the antagonist 
ends up in a wheelchair
◢   Spare time shouldn’t be construed as idling 
away time

Conversing with Dr Saeed Moeedfar about the role 
of spare time in today’s world and the fact that a job 
you have to do does not involve alacrity and causes 
listlessness and a down mood
◢   I’m a holder of PhD in spare time

Conversing with Dr Abbas Ardakani, the founder of 
Leisure Society about the goals and the history of 
the institute
◢   In Raad Rehabilitation Goodwill Complex, spare 
time inherently involves training
Conversing with NargesLaleh, the director of 
education of Raad institute and also conversing 
with a few of the institute’s trainees about how they 
spend their spare time in Raad institute
◢   Visiting historical buildings and cultural heritage 
is an inalienable right of people with disabilities

Conversing with DrKeyvanDavaatgaran, director 
general of the rehabilitation office of the country’s 
welfare organization about the activities this 
organization has carried out with respect to tourism 
and cultural heritage
◢   We’re hoping for a day that all train wagons 
have been adapted

Conversing with MortezaJafari, the director general 
of planning and monitoring tourism services about 
how train stations and train wagons have been 
adapted for people with disabilities and for the aged
◢   Taking into consideration the transportation of 
people with disabilities isn’t only a responsibility of 
the municipality’s, everyone should help

Conversing with Saeed Zare, the director of people 
with disabilities’ and the disabled at war’s system of 
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