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سلامت جامعـه بـه سـطح سلامت جسـمی و روانی افـراد وابسـته اسـت .در
جوامع سـالم اهمیت و ارزش نیروی انسـانی که مهمترین سـرمایه هر جامعهای
اسـت ،قدر دانسـته میشـود .استفاده مناسـب از منابع طبیعی ،رشد و توسعه
صنعـت و تولیـد جامعـه وابسـته به نیـروی کار و مدیریـت این نیروها اسـت که
همـه و همـه از دل نیـروی انسـانی بیرون میآید .برای داشـتن افراد سـرزنده و
سلامت ،وجـود فرصتهای برابر (عدالت در دسترسـی به امکانـات) یک اصل
پایهای اسـت.
ت برابـر در جامعـه مختـص گـروه یـا طبقـه خاصـی نیسـت ،بلکه
لـزوم فرصـ 
بایـد تمامـی افـراد یـک جامعـه را شـاملشـود .فرصت برابـر یعنی همـه افراد
جامعـه دسترسـی بـه خدمـات و حمایتهـای اجتماعـی ،حقوق شـهروندی،
حـق تحصیـل و کار مناسـب را داشـت ه باشـند .بـرای ایجـاد و رشـد احسـاس
تعلـق اجتماعـی ،همبسـتگی و اعتمـاد ،وجود فرصـت برابر ضروری اسـت .در
جامعـهای کـه فرصـت برابـر برای دسـتیابی به رشـد و حقـوق اجتماعـی مردم
فراهـم نباشـد ،حـس ناکامی و خشـم نسـبت بـه مدیران و مسـئوالن شـکل
میگیـرد .خشـمی کـه موجـب آسـیب دو سـویه بـه افـراد و جامعه میشـود.
افزایـش نابرابـری در فرصتهـا ،پایههـای سـرمایه اجتماعـی را سسـت کرده و
بنیـاد جامعـه را لرزان میکند .نابرابری سـبب رشـد حـس بیعدالتی و تبعیض
در افـراد شـده کـه خـود بـه تنهایـی خشـم و نارضایتـی درونـی ایجـاد کـرده و
سـبب بـر هم خوردن همبسـتگی و همدلـی در بین افراد یک جامعه میشـود.
در چنیـن شـرایطی پیونـد میـان گروههـای مختلف سسسـت شـده و تعریف و
تعییـن منافع مشـترک و عمومی ناممکن خواهد شـد .حس همدلـی و اهداف
مشـترک ،بسـتر اجتماعی مناسـبی در رشـد و توسـعه جامعه ایجـاد میکند.
اگـر قـرار باشـد گروهـی از افراد یک کار جمعی مثل جابجایی وسـیله سـنگینی
را انجـام دهنـد ،اسـتفادهی هماهنگ از نیروی هر یـک از افراد در جهت تعیین
شـده ضـروری اسـت و اگـر هـر یک بار را به سـمتی بکشـند ،حاصـل آن صرف
انـرژی بدون جابهجایی وسـیله خواهد بود .در شـرایط نابرابر ،هـر کس بار را به
سـمتی که خود تشـخیص میدهد میکشـد و بـا این که در جامعـه فعالیت و
حرکـت دیـده میشـود ،ولی نتیجـهای حاصل نمیآیـد .ایـن بیحاصلی منجر

بـه ناامیـدی و سـردرگمی در افـراد شـده و خشـم و خصومـت را افزایـش داده،
باعـث اضمحالل تـوان و انـرژی جامعه میشـود.
ی اسـت کـه جوامـع توسـعه یافتـه ،امـکان دسترسـی گروههـای
ایـن در حالـ 
بیشـتری از مـردم را بـه خدمات سلامت ،بهداشـت عمومی و تحصیـل فراهم
میکننـد .فرصت برابر در دسترسـی بـه خدمات بهداشـت عمومی و تحصیلی،
دو زمینـهای اسـت کـه منجـر به رشـد ،سلامت جسـمی و روانـی و توانمندی
همـه افراد جامعه میشـود .در واقع اگر کسـی سلامت جسـمی و تـوان ذهنی
رشـد داشـته باشـد و فرصـت آمـوزش در اختیـارش قـرار گیرد و امـکان تحقق
بخشـیدن بـه اسـتعدادها و آرزوهایـش فراهم خواهد شـد.
در دنیایـی کـه فعالیتهای فیزیکی به عهده ماشـین و کامپیوتر گذاشـته شـده
و نقـش بـدن انسـان در انجـام امـور کمرنـگ و کمرنگتـر میشـود ،اهمیـت
دسترسـی بـه آمـوزش و امکانـات آموزشـی روز بـه روز افزایـش مییابـد .در این
شـرایط اهمیـت تحصیـل و تعاملات بین فـردی و تعلـق اجتماعی روز بـه روز
بیشـتر شـده و امکان اسـتفاده از فرصتهای برابر برای همه افراد جامعه میسـر
میگـردد.
ِ
برابر حضـور در جامعـه و بهـره بردن
ضـرورت توجـه بـه فراهـم کـردن فرصـت ِ
از امکانـات آموزشـی بهداشـتی جامعـه ،بـرای گروههایـی از جامعـه مثـل افراد
دارای معلولیت ،سـالمندان و جمعیت حاشیهنشـین ،بـه دلیل محدودیتهای
خـاص آنهـا ،اهمیـت ویـژهای دارد .افـراد دارای معلولیـت و سـالمندان بـه
دلیـل محدودیتهـای جسـمی یـا حسـی ،و جمعیـت حاشیهنشـین بـه دلیل
محدودیتهای منابع و تمرکز بیشـتر بر کارهای سـاده و بدنی ،امکان اسـتفاده
از فرصتهـای برابـر را نداشـته و بـه ایـن ترتیـب در یـک چرخـه منفـی گرفتار
میشـوند.
ش در سیاستگذاری،
فراهم کردن این فرصتها در درجه اول نیاز به تغییر نگر 
برنامهریـزی ،مدیریـت مناسـب ،نظارت و اختصـاص منابع کافـی دارد .در غیر
ایـن صـورت ،ایـن امـر مهـم در حـد گفتوگو باقـی مانـده و تحولی در شـرایط
ایجـاد نمیکند.
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دکتـر کامران عـاروان ،مدیرعامل جامعـه معلولین ایران
و رئیـس هیـات مدیره شـبکه ملی تشـکلهای مـردم نهاد
معلـوالن جسـمی حرکتی اسـت .بـا ایشـان کـه از فعاالن
حـوزه افـراد دارای معلولیـت هسـتند در مورد لـزوم ایجاد
فرصتهـای برابـر در ایـن حـوزه گفتوگـو کردیم.

مدیرعامل جامعه معلولین ایران؛
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لطفـا خودتـان را معرفـی کنیـد و از لـزوم
ایجـاد فرصتهای برابـر بـرای زندگی بهتر
همـه افـراد در جامعـه بگویید:
کامـران عاروان ،مدیرعامـل جامعه معلولین
ایـران و رئیـس هیـات مدیـره شـبکه ملـی
تشـکلهای مـردم نهـاد معلـوالن جسـمی
حرکتـی هسـتم .در مـورد فرصتهـای برابر
بایـد بگویـم کـه هـر جامعـهای موظـف به
ایجـاد شـرایطی اسـت کـه افـراد بتواننـد
بـدون تبعیـض در آن حضـور اجتماعـی
داشتهباشـند .مسـلما ایـن اتفـاق ،خودبـه
خـود اتفـاق نمیافتـد کـه مثلا اگر کسـی
ورزش میکنـد ،حتمـا قهرمـان المپیـک
هـم بشـود ،بلکه ایـن وظیفه جامعه اسـت
کـه بسـتر مناسـب را بـرای رشـد او فراهـم
کنـد .در جامعـه مـا اختلاف طبقاتـی،
بحثهـای قومیتـی و بحـث تمرکـز ثروت و
قـدرت وجـود دارد و ایـن تبعیضهـا باعث
میشـوند کـه افـراد چـه دارای معلولیـت
باشـند و چـه نباشـند ،دیده نشـوند .دوری
و نزدیکـی بـه مراکـز قدرت باعث میشـود،
فـردی کـه در تهـران زندگـی میکنـد

فرصتهای برابر

وقتی صحبت از فرصتهای برابر
میشود یعنی من به عنوان فردی
که در این جامعه زندگی میکنم ،چه
در زاهدان باشم ،چه در تهران و چه
در اشنویه ،باید بتوانم از فرصتهای
برابر بهرهمند شوم

نسـبت به کسـی کـه در شهرسـتان اسـت،
از امکانـات بیشـتری برخوردار باشـد .حتی
در جوامـع پیشـرفته هـم ایـن تبعیضهـا
وجـود دارنـد .در خاطـرات و نوشـتههای
افـراد موفـق و مشـهور میخوانیـم کـه
خیلـی وقتهـا یـک عامـل ثانویـه باعـث
رشـد و دیـده شـدن ایـن فـرد بودهاسـت.
مثال کسـی کـه توانسـته از فرصت بورسـیه
شـدن در دانشـگاهی برخوردار شـود و ....

 .در اینجـا نیـاز بـه یـک حامـی یـا هدایت
کننـده وجـود دارد .مثـل همـان هدایـت
تحصیلـی کـه در مـدارس وجود داشـت که
اسـتعداد فرد شناسـایی و به مسـیر صحیح
هدایـت میشـد .خیلـی وقتهـا خـود فرد
نمیتوانـد بـه تنهایـی و بـدون هدایـت یک
حامـی ،موفق شـود.
ولی ایـن وظیفه جامعه اسـت کـه با توجه
بـه تفاوتهـا ،فرصتهـای برابـر را بـرای
همـه آحادش فراهم کند.درسـت اسـت؟
دقیقـا همینطـور اسـت .بایـد سـازوکاری
ایجـاد شـود که افـراد براسـاس داشـتهها،
اسـتعدادها و موقعیتها ،فارغ از اختالفات
قومی و تفاوتهای جسـمی و دور و نزدیکی
بـه هرم قـدرت و ثروت ،شناسـایی ،هدایت
و در مسـیر شـکوفایی قـرار گیرند .قسـمتی
از این سـازوکار را آمـوزش و پرورش برعهده
دارد ،قسـمتی را قدرتهـای محلـی و
قسـمتی را هـم انجمنهـا و دانشـگاهها
برعهـده دارنـد کـه افـراد بـا اسـتفاده از
بسـترهای موجـود بـه هدف خود برسـند.

بیتوجهـی بـه بسترسـازی مناسـب برای
ایجـاد فرصتهای برابـر ،جامعـه را با چه
چالشهایـی مواجـه میکنـد؟
وقتـی فرصتهـا در همـه مناطـق کشـور
برابـر نیسـت ،بـا سـیل مهاجرانـی در بین
افـراد دارای معلولیـت به سـوی شـهرهای
بـزرگ بـرای اسـتفاده از فرصتهـای بهتـر
مواجـه میشـویم .در حاشـیه تهـران،
تعـداد زیـادی از افـراد دارای معلولیـت
کـه از شهرسـتانهای دیگـر مهاجـرت
کردهانـد ،وجـود دارنـد چـون میگویند در
تهـران ،هـم از فرصتهـای بیشـتری برای
پیشـرفت برخوردار میشـوند و هـم جامعه
نسـبت بـه آنهـا پذیراتـر اسـت .فـرد دارای
معلولیتـی را میشناسـم کـه اهل لرسـتان
اسـت .او پرسـتاری خوانده ولی شـهر خود
را رهـا کـرده و در تهـران زندگـی میکنـد.
او معتقـد اسـت در تهـران راحتتـر
پذیرفتـه میشـود و راحتتـر میتوانـد کار

جامعهای که به دنبال ایجاد
فرصتهای برابر برای همه افرادش
از زن و مرد تا فرد دارای معلولیت و
نابینا و ناشنوا و .....نباشد ،خودش
ضرر میکند

کنـد .ایـن درحالیسـت کـه در بیـن عموم
مـردم ایـن ذهنیـت وجـود دارد کـه اصلا
چـرا یـک فـرد دارای معلولیـت بایـد کار
کند؟یعنـی هیـچ فرصتـی بـرای ایـن فـرد
قائـل نیسـتند ،چه برسـد بـه برخـورداری
از فرصـت برابر .افـراد دغدغهمنـدی مثل؛
آقـای خسـروی وفـا (رئیـس فدراسـیون
جانبـازان ومعلوالن)کـه شـخصا بـه فکـر
پیـدا کردن افراد ورزشـکار و با اسـتعداد از
سراسـر ایران هسـتند ،توانسـتند ورزشکار
توانمنـدی را مثـل خانـم هاشـمیه متقیان
در اسـتان خوزسـتان پیـدا کـرده و امـکان
رشـد در زمینـه ورزش مـورد عالقـهاش
را برایـش مهیـا کنـد .خانـم هاشـمیه
هـم در توکیـو مـدال گرفـت و هـم رکـورد
پارالمپیـک جهـان را افزایـش داد .ایـن
یـک فرصت اسـتثنایی بـود کـه نصیب این
ورزشـکار شـد .چـرا چنیـن اسـتعدادی تـا
بـه حال شـناخته شـده نبود؟چـون جامعه
بـرای او هیچگونـه فرصتی قائل نشـدهبود.
بحـث جنسـیت هـم علاوه برمعلولیـت،
تبعیـض مضاعفـی را بـرای زنـان دارای
معلولیـت ایجـاد میکنـد .ایـن ذهنیـت
مانـع شـناخته شـدن و شـکوفایی افـراد
دارای معلولیـت ،بهخصـوص در محیطهـا
و جوامـع دورافتاده شـده و باعث میشـود
چنیـن فـردی تبدیـل به یـک سـربار برای
خانـواده و یک مسـتمری بگیـر مادامالعمر
در جامعه شـود در حالیکـه جامعه خودش
ایـن شـرایط را ایجـاد کردهاسـت .اگـر بـه
افـراد بـا هرگونـه تفاوتـی فرصـت رشـد در
جهـت عالقـه و استعدادشـان داده شـود،
دسـت هیچکـس به سـمت بهزیسـتی برای
دریافـت مسـتمری دراز نمیشـود .فـرد

نقـش نهادهای مدنـی در ایجاد فرصتهای
برابـر برای افـراد دارای معلولیت چیسـت
و شـما بـه عنـوان مدیرعامـل انجمـن
معلولیـن ایـران چـه تالشهایـی در ایـن
زمینـه انجـام میدهیـد؟
نهادهـای مدنـی حد فاصل میـان نهادهای
حاکمیتـی و گروههـای هـدف هسـتند و
نقـش پیگیـری مشـکالت و رفـع موانـع
در زندگـی اجتماعـی گـروه هـدف را
دارنـد .آنچـه گفتـه شـد واقعیـت موجـود
در جامعـه ماسـت .گرچـه معتقـد نیسـتم
کـه صـد درصـد افـراد دارای معلولیـت از
فرصتهـا محـروم هسـتند .تعـداد زیـادی
از آنهـا بـا حمایـت خانـواده ،اطرافیـان،
افـراد دلسـوز و نهادهای مدنی توانسـتهاند
رشـد کننـد .ولی بـرای بـرون رفـت از این
شـرایط تبعیضآمیـز چـه بایـد کـرد؟ اگـر
در جامعـهای توزیـع قـدرت و ثـروت تـا
دور دسـتها اتفـاق بیفتـد ،امکاناتـی کـه
افـراد دارای معلولیـت بـا بهرهگیـری از آن
فعـال شـوند و رشـد کننـد ،توسـعه پیـدا
میکند .مرحوم سـیامند رحمـان ،قهرمان
پاراالمپیـک در ورزش ورزنهبـرداری در
خاطراتـش میگویـد :مـن از اشـنویه بـه
ارومیـه میآمـدم تـا بتوانـم ورزش کنـم،
چـون فضای ورزشـی در اشـنویه بـرای من
مهیـا نبـود .ایـن نشـان از عـدم توزیـع
ثـروت و امکانـات و قـدرت در جامعـه
اسـت کـه یـک فـرد دارای معلولیـت برای
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در حـوزه افـراد دارای معلولیـت بـا موانـع
بیشـتری هـم از نظـر موانـع ذهنـی و هـم
از نظـر موانـع عینـی روبـهرو هسـتیم .در
عمـوم مـردم ایـن ذهنیـت وجـود دارد که
کسـی کـه معلولیـت دارد بایـد در خانـه
بمانـد چـون توانایی انجـام خیلـی از کارها
را نـدارد .در حالـی کـه درخشـش خیلی از
ایـن افـراد در ورزش موجـب اصلاح ایـن
نـوع نـگاه شـد .مثال فـردی مثـل مرتضی
مهـرزاد کـه یکـی از اعضـای برجسـته تیم
والیبال نشسـته اسـت ،اسـتعدادش کشف
شـد .او فـردی اسـت با قـد دو متر وچهل
سـانت و بـا معلولیـت جسـمی کـه قبـل از
اینکه اسـتعدادش در زمینـه ورزش والیبال
کشـف شـود ،منـزوی و خانهنشـین بـود.
ایـن قهرمـان خیلـی تصادفـی شـناخته
شـد و بـه یکـی از بهتریـن بازیکنـان
دفاعـی در والیبـال نشسـته کشـور تبدیـل
شـد .ایـن نشـان میدهـد کـه سـازوکار
جامعـه مـا در شـناخت اسـتعداد و توانایی
افـراد دارای معلولیـت ،خیلـی دیـر عمـل
میکنـد چـون ذهنیـت مثبتـی نسـبت به
آن نـدارد .وقتـی صحبـت از فرصتهـای
برابـر میشـود یعنـی من بـه عنـوان فردی
کـه در ایـن جامعـه زندگـی میکنـم ،چـه
در زاهـدان باشـم ،چـه در تهـران و چه در
اشـنویه ،بایـد بتوانـم از فرصتهـای برابـر
بهرهمنـد شـوم.

دارای معلولیتـی کـه میتواندحرفـهای
بیامـوزد ،تحصیلات عالـی داشتهباشـد و
در حـوزه ورزش قهرمـان شـود ،چـه نیازی
بـه کمـک چنیـن سـازمانهایی دارد؟ ولی
متاسـفانه ایـن فرصـت سـوزیها از صفـر
تـا بینهایـت ادامـه دارنـد .ایجـاد فرصـت
برابـر بـرای افـراد دارای معلولیـت دو سـر
سـود اسـت ،هم خـود فرد و هـم جامعه از
قابلیتهـای او سـود میبـرد .اگر شـخصی
مثـل وحیـد رجبلـو را از جامعـه کنـار
بگذاریـم ،جامعـه متضـرر میشـود .اگـر
قهرمانـان پارالمپیـک را کنـار بگذاریـم،
جامعـه ضـرر میکنـد .در مـورد قومیتهـا
و جنسـیتها هـم همیـن مـوارد صـدق
میکنـد .جامعـهای کـه بـه دنبـال ایجـاد
فرصتهـای برابـر بـرای همـه افـرادش از
زن مـرد و فـرد دارای معلولیـت و نابینـا و
ناشـنوا و .....نباشـد ضـرر میکنـد.
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بهرهمنـدی از امکانـات مـورد نیاز ،مجبور
بـه مهاجرت میشـود .این درحالیسـت که
همه کسـانی که برای رسـیدن بـه آرزوهای
خـود ،مجبـور بـه مهاجـرت میشـوند هم
بـه خواسـته خـود نمیرسـند .یعنـی هـم
متحمـل مخـارج فـراوان میشـوند و هـم
بـه خواسـته خـود نمیرسـند کـه همـه
ایـن اتفاقـات اثـرات جبـران ناپذیـری را از
خـود برجـا میگـذارد .افـراد زیـادی وقتی
بـه شـهرهای بـزرگ مهاجـرت میکنند ،به
جـای رسـیدن به اهدافشـان ،سـرخورده و
افسـرده میشـوند .ذهنیت و پیشداوریها
در جامعـه هـم نیـاز بـه تغییـر دارنـد.
تعریـف شـهر جدیـد از نظـر متخصصـان و
کارشناسـان شـهری ایـن اسـت کـه افـراد
ضعیـف بتواننـد ماننـد افراد قوی کارشـان
را پیش ببرند .شـهر فقـط مختص آدمهای
ثروتمنـد و تندرسـت و جـوان نیسـت،
سـالمندان ،افـراد دارای معلولیـت ،زنان و
کـودکان هـم حـق دارنـد از فضـای شـهر
اسـتفاده کننـد و چـه از نظـر امنیتـی ،چه
از نظـر اجتماعـی و چه از حیـث امکانات و
حتـی از نظر مشـارکت در اداره شـهر .چه
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اشـکالی دارد شـهردار یک شـهر یـا اعضای
شـورای شـهر ،معلولیـت داشتهباشـند.
اینهـا به زیرسـاختهای فکـری و ذهنیتی
جامعـه مربـوط میشـوند .چندیـن قـرن
اسـت بـه ایـن شـیوه خـو کردهایـم کـه هر
کسـی مسـئولیتی در جامعـه دارد ،بایـد
چهارچـوب بدنـش سـالم باشـد .حتـی
اسـتاندارد خانوادههـا هـم بـرای انتخـاب
همسـر همیـن اسـت! دنبـال این نیسـتند
کـه اخلاق و رفتـار و طـرز تفکـر ایـن فرد
چـه باشـد؟ پـس اصلاح زیرسـاخت فکری
و ذهنـی در جامعـه خیلـی مهـم اسـت.
نهادهـای مدنـی در ایـن زمینـه میتواننـد
شـتابدهنده و تسـهیلکننده باشـند.
نهادهـای مدنـی و نهادهـای حکومتـی در
ایـن زمینـه قـدرت بیشـتری دارنـد ،چون
سـخن گـروه مخاطـب را میشـنوند و آنـرا
بـه مسـئوالن باالدسـتی انتقـال میدهند.
چـه تجربـهای از افـرادی کـه بـه انجمـن
شـما مراجعـه میکننـد داریـد؟
تجـارب و خاطـرات زیـادی دارم ولـی بـه
یکـی از آنهـا اشـاره میکنـم .فـردی در
اثـر تصـادف ،از ناحیـه پـا دچـار معلولیـت
شـده بـود .بـه دفتـر انجمـن مراجعـه
کـرد و بـرای چگونگـی ادامـه زندگـی بعـد
از معلولیـت ،راهنمایـی خواسـت .یکـی از
همـکاران بـه او گفـت ،دسـتها و باالتنـه
شـما بلنـد و سـالم اسـت ،اگـر دوسـت
داری ورزش والیبـال نشسـته را امتحـان
کـن .او ایـن توصیـه را شـنید و اقـدام
کـرد و حـاال در تیـم والیبال نشسـته عضو
اسـت و حرفـه ای ورزش مـی کنـد .یعنـی

خانــواده چــه نقشــی در ایجــاد فرصــت
بــرای فرزنــد دارای معلولیــت میتوانــد
ایجــاد کنــد؟
نقـش خانـواده در ایجـاد فرصت یـا فرصت
سـوزی بیبدیـل اسـت.گاهی خانوادههـا
بـه دلیـل نگرانی ،برای حضـور فرزند دارای
معلولیـت خود در جامعـه محدودیت ایجاد
میکننـد و آنقـدر او را میترسـانند کـه از
حضـور در جامعـه پرهیز میکنـد .حتما اگر
او در خانه بنشـیند هیچ اتفاق بدی برایش
نمیافتـد ،ولـی هنر ،دانـش و مهارتی را
یـاد نمیگیـرد که قـادر شـود انتخابهای
اجتماعـی خـودش را انجام دهد و دوسـت
پیـدا کنـد .معموال دایـره دوسـتان افرادی
کـه معلولیـت دارنـد محـدود اسـت .ولی
اگـر ایـن دوسـتیها گسـترده و از همـه
افـراد جامعـه باشـد ،فرصتهـای خوبـی
بـرای فـرد دارای معلولیـت ایجـاد میکند.
وقتـی روابـط محـدودباشـد ،دراشـتغال،
ازدواج و تبـادل ارتباطـات و اطالعـات
مشـکل ایجـاد میشـود .یکی از مشـکالت
مـا در بحـث زیرسـاختهای فیزیکـی و
فکـری واجتماعـی ،همیـن نهادهـای
دولتـی هسـتند .موانـع فقـط فیزیکـی
نیسـتند ،موانـع فکـری در مسـئوالن و
سیاسـتگذاران ،بیـش از اینهاسـت .مثلا
وزیـر آمـوزش و پـرورش در دورههـای قبـل
گفتـه بـود اگـر یـک معلـم دارای معلولیت
بـر سـر کالس درس بـرود ،دانشآمـوزان
افسـرده میشـوند .مـن خـودم اسـتاد
دانشـگاه هسـتم و سـر کالس مـیروم و
هیـچ حـس بـدی از طـرف دانشـجویانم
احسـاس نمیکنـم .حتـی گاهی بـرای من
می-نویسـند کـه وقتـی شـما را میبینیم،
انـرژی میگیریـم .نقص ظاهـری ،جوهره
ذاتیفـرد را نمیتوانـد تغییـر دهـد .یکی از
مشـکالت جـدی ایـن اسـت کـه نهادهـای
دولتـی و حکومتـی حاضـر نیسـتند
بسـترهای الزم را بـرای حضـور پررنگ افراد
دارای معلولیـت تحصیلکـرده ایجـاد کنند.
در دوره ریاسـت قبلـی سـازمان بهزیسـتی،

افراد دارای معلولیتی که توانستهاند
به موقعیتهای مناسبی دست پیدا
کنند ،چندین برابر یک فرد تندرست
کار و تالش کردهاند تا به جایگاه
موردنظرشان برسند

معلولیـت ایجـاد شـود .وقتـی من بـا عصا
در کنـار خیابـان میایسـتم ،تاکسـیها
مـرا سـوار نمیکننـد .وقتی سـوال میکنم
چـرا سـوار نمیکنیـد ،میگویـد :شـما
دیـر سـوار میشـوید و مـن فرصـت سـوار
کـردن دو مسـافر را از دسـت میدهـم.
در صورتـی کـه مـن بـه عنـوان یک اسـتاد
دانشـگاه اگـر بـه موقـع سـرکارم برسـم،
بیشـتر میتوانـم بـه جامعـه خدمـت کنـم
و چندیـن برابـر سـود دوتـا مسـافر را بـه
جامعـه برگردانـم .دوسـتانی کـه بـا ویلچر
هسـتند را کـه اصال سـوار نمیکننـد و اگر
سـوار کننـد هم هزینه بیشـتری بـه خاطر
حمـل ویلچـر دریافـت میکننـد .وظیفـه
همـه افـراد جامعـه ایـن اسـت کـه فرصت
حضـور در جامعـه را بـرای گروههای خاص
مثـل افـراد دارای معلولیـت و سـالمندان
ایجـاد کننـد .همانطـور کـه وظیفـه
نهادهـای مدنـی و دولتـی اسـت کـه ایـن
فرصتهـا را فراهـم کننـد .افـراد دارای
معلولیتـی که توانسـتهاند بـه موقعیتهای

و سخن آخر:
اسـتفاده از فرصتهـا ،هزینهبـر اسـت
و جامعـه بایـد شـرایطی ایجـاد کنـد کـه
ایـن هزینههـا بـه خصـوص بـرای افـراد
دارای معلولیـت ،کمتـر و فرصتهـا قابـل
دسـترستر شـوند تـا همـه افـراد جامعـه
بـا هـر نـوع تفـاوت ،بتواننـد اسـتعدادها
و تواناییهـای خـود را بـه منصـه ظهـور
رسـانده و جامعـه را نیـز از قابلیتهـای
خـود بهرمنـد کننـد.

فرصتهای برابر

شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

من تحصیالت دکتری دارم کتاب چاپ
کردهام ،مقاله نوشتهام و در دانشگاه
تدریس میکنم ولی فردی چون من
در نهادهای قانونگذاری جایی ندارد

بـا یـک راهنمایـی سـاده ،برایـش فرصـت
ایجـاد شـد .نهادهـای مدنـی میتوانند در
شناسـایی اسـتعداد افراد دارای معلولیت و
روحیـه دادن و انـرژی دادن بـه آنان کمک
کننـد تـا آنها خودشـان را در جامعه بازیابی
کنند .

چنـد نفر مدیـرکل از قشـر دارای معلولیت
در سـازمان مشـغول بـه کار بودنـد ولـی
در ریاسـت جدیـد سـازمان ،همـه آنهـا را
برداشـتند .ایـن یعنـی ایجـاد فرصتهـای
برابـر توسـط سـازمانی کـه خـوش متولـی
افـراد دارای معلولیـت اسـت ،نقـض
شدهاسـت .در حالی که سـازمان بهزیسـتی
خـودش بایـد شـروع کننـده و الگـو بـرای
سـایر سـازمانهای دولتـی باشـد .در بحث
انتخابـات نماینـدگان مجلـس و شـورای
شـهر هم ایـن مشـکل وجـود دارد و هنوز
نتوانسـتهایم جامعـه و مجلـس را مجـاب
کنیـم کـه یـک نابینـا ،یـک ناشـنوا و یـا
فـردی کـه معلولیـت جسـمی و حرکتـی
دارد ،بتوانـد نماینده شـود .من تحصیالت
دکتـری دارم ،کتـاب چـاپ کـردهام ،مقاله
نوشـتهام و در دانشـگاه تدریـس میکنـم
ولـی فـردی چـون مـن در نهادهـای
قانونگـذاری جایـی نـدارد .فرصـت برابـر
در همـه جنبههـا بایـد در نظـر گرفتـه
شـود ،رفتـن بـه رسـتوران ،کافـی شـاپ،
شـهربازی ،سـفر ،مـوزه و اردو رفتـن ،باید
بـرای همـه افـراد دارای معلولیـت سـهل و
آسـان شـود .چقدر همه ما از دوران بچگی
آرزوهایـی داشـتیم کـه هنـوز بـرآورده
نمیشـود .از طریـق انجمـن ،بازدیـدی
از مـوزه ملـک و مـوزه عباسـی داشـتیم،
راهنمـای مـوزه تعجـب میکـرد کـه چقدر
ایـن افـراد کنجـکاو هسـتند کـه در مـورد
تاریـخ و فرهنـگ کشـور خـود بدانند .چون
ایـن فرصـت بـه افـراد دارای معلولیت داده
نشـده کـه از چنیـن اماکنـی دیـدن کنند.
ایـن سـلب فرصتهـا بـه کل جامعـه ضـرر
میزنـد.
بحـث دیگـر ،بحـث فرهنگسـازی اسـت
کـه در جامعـه بایـد نسـبت به افـراد دارای

مناسـبی دسـت پیـدا کننـد ،چندیـن برابر
یـک فـرد تندرسـت کار و تلاش کردهانـد
تـا به جایـگاه موردنظرشـان برسـند .وقتی
بـه مقطـع دکتـرا رسـیدم ،بعـد از نوشـتن
تعـدادی کتـاب و مقالـه ،دیگـر کسـی
نمیتوانسـت مـرا حـذف کنـد یـا نادیـدهام
بگیـرد ،چـون بـار علمـی و تجربـه کافـی
داشـتم .درواقـع ایـن جامعـه نبـود که به
مـن فرصـت داد ،بلکـه بـا تلاش بسـیار
توانسـتم خـودم را بـه جامعـه بقبوالنـم.
دوسـتانی کـه بـه سـمتهای مدیریتـی
دسـت پیـدا کردهانـد ،بـه این خاطـر بوده
کـه چندیـن برابـر بقیـه کار کردهانـد تـا
خـود را ثابـت کننـد .فـردی ماننـد آقـای
شـاهو کـه شـناگری دارای سـندرم داون
اسـت ،بـا سـرمایهگذاری پـدرش توانسـت
بـه مرحلـه قهرمانـی برسـد .اگـر تلاش و
سـرمایهگذاری پـدر نبـود،او در جامعه رها
و مـورد تمسـخر دیگـران قـرار میگرفـت.
پـدر بـود کـه از او یـک قهرمـان سـاخت و
اآلن عضـو تیـم ملی شـنا معلـوالن کمتوان
ذهنـی اسـت .نهادهـای مدنـی و انجمنها
کمـک خوبـی بـرای خانوادهها هسـتند که
اگـر نباشـند ،خانواده نمیتوانـد به تنهایی
از پـس مشـکالت فرزنـدان خـود بربیایند.
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محمد اسـماعیل شـیخ قرایی ،کارشـناس بازنشسـته هواپیمایی
جمهوری اسلامی ایـران" هما" اسـت .او بنیانگذار پاراتور (گردشـگری
افـراد دارای معلولیـت) در ایـران اسـت و پس از بازنشسـتگی ،انجمن
فرهنگـی ورزشـی و گردشـگری معلـوالن پـارس را بـا هـدف رعایـت
اسـتاندارد در گردشگری افراد دارای معلولیت تاسـیس کرد .با او که ده
سـال اسـت در زمینه گردشـگری افراد دارای معلولیت فعالیت میکند
بـه گفتوگو نشسـتیم کـه میخوانید:

مدیر عامل انجمن فرهنگی ورزشی گردشگری معلوالن پارس؛
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آقـای شـیخ قرایـی ،لطفـا بعـد از معرفی
خودتـان از لـزوم ایجـاد فرصتهـای
برابـر بـرای افـراد دارای معلولیـت جهـت
برخـورداری از صنعـت توریسـم در کشـور
بگوییـد:
محمــد اســماعیل شــیخ قرایــی ،مدیــر
عامــل انجمــن فرهنگــی ورزشــی
گردشــگری معلــوالن پــارس و بنیانگــذار
پاتــور( گردشــگری افــراد دارای معلولیــت)
در ایــران هســتم .مــن فعالیــت اجتماعــی
خود را در ســن بیســت ســالگی بــا عضویت
در هیــات مدیــره جامعــه معلولیــن ایــران
آغــاز نمــودم.
در مبحــث فرصتهــای برابــر نیــاز اســت
کــه در ابتــدا یکســری مــوارد را مــورد
بررســی قــرار دهیــم .طبــق آمــار ســازمان
بهزیســتی در ســال  ،98تعــداد افــراد
دارای معلولیتــی کــه در بهزیســتی ثبــت
نــام کردهانــد ،یــک میلیــون و هفتصــد
هــزار نفرشــامل؛ معلولیــت جســمی
حرکتــی ،معلولیــت ذهنــی ،معلولیــت
شــنوایی ،معلولیــت بینایــی ،بیمــاران
روانــی و معلولیتهــای صوتــی و گفتــاری
هســتند .البتــه قطعــا تعــداد افــراد دارای

فرصتهای برابر

هرچقدر حوزه گردشگری برای افراد
دارای معلولیت مناسبتر شود،
کیفیت گردشگری برای همه آحاد
جامعه باالتر میرود

معلولیــت در کشــور بیــش از اینهاســت،
چــون همــه ایــن افــراد شناســایی نشــده
و عضــو بهزیســتی نیســتند .حــاال ببینیــم
در ایجــاد فرصتهــای برابــر دربحــث
گردشــگری افــراد دارای معلولیــت،
ســازمان بهزیســتی چــه فعالیتهایــی
را انجــام دادهاســت .گرچــه معتقــدم
بهزیســتی نقــش نظارتــی دارد ،نــه اجرایــی

چــون یــک ســازمان اســت و نمیتوانــد
بــه یــک وزارتخانــه امــر و نهــی کنــد ولــی
وقتــی صحبــت از ایجــاد فرصتهــای برابــر
میشــود ،بایــد بــه بحــث دســترسپذیری
پرداخــت .بــه قــول دبیــرکل ســازمان
بینالمللــی جهانگــردی گردشــگری،
دســترسپذیری یــا قابلیــت دسترســی،
رکــن اساســی سیاســتهای گردشــگری
پایــدار اســت .ایــن ویژگــی از ضروریــات
حقــوق بشــرو فرصــت بینظیــری در رونــق
کســب و کار در ایــن حــوزه اســت .نــه
تنهــا افــراد دارای معلولیــت و افــراد بــا
نیازهــای ویــژه ،بلکــه همــه افــراد بایــد
از فوایــد گردشــگری قابــل دســترس،
بهرهمنــد شــوند چــرا کــه منفعــت ایجــاد
فرصتهــای برابــر ،افــراد غیرمعلــول را
هــم دربرمیگیــرد .اگــر در جایــی آسانســور
یــا رمــپ مناســب یــا ســرویس بهداشــتی
اســتاندارد وجــود داشــته باشــد ،افــراد
ســالم هــم در کنــار افــراد دارای معلولیــت
از آن بهرهمنــد میشــوند .الزم اســت
اینجــا بــه ویژگیهــای گردشــگری بــرای
افــراد دارای معلولیــت اشــاره کنــم.
تبعیــض ناعادالنــهای کــه در رابطــه بــا

بـه نظر شـما چـرا برای جـذب ایـن افراد
بـه حـوزه گردشـگری اهمیتـی داده
نمیشـو د ؟
چــون فکــر میکننــد ایــن افــراد
مســتمری بگیرنــد و از نظــر اقتصــادی
تــوان اســتفاده از رســتوران و هتــل بــا
اســتانداردهای بــاال را ندارنــد .ایــن نگرش
باعــث میشــود کــه صنعــت گردشــگری
در حــوزه افــرادی کــه معلولیــت دارنــد،
وارد نشــود .در حالــی کــه اگــر بــه ایــن
حــوزه ورود کننــد ،هــم اقتصادشــان
پویاتــر و فعالتــر میشــود و هــم حــوزه
فعالیتشــان گســتردهتر میشــود .مــن
بــه عنــوان یــک فــرد دارای معلولیــت،
در ســفر بــه لــوازم توانبخشــی ،ماشــین
مخصــوص و ســرویسهای ویــژه نیــاز
دارم کــه بــرای برخــورداری از ایــن امکانات
بایــد هزینــه بیشــتری را بپــردازم .چــون
ل ارزان بــا شــرایط مناســب وجــود
هتــ 
نــدارد .در هتلهــای پنــج ســتاره اســت
کــه میتوانــم بــا ویلچــر وارد شــوم،
از فضــای ســرویس بهداشــتی آن بــدون
دغدغــه اســتفاده کــرده و از آسانســور و
رمــپ اســتاندارد اســتفاده کنــم .چــون
اســتفاده از ایــن امکانــات بســیار گــران
اســت ،ممکــن اســت نتوانــم ادامــه دهــم
و از ایــن حــوزه یــا حــذفشــوم یــا کمتــر
ســفر کنــم .افــراد دارای معلولیــت بــرای
ســفر اســتاندارد و زندگــی در شــهر ،بایــد
هزینــه بیشــتری از افــراد غیــر معلــول
پرداخــت کننــد .تاکســیها چــون ویلچــر
داریــم ،ســوارمان نمیکنــد و اگــر ســوار
کننــد هزینــه اضافــه میگیرنــد .از
ب نبودن
اتوبــوس و متــرو بــه دلیــل مناسـ 
نمیتوانیــم اســتفاده کنیــم .مجبوریــم
بــرای رفــتو آمــد از آژانــس بــا قیمــت
بــاال اســتفاده کنیــم .گاهــی هــم مجبــور
میشــویم بــرای مســافرت یــا انجــام کاری
در شــهر ،فــردی را همــراه ببریــم کــه

فرصت برابر در گردشگری ،زمانی
ایجاد میشود که فردی چون من
بتواند به تنهایی سفر کند

هزینــهاش دو برابــر میشــود .فرصــت
برابــر در گردشــگری ،زمانــی بــرای مــن
ایجــاد میشــود کــه بتوانــم بــه تنهایــی
ســفر کنــم .هرچقــدر مقاصــد گردشــگری
بــرای افــراد دارای معلولیــت مناســبتر
شــود ،کیفیــت گردشــگری بــرای همــه
آحــاد جامعــه باالتــر مـیرود .اگــر در کنــار
اســم هتــل ،آمادگــی پذیــرش افــراد دارای
معلولیــت و ســالمندان آورده شــود اســت،
میــزان گــردش مالــی آن هتــل حتمــا
باالتــر م ـیرود .شــعار زیــاد دادهایــم ولــی
هنــوز نتوانســتهایم فرهنــگ معلولیــت
را جــا بیاندازیــم .هرکســی هــم کــه در
ایــن حــوزه مســئولیت میپذیــرد ،بــه
جــای افزایــش کارآیــی ،ترحمآمیــز بــه
ایــن حــوزه ورود میکنــد و اگــر مــاده و
قانونــی هــم در حــوزه گردشــگری تصویــب
میشــود ،آن را براســاس ترحــم بــه افــراد
دارای معلولیــت مطــرح میکننــد نــه بــه
عنــوان یــک فعالیــت اساســی و بنیــادی.
ایــن درحالیســت کــه کشــور مــا رو بــه
ســالمندی م ـیرود و هرچــه زیرســاختها
در ایــن حــوزه قویتــر شــوند ،مشــکالت
در آینــده کمتــر میشــوند .افــراد دارای
نیــاز ویــژه ،افــراد دارای معلولیــت و
ســالمندان ماننــد دیگــران بــه ســفر
نیــاز دارنــد ،در صورتیکــه خدمــات
گردشــگری عمومــا جوابگــوی ایــن گروههــا
نیســت .بایــد بدانیــم کــه عضویــت در
کنوانســیونهای جهانــی تزیینــی نیســت
و اجــرای مصوبــات آن واجــب اســت.
وقتــی عضــو کنوانســیون حقــوق معلــوالن
شــدیم ،بایــد مصوبــات آن را اجــرا کنیــم.
بــا توجــه بــه قدمــت دیرینــه و چنــد

آیا شـناخت کافـی در تورهای گردشـگری
نسـبت به حـوزه معلولیت وجـود دارد؟
مهمتریــن نکتــه در بحــث گردشــگری
افــراد دارای معلولیــت همیــن مســاله
اســت .مدیــران و مجریانــی کــه در ایــن
حــوزه فعالیــت میکننــد ،معمــوال
شــناخت کافــی نســبت بــه افــراد دارای
معلولیــت ندارنــد و نمیداننــد کــه
گردشــگری تــا چــه انــدازه مــورد نیــاز ایــن
افــراد اســت .بــه گردشــگری افــراد دارای
معلولیــت نبایــد فقــط بــه عنــوان یــک
ســرگرمی نــگاه کــرد ،بلکــه باید بــه عنوان
یــک توانمندســازی و توانبخشــی مبتنــی
برجامعــه ،بــه آن نگریســت .فــرد دارای
معلولیــت بــه دلیــل عالقــه بــه مســافرت،
برچالشهــای خــود غلبــه کــرده و بــا
حضــور در صحنههــای اجتماعــی،
بــه خودبــاوری میرســد .اگــر افــراد
دارای معلولیــت منــزوی شــوند ،دچــار
افســردگی میشــوند ،امــا وقتــی انگیــزه
زندگــی کــردن داشتهباشــند ،روبــه
جلــو میرونــد .بایــد حــوزه گردشــگری
و اوقــات فراغــت را از هــم جــدا کنیــم،
در گردشــگری اوقــات فراغــت هســت،
ولــی در اوقــات فراغــت الزامــا گردشــگری
وجــود نــدارد .البتــه متاســفانه هــم
بــرای گردشــگری و هــم بــرای اوقــات
فراغــت ،زیرســاختهای مناســب تعبیــه
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شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

دسترسپذیری ،رکن اساسی
سیاستهای گردشگری پایدار  است

افــراد دارای معلولیــت و ســالمندان در
گردشــگری وجــود دارد باعــث حــذف ایــن
افــراد از لــذت گردشــگری میشــود .فــرد
دارای معلولیتــی کــه مالیــات میپــردازد،
عــوارض شــهرداری میدهــد و شــهروند
محســوب میشــود ،چــرا بایــد از امکانــات
گردشــگری محــروم باشــد؟ اینکــه ایــن
افــراد بــا وجــود جمعیــت باالیــی کــه
دارنــد ،در سیاســتهای گردشــگری بــه
حســاب نمیآینــد و تبلیغاتــی هــم بــرای
جــذب آنهــا بــه اماکــن گردشــگری صــورت
نمیگیــرد ،قابــل قبــول نیســت.

هزارســاله ایــران ،اگــر بتوانیــم از ظرفیــت
گردشــگری فراوانــی کــه در آثــار باســتانی
و چهــار اقلیــم بــودن کشــور بهرهبــرداری
درســتی انجــام دهیــم ،مــورد رجــوع
گردشــگران دارای معلولیــت از ســایر
کشــورها هــم قــرار میگیریــم .هــزاران
بــار بــه ایــن نــکات اشــارهشــده ولــی
مــورد توجــه دولتمــردان قــرار نگرفتــه
اســت .مناسبســازی بنــادر و مناطــق
آزاد ماننــد؛ کیــش و قشــم بــرای جــذب
توریســت خارجــی الزم اســت .البتــه فقــط
مناسبســازی مبلمــان شــهری مــد
نظــر نیســت ،منظــور مناسبســازی
بــرای گردشــگری اســت .اینکــه ســاحلی
مخصــوص افــراد دارای معلولیــت وجــود
داشــته باشــد ،ون مخصــوص بــرای حمــل
و نقــل ایــن افــراد وجــود داشتهباشــد
و ســرویسهای بهداشــتی ،مناســب
بــوده و مناطــق گردشــگری بــرای حضــور
فــرد دارای معلولیــت مناســب باشــد .در
ایــن صــورت ســواحل زیبــای کشــورمان
میتواننــد پذیــرای توریســتهای دارای
معلولیــت از سراســر دنیــا باشــند.
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به حوزه گردشگری افراد دارای
معلولیت نباید فقط به عنوان یک
سرگرمی نگاه کرد ،بلکه باید به
عنوان یک توانمندسازی و توانبخشی
مبتنی برجامعه آن را دید

اســتاندارد بــرای افــراد دارای معلولیــت.
اگــر مناسبســازی موزههــا ،ســالنهای
ســینما و ســالنهای نمایــش ،مــورد
غفلــت قــرار گیــرد ،در زنجیــره گردشــگری
هــم خــا ایجــاد میشــود.
بـه تازگـی نمایشـگاه گردشـگری در
نمایشـگاه بینالمللـی تهران برگزار شـد.
شـما در ایـن رویـداد شـرکت داشـتید؟
بلــه از ایــن نمایشــگاه دیــدار کــردم .در
ایــن نمایشــگاه ،کارگاه آموزشــی بــرای
راهنمایــان گردشــگری برگــزار شــد ولی در
همیــن نمایشــگاه چیدمــان و موکتهــای
کــف ســالن بــه نحــوی بــود کــه یکــی از
دوســتان کــه بــا عصــا آمــده بــود ،چندین
بــار بــا موانعــی برخــورد کــرد کــه ممکــن
بــود زمیــن بخــورد .اگــر نــگاه درســتی
در چنیــن رویدادهایــی حاکــم باشــد،
فــردی کــه معلولیــت دارد و یــا ســالمند
اســت را بــه نحــوی راهنمایــی میکننــد
کــه بــدون نگرانــی ،از چنیــن مراســمی
دیــدار کنــد .در ایــن نمایشــگاه کارگاه
آموزشــی بــرای بومگــردی هــم برگــزار
کردیــم و نیازهــای گردشــگری افــراد دارای
معلولیــت را برایشــان مطــرح کردیــم.
بــرای نمایشــگاه ســال آینــده قصــد داریــم
کــه بــا گروهــی از افــراد دارای معلولیــت
عالقمنــد بــه گردشــگری ،نــزد هتلهــا و
آژانسهــای گردشــگری کــه بــرای جلــب
مشــتری تبلیــغ میکننــد برویــم و از
آنهــا ســوال کنیــم کــه کدامیــک از آنهــا
میتواننــد بــه مــا خدمــات مناســب ارائــه
دهنــد؟
انیمیشــنی هــم بــه نــام "ده فرمــان

در مورد تجربه خودتان در انجمن پارس
بگویید .از چه سالی فعالیت خود در زمینه
گردشگری را شروع کردید؟
مــن کارشــناس بازنشســته هواپیمایــی
جمهــوری اســامی ایــران" همــا" هســتم.
از ســال  62در ایــن شــرکت اســتخدام
و ده ســال اســت کــه بازنشســته
شــدهام .بیستســاله بــودم کــه فعالیــت
اجتماعــی خــود را بــا عضویــت در هیــات
مدیــره جامعــه معلولیــن ایــران شــروع
کــردم .تلفیــق چهــل ســال فعالیــت
اجتماعــی و نگــرش خــودم در بخــش
گردشــگری و هواپیمایــی ،باعــث شــد
کــه پــس از بازنشســتگی در ســال ،89
بــه فکــر تاســیس انجمنــی تخصصــی بــا
رویکــرد افــراد دارای معلولیــت در حــوزه
گردشــگری بیفتــم .مــن انجمــن معلــوالن
پــارس را برســه محــور؛ فرهنــگ ،ورزش(
ورزش همگانــی) و گردشــگری پایهریــزی
کــردم ولــی چــون تخصــص مــن در امــر
گردشــگری بــود ،ایــن بعــد در انجمــن
فعالتــر شــد .مجــوز انجمــن را در ســال
 92از ســازمان بهزیســتی گرفتیــم ولــی از
ســال  90فعالیتمــان را در قالــب "پاراتــور"
شــروع کردهبودیــم .عنــوان "پاراتــور" کــه
مربــوط بــه گردشــگری افــراد دارای
معلولیــت اســت را در ســازمان بهزیســتی
و میــراث فرهنگــی جــا انداختیــم .هــدف
مــا ،تشــویق ســازمانهای مربــوط بــه
گردشــگری بــه ایجــاد زیــر ســاختهای
مناســب بــرای افــراد دارای معلولیــت
اســت .یکــی از آرزوی مــن کــه در ســال
 92محقــق شــد ایــن بــود کــه براســاس
دادههــای یاتــا و ایکائــو دســتورالعملی را
بــرای ســازمان هواپیمایــی کشــوری تهیــه
کنــم .ایــن دســتورالعمل تدویــن و بــه
ســیزده ارگان از جملــه؛ وزارت کشــور و
ســازمان میــراث فرهنگــی ابــاغ شــد .در
ایــن دســتورالعمل عنــوان شــده کــه اگــر
فرودگاههــا از مــوارد گفتــه شــده تخطــی
کننــد ،از آنهــا شــکایت میشــود .در
چنــد مــوردی هــم اعتــراض کردیــم تــا
اینکــه در اردیبهشــت ســال جــاری از
طــرف ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــا
دکتــر عــاروان تمــاس گرفتند و درخواســت
معرفــی مدرســی بــرای آمــوزش درحــوزه
گردشــگری کردنــد .دکتــر عــاروان هــم
مــرا معرفــی کردنــد و قــرار شــد براســاس

این آموزشها شامل چه مواردی هستند؟
آموزشهای این دوره شامل؛ شناخت انواع
معلولیت ،نحوه برخورد با انواع معلولیتها
و شناخت تجهیزات مخصوص افراد دارای
معلولیت است که افراد بدانند که چگونه
یک ویلچر را باز و بسته کنند و یا چگونه
ویلچر را از یک ارتفاع مشخص ،باال
و پایین ببرند و  . .....برای تهیه مواد
آموزشی این کالسها ،بسیار تالش کردم تا
آموزشهایم بهروز باشند .فیلمهای خارجی
زیادی را با ترجمه و صداگذاری تهیه کردم
تا مخاطبان به خوبی آموزش ببینند .این
فعالیتی بود که از سال  92شروع کردم و
اکنون به مرحله اجرا رسیدهاست .شعار
ما این است که "صبوری کن ،به اهدافت
میرسی" .مصمم هستیم این آموزشها را
برای مدیران و کارمندان هتلها ،کارکنان
هواپیمایی و مهمانداران ،مدیران و
کارکنان سیستم ریلی راهآهن ،ترمینالهای
مسافربری ،مدیران تاکسیرانی و رانندگان
تاکسی و مدیران انجمنهای مردم نهاد هم
اجرا کنیم.
از سفرهایی که رفتید بگویید .چه تجاربی
دراین مدت در حوزه گردشگری افراد دارای
معلولیت داشتهاید؟
تـا کنـون بیسـت و هشـت پاراتـور درون
شـهری و بیـرون شـهری انجـام دادهایـم.
بـه اسـتان گلسـتان رفتیـم و از سـه شـهر
گرگان،گنبـد و بنـدر ترکمن دیـدن کردیم.
فـرد ویلچـری را سـوار قایـق کردیـم.
مهمتریـن اصلـی کـه در سـفرها رعایـت
میکنیـم اول ،حفـظ سلامت افـراد دارای
معلولیـت و دوم ،حفـظ کرامـت انسـانی
آنهـا اسـت .چـون از مسـئولیت ایـن کار
بـه خوبـی آگاهیـم ،از بیمههـای سـنگین
تـا حـدود پنجـاه تـا صـد میلیون اسـتفاده

با توجه به قدمت دیرینه و چند
هزارساله ایران ،اگر بتوانیم از
ظرفیتهای بزرگ گردشگری که در
آثار باستانی و چهار اقلیم بودن کشور
وجود دارد بهرهبرداری کنیم ،مورد
رجوع گردشگران دارای معلولیت
ازکشورهای دیگرهم قرارخواهیم
گرفت

میکنیـم .هنـگام برگـزاری پاراتورهـا ،در
مسـیر و درداخـل اتوبوسهـا ،آمـوزش
و بازیهـای فرهنگـی اجـرا میکنیـم.
سـعی میکنیـم خانوادههـا ،بچههـای
دارای معلولیـت خـود را در سـفر و در
کنـار دوستانشـان ببیننـد .هنـوز پـدر و
مادرهایـی هسـتند ک ه معلولیت فرزندشـان
را نپذیرفتهانـد .ایـن آموزشهـا را طـی
مسـافرت انجـام میدهیـم .ایـن افـراد در
طـول مسـافرت با هـم میخندند ،شـادی
میکننـد ،انـرژی خـود را تخلیـه میکننـد
و زندگـی کـردن در کنـار هـم را میآموزند.
خانمـی بـا مـا بـود کـه از داشـتن دو پـا
محـروم بود و در طول مسـیر روی صندلی
اتوبـوس بـه صـورت خوابیـده و درازکـش
بـود ولـی هـر وقـت کـه آهنـگ شـادی
پخـش میشـد دسـتانش را تکان مـیداد و
انـرژیاش را تخلیـه میکـرد .او بـه جـز در
چنیـن مکانـی ،چطـور میتوانسـت چنین
فعالیتـی را انجـام دهـد؟
برنامههای آینده شما چیست؟
مـا یـک انیمیشـن ده فرمـان تهیـه
کردهایـم کـه هزینـه آن را شـهرداری دوره
قبـل تقبـل کـرد .ایـن کار در خاورمیانـه
بـرای اولیـن بـار انجـام شـد .قصـد داریـم
آن را ترجمـه کـرده و بـرای دیگـران هـم
بفرسـتیم .دومیـن برنامـه مـا تشـکیل
مـوزهای در حـوز ه معلولیـت اسـت .هدف
ایـن اسـت کـه افـراد دارای معلولیتـی کـه
در حـوزه معلـوالن کار کـرد ه و یـا مشـاهیر
دارای معلولیـت در ایـران و جهـان معرفـی
شـوند .من خـودم عضو ایکـوم بینالمللی(
کمیتـه موزههـای ملـی) هسـتم .در ایـن

و سخن آخر..؟
اول اینکـه همه باید بدانند که چه کسـانی
در بحـث گردشـگری نیـاز بـه دسترسـی
دارنـد .افـراد دارای معلولیت ،سـالمندان،
افـرادی با معلولیتهای موقت (شکسـتگی
یـا جراحـی دسـت و پـا) و خانمهـای
بـاردار کسـانی هسـتند کـه بـه نیـاز بـه
دسـترسپذیری دارنـد .بـرای گردشـگری،
معیارهایـی وجـود دارد :در مرحلـه اول،
نیـاز بـه ترویـج دسـترسپذیری اسـت کـه
اهـم آن ،پیشـگیری از معلولیتهاسـت.
دوم ،لـزوم انجـام کارهای پژوهشـی اسـت
کـه اقتصـاد حـوزه گردشـگری را تعریـف
کنـد .فراگیر شـدن گردشـگری باعث ایجاد
نشـاط در زندگـی و کاهـش افسـردگی
میشـود .اولیـن و آخریـن معیـار ،آمـوزش
اسـت .فعـاالن ایـن حـوزه اگـر بداننـد که
فـرد دارای سـندوم داون در سـفر ممکـن
اسـت بـا چـه مشـکالتی روبـهرو شـود و
یـا اوتیسـم چیسـت و  ، .....میتواننـد
بـه راهـکار مناسـبی دسـت پیـدا کننـد.
آژانسهـای مسـافرتی بـه عنـوان ارکان
گردشـگری ،چـون فاقـد تخصصهـای
الزم هسـتند ،نمیتواننـد راهنماییهـای
مناسـبی را بـه فـرد دارای معلولیت انجام
دهند و مناسبسـازی را فقط در گذاشـتن
توالـت فرنگـی میداننـد.
اطالعــات در حــوزه گردشــگری افــراد
دارای معلولیــت بســیار کــم اســت و بــرای
رســیدن بــه شــرایط مطلــوب راه درازی
در پیــش داریــم کــه امیدواریــم بــا تــاش
افــرادی کــه در ایــن خصــوص حســاس
و دغدغهمنــد ،در آینــده بــه وضعیــت
بهتــری دســت پیــدا کنیــم.

فرصتهای برابر
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نشدهاســت .پــس فرصتهــای برابــر در
کجــا بایــد شــکل بگیــرد؟ وزارت میــراث
فرهنگــی و گردشــگری و صنایــع دســتی
وظیفــه مهمــی در ایجــاد فرصتهــای
برابــر بــرای افــراد دارای معلولیــت دارنــد
کــه از ایــن فرصــت ،همــه افــراد بهــره
میگیر نــد .
مجــددا میخواهــم بــه بحــث عــدم
تمکــن مالــی افــراد دارای معلولیــت
تاکیــد کنــم کــه حتــی در بخشهایــی
از کشــورهای اروپایــی هــم ایــن نــگاه
وجــود دارد کــه چــون افــراد دارای
معلولیــت از درآمــد کمتــری برخوردارنــد،
بــرای صاحبــان ســرمایه صــرف نمیکنــد
کــه در بحــث گردشــگری روی آنهــا
ســرمایهگذاری کننــد .ایــن درحالیســت
کــه گردشــگری قابــل دســترس ،میتوانــد
یــک مزیــت رقابتــی بــرای خطــوط هوایــی
و هتلهــا و ....باشــد .اگــر در تبلیغــات
هتلهــا بــه امکانــات مخصــوص بــرای
افــراد دارای معلولیــت و ســالمندان اشــاره
شــود ،یــک مزیــت رقابتــی برایشــان
ایجــاد میشــود.
مــن بــه عنــوان فــردی کــه سالهاســت
در حــوزه گردشــگری فعالیــت میکنــم ،ده
فرمــان را بــرای گردشــگری مناســب بــرای
افــراد دارای معلولیــت تهیــه کــردهام کــه
شــامل؛ آشــنایی مدیــران مجتمعهــای
گردشــگری بــا نیازهــا گردشــگران دارای
معلولــی ،ارائــه اطالعــات مناســب بــه
افــراد دارای معلولیــت در مــورد هتلهــای
مناســب ،معرفــی مناطــق مناسبســازی
شــده و مســیرهایی کــه بتواننــد بــا
مشــکالت کمتــر ســفر کننــد ،معرفــی
محیطهــای شــهری مناسبســازی
شــده کــه افــراد دارای معلولیــت بداننــد
کــه از کــدام بنــای تاریخــی بــدون مشــکل
میتواننــد بازدیــد کننــد کــه اگــر مــن از
مقبــره ســعدی و حافــظ در شــهر شــیراز
دیــدنکنــم ،چندیــن بــار بــه خاطــر
سنگفرشــی کــه فقــط بــه منظــور زیبایــی!
در آن کار گذاشــته شــده ،زمیــن نخــورم.
حمــل ونقــل درون شــهری و برون شــهری
از مهمتریــن چالــش در حــوزه گردشــگری
افــراد دارای معلولیــت اســت .ترمینالها،
ایســتگاهها ،اقامتگاههــا و اماکــن
پذیرایــی ،از اجــزای حــوزه گردشــگری
هســتند و افــراد دارای معلولیــت در تــک
تــک آنهــا بــا مشــکل روبــهرو میشــوند.
گاهــی مناسبســازی ،فــدای زیبــا ســازی
میشــود .شــش تــا گلــدان و چنــد پلــه
دکــوری میگذاریــم ،دریــغ از یــک رمــپ

پاراتــور" تهیــه کــرده تــا نیازهــای اولیــه
بــرای تورلیدرهــا و افــراد عالقهمنــد بــه
ایــن حــوزه را آمــوزش دهیــم.

دســتورالعملی کــه در ســال  92تهیــه
کردهبودیــم ،آموزشهایــی را ارائــه دهــم.
دوازده ســاعت فیلــم آموزشــی ضبــط شــد
کــه قــرار شــد بصــورت آفالیــن بــرای هزار
و صــد نفــراز مدیــران فرودگاههــای سراســر
کشــور و مســئوالن خدمــات ویــژه کلیــه
فرودگاههــای پخــش شــود .نکتــه مهــم
ایــن اســت کــه ایــن آموزشهــا ،آمــوزش
ضمــن خدمــت محســوب میشــوند و در
رتبــه و دســتمزد شــرکتکنندگان تاثیــر
میگــذارد .اآلن هــم بــه دنبــال برگــزاری
دوره آموزشــی بــرای تــور لیدرهــای
آژانسهــای هوایــی در مــورد برخــورد بــا
افــراد دارای معلولیــت هســتیم.

راسـتا بـه کمـک ارگانهـای مرتبـط مثـل
شـهرداری نیـاز اسـت تـا فضـای الزم را در
اختیارمـان قرار دهند .شـش سـال اسـت
کـه در هفتـه موزهگـردی ،برنامـه مـوزه و
معلولیـت را اجـرا میکنیـم کـه حاصـل
آن ،مناسبسـازی شـش مـوزه؛ از جملـه
مـوزه ماشـینهای تاریخـی ،بـرای حضـور
افـراد دارای معلولیـت اسـت .جـا دارد
کـه از همینجـا از آقایـان دکتـر محیـط
طباطبایـی و مهنـدس بهشـتی کـه روزی
را بـا عنـوان؛ مـوزه و معلولیـت مشـخص
کردنـد ،تقدیـر کنـم.
برنامـه دیگـر ما آموزش به مدیـران ارگانها
و مجریـان در هـر حوزهای اسـت .آموزش،
از برنامههـای حـال و آینـده مـن اسـت که
طبـق رونـدی ده سـاله  ،ایـن کار را ادامـه
میدهـم.
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ماده  -2تعاریف
از نظر این کنوانسیون« :تبعیض بر مبنای معلولیت» به معنای هرگونه
تمایز ،استثناء یا محدودیت بر مبنای معلولیت است که هدف یا
تأثیر آن ناتوانی و یا نفی شناسایی ،بهرهمندی یا اعمال کلیه حقوق
بشر و آزادیهای بنیادین بر مبنای برابر با دیگران در زمینههای
مدنی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی یا هر زمینه دیگری
میباشد .این اصطالح در برگیرنده تمامی اشکال تبعیض ازجمله نفی
همسانسازی متعارف نیز میگردد" همسانسازی متعارف"به معنای
اصالحات و تغییرات مقتضی و ضروری است که فشار بیمورد و
نامتناسبی را در جایی که در مورد خاصی نیاز میباشد ،تحمیل ننماید
تا بهرهمندی یا اعمال کلیه حقوق بشر و آزادیهای بنیادین توسط
افراد دارای معلولیت در شرایط برابر با سایرین را تضمین نماید.
«طراحی جهانی» به معنای طراحی تولیدات ،محیطها ،برنامهها و
خدماتی است که تا سرحد امکان ،جهت تمامی افراد ،بدون نیاز به
تطبیق یا طراحی ویژه قابلاستفاده باشد« .طراحی جهانی» نباید
مانعی را برای وسایل امدادی برای گروههای خاصی از افراد دارای
معلولیت ،در صورت نیاز به آنها ،ایجاد نماید.

ماده  -3اصول کلی
اصول این کنوانسیون عبارت است از:
الف) احترام به منزلت ذاتی ،خودمختاری فردی از جمله آزادی
انتخاب و استقالل افراد؛
ب) عدم تبعیض؛
پ) مشارکت کامل و مؤثر و ورود در جامعه؛
ت) احترام به تفاوتها و پذیرش افراد دارای معلولیت بهعنوان
بخشی از تنوع انسانی و بشریت؛
ث) برابری فرصتها؛
ج) دسترسی؛
چ) برابری بین زن و مرد؛
ح) احترام به ظرفیتهای قابلتحول کودکان دارای معلولیت و احترام
به حقوق کودکان دارای معلولیت در جهت حفظ هویت خویش.
ماده  -19زندگی مستقل و حضور در جامعه
دولتهای عضو این کنوانسیون حقوق برابر را جهت تمامی افراد دارای
معلولیت در مورد زندگی در جامعه با شرایط برابر نسبت به سایرین به
رسمیت خواهند شناخت و تدابیر مناسب و مؤثر را جهت تسهیل در
بهرهمندی کامل افراد دارای معلولیت از این حق و حضور و مشارکت
کامل آنها در جامعه از جمله تضمین موارد زیر اتخاذ خواهند کرد:
الف) افراد دارای معلولیت دارای این فرصت میباشند که مکان
اقامت خود و محل و افرادی که میخواهند با آنها زندگی نمایند
را بر مبنای برابر با سایرین برگزینند و مجبور به زندگی در شرایط
زیستی ویژهای نیستند؛
ماده  -24آموزش
دولتهای عضو ،حق آموزش را برای افراد دارای معلولیت به رسمیت
میشناسند .دولتهای عضو از نظر تحقق این حق ،بدون تبعیض
و بر مبنای فرصت برابر ،نظام آموزشی فراگیری را در تمامی سطوح
و بهصورت آموزش مادامالعمر در موارد زیر تضمین خواهند نمود:

ماده  -27کار و استخدام
-1دولتهای عضو ،حق افراد دارای معلولیت را جهت کار کردن
بر مبنای برابر با سایرین به رسمیت خواهند شناخت و این امر
شامل حق برخورداری از فرصت امرار معاش از طریق کار آزادانه
انتخابشده و پذیرفتهشده در بازار کار و محیط کاری میگردد که
برای افراد دارای معلولیت ،فراگیر و قابلدسترس باشد .دولتهای
عضو از تحقق حق کار از جمله برای آن دسته از افرادی که طی
دوران اشتغال دچار معلولیت میگردند از طریق اتخاذ اقدامات
مناسب از جمله قانونگذاری برای موارد زیر صیانت نموده و آن را
ارتقاء خواهند بخشید:
ب) حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با
سایرین برای برخورداری از شرایط کاری مناسب و عادالنه از جمله
فرصتهای برابر و دستمزد برابر برای کارهای دارای ارزش ،شرایط
کاری بهداشتی و ایمنی برابر از جمله محافظت از آزار و اذیت و
فریادرسی از آالم.
 ماده  -29مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی
دولتهای عضو برای افراد دارای معلولیت ،حقوق سیـاسـی و
فرصت بهرهمندی از آنها را بر مبنای برابر با سایرین تضمین خواهند
نمود و متعهد خواهند شد که:
الف) تضمین نمایند افراد دارای معلولیت میتوانند بهطور مؤثر و
کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین ،مستقیم ًا
یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیدهاند از جمله حق و فرصت
افراد دارای معلولیت جهت رأی دادن و برگزیده شدن ،مشارکت
نمایند ،از جمله از طریق:
 -1تضمین اینکه روند ،تسهیالت و ابزار رأیگیری ،مناسب ،قابل
دسترس و به سهولت قابلفهم و بهرهگیری میباشند.
منبع :وب سایت سازمان ملل
پایگاه اینترنتی معلوالن ایران (شمعدانی)
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کنوانسیون بینالمللی حقوق افراد دارای معلولیت در
 ۳۰مارس  ۲۰۰۷به امضای کشورهای عضو سازمان ملل
رسید .این کنوانسیون بر اساس اصول هشتگانهای
بناشده است که برابری فرصتها یکی از مهمترین این
اصول است .با مطالعه متن مواد پنجاهگانه کنوانسیون
شاهد آن هستیم که در بسیاری از فصلها به موضوع
فرصتهای برابر در زندگی افراد دارای معلولیت
پرداختهشده است که نشان از اهمیت ویژه آن دارد.
الزم به ذکر است که موضوع «فرصتهای برابر» همواره
در اسناد و تعهدات مرتبط با زندگی افراد دارای معلولیت
چه در سطح بینالمللی و چه ملی مورد توجه قرار
گرفتهاست که بهعنوان نمونه میتوان به مفاد «قوانین
استاندارد برابرسازی فرصتها برای معلولین» در قالب
یک سند بینالمللی و همچنین «مصوبات شوراي عالي
شهرسازي و معماري ايران» اشاره کرد.
در این شماره از فصلنامه توانیاب به برخی از مواد
کنوانسیون مرتبط با برابری فرصتها میپردازیم:

مقدمه:
ج) با اذعان به اهمیت اصول و خط مشیهای مندرج در برنامه جهانی
اقدام در مورد افراد دارای معلولیت و در قواعد استاندارد در خصوص
یکسانسازی فرصتها برای افراد دارای معلولیت در تأثیرگذاری بر
ارتقاء ،تنظیم و ارزیابی سیاستها ،طرحها ،برنامهها و اقدامات در
سطوح ملی ،منطقهای و بینالمللی بهمنظور آنکه فرصتها برای افراد
دارای معلولیت ،یکسان گردد؛
س) با در نظر گرفتن اینکه افراد دارای معلولیت باید این فرصت را
داشته باشند که فعاالنه در روند تصمیمگیریها در مورد سیاستها و
برنامهها از جمله مواردی که مستقیم ًا به آنها مربوط میشود ،دخالت
نمایند؛
ک) با اعتقاد به اینکه کنوانسیونی بینالمللی ،کامل و جامع در جهت
ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ،سهم عمدهای در
جبران کمبودهای شگرف اجتماعی افراد دارای معلولیت و ارتقاء
مشارکت آنها در عرصههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی
و مدنی با فرصتهای برابر در کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته
ایفاء مینماید؛
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نابرابر است
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اگر محیط فیزیکی و فرهنگی جامعه ،مسکن و حمل ونقل ،خدمات
اجتماعی و بهداشتی ،فرصتهای شغلی و آموزشی ،زندگی اجتماعی
و فرهنگی و نیز تسهیالت ورزشی و تفریحی در دسترس همه افراد
جامعه قرار داشته باشد ،یعنی فرصتهای زندگی در جامعه به
صورت برابری تقسیم شدهاست .برای اظهار نظر دقیق در مورد
وضعیت معلوالن در ایران ،باید بررسی کنیم که به صورت مشخص
چه موانعی سر راه آنان در بهرهگیری از امکانات جامعه وجود دارد.
شاید برای پاسخ دقیق ،بررسی این نکته ضروری باشد که اگر چنین
موانعی برطرف شده بود ،چه تفاوت مشهودی در وضعیت زندگی
افراد کمتوان میدیدیم و مشارکت آنان در اجتماع چگونه بود .منظور
از مشارکت ،دخالت مستقیم افراد در تصمیمگیریهای اجتماعی
است تا حقوق و آزادیهای آنان از گزند کار و تصمیمات گروههای
کوچک و دور از دسترس و اغلب ناشناس ،در امان بماند .مشارکت
در حقوق عمومی در چهار حوزه مشارکت اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی و فرهنگی مطرح شده است؛
الف -مشارکت اقتصادی که متضمن مداخله مستقیم افراد در
مدیریت کار و فعالیت خود و نیز تقسیم منافع حاصل از آن است.
ب -مشارکت اجتماعی که طیف وسیعی از فعالیتها را برای مداخله در
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اجتماعات و محیط اطراف و همچنین شرکت در فرآیند جامعهپذیری
در اشکال مختلف همبستگی اجتماعی نظیر گروههای همساالن،
انجمنهای مردم نهاد و دیگر فعالیتهای گروهی دربر میگیرد.
ج -مشارکت فرهنگی که این نوع مشارکت در گروههای هنرمندان و
دوستداران هنر و نیز فعالیتهای مراکز فرهنگی به عنوان راههایی
برای ترویج و شناسایی مشارکت اجتماعی در خلق اشکال جدید هنر
و ارزشهای فرهنگی نمود پیدا میکند.
د -مشارکت سیاسی که عنصر اساسی در ساختار جامعه در ارتباط
با توزیع قدرت است .مشارکتی همه جانبه و در همه ابعاد از آن
جهت اهمیت مییابد که حیات فرهنگی هر جامعهای و میزان
پویاییاش ،به این طریق ارزیابی میشود .پویایی فرهنگی اجتماع
با بررسی شاخصهای مختلفی چون فعالیت مذهبی ،فعالیت
اجتماعی ،فعالیت ورزشی ،بازی ،فعالیت هنری و دستی ،کتاب و
کتابخوانی ،روزنامه و نشریات ،رادیو و تلویزیون و فعالیت تفریحی
(شامل استراحت ،تفریح و گردش) اندازهگیری میشود .به نظر
میرسد مشارکت معلوالن جسمی  -حرکتی ،نابینایان و ناشنوایان
در بسیاری از موارد پیش گفته ،بسیار کم و موردی است ،هرچند

ناگفته نماند که تاکنون ورزش قهرمانی معلوالن و جانبازان در
رشتههای مختلف توانسته است موفقیتهای چشمگیری را کسب
کند که با وضع دیگر حوزههای حضور اجتماعی آنان قابل قیاس
نیست ،اگرچه وضعیت ورزش عمومی نا توانان جسمی ،چه به
قصد درمانی و چه به منظور تفریح ،اص ً
ال رضایتبخش نیست .اما
اصلیترین بعد فعالیت انسانی که اشتغال و کسب درآمد است ،هنوز
مغفول مانده و مشارکت اقتصادی آنها عم ً
ال تحقق نیافته است،
چنان که طبق آمار بیش از  90درصد این افراد بیکارند .مشارکت
در بدنه ساختار سیاسی و مدیریتی کشور نیز که میتوانست از طریق
حضور در شوراهای شهر و انجمنهای محلی شورایاری اتفاق بیفتد،
به دیدارهای پراکنده و البیهای ضعیف تشکلها با مسووالن مختلف
محدود شدهاست .حال با یک چنین پیش زمینهای میتوان روشنتر
به موانع موجود در جامعه پرداخت .فراموش نباید کرد که گاه موانع
فیزیکی با همیاری شخص و اطرافیانش قابل حذف و چشمپوشی
است .به جز آن ،چه پیش میآید که حضور فرهنگی  -اجتماعی
بخشی از اجتماع امکان پذیر نمیشود؟ آیا اصو ًال در محافل عمومی
جامعه بحث درباره عدم دسترسی افراد دارای معلولیت و برابری
فرصتهای زندگی برای آنان ،پذیرفته شده و اولویتدار هست؟ آیا به
خودباوری کافی رسیدهاند تا محرکی برای خانواده و اطرافیانشان و
در جهت رفع موانع محیطی باشند؟
در نگاه برخی از افراد ،جامعه به مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی
و سیاسی مهمتری مبتالست که اولویتی باالتر از پرداختن به چنین
حوزهایی وجود دارد و با چنین توجیهی اجرای فعالیتهایی ساده
جهت ایجاد فرصتهای برابر برای این افراد را به تاخیر میاندازند.
بخش بزرگی از معلوالن نیز (به عنوان بزرگترین اقلیت کشور) هنوز
ضرورت و نیاز مشارکت عمومی در حوزههای مختلف را احساس نکرده
وگرنه فشار اجتماعی یک چنین خواست فراگیری میتوانست موانع
بزرگی را از سر راه بردارد .مشکل اصلی ،فقدان قانون نیست ،مساله
چگونگی اجرا یا حتی اجرا نشدن قانون موجود است چراکه قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن میتوانست گامهای مهمی را برای
دسترسی همه جانبه به امکانات زندگی فراهم کند .تا زمانی که چنین
فشار عمومی از بدنه جامعه بر مدیریت کشور وارد نشود ،حتی الحاق به
کنوانسیون بینالمللی حقوق معلوالن نیز چندان مثمرثمر واقع نشد.
برای اثبات این مدعا نگاهی میکنیم به ماده  2قانون جامع حمایت
از حقوق معلوالن ،مصوب مجلس شورای اسالمی که میگوید؛ «کلیه
وزارتخانهها ،سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای
عمومی و انقالبی موظفند جهت طراحی ،تولید و احداث ساختمانها و
اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان
دسترسی و بهرهمندی افراد دارای معلولیت ،همچون افراد عادی
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آنان (به خصوص در یک دهه اخیر) سعی در افزایش حضورشان
داشتهاند .رشد تشکلهای مربوط به افراد دارای معلولیت (که طی
یک دهه از پنج تشکل ،به بیش از  300تشکل غیردولتی در سطح
کشور رسیدهاست) نشان میدهد آنها توانستهاند از طریق حضور
در چنین مجامعی ،بستر مشارکت اجتماعی خود را تا حدودی
تحقق ببخشند اما به تاثیرگذاری و هماهنگی مناسبی برای پیشبرد
اهدافشان دست نیافتند .حضور فرهنگی آنان نیز در سالهای
اخیر افزایشیافته ،هنرمندانی که درگیر ناتوانیهای مختلف جسمی
هستند توانستهاند در رشتههایی چون نقاشی ،شعر ،موسیقی ،تئاتر
و ...خود را مطرح کنند و صدای خود را گهگاه از طریق روزنامهها و
رسانههای دیگر به گوش مردم و مسووالن برسانند.

فراهم شود ».تبصره آن نیز بیان می کند؛ «وزارتخانهها ،سازمانها و
موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقالبی موظفند
جهت بهرهمندی افراد دارای معلولیت از ساختمانها و اماکن عمومی،
ورزشی و تفریحی ،معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب
بودجههای مصوب ساالنه خود مناسبسازی کند ».این قانون هیچ
نتیجه ملموسی را در شهرهایمان موجب نشد و هنوز ساختمانهای
عمومی نامناسب به جای خود باقی هستند و ایستگاههای مدرن مترو
بدون در نظر گرفتن دسترسی همگانی ساخته شدند .نکته جالب
اینجاست که شمار قابل توجهی از کسانی که مشکل دسترسی دارند،
شهروندانی هستند که در دوران دفاع مقدس با هستی خویش از
کیان کشور و آرمانهای ملی و دینی دفاع کرده و جامعه وامدار آنان
است .افزون بر آن شمار دیگری از شهروندان از جمله سالمندان ،زنان
باردار ،کودکان و بیماران برای دسترسی به این فضاها هنوز با مشکل
مواجهند .ظاهر ًا اراده ملی برای تحقق این ضوابط وجود ندارد .همه
مسووالن این مساله را روی کاغذ قبول دارند اما در عمل نسبت به
آن بی تفاوتند .سالها پیش از آنکه بحث کنوانسیون حقوق معلوالن
پیش بیاید ،ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته بود و طبق
ماده  9قانون مدنی ،اسناد الزامآور بینالمللی در حکم قانونند .ماده
 23کنوانسیون حقوق کودک میگوید؛ «کشورهای طرف کنوانسیون
اذعان دارند کودکی که ذهن ًا یا جسم ًا دچار نقص است باید در شرایطی
که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد و شرکت فعال کودک
در جامعه را تسهیل نماید ،رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل
برخوردار شود ».حال آنکه کودکان ما از حق حضور در بسیاری اماکن
تفریحی ،سینماها و پارکها محرومند .پس مشاهده میکنیم صرف
وجود داشتن قانون ،بدون داشتن عزم ملی و فشار اجتماعی برای
اجرایش ،گرهی از مشکالت باز نمیکند .جنبشهای اجتماعی ملزم به
شناسایی چنین مواردی و موضع متناسب و آگاهی بخش برای مردم
و مسووالن هستند .فعاالن جنبش افراد دارای معلولیت میدانند جز
موانع فیزیکی ،عدم دسترسی به دانش و اطالعات ،موانع کسب و کار،
موانع تصمیمگیری و رای و موانع تحصیالت نیز وجود دارند که شاید
مدیریت دولتی از آن آگاه نباشد .با شناسایی چنین موانعی و پیگیری و
اطالع رسانی است که انها میتوانند نقش مثبت خود را در رفع موانع
ایفا کنند .آنان باید تالش کنند احترام به شخصیت انسانی افرادی
که معلولیت دارند در همه اقشار جامعه ترویج شود و موجب گسترش
آگاهیها در این زمینه شوند .باید رسانهها تشویق شوند که به بحث
رفع موانع شهری بیشتر وارد شوند .هدف ،افزایش کیفیت زندگی
است .پس خود افراد دارای معلولیت و تشکلهایشان در آن نقش
اساسی خواهند داشت .هدف این نیست که تبعیضی برای این افراد
ایجاد شود هدف این است که موانع استفاده از فرصتهای برابر برطرف
شود تا آنها بتوانند در همه سطوح ،مشارکت داشته باشند
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اعظـم جعفـری ،مهنـدس نرمافـزار کامپیوتـر اسـت .او
مدیرعامل شـرکت ره وب اسـت که ده سـال قبل راهاندازی
شـده و در حـوزه طراحـی سـایت ،برنامهنویسـی ،تولیـد
اپلیکیشـن ،دیجیتـال مارکتینـگ فعالیـت میکنـد .از
ویژگیهـای او ،عالقمنـدی بـه همـکاری بـا افـراد دارای
معلولیـت به دلیل تمرکز و مسـئولیتپذیری آنهاسـت .چهار
نفـر از بهتریـن کارکنـان شـرکت او ،معلولیـت دارند.

مدیرعامل شرکت ره وب؛
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لطفا خودتان را معرفی کنید و از حوزه
فعالیتتان بگویید:
اعظــم جعفــری ،مهنــدس نرمافــزار
کامپیوتــر هســتم .در حــال حاضــر
مدیرعامــل شــرکت ره وب کــه ده ســال
اســت راهانــدازی شــده و در حــوزه
طراحــی ســایت ،برنامهنویســی ،تولیــد
اپلیکیشــن ،دیجیتــال مارکتینــگ فعالیــت
میکنــد ،میباشــم .درکنــار ایــن فعالیــت،
بــه تدریــس هــم مشــغولم .فعالیت شــرکت
را بــا تعــداد کمــی از افــراد شــروع کــردم
ولــی بــا گســترش حــوزه فعالیــت ،تعــداد
کارمنــدان افزایــش یافــت .دختــر و پســرم
هــم در ایــن شــرکت مشــغول بــه کارنــد.
دختــرم مدیــر پــروژه برنامــه نویســی و
پســرم مدیــر طراحــی ســایت در شــرکت
اســت .دختــرم شانزدهســاله و پســرم 18
ســاله هســتند .مــن فعالیــت شــرکتی را
بــه خاطــر عالقــهای کــه بــه کارآفرینــی
داشــتم رهاانــدازی کــردم و گرنــه اگــر در
خانــه کار میکــردم ،درآمــدم بیشــتر بــود.
خــودم در دوران نوجوانــی و جوانــی حامــی
نداشــتم و بــا خــودم عهــد کــردم کــه اگــر
بــه جایــی رســیدم ،حامــی دیگران باشــم.

فرصتهای برابر

امیدوارم تعداد کارمندان دارای
معلولیتم بیشتر شوند ،چون
تمرکزشان باالست و کاری که به آنها
محول میشود را به بهترین شکل
ممکن انجام میدهند

تدریــس را خیلــی دوســت دارم و بــه
بیــش از هــزار نفــر دانشــجو و کارآمــوز را
در آموزشــگاههای مختلــف آمــوزش دادم.
فعالیت شما یک فعالیت خانوادگیست؟
خیــر .همســرم وکیــل و در موقعیــت
دیگــری مشــغول اســت امــا همیشــه
همــراه ،حامــی و در تمــام مراحــل زندگــی،
مشــوق و کمــک حالــم بودهاســت .فقــط
دختــر و پســرم ،بــا مــن همــکاری دارنــد.

فرزندان شما با چه آمادگی وارد شرکت
شدند و توانستند به جایگاه مدیریت پروژه
برسند؟
مــن خــودم از دوران مدرســه خاطــره خوبی
نداشــتم و چــون فکــر میکــردم مدرســه در
ایــران بــار علمــی مناســبی نــدارد ،اجــازه
نــدادم فرزندانــم بعــد از دبســتان ،در
مدرســه درس بخواننــد .آنهــا را از مدرســه
بیــرون آوردم و وارد محیــط کار کــردم
تــا در کنــار خــودم درس بخواننــد و کار
را یــاد بگیرنــد .دختــرم از نــه ســالگی بــه
شــرکت آمــد و زبــان انگلیســی ،ریاضــی،
برنامهنویســی و گرافیــک و هرچــه در کار
بــه آن نیــاز داشــت را از طریــق اینترنــت
یــاد گرفــت .پســرم هــم تــا کالس هشــتم
را در مدرســه خوانــد و بعــد از آن وارد
محیــط کار شــد .او هــم در کار بســیار
موفــق اســت .البتــه بچههــای مــن در
دوران تحصیــل ،جهشــی درسخواندنــد و
تیزهــوش هســتند .در شــرکت فقــط چنــد
نفــر از همــکاران ،در رشــته نرمافــزار درس
خواندهانــد و بقیــه ،مهارتهــای خــود را
در محیــط کار بــه دســت آوردنــد.
چگونه با موسسه رعد آشنا شدید؟

آموزشهای شما مجازی بودند؟
بلــه ،آموزشهــا مجــازی بودنــد .البتــه
مــن آمــوزش آنالیــن را دوســت نــدارم،
چــون مجبــور میشــوم بیشــتر از اینکــه
روی محتــوا تمرکــز کنــم ،روی چگونگــی
رفتــار و حــرف زدنــم تمرکــز کنــم .در
پــروژه کارســاز ،هفتــاد نفــراز افــراد
دارای معلولیــت از طــرف رعــد معرفــی و
در ایــن کالس شــرکت کردنــد کــه تجربــه
بســیار خوبــی بــود .در ایــن مــدت بــا
دردو دلهــای آنهــا هــم آشــنا شــدم و
متوجــه شــدم کــه در جامعــه چقــدر مــورد
بیمهــری قــرار گرفتهانــد.
با توجه به شناختی که از تواناییهای
بچههای رعد پیدا کردید ،آیا مایل هستید
که از آنها به عنوان کارمند در شرکت خود
استفادهکنید؟
در ایــن آموزشهــا ،بــا تواناییهــای
ایــن بچههــا آشــنا شــدم .در کالســی
کــه بطــور مجــازی و خصوصــی بــرای
ســه نفــر از کارآمــوزان رعــد برگــزار
کــردم ،متوجــه شــدم کــه یکــی از آنهــا(
آقــای مهــدی صداقــت مقــدم) کــه
رشــته نرمافــزار خوانــده بــود ،خیلــی
توانمنــد اســت .بعــد از اتمــام دوره بــه
او پیشــنهاد همــکاری در شــرکت را دادم
کــه ایشــان پذیرفــت و اکنــون بــه عنــوان
کارشــناس طراحــی ســایت در شــرکت
مشــغول بـهکار اســت .آقــای صداقــت در
حرفــه خــودش ،تواناییهــای بســیاری
دارد .در پــروژه بعــدی هــم کــه تعــداد70

افراد دارای معلولیت باید اعتماد به
نفس خود را باال ببرند تا بتوانند
توانمندی خود را در محیط کار ارائه
کنند

نفــراز بچههــای رعــد بــه مــن معرفــی
شــدند ،بــا افــراد توانمنــد بســیاری آشــنا
شــدم کــه ذهنیــت مــن را نســبت بــه
افــراد دارای معلولیــت ،کامــا تغییــر داد.
از بیــن ایــن افــراد ،دو نفــر را دعــوت بــه
کار کــردم .یکــی از بهتریــن کارمنــدان
برنامهنویســی مــا ،داوود جــوادی ،از
بچههــای رعــد اســت .او قبــا در خانــه
کار میکــرد و حــاال همــکار ماســت .در
حــال حاضــر چنــد نفــر از کارآمــوزان رعــد
هــم بصــورت دورکاری( ،فریلنســینگ)
بــا مــا همــکاری دارنــد و پروژههــای
تولیــد محتــوا را انجــام میدهنــد.
چهــار نفــر از همــکاران مــا ،معلولیــت
دارنــد .مدیــر بخــش  UIXشــرکت کــه
یکــی از حرفهایتریــن مشــاغل کشــور
اســت را آقــای کوتــاهقامتــی کــه بســیار
توانمنــد هســتند ،برعهدهدارنــد .در
شــروع ،ایشــان شــناختی از کامپیوتــر
نداشــت و از جامعــه هــم بــه دلیــل
برخوردهــای بــدی کــه دیدهبــود ،فــراری
بــود .ولــی بعــد از چنــد جلســه آمــوزش،
کار را کامــا یــاد گرفــت و وقتــی بــه او
پیشــنهاد همــکاری دادم ،خیلــی متعجب
شــد چــون بــا مــدرک دیپلــم ،کســی بــه
او پیشــنهاد کار ندادهبــود .بعــد از شــروع
بــه کار ،متوجــه ســرعت یادگیــری و
پیشــرفتش شــدم و یــک پــروژه را بــه
طــور کامــل بــه او ســپردم .کار را در
دســت گرفــت و بخوبــی مدیریــت کــرد
و بعــد از یکســال توانســت مدیریــت
قســمتی از شــرکت را در دســت بگیــرد.
اآلن یــک تیــم هفتهشــت نفــره را
مدیریــت میکنــد .میتوانــم ادعــا کنــم
کــه او بــه انــدازه ســه کارمنــد متخصــص
کارآیــی دارد .ویژگــی بچههــای دارای
معلولیــت ،تمرکــز بیشــتری اســت کــه

این نشان میدهد که نحوه آموزش شما
بسیار درست بوده که توانستهاید از تازه
وارد یک مدیر بسازید؟
مــن فــن بیــان خوبــی دارم و ســعی
میکنــم آموزشهــا را درســت منتقــل
کنــم ،ولــی توانمندیهــا و پشــتکار
خــود افــراد اســت کــه بــه نتیجــه منجــر
میشــود .دلیــل ایــن کــه افــراد پــس از
ســالها تحصیــل و کارکــردن نمیتواننــد
رشــد کننــد ایــن اســت که بــه آنهــا اعتماد
بــه نفــس داده نمیشــود .متاســفانه
در جامعــه مــا از همــان دوران کودکــی
و در دوران تحصیــل تــوی ســر بچههــا
میزننــد و تحقیرشــان میکننــد .دختــر
 16ســاله مــن کــه مدیــر پــروژه اســت
و بــا اعتمــاد بــه نفــس بــاال ،تعــدادی
از افــراد را مدیریــت میکنــد ،در دوران
مدرســه بســیار خمــود و افســرده بــود
و بــا اشــتیاق بــه مدرســه نمیرفــت.
برخــورد مناســب معلمــان ،خانــواده و
مدیــران ،باعــث افزایــش اعتمــاد بــه
نفــس و افزایــش توانمندیهــای افــراد
میشــود .وقتــی مــن از کارمندانــم،
تعریــف میکنــم ،انــرژی میگیرنــد و
بهتــر کار میکننــد .یکــی از مشــکالت
افــراد دارای معلولیــت ،کمبــود اعتمــاد
بــه نفسشــان اســت .یکــی از کارمنــدان
دارای معلولیــت کــه در حــال حاضــر
برنامهنویــس شــرکت اســت ،درکمتــراز
دو مــاه توانســت دو پــروژه مهــم را بــا دو
شــرکت بــزرگ پیــش ببــرد .ولــی همیــن
شــخص مرتــب از مــن تشــکر میکنــد
کــه بــا او کار میکنــم! ایــن شــخص،
خــودش را فــردی الیــق نمیدانــد و
فکــر میکنــد مــن از ســر ترحــم بــه او
کار دادهام .در حالــی کــه مــن بــا همــه
کارمندانــم خیلــی جــدی رفتــار کــرده
و از همــه آنهــا انتظــار کار خــوب دارم.
یکــی از همیــن بچههــا در شــروع بــه کار
در شــرکت ،تــا مذتــی لــب بــه چیــزی
نمــیزد و در محیــط کار بســیار معــذب
بــود .خیلــی بــا او کار کردیــم و ارتبــاط
گرفتیــم تــا بــا محیــط ســازگار شــود .بــه
نظرمــن نهادهــای مرتبــط بــه جــای ایــن
کــه فقــط نگــران مناسبســازی فیزیکــی
در محیــط کار باشــند ،بایــد از نظــر روحی
و روانــی ایــن افــراد را آمــاده حضــور در
محیــط کار کننــد .خیلــی دوســت دارم
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افرادی که از رعد معرفی شدند
از بهترین همکاران ما هستند

مــن در تعــدادی از گروههــای مجــازی
عضــو بــودم کــه متوجــه شــدم بــه دنبــال
اســتاد طراحــی ســایت میگردنــد.
موضــوع را پیگیــری کــردم و فهمیــدم
نیــاز بــه مدرســی بــرای تدریــس بــه افــراد
دارای معلولیــت در حــوزه اینترنــت دارنــد.
در ابتــدا از ورود بــه حــوزه افــراد دارای
معلولیــت ،تــرس داشــتم ولــی وقتــی
بــا موسســه نیکــوکاری رعــد و اهدافــش
آشــنا شــدم ،مشــتاق بــه همــکاری شــدم.
ســال پیــش یــک دوره آموزشــی طراحــی
ســایت را بطــور مجــازی بــرای موسســه
ســکان کــه پــروژه آمــوزش رعــد را بــه
عهــده داشــت را برگــزار کــردم و از ایــن
طریــق بــا رعــد بیشــتر آشــنا شــدم .بعــد
از ایــن ارتبــاط ،بــه ســه نفــر از کارآمــوزان
رعــد بطــور خصوصــی آمــوزش دادم .در
دوره کارســاز  3هــم قــرار اســت یــک دوره
آموزشــی طراحــی ســایت را تدریــس کنــم.

روی کار دارنــد .در حــال حاضــر چهــار
نفــر از افــرادی کــه از رعــد معرفــی شــدند،
از بهتریــن همــکاران مــا هســتند.
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کــه کالسهــا ،حضــوری برقــرار شــوند
تــا از نزدیــک بتوانــم اعتمــاد بــه نفــس
کارآمــوزان را بــا برجســته کــردن نقــاط
قوتشــان ،افزایــش دهــم .خیلــی مهــم
اســت کــه رعــد یــا بهزیســتی چگونــه ایــن
فــرد را معرفــی کننــد؟ از موضــع ترحــم یــا
از موضــع معرفــی تواناییهــای آنهــا؟ مــن
اگــر بخواهــم چنیــن افــرادی را بــه جایــی
معرفــی کنــم ،بــا برجســته کــردن توانایــی
آنهــا اینــکار را انجــام میدهــم نــه ایــن
کــه بگویــم صــواب دارد کــه افــراد دارای
معلولیــت را جــذب کنیــد .ایــن برخــورد
حــس خوبــی بــه کارفرمــا نمیدهــد.
کارفرمــا بایــد احســاس کنــد کــه اگــر
نیرویــش را از افــراد دارای معلولیــت
بگیــرد ،بــه نفــع خــودش اســت.
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به عنوان کارفرمایی که عالقمند به همکاری
با موسسه رعد هستید ،چه توصیهای به
این مرکز دارید؟
بــه نظــرم بایــد روی روانشناســی کارآموزان
بیشــتر کار کننــد و بــه آنهــا اعتمــاد بــه
نفــس بدهنــد .چــون تــا وقتــی آنهــا
نتواننــد خودشــان را و توانمندیشــان
را ارائــه دهنــد ،در محیــط کار نتیجــه
نمیگیرنــد .بایــد در هنــگام معرفــی،
ســر خــود را بــاال بگیرنــد و تخصــص و
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توانمندیهایشــان را ارائــه دهنــد .وقتــی
یکــی از کارمنــدان را بــه جایــی بــرای
گرفتــن پــروژه میفرســتم ،مدتــی بــا
او کار میکنــم کــه چطــور خــودش را
معرفــی کنــد .ایــن فــرد بــا هــر نــوع
معلولیــت جســمانی ،اگــر بتوانــد خــودش
را خــوب ارائــه دهــد ،کســی بــه جســمش
نــگاه نمیکنــد .افــراد دارای معلولیــت
بایــد اعتمــاد بــه نفــس خــود را بــاال ببرنــد
تــا بتواننــد توانمنــدی خــود و آنچــه بلدنــد
را نشــان دهنــد .مشــکل اول ،کمبــود
اعتمــاد بــه نفــس و مشــکل دوم ،داشــتن
توانمنــدی و تخصــص اســت .مــن مایلــم
از ســال آینــده در رعــد کالس حضــوری
داشتهباشــم تــا هــم بــه بچههــا چگونگــی
داشــتن اعتمــاد بــه نفــس را یــاد دهــم
و هــم تخصصــی بیامــوزم کــه بتواننــد
در جایــی مشــغول بــه کار شــوند .االن
بســیاری از شــرکتها در شهرســتانها
از طریــق مجــازی بــا افــرادی در تهــران
کار میکننــد .مــن خــودم  80درصــد
از مشــتریانم را ندیــدهام و فقــط صــدای
یکدیگــر را شــنیدهایم .بنابرایــن در کار
مجــازی ،ظاهــر بــه چشــم نمیآیــد،
فقــط توانایــی انجــام کار اســت کــه حــرف
اول را میزنــد .البتــه بهتــر اســت کــه
افــراد دارای معلولیــت در اجتمــاع حضــور
داشتهباشــند ،چــون وقتــی ایــن بچههــا
وارد محیــط کار میشــوند ،تــک تــک
همــکاران خــود را موظــف بــه همــکاری
بــا آنهــا میکننــد .مهــم ایــن اســت
کــه ایــن افــراد در جامعــه دیــده شــوند
تــا فرهنگســازی الزم صــورت بگیــرد.
مــن ســی نفــر کارمنــد دارم کــه چهــار

در حال حاضر امکان این را دارید که بازهم
از افراد دارای معلولیت جذب کنید؟
بلــه ایــن امــکان در شــرکت وجــود دارد و
مشــتاق همــکاری بیشــتر بــا ایــن افــراد
هســتم .دوســت دارم شــرایطی پیــش
بیایــد کــه بتوانــم حضــوری در رعــد بــه
بچههــا آمــوزش دهــم .بچههــای دارای
معلولیــت ،بســیار قــدردان هســتند.
چه توصیه ای به کارفرماها و به خود افراد
دارای معلولیت دارید؟
مــن بــه کارفرماهــا و صاحبــان شــرکتها
توصیــه میکنــم کــه بــه توانمندیهــای
افــراد دارای معلولیــت نــگاه کننــد نــه
بــه شــرایط ظاهــری و جســمی آنهــا.
نــگاه کارفرماهــا بــه کارمنــدان دارای
معلولیــت ،نبایــد یــک دیــدگاه شــعاری
و تظاهــری باشــد .بــه کارفرماهــا توصیــه
میکنــم ،اطالعاتشــان را در مــورد ایــن
افــراد بــاال بــرده و حتــی بهطورآزمایشــی
مدتــی بــا آنهــا کار کننــد و اگــر مــورد
قبولشــان بــود ،آنهــا را بپذیرنــد .گذرانــدن
ایــن دوره آزمایشــی ،هــم بــرای کارفرمــا و
هــم بــرای افــراد دارای معلولیــت بســیار
مفیــد اســت .توصیــهام بــه افــراد دارای
معلولیــت هــم بــاال بــردن اعتمــاد بــه
نفــس و گذرانــدن دورههــای حرفــهای و
تخصصــی مــورد نیــاز بــازار کار اســت.

زمزمه

مبارک بادت
برآمد باد صبح و بوی نوروز
به اکم دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
مبارک بادت این روز و همه روز
تقدیم تو باد
یک عالمه عطر بید تقدیم تو باد
تبریک بسی شدید تقدیم تو باد
 دارایی ما تنها دل و قلوهایست
این هم دم صبح عید تقدیم تو باد
رضا صداقت

فرصتهای برابر

شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

آیا این چهار کارمند شما مربی شغلی ( Job
 ) couchداشتند؟ قرار است این آمادگیها
توسط مربیان شغلی انجام شود؟
بلــه اینهــا مربــی شــغلی دارنــد ولــی
آنهــا ،از منظــر معرفــی تواناییهــای ایــن
بچههــا وارد نمیشــود .روز اول بــه مــن
گفتنــد؛ میدانســتی گرفتــن افــراد دارای
معلولیــت چقــدر بــرای شــرکت شــما مفید
اســت؟ چــرا بایــد بــه کارفرمــا چنیــن
چیــزی گفتــه شــود و بــا جلــب ترحــم او
را بــه ایــن کار ترغیــب کــرد؟ مــن چــه
نیــازی بــه جــذب فــرد دارای معلولیــت
دارم؟ بــرای مــن توانایــی و توانمنــدی در
کار اســت کــه مهــم اســت .توانمنــدی
همــکاران اســت کــه بــه شــرکت منفعت
میرســاند .درســت اســت کــه مــن در
قبــال افــراد دارای معلولیــت احســاس
مســئولیت میکنــم ،ولــی اگــر ایــن افــراد
بــرای مــن ســودی نداشتهباشــند ،حاضــر
بــه همــکاری بــا آنهــا نیســتم .در صورتــی
بــا آنهــا همــکاری میکنــم کــه بــرای
شــرکت منفعــت داشتهباشــد .مثــل
همیــن چهــار نفــر کــه همــکاری بــا آنهــا
بــه نفــع شــرکت اســت.

کارفرما باید احساس کند
که اگر نیرویش را از افراد دارای
معلولیت بگیرد،
به نفع خودش است

نفــر از آنــان معلولیــت دارنــد و دوســت
دارم زمانــی بیایــد کــه همــه کارمندانــم
معلولیــت داشتهباشــند ،نــه بــه خاطــر
اینکــه بخواهــم در حقشــان لطــف کنــم،
بــه خاطــر اینکــه ،تمرکزشــان باالســت و
کاری کــه بــه آنهــا محــول میشــود را بــه
بهتریــن شــکل ممکــن انجــام میدهنــد.
در حــال حاضــر بیشــتر شــرکتها
عالقمنــد بــه جــذب افــرادی هســتند کــه
در حــوزه طراحــی ســایت تخصــص دارنــد
چــون عــده زیــادی از متخصصــان ایــن
حــوزه مهاجــرت کــرده و نیــروی متخصص
در ایــن حــوزه بســیارکم اســت .دوســتان
دارای معلولیتــی کــه بــه ایــن حــوزه کار
وارد میشــوند ،بایــد قــدر خــود را بداننــد
و بداننــد کــه جامعــه بــه کار و خدمــت
آنهــا نیــاز دارد .وقتــی چنیــن حســی
را نســبت بــه خــود پیــدا کننــد ،راحــت
میتواننــد وارد جامعــه شــوند.
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گفتوگو مهارتی است که تا زمانی انسان زنده است به آن نیاز دارد

با مدرسان رعد....
از زمانی که شیوع کووید  19به تعطیلی مراکز آموزشی انجامید و
آموزشهای مجازی را جایگزین کالسهای حضوری کرد ،مجتمع
رعد نیز به فکر تهیه بستههای آموزشی و آموزشهای مجازی
افتاد .در این شماره نشریه توانیاب با چهار نفر از اساتید که در
همکاری با رعد ،به آموزش موضوعات مختلفی به عالقمندان
پرداختند ،گفتوگو کردیم.

ساسـان نصیـری ،فارغالتحصیـل رشـته مهندسـی و دانشآموختـه دانشـکده مدیریـت از دانشـگاه تهران اسـت .او
 28سـال تجربـه در زمینـه فـروش و بازاریابی در شـرکتهای داخلـی و خارجـی دارد .مهندس نصیـری از طریق واحد
اشـتغال بـا مجموعـه رعد آشـنا شـد و یـک دوره کالسهـای فنون مذاکـره را بصورت بسـته آموزشـی آمـاده کرد .او
امیـدوار اسـت بـا بهتر شـدن شـرایط پاندمـی کرونا بتوانـد کالسهای حضـوری را در ایـن مرکز برگـزار کند.

آموزش فنون مذاکره به چه صورت ارایه میشود و چه بازخوردی
از شرکتکنندگان داشتید؟
ضبط این بسته آموزشی را در چهار جلسه انجام دادیم.
فنون مذاکره ،درسی بیست ساعته است که در پنج جلسه
چهار ساعته ارائه میشود .هنوز بازخوردی از شرکت کنندگان
نداشتم چون آموزشها بصورت ضبط ویدیویی بود.
این آموزشها چه تاثیری برتوانمندی واشتغال شرکتکنندگان
در دوره خواهد داشت؟
وقتــی انســان شــروع بــه ایجــاد ارتبــاط بــا افــراد خانــواده،
دوســتان و همــکاران از طریــق صحبــت کــردن میکنــد،
بــه نوعــی در حــال مذاکــره بــا اطرافیانــش اســت .پــس
گفتوگــو مهارتــی اســت کــه همیشــه و تــا زمانــی کــه
انســان زنــده اســت بــه آن نیــاز دارد.

چه پیشنهادی در مورد بهتر شدن دورههای آنالین و آفالین دارید؟
کالس اصول فنون مذاکره چون قسمت عمدهاش به زبان بدن
برمیگردد ،اگر بصورت حضوری برگزار شود ،جذابیت بیشتری
داشته و ارتباط مفیدتری با مخاطب ایجاد میکند ،چون 90
درصد صحبتها را با زبان بدن و نه با کالم ،ارائه میدهیم.
چه توصیهای به دوستان دارای معلولیت دارید؟
برای من سخت است که بخواهم توصیهای به این افراد کنم،
ولی به عنوان کسی که سالهاست معلم بوده و در حال
حاضر هم مدرس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است،
میتوانم بگویم که یادگیری هیچ ارتباطی با جسم افراد ندارد
و اگر نقصی در یک عضو بدن انسان وجود داشته باشد ،دلیل
براین نیست که او نتواند یاد بگیرد .به تجربه هم دیدهام که
قدرت یادگیری توانیابان عزیز بیشتراز سایرین است.

عزیزان دارای معلولیت جسمی حرکتی ،ضریب هوشی باالیی دارند
فائزه رضایی ،کارشـناس ارشـد مدیریت منابع انسـانی اسـت و ده سـال اسـت که بطـور تخصصی در این حـوزه فعالیت
دارد .او بـا مرکـز رعـد از قبـل آشـنا بود ولی به پیشـنهاد آقـای میرهادی دوره آموزشـی " ارتبـاط موثـر" را برنامهریزی
و ضبـط کـرد .دوره "ارتبـاط موثـر با رویکـرد تحلیل رفتـار متقابل همراه بـا تقویت مهارت شـنیدن فعال" در اسـتودیو
مرکـز رعـد ضبط شـد و در اختیار کاربـران قرار گرفـت .هدف از ایـن دوره ارتقـای مهارتهای فـردی و اجتماعی افراد
اسـت کـه هـم در زندگـی شـخصی وهـم در زندگـی حرفهای موثر اسـت .ایـن کالسهـا بطور آفالیـن و در مـدت پنج
سـاعت ارائه میشـود.
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افراد دارای معلولیت را از نظر توانایی یادگیری چگونه ارزیابی
میکنید؟
به نظرم عزیزان دارای معلولیت جسمی حرکتی ،ضریب
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چه توصیهای به توانیابان دارید؟
ارتقای سرمایههای روانشناختی چون؛ امید ،خوش بینی،
خودکارآمدی ،تابآوری و اعتماد به نفس ،به توانیابان عزیز
کمک میکند تا در سختیها استوار بمانند ،ناامید نشوند
و مسیر خود را ادامه دهند .از زحمات عزیزانی که بیدریغ
در مجموعه رعد تالش میکنند سپاسگزارم و امیدوارم
با مشارکت و ارتقای آگاهی در جامعه ،اشتغال توانیابان
افزایش یافته و مجموعه رعد در رسیدن به اهداف خود موفق
و مانا باشد.

امیرحسـین ظهـوری ،رئیـس هیـات مدیـره شـرکت مشـاوره مدیریتـی آرمـان رویکرد اندیـش ،MAP
کارشـناس مهندسـی صنایع و کارشـناس ارشـد  MBAاسـت و  22سـال سـابقه فعالیت در زمینههای
مدیریتی دارد.
چه آموزشهایی را ارائه میدهید ونحوه ارائه چگونه است؟
دوره آداب معاشرت در محیط کاری ،بصورت یک دوره 16
ساعته ارائه میشود .این آموزشها هم از طریق حضوری و
هم آنالین ارائه شده که بسته به شرایط ،میتوان ترکیبی از
هر دو حالت باشد .پس از پایان دورههای آموزشی و شرکت در
امتحان ارزیابی ،به شرکتکنندگان گواهینامه آموزشی داده
میشود.
آین آموزشها چه تاثیری بر توانمندی و اشتغال افراد دارای
معلولیت دارد؟
اگر دوستان این آموزشها را فرا گیرند و در کارگاههای مرتبط
شرکت کنند ،آمادگی الزم برای شروع هر کاری را پیدا میکنند.
البته وجود یک دوره کارآموزی در محیط کار هم میتواند
بسیار موثر باشد .رکن اولیه در هر محیط کاری ،مهارت
برقراری ارتباط درست است .مسلما دانستن آداب و معاشرت
در محیطهای کاری میتواند به برقراری ارتباط با همکاران

و مشتریان کمک زیادی کند .متاسفانه در سالهای اخیر در
آموزشهای دانشگاهی ،به این مقوله توجه الزم نشدهاست.
افراد دارای معلولیت را از لحاظ توانمندی و یادگیری در این
حوزه چگونه ارزیابی میکنید؟
افراد دارای معلولیت میتوانند براساس تواناییها و قابلیتهای
خود آموزشهای الزم را ببینند و با توجه به تواناییهایی که
دارند مشغول به کار شوند .البته درک توانایی هر کس بیشتز
از همه برعهده خود آن شخص است.
چه توصیه و پیشنهادی برای بهتر شدن آموزشهای آنالین و
آفالین دارید؟
با توجه به شرایط پیشآمده و شیوع بیماری کرونا ،در حال
حاضر این آموزشها بطور آنالین برگزار میشود ولی امیدوارم
با اتمام این شرایط ،آموزشها به صورت حضوری و کارگاهی
ارائه شود که اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.
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شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

چه مزایا و چالشهایی در نحوه آموزش آنالین میبینید و چه
پیشنهادی برای آموزش بهتر به کارآموزان دارید؟
یکی از مزیتهای آموزشهای آنالین ،برقراری عدالت آموزشی
در سراسر کشوراست که عالقمندان میتوانند به منابع غنی
آموزشی در هرجایی که باشند ،دسترسی داشت ه و نیاز به
حضور در تهران و یا مراکز استانها نداشتهباشند .ولی یکی
از آسیبهای آموزشهای مجازی نبودن امکان برای کارهای
عملی به صورت گروهی است .برای بهبود کیفیت آموزش،
میتوان از طریق سنجش نیازهای کاربران به صورت منظم و
دریافت بازخورد ،از کیفیت آموزشهای ارائه شده مطلع شد.

هوشی باالیی دارند و میتوانند به راحتی آموزش ببینند و
مهارتهای خود را ارتقا دهند .شاید بهترین مثال برای این
مدعا ،شرکت فیروز است که توسط این افراد اداره شده و
محصوالت با کیفیتی را در اختیار جامعه قرار میدهد.

رکن اولیه در هر محیط کار ،مهارت برقراری ارتباط درست است
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در حال باش و در حال انتخاب بهتری کن!
بهـاره حاجیهـا ،دانشآموخته رشـته مدیریـت جهانگردی و کارشناسـی ارشـد برنامهریزی توریسـم
اسـت .او مدتـی بـه عنـوان تحلیلگـر داده کسـب وکار و محقق بازار با شـرکتها و اسـتارتآپهایی
مثـل؛ دیجـیکاال و زورق همـکاری کردهاسـت .حاجیهـا در دوسـال گذشـته تغییر مسـیر داده و به
عنـوان مـدرس در حوزههـای هنـری مانند؛ ویتـرای ،تیفانـی ،آینه آنتیـک و پتینه مشـغول فعالیت
ا ست .

آشنایی شما با رعد چگونه بوده است و در چه زمینهای با
این مرکز همکاریدارید؟
آشـنایی مـن بـا مجموعـه رعـد بـه چنـد سـال قبـل که
دورادور اخبـار مربـوط به ایـن مجموعه را دنبـال کرده و
گاهـی مشـارکت در بازارچههـای آن برمیگـردد .آن زمان
چـون شـاغل بودم زمـان کمتـری را برای حضـور در رعد
اختصـاص مـیدادم ،ولـی در چندمـاه اخیـر برنامههایـم
منعطفتـر شـد و میتوانـم وقـت بیشـتری در رعـد
بگـذارم .مـن دوره آمـوزش تکمیلـی هنر ویترای(نقاشـی
روی شیشـه) را در  12جلسـه بصـورت مجـازی و آفالیـن
ارائـه دادم .البتـه دوره مقدماتـی ویتـرای ،توسـط
اسـتاد دیگـری قبلا در رعـد آمـوزش داده شـده بـود.
بـا توجـه بـه ایـن موضـوع کـه آموزشهـا باید منجـر به
نتیجـه و در راسـتای اشـتغال باشـند ،جلسـه دوازدهـم،
بـه آموزشهـای مرتبـط بـا بـازار ،رقبـا ،قیمتگـذاری،
چگونگـی راهانـدازی کانالهـای فـروش و....اختصـاص
داده شـد.
آیـا افرادی کـه آمـوزش میبینند قـادر خواهنـد بود از
این طریـق به درآمد و اشـتغال برسـند؟
بـا یاد گرفتـن مهارتهای هنـری و اضافه کردن چاشـنی
خالقیـت بـه محصـوالت و همچنیـن کاربردیکـردن آثار
تولیـد شـده ،دوسـتان میتواننـد محصوالتشـان را بـه
فـروش برسـانند و بـا رویکرد خوداشـتغالی ،کسـب وکار
کوچـک خانگـی خـود را راهانـدازی کننـد .البتـه همـه
اینهـا نیازمنـد صبر ،پشـتکار ،خالقیـت و خوشقولی در
مقابـل مخاطب و مشـتری اسـت.
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چـه مشـکالت و چالشهایـی در نحـوه آمـوزش مجازی
میبینیـد و چـه پیشـنهادی برای آمـوزش بهتـر دارید؟
آمـوزش مجـازی و آنالیـن فرصـت آمـوزش بـرای همـه و
در هرجـای ایـران را ایجـاد میکنـد و هرکسـی از هرجـا
میتوانـد بـه ایـن آموزش-هـا دسترسـی داشتهباشـد.
امـا در عیـن حـال بـا چالشهایـی هـم مواجـه اسـت به
عنـوان مثـال ،سـرعت پاییـن اینترنـت ممکـن اسـت در
آموزشهـا تاثیـر منفی داشتهباشـد ضمن اینکـه ،آموزش
مهارتهـای هنـری ،با حضـور فیزیکی مـدرس و هنرجو،
کارآمدتـر هسـتند .پایین بودن سـرعت اینترنت ،از عوامل
بیـرون از رعـد اسـت ،امـا بـا کمـک دوسـتان شـاغل در
واحـد آمـوزش ،میتـوان پـل ارتباطـی نزدیکتـری بیـن
مدرسـین و تولیـد کنندههـای محتـوای آموزشـی و
مخاطبـان و هنرجوهـا برقـرار شـود تا گام بـه گام با هم
پیـش رفتـه و ایـرادات کار شـناخته و رفع شـود.
سخن آخر و توصیه به توانیابان ؟
زندگـی مـا لحظه بـه لحظهاش بـا انتخابهایمان شـکل
میگیـرد .هـر لحظـه انتخـاب میکنیـم و مسـئول
انتخابهایمان هسـتیم .گذشـته که گذشـته ولـی آینده
بـه انتخابهـای مـا کـه ممکـن اسـت دوره بـه دوره
تغییـر کننـد ،برمیگـردد .پـس مـا فقـط لحظه حـال و
انتخابهایمـان را داریـم.
در حال باش ! ودر حال ،انتخاب بهتری کن .حتی اگر
انتخابهای گذشته دلخواهت نبوده ،ما هنوز اآلن را
داریم.
اآلن  ،اکنون و اینجا . ....

سال گذشته ،تحت عمل قرار گرفتم و کیسۀ صفرایم را در آوردند .مدتی دراز در اثر این عمل بستری و
فاقد حرکت بودم
در همین سال به سن شصت رسیدم و شغل مورد عالقه ام از دستم رفت .سی سال از عمرم را در این
مؤسسۀ انتشاراتی سپری کرده بودم
در همین سال درگذشت پدرم ،غم به جانم ریخت و دلم را از اندوه انباشت
در همین سال بود که پسرم تصادف کرد و در نتیجه از امتحان پزشکیاش محروم شد و مجبور شد
چندین روز گچ گرفته در بیمارستان مالزم بستر شود
از دست رفتن اتومبیل هم ضرر دیگری بود که وارد شد
و در پایان نوشت
خدایا ،چه سال بدی بود پارسال!
ّ
متوجه شود ،وارد اطاق شد و همسرش را غرق
در این هنگام همسر نویسنده ،بدون آن که همسرش
افکار و چهرهاش را اندوهزده یافت .از پشت سر به او نزدیک شد و آنچه را که بر صفحه کاغذ نقش
بسته بود خواند.
بی آنکه وا کنشی نشان دهد تا همسرش از وجود او آ گاه شود ،اطاق را ترک کرد.
اندکی گذشت که دیگربار وارد شد و کاغذی را روی میز همسرش در کنار کاغذ او نهاد.
نویسنده نگاهی به آن کاغذ انداخت و نام خودش را روی آن دید؛ روی کاغذ نوشته شده بود:
سال گذشته از ّ
شر کیسۀ صفرا ،که سالها مرا قرین درد و رنج ساخته بود ،رهایی یافتم.
سال گذشته در سالمت کامل به سن شصت سال رسیدم و از شغلم بازنشسته شدم و حاال میتوانم
اوقاتم را بهتر از قبل با تمرکز بیشتر و آرامش افزونتر ،صرف نوشتن کنم.
در همین سال بود که پدرم ،در نود و پنج سالگی ،بدون آنکه زمینگیر شود یا ّ
متکی به کسی گردد،
بی آنکه در شرایط نامطلوبی قرار گیرد ،به دیدار خالقش شتافت.
در همین سال بود که خداوند به پسرم زندگی دوباره بخشید.
اتومبیلم از بین رفت ّاما پسرم بی آن که آسیب جدی ببیند ،زنده ماند
و در پایان نوشته بود:
سال گذشته از مواهب گستردۀ خداوند برخوردار بودیم و چقدر به خوبی و خوشی به پایان رسید!
نویسنده از خواندن این تعبیر و تفسیر زیبا و دلگرم کننده ،از رویدادهای زندگی در سال گذشته
ّ
متحیر شد .
بسیار شادمان و خرسند و در عین حال

حیاط خلوت
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افـراد دارای معلولیـت را از نظـر توانایـی و یادگیـری
چگونـه ارزیابـی میکنیـد؟
مـن با افراد دارای معلولیت بسـیار توانمندی آشـنا شـدم
و چیزهـای زیـادی از آنهـا یادگرفت ه و هنوز یـاد میگیرم.
کسـانی را دیـدم کـه با تمام سـختیها ،فعل خواسـتن را
صرف کـرد ه و الهـام بخش دیگـران بودهاند.

آیـا شـرکت کننـدگان در دوره مـورد ارزیابـی قـرار
میگیرنـد و بـه آنهـا گواهی پایـان دوره داده میشـود؟
عزیـزان شـرکتکننده در صـورت تمایـل میتواننـد از
طریـق سـلزمان فنی حرفـهای در دو مرحلـه آزمون کتبی
و عملـی شـرکت و مـدرک معتبـر بینالمللـی را از
سـازمان فنیحرفـهای دریافـت کننـد.

نویسندهای مشهور ،در اتاقش نشسته بود تک و تنها ،دلش ماالمال از اندوه ،قلم در دست گرفت
و چنین نوشت :
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پرهـام اسـد الـه زاده ،هجـده سـاله بود کـه بـه نوعی از
سـرطان مبتلا گشـت .این بیمـاری علاوه بـر اثراتی که
مسـتقیما بر او گذاشـت ،از طریق داروهای مورد اسـتفاده
هـم اثـرات مخربی بر جسـم او تحمیل کرد .ولـی روحیه و
نـگاه مثبت پرهـام به زندگـی و نیز حمایتهـای خانواده،
منجـر بـه پیشـرفت او در عرصههـای مختلـف زندگیـش
شـد .بـا پرهـام و مادر کـه او هم بـه دلیل ضایعـه در مچ
پا ،موقتا ویلچرنشـین شـده بـود ،در محل موسسـه رعد
بـه گفتوگو نشسـتیم.

خانم وزیرینیا؛
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
پرهــام اســد الــه زاده ،متولــد ســال
 1374هســتم .در ســال  ،1392مشغول
بــه تحصیــل در دوره پیشدانشــگاهی
بــودم کــه بــه نوعــی از ســرطان خــون
بدخيــم )ALL ) ،مبتــا شــدم .در
دبیرســتان رشــته ریاضــی میخوانــدم.
البتــه بــه هنرســتان عالقــه داشــتم،
ولــی بــه اصــرار پــدر و مــادرم بــه
دبیرســتان رفتــم .شــیمی درمانــی،
ســبب شــد کــه در امتحانــات خــرداد
شــرکت نکنــم .همزمــان بــا شــیمی
درمانــی ،ویــروس ســیتومگالوویروس
روی سیســتم عصبــی و حســی حرکتــی
مــن تاثیــر گذاشــت و طــی مــدت
کوتاهــی ،بیحســی از نــوک پایــم
شــروع شــد و تــا گردنــم بــاال آمــد.
در آن زمــان ،داروهــای کنتــرل ایــن
ویــروس در ایــران موجــود نبــود و
بســیار تــاش کردیــم تــا بتوانیــم ایــن
دارو را از خــارج از کشــور تهیــه و اثــرات
مخــرب ایــن ویــروس را کنتــرل کنیــم.

یک زندگی

پرهام :با انجام تمرینهای مداوم
زیر نظر متخصصان ،به تدریج بدنم
قوت گرفت و توانستم بر ترسهایم
غلبه کرده و انجام کارهایی که دوست
داشتم را شروع کنم

بــه دلیــل کاهــش سیســتم ایمنــی
بدنــم دراثــر شــیمیدرمانی ،بــه قــارچ
مقاومــی از نــوع کاندیــدا آلبیکنــس
مبتــا و دچــار مننژیــت مغــزی هــم
شــدم .مصــرف کورتــون زیــاد منجــر
بــه پوکــی اســتخوانهایم شــد و بــا
فشــار نامناســبی کــه مربــی ورزشــی
روی پایــم انجــام داد در قســمتی از

اســتخوان فمــورم شکســتگی ایجــاد
شــد .بــرای ترمیــم اســتخوان ،مجبــور
بــه اســتراحت مطلــق طــی شــش مــاه
شــدم کــه ایــن بــی تحرکــی ،هــم
موجــب تحلیــل عضالتــم تــا جاییکــه
قــادر بــه بلنــد کــردن اشــیای ســبک
هــم نبــودم شــد و هــم زخــم بســتر
گرفتــم.
چگونــه بــا ایــن همــه بیمــاری کــه
پشــت ســر هــم بــا آنهــا مواجــه شــدی
کنــار آمــدی و حــاال ایــن همــه محکــم
و اســتوار هســتی؟
پرهــام :وقتــی قــرار شــد از مــن نمونــه
مغــز اســتخوان بگیرنــد ،حــدس زدم
کــه مشــکلم چیســت .خواهــر و پــدرم
بــا دکتــر صحبــت کردهبودنــد کــه در
مــورد نــوع بیمــاری ،چیــزی بــه مــن
نگوینــد ولــی خــودم فهميــده بــودم
کــه بیماریــم چیســت .بــا وجــود
ایــن کــه معمــوال در مواجهــه بــا هــر
نامالیماتــی خیلــی زود از کــوره در
میرفتــم و عصبــی میشــدم ،ولــی در

خانــم وزیرنیــا شــما هــم از خودتــان
بگو یید :
پروانــه وزیرنیــا ،مــادر پرهــام هســتم.
در چندســالی کــه بیماریهــای
پــیدر پــی بــرای پرهــام پیــش آمــد،
مســیر زندگــی مــا تغییــر کــرد.
رویارویــی بــا بیماری شــدید و معلولیت
فرزنــد بــرای هــر پــدر ومــادری ،بســیار
دشــوار اســت و گاهــی از خداونــد گله
میکنــم .مــن و همســرم همیشــه
در صــدد کمــک بــه دیگــران بــوده و
انتظــار چنیــن اتفاقاتــی را نداشــتیم.
البتــه خــدا را شــکر میکنــم کــه
پرهــام بــا روحیــه مقاومــش ،توانســته
بــر بیماریهــای خــود غلبــه کنــد.
در طــول ایــن هشــت ســال ،بارهــا
اشــکم جــاری میشــود و همیشــه ایــن
پرهــام اســت کــه دلداریــم میدهــد.
مــن کــه بــه دلیــل دررفتگــی مــچ
پایــم چنــد روزی اســت ،مجبــور بــه
اســتفاده از ویلچــر شــدهام ،میبینــم
کــه چقــدر کارکــردن و رفــت و آمــد
بــا ویلچــر ســخت اســت و ایــن وســیله
چقــدر درکارو زندگــی ،محدودیــت
ایجــاد میکنــد.
پرهــام ،هــم در خانــه و هــم در
مراکــز هــال احمــر ،فعالیتهــای
فیزیوتراپــی و توانبخشــی را انجــام
مــیداد و توانســته بــود بــا کمــک
ابــزار توانبخشــی ،در پارالــل قــدم
هــاي كوتــاه بــردارد و راه بــرود ولــی

پرهام :با وجود اینکه رفت و آمد به
تنهایی با ویلچر درکوچه و خیابانهای
مناسبسازی نشده ،بسیار دشوار
بود ولی هرجور بود این کار را انجام
دادم که برایم لذت بخش بود

متاســفانه بــا مداخلــه یــک فــرد
بدنســاز بــي توجــه کــه بــه پایــش
فشــار وارد آورد ،اســتخوان لگنــش
تــرک برداشــت و مجبــور به اســتراحت
مطلــق  6ماهــه شــد .ایــن اتفــاق در
درمانــش وقفــه ایجــاد کــرد .بــه دلیــل
اســتراحت مطلــق ،زخــم بســتر گرفــت
و شــیوع بیمــاری کرونــا هــم مزیــد بــر
علــت شــد .قــرار اســت بعــد از انجــام
آزمایــش تراکــم اســتخوان ،جلســات
توانبخشــی او دوبــاره شــروع شــوند.
بــرای مشــکل زخــم بســتر ،هــم از
داروهــای قــوی دیگــری اســتفاده
میکنــد ولــی بــا اعتقــاد بــه معجــزه
الهــی و بــا اراده و همــت پرهــام ،
مطمئــن هســتم کــه ایــن مشــکل هــم
رفــع میشــود.
چگونــه بــا موسســه رعــد آشــنا
شــدی؟
پرهــام :بــه پیشــنهاد خواهــرم کــه
از طریــق بازارچههــای رعــد بــا ایــن
مرکــز آشــنا شــده بــود ،بــا رعــد
آشــنا شــدم .بعــد از ایــن آشــنایی
در کالسهــای آموزشــی ثبتنــام
کــردم و از خدمــات کلینیــک
توانبخشــی بهرهمنــد شــدم .بــا
انجــام تمرینهــای مــداوم زیــر نظــر
متخصصــان ،بــه تدریــج بدنــم قــوت
گرفــت و توانســتم بــر ترسهایــم
غلبــه کــرده و انجــام کارهایــی کــه
دوســت داشــتم را شــروع کنــم.
مثــا بــه تنهایــی از خانــه خــارج
میشــوم ،بــه تنهایــی رانندگــی
میکنــم و بــه مســافرت مــیروم.
البتــه خانــواده و مخصوصــا مــادرم

بــه نظــر میآیــد پرهــام بــا
شــخصیت مثبتــی کــه دارد،
توانســته بــا شــرایطش کنــار آمــده
و بــه ادامــه زندگــی امیــدوار باشــد.
ایــن نشــان میدهــد کــه خانــواده
در پــرورش شــخصیت او موفــق
عمــل کردهاســت .چــه نقشــی بــه
عنــوان مــادر بــرای خــود در ایــن
جهــت بــرای خــود قائــل هســتید؟
مــادر :امیــدوارم اینطــور باشــد و اگــر
جایــی هــم کوتاهیهایــی کردهباشــم،
بتوانــم جبــران کنــم .پــدر پرهــام در
مواجهــه بــا شــرایط پرهــام بهتــر از
مــن عمــل میکنــد و مــن را هــم
بــه همراهــی بیشــتر و نگرانــی کمتــر
دعــوت میکنــد .پرهــام خواهــری
دارد کــه  5ســال از او بزرگتــر
اســت و بایــد بگویــم کــه بیشــتر ایــن
موقعیتهــا و فرصتهــا را دختــرم
بــرای او ایجــاد کردهاســت .دختــرم
ازدواج کــرده ولــی همیشــه همــراه و
همــدل پرهــام بــوده و هســت .مجتمع
رعــد را هــم او بــه پرهــام معرفــی کرد.

یک زندگی
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آشنایی با رعد
باعث تغییر نگرش و دیدگاه پرهام به زندگی شد

ایــام شــیمیدرمانی بســیار آرام بــودم.
انــگار خدا صبــر و تــوان آن درمانهای
ســخت را بــه مــن دادهبــود .همیشــه
مــرگ را خیلــی ســاده تصــور میکــردم
کــه مثــا فــردی شــب میخوابــد
و صبــح بیــدار نمیشــود و یــا یــک
نفــر تصــادف میکنــد و میمیــرد،
بــه همیــن دلیــل بیمــاری ســرطان
را گرچــه خیلــی بــزرگ بــود ،مســاوی
بــا مــرگ نمیدانســتم .ولــی وقتــی
ویلچــری شــدم ،خیلــی بــه هــم
ریختــم و تــا مدتــی نميتوانســتم از
خانــه بیــرون بــروم .بــا کاردرمانــی و
تمرينهــاي ورزشــي ،بالخــره توانســتم
بــا شــرایطم کنــار آمــده و زندگــی را از
ســر بگیــرم.

از بعضــی از جســارتهایی کــه بــه
خــرج مــیدادم ،رضایــت ندارنــد .تــا
ســال قبــل ،هفتـهای یــک بــار همــراه
بــا خواهــرم بــه کافــهای نزدیــک
منــزل میرفتــم ولــی از روز پانــزده
بهمــن مــاه کــه خواهــرم بــه دلیــل
گرفتــاری نتوانســت بــا مــن بیایــد،
تصمیــم گرفتــم بــه تنهایــی بــه کافــه
بــروم .بــا وجــود اینکــه رفــت و آمــد
بــه تنهایــی بــا ویلچــر درکوچــه و
خیابانهــای مناسبســازی نشــده،
برایــم بســیار دشــوار بــود ولــی هرجــور
بــود ایــن کار را انجــام دادم کــه
برایــم لــذت بخــش بــود .ایــن اولیــن
بــاری بــود کــه بعــد از هفتســال در
خانــه مانــدن ،بــه تنهایــی از خانــه
خــارج میشــدم .ایــن اتفــاق آنقــدر
برایــم لــذت بخــش بــود کــه تاریخــش
را از یــاد نمیبــرم .بعــد از آن بــرای
گرفتــن گواهینامــه رانندگــی اقــدام
کــردم و بــا وجــود نگرانــی مــادر،
رانندگــی را شــروع کــردم .حتــی
یکبــار بــه تنهایــی از جــاده چالــوس
بــه رامســر رانندگــی کــردم.
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یک زندگی

مادر :او تا مدتها شرايط بدني
مناسبي نداشت كه از خانه بیرون
بیاید و یا از کسی برای سوار و پیاده
شدن از ماشین کمک بگیرد ،ولی االن
این جسارت را پیدا کرده که به تنهایی
رانندگی کند ،رستوران برود و حتی به
تنهایی سفر کند

نگرانــم.
پرهــام :بــه هرحــال اتفاق در هــر جایی
ممکــن اســت بیفتــد و اگــر بخواهیم از
احتمــال خطــر بترســیم ،بایــد در خانه
بنشــینیم و هیـچکاری انجــام ندهیــم.
مــن بــا شــرایطم کنــار آمــد ه و ســعی
میکنــم کمتــر در رختخــواب باشــم
و بعــد از مــداوای زخــم بســتر دوبــاره
خدمــات توانبخشــی را شــروع کنــم.
در رعد چه کالسهایی را گذراندی؟
کالسهــای  ICDLو فتوشــاپ
و کیبــورد را در مجتمــع رعــد
گذرانــدم و تــا حــدودی بــا کامپیوتــر
هــم آشــنا شــدم .یــک دوره هــم
مهارتهــای کســب وکار را بــا آقــای

در ایــن مــدت کار هــم کــردهای و بــه
درآمد رســیدهای؟
پرهــام :مدتــی اســت کــه بــه عنــوان
ادمیــن یــک پیــج در یــک کلینیــک
دامپزشــکی فعالیــت میکنــم و از
ایــن طریــق درآمــد مختصــری دارم.
محتــوای پیــج بــرای مــن فرســتاده
میشــود و مــن بعــد از ویرایــش ،آنهــا
را بــا چاشــنی طنــز در ایــن پیــج قــرار
میدهــم .امیــدوارم بــا تحصیــل در
حــوزه کســب وکار ،بــه درآمــد بهتــری
برســم.
برای آینده چه برنامهای داری؟
پرهــام :بــه نظــر مــن اگــر انســان بــه
آینــده فکــر کنــد ،کــم کار میشــود.
مــن بــرای خــودم برنامههــای کوتــاه
مــدت تنظیــم کــردهام کــه پلــه پلــه
یــه آنهــا برســم .درمــان و توانبخشــی
را پیگیــری میکنــم و درســم را هــم
ادامــه میدهــم .برنامــه آتــی مــن
ايــن اســت كــه از ميــان ايــده هايــي
كــه دارم بهتريــن را انتخــاب کنــم و آن
را بــا جديــت دنبــال کنــم و كســب و
كار خــودم را شــروع كنــم.

مرجان محمدی نقاش اسـت و سـابقه  17سال
تدریـس در هنرسـتانها را دارد .او بعد از گرفتن
دیپلـم ،از طریـق یـک اسـتاد ،با هنر نقاشـی
آشـنا شـد و تکنیکهای آن را آموخـت .با این
هنرمند نقـاش به گفتوگو نشسـتیم.

قهرمان پاراآرت؛

ی میزنم!
حرف دلم  را با نقاش 
لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید:
مرجــان محمــدی هســتم ،نقاشــم و
ســابقه  17ســال تدریس در هنرســتان
کاردانــش شــهر تهــران را دارم .در نــه
ماهگــی بــه دلیــل تزریــق واکســن فلــج
اطفــال فاســد و تزریــق پنســیلین بدون
تســت ،بــه بیمــاری فلــج اطفــال مبتــا
و از گــردن بــه پاییــن دچــار معلولیــت
شــدم .پــس از درمانهــای بســیار،
حرکــت گــردن و دســتانم بهبــود پیــدا
کــرد ولــی ســتون فقراتــم دچــار انحراف
شــد و از ناحیــه پــا دچــار معلولیــت
شــدم .دوران تحصیــل را در مــدارس
عــادی گذرانــدم ،در کنکــور شــرکت
کــردم و در رشــته حقــوق قبــول شــدم
ولــی بــه دلیــل جراحیهــای متعــدد
در ســتون فقــرات طــی دوســال و
هزینههــای پزشــکی فــراوان ،دانشــگاه
نرفتــم .در ســن هجــده ســالگی بــا
خانــم هنرمنــد نقاشــی آشــنا شــدم کــه
در هنرســتان تدریــس میکــرد .حــدود

من هم مانند آب جاری که در جریان
حرکت اگر به سنگی برخورد کند با
تغییر مسیر راهش را ادامه میدهد،
راهم را ادامه دادم

دو ســال زیــر نظــر ایشــان آمــوزش
دیــدم و تمــام تکنیکهــای نقاشــی
را آموختــم .دنبــال کار بــودم و بــه
پیشــنهاد اســتادم ،کارهایــم را بــرای
نشــان دادن بــه معاونــت آموزشــی
منطقــه ده آمــوزش و پــرورش بــردم.
ایشــان مــرا بــه مدیرهنرســتانی بــرای
تدریــس معرفــی کــرد ولــی چــون
نقاشــی را تجربــی آموختهبــودم و
مــدرک نداشــتم ،پذیرفتــه نشــدم.
بــه هنرســتان دیگــری معرفــی شــدم

پذیرفتــه شــدم.
و خوشــبختانه
همزمــان بــا تدریــس ،در ســازمان فنــی
حرفــهای هــم آمــوزش دیــدم و کارت
مربیگــری کــه در آن زمــان ،معــادل
مــدرک لیســانس بــود را گرفتــم .وقتــی
کــه دانشــگا ه علمــی کاربــردی تاســیس
شــد ،جــزو دومیــن گروهــی بــودم کــه
وارد دانشــگاه علمیکاربــردی شــدم
و در رشــته گرافیــک رایانــه شــروع بــه
تحصیــل کــردم .همزمــان ،هــم در
دانشــگاه درس میخوانــدم و هــم در
هنرســتان تدریــس میکــردم .در ســال
 84کــه قــرار بــر اســتخدام چهــل هــزار
نفــر در آمــوزش و پــرورش بــود ،مــن
را بــه دلیــل معلولیــت ،بــا وجودیکــه
قانــون ســه درصــد اســتخدام بــرای
افــراد دارای معلولیــت تصویــب شــده
بــود ،نپذیرفتنــد .ســنگهای زیــادی
جلــوی پــای مــن انداختنــد دوندگــی
زیــادی کــردم تــا بالخــره موفــق شــدم و
بــه اســتخدام رســمی آمــوزش وپــرورش

چهره موفق

شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

آشــنایی بــا رعــد باعــث تغییــر نگرش و
دیــدگاه پرهــام بــه زندگــی شــد .پرهام
کــه تــا مدتهــا دوســت نداشــت
از خانــه بیــرون بیایــد و یــا از کســی
بــرای ســوار و پیــاده شــدن از ماشــین
کمــک بگیــرد ،االن ایــن جســارت را
پیــدا کــرده کــه بــه تنهایــی رانندگــی
کنــد ،رســتوران بــرود و حتــی بــه
تنهایــی مســافرت بــرود .اگــر جایــی
هــم نیــاز بــه کمــک داشتهباشــد،
از دیگــران کمــک میگیــرد .پرهــام
در کارهــای کامپیوتــری بســیار وارد
اســت و اشــکاالت اطرافیــان را هــم
در ایــن مــورد رفــع میکنــد .خــدا را
شــاکرم کــه پرهــام بســیار توانمنــد
و خوشروحیــه اســت و میدانــم
کــه رانندگیــش خیلــی خــوب اســت
ولــی از مســافرت او بــه تنهایــی خیلــی
نگــران میشــوم .جــاده هــزاران خطــر
دارد و االن هــم کــه حوادثــی مثــل
کیفقاپــی ،دزدی موبایــل و ماشــین
و زورگیــری زیــاد شــده اســت ،نگــران
چنیــن حوادثــی بــرای پرهــام هســتم.
اجــازه نــدادم پــدرش پــاک بــا نشــان
ویلچــر بــرای ماشــین پرهــام بگیــرد و
یــا جلــوی در خانــه عالمــت پارکینــگ
ممنــوع بــا عکــس ویلچــر بزنــد،
چــون ممکــن اســت افــراد شــرور از
ایــن عالیــم بــرای شناســایی اســتفاده
کننــد .مــن از اینکــه افــرادی از
وضعیــت جســمی پرهــام سوءاســتفاده
کــرده و آســیبی بــه او برســانند،

میرهــادی گذرانــدم .بــه برنامــه
نویســی هــم عالقمنــد شــدم و در
دانشــگاه علمیکاربــردی رعــد در
رشــته مدیریــت کســب وکار ثبــت نــام
کــردهام.
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شـما در جشـنواره پـاراآرت رتبـه
آوردید .از جشـنوارههایی که شـرکت
کردیـد و مقـام آوردیـد بگوییـد؟
مـن در جشـنوارههای پـاراآرت ،2013
پـاراآرت  2018و پـاراآرت  2021شـرکت
کـردم و رتبه آوردم .درجشـنواره پاراآلیم
ترکیـه هـم در سـال  2018شـرکت
کـردم و رتبـه دوم را کسـب نمـودم.
در سـایت ونـوآرت کلمبیـا کـه آثـار
هنـری هنرمنـدان بـه نمایش گذاشـته
میشـود ،سـه تـا از تابلوهـای مـن بـه
نمایـش درآمد و به فروش رسـید .دراین
سـایت ،آثارهنـری همـه هنرمنـدان
ارائـه میشـود و مخصوص افـراد دارای
معلولیت نیسـت .درششـمین جشنواره
هنرهـای تجسـمی جشـنواره فجـر ،اثر
تذهیـب مـن در کنـار کارهـای سـایر
هنرمنـدان بـه نمایـش گذاشـته شـد و
در کتـاب جشـنواره به چاپ رسـید .در
جشـنواره خالقیـت صلـح ،هم شـرکت
کـردم و کارم در کنـار بقیـه هنرمنـدان
بـه نمایـش گذاشتهشـد کـه البتـه در
این جشـنواره ،سـبک هنری خاص من
مطـرح بود .در جشـنواره هنـری بانوان
خلاق کـه مخصوص هنرمنـدان دارای
معلولیـت بود ،در سـال  98رتبه یک را
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همین حاال هم اگر هزار تومان درآمد
داشتم ،پانصدتومانش را صرف
آموزش و یادگیری خودم میکنم که
همیشه به روز باشم و مطالب مفیدی
را به دانشآموزان یاد دهم

بدسـت آوردم و در جشـنواره همـام هم
کـه باز مربوط بـه افـراد دارای معلولیت
بـود ،رتبـه یک را کسـب کـردم.
ایـن شـماره نشـریه در مـورد فرصت
برابـر بـرای افـراد دارای معلولیـت
اسـت .بـه نظـر میآیـد شـما
توانسـتهاید فرصـت الزم را بـرای خود
بوجـود بیاوریـد.در ایـن مـورد چـه
نظـری داریـد؟
زمانـی کـه میخواسـتم در اداره کل
آمـوزش وپـرورش اسـتخدام شـوم،
فـردی کـه آخریـن امضـا را میکـرد ،از
مـن سـوال کـرد کـه چـه میخوانـم؟
وقتـی کـه گفتـم گرافیـک رایانـه را
میخوانـم خوشـحال شـد و گفـت،
مـا اخیـرا ایـن رشـته را بـه هنرسـتان
آوردهایـم .مـن هـم گفتم ،به شـما قول
میدهـم کـه علـم و هنـرم را بـهروز
کنـم تـا هنرآمـوزان از مـن چیزهـای
خوبـی یاد بگیرنـد .باور کنیـد تا همین
حـاال هـم اگـر هـزار تومـان درآمـد
داشتهباشـم ،پانصدتومانـش را صـرف
آمـوزش و یادگیـری خـودم کـردهام کـه
بتوانـم به روز باشـم و مطالب مفیدی را
بـه دانشآمـوزان یـاد دهـم .زمانـی که
بـرای اسـتخدام اقدام میکردم مسـئول
گزینـش بـه مـن گفت :شـما را بـه این
دلیـل قبـول میکنیـم کـه حضور شـما
بـه دانشآمـوزان انگیـزه میدهـد و
اینطـور هم شـد .چند وقت پیـش مادر
یکـی از دانشآمـوزان بـه مـن زنـگ زد
و گفـت :دختـرم شـما را خیلی دوسـت
دارد و از اینکـه بـا سـختی زیـاد اینهمه

آیـا بـه نظرشـما فرصـت برابـر همان
تبعیـض مثبـت بـرای افـراد دارای
معلولیـت اسـت؟
بــه نظــرم ایــن تفــاوت اســت،
تبعیــض نیســت و ایــن همــان چیــزی
اســت کــه خداونــد در بســتر خلقــت
بوجودآوردهاســت .خداونــد موجــودی
را پروانــه و موجــود دیگــر را کرگــدن
آفریدهاســت .زیبایــی ،در تفاوتهایــی
ن انــدازه
اســت کــه وجــود دارد .همــا 
کــه پروانــه مفیــد اســت ،کرگــدن هــم
مفیــد اســت .اگــر از ایــن منظــر بــه
ایــن مســئله نــگاه کنیــم ،تبعیــض
نمیبینیــم و تفــاوت میبینیــم.
ولــی اگــر فرصــت برابــر بــرای رشــد
همهافــراد بــا هرگونــه تفــاوت ایجــاد
شــود ،جامعــه ارتقــا پیــدا میکنــد.
مــن مشــکلی در پاهایــم دارم ولــی باید
راهــم را پیــدا کنــم و ماننــد آب جــاری
کــه در مســیر حرکــت خــود اگــر بــه
ســنگی برخــورد کنــد ،بــا تغییــر مســیر
راه خــود را ادامــه میدهــد ،راهــم را
ادامــه میدهــم .وقتــی میخواســتم
از پلــه بــاال بــروم ،برایــم راحتتــر بــود
کــه عقــب عقــب بــاال بــروم و همیــن

آیــا شــرکت در ایــن جشــنوارهها و
مقامهایــی کــه بدســت میآوریــد،
بــه شــما کمــک میکنــد تــا بــه
اهــداف خــود برســید؟
شــرکت در جشــنوار ه و مقــام آوردن هم
بــه مــن و هــم بــه همــه هنرمنــدان
انگیــزه میدهــد .همــه انســانها
دوســت دارنــد کــه دیــده شــوند و مــا
هنرمنــدان هم دوســت داریــم محصول
هنریمــان کــه حــرف دلمــان اســت،
دیــده شــود .نقاشــی ،از ضمیــر
ناخــودآگاه مــن برمیآیــد و بــر کاغــذ
ترســیم می-شــود .مــن حــرف دلــم را
بــا نقاشــیام میزنــم ،شــاید نتوانــم
خــوب حــرف بزنــم ولــی هنــرم بــه
جــای مــن حــرف میزنــد .گاهــی در
درونــم غلیانــی بوجــود میآیــد کــه تــا
نقاشــی نکنــم ،آرام نمیشــود.
کمــی در مــورد ســبک نقاشــی خــود
کــه گفتــه میشــود متفــاوت اســت
صحبــت کنیــد:
ســبک هنــری مــن اینگونــه اســت کــه
خطوطــی را بــر روی کاغــذ میکشــم
و از بســتر ایــن خطــوط ،طرحهایــی
کــه از ضمیــر ناخــودآگاه مــن نشــات
میگیــرد زنــده میشــوند .ممکــن
اســت بافــت ،طــرح یــا خطــوط
جدیــدی را بــر مبنــای اتفاقاتــی کــه
در روزمرگــی برایــم اتفــاق افتــاده هــم
بــه آن اضافــه کنــم .گاهــی موضــوع
جشــنواره ،از قبــل اعــام میشــود

تفاوتها زمانی مطرح میشوند که
آن هدف اصلی ،کمرنگ و بیمعنا و
حاشیهها پررنگشوند

ولــی وقتــی موضوعــی مشــخص
نباشــد ،بهتــر اســت چــون از ضمیــر
ناخودآگاهــم بیــرون میآیــد .یکــی
از فالســفه جملــه جالبــی دارد کــه
میگویــد" هنــر آن اســت کــه آنــا
اتفــاق بیفتــد نــه آن کــه در قبــل و
بعــدش چیــزی وجــود داشتهباشــد".
نقــش خانــواده در موفقیتهایتــان را
چگونــه میبینیــد؟
مــا ســه خواهــرو دو بــرادر هســتیم کــه
بــه لطــف خــدا همگــی از ســامت
جســمانی برخوردارنــد .پــدرم را کــه
مشــوق مــن در هنــر نقاشــی بــود را
ام.
ســه ســال اســت کــه از دســت داده 
مــادرم هــم هنرمنــد و فرشبــاف
اســت و شــاید رنگهــا و طرحهــای
خاصــی کــه در ایــن هنــر وجــود دارد،
زمینهســاز اشــتیاق و عالقــه مــن بــه
هنــر نقاشــی بودهاســت .مــادرم در
بوجــود آوردن محیطــی آرام بــرای مــن
همیشــه نقــش بســیار مهمــی را ایفــا
کردهاســت .مــن اکنــون در خانــهای
مســتقل زندگــی میکنــم و همــه
کارهایــم را خــودم انجــام دهــم .مــادرم
همیشــه بــا مــن جــوری رفتــار کــرد
کــه بتوانــم روی پــای خــودم بایســتم
و مســتقل زندگــی کنــم .موقعــی
کــه پایاننامــ ه خــود را در مقطــع
کارشناســی ارشــد ارائــه مــیدادم،
اســتادم از مــن بــه عنــوان یکــی از
بهتریــن دانشــجوهایش یــاد کــرد و
ایــن بــه دلیــل شــرایط مناســبی بــود
کــه مــادرم در خانــه برایــم ایجــاد

آیـا در ایـن سـالهایی کـه تدریـس
کردهایـد دانشآمـوزان دارای معلولیت
داشـتهاید؟
شــاگردان جســمی حرکتــی نداشــتم
ولــی دانشآمــوز ناشــنوا داشــتهام.
بهتازگــی هــم دانشآمــوزان کندذهــن
در هنرســتانها زیــاد شــدهاند.
برخــاف چیــزی کــه تصــور میشــود،
دروس هنرســتان ســخت هســتند
و بســیاری از ایــن افــراد حتــی قــادر
بــه دســت گرفتــن مــوس کامپیوتــر
نیســتند و معلمهــا هــم از چگونگــی
آمــوزش بــه آنهــا چیــزی نمیداننــد.
الزم اســت مربیانــی در کنــار معلمــان
قــرار بگیرنــد و روش کارکــردن بــا
ایــن افــراد را آمــوزش دهــد و زمــان
بیشــتری هــم بــه آمــوزش آنهــا
اختصــاص دادهشــود .بــدون ایجــاد این
آمادگیهــا ،ایــن بچههــا از محیــط
طــرد شــده و آســیب میبیننــد.
چــه پیشــنهاد و توصیــهای بــرای
افــراد دارای معلولیــت داریــد؟
مــن بــه آنهــا میگویــم بــه امیــد
هیــچ معجــزهای در بیــرون نباشــند.
فقــط خودمــان میتوانیــم بــرای
خودمــان معجــزه ایجــاد کنیــم و هــر
روز بــه فکــر کار جدیــد و فکــر جدیــدی
بــرای بهتــر کــردن زندگیمــان باشــیم
و بدانیــم کــه اگــر درســت قــدم
برداریــم ،خداونــد برکتــش را شــامل
حالمــان میکنــد.
پیشـنهادهایی را بـرای کالسهـای
هنـری بـه مجتمـع رعـد ارائـه دادهام
کـه امیـدوارم بـا بهبـود شـرایط کرونا و
برگـزاری کالسهـای حضـوری بتوانیـم
اجرایـش کنیـم.

چهره موفق
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در آمــدم .چــون میخواســتم مســتقل
باشــم ،رانندگــی را یادگرفتــه و بــا
یــک مینــی جیــپ ســقفدار رفــت
و آمــد میکــردم .دو مــاه دوندگــی
کــردم کــه بالخــره بــه لطــف خــدا در
دو هنرســتان بــرای تدریــس پذیرفتــه
شــدم .در کنــار تدریــس ،کاردانــی
گرافیــک رایانــه ،لیســانس نقاشــی
ایرانــی و کارشناســی ارشــد پژوهــش
هنــری را هــم گرفتــم .حرفــه اصلــی
مــن نقاشــی اســت ولــی در هنرســتان،
گرافیــک وکامپیوتــر را هــم تدریــس
میکنــم .ســعی میکنــم در تمــام
جشــنوارههای نقاشــی شــرکت کنــم
و رتبههایــی هــم بــه دســت آوردهام.
اســتادانم معتقدنــد کــه مــن خــط و
ســبک نقاشــی منحصــر بــه خــودم را
دارم و از جایــی تقلیــد نمیکنــم و ایــن
چیــزی اســت کــه از ضمیرناخــودآگاه
مــن بصــورت طــرح و نقــش جــاری
میشــود.

قابلیـت داریـد ،انگیـزه میگیـرد .ایـن
در حالـی اسـت کـه بچههـای امـروز،
بچههـای دوره دیجیتـال و مجـازی
هسـتند و همـه چیـز را آمـاده و حاضـر
میخواهنـد .اوایـل کـه بـرای تدریـس
وارد هنرسـتان شـدم ،میتوانسـتم
پلههـا را بـا زحمـت زیـاد بـاال و پاییـن
بـروم ،ولـی حـدود پنـج سـال اسـت
کـه حتـی یـک پلـه را هـم نمیتوانـم
بـاال بـروم .از مدیر هنرسـتان خواسـتم
کالسـی در طبقـه همکـف را بـه مـن
بدهنـد و او هـم اینـکار را انجـام داد.
همـه همـکاران و شـاگردانم بـه لطـف
خـدا از سلامت جسـمانی برخوردارند،
و موفقیـت هر کدام از آنهـا مایه افتخار
من اسـت .مـن فقط از لحـاظ راه رفتن
عقبتـر از آنهـا هسـتم ،از لحـاظ ذهن
و کارهنـری و تخصـص ،هـم طـراز یـا
حتـی جلوتـر هسـتم .اگـر فرصتهـای
برابـر برای افـراد دارای معلولیـت ایجاد
شـود ،باعث پیشـرفت و شـکوفایی آنها
در کارشـان میشـود.

کار را هــم میکــردم .وقتــی هــدف
مشــخصی داشتهباشــیم ،تفاوتهــا
تفاوتهــا
بیمعنــا میشــوند.
زمانــی بــزرگ میشــوند کــه آن هــدف
اصلــی ،کمرنــگ و بیمعنــا شــود و
در اینصــورت حاشــیه-ها پررنــگ
میشــوند .مــن بــرای اســتخدام خــود
بــا وجــود ســنگاندازیهایی کــه بــا
آن روبــهرو بــودم ،مدتهــا دوندگــی
کــردم و بــدون کوچکتریــن حامــی،
باالخــره نتیجــه گرفتــم .تنهــا یــارم
خــدا بــود و البتــه افــراد خوبــی کــه
در مســیرم قــرار گرفتنــد و کمکــم
کردنــد .زندگــی جنــگ اســت و تــا
نجنگــی بــه موفقیــت نمیرســی.

کردهبــود .خوشــبختانه توانســتم
خودروئــی تهیــه کــرده و خــودم رفت و
آمــد و رانندگــی کنــم .پــدرم تــا وقتــی
کــه بــود ،کنــارم می-نشســت تــا مــن
رانندگــی کنــم و مــن آرزو میکــردم
یــک روز پــدرم خــواب بمانــد و مــن بــه
تنهایــی رانندگــی کنــم .گاهــی مــادرم
یــک هفتــه بــه مســافرت مــیرود و
میدانــد کــه مــن از پــس خــودم
برمیآیــم.
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میروالیتالدین هاشـمی ده سـال اسـت کـه درهیات
مدیـره کانون هموفیلـی ایران به عنـوان دبیر هیاتمدیره
فعالیـت میکند .او دبیر آموزش و پرورش بود و در سـال
 88بازنشسـته شـد .هاشـمی کـه به بیمـاری هموفیلی
شـدید مبتال اسـت ،عضو پیوسـته انجمن میباشـد .با
ایشـان در مـورد فعالیتهـا و اهـداف انجمـن هموفیلی
ایران بـه گفتوگو نشسـتیم.

دبیر کانون هموفیلی ایران؛

به خانوادههای بیماران هموفیلی توصیه میکنیم که
هرگز ازدواج فامیلی نکنند
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تاریخچه کوتاهی ازکانون هموفیلی ایران
بفرمایید؟
ایـده تشـکیل کانـون هموفیلـی ایـران
بـرای اولیـن بـار توسـط مرحوم محاسـب و
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انجمن حدود سیزده هزار نفرعضو
در سراسر ایران دارد ،در نظر داریم
درهمه مراکزاستان و شهرستانهایی
که دانشکده علومپزشکی فعال
وجود دارد ،دفاتری دایر کنیم که ارائه
خدمات به بیماران آسانتر شود

تعـدادی از خانوادههـای مبتلا بـه ایـن
بیمـاری ،بـا هـدف تشـکیل انجمنـی
بـرای حمایـت و بهبـود کیفیـت بیمـاران
هموفیلـی در سـال  1345مطـرح شـد و
در اردیبهشـت سـال  1346به ثبت رسـید.
انجمـن هموفیلـی بـا حدود پنجـاه و چهار
سـال سـابقه ،جـزو اولیـن انجمنهـای
مـردم نهـاد در ایـران اسـت .انجمـن در
ابتـدا بـا تعـداد محـدودی از افـراد مبتلا

مصـرف ایـن فاکتورهـا و فرآوردههـای
خونـی به چه صورت اسـت و آیـا داروهای
موردنیـاز بیمـاران هموفیلی بـه راحتی در
دسـترس متقاضیـان قـرار میگیـرد؟
مصـرف دارو بسـتگی بـه شـدت و ضعـف
بیمـاری دارد .اگـر بیمـاری هموفیلـی
در فـردی شـدید باشـد ،میـزان فعالیـت
فاکتورهـای انعقـادی در خـون بـه کمتـر از

آیـا آمـاری از تعـداد بیمـاران هموفیلی در
ایران وجـود دارد؟
تعـداد بیمـاران هموفیلـی و بیمـاران بـا
اختلاالت انعقـادی شناختهشـده در ایران
حـدود سـیزده هـزار نفـر هسـتند .طبـق
آمـار جهانـی از هـر هزار نفر ،یـک نفر دچار
اختلاالت انعقادی اسـت و طبـق این آمار
در کشـور  85میلیونـی مـا ،ایـن تعـداد
بایـد  85هـزار نفـر باشـد ،ولـی بـا وجـود
رواج ازدواجهـای فامیلـی در ایـران ،ایـن
آمـار ،یـک نفـر بـه صـد نفـر میرسـد کـه
در ایـن صـورت بایـد انتظـار  850هـزار نفر
بیمـار با اختلاالت انعقادی داشتهباشـیم.
ایـن تعـداد با تعـداد بیماران شناختهشـده
در کشـور ،اصلا همخوانـی نـدارد .آنچـه
عـرض کـردم ،براسـاس بسـته جامـع
خدمـات درمانـی بیمـاران هموفیلی اسـت
کـه از طـرف وزارت بهداشـت بـه چـاپ
رسیدهاسـت .در ایـن بسـته قید شـده که
در برخی از اسـتانهای کشـور کـه فرهنگ
ازدواج فامیلـی رواج دارد ،احتمـال ایـن
آمـار بـه یـک در پنجـاه نفـر هم میرسـد.

برای پیشگیری از معلولیت ،به
بیماران هموفیل توصیه میکنیم
که تحت خدمات فیزیوتراپی و
توانبخشی قرار بگیرند تا با تقویت
عضالت و مفاصل ،از خونریزیهای
خودبهخودی جلوگیری شود

برای پیشگیری از هموفیلی و اختالالت
انعقادی چه فعالیتهایی انجام میشود؟
آزمایشات قبل از ازدواج در مورد بیماری
هموفیلی بصورت الزامی وجود ندارد چون
باید در خانواده یک فرد هموفیل وجود
داشتهباشد تا بررسیهای الزم قبل از ازدواج
صورت بگیرد .بنابراین اگر در خانواده
افرادی که قصد ازدواج دارند ،فرد هموفیل
وجود داشتهباشد ،آزمایشات قبل از ازدواج
حتما توصیه میشود .چنانچه خانمی ناقل
بیماری باشد هم ،در زمان بارداری از
جنین نمونهبرداری شده تا ابتالء و شدت
بیماری از ابتدا تشخیص دادهشود.
آیا فرهنگ سازی در مورد خطرات ازدواج
فامیلی از اهداف انجمن هست؟
انجمـن برنامههایـی را در جهـت
فرهنگسـازی و پیشـگیری از تولـد نـوزاد
مبتلا اجـرا میکنـد .مثلا بـه پسـران
و دخترانمـان کـه در خانوادههـای دارای
بیمـار هموفیلـی هسـتند توصیـه میکنیم
کـه بـه هیچوجـه ازدواج فامیلـی نکننـد و
حتـی اگـر بـه هـم عالقـه دارنـد ،بداننـد
کـه بـا اینـکار محبتشـان بـه زحمـت
بـرای یکدیگـر و نفـرت میـان خودشـان
تبدیـل میشـود .در صورتـی کـه ازدواج
کردنـد هـم بداننـد یـا قیـد بچهدارشـدن
را بزننـد و یـا بایـد شـاهد زجرفرزندانشـان
باشـند .اکیـدا بـه خانوادههـا و اطرافیـان
بیمـاران هموفیلـی توصیـه میکنیـم کـه
ازدواج فامیلـی نکننـد .تلاش داریـم کـه
ایـن فرهنگسـازی را در جامعـه انجـام
دهیـم ،امـا قبوالنـدن آن در بعضـی از
مناطـق کشـور بسـیار دشـوار اسـت .در
جوامع شـهری ازدواج فامیلـی کمتر مطرح
اسـت ،ولـی دربعضـی از جوامـع روسـتایی

شـما خودتـان محصـول یـک ازدواج
فامیلـی هسـتید؟
بلـه پـدر و مـادر مـن هـم پسـرعمو و
دختـر عمـو هسـتند .مـن در کالس اول
ابتدایـی ،از معلـم سـیلی خـوردم و در اثـر
ایـن سـیلی ،زبانـم بیـن دندانها گیـر کرد
و خونریزی شـدید کـرد ،بطوریکه داشـتم
خفـه میشـدم .پزشـک بعـد از معاینـه
ازآنهـا پرسـید ،چـه نسـبتی با هـم دارید،
گفتنـد دخترعمـو و پسـرعمو هسـتیم.
پزشـک گفـت ،عقدتـان را در آسـمان
جـاری کردهانـد و ایـن بچـه هموفیـل را
تحویلتـان دادنـد .البتـه خوشـبختانه برادر
و چهارخواهرمـن و حتـی فرزندانشـان کـه
همگـی پسـر هسـتند ،از سلامت کامـل
برخوردارنـد .بـه نظـر می-رسـد بـه دلیـل
ازدواجهـای فامیلـی متعـدد در خانـواده،
ایـن ژن معیـوب فقـط به مـن انتقـال پیدا
کرد هاسـت.
انجمـن هموفیلـی چنـد نفر عضـو دارد و
چـه خدماتی بـه اعضایش ارائـه میدهد؟
انجمن سـی و شـش دفتر در سراسـر ایران
کـه سـیتـا از آنهـا اسـتانی و شـش دفتـر
شهرسـتانی هم بـا توجه به تعـداد بیمارانی
اسـت کـه در آن شهرسـتانها شناسـایی
شـدهاند ،داریـم .انجمـن در سراسـر
ایـران حـدود سـیزده هـزار نفرعضـو دارد و
چـون خدمـات دارویـی مسـتقیما از طریق
ت غـذا و دارو دانشـکدههای علـوم
معاونـ 
پزشـکی ارائـه میشـود ،در نظـر داریـم
درهمـه مراکزاسـتان و شهرسـتانهایی که
دانشـکده علومپزشـکی فعـال وجـود دارد،
دفاتـری دایـر کنیـم که هـم افراد بیشـتری
جـذب انجمـن شـوند و هـم ارائـه خدمات
بـه بیمـاران آسـانتر شـود.
انجمن چه اهدافی را دنبال میکند؟
خدمـات کانـون بـه بیمـاران هموفیلـی در
اساسـنامه بـه پنـج حـوزه و هدف تقسـیم
شـده و در بازنگـزی اساسـنامه کـه در
سـال آینـده انجـام خواهـد شـد ،بـه دلیل
چالشهـای جدیـدی کـه بـا آن روبـهرو
شـدهایم ،بـه هفـت یـا هشـت مـورد ارتقـا
خواهـد یافـت .از مواردی که به اساسـنامه
اضافـه خواهـد شـد ،بحـث مراقبـت و
نگهـداری از بیمـاران هموفیلی اسـت .این
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لطفا خودتان را معرفی کنید:
میروالیتالدین هاشـمی هسـتم و ده سـال
اسـت کـه درهیات مدیـره کانـون هموفیلی
ایـران بـه عنـوان دبیـر ،فعالیـت میکنـم.
دبیـر آمـوزش و پـرورش بـودم و در سـال
 88بازنشسـته شـدم .بـه جهـت ابتلا بـه
بیمـاری هموفیلـی شـدید و کمبـود فاکتور
هشـت خونـی زیر یک درصد ،عضو پیوسـته
انجمـن شـدهام .افـراد مبتلا بـه هموفیلی
شـدید ،معمـوال دچـار خونریزیهـای
خودبهخـودی و خونریزیهـای مفصلـی
میشـوند و عـدم دسترسـی بـه داروی
مـورد نیـاز در زمـان مناسـب ،باعـث
معلولیـت در پـای راسـت مـن شـد .البتـه
بیشـتر مبتالیـان بـه ایـن بیمـاری از نظـر
مفصلـی بـا مشـکالتی روبهرو میشـوند که
یـا بـا تعویـض مفصـل بـه بهبـودی نسـبی
میرسـند و یـا بـه دلیـل تخریـب مفصـل،
دچـار معلولیـت میشـوند.

شـکل گرفـت ولـی بعـد بـا اطالعرسـانی و
بـه دنبـال تشـکیل سـازمان انتقـال خون،
رشـد و توسـعه پیـدا کـرد .تـا مدتـی بـه
بیمـاران هموفیلی ،خون ،پالسـما یـا کرایو
کـه همـه از فرآوردههـای خونـی هسـتند،
تزریـق میشـد ولـی بعدهـا بـا اسـتخراج
فاکتورهـای انعقـادی ،نیازهـای خونـی
بیمـاران را بطـور جداگانـه تهیـه و تزریـق
کردنـد .بیـش از یـک دهه اسـت کـه بحث
داروهـای نوترکیـب ،در جهان مطرح شـده
کـه فاکتورهـای انعقـادی در آزمایشـگاه
کشـت داده و تولید آزمایشـگاهی میشـوند
و تحـت عنـوان داروهـای نوترکیـب هشـت
یـا نـه و ، ....در اختیـار بیمـاران قـرار
میگیرنـد.

یـک درصـد میرسـد ،اگـر میـزان فعالیت
فاکتورهـا بیـن یـک تـا پنج درصد باشـد،
شـدت بیمـاری متوسـط و اگـر میـزان
فعالیـت فاکتـور بیـن پنج تـا بیسـت وپنج
درصـد باشـد ،بیمـاری خفیـف محسـوب
میشـود .بیمـاران هموفیلـی شـدید،
خونریزیهـای خودبهخـودی و بیدلیلـی
پیـدا میکننـد کـه بـدون اصابـت بـه
جایـی و حتـی گاهـی در خـواب ،دچـار
خونریزیهـای مفصلـی ،عضالنـی و داخلی
میشـوند .در هنـگام حادثـه ،ضربـه یـا
بریدگـی هـم ،خـون ایـن افـراد خیلـی دیر
بنـد میآیـد .بنابرایـن بیمـاران هموفیلـی
شـدید ،بایـد همیشـه بطـور پیشـگیرانه
و مرتـب ،تزریـق دارو داشـته باشـند.
افـرادی کـه بیمـاری متوسـط و خفیـف
دارنـد هـم ،بایـد قبـل ازانجـام کارهـای
دندانپزشـکی و جراحـی و یـا پـس از ضربه
و آسـیب بـه بـدن ،فاکتورهـای انعقـادی
تزریـق کننـد .متاسـفانه بعـد از تحریم و با
مشـکالتی کـه در انتقال پول به کشـورهای
خارجـی ایجـاد شـد ،در تامیـن دارو بـرای
بیمـاران هموفیلـی و سـایر بیمـاران خاص
چالشهایـی ایجاد شـد .داروهـای بیماران
هموفیلـی بـه غیـر از دو مورد کـه در ایران
تولیـد میشـود ،بقیـه بایـد از خـارج وارد
شـوند .البتـه مـواد اولیـ ه ایـن دو دارو هم
وارداتـی اسـت .بـه همیـن خاطـر مـا بـا
کمبـود دارو مخصوصـا ازنظـر فاکتـور نـه،
مواجـه هسـتیم.

اگـر دختری بخواهـد ازدواج کنـد باید اول
پسـرعموها اجـازه دهنـد چـون میگوینـد
عقد دخترعمو و پسـرعمو در آسـمان بسته
شد هاسـت.
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یکی از اهداف کانون تالش در
جهت تدوین راهکارهای قانونی و
حمایتهای حقوقی از جهت تدوین
قوانین در مجلس ،دولت و قوه
قضاییه است

اول دبیرسـتان در معرفـی بیمـاری ایـدز،
بـه انتقـال خـون آلـوده از طریـق بیماران
هموفیلـی اشـاره شـده و در ایـن مطلـب،
بیمـاری هموفیلـی را یکـی از علـل انتقـال
ایـدز در جامعـه دانسـتهبود .در صورتـی
کـه ایـن موضـوع برمیگـردد بـه خونهای
آلـودهای کـه در زمانـی وارد ایـران شـده و
بـه بیمـاران هموفیلـی تزریـق شـدهبود.
ولـی متاسـفانه بـه جـای ایـن کـه تاریـخ
ایـن مسـاله انعـکاس داده شـود ،بیماران
هموفیـل را مقصـر نشـان داد ه و همیـن
باعـث طـرد شـدن و انـگ خـوردن ایـن
بچههـا در مدرسـه شـدهبود .کانـون بـا
وزارت آمـوزش و پـرورش مکاتبـه کرد و در
خواسـت رفـع ایـن مشـکل را نمـود.
افراد هموفیل با چه مشکالتی در ورود به
بازار کار مواجه میشوند؟
یکـی از مشـکالت افـراد هموفیـل ،بـروز
ناگهانـی معلولیـت اسـت .بیمـار هموفیـل
ممکن اسـت یـک روز روی پایش راه برود و
روز دیگـر نتوانـد حتـی با عصا هـم راه برود
و بـه همیـن خاطـر کارفرمایـان بخصـوص

بـرای پیشـگیری از عـوارض ناشـی از این
بیمـاری چـه توصیههایـی بـه ایـن افـراد
دارید؟
در بحـث پیشـگیری از معلولیـت ،توصیـه
میکنیـم کـه بیمـاران تحـت خدمـات
فیزیوتراپـی و توانبخشـی قـرار بگیرنـد
تـا بـا تقویـت عضلات و مفاصـل ،از
خونریزیهـای خودبخـودی جلوگیـری
کننـد .از طرفـی توصیـه مـا بـه تزریـق بـه
موقـع دارو و جلوگیـری از تولـد بیمـار
جدیـد اسـت .متاسـفانه بعضـی از بیماران
هموفیـل جهـت تسـکین درد خـود سـراغ
داروهـای مسـکن قوی و گاهـی مواد مخدر
میرونـد که این مسـئله ما را ناخواسـته به
انجمنهـای مربوط سـوءمصرف مواد مخدر
پیونـد میدهـد .یکـی از اهـداف کانـون،
آمـوزش بـه خـود بیمـاران و خانوادههـای
آنـان اسـت کـه شـامل نحـوه مراقبـت و
نگهـداری و تغذیـه ایـن افـراد میباشـد.
آموزشهایـی هـم بـرای آگاهـی جامعـه
درمانگربـا موضوع هموفیلـی داریم و هدف
ایـن اسـت کـه ارتباطـات آنـان بـا جامعه
جهانـی از جهـت آموزشهایـی کـه بـرای
درمانگـران و پزشـکان متخصـص خـون و
هماتولـوژی و فیزیوتراپهـا  ،جراحـان و
غیـره الزم اسـت انجـام شـود .یکـی دیگـر
از اهـداف کانـون تلاش در جهـت تدویـن
راهکارهـای قانونـی و حمایتهـای حقوقی
از جهـت تدوین قوانیـن در مجلس و دولت

آیـا داروهـای بیمـاران هموفیلـی رایگان
ا ست ؟
فقـط یـک سـری داروهـای تخصصـی
کـه توسـط بیمـه پذیرفتـه شـد ه و
درکمیسـیونهای پزشـکی مـورد تاییـد
قـرار گرفته باشـد ،بطـور رایـگان در اختیار
بیمـاران قـرار میگیـرد.
آیـا واحـد اشـتغال و مـددکاری هـم در
انجمـن فعـال اسـت؟
در انجمـن واحـد مـددکاری داریـم ولـی
واحـدی تحـت عنـوان اشـتغال نداریـم،
چـون نتوانسـتهایم در این حـوزه ارتباطات
مناسـبی را ایجـاد کنیـم .دسـت مـا در
ایـن مـورد از جهاتـی بسـته اسـت ،چـون
کارآفرینهـا عالقـهای بـه اسـتخدام ایـن
افـراد ندارند .ولی از هر طریقـی که بتوانیم
از بیمـاران هموفیلـی حمایـت میکنیـم تا
درس بخواننـد و سـطح تحصیالتشـان را
بـاال ببرنـد و خودشـان بتواننـد بـرای خود
اشـتغال ایجاد کنند و یا در مشـاغل سبک
و بـا درآمـد مناسـب مشـغول شـوند.
آیا در خود مرکز کالسهای آموزشی برای
بیماران و خانوادهها برگزار میشود؟
انجمن بستههای آموزشی مرتبط با بیماری
و کنترل و مراقبتهای بیماران تهیه و در
اختیار اعضا و خانوادهها قرار میدهد.
همچنین کالسهای مادریاری و مراقبت
از فرزند و روشهای مراقبت از مفاصل و
جلوگیری از خونریزیها و غیره را هم زیر
نظر واحد مددکاری انجمن برگزار میشود.
نشریهای هم تحت عنوان "فصلنامه زندگی"
داشتیم که مدتی است که سردبیر آن که
از دوستان ما در کانون هستند از ایران
رفتهاند و تالش میکنیم که با سردبیر
دیگری ،انتشار نشریه را ادامه دهیم.
چرخش مالی انجمن هموفیلی چگونه
است؟
بیشـترین درآمـد انجمـن از طریـق خیریـن
ت اجتماعـی کـه
و همچنیـن مسـئولی 
بعضـی از شـرکتها بـه آن پایبند هسـتند،
تامیـن میشـود .خوابگاهـی هـم مجهز به
چهـل تخـت بـرای بیمـاران هموفیلـی کـه
از شهرسـتانها بـرای انجـام امـور درمانـی
بـه تهـران مراجعـه میکننـد ،داریـم .ایـن
خوابـگاه حـدود بیسـت سـال اسـت کـه
راهاندازی شـده و بـه بیمـاران و خانوادهها
خدمـات ارائـه میدهـد.

سازمان مردم نهاد

از هر طریقی که بتوانیم از بیماران
هموفیلی حمایت میکنیم تا درس
بخوانند و سطح تحصیالتشان را باال
ببرند و خودشان بتوانند برای خود
اشتغال ایجاد کنند و یا در مشاغل
سبک و با درآمد مناسب
مشغول شوند

چـه چشـماندازی بـرای آینـده کانـون
داریـد؟
همانطـور کـه گفتـم بـا توجـه بـه بازنگری
اساسـنامه و توسـعه اهداف ،به یک سـری
مراکزدرمانـی تخصصـی نیـاز خواهیـم
داشـت کـه در ایـن مراکـز در چنـد حـوزه
بایـد بیشـتر کار شـود؛ یکـی در بحـث
ی و دیگـری در بحـث درمـان.
پیشـگیر 
تلاش داریـم نسـل آینـده ،از نظـر
جسـمانی ،نسـلی سالمتر باشـند و بتوانند
راحتتـر وارد جامعـه شـده و مشـغول بـه
کار شـوند .مـا افـراد هموفیـل تحصیـل
کـرده زیادی ،چـه در زمینههـای تخصصی
و چـه در زمینههـای عمومـی داریـم کـه
بـیکار هسـتند .اینهـا جـزو اهـداف آتی ما
هسـتند کـه امیدواریـم بتوانیـم بـه نتیجه
برسـانیم.
ارتباط کانـون هموفیلی با سـایر انجمنها
و مخصوصـا انجمنهـای حـوزه معلـوالن
چگونه اسـت؟
تـا کنـون هیـچ ارتباطـی بیـن انجمـن
هموفیلـی بـا سـایر انجمنهـا ایجاد نشـده
اسـت ولی شـخصا بـه دنبال ایجـاد چنین
ارتباطـی بـا سـایر انجمنهـا هسـتم .در
بیـن افـراد هموفیـل بیمارانـی مبتلا بـه
دیابـت ،دیالیـزی ،کبـدی و مبتال بـه انواع
بیماریهـا داریم و ناگزیریـم که ارتباطاات
خـود را بـا سـایر انجمنهـا بیشـتر کنیم.
هزینههـای درمانـی بیمـاران هموفیلـی
بسـیار باالسـت و اگـر حمایتهـای دولتـی
وجـود نداشـته باشـد ،پرداخـت ایـن
هزینههـا ممکـن نیسـت .اولویـت اول
مـا ایـن اسـت کـه بـا انجمنهایـی مثـل
رعـد ارتبـاط برقـرار کنیـم تـا بتوانیـم بـه
اهدافمـان برسـیم .متاسـفانه سـازمان

پرونـده ایـن شـماره بـه موضـوع ایجـاد
فرصتهـای برابـر اختصـاص دارد .در این
زمینـه چـه صحبتـی دارید؟
مـن در طـول دوران تحصیـل و کاریـم
موفقیتهـای خوبـی به دسـت آوردم .یادم
میآیـد کـه در زمـان امتحـان نهایـی پنجم
ابتدایـی ،چـون خونریـزی مفصلی داشـتم،
پـدرم مـرا بغـل کـرد و بـه جلسـه امتحان
برد و من درآن سـال رتبه اول در کل ایران
را بدست آوردم .در دوران کاریم هم بارها
بـه عنـوان معلـم نمونـه شـناخته شـدم.
منظـورم ایـن اسـت کـه همـه آسـیبها
و عصـا بـه دسـت گرفتنهـا ،نتوانسـتند
خللـی درکار مـن بوجـود آورنـد .درسـت
اسـت کـه بـا دو عصا سـرکار میرفتـم ولی
هیچـگاه نسـبت بـه سـایر معلمهـا در کار
کـم نگذاشـتم و محدودیتهایـم را بـا کار
بیشـتر جبـران کـردم .مـن معتقـدم برای
هـر مشـکلی ،راهـکاری وجـود دارد و بایـد
فرصتهـا را ایجـاد کرد .ایجـاد فرصتهای
برابـر و عدالـت محـور بـه این معنی اسـت
کـه ببینیم هر کسـی بـا توجه بـه توانایی و
شـرایطش به چه چیزی نیـاز دارد .خداوند
مخلوقاتـش را در رنـگ و شـکل و بیـان و
جنـس و عملکـرد متفـاوت آفریدهاسـت و
عدالـت هـم ایـن اسـت کـه بـه هـر کسـی
متناسـب بـا وضعیـت و شـرایطش خدمات
ارائـه شـود .در قانـون اساسـی آمده اسـت
کـه بـرای هـر کسـی باید شـغل مناسـب و
شایسـته و مسـکن مناسـب و شایسـته در
نظـر گرفتـه شـود و فرصـت برابـر بـرای
هرکسـی متناسـب بـا نیـاز و توانایـی و
شـرایطش ایجاد شـود .ایجـاد فرصت برابر
بـرای افـراد با شـرایط خاص ،هـم از طرف
نظـام حاکمیتـی و دولـت انجـام شـود و
هـم از طریـق انجمنهـای مـردم نهـاد،
مثـل انجمـن رعـد و کانـون هموفیلـی و
هـم از طریـق ضلـع سـوم مثلت ،کـه خود
افـراد جامعـه هـدف هسـتند دنبال شـود.
اگر ایـن همراهی و همکاری وجود نداشـته
باشـد ،فرصـت برابـر ایجـاد نمیشـود.
امیـدوارم شـاهد موفقیـت همـه آحـاد
جامعـه و مخصوصـا افـراد دارای معلولیـت
که بسـیار زحمت میکشـند و با مشـکالت
زیـادی روبـهرو هسـتند ،باشـیم.

سازمان مردم نهاد

شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

افـراد تـا وقتـی کـه بـا پـدر و مـادر زندگی
میکننـد ،بـه هـر ترتیـب تحـت حمایـت
قـرار میگیرنـد ولـی بعـد از آن معلـوم
نیسـت کـه بـه چـه سرنوشـتی دچار شـده
و چـه نهـادی قرار اسـت بـه آنها رسـیدگی
کنـد؟ ایـن یکـی از دغدغههـای اساسـی
بـرای بیمـاران هموفیل اسـت .یکـی دیگر
از مـواردی کـه اساسـنامه دیـده نشـده،
بحـث حـوادث غیرمترقبـه اسـت .بیماران
هموفیلـی درحوادثـی ماننـد؛ سـیل و
زلزلـه بیشـتر از سـایرین آسـیب میبینند
و نهادهـای خدماتـی بایـد نسـبت بـه ایـن
مسـاله آگاه باشـند .ایـن دو مـورد در
بازنگـری اساسـنامه کانون مـورد توجه قرار
گرفتهاسـت.
در مـورد اهـداف انجمـن ،بـه پنـج
هـدف آن اشـاره میکنـم؛ اولیـن هـدف،
تلاش در جهـت رفـع مشـکالت مربـوط
بـه دارو و درمـان بیمـاران اسـت .هـدف
دیگـر ،پیشـگیری در جهـت جلوگیـری
از بـروز معلولیـت در بیمـاران هموفیلـی و
نیـز جلوگیـری از تولـد بیمـاران جدیـد بـا
انجـام آزمایشـات ژنتیکـی و مراقبتهـای
قبـل از ازدواج اسـت .البتـه در اینجـا هم
نیـاز بـه اضافـه شـدن یـک بنـد دیگـر در
جلوگیـری از آسـیبهای اجتماعـی اسـت.
بیمـاران هموفیـل نمیتواننـد کارهـای
سـنگین و مسـتمر انجـام دهنـد .طیـف
وسـیعی از ایـن افـراد ،نتوانسـتهاند ادامه
تحصیـل دهند و به اشـتغال پایدار برسـند.
متاسـفانه نظـام آموزشـی مـا هـم در ایـن
مـورد بیتوجهـی کردهاسـت .متوجـه
شـدیم که بیـش از پنجـاه درصـد بچههای
هموفیـل وقتـی بـه سـال اول دبیرسـتان
میرسـند ،تـرک تحصیل میکننـد .وقتی
دلیـل ایـن موضـوع بررسـی شـد ،متوجـه
شـدیم کـه در کتاب زیستشناسـی سـال

در بخـش خصوصـی ،کمتـر به فکـر جذب
ایـن افـراد هسـتند .از طرفـی همـان سـه
درصـد اولویـت اسـتخدامی که بـرای افراد
دارای معلولیـت لحـاظ شـده هـم شـامل
افـراد هموفیل اعمـال نمیشـود .بنابراین
اشـتغال هـم از دیگـر مشـکالت ایـن افراد
ا ست .

و قـوه قضاییـه اسـت.

بهزیسـتی بیمـاران هموفیلـی را تحـت
پوشـش حمایتـی قـرار نمیدهـد و چنانچه
افـراد بـه دنبـال بیمـاری دچـار معلولیـت
شـوند ،بایـد مراحـل بسـیار دشـواری را
بگذراننـد تـا بتواننـد کارت معلولیـت
دریافـت کننـد.
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والیبالیست تیم میل ایران ملقب به

آمسان خراش ایراین
همشهری سرنخ
او حـاال دیگـر فـرد دارای معلولیتـی کـه در کنـج خانه بنشـیند و به خاطر
قـد بلنـدش زانـوی غـم بغـل بگیـرد ،نیسـت« .مرتضی مهـرزاد» بـا تمام
معلولیتـش توانسـته اسـت یـک قهرمـان ملـی شـود .حتـی رسـانههای
خارجـی لقـب آسـمانخراش ایرانـی را بـه او دادهانـد.
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مشاهیر دارای معلولیت

استعدادی به نام قد
در مـدت زمـان کوتاهـی ،مرتضـی مهـرزاد بـه شـهرت رسـید و مربیهـا حـدس زدنـد او میتوانـد بـا دو متـر و ۴۰
سـانتیمتر قـد ،یکـی از بهتریـن بازیکنـان رشـته والیبـال نشستهباشـد.
خـودش میگویـد :تـا قبـل از دعـوت شـدنم بـه تیم دسـته یک مشـهد ،حتی یک بـار هم دسـتم به تـوپ والیبال
نخـورده بـود .او ادامـه میدهـد ،مدتی در یکی از تیمهای مشـهد کار کردم و بعد در سـال  ۹۴به تیـم ملی والیبال
نشسـته دعوت شـدم و در همین سـال رسـما با فدراسیون کشـتی قرار داد بستم.
مهـرزاد ادامـه میدهـد :قبـل از این کـه والیبال بازی کنـم به حدی افسـرده بودم که فکر نمیکـردم بتوانم
کاری انجـام دهـم .حتـی وقتـی که به تیم والیبال نشسـته دعوت شـدم ،از این هراس داشـتم که نتوانم
بـا دیگـر بازیکنـان ارتباط خوبی داشـته باشـم ،امـا وقتـی در جمع بچهها قـرار گرفتـم ،تصمیم گرفتم
کـه بجنگـم و ادامه دهم.
آسـمانخراش تیـم ملـی والیبال نشسـته میگوید ،ایـن روزها خیلی خوشـحالم که توانسـتم همراه با
بقیـه افـراد تیـم والیبـال نشسـته ،دل مردم را شـاد کنم .مهـرزاد ادامه میدهـد :وقتی وارد رشـته
والیبـال شـدم ،تلاش کـردم کـه بیشـتر تمریـن کنـم و تجربه به دسـت بیـاورم و سـختیهایی که
متحمـل شـدم ،جـواب داد و حـاال مـن بـه تیمـی کـه بـه آن تعلـق دارم ،میبالـم .مـا توانسـتیم در
مسـابقاتی در باالتریـن سـطح دنیـا ،تواناییهـای خـود را به رخ حریفان بکشـیم.
مرتضی در مسـابقات پارالمپیک  ۲۰۱۶نشـان داد که یک پدیده در رشـته والیبال نشسـته دنیاسـت و رسانههای
بینالمللـی از او بـه عنـوان اعجوبه دو متر و  ۴۰سـانتیمتری تیم ایـران یاد کردند.
والیبالیسـت تیـم ملـی ایـران دربـاره ایـن که چرا سـوژه رسـانههای دنیا شـده ،بـا صمیمیت و سـادگی غیرقابـل باوری
میگویـد :بـه نظـر خـودم از لحاظ تکنیکی سـطح کارم آنقدر باال نیسـت کـه مرا اعجوبـه بدانند ،فکر میکنـم به خاطر
قـدم بـود کـه دور بینهـای رسـانهها من را بیشـتر پوشـش میدادند.
البتـه کارشناسـان برخلاف نظـر شـخصی مهـرزاد دربـاره خـودش ،او را واقعـا اعجوبه مسـابقات میداننـد .ضربههای
قدرتـی و سـرعتی کـه مهـرزاد در مسـابقات پارالمپیک میزد ،باعث شـد دل هـم تیمیهایش به او گرم باشـد و او هم با
اعتمـاد بـه نفـس بیشـتری بـازی را اداره کند .بعد از این مسـابقات بـود که تیمهای والیبال نشسـته دنیا سـعی کردند
تـا از اعجوبههایـی ماننـد مرتضـی در تیمهای والیبال نشسـته خود اسـتفاده کنند.
والیبالیسـت بلنـد قامـت ،با تشـکر از مسـئوالن ورزشـی ایران میگویـد" :من در پارالمپیک  ۲۰۱۶شـرکت کـردم و مدال
آوردم و ایـن فضـا را مسـئوالن ایرانـی بـا اعتمـادی که بـه من کردند ،بـه من دادند .کشـورهای دیگر هم بـا دیدن من
بـه ایـن فکـر افتادنـد تـا افـراد قـد بلنـد را پیدا و بـه تیمهای خـود دعوت کننـد .این اتفـاق خیلی خوبی اسـت و من
خیلـی ذوق میکنـم اگـر در مسـابقات بعـدی افراد قد بلندی شـبیه خـودم را در تیـم مقابل ببینم.
مهـرزاد ادامـه میدهـد " :اگر مسـئوالن هر کشـوری بیشـتر به افـرادی کـه معلولیت دارند ،بهـا بدهند و بـه آنها کمک
کننـد تـا از کنـج خانـه بیـرون آمـده و وارد جامعـه شـوند ،هم بـرای ورزش میهنشـان قدمی برداشـتهاند و هـم به این
افـراد کمـک بزرگـی کردهانـد .وقتی کسـی کـه معلولیت دارد ،احسـاس کنـد کاری از دسـتش برنمیآید ،هـر روز آرزوی
مـرگ میکنـد ،امـا اگـر خـودش را در زمیـن مسـابقه ببینـد و زندگـیاش هـدفدار شـود ،بـه خـودش میبالـد و باور
میکنـد کـه افتخـار یک ملت اسـت".
مرتضـی مهـرزاد هیـچ وقـت دنبـال شـهرت نبـوده و میگویـد؛ مشـهور شـدن برایم اصلا مهم نیسـت ،امـا زمانی که
از هـم تیمیهـا و آشـناها میشـنوم کـه از مـن بـه عنـوان یـک پدیـده یـاد میکننـد احسـاس میکنـم که خـدا خیلی
دوستم دارد.

مشاهیر دارای معلولیت
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زندگینامه مرتضی مهرزاد
شـهریور  ۱۳۶۶وقتـی «مرتضـی مهـرزاد» بـه دنیـا آمـد ،نه قـدش بلندتر
از نوزادهـای دیگـر بـود و نـه هیـچ اثـری از یـک بیمـاری در ظاهـرش
دیـده میشـد ،امـا سـالها بعـد یکبـاره همـه چیـز تغییـر کـرد .زمانـی
کـه مرتضـی سـر کالس پنجـم ابتدایـی نشسـته بود یـک تغییر باعث شـد
احسـاس کنـد کـه یـک فـرد غیرعادی اسـت .قـد او با سـرعت زیـادی در
حـال افزایـش بـود و خیلـی زود ایـن قد بلنـد باعث شـد او چندین سـال
از همکالسـیهایش بزرگتـر بـه نظـر برسـد .کمکـم رشـد سـریع قـدش
اعضـای خانـواده را نگـران کـرد و دکتر رفتنها شـروع شـد .نظر پزشـکان
ایـن بـود کـه مرتضی دچـار بیمـاری بـه نـام "آدنـوم هیپوفیز" شدهاسـت.
کالس دوم راهنمایـی بـود کـه خـرج و مخـارج زندگـی آنقـدر بـه خانواده
فشـار آورد کـه مرتضـی مجبـور شـد در نبـود پـدر ،تـرک تحصیـل و با کار
کـردن در نانوایـی محـل ،بـه خانواده کمک کنـد .حدود یک سـال خرج و
مخـارج خانـواده را بـه عهـده گرفته بـود تا این کـه یک روز دچـار کمردرد
بسـیار شـدیدی شـد .دوباره دوا و دکتر شـروع شـد .بررسـیهای پزشکان
نشـان مـیداد او مشـکالتی در ناحیـه مفاصـل و لگـن دارد و بایـد تحـت
جراحـی قـرار بگیـرد ،اما بعـد از عمل جراحـی ،یکی از پاهـای مرتضی ۱۰
سـانتیمتر کوتاهتـر از دیگری شـد.
او کـه در ایـن زمـان دو متـر قد کشـیده بود و بـا کمک عصـا راه میرفت،
حرکـت کـردن برایـش بـه سـختترین کار دنیا تبدیل شـده بـود و ترجیح

مـیداد خانهنشـین شـود .مدتـی نگذشـت که ضعف بینایی و شـنوایی هـم گریبانش را گرفـت و او را تنهاتـر از قبل کرد.
مرتضـی هـر روز افسـردهتر از قبل میشـد.
در چنین شرایطی بود که خبرنگار همشهری« ،مهرزاد» را پیدا و با او مصاحبه کرد.
پـس از ایـن مصاحبـه ،او راهـی برنامـه «ماه عسـل» شـد .حضـور در ایـن برنامه بود که باعث شـد آقـای گلچین،
کاپیتـان والیبـال نشسـته چالـوس به این نتیجه برسـد که مهـرزاد میتواند سـتاره آینده تیمش باشـد .آقای گلچین
از طریـق برنامـه مـاه عسـل ،مرتضـی را پیدا کـرد و با او برای باشـگاه ثامن قرارداد بسـت.
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سالمت

وقتــی بــا یکــی از همــکاران یــا مشــتریان روبــهرو میشــوید،
«ســام»« ،صبــح بهخیــر» یــا «عصــر بهخیــر» بگوییــد،
لبخنــد بزنیــد و ارتبــاط چشــمی برقــرار کنیــد .وقتــی شــخص
جدیــدی را میبینیــد ،بــا او دســت بدهیــد و خودتــان را معرفــی
کنیــد .هنــگام ســا م کــردن ،همکارانــی را کــه میشناســید بــا
نــام صــدا بزنیــد ،زیــرا بــا ایــن کار ســام خــود را شــخصیتر
میکنیــد.
ســام و احوالپرســی بــا دیگــران در محــل کار میتوانــد بــه
شــما کمــک کنــد تــا آداب معاشــرت اداری و رفتــار دوســتانهای
از خــود نشــان دهیــد کــه باعــث میشــود همــکاران و
مشــتریانتان بــا شــما راحتتــر باشــند.

یــک راه خــوب بــرای رعایــت آداب معاشــرت در
محــل کار ،ایــن اســت کــه ســر صحبــت را بــا
دیگــران بــاز کنیــد .احتمــاال در طــول روز کاری،
فرصتهــای متعــددی بــرای بــازکــردن بحــث بــا
همــکاران و مشــتریانتان داریــد .بــا افــرادی کــه
میشناســید صحبــت کنیــد و افــکار و عقایــد
آنهــا را درمــورد اتفاقــات اخیــر یــا دســتاوردهای
شــرکت جویــا شــوید .میتوانیــد بحــث بــا یــک
غریبــه را از طریــق صحبــت دربــارهی موضوعــی
عمومــی ،مثــل رخدادهــای کنونــی شــهری یــا
بوهــوا ،بــاز کنیــد.
آ 
برقــراری ارتبــاط بــا افــراد جدیــد میتوانــد بســیار
ارزشمنــد باشــد .ممکــن اســت بــا یکــی از
مشــتریان احتمالــی شــروع بــه صحبــت کنیــد یــا
بــا متخصصانــی کــه بــه رشــد و پیشــرفت شــغلی
شــما کمــک میکننــد ،ارتبــاط برقــرار کنیــد.
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رعایـت اصـول آداب معاشـرت در محیـط کار ،فضایـی را ایجـاد میکند که افراد در آن احسـاس
راحتـی و ارزشمنـدبـودن میکننـد ،بـا یکدیگـر ارتبـاط موثـر برقـرار میکننـد و میتواننـد
وظایفشـان را بهدرسـتی انجام دهند .شـناخت انتظارات در محیط کار حرفهای به شـما کمک
میکنـد تـا بـه افـراد دور و َبـر خـود احتـرام بگذارید .بـا تمریـن میتوانید رفتـار مؤدبانـه و آداب
اداری را بـه عـادت هـر روزهی خـود بـدل کنیـد .در ایـن مطلب آداب معاشـرت در محـل کار را
توصیـف میکنیـم و بـه نکاتـی اشـاره میکنیـم که به شـما کمـک میکنند تـا آداب معاشـرت
خـود در محیـط کار را بهبـود دهید.
آداب معاشرت در محیط کار چیست؟
آداب معاشـرت در محیـط کار ،الگـوی رفتـاری رایجـی اسـت که از شـما انتظار مـیرود که در
محیـط کار آنهـا را رعایـت کنید .قوانین آداب کاری مشـخص میکند که چـه کارهایی را انجام
دهیـم و از انجـام چه کارهایـی اجتناب کنیم.
وقتـی آداب معاشـرت خـود را در محیـط کار نشـان دهیـد ،فضـای احترامآمیـزی را بـه وجـود
میآوریـد .همـکاران قطعـا در محیطـی کـه همـه مـؤدب ،بافکـر و مهربـان هسـتند بیشتـر
میتواننـد بـا هـم تعامـل داشتهباشـند و سـازندهتر عمـل خواهنـد کـرد.
نکاتی برای آداب معاشرت در محل کار
در ادامـه ،مراحلـی عملـی را بیـان کـرد ه که کمک میکنند آداب معاشـرت خـود در محیط کار
را نشـان دهید:

 1از سالم رسمی استفاده کنید

 2باب صحبت را باز کنید
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 3به فکر دیگران باشید
بــرای نشــاندادن آداب معاشــرت خــود در محــل کار ،بــه
دیگــران توجــه کنیــد ،بهخصــوص وقتــی در اداره جابهجــا
میشــوید و راه میرویــد .وقتــی از دری عبــور میکنیــد،
دور و َبــر خــود را نــگاه کنیــد و اگــر کســی میخواســت از
آن در بگــذرد ،در را برایــش نگــه داریــد .آسانســور را بــرای
افــرادی کــه بــه ســمت آن میآینــد ،نگــه داریــد.
اگــر الزم اســت کاری کنیــد تــا دیگــران بتواننــد وظایــف
خــود را بهتــر انجــام دهنــد ،آن کار را بــا دقــت و ســرعت
هرچــه تمامتــر انجــام دهیــد .در مواقــع نیــاز ،از واژههــای
«لطفــا» و «ممنونــم» اســتفاده کنیــد .ذهــن آگاهــی
هنــگام کار در کنــار دیگــران کار گروهــی و تواناییهــای
همــکاری شــما را نشــان میدهــد.

 4بـرای رعایـت آداب معاشـرت در محیـط
کار ،موبایـل خـود را سـایلنت (بیصـدا) کنیـد
نوتیفیکیشــنهای (اعالنهــا) موبایــل ،بهخصــوص
هنــگام کار در کنــار همــکاران یــا مشــتریان متعــدد،
میتواننــد باعــث حــواس پرتــی در محیــط کار شــوند.
موبایــل خــود را در محیــط کار ســایلنت کنیــد تــا دیگــران
را بــا صداهــای اعالنهــای خــود آزار ندهیــد .اگــر منتظــر
تماســی هســتید ،میتوانیــد موبایــل خــود را روی حالــت
ویبــره (لــرزش) تنظیــم کنیــد.
ســایلنت نگــهداشــتن موبایــل ،بهخصــوص در جلســات،
از مهمتریــن نــکات آداب معاشــرت در محیــط کار اســت
کــه حتمــا بایــد رعایــت کنیــد .اگــر در نزدیکــی همــکاران
خــود مســتقر هســتید ،آنهــا نیــز از ایــن کار شــما
خوشــحال خواهنــد شــد.

 5توجه کامل خود را به فرد مقابل بدهید
توگــو بــا دیگــران توجــه کامــل خــود را بــه آنهــا معطــوف کنیــد.
بــرای رعایــت آداب معاشــرت در محــل کار ،در حیــن گف 
اگــر بــه شــکل اتفاقــی وســط حــرف کســی پریدیــد ،از او عذرخواهــی کنیــد .هنــگام شــرکت در جلســات ،موبایــل خــود
توگوهــای دونفــره نیــز آن را در دســت خــود نگــه نداریــد .معطــوفکــردن تمــام
را روی میــز رهــا کنیــد و هنــگام گف 
توجــه بــه فــرد مقابــل نشــان میدهــد کــه بــه بحــث جــاری عالقهمنــد هســتید و میخواهیــد نظــرات صحبتکننــده
را بشــنوید .تمــام نــکات گفتــه شــده جــزء مــوارد مهــم در آداب معاشــرت در محیــط کار هســتند.

 8در اتاق استراحت یا خارج از محل کار غذا بخورید
برای نشان دادن آداب معاشرت در محیط کار ،در اتاق استراحت یا خارج از محل کار غذا بخورید
غــذاخــوردن روی میــز کار بــهدور از آداب معاشــرت در محیــط کار اســت؛ چــون میتوانــد حــواس
همکارانتــان را پــرت کنــد .ســعی کنیــد ناهارتــان را در مکانهــای مشخصشــده بــرای آن ،مثــل اتــاق
اســتراحت یــا کافهتریــا ،صــرف کنیــد .حتــی در صــورت امــکان میتوانیــد خــارج از محــل کارتــان غــذا
بخوریــد .بــا غــذا خــوردن خــارج از محــل کار عــاوه بــر اینکــه موجــب حواسپرتــی اعضــای گــروه خــود
نمیشــوید ،تمرکزتــان را بــرای برگشــتن بــه کار بازیابــی میکنیــد.

 9لباس مناسبی بپوشید تا نشان دهید آداب معاشرت در محیط کار را رعایت میکنید
یکــی دیگــر از مهمتریــن اجــزای آداب معاشــرت در محــل کار ،پوشــش مناســب اســت .ســبک پوشــش ســاده بهتریــن
انتخــاب بــرای محیــط کار اســت؛ حتــی در محیــط غیررســمی نیــز بهتــر اســت لباسهــای ســاده و راحــت را انتخــاب
کنیــد .زیورآالتــی کــه جرینــگ جرینــگ میکننــد یــا عطــر و ادکلــن خیلــی قــوی میتوانــد حــواس همکارانتــان را پــرت
کنــد.
اگــر راجــع بــه ســبک پوشــش مناســب مطمئــن نیســتید ،بــرای کســب اطالعــات بیشتــر دربــارهی کــد پوشــش شــرکت،
دفترچـهی راهنمــای کارکنــان را بخوانیــد یــا از نماینــدهی نیــروی انســانی کمــک بگیرید.
اگــر قــرار اســت بــا مشــتری مالقــات کنیــد ،بــرای نشــان دادن آداب معاشــرت خــود در محیــط کار ،ســعی کنیــد
لباسهــای رســمی و حرف ـهای بپوشــید .شــاید ایــدهی پوشــیدن لبــاس مطابــق بــا اســتاندارهای طــرف مقابــل نیــز بــد
توشــلوار یــا لبــاس حرفـهای و
نباشــد؛ بــرای مثــال ،اگــر مشــتری شــما بــرای شــرکت مالــی کار میکنــد ،بهتــر اســت ک 
رســمیای مطابــق بــا عــرف آنهــا بپوشــید.

 10بـرای رعایـت آداب معاشـرت در
محیـط کار ،در مکانهـای مشخصشـده بـا
دیگـران مالقـات کنیـد
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نکتــهی بعــدی بــرای نشــاندادن آداب معاشــرت در
محیــط کار ،رعایــت نظافــت اســت .محــل کار فضــای
مشــترکی اســت کــه همــهی افــراد بایــد در تمیــز نگــه
داشــتن آن مشــارکت کننــد .وقتــی از وســیلهی خاصــی
اســتفاده میکنیــد ،ســعی کنیــد بعــد از اســتفاده آن را
در محــل خــودش قــرار دهیــد تــا دیگــران نیــز بتواننــد
آن را پیــدا کننــد .همـهی ســطوح کثیــف مثــل میزهــا را
تمیــز نگــه داریــد تــا محــل کار منظمــی داشتهباشــید.
محــل کار تمیــز میتوانــد انگیــزه و بهــره وری تیمهــا را
بــاال ببــرد.

سالمت

 7بهموقع برسید
مقیــدبــودن بــه زمــان یکــی از مؤلفههــای مهــم
ّ
آداب معاشــرت در محیــط کار اســت .بــا بهموقــع
رســیدن بــه جلســات ،اتمــام کارهــا قبــل از
ضرباالجلهــا و رســیدن بــه محــل کار چنــد
دقیقــه زودتــر از زمــان مشــخص ،نشــان دهیــد
کــه بــه زمــان و اولویتهــای دیگــران احتــرام
میگذاریــد و بــرای آنهــا ارزش قائــل هســتید.
هنــگام برنامهریــزی جلســات ،زمــان اتمــام
جلســه را طــوری تنظیــم کنیــد کــه همــه بتوانند
بهســرعت و بهموقــع بــه کار یــا جلس ـهی بعــدی
خــود برســند.

توگوهـا پیامهـای متفاوتـی را بـه فرد
زبـان بـدن شـما حیـن گف 
مقابـل منتقـل میکنـد .بـرای اینکـه مطمئـن شـوید زبـان بدن
شـما همـان پیـام کلمـات شـما را منتقـل میکنـد ،تعاملات
غیرکالمـی را تمریـن کنیـد .هنـگام صحبـت بـا دیگـران ،ارتبـاط
چشـمی برقـرار کنیـد و سـرتان را به نشـانهی تأیید تـکان دهید تا
نشـان دهیـد کـه توجـه شـما معطوف بـه آنهاسـت .با ایـن کار،
آداب معاشـرت در محیـط کار را رعایـت خواهیـد کـرد.
لبخن د زدن میتواند اشتیاق شما را به موضوع مورد بحث نشان
دهد .برای حفظ آداب معاشرت در محل کار ،دستهای خود را
در کنار بدنتان نگه دارید تا ژست طبیعی داشتهباشید یا آنها
را روی پاهای خود قرار دهید که نشاندهندهی اعتماد به نفس
شماست .چه نشسته و چه ایستاده ،مطمئن شوید که پشتتان
صاف و شانههایتان رو به عقب است که نشاندهندهی گوشبهزنگی
شماست.

جمعبندی
رعایـت آداب معاشـرت در محـل کار باعـث میشـود فضـای احترامآمیـزی بهوجـود بیایـد تـا همـکاران بتواننـد بـا یکدیگـر همکاری
سـازندهتری داشتهباشـند .در ایـن مطلـب نکاتـی بـرای رعایـت آداب معاشـرت در محیـط کار بیـان کردیـم.

سالمت

شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

 6بـرای رعایـت آداب معاشـرت در محیـط
کار ،محیـط را تمیـز نگـه داریـد

اگــر بــا  ۲یــا تعــداد بیشتــری از افــراد مالقــات
میکنیــد ،بــرای جلســهی خــود اتــاق جلســات یــا
دفتــر شــخصی رزرو کنیــد .میزبانــی جلســات در محیط
کارتــان صداهایــی را ایجــاد میکنــد کــه حــواس
اعضــای دیگــر گــروه را پــرت میکنــد .حیــن جلســات،
در را بســته نگــه داریــد تــا صداهــا را کاهــش دهیــد.
بــا صــدای آهســته صحبــت کنیــد و وســط حرفهــای
یکدیگــر نپریــد تــا اطرافیانتــان بتواننــد روی کارشــان
تمرکــز کننــد .بــا انجــام ایــنکار ،نشــان میدهیــد
کــه آداب معاشــرت در محیــط کار را بهخوبــی رعایــت
میکنیــد.

 11به زبان بدنتان توجه داشتهباشید
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بسیار سفر نباید!
نکات مهم برای سفر

در دوران شیوع ویروس کروان

مبتالیان به بیماریهای زمینهای مزمن مانند دیابت و بیماریهای تنفسی یا افراد تحت درمان با داروهای
کاهش دهنده قدرت سیستم ایمنی بدن میشود).
اگر اشخاصی که با آنها زندگی میکنیم در گروه پرخطر هستند ،با توجه به افزایش احتمال ابتالی ما در سفر
به ویروس کرونا (حالت عالمتدار یا بدون عالمت) ،باید در هنگام بازگشت از سفر تمهیدات الزم را بیندیشیم.
در برنامهریزی خود به قوانین مبدا و مقصد در مورد قرنطینه پس از سفر توجه کنیم.
اگر با توجه به همه این موارد به سفر رفتیم ،باید در طول سفر نکات بهداشتی پیشگیری از سرایت ویروس کرونا
را با دقت رعایت نماییم ،بهویژه شستوشوی دستها و استفاده از ماسک در اماکن عمومی.
سفر هوایی در دوران کرونا
ایستادن در صف بازرسی و سالن فرودگاه معموال با قرار گرفتن در فاصله نزدیک با دیگران و لمس برخی سطوح
همراه است .خوشبختانه با توجه به شیوه گردش هوا و تصفیه هوا درون هواپیما ،امکان انتشار ویروس و سایر
میکروبها داخل هواپیما بسیار ناچیز به نظر میرسد.
اما از سوی دیگر ،نشستن در هواپیمای پر از مسافر ،در فاصله کمتر از یک و نیم متر در کنار دیگران و برای
مدت چندین ساعت ،به لحاظ انتشار ویروس کرونا کار پرخطری به شمار میآید.
سفر زمینی با وسایل نقلیه عمومی در دوران کرونا (با اتوبوس یا قطار)
در سفر با اتوبوس یا قطار در بیشتر موارد مجبور هستیم در فاصله کمتر از یک و نیم متر با دیگران برای چند
ساعتی بنشینیم و این کار با توجه به شیوع ویروس کرونا ،پرخطر محسوب میشود.
سفر زمینی با خودروی شخصی در دوران کرونا
توقف در بین راه برای سوخت ،غذا و نیازهای بهداشتی ما را در معرض فاصله نزدیک با سایر افراد یا لمس
سطوح قرار میدهد.

سفر هوایی در دوران کرونا
سفر زمینی با وسایل نقلیه عمومی در دوران کرونا (با اتوبوس یا قطار)
سفر زمینی با خودروی شخصی در دوران کرونا
پیشبینی نیازهای سفر در دوران شیوع ویروس کرونا
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سفر احتمال ابتال به عفونت با ویروس کرونا و انتشار این ویروس را در جهان افزایش میدهد .به همین دلیل ماندن در
خانه و پرهیز از سفر بهترین راه برای پیشگیری از ابتالی خود و دیگران به عفونت با ویروس کروناست.
مهمترین نکته این است که در صورت احساس کسالت و بیماری ،یا در صورتی که طی  ۱۴روز گذشته یکی از اطرافیان
ما دچار عفونت با ویروس کرونا شده است ،سفر نرویم.
همچنین به هیچ وجه با افراد بیمار و ناخوش همسفر نشویم.
با این وجود ،اگر در دوره شیوع ویروس کرونا ناچار به سفر هستیم ،ضروری است نکات زیر را در نظر داشته باشیم:
احتمال دارد حین سفر به عفونت کرونا مبتال گردیم و دچار عالئم کرونا شویم.
حتی اگر عالمتدار نشویم هم ویروس کرونا را در بین اطرافیان انتشار خواهیم داد.
اگر در طول سفر فاصله فیزیکی ما با دیگران کمتر از یک و نیم متر باشد ،احتمال ابتالی ما یا دیگران به عفونت کرونا
بیشتر میشود.
اگر ما یا همسفرانمان در گروه پرخطر هستیم و در صورت ابتال به عفونت کرونا به احتمال زیاد به عالئم شدید یا بسیار
شدید دچار میشویم ،بهتر است سفر را کامال محدود کنیم یا از آن بپرهیزیم( .گروه پرخطر شامل افراد سالخورده یا

سالمت

دو پرسش:
آیا در دوران کرونا سفر و اقامت در منزل اقوام یا دوستان بیخطر است؟
سفر احتمال انتشار و ابتال به ویروس کرونا را افزایش میدهد.
این خطر بهخصوص در صورت شیوع باالی کرونا در مبدا یا مقصد بیشتر هم میشود.
رفتن به منزل کسانی که در دسته پرخطر قرار دارند ،با خطر بیشتری برای آنها همراه است؛ زیرا این افراد در
صورت ابتال به عفونت کرونا عالئم شدیدی را نشان خواهند داد.
آیا سفرهای طبیعتگردی و اردویی بیخطر هستند؟
در مناطق جغرافیایی که شیوع ویروس کرونا زیاد است ،سفرهایی که با استفاده از امکانات اردویی (کمپینگ) و
در دل طبیعت انجام میشود احتمال انتشار و ابتال به ویروس کرونا را زیاد میکند؛ زیرا این مسافران در بسیاری
از مناطق ناچار باید از امکانات عمومی استفاده کنند و ممکن است در فاصله کمی از سایرین قرار بگیرند.
رفتن به نقاط بسیار دور از دسترس هم مشکالت خاص خود را دارد؛ زیرا در صورت بروز بیماری ،دسترسی به
امکانات پزشکی در این نقاط بسیار دشوار است
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دو پرسش:
آیا در دوران کرونا سفر و اقامت در منزل اقوام یا دوستان بیخطر است؟
آیا سفرهای طبیعتگردی و اردویی بیخطر هستند؟

پیشبینی نیازهای سفر در دوران شیوع ویروس کرونا
اگر همچنان مجبور به سفر هستیم ،پیشبینیهای زیر میتواند خطر سفر در دوران کرونا را به حداقل ممکن
برساند:
به اندازه کافی دارو برای مصرف در طول سفر همراه داشته باشیم تا نیازی به رفتن به داروخانه نباشد
به مقدار کافی ژل یا محلول الکلی ضدعفونیکننده دست همراه خود و در دسترس داشته باشیم
یک ماسک پارچهای چندالیه داشته باشیم که در محلهای عمومی و شلوغ از آن استفاده کنیم
آب و غذای کافی همراه داشته باشیم .احتمال بسته بودن رستورانها در شرایط کنونی بسیار زیاد است و
نشستن در رستوران نیز به لحاظ انتشار ویروس کرونا خطرات خاص خود را به همراه دارد.
اگر در هتل یا جای عمومی اقامت داریم ،پیش از هر کاری نسبت به ضدعفونی کردن سطوح پرتماس و تهویه
هوای آنجا و رعایت سایر نکات بهداشتی اقدام کنیم.
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Meditation
مدیتیشن
برای سالمیت روح یا جمس؟

www.Ghafaridiet.com
مدیتیشن که به آن مراقبه یا درونپویی گفته میشود ،عملی
است که در آن فرد از یک تکنیک مانند ذهن آگاهی یا تمرکز
ذهن برای یک موضوع ،فکر یا فعالیت خاص برای آموزش و
توجه و آگاهی و دستیابی به یک حالت روان و آرام و پایدار ذهنی
استفاده میکند .برای کلمه مدیتیشن در فارسی ،واژه معادل
درونکاوی پیشنهاد شده است .میخواهیم بگوییم مراقبه یا
مدیتیشن چیست و فواید مدیتیشن کدام هستند .همچنین
با انواع مدیتیشن آشنا میشویم؛ پس تا پایان این مطلب با ما
همراه باشید.

مراقبه یا مدیتیشن چیست؟
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سالمت

در روش انجام مدیتیشن باید نکاتی را در نظر بگیرید .برای
نشستن ،سعی کنید که رو به جهت شمال و شرق قرار بگیرید تا
از فواید نیروهای مغناطیسی طبیعت بهرهمند گردید و همچنین
به حالت آزاد و ثابت بنشیند .حالت نشستن باید حالت
لوتوس (نیلوفر) باشد ،ستون فقرات و گردن کامال
عمود بوده و هیچگونه فشاری بر آنها وارد نشود.
قبل از شروع ،به مغزتان دستور بدهید که به مدت
معینی (از نظر زمانی) آرام باشد؛ گذشته ،حال و آینده
را فراموش کنید.
آگاهانه تنفس را منظم کنید .به مدت  ۵ثانیه
تنفس شکمی انجام دهید تا اکسیژن به مغز
شما برسد و بهطور تدریجی مغز را آسوده کنید.
تنفس (دم و بازدم) را هماهنگ کنید۳ .
ثانیه دم و  ۳ثانیه بازدم با منظم کردن عمل
تنفس ،جریان پرانا و انرژی حیاتی منظم
میشود.
در ابتدا اجازه دهید تا فکرتان منحرف
شود ،بدین ترتیب ذهن شما به

فواید مدیتیشن
مدیتیشن تمرینی است که در آن به ذهن برای تمرکز
کردن و هدایت مجدد افکار آموزش داده میشود؛
بنابراین فواید مدیتیشن برای بدن بسیار زیاد است
که شامل موارد زیر میشود:
کاهش استرس
کنترل اضطراب
سالمتی احساسی
افزایش خودآگاهی
افزایش توجه در بازه زمانی
کاهش از دست دادن حافظه به خاطر
افزایش سن
ایجاد حس مهربانی
بهبود خواب
کنترل درد
کاهش فشار خون

انواع مدیتیشن
مدیتیشن شامل دو نوع کلی است:
- ۱مدیتیشن تمرکزی
 - 2مدیتیشن تفکری
مدیتیشن تمرکزی ،یکی از انواع مدیتیشن است که بر روی تنفس،
تصویر واقعی یا خیالی ،صدا یا عبارتی که تکرار میشود (مانترا) و یا
بر حرکات مشخص مانند حرکات تای چی ،یوگا و چیکونگ تمرکز
میکند و هنگام متمرکز شدن ،نگرانی و اضطراب از بین میرود و جای
آن را احساس آرامش میگیرد.
در مدیتیشن تفکری ،افزایش دقت روی حواس است .در این روش
بدون تفکر ،از حواس پنجگانه و افکار ناراحتکننده که جلوی ذهن
انسان رژه میروند ،اطالعاتی دریافت میکند و شخص بدون انجام
فعالیت خاصی فشارهای وارده به ذهن و حواس پنجگانه را تخلیه
میکند.

سالمت جسم و روح
در این مطلب با فواید مدیتیشن آشنا شدیم و بهصورت کلی روش انجام
مدیتیشن را بررسی کردیم .برای استفاده هرچه بهتر از مدیتیشن و
دستیابی به خواص آن برای افزایش تمرکز و یا بهبود قدرت تفکر و
آرامش ذهنی بهتر است با یک فرد متخصص در این زمینه که بتواند
شما را راهنمایی کرده و از بین انواع مدیتیشن بهترین آن را به شما
معرفی کند ،کمک بگیرید .با اینحال ،یکی از نکات مهم در سالمتی
فردی توجه به جسم در کنار توجه به شرایط روحی است .در حقیقت
بسیاری از افراد با ایجاد حس آرامش و تجربه استرس کمتر ،بسیاری
از عوامل چاقی و یا الغری خود همچون پرخوری و یا کمخوری عصبی
را از بین میبرند و میتوانند سالمت جسم خود را نیز افزایش دهند.
با اینحال بهتر است برای برخورداری از سالمت جسمانی ،نهتنها
رژیم غذایی خود را تغییر دهید ،بلکه با انجام ورزشهای دیگر ،سبک
زندگی خود را بهبود بخشیده و سالمت کامل روحانی و جسمانی خود
را به دست آورید.
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مراقبه یا مدیتیشن بهطور کلی فنون و روش تسلط بر ذهن است.
افراد به دالیل دینی و غیردینی با اهداف مختلف مدیتیشن انجام
میدهند .بسیاری از آیینهای مدیتیشن و برخی از دینهای
بزرگ ،بهخصوص ادیان شرقی نظیر هندو و بودایی روشهای
مدیتیشن را نیز در بر میگیرد.
روشهای معروف مدیتیشن شرقی عبارتند از:
مراقبه متعال (تی ام)
ذاذن
ویپاسانا
در مدیتیشن با تمرکز ذهن و آزاد کردن نیروی چاکرا به آرامش
روحی و جسمی میرسند و توانایی کنترل این نیرو را به دست
میآورند.
مراقبه ممکن است استرس ،اضطراب ،افسردگی و درد را به
میزان قابل توجهی کاهش دهد و باعث افزایش آرامش درک و
خودانگاره و رفاه شود.

روش انجام مدیتیشن

موارد گوناگونی مشغول خواهد شد اما باالخره تمرکز خواهد یافت.
برای ساکت شدن ذهن ،به خود فشار نیاورید؛ زیرا با این عمل امواج
مغزی افزایش یافته و مدیتیشن به تاخیر خواهد افتاد.
یکی از نکات مهم در روش انجام مدیتیشن این است که یک نقطه
کانونی را برای استراحت ذهن انتخاب کنید .اشخاصی که بهطور
ذاتی ،عقالنی و ذهنی هستند ،میتوانند برای تمرکز خود چاکرا که
محلی بین دو ابرو است را انتخاب کنند و برای بقیه اشخاص ،یعنی
افرادی که تحریکپذیر و هیجانی هستند ،استفاده از چاکرای قلب
توصیه میشود .هرگز این نقطه را تغییر ندهید.
در روش انجام مدیتیشن بهتر است بر روی اشیای بیرنگ تمرکز نموده
و پس از بستن چشمها آن شی را تصور کنید .اگر از مانترا (ذکر کلمهای
که در هنگام تمرکز و مدیتیشن مرتب ًا تکرار میشود) استفاده میکنید،
آن را در درون خود تکرار و تنفس خود را با آن هماهنگ کنید .چنانچه
شخص دچارخوابآلودگی شد مانترا را با صدای بلند تکرار کنید .این
کار باعث خلوص و پاکی اندیشهها میشود .در صورتیکه امواج صوتی
با امواج مغز همراه شود ،حتی اگر این عمل بدون آگاهی از معنای
آن باشد ،تکرار لفظی از طریق تکرار ذهنی و روانی به زبان تلهپاتی
پیشرفت خواهد کرد و در آنجا که اندیشه پاک خواهد شد؛ با تمرین
مدیتیشن دوگانگی از بین رفته و خود برتر جایگزین میشود و با ادامه
آن دیگر بیحوصله و بیتاب نخواهید شد.
اگر روزی نیم ساعت عمل مدیتیشن را انجام دهید ،قادر خواهید بود
زندگی با قدرت روحی و آرامش بیشتری داشته باشید.

بهبود بعضی از عالئم بیماریها (کنترل عالئم بیماریهایی مثل:
اضطراب ،آسم ،سرطان ،درد مزمن ،افسردگی ،بیماری قلبی و
سردردهای تنشی)
بهبود پردازش اطالعات و تصمیمگیری
کاهش اختالالت التهابی
کاهش آلزایمر و مرگ زودرس
مدیریت پسوریازیس
کمک به بیماران فیبرومیالژیا (بیماری که باعث میشود فرد در تمام یا
قسمتی از بدن خود احساس درد کند)
البته فواید مدیتیشن زمانی بهترین تاثیر خود را دارند که برنامه انجام
آن طوالنیمدت و بهصورت منظم پیگیری شود و تنها با انجام چندبار
مدیتیشن و بهصورت پراکنده ،نمیتوان به تمام فواید مدیتیشن دست
پیدا کرد.

43

خبــر
کتاب
معرفی

برگزاری مراسم جهانی داوطلب

نام کتاب :استارت آپ ،نوپای هفت روزه
نویسنده :دن نوریس
مترجم :وحیده مرادی
ناشر:انتشارات کتاب کوچه1394 ،
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این کتاب بر اساس بد بیاریها و شکستهایی بنا شدهاست که دن نوریس (نویسنده) پس از
راهاندازی طرحی پس از طرحی دیگر متحمل شدهاست .استارآپ هیجان انگیز است ،زیرا پتانسیلی
با تاثیرگـذاری باال و نوآوری و عدم قطعیت بسیار زیاد دارد.
جایی که نوآوری نیست ،استارت آپی هم وجود ندارد؛ به همین دلیل است که بیشتر استارآپها
پایه و اساسی فنی دارند .با تاثیرگذاری و سطح نوآوری باال ،یک استارآپ میتواند دنیا را تغییر دهد،
اما در دنیای استارآپی مشکالت فراوانی هم وجود دارد؛ اینکه فردی طرحی را در ذهن خود پرورش
میدهــد ،کاری را شروع میکند ،درآمدزایی میکند و بعد شکست میخورد.
کتاب حاضر مخاطب را با مراحل پرورش یک ایده ناب آشنا میکند و به او کمک میکند تا برای
تبدیل یک ایده به یک تجارت جدید ،در مسیر درست حرکت کند .نویسنده درا ین کتاب به
تجربیات کسانی که وارد این مسیر شدهاند و به دالیلی شکست خورده یا موفق شدند اشاره میکند
تا مخاطب با استفاده ازاین تجربیات بتواند به دالیل شکست و موفقیت آنها پیببرد و در مسیر
هموارتری قدم بگذارد.
مطالعه این اثر برای افرادی که کسب و کارهای کوچکی را اداره میکنند ،کارآفرینان و سازمانهای
کارآفرینی مفید است و مطالبی چون؛ چگونگی ارزیابی ایده اولیه یک کسب و کار کوچک ،انتخاب
سریع یک نام تجاری مناسب برای کسب و کارجدید ،ساخت وبسایت در یک روز10 ،روش اثباتشده
برای بازاریابی سریع تجارت و موارد دیگر را ارائه میدهد.
نویسنده ،این کتاب را طوری طراحی کرد ه تا مخاطب ازیک کسب و کار بدون مشتری به جایی برسد
که بتواند در هفت روز هفته ،مشتریان متعدد و دست به نقدی داشتهباشد .او تمام این آموختهها را
به صورت داستانهای شنیدنی و اتفاقات واقعی خالصه کردهاست تا به محاطب کمک کند در کوتاه
ترین زمان ممکن کسب و کار خود را آغاز و به راه اندازی یک استارت آپ بیندیشد.
ویژگی راه اندازی سریع یک کسب و کار ایناست که مخاطب میتواند ازمشتریهای واقعی اطالعات
واقعی به دستآورد تا متوجهشود این کسب و کار اثری که او انتظاردارد را میگذارد یا خیر؟ در
مورد شرکتهای بزرگ این نگرانی وجو د ندارد و شرکتهای شکستخورده هم نیازی نیست برروی
این بحث تمرکزکنند ،اما برای شرکتهای درحد متوسط که نه شکست خوردهاند و نه پررونق
هستند ،بسیار مهم است که یک چارچوب کاری برای ارزیابی اینکه آیا کسب و کار آنها خوب پیش
میرود یا خیر ،داشتهباشند.

معرفی کتاب

بـه همت دبیرخانه ترویـج کارهای داوطلبانه و سـازمان داوطلبان
جمعیـت هلال احمـر ،مراسـم روز جهانـی داوطلب همچو سـالهای
گذشـته در بـرج میالد برگزار شـد.
پنجمیـن همایـش بزرگداشـت روز بینالمللـی داوطلـب و تقدیـر
از داوطلبـان فعـال سـازمانهای مـردم نهـاد بـا مشـارکت انجمنهـا
و مؤسسـات خیریـه برگـزار شـد و در ایـن مراسـم نماینـده داوطلبان
سـازمانهای مردمنهـاد بـا دریافـت لـوح سـپاس و تندیـس مـورد
تشـویق قـرار گرفتند.
برایـن اسـاس ناهیـد بروجـردی مدیـر گـروه همیـاری بانـوان
مجتمـع رعـد با حضور در مراسـم بزرگداشـت روز جهانـی داوطلب به
نمایندگـی از سـوی مؤسسـه ،لـوح سـپاس و تندیـس این مراسـم را
دریافـت نمود.
در قسـمتی از لوح سـپاس اهدایی آمده اسـت «اگر امروز در برابر
همـه دشـواریها ،امیـد و نشـاط مـردم بـه فردایـی بهتـر و روشـنتر
اسـتوار و پا برجاسـت ،مرهون قدمهای ارزشـمند گروههـای داوطلبی
و داوطلبـان عزیز اسـت و این مسـیر نیکاندیشـی و نیک کـرداری در
همـه عرصههـا و صحنهها قابل مشـاهده اسـت».
مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد نیـز ایـن مناسـبت جهانـی
را خدمـت گروههـای همیـاری بانـوان و جوانـان صمیمانـه تبریـک
میگویـد و بـه خوبـی آگاه اسـت ،تـداوم خدمترسـانی بـه عزیـزان
دارای معلولیـت در شـرایط سـخت و دشـوار همهگیری بیمـاری کرونا
بـه جـز همراهـی و حمایـت عزیـزان داوطلـب ممکـن و میسـر نبـود.

در رعد چه خبر

شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰
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همزمـان با هفته جهانـی افـراد دارای معلولیت و
روز ملی دانشـجو نشسـتی با حضور جمعـی از اعضای
کمیتـه راهبـردی مسـئولیت اجتماعی اتـاق بازرگانی
تهـران و شـماری دیگـر از شـخصیتهای علمـی و
اجتماعـی در محـل مجتمع آموزشـی نیکـوکاری رعد
برگـزار گردید.
در این جلسـه که با ریاسـت آقای محمدحسـین
رضایی(رئیـس شـورای راهبردی مسـئولیت اجتماعی
شـرکتی اتـاق بازرگانـی تهـران) آغـاز بـه کار نمـود،
دکتـر مریـم رسـولیان رئیـس هیئتمدیـره مجتمـع
رعـد ضمـن خوشـامدگویی بـه حاضـران ،مختصـری
از فعالیتهـای مجتمـع رعـد را ارائـه کـرد .در ادامه
دکتـر مهدیـه نجفـیزاده نیـز ضمـن معرفـی حضـار،
دسـتور جلسـه را یـادآور نمود.
دکتر محمد فاضلی عضو هیات رئیسـه دانشـگاه
علمـی کاربـردی رعـد ،سـخنران بعـدی بود کـه با 3
سـؤال دربـاره نسـبت مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی
اتـاق بازرگانی تهـران با مقولـه افـراد دارای معلولیت،
جلسـه را ادامه داد:
 -1اتـاق بازرگانی تهـران و مؤسسـه نیکوکاری

در رعد چه خبر

رعـد چگونـه میتواننـد «سـبد همـکاری» در زمینـه
مسـئولیت اجتماعـی را تعریـف کننـد؟
 -2چگونـه میتـوان نقـش سـرمایه اجتماعی
اتـاق بازرگانـی و بخـش خصوصـی را در قبـال افـراد
دارای معلولیـت افزایـش داد؟
 -3همـکاری برد-برد میان بخـش خصوصی و
جامعـه افـراد دارای معلولیـت چـه مؤلفههایـی دارد؟
سـپس آقایـان؛ دکتـر علیربیعـی ،دکتـر مهـدی
کرباسـیان ،غالمرضـا ملکـی دبیـر شـورای راهبردی،
هـادی حـدادی ،دکتر پـدرام سـلطانی ،مهندس حاج
محمـد نکوئیـان ،دکترعیسـی منصـوری ،دکتر سـید
مالـک حسـینی ،مهنـدس رحمـان عالقهبنـد (مدیـر
عامـل مجتمـع رعـد) و خانـم دکترمهرنـوش کاوه ،به
ترتیـب مطالبی را پیرامون سـؤاالت مطرح شـده بیان
نمودند.
مهمتریـن اقدامـات عملـی کـه پـس از بحـث و
گفتوگو قرار شـد انجام شـود ،تشـکیل کمیتـهای به
منظور بررسـی تفصیلی مباحث مطرحشـده در جلسـه
و تدویـن متـن پیشـنهادی بـه منظـور همـکاری اتاق
بازرگانـی تهـران و مؤسسـه نیکـوکاری رعـد در زمینه

مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی و ارائـه آن بـه اتـاق بازرگانی
تهـران بـود .بخشـی از مباحـث مطـرح شـده در جلسـه بـه
شـرح زیر اسـت:
دکتـر علـی ربیعـی :اتاق تهـران بایـد دو نقش اساسـی
را ایفـا کنـد؛ اول ترویـج خود مسـؤولیت اجتماعی شـرکتی
و دیگـری کنـش اجتماعـی مؤثـر .مؤسسـاتی مثـل رعـد
میتواننـد میانجیهایـی بـرای ایفـای این دو نقش باشـند.
اتـاق بایـد در حـوزه ترویـج ،شـرکتها را هدایت کـرده و در
حـوزه مسـؤولیت اجتماعـی شـرکتی بـه آنها آمـوزش دهد.
دکتر مهدی کرباسـیان با بیان اینکه آموزش مسـؤولیت
اجتماعـی شـرکتی بـه مجموعـه ذینفعـان و اعضـای اتاق
بازرگانـی میتوانـد حرکـت شـرکتها در ایـن جهـت را
اثربخشتـر کنـد ،افزود :به عنوان مثال در حـوزه افراد دارای
معلولیـت اگر برخی واحدهـای تولیدی ،کارآمـوزی این افراد
را بهصـورت عملـی انجـام دهند ،باعث تقویت حضـور افراد
دارای معلولیـت در اجتمـاع خواهـد شـد .بخش خصوصی
هـم میتوانـد بهصورت مقطعـی دورههـای کوتاهمدتی را به
آموزشهـای کاربـردی افراد دارای معلولیـت اختصاص دهد.
غالمرضـا ملکی ضمن اشـار ه بـه عملکرد اتـاق بازرگانی
در حوزههـای مختلـف افـزود :در حوزه مسـؤولیت اجتماعی
حـدود 4سـال اسـت کـه اتـاق بـر ایـن مسـئله متمرکـز
و شـورای راهبـردی را بـه همیـن منظـور تشـکیل داد .این
شـورا بـه صورت فعـال در امر آمـوزش و ترویـج فعالیتهای
خیرخواهانـه تلاش کـرده کـه از مصادیق بـارز آن در دوران
کرونـا راهانـدازی «کمپیـن نفـس» بـود کـه بـا جمـع آوری
بیـش از  150میلیـارد تومـان بـه راه انـدازی بیمارسـتان
بازرگانـان در منطقـه  12کمـک کـرد.
هـادی حـدادی با اشـاره بـه اینکـه یکـی از راهبردهای
درسـت اتـاق ،همـکاری بـا سـمنهایی اسـت کـه ظرفیـت
سـازماندهی دارنـد ،گفـت :مثلث بخش خصوصـی ،فعاالن
اجتماعـی  ،تئوریسـین هـا و سـمنها بایـد بـا همـکاری
مؤسسـاتی مثـل رعـد تقویـت شـود .وی افـزود :سـند
مسـئولیت اجتماعـی شـرکتی اتـاق بازرگانـی تدوین شـده
اسـت .در قسـمت طراحـی کمپینهـا میتـوان کمپینـی
طراحـی کـرد با تجمیع محصوالت تولیدی مؤسسـاتی مانند
رعـد ،تولیـدات مددجویـان خریـداری شـود.
دکتر پدرام سـلطانی گفت :بین کار خیریه و مسـئولیت
اجتماعـی شـرکتی فـرق اساسـی وجـود دارد .در مـورد اول
مخاطـب شـهروند اسـت و در مـورد دوم شـخصیت حقوقی
و بـرونداد بنـگاه ،مد نظر اسـت .بنـگاه بایـد بروندادههای
منفـی خـود را نسـبت بـه ذینفعـان کـه شـامل کارکنـان
بنـگاه و جامعـه اسـت را ترمیم کنـد .وی افـزود :اتاق تهران
ظرفیـت خوبی بـرای تجمیـع بنگاههای کوچک و متوسـط
دارد و میتوانـد در شبکهسـازی بنگاههـا مؤثـر باشـد .ایـن
کار نیازمنـد آشـنا شـدن بنگاههـای کوچـک و متوسـط بـا
مسـئولیت اجتماعی شرکتی اسـت .ایشان یادآور شد:کمک
بـه مسـئلهای نظیر کرونـا در زمان بحران ،سـادهتر از ترغیب
بـه همـکاری بـا رعد ،سـمنها ،حـوزه آمـوزش و حمایت از
افـراد دارای معلولیت اسـت.

مهنـدس نکوئیـان ،از اعضـای هیأتامنـای مجتمـع
رعـد نیـز گفـت :چگونه میتـوان سـرمایه اجتماعی اتـاق را
از طریـق مشـارکت در قبـال افـراد دارای معلولیـت افزایـش
داد؟ سـؤال این اسـت که چرا در جامعه مشـارکت اجتماعی
وجـود نـدارد؟ خیریههـا بایـد بـرای دعوت مردم به تشـکیل
راهبردی در زمینه مسـئولیت اجتماعی بیشـتر تالش کنند.
دکتـر عیسـی منصـوری ،دیگر سـخنران جلسـه یـادآور
شـد :در اتـاق بازرگانـی تهران با تشـکلهای فراگیـر مواجه
هسـتیم و وقتـی همـکاری خوب dشـکل میگیـرد که یک
تشـکل فراگیـر مردم نهـاد هم در طرف مقابل حضور داشـته
باشـد .در صورتیکه سـمنهای کشـور چون ظرفیتسـازی
نهاد ملی برای سـمنها صورت نگرفته اسـت ،بیشـتر محلی
کار میکننـد .امـا خوشـبختانه رعد یک سـمن فراگیر با 30
مرکـز در کل کشـور اسـت .وی در ادامـه افـزود :همـکاری
اتـاق تهـران بـا سـمنها میتواند در یـک «پلتفـرم» صورت
بگیـرد .سـامانه ایـن پلتفـرم میتوانـد موضـوع فعالیـت و
رعـد میتوانـد نماینـده اعضـای ایـن پلتفـرم باشـد .در این
صـورت همـه بازیگـران میتوانند فعالیت کنند و مسـؤولیت
اجتماعـی اتـاق بازرگانـی را معـادل کار انسـان دوسـتانه و
خیریـهای کنند.
دکترمالـک حسـینی در ادامـه افزود :مدلی در سـازمان
خدمـات اجتماعـی شـهرداری به اسـم طـرح «توتیـا» اجرا
شـد کـه از صفـر تا صد یـک کسـبوکار را در بـر میگرفت و
تاکنـون  3مرکـز توتیـا راهانـدازی شدهاسـت .بـه دنبال این
بودیـم که یکـی از مراکز توتیـا به صورت تخصصـی در زمینه
افـراد دارای معلولیـت کار کنـد چـون رسـیدن بـه تأمیـن
معـاش پایدار بـرای افـراد دارای معلولیت گام مهمی اسـت.
دکتر مهرنوش کاوه گفت :شـاید پیشـگیری از معلولیت
بتواند بخشـی از مسـؤولیت اجتماعی شـرکتها به حسـاب
بیآیـد ولـی بایـد بررسـی کـرد کـه آیـا شـرکتها میتواننـد
زمینههـای کاهـش معلولیـت را فراهم کنند؟
مهنـدس رحمـان عالقهبنـد مدیرعامـل مجتمـع رعـد
نیـز در خاتمـه نشسـت ضمـن تاکیـد بـر ایـن کـه بیـن 10
تـا  15درصـد جامعـه را افـراد دارای معلولیـت کـه نیـاز بـه
نـگاه ویـژه دارنـد را تشـکیل میدهنـد ادامـه داد :از زمـان
شـیوع کرونـا که همـهی آموزشهـای رعد به صـورت آنالین
شـدند ،توانیابان از سراسـر کشـور توانسـتند ثبت نام کرده
و از آموزشهـا بهـره بگیرنـد کـه ایـن خـود موفقیـت بزرگی
اسـت .ایشـان خاطر نشـان کـرد؛ بزرگترین مشـکل افراد
دارای معلولیـت ،رفتوآمـد و مناسبسـازی نبـودن اماکـن
کار اسـت بـه همیـن دلیـل اپلیکیشـن مپینـو با مشـارکت
بخـش خصوصـی و در جهـت عمل به مسـؤولیت اجتماعی
شـرکتی توسـط رعـد مطالعـه و طراحـی شـد تـا فضاهـای
مناسبسـازی را شناسـایی و بـه افـراد دارای معلولیـت
معرفـی کند .این اپلیکیشـن می تواند در میـان اعضای اتاق
بازرگانـی هـم ترویج شـود.
مجتمـع رعـد امیدوار اسـت بـا برگـزاری این نشسـت،
زمینـه توسـعه همـکاری بخـش خصوصـی در حـل مسـائل
همـه جانبـه افـراد دارای معلولیـت فراهـم گردد.
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شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰
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اتـاق بازرگانـی تهـران در رویکـردی مسـؤوالنه ،پویـش «ب تـو ای دوسـت» را بـه بهانـه نـوروز و بـا
مشـارکت تعـدادی از مؤسسـات نیکـوکاری و خیریـه بـه اجرا گذاشـت.
اتـاق بازرگانـی تهـران با اسـتقبال از این ایده انساندوسـتانه ،حمایـت از  3گروه توانخـواه را از طریق
مؤسسـات شـناخته شـده و معتبر ،به شـرح زیر مورد توجه قـرار داد:
افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی ،از طریق مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
کودکان کار ،از طریق انجمن حمایت از کودکان کار
زنان سرپرست خانوار ،از طریق جمعیت طلوع بینشانها
در ایـن پویـش آثـاری از ده هنرمنـد دارای معلولیت که در مسـابقات بینالمللی پـاراآرت توکیو حضور
داشـتند بـه صورت کارت پسـتالهای دیجیتالـی بین اعضا حقیقـی و حقوقی اتاق تهران عرضه شـد .آثار
منتخـب بـا توجـه بـه تعداد و کیفیـت سـفارش و معرفی خریـداران ،قیمتگـذاری و تمـام منافع حاصل
از ایـن پویـش بـه کارتهـای خرید مایحتاج نـوروزی توانخواهان  3دهک پایین مؤسسـات تعیین شـده،
اختصاص یافت.
شـایان ذکـر اسـت در این همـکاری ،عالوه بـر اتاق بازرگانی و شـرکتهای عضو ،مؤسسـههای طلوع
بینشـانها ،حمایت از کودکان کار و مجتمع آموزشـی نیکوکاری رعد ،شـهرداری تهران ،فروشـگاه رفاه،
بنیاد نیکوکاری بازرگانان ،سـازمان بهزیسـتی ،شـرکت فناپ و  ...هم همکاری داشـتهاند.

در رعد چه خبر

با حضور جمعی از کارآموزان و ورزشکاران ،مسابقات بوچیا جام رعد در این مؤسسه برگزار شد.
مسـابقات یـکروزه بوچیـا بـا حضـور دکتـر محمدرحیـم دبیـر انجمـن بوچیا ،اکبـر خانـی مسـئول ورزش مجتمع
رعـد ،حسـن فیـروزی و محمدعلی کرمـی داوران رویداد و ورزشـکاران توانیاب بـه میزبانی مجتمع آموزشـی نیکوکاری
برگزار شـد.
در ایـن رویـداد کـه پـس از  2سـال بـا رعایـت کامـل شـیوهنامههای بهداشـتی کرونـا برگزار شـد  10ورزشـکار در 3
کالس ورزشـی بوچیـا بـا یکدیگـر بـه رقابـت پرداختنـد کـه نفـرات اول تا سـوم هـر کالس به ترتیـب زیر معرفی شـد:
در کالس BC1مقام اول :مهرشاد نیکزاد فرد ،مقام دوم :مهناز فتحی ،مقام سوم :علیاصغر دستوری
در کالس  BC2مقام اول :امیر شیرزادی ،مقام دوم :محمدحسین قادری ،مقام سوم :محمد بیگدلی
در کالس  BC3مقام اول :عباس عباسی ،مقام دوم :فاطمه بهمنی ،مقام سوم :علی مظاهری
گفتنیسـت جوایـز نقـدی نفرات برتر در مراسـم اختتامیه به ورزشـکاران برتر اهدا شـد .همچنیـن از محمد بیگدلی
از چهرههـای تأثیرگذار این رشـته ورزشـی تقدیر بـه عمل آمد.
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برگزاری مراسم تقدیر از
هنرمندان منتخب پاراآرت توکیو در مجتمع رعد
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کــردن زمینــه حضــور در رویدادهــای بینالمللــی و داخلــی
قدردانــی کــرد و افــزود :در حــال حاضــر هنرمنــدان دارای
معلولیــت بــه آموزشهــای حرفهایتــر و اســاتید بیشــتری
نیــاز دارنــد تــا بتواننــد بــا روشهــا و شــیوههای دیگــر
هنــری آشــنا شــده و بــه خلق آثــار برجســته دســت بزنند.
وی ضمــن برشــمردن مشــکل دســترسپذیری مراکــز
آموزشــگاهی گفــت :مجتمــع رعــد میتوانــد بــا برگــزاری
کارگاههــای آموزشــی اختصاصــی ایــن کمبــود را بــرای
گروهــی از هنرمنــدان برطــرف کنــد.
ســپس شــاهرخ احمــدی کــه طــی دو دوره گذشــته
نقاشــیهای او بــه نمایشــگاه پــاراآرت راهیافتــه اســت،
گفــت :ایــن نمایشــگاه نشــانه تــوان و قــدرت توانیابــان
ایرانــی در ســطح بینالمللــی اســت و چنانچــه تــاش
بیشــتری داشــته باشــند ،میتواننــد آثــار برجســتهای
خلــق کننــد.
در پایــان جلســه مدیرعامــل مجتمــع رعــد ،دیپلــم
افتخــار و هدایــای هنرمنــدان را اهــدا کــرد ،همچنیــن بــا
اهــدا لــوح ســپاس از تالشهــای نســیم رســولیان مدیــر
امــور بینالمللــی و فاطمــه اکبرپــور مســئول کمیتــه داوری
بخــش ایــران نمایشــگاه پــاراآرت قدردانــی شــد.
گفتنیســت آثــار نقاشــی  6هنرمنــد توانیــاب
کشــورمان بــه نامهــای :مرجــان محمــدی ،شــاهرخ
احمــدی ،مونــا عبدالحســین مزرعــی ،حمیــد شــفاعتی
گوجــه ،زهــرا پســندی و کوثــر بوغنمــه از شــهرهای تهران،
اهــواز ،مشــهد و کاشــان در نمایشــگاه پــاراآرت  2021توکیو
بــه نمایــش درآمــد .در ایــن نمایشــگاه از میــان  647نمونه
کار ارسالشــده 206 ،اثــر نقاشــی از  26کشــور ازجملــه:
ایــران ،ایتالیــا ،چیــن ،اســپانیا ،کــره جنوبــی ،آمریــکا،
آلمــان و  ...انتخــاب و بــه مرحلــه پایانــی راه پیــدا کــرد.
پــاراآرت  2021بــه شــیوه حضــوری و مجــازی در توکیــو
برگــزار شــد .مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد از ســال
 ۲۰۱۳بهعنــوان نماینــده ایــن رویــداد فرهنگــی در  ۴دوره
بــا دبیرخانــه مرکــزی پــاراآرت در توکیــو همــکاری داشــته
و بــا جمــعآوری ،داوری و ارســال آثــار منتخــب بــه ایــن
نمایشــگاه ،امــکان معرفــی آثــار هنرمنــدان توانیــاب
ایرانــی را در عرصههــای بینالمللــی هنــر فراهــم کــرده
اســت.

در رعد چه خبر

شماره  ، 82زمستان ۱۴۰۰

شماره  ،82زمستان ۱۴۰۰

مراســم تقدیــر از هنرمنــدان منتخب نمایشــگاه نقاشــی پــاراآرت  2021توکیو
بــا حضــور مهنــدس رحمــان عالقهبنــد ،مدیرعامــل مجتمــع رعــد ،مرجــان
محمــدی و شــاهرخ احمــدی دو نفــر از هنرمنــدان نقــاش حاضــر در ایــن دوره و
چنــد نفــر از مدیــران مؤسســه برگــزار شــد.
در ایــن مراســم مهنــدس رحمــان عالقهبنــد ضمــن تقدیــر از تــاش
هنرمندانــی کــه آثــار هنــری آنهــا بــه مرحلــه پایانــی نمایشــگاه پــاراآرت راهیافته
اســت ،گفــت :مجتمــع رعــد بهعنــوان تســهیلگر همــواره تــاش کــرده تــا
حضــور افــراد دارای معلولیــت در عرصههــای بینالمللــی را همــوار کنــد.
و ایــن موجــب افتخــار اســت بتوانیــم زمینــه جلــوه دهنــده توانمندیهــای
توانیابــان کشــورمان در رویدادهــای جهانــی ماننــد پــاراآرت و ابیلیمپیــک
باشــیم و زمینــه حضورشــان را فراهــم کنیــم.
مدیرعامــل مجتمــع رعــد افــزود :مــا بــه همراهــی افــراد دارای معلولیــت
بــرای پیشــبرد برنامههــای مجتمــع رعــد در چنیــن رویدادهایــی نیــاز داریــم و
از مشارکتشــان اســتقبال میکنیــم تــا بــا همــکاری خودشــان اطالعرســانی
بهتــر و مؤثرتــری در ایــن حوزههــا داشــته باشــیم.
در ادامــه مرجــان محمــدی یکــی از هنرمندانــی کــه اثــرش در نمایشــگاه
پــاراآرت حضــور داشــت از مجتمــع رعــد بــرای حمایــت هنرمنــدان و فراهــم

خبــر

51

with disabilities because of their meticulousness and
dedication.
7- Congratulations!
Murmur
8- Along with teachers and their online classes
We talk with four of our teachers who offer their
services online because of the cancelation of the
physical classes due to the covid-19 pandemic
9- Last year…?!
Backyard
10- Getting to know Raad changed Parham’s
attitude towards life
A successful face

became quadriplegic. After undergoing lots of
treatment, the movements in her neck and arms
improved, but she caught scoliosis and her legs got
paralyzed. When she was eighteen, Marjan learned
painting and its skills from a painting teacher. Through
effort and perseverance, Marjan managed to get a job
in the ‘vocational school of work and knowledge’, and
has now 17 years of teaching experience under her
belt.
12- A new day
13- We strictly advise patients with hemophilia to
avoid marriage with close relatives
NGO

عضویت کارآموز مجتمع رعد در تیم ملی والیبال نشسته
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حمیــد عباســی از کارآمــوزان مجتمــع
آموزشــی نیکــوکاری رعــد و عضــو تیــم والیبــال
نشســته ذوبآهــن اصفهــان بــه افتخــار عضویــت
و پوشــیدن پیراهــن تیــم ملــی والیبــال نشســته
 مجتمــع.جمهــوری اســامی ایــران نایــل شــد
آموزشــی نیکــوکاری رعــد بــرای ایــن ورزشــکار کــه
 پــس از پشــت ســر،بــا تــاش و کوشــش مســتمر
گذاشــتن اردوهــای تیــم ملــی «ب» بــه اردوی تیــم
ملــی بزرگســاالن والیبــال نشســته دعوتشــده
.آرزوی موفقیــت دارد

کسب مقام قهرمانی فاطمه بهمنی در مسابقات کشوری بوچیا
14- Luminaries who have disabilities
11- I express my inner thoughts through painting
A conversation with Marjan Mohammadi, painter

Iranian national team’s volleyball player dubbed the
Iranian skyscraper
15- Good manners in the workplace
11 tips for better manners in the workplace
16- Important things to consider with regard to
travelling during the coronavirus pandemic
Health
17- Meditation
Health

When she was only nine months old, Marjan was
administered a decayed poliomyelitis vaccine, as
a result of which she contracted poliomyelitis and

 مسـابقاتBC3 فاطمـه بهمنـی از اعضـای فعـال مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد در کالس
 او که.کشـوری بوچیـا بـا کسـب رتبـه نخسـت بـه مقـام قهرمانـی ایـن دوره از مسـابقات نائـل آمـد
فارغالتحصیـل مرکـز علمـی کاربـردی رعـد اسـت در مسـابقات آسـیایی بوچیا نیـز عناویـن قهرمانی
 شـایانذکر اسـت این رقابتها در گروه بانوان در سـالن فدراسـیون جانبازان و معلوالن.کسـب نمود
. اسـتان بهصـورت انفـرادی برگزارشـد۲۲  ورزشـکار از۵۰ و بـا حضـور
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18- Introducing a book
19- What’s up in Rad?
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No:82 Winter 2022
1- Editorial
2- Denying access to equal opportunities takes its
toll on the entire society

with regard to policies on tourism, and that they aren’t
offered any sort of encouragement to visit tourist
attractions either”.
4- The People with Disabilities’ Rights convention
on equal opportunities
Anote by Mohammad reza Dashti about the International
People with Disabilities’ Rights convention which was
ratified by UN members on March 30th 2007. This
convention is based on eight principles, one of the
most important of which being equal opportunities. By
reading the contents of the convention’s five articles we
realize that many of the chapters have addressed the
issue of equal opportunities for people with disabilities,
which demonstrates the significance of this issue.

A conversation with Dr Kamran Aravan, managing
director of Iran’s society of people with disabilities and
the chairman of the Board of the national network of
the NGO’s for people who are physically challenged
In this conversation, he talks about the need for
creating equal opportunities for people with disabilities,
who happen to be the country’s largest minority, and
what damage their lack of participation in public affairs
could do.
3- Accessibility is the basic principle of sustained
tourism
A conversation with Mohammad Esmail Sheikh
Gharayi, retired expert for the IRI’s national aviation
HOMA, and the founder of Paratour (tourism for
people with disabilities)

The note has it that, it can only be said that life
opportunities are distributed equally in a society when
things such as physical and social environments,
housing, public transport, social and healthcare
services, job and educational opportunities, social life,
sports facilities and leisure facilities are accessible to
all members of society.
6- Those who’ve been introduced to us by Raad are
among our best colleagues

A conversation with Azam Jafari, managing director of
the company Rahweb which has been working in the
field of web design, programming, making applications,
and digital marketing for ten years now. Among
the company’s best employees, four of them have
disability. Jafari is very keen on working with people
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After retirement, he set up the cultural, sports and
tourism institute of Pars for people with disabilities
in order to ensure that the standards of tourism with
regard to people with disabilities are met. He’s been
working for ten years in the field of tourism for people
with disabilities. According to him, not only people
with disabilities and people with special needs, but
everyone should be able to benefit from accessible
tourism; because equal opportunities is something
that benefits people without disabilities as well. He
adds that: “the biased tourism discrimination against
people with disabilities and the elderly deprives them
of enjoying the benefits of tourism. Why should it be
that someone-who happens to have a disability-be
deprived of the services and facilities relating tourism
when they are a citizen and are paying their taxes,
including council tax. Given their large population, it is
unacceptable that they are not taken into consideration

5- Life opportunities are unequal when it comes to
people with disabilities
A note by Mani Razavizadeh about the discriminations
that people with disabilities are faced with in their
social lives
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