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رنگ خاکس��تری کم کم فضا را پر می کرد و خورش��ید رفته رفته در حال غروب کردن و پنهان ش��دن پشت کوه بود .چوپانالر آخرین
روس��تایی بود که در آن توقف و با اهالی آنجا صحبت کردیم .روس��تایی واقع در دامنه رش��ته کوهی که ورزقان را از هریس جدا می کرد.
در آن زمان حتی وزش نس��یم هم نش��انه ای از هوای سرد و گزش سرمای آذر بایجان را به همراه داشت .در میانه گفتگو بود که با خودم
فکر کردم که آیا این چادرهای پارچه ای ،جان پناه خوبی برای جلوگیری ازسرمای نیمه شب خواهد بود؟
گروه س��ه نفره مجتمع رعد ،از صبح که وارد منطقه ش��د تا نزدیک غروب به مهم ترین روستای آسیب دیده «هریس» سرکشی کرده بود
و در آخرین دقایق روز به روستایی رسید که تنها ساختمان سالمش ،مدرسه ابتدایی قبلی و ستاد کمک رسانی فعلی بود.
صحبت با اهالی روستا چند دقیقه بیشتر طول نکشید ،اما در هنگام بازگشت و خارج شدن از روستا ،چند پسر بچه  6یا  7ساله را دیدم
که کنار راه سرگرم بازی بودند .ماشین ما را که دیدند ،در جا ایستادند و خیره به عبور ماشین از مقابل چشمانشان نگاه کردند ،شاید آن
لحظه در دل خود می گفتند این آمدن و رفتن چه س��ودی برای روس��تای ما دارد؟ ماشین به آرامی از کنارشان عبور می کرد که یکی از
بچه ها جمله ای به زبان آذری خطاب به سایر کودکان گفت و در ادامه از پشت سر ،صدای ولوله بچه ها به گوش رسید.
یکی از سرنشینان داخل خودرو به ما که آذری نمی دانستیم ،گفت :متوجه شدید آن پسر بچه چه گفت؟ پس از دریافت پاسخ منفی ما،
با لبخندی ش��اد گفت :پس��ر بچه به دوستانش گفته است ،بچه ها اینها رفتند بیایید دعوا را شروع کنیم! سپس صدای خنده ،تمام فضای
ماشین را پر کرد.
لحظات کوتاهی از این ماجرا نگذش��ته بود که تلخی زهر کالم آن بچه تمام وجودم را فرا گرفت ،انگار تمام مصائب و س��ختی های مردم
زلزله زده را می شد در همین یک جمله خالصه کرد یا از همین یک جمله دریافت کرد.
کودکانی که تا چند روز قبل زندگی راضی کننده ای داشتند و امیدوارانه درس می خواندند و در کشاورزی و دامپروری خانواده را کمک
می کردند ،امروز خیره خیره آدم های تازه وارد روستایش��ان را نگاه می کردند و برای بازی و س��رگرمی فقط با هم دعوا می کنند .هنوز
پس از گذشت چند روز از آن خاطره وقتی به جمله آن بچه فکر می کنم حالم به کلی دگرگون می شود.
س��وال مهمی که اینجا مطرح می ش��ود ،نقش س��ازمان های خیریه و تش��کل های مردم نهاد در مواجهه با چنین حوادثی است و این که
آی��ا جم��ع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی مردم نیکوکار ،حضور در مناطق آس��یب دیده،توزیع هدایای مردمی و در پاره ای از موارد
مشارکت در عملیات امداد و نجات،کافی است و مگر امکانات و توانایی یک موسسه خیریه چه میزان پاسخگوی نیاز مردم رنج دیده است؟
در س��فری که از مناطق زلزله زده به عمل آمد ،با قدردانی از زحمات تمام نیروهای مس��ؤول و موسس��ات مردمی و ارج نهادن به همه
کمکهای انجام ش��ده ،باید صادقانه اعتراف کنم که میان تش��کل های خیریه ،هیچ هماهنگی و برنامه ریزی وجود نداش��ت .هر گروه با
حمایت تعدادی از مردم انسان دوست و با حجمــــی از کمک های مالی و کاالهایی که خودشان ضروری تشخیص داده بودند ،به منطقه
وارد شده و تازه دنبال روستاهایی می گشتند که به کمک نیاز داشته باشند!
در این میان موازی کاری ،اتالف سرمایه ،فعالیت های بی هدف ،عدم رضایت مندی مردم نیازمند و ده ها مشکل دیگر ،دور از انتظار نبود.
مجتمع رعد که س��ال ها در حوادث طبیعی حضوری مس��ئوالنه داشته است و از ساخت هنرستان در شمال شرق کشور گرفته تا اهدای
درمانگاه سیار به سیل زدگان پاکستان و  ، ...در انجام مسئولیت های اجتماعی کوتاهی نکرده است ،در ابتکاری ،ضمن دعوت از موسسات
خیریه فعال در عرصه کمک رس��انی ،هس��ته ای مرکزی را با عنوان «همیاران بحران » پایه گذاری کرد .در این مس��یر موسس��اتی چون
موسسه خیریه نیکان ،موسسه خیریه پیام امید ،موسسه خیریه سیب سرخ ،گروه نرم افزاری همگام ،گروه مهندسی
مبنا و موسسه خیریه مهر گیتی همراه شدند تا با هم افزایی توانشان گامی بلند در جهت حل مشکالت
مردم منطقه بردارند .امیدوارم در شماره های بعد فصلنامه توان یاب ،گزارشهایی از این
همگرایی به محضر خوانندگان محترم تقدیم کنم.
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نقش مجتمع رعد در
برگزاری جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع)

در بخش جوانان دارای توانایی های خاص،
بسیار حائز اهمیت بود.
پذی��رش مس��ئولیت اج��رای جش��نواره و
دبیری بخ��ش جوان��ان دارای توانایی های
خاص ،جایگاه مهم��ی بود که مجتمع رعد
با همکاری سایر تش��کل ها و مراکز خیریه
فعال در ح��وزه معلوالن ،موفق به انجام آن
شد.
اگر ممکن اس�ت ب�ه تاریخچه این
جشنواره اشاره کنید؟
س��ال  ،1389س��ازمان مل��ی جوانان،
طرح جش��نواره جوانان ایرانی را با رویکرد
مشابه جش��نواره حضرت علی اکبـــر ( ع)
اما در حجم��ی کوچکتر برگزار کرد .در آن
س��ال محوریت جش��نواره با س��ازمان ملی

جوانان بود و س��ایـر دس��تگاه ها و مراکز با
س��ازمان ملی جوانان همکاری می کردند.
اما در س��ال جاری جش��نواره حضرت علی
اکب��ر (ع) در پانزده بخش ب��ه صورت غیر
متمرکز ،به دس��تگاه های اجرایی تخصصی
و وزارتخانههای زیربط واگذار شد.
ویژگی مهم دیگر جش��نواره امسال ،حضور
ج��دی و موثر بخش غیر دولتی به اصطالح
(  )NGOها در برگزاری جش��نواره بود .به
عنوان مث��ال مجتمع آموزش��ی نیکوکاری
رعد ب��رای انتخاب جوان��ان برتر در بخش
توانایی های خاص از  25تش��کل حرفه ای
و تخصصی در بخش های مختلف و مراحل
اجرای��ی گوناگون دعوت ب��ه همکاری کرد
که این خود یک رکورد همکاری محس��وب

جش�نواره علی اکبر یک طرح ملی
است ،موسسه رعد چه جایگاهی را در
این جش�نواره به خ�ود اختصاص داده
است؟
مجتم��ع آموزش��ی نیک��وکاری رعد با
قدمت��ی ح��دود  3دهه فعالی��ت در عرصه
آموزش  ،اش��تغال و توانبخش��ی معلوالن
جس��می و حرکت��ی از پش��توانه و اعتب��ار
حرف��های الزم برای اج��رای یک طرح ملی
مرتبط با جوان��ان دارای معلولیت برخوردار
بود ،با این وجود حس��ن اطمینان نهاد های
مس��ئول مانند س��ازمان بهزیس��تی کشور،
وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت
ورزش و جوان��ان در واگ��ذاری مس��ئولیت
اجرای جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع)

پــــــــــــــــــــــرونده

شماره  44تابستان 1391

صدیقه اکبری مدیر عامل مجتمع آموزشی  ،نیکوکاری رعد است .او بیش از یک
ده�ه برای ارتقای کیفیت زندگی معلوالن تالش می کند .با او که دبیر جش�نواره
حضرت علی اکبر است ،به گفت و گو نشستیم:

در گفت و گو با
صدیقه اکبری دبیر جشنواره
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میشود.
نتایج و دس��تاورهای جش��نواره از ابعاد
نقش جش�نواره در افزایش روحیه گوناگون قابل بررس��ی و ارزیابی اس��ت  .از
اعتماد ب�ه نفس و خود ب�اوری جوانان نگاه شرکت کنندگان ،ورود به عرصه رقابتی
ب�ه خصوص جوان�ان دارای معلولیت را ملی و شناخت توانایی های خود و دیگران و
همچنین آگاهی ازتوانمندیهای سایر افراد
توضیح دهید ؟
کــــه می تواند مسیر
جوانـــ��ان دارای
و حرکت و زندگی آنها
معلولی��ت عل��ی رغ��م اگ�ر ی�ک جــ�وان
را ترسیم کند ،اهمیت
داش��تن تواناییه��ای بدان�د در یک�ی از
وی��ژه دارد .اگ��ر ی��ک
متف��اوت ک��ه در برخی
افراد فوقالعاده و شگفت رش�تهه�ای علم�ی،
ج��وان بدان��د دریکی
از رش��ته ه��ای علمی،
انگیز جلوه میکند ،باید هنری ،ورزش�ی ،خود
هنری  ،ورزش��ی ،خود
انگیزهه��ای خ��ودرا از ش�کوفایی یا فعالیت
ش��کوفایی ی��ا فعالیت
محی��ط اطراف و جامعه
دریاف��ت کنن��د .حضور اجتماعی ،عملکردی
اجتماع��ی عملک��ردی
در خور تحس��ین دارد،
درعرصهه��ای ملـ��ی و در خور تحسین دارد،
یقینا با تش��ویق در این
داوری تواناییهای افراد یقینا با تشویق در این
جش��نواره می تواند در
دارای معلولیت عالوه بر
ایج��اد روحیه نش��اط و جش�نواره م�ی تواند
آینده کیفیت و گستره
فعالیت خود را افزایش
شادابی در جامعه ،هدف در آین�ده کیفی�ت و
دهد .
و انگی��زه ه��ای درونی گس�تره فعالیت خود
از جنب��ه اجرای��ی،
آنه��ا را افزایش میدهد
و باعث میش��ود بدون را افزایش دهد.
دستگاه های مسئول با
جامعه هدف از نزدیک
در نظر گرفتن مشکالت
زندگ��ی و محیطی ،با امید واری بیش��تر به آشنا می ش��وند و از نیاز ها ومشکالت آنها
زندگی ادامه دهند .در این حالت یقینا آنها شناخت پیدا میکنند که در برنامه ریزیها
خ��ود باوری را تجربه می کنند و می توانند و ارائ��ه خدمات ب��ه مخاطبی��ن تأثیر انکار
ناپذیری دارد.
به توانایی های خود اعتماد کنند.
حضور در جامعه برای افراد دارای معلولیت دس��تگاه ه��ای نظارتی ه��م با اط�لاع از
مناف��ع گوناگونی را به دنبال دارد .از ترویج نیازهای جامعه هدف و آگاهی از مش��کالت
فرهنگ صحیح رفتار با افراد توانیاب گرفته آنه��ا ،در وض��ع قوانی��ن مناس��ب و ارائ��ه
تا مناس��ب س��ازی معابر ش��هری ،وسایل راهحلهای کاربردی تالش و جدیت درخور
حمل نقل عمومی ،اماکن تفریحی ورزش��ی انجام خواهند داد.
و فرهنگ��ی و دری��ک کالم به ش��هروندی
چه چشماندازی برای این جشنواره
پذیرفته ش��دن .اینها هم��ه از آثاربرگزاری
ط��رح های ملی و جش��نواره های فرهنگی
نظیر جش��نواره حض��رت علی اکب��ر ( ع)
محسوب می شود.
اف�راد برگزی�ده از چ�ه مزایای�ی
برخوردارخواهند شد؟
دراین جشنواره به نفرات برگزیدهی هر
بخش جوایز ارزنده ای تقدیم شد و البته لوح
س��پاس که با امضای دکتر شیخ االسالمی
وزیر محت��رم تعاون ،کار و رف��اه اجتماعی
تهیه ش��ده بود  ،در مراسم پایانی و باحضور
معاون اول رییس جمهور به نفرات برتر اهدا
ش��د .هر چند بنا بر اظه��ارات وزیر محترم
ورزش و جوان��ان ق��رار ش��د از برگزیدگان
امسال ،در برگزاری جشنوارههای سال های
بعد کمک گرفته شود.
این جش�نواره چه دس�تاوردهایی
داشته است ؟
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ترسیم می کنید ؟
اهداف��ی ک��ه برای برگزاری جش��نواره
ملی حضرت عل��ی اکبر ( ع) در نظر گرفته
شده ،بسیار متعالی و ارزشمند است.از ارائه
الگ��وی موفق برای جوانان ایرانی تا کش��ف
استعدادهای آنها ،ایجاد روحیه نشاط ملی،
فراهــــم آوردن زمینه های رشد تواناییها
و توس��عه مش��ارکت فرهنگی ،اجتماعی و
اقتص��ادی جوانان از جمل��ه هدف های این
جشنواره ذکر شده است .
چشم انداز جشنواره ،رسیدن به هدفهای
پیش بینی ش��ده اس��ت .چنانچ��ه فضایی
فراهم ش��ود تا جوانان بـرای آینده ای بهتر
مش��ارکت بیشتر داشته باش��ند یا با کشف
اس��تعدادها و رش��د آنه��ا زمین��ه پرورش
نیروه��ای ج��وان نخبه فراهم ش��ود ،آن را
میتوان یک��ی از موفقیت ه��ای مهم ملی
قلمداد کرد.
جوان ایران��ی در معنای کلی کلمه و جوان
دارای معلولیت در نوع خاص ،ظرفیت ها و
توانایی های شگفت انگیزی دارند که انسان
را به حیرت وا می دارد.
اخ��ذ م��دارک تحصیل��ی عال��ی ب��ا وجود
محدودیت جس��می ،موفقیت های ورزشی
در عرص��ه ه��ای مل��ی و بی��ن الملل��ی و
خل��ق آثارهن��ری بس��یار زیبا گوش��ه ای
ازتوانمندیهای این جوانان اس��ت .اگر این
جشنواره به شناخت این استعدادها منتهی
شود ،با اطمینان می توانیم به آینده روشن
کشور امیدوار باشیم.

علیرضا کمالی فرد ،داور جشنواره علی اکبر(ع)

جشنواره نسبت به سال های قبل بهتر برگزار شد
علیرض�ا کمال�ی ف�رد قهرمان
ورزش�ی کش�ور و قهرم�ان
پارالمپیک جهانی آس�یا است.
او در جش�نواره حض�رت علی
اکبر (ع)به عنوان یکی از افراد
تی�م داوری در انتخ�اب نفرات
برت�ر هم�کاری کرده اس�ت .او
که دو س�ال قبل نی�ز جز یکی
از داوران جش�نواره ب�وده،
معتقد اس�ت این دوره نس�بت
ب�ه دوره های قبل بس�یار پربار
و قانونمندتر و اصولی تر برگزار
شده است.

جشنواره از چه بخش هایی تشکیل
شده بود؟
جش��نواره در  7محور اصلی کارآفرینی و
استقالل فردی ،خالقیت و پژوهش ،هنری،
ورزش��ی ،قرآنی و فعالیته��ای اجتماعی و
محور ویژه برگزار ش��د .با هم��کاری دیگر
داوران ،معیارهای امتیازگذاری را مشخص
کردیم و به تصویب وزارت ورزش و جوانان
هم رس��اندیم و پس از بررس��ی داوطلبان،
نفرات برتر را انتخاب نمودیم.
در بخ�ش ورزش چن�د نف�ر انتخاب
شدند؟

معیاره�ای کل�ی ب�رای کس�انی که
میخواهن�د وارد ای�ن ح�وزه ش�وند
چیست؟
ما یکسری معیارهای کلی برای بچه های
دارای معلولیت داش��تیم .یک��ی از معیارها،
درصد معلولیت آنها و مدرک تحصیلی این
افراد بود .معیار دیگر محل زندگی آنها بود.
کس��انی که در روستاها یا شهرهای کوچک
و ب��ا امکانات محدودتر زندگ��ی می کنند،
امتیاز بیش��تری نس��بت به افرادی که مثال
در تهران زندگی می کنند داشتند .مجرد و
متاهل بودن نیز یکی دیگر از امتیازهاس��ت
و همچنین داشتن یا نداشتن خانواده و پدر
و مادر در میزان امتیاز مهم بود.
اف��رادی که پ��در یا مادر نداش��تند از امتیاز
بیش��تری برخوردار بودند ،چون کانون گرم
خان��واده اس��ت که بچه ها را به ش��کوفایی
میرس��اند و کس��انی ک��ه از ای��ن ام��کان
برخوردار نبودند ،بیشتر تالش کرده بودند.
ش�ما از داوری گروهه�ای دیگ�ر اطالع
دارید؟
بله .ما در گروه های دیگر نیز بر اس��اس
آیتم های کل��ی امتیازبندی که داش��تیم،
داوری می کردی��م .تعدادی از پرونده ها را
در اختی��ار ما قرار م��ی دادند( ،حال چه در

نحوه اطالع رسانی در مورد جشنواره
چگونه بود؟
ب��ه نظ��ر م��ن اط�لاع رس��انی در مورد
جش��نواره علی اکب��ر(ع) به خوب��ی انجام
نش��د و م��دت زم��ان اط�لاع رس��انی کم
بود .اگر اطالع رس��انی زودت��ر و به صورت
گس��ترده ت��ر انجام می ش��د ،تع��داد افراد
ش��رکت کننده ،ش��اید دو یا س��ه برابر می
شد .درواقع محدودیت زمانی و عدم اطالع
رس��انی صحیح ،یکی از موارد قابل ذکر در
مورد این جش��نواره اس��ت .البته ما اطالع
رس��انی را از طریق بهزیستی انجام دادیم و
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین
هم اطالعیه مربوطه را در سایت قرار دادند.
ولی باید انجمنه��ای مختلف و NGOها
را در استانهای مختلف دخیل می کردیم.
خیلی از NGOها در اس��تانها می گفتند
که پوس��ترهای مربوط به جش��نواره دیر به
دست ما رسید و نتوانس��تیم اطالع رسانی
مناس��بی را در بهزیستی اس��تانها داشته
باش��یم .در رس��انههای جمع��ی هم خیلی
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بخش ورزش��ی بیشترین شرکت کننده را
نس��بت به س��ایر محورها و بخش ها داشت
که همیشه هم همینطور بوده است .بچههای
دارای معلولیت بیشتر در زمینه های ورزشی
خود را نش��ان می دهند و تواناییهای خود
را به منصه ظهور میرسانند .رقابت شدیدی
بین شرکت کنندگان وجود داشت .خصوصا
رقابت سنگینی بین نفرات دوم تا پنجم بود.
نفر اول آقای شاهین ایزدیار و نفر دوم آقای
ج��واد حردانی و نفر س��وم خانم زهرا ش��اه
محمدی انتخاب شدند و آقای بیگدلی تنها
با تفاوت یک امتیاز نفر چهارم شد.
همینطور بین نفرات چهارم و پنجم نیز اختالف
بس��یار کم بود .درواقع امتیازبندی براس��اس
بیش��ترین مدال ها و بیش��ترین فعالیتهای

ورزشی در  5سال گذشته و بیشترین مقامهایی
که این افراد کسب کرده بودند صورت گرفت.

زمینه ورزش��ی یا هنری یا خالقیت یا دیگر
محورها) و ما بر اس��اس آیتم های مشخص
ش��ده ،امتیازبندی میکردی��م .در خیلی از
موارد ،امتیازهای ویژه ای هم داشتیم چون
بعضی از افراد ،تنها در یک زمینه کار نکرده
بودن��د و در چن��د زمینه مختل��ف فعالیت
داشتند که این ،در امتیازات آنها موثر بود.
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محدود و کم در این مورد تبلیغ شد.
جش�نواره بع�دی چه زمان�ی برگزار
میشود؟
طب��ق گفت��ه ه��ای آقای عباس��ی وزیر
ورزش و جوان��ان در افتتاحی��ه جش��نواره،
قرار است این جشنواره ،سالی یکبار برگزار
ش��ود .حتی ایش��ان در
صحبتهای خود اشاره
جشنواره امسال داشتند که در نظر دارند
ی��ک دبیرخان��ه دائمی
نسبت به سال های
برای جش��نواره تشکیل
قبل بسیار بهتر دهن��د تا اس��تعدادهای
جدید را س��ال به سال
برگزار شد و تمام شناس��ایی ک��رده و ب��ا
تامین اعتبارات الزم ،در
مراحل کار با یک
شکوفایی این استعدادها
نظم و برنامه ریزی برنامه ریزی شود.

خاص پیش رفت و
افراد برتر براساس
شایستگی هایی
که داشتند انتخاب
شدند.

برگزیــ�دگان در
این جش�نواره از چه
مزایای�ی برخ�وردار
شدند؟
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اف��رادی که انتخاب
م��ی ش��دند ،احس��اس
غرور و شادمانی بسیاری
کردن��د ،خصوص��ا در
بخ��ش ویژه جش��نواره.
اف��رادی که از آسایش��گاه کهریزک انتخاب
ش��دند وقتی با آنه��ا صحبت م��ی کردیم
احساس شادمانی و احساس بزرگی و غرور
داش��تند و باور نمی کردند که به این افراد
نیز توجه شده است .یا بچه های ورزشکاری
که سابقه قهرمانی داشتند ،بسیار خوشحال
بودند .آقای جواد حردانی که در جش��نواره
امس��ال به عنوان نفر دوم برگزیده ش��د .در
س��ال گذش��ته انتخاب نش��ده بود ،ایشان
قهرم��ان پارالمپیک هس��تند و مدال های
مختلف��ی نیز تاکنون کس��ب ک��رده اند و
همیشه در سطح اول کشور هستند .ایشان
از شرکت در این جش��نواره بسیار خرسند
بودند .از لحاظ مادی نیز به نفرات اول س��ه
س��که بهار آزادی ،نفرات دوم دو سکه بهار
آزادی و به نفرات سوم یک سکه بهار آزادی
هدیه شد.
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آیا به افرادی که در محور کارآفرینی
برگزیده ش�دند وام یا تسهیالتی تعلق
می گیرد؟
آقای عباسی در سخنان خود در رابطه با
ایجاد دبیرخانه دائمی ،اشاره به این مسئله

داش��تند که ما باید این افراد را شناس��ایی
ک��رده و آنه��ا را ب��ه س��مت ش��کوفایی و
بهرهمندی از استعدادهایشان در چرخاندن
چرخهای کشور سوق دهیم .به نظر میرسد
ک��ه برنامه های��ی برای این جوان��ان برتر و
برگزیده در آینده وجود داشته باشد.
چ�ه کمبودهایی در جش�نواره دیده
می شد؟
مهمترین مس��ئله ،کمبود اطالع رسانی
و تبلیغات موثر بود .متاس��فانه رسانه ها به
صورت گس��ترده عمل نکردند .حتی صدا و
س��یما به موضوع به نحو مناسبی نپرداخت.
خصوص��ا در م��ورد جوانان برتر ب��ا توانایی
خاص که به جوانان معلول اش��اره داش��ت
اطالع رسانی چندانی نشد.
ب�ه نظر ش�ما اگر در این جش�نواره
جوان�ان دارای معلولی�ت از س�ایرین
جدا نمی ش�دند در جامع�ه بهتر دیده
نمیشدند؟
م��ن نمی دان��م آیتم های در نظر گرفته
ش��ده ،در م��ورد افراد س��الم چگون��ه بوده
و ب��ا آیتم هایی ک��ه ما برای اف��راد دارای
معلولیت در نظر گرفتیم چه فرقی داش��ت؟
ب��رای مثال ،م�لاک امتیازده��ی در محور
کارآفرینی برای افراد س��الم چه بوده است.
اگ��ر داوران در بخش افراد س��الم و بخش
افراد دارای معلولیت با هم مشورت داشتند،
از مالکهای امتیازدهی آن��ان آگاه بودم و
می توانس��تم جواب دقیق تری بدهم .ولی
مطمئن هس��تم که اگر همه این جوانان با
ی��ک مالک هم امتیازبندی می ش��دند ،باز
در بس��یاری از محوره��ا بچه ه��ای دارای
معلولی��ت ،امتیازات بیش��تری می آوردند،
چون توانایی رقابت با افراد سالم را به خوبی
دارا هس��تند .برای مثال در محور خالقیت،
ما جوانی با  13اختراع ثبت ش��ده داشتیم
که حتما در مقایسه با افراد سالم چیزی کم
نداشت .در سایر محورها هم جوانان معلول،
توان رقابت با افراد سالم را دارند .البته هدف
از ج��دا کردن افراد دارای معلولیت این بود
ک��ه می خواس��تند محوره��ا و زمینه های
بیش��تری را برای این افراد درنظر بگیرند و
نفرات بیشتری بتوانند در این عرصه شرکت
کنن��د .ش��اید جوان��ان دارای معلولیت ،در
محور پژوهش نمی توانس��تند با افراد سالم
رقابت کنند ولی در بین خودشان توانستند
نفرات اول و دوم و سوم داشته باشند .به هر
حال ،در هر محور ،سه نفر را انتخاب کردیم
که بر اس��اس توانایی های ای��ن افراد ورای
هیئت داوران انتخاب شدند.
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کم�ی در مورد خودت�ان و اینکه در
ک�دام ح�وزه ورزش�ی کار م�ی کنید
توضیح دهید؟
من در رش��ته دومیدانی و پرتاب دیسک
کار کرده ام و حدود  9س��ال عضو تیم ملی
ب��ودم .در پارالمپیک آتن در رش��ته پرتاب
دیسک ،مدال برنز گرفتم و مقام اول جهانی
 2003نیوزلند را در این رشته دارم .در حال
حاضر ،بس��کتبال با ویلچر هم کار می کنم
و در آسایشگاه کهریزک وظیفه مربی گری
دارم .چون بس��کتبال با ویلچر آسایش��گاه
کهریزک ،یکی از قطب های کش��ور در این
رشته است .من مربی و داور بوچیا هستم و
در حوزه ورزشی فعالیت های مختلف دارم.
مدرک دانش��گاهی من تربیت بدنی و علوم
ورزشی است و از مهر ماه آینده نیز تحصیل
خود را در کارشناس��ی ارش��د تربیت بدنی
شروع خواهم کرد.
آیا ش�ما هنوز در مس�ابقات شرکت
می کنید یا از لحاظ س�نی برای شرکت
در مسابقات محدودیت دارید؟
خی��ر .س��ن اصال مطرح نیس��ت و االن
هم اگر بتوانم رک��ورد خوبی بزنم می توانم
در مس��ابقات ش��رکت کنم .ولی متاسفانه
در بهمن س��ال  2007دچار شکستگی در
انگشت دس��ت ش��دم و دیگر نتوانستم در
پرتاب دیس��ک ،خودم را ب��ه جایگاه قبلیم
برسانم .ولی در بسکتبال با ویلچر عضو تیم
آسایش��گاه کهریزک هستم و در لیگ بازی
می کنم .ب��رای یک ف��رد دارای معلولیت،
ورزش ک��ردن یکی از واجبات اس��ت که تا
آخری��ن لحظه عمر نباید م��ورد غفلت قرار
گیرد .ورزش باعث سالمتی جسم و شادابی
روحی و روان��ی و تقویت عضالت و افزایش
گردش خون در بدن می ش��ود که از ایجاد
اخت�لاالت مختل��ف در بدن پی��ش گیری
میکند.
سخن آخر
از مجتمع نیکوکاری رعد کمال تشکر را
دارم .جش��نواره امسال نسبت به سال های
قبل بس��یار بهتر برگزار شد و تمام مراحل
کار با ی��ک نظم و برنامه ریزی خاص پیش
رفت و افراد برتر براس��اس شایستگی هایی
که داشتند انتخاب شدند .من بسیار راضی
ب��ودم و همچنین در صحب��ت هایی که با
خانم اکبری و آقای عالقه بند و سایر داوران
داش��تیم ،آنها هم ابراز رضایت و خشنودی
داشتند و امیدوارم که سال های بعد نیز به
همین صورت باشد.

علیرضا آتشک (داور جشنواره)

به امیدآن روز ...
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ب��رای انجام ماموریت در ش��هر بوش��هر،
میهمان تع��دادی از نمایندگان توانیاب این
استان و تعدادی از سازمان های مردم نهاد
بودیم ،یکی از مس��ائلی که در جلسه مطرح
شد ،تمرکز امکانات و برنامه ها در پایتخت
و بی توجهی به مراکز استان ها و شهرهای
محروم بود .همزمان با برگزاری جلسه مورد
نظر ،جش��نواره ملی حض��رت علی اکبر(ع)
را به پایان رس��انده بودیم ک��ه بنده توفیق
داش��تم به عنوان داور ،ب��ا توانمندی های
بیشتری از عزیزان توانیاب آشنا بشوم.
از اتفاق��ات اثرگ��ذار و مب��ارک در این
جش��نواره ،حضور توانیابان از سراسر کشور
و برگزیده ش��دن آنها در محورهای مختلف
و بروز توانمندی هایی بود که ش��اید تا آن
موقع به جامعه معرفی نشده بودند .برگزیده
ش��دن جوان مس��تعد بوش��هری در محور
هنری ،از نکات قابل توجه این جشنواره به
شمار می آمد که با ایجاد یک بستر مناسب
در قالب جشنواره ،به دور از تمام محرومیت
ها و دیده نش��دن ها ،محصول تالش��ش را
به جش��نواره عرضه و شایسته دریافت رتبه
برتر ش��ده بود .او نش��ان داد که در هر کجا
باش��ی در س��ایه توکل ،ت�لاش و اراده می
توان��ی در راس بهتری��ن ها ق��رار بگیری و
بگوی��ی توانیابان مس��تعد در عرصه علم و
هنر ،فقط در ش��هرهای مطرح و پیش��رفته
رشد نکردهاند.
اگ��ر چ��ه محدودیت زمان جش��نواره و
عدم اطالع رسانی مناس��ب ،از نقاط ضعف
آن به ش��مار می آمد ،ولیکن ش��روع خوبی
برای ایجاد انگیزه و ترغیب توانیابان ،جهت
مطرح کردن داشته های ارزشمندی بود که
معرف��ی هر کدام از آنها ،کدهای مناس��بی
برای آغ��از زمینه های خدم��ت ،به جامعه
معلولین محسوب می شد.

عل��ی رغ��م وج��ود مش��کالت اجرایی
در این جش��نواره ،اتح��اد و همکاری های
مس��تمر تشکل های مردم نهاد که در راس
آنها مجتمع آموزش��ی نیک��وکاری رعد بود
و با جدی��ت به کار س��اماندهی برنامههای
جش��نواره همت می کرد ،نش��ان از توانایی
تشکل های مردمی جهت تسریع و پیشرفت
فعالیت های اجتماعی می داد .تالش شبانه
روزی و ب��ی وقف��ه دبیرخان��ه جش��نواره و
هم��کاری جوانان همی��ار و داوطلب ،نقش
عظیم��ی در تبل��ور اعتمادس��ازی می��ان
س��ازمان های دولتی و تشکل های مردمی
و غیردولت��ی ایف��ا می ک��رد و زمینه های
همکاری و اجرایی پروژه های ملی توس��ط
سازمان های مذکور را پررنگ تر می نمود.
ب��ا نظام مند نم��ودن قوانین جش��نواره و
تدوین تقویم س��االنه ،جمع آوری و داوری
آثار و اعالم نتایج توس��ط سازمان مربوطه،
عمده ضعف های دوره های قبل جش��نواره
مرتفع ش��ده و با ش��ناخت جوانان توانیاب
موف��ق در عرص��ه ه��ای مختل��ف هنری،
علمی ،فنی و مهارتی می توان برنامه ریزی
جام��ع و بلن��د مدتی برای اس��تفاده از این
س��رمایه های ملی در آینده کش��ور داشت
و ب��ا ایجاد کانونهایی متش��کل از نخبگان
معلول در زمینه ه��ای مختلف می توان از
توانمندیها و اندیشههای موثرشان به دور
از محدودیته��ای جس��می آنه��ا ،حرکتی
تکرار نشدنی به سمت کشف گنجینه های
انسانی آغاز کرد.
در موقعی��ت خ��اص جامعه امروز که به
دالی��ل متفاوت ،بس��یاری از جوانانی که از
نعمت س�لامتی کامل برخوردارند هم فاقد
ش��غل و مهارت الزم می باشند ،حضور یک
توانیاب موفق در عرصه کارآفرینی ،هنری،
علمی و ورزشی این رسالت مهم را در اذهان
خدمتگزاران ایجاد می کند که می بایس��ت

به دور از توجه به محدودیت های جسمی و
فیزیکی این عزیزان ،به توانایی اندیشه های
آنها توجه داشت که می تواند در آینده های
نزدی��ک به عنوان صاحب نظران مورد تکیه
قرار گیرند.
افرادی که در شرایط جسمی و امکانات
نابرابر با افراد س��الم ،ب��ه موفقیت مطلوبی
برای بهره برداری از نعمات الهی می رسند
و سرسختانه هر محالی را محال می کنند و
به دور از نگرش های سطحی جامعه تالش
میکنند ،حتی اگر حائز اهمیت کسب مقام
و رتبه ای هم نشوند ،پیروز نبردهای علمی
و هنری هستند.
ام��روز احیای ای��ن مهم ،لزوم اهمیت و
توج��ه به این مقوله را م��ی طلبد که احراز
توانمن��دی ه��ای توانیابان با اج��رای یک
جش��نواره در س��ال ،هیچ توفیقی را به این
عزیزان القا نخواهد کرد .استفاده از توانیابان
برتر دورههای گذشته جش��نواره به عنوان
داوران و وزنه های اجرایی جشنواره ،اهداف
تمام دوستداران این قشر را به حقیقت لزوم
پذیرش توانیاب در جامعه و استفاده از آنها
در ام��ور مربوطه ملموست��ر کرد و موجب
اس��تحکام جایگاه این بزرگ��واران به لحاظ
حقوق اجتماعی شان گردید.
ب��ه امی��د روزی که قص��ه پیروزی های
توانیابان عزی��ز در قاب تاریخ نقش ببندد و
سهم تمام این عزیزان،برخورداری از حقوق
برابر اجتماعی به دور از محدودیت ها احراز
شود و داور مطلق عالم هستی ،در جشنواره
آفرینش ،م��دال مقبولی��ت در ازای صبر و
س��عی نیکوی آنها در براب��ر محرومیت هارا
ارزانیش��ان بدارد و همه ما ،با نگاه انس��ان
مداران��ه در جهت فرصت دادن به این نیک
اندیش��ان از وظائ��ف خطی��ر خدمتگزاری،
تعریف صحیحی داش��ته باشیم .به امید آن
روز...
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شهرام مبصر(مسئول دبیر خانه جشنواره)
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ب��رای اولین ب��ار س��ازمان مل��ی جوانان ،
جش��نواره حضرت علی اکبر (ع) را با هدف
انتخاب جوان��ان موفق ایرانی،در تابس��تان
سال  89در چند حوزه مختلف برگزار کرد.
در آن س��ال انجمن دفاع از حقوق معلوالن
از س��وی س��ازمان ملی جوان��ان ،به عنوان
برگزار کننده بخ��ش انتخاب جوانان موفق
دارای معلولیت جشنواره و آقای محمودنژاد
مدیر عامل انجمن فوق  ،به عنوان دبیر این
بخش انتخاب شدند.
امس��ال  ،وزارت ورزش و جوان��ان اقدام به
برگزاری جش��نواره حضرت عل��ی اکبر(ع)
کرد  ،که همچون س��ال اول در چند حوزه،
جوانان سراس��ر کش��ور ب��ا هم ب��ه رقابت
پرداختن��د  .یکی از ای��ن حوزه ها  ،انتخاب
جوان موف��ق دارای معلولیت بود که وزارت
ورزش وجوان��ان ،رقاب��ت در ای��ن حوزه را
برعه��ده وزارت رفاه و س��ازمان بهزیس��تی
گذاشت .در نهایت نیز سازمان های مذکور ،
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد را به عنوان
برگزار کننده و س��رکار خان��م اکبری را به
عنوان دبیر این بخش از جش��نواره انتخاب
کردند .مسلما پتانسیل و توان باالی مجتمع
رعد و تجربیات نزدیک به سه دهه آموزش
دوره ه��ای فنی وحرف��ه ای این مجتمع به
افراد دارای معلولی��ت و حضور در دو دوره
المپی��اد جهانی فنی و حرفه ای افراد دارای
معلولی��ت (ابیلیمپیک) ،نقش بس��زایی در
انتخاب این مجتمع به عنوان برگزار کننده
این جشنواره داشت .
با تش��کیل دبیرخانه جش��نواره  ،از عزیزان
صاح��ب نظ��ر  ،کارشناس��ان و فع��االن در
حوزه اف��راد دارای معلولی��ت برای حضور
در هیات داوران جش��نواره  ،دعوت به عمل
آمد وسعی شد ،نمایندگانی از انجمن های
مختلف مانند انجمن نابینایان و ناش��نوایان
نیز در هیات داوران حضور داشته باشند.
جش��نواره حض��رت علی اکبر (ع) ش��امل
ح��وزه های مختلف��ی اس��ت  ،مانند طلبه
موف��ق  ،س��رباز موفق و…که یک��ی از این
ح��وزه ها نی��ز انتخاب ج��وان موفق دارای
معلولیت اس��ت .با توجه به وجود مشکالت
زیادی که ب��رای اف��راد دارای معلولیت در
س��طح جامعه موجود اس��ت  ،مقرر شد که
این جوانان نیز در یک حوزه جداگانه با هم
به رقابت بپردازند .

نق��ش این جش��نواره در توانمند س��ازی
جوانان دارای معلولیت بس��یار حائز اهمیت
می باش��د .وقتی دوس��تان دارای معلولیت
بدانند ک��ه چنین فضا هایی ب��رای ارزیابی
توانای��ی ه��ای آنها وج��ود دارد  ،بیش��تر
تالش خواهند کرد تا توانایی هایش��ان را به
دیگر افراد جامعه و مس��ئوالن نشان دهند.
برگزاری اینگونه جشنواره ها  ،هم برای افراد
مستعد بسیار مفید است چون باعث میشود
که بیش��تر تالش کرده و برتواناییهایشان
بیافزاین��د و هم در افرادی که زیاد تالش��ی
نم��ی کنند  ،موجب ایج��اد انگیزه خواهد
شد  .چه بسا این جشنواره در ذهن خیلی از
دوستان تلنگری ایجاد کند تا ببینند کسانی
که با شرایطی مشابه آنها در جامعه زندگی
می کنند ،به چه موفقیت های چشمگیری
رس��یده اند ! همچنین اگر این جشنواره به
صورت برنامه ریزی ش��ده و مستمر هرساله
برگزار گردد  ،بی ش��ک نقش بسیار موثری
در فرهنگ س��ازی عمومی جامعه نسبت به
توا ن��ا یی های افراد دارای معلولیت خواهد
داشت .
اگر نتیجه این جش��نواره و جش��نواره سال
 89فق��ط در ح��د تش��ویق و جای��زه برای
جوانان موفق باش��د ،فکر نم��ی کنم تاثیر
زیادی داش��ته باش��د اما اگر واقعا این افراد
شناسایی ش��وند و در زمینه های مختلف
از توانایی هایشان اس��تفاده شود  ،مطمئنا
نتیجه مطلوبی بدست خواهد آمد .
طبیعت��ا ب��ه دلی��ل ت��ازه کار ب��ودن این
جش��نواره ،در س��ال  89و  91مشکال ت و
مسائل زیادی وجود داشت که فکر میکنم
در صورت اس��تمرار برگزاری آن به صورت
س��الیانه و افزایش تجربیات دوستان برگزار
کننده  ،این مشکالت مرتفع خواهد شد.
چن�د پیش�نهاد ب�رای بهت�ر ش�دن
جشنواره در سال های آتی :
ش��رط سنی شرکت کنندگا ن که 14
تا  29س��ال است  .همانطور که می دانید ،
دوستان دارای معلولیت به دلیل مشکالت
موجود اجتماعی که برس��ر راهش��ان است،
نس��بت ب��ه دیگ��ران درس��نین باالتری به
موفقیت می رسند که به نظر من باید برای
حوزه جوانان موفق دارای معلولیت ،س��قف

پــــــــــــــــــــــرونده

شرط سنی شرکت کنندگان افزایش یابد تا
شاهد رقابت بهتر وبیشتری باشیم .
وزارت ورزش و جوان��ان  ،مح��ور های
موضوعی مختلفی ش��امل محورهای علمی
پژوهش��ی  ،هن��ری  ،ور زش��ی  ،خالقیت ،
اس��تقالل فردی و خود شکوفایی  ،فعالیت
های اجتماعی وبخش ویژه را برای بررس��ی
قابلیت ها وتوانایی های افراد شرکت کننده
در این حوزه معرفی کرده بودند که جوانان
دارای معلولیت می توانستند در یک یا چند
محور با هم به رقابت بپردازند ،اما با ش��روع
ثبت نام متوجه شدیم که بسیاری از شرکت
کنندگان بطور مثال حافظ کل یا چند جزء
از قرآن مجید بودند ،که متاسفانه شاخصی
از س��وی وزارتخان��ه برای ای��ن عزیزان در
نظر گرفته نش��ده بود  .همی��ن امر موجب
دلخوری برخی از ش��رکت کنندگان شده
ب��ود و در نهایت هیات داوران به این نتیجه
رس��یدند که برای این اف��راد دراین بخش،
جوایزی تح��ت عنوان جایزه داوران در نظر
گرفته شود .
زمان کمی برای اطالع رسانی  ،برگزاری
و اعالم نتایج از سوی وزارت ورزش وجوانان
مشخص ش��ده بود  .در صورتیکه برگزاری
چنی��ن جش��نواره مهم��ی نیاز ب��ه اطالع
رسانی وس��یعی درسطح کش��ور و با زمان
کافی داشت.
در پای��ان جادارد تا به نوب��ه خود از تمامی
عزیزان��ی که مارا در برگ��زاری هر چه بهتر
ای��ن جش��نواره ی��اری دادن��د  ،مخصوصا
مس��ئوالن محترم وزارت ورزش و جوانان،
وزارت تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی،
مسئوالن محترم س��ازمان بهزیستی کشور
و مراکز بهزیس��تی استان ها و شهرستانها
 ،تمام��ی انجمن های همکار در حوزه افراد
دارای معلولیت  ،رسانه ها و وب سایتهایی
که اطالع رس��انی و اخبار این جش��نواره را
پوشش دادند  ،مس��ئوالن وپرسنل مجتمع
آموزش��ی نیکوکاری رعد ،هی��أت داوران و
ستاد اجرایی جش��نواره  ،تشکر و قدر دانی
کنم  .انشا ا… که در آینده شاهد برگزاری
جشنواره ها و برنامه های پر بار تر و بهتری
باشیم .

آشنايي با
جوان موفق
گيالني
برگزيده
جشنواره
علي اكبر(ع)
در محور
استقالل فردي

توانیاب موفق
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مازیار کرتولی نژاد جواني  29ساله است .او مدت  9سال
اس��ت که در اثر سقوط از ارتفاع ،دچار ضایعهي نخاعی شده
اس��ت .در طول این  9س��ال او با وجود معلولیت ش��دید و با
مشکالت فراوان  ،با تالش بدون وقفه به موفقیت هایی دست
یافته و باعث ش��ده در دو جش��نواره ملی در رشته استقالل فردی مقام کس��ب کند .بار اول در سال  89در جشنواره ملی جوان
ایرانی ،در رش��ته اس��تقالل فردی رتبه سوم کسب نموده و بار دیگر در جش��نواره ملی حضرت علی اکبر ،در سال  91در همان
رشته ،رتبه دوم را به دست آورده است.
مازيار در سال  84با قبولی در کنکور مقطع کارشناسی رشته حسابداری ،وارد دانشگاه شده و در سال  88مدرک لیسانس خود
را اخذ نموده است .مجددا با شرکت در امتحان کنکور كارشناسي ارشد و با کسب رتبه  118کنکور ،در دانشگاه بین المللی آزاد
قزوین پذیرفته شده و هم اکنون دانشجوی ترم دوم است.
مازيار در امتحان استخدامی دانشگاه علوم پزشکی در سال 84رتبه اول را کسب نموده و هم اکنون مدت  6سال است که کارمند
دولت است .او در بیمارستان دولتی شهر الهیجان شغل انبارداری داشته و همزمان در واحد پذیرش و حسابداری فعالیت دارد.
وی بارها کتبا مورد تشویق مسئولین عالی رتبه دانشگاه علوم پزشکی قرارگرفته و در سال  87هم معلول نمونه استان شده است.
تمامی این فعالیت ها به او انرژی داده تا اثبات کند که معلولیت محدودیت نیس��ت .اینها تنها گوش��ه ای از فعالیت های اوست.
وی در ورزش نیز حضور موفق داشته و در رشته بسکتبال با ویلچیر(تیمی) نیز در سال  85مقام قهرمانی کشوری را كسب كرده
است .او در رشته تنیس روی میز نيز مقام اول استانی دارد.
اين جوان موفق ،پس از اتفاقی که در سال  82برای او افتاده نه تنها مايوس نشده بلکه با جديت فعاليت مي كند .مازيار در سال
 ، 87با خانمی بدون معلولیت ازدواج کرده و ازدواج پایدار و موفقي دارد .همسر وی فردی با محبت و انسانی کامل است که در
زمان ازدواج درسازمان جوانان و امداد و نجات هالل احمر مربی بوده و همچنان در اين نهاد فعالیتي مستمر دارد.
مازیارکرتولی نژاد در بعضی از نرم افزارهای کامپیوتري ،مدرک فنی و حرفه ای داش��ته و به ديگران آموزش میدهد .او در دو
مؤسس��ه ديگر نيز ،فعالیت پر رنگی داش��ته و دارد .او در انجمن ضایعات نخاعی استان گیالن ،جزو اعضاي اصلی هیئت مؤسس
و هیئت امناء و هیئت مدیره اس��ت و همچنین س��مت خزانه داری مؤسس��ه را نيز بر عهده دارد و همچنین در مؤسسه حمایت
معلولین شرق گیالن از اعضای اصلی هیئت مدیره می باشد.

9

با  4اختراع،
در جشنواره
ملی حضرت
علی اکبر(ع)
خانم رضایی در ابتدا در مورد بیماری
خود توضیح دهید:
مش��کل م��ن میوپاتی یا ضعف عضالنی
اس��ت که از بدو تولد با آن روب��رو بوده ام.
البته تا شش س��الگی میتوانستم راه بروم
ولی به علت پیشرفت بیماری در سن هفت
س��الگی ،قبل از ورود به مدرس��ه مجبور به
اس��تفاده از ویلچر شدم .بیماری من از نوع
پیش��رونده ،از گردن به پایین است .پاهایم
بیش��تر درگیر هستند و دست هایم کم تر.
البته انج��ام فیزیوتراپی به ص��ورت مداوم،
روند بیماری را کندتر می کند.
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وقتی که متوجه مش�کل خود شدید
چگونه با این ناتوانی کنار آمدید؟
من معتقد نیستم که چون دارای معلولیت
هستم ،نمی توانم به موفقیت و پیشرفت در
زندگی برس��م .فرد دارای معلولیت ،توانایی
ای��ن را دارد که به قله ه��ای موفقیت ،اگر
به مرحله ایمان و خودس��ازی رسیده باشد،
برسد .من به دلیل معلولیتم ،اراده بیشتری
برای رس��یدن به موفقیت دارم .ش��اید اگر
س��الم بودم به این توانایی ها نمی رسیدم.
اکنون اراده بیش��تری دارم تا ثابت کنم که
با دیگران فرقی ن��دارم و چون می خواهم،
میتوانم به موفقیت برسم.

10

ما با جشنواره حضرت علی اکبر(ع) با
شما آشنا شدیم .در مورد علل برگزیده
شدنتان توضیح دهید؟
من در محور خالقیت ،در این جش��نواره
ش��رکت کردم .من چهار اختراع را به ثبت
رس��انده ام که س��ه تا از این اختراعات ،در
حوزهی معلولین اس��ت .اخت��راع اول من،
محافظ هوش��مند ب��رای نابینایان اس��ت.
اگر ی��ک فرد نابینا برای اس��تفاده از کارت
اعتباری خ��ود بخواهد از ش��خص دیگری
کمک بگی��رد ،چون هم بای��د کارت و هم
کد رمز خود را در اختیار این ش��خص قرار

توانیاب موفق

فاطمه افخم رضایی دانش�جوی کارشناس�ی در رش�ته ریاضی محض است .او که
عضو انجمن مخترعین کش�ور و دبیر کانون معلوالن منطقه  11ش�هرداری تهران
میباش�د ،با  4اختراع ثبت شده در جش�نواره ملی حضرت علی اکبر(ع) شرکت
کرده و برگزیده شده است .او در موفقیتهای خود ،نقش مادر و پدر خود را بسیار
اساسی میداند.
مادر فاطمه علت موفقیت فاطمه را در همت ،برنامهریزی و پش�تکار او میداند .به
عقیده او ،فاطمه عالوه بر اینها ،دارای ایمان ،توکل و صبر است.
دهد ،امکان اینکه این شخص کارت دیگری
را ب��ه جای کارت اصل��ی به او تحویل دهد،
وجود دارد .محافظ کارت ،پوششی است که
فقط کارت اصلی را می شناسد و اگر کارت
دیگری را در آن قرار دهند ،ش��روع به بوق
زدن می کند.
اختراع دوم من ،محافظ برای بخاری است.
در این چند ساله اخیر ،با مرگ و میر تعداد
زیادی از مردم در اثر گازگرفتگی بخاریها
روب��رو بوده ایم .با نصب این محافظ بر روی
بخ��اری ،تمام قس��مت های بخ��اری چک
میش��ود .اگر طول لوله بخاری کوتاه باشد،
یا اگر گرفتگی در مسیر دودکش باشد یا هر
اشکالی در هر قسمت از بخاری دیده شود،
آژیر می کش��د و صدای این آژیر آنقدر بلند
است که ش��خصی را که خواب است را هم
بیدار میکند.
اختراع س��وم من ،محافظ هوش��مند برای
خودرو اس��ت که ب��رای معلولی��ن کارآیی
خوب��ی دارد .گاهی ماش��ین در سراش��یبی
پ��ارک ش��ده و رانن��ده خ��ارج از ماش��ین
اس��ت ،اگر ترمزدس��تی رها شود یا کودکی
در ماش��ین باشد و ترمزدس��تی را بخواباند،
ماش��ین ش��روع به حرکت می کند .در این
مواقع تنها کاری که می توان کرد این است
که به دنبال ماش��ین دوید که ممکن است
هم برای سرنشینان ،هم راننده خطر جانی
داش��ته باش��د و اگر راننده دارای معلولیت
باشد هم که امکان رساندن خود به ماشین
غیرممکن اس��ت .با نصب این محافظ از راه
دور و با زدن دگم��ه روی ریموت ،میتوان
ترمز را قفل کرد و ماشین را متوقف نموده.
همچنین این محافظ ضدسرقت هم هست
یعنی اگر س��ارقی وارد ماشین شود و حتی
س��وییچ را هم داشته باشد ،نمی تواند اقدام
ب��ه س��رقت کند چون ب��ا اس��تفاده از این
ریموت پدال گاز از کار می افتد.
اخت��راع دیگر م��ن ،کنترل کاپ��وت جلوی

ماش��ین از راه دور است .اگر یک فرد دارای
معلولیت ،بخواهد کاپوت جلوی ماش��ین را
بازکند ،برایش بس��یار مشکل است یا گاهی
س��رقت های��ی از قطعات ماش��ین از داخل
کاپوت ماشین صورت میگیرد .با نصب این
کنت��رل که از طریق ریم��وت کار می کند،
ب��ه راحتی می توان ب��ا زدن یک دگمه ،در
کاپوت را باز و بس��ته کرد .این وسیله برای
افراد دارای معلولیت ،بسیار کاربرد دارد.
م��ن در نخس��تین المپی��اد مخترع��ان و
مبتکران دانش��گاه آزاد در سطح کل کشور
نی��ز ،مدال نقره کس��ب ک��ردم و همچنین
در چهارمین جش��نواره تجلی��ل از نخبگان
دانش��گاه آزاد ،تندیس گرفتم .در نخستین
جشنواره «قابی برای جوانی» هم ،به عنوان
معلول برگزیده انتخاب ش��دم .در جشنواره
حضرت علی اکبر(ع) نیز در محور خالقیت،
مقام سوم را کسب نمودم.
چه شد که اصال به فکر این اختراعات
افتادید؟
ب��ه نظر م��ن اختراع کردن این نیس��ت
که دس��تگاهی را بدون هدف بس��ازیم .اگر
دغدغه فرد ،رفع مش��کالت مردم باشد و به
این کار عالقه هم داشته باشد ،راه حل های
زیادی به ذهنش می رس��د .شاید خیلی از
راه حل ها تکراری باشند ولی گاهی یکی از
این راه حل ها ،می تواند ایده ی نویی باشد
ک��ه بتوان آن را به ثبت رس��اند .البته الزم
اس��ت که بگویم که پدرم در این زمینه ها
خیلی به من کمک می کنند چون ایشان به
کارهای مکانیکی وارد هستند .وقتی ایدهای
به ذهنم می رس��د از راهنمایی های ایشان
در مراحل عملی و اجرایی استفاده می کنم.
البته من در دبیرس��تان هم همیشه شاگرد
ممتاز بودم.
چه آرزویی دارید؟
آرزویم این اس��ت که تا وقتی که هستم

برای جامعه مفید باشم.
باید روی خودم کار کنم
تا ثابت کنم خواس��تن،
توانس��تن اس��ت .البته
عالقمن��دم ک��ه روی
ای��ن اختراعاتیک��ه ثبت
کردهام ،سرمایه گذاری
شود و من بتوانم اینها را
به مرحله تولید برس��انم
و در اختیار م��ردم قرار
بدهم.

معلولین باید قدرت
تفکر خود را باور
داشته باشند زیرا
بزرگترین سرمایه
آنان فکر و ایده و
نظر آنها است

آی�ا خودتان پیگی�ری در این زمینه
انجام داده ای�د تا بتوانید وامی بگیرید
و اختراعاتت�ان را ب�ه مرحل�ه تولی�د
برسانید؟
پیگیری هایی انجام داده ام .ولی به نظر
من یک فرد مخترع ،اگر بخواهد هم اختراع
کند و ه��م پیگیری کند برای تولید ،خیلی
مش��کل اس��ت .این کارها دوندگی زیادی
دارن��د و باعث می ش��ود ش��خص از خیلی
کارهای دیگرش عقب بماند.
آی�ا عنوانی که در جش�نواره حضرت
علی اکبر(ع) کس�ب ک�رده اید کمک
نمی کند ک�ه بتوانید اختراعات خود را
به مرحله تولید برسانید؟
فعال فقط عنوانی است که کسب کرده ام
و امیدوارم که در آینده نتایجی دربرداش��ته
باشد .البته من جز انجمن مخترعین کشور
ه��م هس��تم و از طریق ای��ن انجمن ،عضو
ش��رکت های دانش بنیان شده ام .فعالیت
ش��رکت های دانش بنیان ب��ه این صورت
اس��ت که مخترعی��ن ،اختراعاتش��ان را در
آنجا ارائه می کنند و سرمایه گذاران به این
ش��رکت ها مراجعه می کنن��د و اختراعات
ثب��ت ش��ده را م��ی بینند و برای س��رمایه
گذاری انتخاب می کنند.

آی�ا ش�ما تحت پوش�ش بهزیس�تی
هس�تید و از کم�ک ه�ای بهزیس�تی
برخوردار می شوید؟
بله .من عضو بهزیستی هستم و به عنوان
یک��ی از معلولین برگزیده س��ال ،توس��ط
س��ازمان بهزیستی انتخاب شدم و از کمک
های بهزیس��تی هم تا ح��دودی برخوردار
هس��تم .در پرداخت ش��هریه دانش��گاه هم
با پیگیریه��ای زیاد تا ح��دودی بهرهمند
ش��دهام .هزینه های رفت و آمد تا دو س��ه
ماه پیش پرداخت می شد ولی مدتی است
که هزینه رفت و آمد قطع ش��ده است و
این هزینه بر عهده خودمان است.
البته من بیش��تر با کمک پدرم
رفت و آمد می کنم.

ش�ما به عنوان یک الگو برای س�ایر
توانیابان چه صحبتی با آنان دارید؟
به نظر من معلولین نباید ناامید ش��وند و
نباید فکر کنند که معلولیت پایان راه زندگی
است .معلولیت پایان راه زندگی نیست ،بلکه
ابتدای راهی است که می تواند به موفقیت
ختم شود .جوانان ایرانی ثابت کرده اند که
در هر عرصه ای می توانند ،موفق باش��ند،
حتی اگر معلولیت داش��ته باشند .معلوالن
زی��ادی داریم ک��ه به جای اینکه افس��رده
شوند و شکست را قبول کنند ،وارد اجتماع
ش��ده و ثابت کرده اند ،خواس��تن توانستن
است .معلولین باید قدرت تفکر خود را باور
داشته باش��ند زیرا بزرگترین سرمایه آنان
فکر و ایده و نظر آنها اس��ت .مشکالت برای
افراد س��الم هم وجود دارد و وقتی شخص
دارای معلولیت است ،طبیعتا این مشکالت
و س��ختی ها برایش بیشتر خواهد بود .من
همیش��ه امید به خدا و توکل به خدا داشته
ام و همیشه احساس میکنم که خداوند در
زندگی من حض��ور دارد و
خداوند خود ناظر بر
احوال من است
و خ��ودش
م��را حمایت
میکند.

خانواده چه حمایتی
از شما داشته اند؟
پس از لطف خداوند،
این خانوادهام هستند
که همیشه مشوق و
ی��اور م��ن بودهاند
و در مش��کالت و
سختیها همیشه به من امید
داده اند .خصوصا پدرم که
در به س��رانجام رساندن
ایدهها و اختراعاتی که
داشتم خیلی حامی و

پــــــــــــــــــــــرونده
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شما دارای چه فعالیت های اجتماعی
دیگری هم هستید؟
م��ن در حال حاضر ،دبیر کانون معلوالن
منطقه  11هس��تم .طبق دستورالعمل اداره
کل س�لامت مبنی بر توج��ه ویژه به مقوله
معلولیت ،کانون معلوالن در س��طح مناطق
 22گانه ش��هر تهران تاس��یس ش��دند .در
منطقه  11که دارای  17محله اس��ت17 ،
کانون معلوالن داریم و توانس��ته ایم ،بانک
اطالعاتی کاملی از تعداد معلوالن ساکن در
س��طح منطقه را جمع آوری کنیم .با توجه
به امکانات در دس��ترس و حمایتهایی که
از طرف ش��هرداری وجود دارد به مشکالت
معلوالن رسیدگی میکنیم .یعنی معلوالن

مش��کالت خود را با
ما میان میگذارند و
ما از طریق مسئولین
شهرداری و بهزیستی
ت��ا ح��د ام��کان در
رف��ع مش��کالت آنها
میکوش��یم .االن
بیش از یکسال است
ک��ه ای��ن کانونه��ا
ب��ه ص��ورت ج��دی
ش��کل گرفته اند .ما
فعالیت ه��ای مختلفی در زمینه مناس��ب
س��ازی منطقه داشتیم .همچنین نمایشگاه
هایی برگزار ک��رده ایم و در آن از معلوالن
با توانایی ها ،هنرها و فعالیت های ورزش��ی
مختلف دعوت کردیم تا کارهایشان را ارائه
بدهن��د .این  17کان��ون ،در منطقه  11هر
کدام یک دبیر دارند و من دبیر و مس��ئول
این دبیران هستم.
م��ن تحصیالت ح��وزوی ه��م دارم ،چون
پدربزرگم اس��تاد حوزه و دانش��گاه بودند.
البته ایش��ان به رحمت خدا رفته اند و من
پیش ایش��ان به صورت حض��وری در خانه،
درس عربی و دروس حوزه را می خواندم.

پشتیبان من بوده اند.

11

در گفت وگو با ليال قديمي عنوان شد

نقش جشنواره در ايجاد انگيزه وپشتكار براي توانيابان
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لیال قدیمی متولد س��ال  1367در روس��تای ماه نشان اس��تان زنجان از برگزید گان جش��نواره حضرت علی اکبر (ع) در بخش جوانان با
تواناییهای خاص ،در محور استقالل فردی ،خود شکوفایی و کار آفرینی است .
ليال ،دچار کم بینایی شدید در حد نابینایی است .او دوران ابتدایی را در مدرسه استثنایی زنجان و دوران راهنمایی را در یکی از مدارس
عادی و دوران دبیرس��تان را نیز در دبیرس��تان ش��اهد زنجان گذرانده وموفق به اخذ مدرک دیپلم گردیده اس��ت  .او از  4سال پیش در
فعالیت های مختلف فرهنگی  ،هنری و ورزش��ی ش��رکت داش��ته و مقام های مختلفی در سطح کشوری دريافت كرده است  .لیال دارای
گواهینامه س��فالگری با روش ریخته گری یا به عبارتی س��اخت کتیبه با اس��تفاده از گل رس از س��ازما ن فنی وحرفه ای الزهرا درشهر
زنجان اس��ت .ليال در جهت توس��عه این فعالیت  ،ش��رکت تعاونی دستان بینا رابا همکاری  8نفر دیگر از افراد نابینا و کم بینا  ،در سال
 89تاسیس کرد .این تعاونی در زمینه ساخت کتیبه و فروش آن فعال است .ایشان تاکنون در نمایشگاه های متعددی در زمینه کتیبه
در ش��هر های تهران ،کاش��ان و زنجان شرکت داشته وچندین لوح تقدیر دریافت نموده است  .از دیگر فعالیت های هنری او نقاشی رنگ
روغن روی بوم اس��ت  .او به همراه  5نفر از دیگر نابینایان وکم بینایان شهرس��تان زنجان ،در کالس آموزش نقاش��ی رنگ روغن در مرکز
خانه امید زنجان ش��رکت مي كند و تاکنون در نمایش��گاه های نقاش��ی در تهران ،زنجان و کرمان شرکت نموده و موفق به دریافت لوح
هاي تقدیر در این زمینه شده است .
لیال قدیمی دارنده مقام های مختلف ورزش��ی در س��طح کشور واستان می باشد  .اودارای مدال نقره از مسابقات المپیاد ورزشی نابینایان
وکم بینایان  ،دارنده مقام قهرمانی کش��ور در رش��ته ش��نا و همچنين دارنده رتبه اول در دومین دوره لیگ دسته دوم باشگاهی در رشته
گلبال در س��ال  90اس��ت  .لیال قدیمی هم اکنون در کالس اسکیت نابینایان که برای اولین بار در زنجان برگزار می شود ،شرکت دارد و
امیدوار اس��ت که در آینده به عنوان یکی از اعضای تیم اس��کیت نابینایان کش��ور  ،در این رشته ورزشی حضور فعال داشته باشد.او دارای
گواهینامه دوره های اموزشی ومهارتی در رشته تولید سبزیجات وصیفی جات گلخانه ای است و در این زمینه با همکاری  7نفر از دیگر
افراد کم بینا ونابینا  ،گلخانه س��یمین دش��ت زنجان را تاسیس کرده اس��ت که مراحل اولیه کار شامل گرفتن مجوزو پروانه ساخت آن
انجام و اکنون این گلخانه در مرحله ساخت است .او امیدوار است که با اتمام مراحل ساخت و بهره برداری ازاین گلخانه بتواند در زمینه
تولید محصوالت گلخانه ای مانند صیفی جات ،فعالیت کار آفرینی داشته باشد.
ليال با ش��رکت در کالس های اخالق اس�لامی،احکام ،نهج البالغه ومداحی در فرهنگس��رای قران وعترت شهرس��تان زنجان و دریافت
گواهینامههای مربوطه  ،توانس��ته اس��ت ِدر مس��ابقات فرهنگی کانون بنیاد ش��هید زنجان موفق به دریافت لوح تقدیر گردد .گذراندن
دورههای مقدماتی کامپیوتر و کمک های اولیه از دیگر فعالبت های جانبی اوست  .او ازطریق انجمن نابینایان تهران از برگزاری جشنواره
حضرت علی اکبر (ع) باخبر ش��دو با ارس��ال مدارک و گواهینامه های دریافتی و لوح های تقدیر به دبیر خانه جش��نواره  ،در این همایش
شرکت وبه عنوان یکی از برگزیدگان در محوراستقالل فردی ِ خود شکوفایی و کار افرینی موفق به دریافت جایزه گردید .ایشان برگزاری
چنین جش��نواره هايي را در ایجاد انگیزه و پش��تکاربرای حضورافراد داراي معلوليت و تش��ویق آنان در جهت شناس��ایی اس��تعدادها و
تواناییهای خود به جامعه بسیار موثر می داند و از مسئولین و دست اندر کاران جشنواره همچنین از مربیان خود در رشته های ورزشی
و هنری تقدیر وتشکر مي كند .
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ب�رای آش�نایی و صحبت با خانم فاطمه
چراغ�ی ،یک�ی از برگزیدگان جش�نواره
حضرت علی اکبر (ع) در بخش جوانان با
توانایی های خاص در محور ویژه (جوانان
معلول ساکن در مراکز نگهداری) ،به مرکز
خیریه کهریزک رفتیم و با اوو همس�رش
ک�ه از مدجویان این مرکز اس�ت ،گفت و
گوی کوتاهی انجام داديم.

معلولیت،
ناتوانی نیست

می گذرانم .
احم�د :من از هفت صبح تا هفت بعداز ظهر درکارگاه معرق کار
می کنم و بعد از آن هم در خانه تا جایی که بتوانم به همسرم کمک
می کنم.
ش�ما بدون داش�تن دو دس�ت ،چگون�ه کار مع�رق انجام
میدهید؟
احمد :من با پاهایم کار می کنم  .عالوه برکار معرق  ،من با پاهایم
س��نتور میزنم ،غذا می خور ِم صورتم را اصالح میکنم ،می نویس��م
وحتی آش��پزی هم می کنم  .در واقع هر کاری که دیگران با دست
خود انجام می دهند ،من تا حد امکان با پاهایم انجام می دهم .
چگونه این توانایی را پیدا کردید؟ آیا کار سختی نبود؟
احمد :ش��اید کار س��ختی باش��د ولی چون از همان زمان بچگی
توس��ط مربیانی که دربهزیستی داش��تم و روانشناسانم که مرتب با
م��ن کار می کردند و اموزش می دادند ،من برای هر کاری از پاهایم
اس��تفاده کردم واين برایم یک کار عادی ش��ده است  .درواقع ابزار
کار من  ،پاهایم هستند .من ازتمام مربیان و کسانی که این سال ها
برایم زحمت کشیدند تشکر می کنم .به خاطر زحمات آنان است که
من اکنون پاها ی توانایی دارم .
آیا شما فعالیت های ورزشی هم دارید؟

لطف� ًا خودتان را معرفی کنید و درباره نوع
معلولیت خود توضیح بدهید؟
فاطم�ه :من فاطمه چراغی هس��تم و 27س��ال
س��ن دارم  11.س��ال اس��ت که در مرکز نگهداری
معل��والن کهریزک زندگی می کنم .مش��کل من
ضایع��ه نخاعی اس��ت و ازناحیه دو پا
مشکل دارم.
احم�د :من احم��د محمودی
سرشت هستم 27.ساله هستم
و  7سال است که در این مرکز
زندگی می کنم  .قبل از آن در
مركز بهزیستی شهر کرمانشاه
زندگ��ی می کردم  .من بهطور
مادرزادی ،دو دست ندارم.
در ای�ن مرک�ز ب�ه چه
فعالیتی مشغول هستید؟

احمد :من هم قبال تا حدودی
فعالیت های ورزش��ی داش��تم
ولی اکنون که از هفت صبح
تاهف��ت ش��ب درکارگاه
معرق مشغول به كارم،
وقت کمت��ری برای
ورزش دارم.
ول��ی گاه��ی
ب��ه باش��گاه
میروم و تمرین
میکنم.
من بیش��تر به
کارهای هنری
مث��ل تئاترو

خانواده موفق
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فاطمه :من در حال حاضر
در کارگاه روب��ان دوزی کار
میکنم .هر روز از س��اعت هفت
ونی��م صبح تا ظهر دراين کارگاه
مش��غول به كارم و چون دارای
فرزند ش��یر خواره مي باش��م ،
هرروز بعد از ظهر دخترم را از
مهد کودک تحویل می گیرم
وبه خانه می برم  .بقیه روز
را به بچه داری وخانه د اری

فاطم�ه  :من قبال فعالیت های ورزش��ی
زی��ادی داش��تم  ،خصوص��ا در رش��ته
دومیدان��ی با ویلچر .البت��ه من از وقتی
که بچه دار ش��ده ام دیگر وقتی برای
فعالیت های ورزشی ندارم .
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موس��یقی عالق��ه دارم  .دو س��ال ه��م در
جش��نواره تئات��ر جای��زه اول بازیگ��ری را
گرفتم ،یک بار وقتی در بهزیستی کرمانشاه
بودم و یک س��ال هم در همین آسایشگاه
کهریزک جایزه گرفتم .من با پاهایم سنتور
هم میزنم.
آیا شما در مقابل کاری که در کارگاه
انج�ام م�ی دهی�د ،حقوق�ی دریافت
میکنید ؟
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فاطم�ه :بله  .چون م��ا ازدواج کرده ایم،
هرکدام حق��وق دریافت می کنی��م  .البته
مقادیری خواروبار نیز به ما داده می ش��ود.
ولی محصوالت��ی که در کارگاه ها توس��ط
مدد جویان تولید میشود ،در بازارچه های
خیری��ه  ،ب��ه فروش می رس��ند که صرف
هزینه نگهداری از مددجویان و سالمندان
می شود.
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ش�ما چند س�ال اس�ت که ازدواج
کرده اید ودر کجا زندگی می کنید ؟
احمد :ما س��ه س��ال اس��ت که ازدواج
ک��رده ایم ویک دختر  19ماهه به نام مریم
داری��م که که تمام وقت و توان خود را به او
اختص��اص داده ایم  .ما هر روز او را به مهد

خانواده موفق

کودکي كه در محوطه آسايشگاه قرار دارد،
می س��پاریم و ظهر همسرم اورا تحویل می
گی��رد وب��ه خانه می برد  .م��ا درخانه های
کهریزک در شهرک امید زندگی می کنیم .
در مورد نحوه آشنایی و ازدواج خود
توضیح دهید؟

باشد ،به دنبال آن آرامش  ،امید ،فعالیت و
موفقیت هم میآید.
آی�ا ازدواج تاثیر مثبت�ی در زندگي
ش�ما داش�ته اس�ت و اکنون احساس
خوشبختی می کنید؟
فاطم�ه :بله ،من احس��اس خوش��بختی
میکن��م و خ��دارا ش��کر م��ی کن��م ک��ه
همس��رخوب وفرزند س��المي دارم  .ازدواج
باعث میش��ود که احساس کنیم میتوانیم
مانند افراد ع��ادی زندگی کنیم و به آینده
خود امیدوار باشیم .

احم�د :م��ا در کالس تئاتر ب��ا یک دیگر
آشنا شدیم وسپس با توصیه کار گردانمان
و همچنین تش��ویق های خانم اشرف بهادر
زاده بایکدیگ��ر ازدواج کردیم  .الزم به ذکر
اس��ت که خانم بهادر زاده از افرادی هستند
ک��ه در موفقیت من چ��ه در تئاتر وچه در
احم�د :من ه��م امیدوارم ک��ه در جواب
موسیقی وچه در معرق بسیار موثر بودند و محب��ت ه��ای خان��م به��ادر زاده بتوانیم
من همیشه مدیون زحمات ایشان هستم  .ثابت کنی��م که به یکدیگر عالق��ه داریم و
خان��م به��ادر زاده
احساس خوشبختی
قب��ل از ازدواج م�ا در بس�یاری از موارد میکنی��م .البت��ه
به م��ا گفتن��د ،در
م��ا بای��د در ط��ول
عادی
اف�راد
ب�ا
تنها
ن�ه
صورتیکه بدانم شما
ی��ک عم��ر زندگی
ب��ه یکدیگ��ر عالقه جامع�ه فرق�ی نداری�م ،مشترک ،این مسئله
داری��د ،برای ازدواج بلک�ه تواناییهای زیادی را ثابت کنیم .
شما قدم برمی دارم.
مهم این اس��ت که داری�م و حق داریم مانند
آیا خانوادههايتان
یکدیگ��ررا دوس��ت سایر افراد جامعه زندگی باش�ما درتم�اس
داش��ته باشید و اگر معمولی داشته باشیم
هستند؟
عالقه وجود داش��ته

فاطمه :من اهل طارم علیا هستم وخانواده
و خواهر وب��رادر دارم و آنها هر از گاهی به
من س��ر می زنند .و لی احم��د خانواده ای
ن��دارد واز بچه های بهزیس��تی کرمانش��اه
است.

فق��ط به خاطر اینکه یکی دو س��ال بزرگتر
از این محدوده س��نی بودندِ ،از شرکت در
جش��نواره محروم ش��دند ،در صورتیکه از
لحاظ س��ایر معیارها می توانستند امتیازات
باالیی کسب کنند.

خان�م چراغ�ی ش�ما در جش�نواره
حضرت علی اکبر (ع) در محور ویژه به
عنوان نفر اول انتخاب ش�دید  .چگونه
از برگزاری جشنواره باخبرشدید وچه
ش�د که از بی�ن رقبای خ�ود برگزیده

به نظر شما برگزاری این جشنواره در
توانمند س�ازی معلولی�ن تا چه حد اثر
داشته است؟

شدید؟
فاطم�ه :من از طریق مر کز کهریزک  ،در
جریان جش��نواره قرار گرفتم و شرح حالی
از خ��ودم و فعالیت ها ی��م را به دبیرخانه
جش��نواره فرس��تادم و از طرف آسایش��گاه
کهری��زک  ،به جش��نواره معرفی ش��دم و
ب��ه لطف خدا در محور وی��ژه که مربوط به
جوان��ان داراي معلولي��ت س��اکن در مراکز
نگه��داری ب��ود ،به عنوان نف��ر اول انتخاب
ش��دم  .مالک انتخاب افراد در جشنواره ،
به این صورت بود که یک سری معیار هایی
مش��خص و امتیازبندی ش��ده ب��ود  .مثال
داشتن فعالیت های اجتماعی و تواناییهای
ف��ردی ،داراي امتیاز بودن��د .فعالیت های
ورزشی ،ازدواج کردن و داشتن زوج معلول،
داش��تن فرزند ،تحصی�لات و… هر کدام
امتیازخاصی داش��ت  .من در بین تعدادی
از ش��رکت کنندگان برگزیده ش��دم  .البته
من فک��ر میکنم اگرمحدوده س��نی که در
جشنواره تعیین ش��ده بود(چهارده سال تا
بیست ونه سال) بیشتر بود  ،تعداد بیشتری
از توانيابان ش��انس انتخاب داش��تند  .من
در بین دوس��تانم کس��انی را میشناسم که

فاطم�ه :من فک��ر می کنم  ،م��ا افرادی
که به نوع��ی معلولیت داریم اف��راد ناتوانی
نیستیم  .این معلولیت است که مارا محدود
کرده است  .ما در بسیاری از موارد نه تنها
با اف��راد عادی جامعه فرق��ی نداریم ،بلکه
توانای��ی های زی��ادی داریم و ح��ق داریم
مانند س��ایر افراد جامع��ه زندگی معمولی
داش��ته باش��یم  .برگزاری این جشنواره به
افراد داراي معلوليت کمک می کند تا خود
شان را باور کنند و اعتماد به نفس بیشتری
داشته باشند ،در جامعه دیده شوند و مردم
هم توانایی های آنان راباور کنند  .امیدوارم
ک��ه این جش��نواره ها ادامه پی��دا کند و از
دست اندر کاران آن تشکر می کنم.

ديدگاه شما به هنگام شكست،
تعيين كننده ي مدت زمان
رسيدن به پيروزي است.
ديويد شوارتز
نویسنده امریکایی
()1987 -1927

چه آرزویی دارید؟
بزرگترین آرزوی ما مانند هر پدر ومادری
موفقیت وس�لامت دخترمان مریم است و
ا می��دوارم درآینده زندگی خوبی داش��ته
باشد .
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مسلم خانی ,مشاور معاونت توسعه اشتغال و کار آفرینی وزارت تعاون و کار آفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:

امیدوارم این الیحه با پیگیری NGOها
تاپایانکارایندولتتبدیلبهقانونشود
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مسلم خانی ,مشاور و معاونت توسعه
اش�تغال وکارآفرینی وزارت تعاون،
کار و رف�اه اجتماعی اس�ت .او بیش
از ای�ن به م�دت دو س�ال مدیر کل
دفتر کار آفرینی س�ازمان بهزیستی
کش�ور بود و آش�نایی او با معلولین
و مشکالتش�ان در هم�ان دفت�ر کار
آفرینی س�ازمان بهزیس�تی کش�ور
اتفاق افتاده است.
مس�لم خانی یکی از تهیه کنندگان
پیش نویس الیحه توسعه کار آفرینی
و اشتغال معلولین اسـت .او امیدوار
است با تصویب این الیحه در دولت،
در جهت توانمند س�ازی افراد دارای
معلولیت ،گامهای اساس�ی برداشته
شود.
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چ�ه اتفاق�ی منجر ب�ه تدوی�ن قانون
توس�عه کار آفرینی و اشتغال معلولین
شد؟
طبــــــق بررسی هایی که انجام داده ایم،
دیدیم که از استخدام هایی که از سال 84تا
 89انجام ش��ده است ،اگر س��هم استخدام
معلولین از مجموعه اس��تخدام های دولتی
 1000نفر باش��د ،تنها  120نفر اس��تخدام
ش��ده اند .به عبارتی سه درصد وعده د اده
شده ,پوشش داده نشده و قانون اجرا نشده
اس��ت .وقتی کل قانون حمای��ت از حقوق
معلوالن را بررس��ی می کنی��م می بینیم
که فقط دویا س��ه م��اده و تبصره در رابطه
با اش��تغال و آموزش اف��راد دارای معلویت
وج��ود دارد .لذا ما در س��ازمان بهزیس��تی
کار گروهی ایجاد کردیم به اس��م «کارگروه
بررس��ی تطبیقی اش��تغال معلولین» و من
خ��ودم عضو ای��ن کار گروه ب��ودم تا ببینم
وضعیت اش��تغال معلولین در کش��ورهای
دیگ��ر مثل کش��ورهای اروپای��ی ،فلیپین،
نروژ ،آلمان و حتی کشورهای حاشیه خلیج
ف��ارس و دری��ای خزر چگونه اس��ت و چه
کارهایی برای اش��تغال این اف��راد  ،در این

کشورها انجام شده است .این کار با ارزشی
بود که انجام ش��د و پس از این که مطالعه
تطبیقی صورت گرفت ،متوجه شدیم که در
ای��ن رابطه در عم��ل کاری صورت نگرفته
اس��ت .محصول آن مطالعه تطبیقی ،منجر
به تدوین قانون توسعه کارآفرینی و اشتغال
معلولین شد.
اج�رای این قانون درحال حاضر در چه
مرحله ای است؟
علت تدوین این قانون این بود که میدیدیم
روز ب��ه روز تعداد توانیابان��ی که متقاضی
اش��تغال هستند ،نس��بت به گذشته بیشتر
می ش��ود واین اف��راد مایلند ک��ه خودکفا
باش��ند ،کار کنن��د و از مح��ل درآمد خود
زندگی کنند .ضمن اینکه اشتغال باعث می
شود در جامعه حضور داشته باشند  ،از انزوا
بی��رون آمده و در بین مردم دیده ش��وند و
مردم بدانند آنها نیز وجود دارند .دیگر اینکه
حضور توانیابان در بازار کار ،لزوم مناس��ب
سازی شهری و س��اختمان ها را عینی می
کن��د  .دیگر اینکه اش��تغال این اف��راد ،به
مشارکت اجتماعی آنان کمک کرده و باعث
می ش��ود ،مردم آنان را به عنوان یک عضو
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فع��ال بپذیرند .نکته دیگ��ر اینکه ،توانیابان
تحصیل کرده ه��ر روز در حال افزایش اند
 .بسیاری از آنان دارای مدارک باالی علمی
هس��تنـــد و در دانش��گاه ها تدریـس می
کنند ،یا کاره��ای مهم دیگری را انجام می
دهند .این درحالی اس��ت که درحال حاضر
نرخ بیکاری اف��راد دارای معلولیت بیش از
 65در صد است .این دالیل باعث شد که ما
آن مطالعه تطبیق��ی را معیار کار خود قرار
داده و یک مجموعه قوانینی را به نام «پیش
نویس الیح��ه قانون توس��عه کار آفرینی و
اشتغال معلولین» تهیه کنیم .در این الیحه
مطالب مهمی گنجانده ش��ده است که من
چندتا از مهم ترین آنها را توضیح می دهم .
اولین مطلب این که ،دولت مکلف است برای
کار آفرینی و اش��تغال افراد دارای معلولیت
یک برنامه طراحی کند ،تا بدانیم در زمینه
اش��تغال و کارآفرینی آنها چه می خواهیم
بکنی��م .کما اینکه در ماده  39برنامه پنجم
توسعه ،دولت مکلف شده است ،ساالنه 10
درصد از کسانی که تحت پوشش هستند را
از چرخه حمایتی خ��ارج کند ،یعنی کاری
کند که این افراد مستقل و خود کفا شوند.
در این الیحه از دولت خواس��ته شده برنامه

در ای�ن الیح�ه چه ق�دم های�ی برای
حمای�ت از کارآفرین�ی اف�راد دارای
معلولیت برداشته شده است ؟
در الیح��ه توس��عه اش��تغال و کار آفرینی
معلولی��ن ،پیش بینی کرده ایم که صندوق

دولت مکلف شده
است برای حمایت از
معلولین مخترع ،مبتکر
یا نویسنده وشاعر و
ونوآور با هماهنگی
بنیاد علمی نخبگان،
بودجه ای در نظر بگیرد
اگر صندوق مال خود آنها باش��د ،می تواند
شرایط آسان تری را طراحی کرده و گردش
مالی دیگ��ری ایجاد کن��د .بنابراین در این
الیح��ه وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
مکلف شده اس��ت که یک صندوق حمایت
از کار آفرینی و اشتغال معلولین ایجاد کند
وس��از کار های آسان تری را برای پرداخت
تسهیالت به وجود آورد.
از دیگ��ر موارد ذکر ش��ده در ای��ن الیحه ،
این اس��ت که بر اس��اس اج��رای اصل 44
قانون اساس��ی ،اگ��ر دولت ش��رکتی را به
بخ��ش خصوصی واگذار کرد ،مکلف اس��ت
که حداقل  2درصد از نیروی انس��انی مورد
نی��از خود را از افراد دارای معلولیت جویای
کار،کار آزموده و ماهر تأمین کند.
در بخ��ش دیگری ازاین قانون ،گفته ش��ده
اس��ت کار فرماهایی که ابزار و وسایل مورد
نیاز حرفه آموزی معلولین را از کش��ورهای
دیگر وارد ایران کنن��د ،از پرداخت مالیات
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جامع و مش��خصی را در حوزه اشتغال افراد
دارای معلولیت داش��ته باش��د تا بتوانیم بر
اساس آن ،چش��م انداز روشنی را در حوزه
اشتغال معلولین پیگیری کنیم.
از دیگ��ر م��وارد ای��ن قانون ک��ه درصورت
تصویب بس��یار مفید اس��ت ،بح��ث ایجاد
یاران��ه حقوق و دس��تمزد برای ای��ن افراد
اس��ت .یعنی اگ��ر کار فرمایی ف��رد دارای
معلولیتی را اس��تخدام ک��رد ،دولت مکلف
می ش��ود ت��ا 50درصد حقوق و دس��تمزد
او را ب��ه عنوان یارانه ،ب��ه کارفرما پرداخت
کند و اگر کار فرما ادعا کند که این شخص
بهره وری کمتری نس��بت به یک فرد عادی
دارد ،این یارانه حقوق و دستمزد تا  5سال
قابل پرداخت باش��د و اگر کار گروه اشتغال
س��ازمان بهزیس��تی پس از ای��ن مدت به
این نتیجه رس��ید که این فرد هنوز نیاز به
حمایت دارد 5 ،س��ال دیگر نیز قابل تمدید
باشد .در واقع هدف این است که در این 5
سال این فرد کار را یاد بگیرد و ماهر شود تا
خود به خود کار فرما او را نگه دارد.
دول��ت برطبق این قانون موظف می ش��ود
به تناس��ب می��زان معلولیت این ش��خص،
میزانی از حق��وق را پرداخت کند ،مثال در
معلولیت های ش��دید تا  50درصد حقوق،
در معلولیت های متوس��ط  30درصد و در
معلولیت ه��ای خفیف تا  20درصد حقوق،
توسط دولت پرداخت شود.
البته چند س��ال پیش ای��ن کار به صورت
آزمایش��ی در حد  1000نفر با اس��تفاده از
اعتب��ارات بهزیس��تی انجام ش��د که خیلی
خ��وب هم جواب داد ،ول��ي پس از یکی دو
سال به دلیل نبودن اعتبارات ،قطع شد .من
فک��ر می کنم اگر همین ی��ک بند تصویب
ش��ود ،تا حد زیادی در بکار گیری این افراد
تأثیرگذارد .البته که خیلی ازکارفرمایان هم
دوس��ت دارند افراد دارای معلولیت را بکار
بگیرند،ولی دولت هم بای��د از آنها حمایت
کن��د .البته الزم اس��ت که دس��تور العملی
در این رابطه ،توس��ط وزارت کار و سازمان
بهزیستی و سازمان تأمین اجتماعی تدوین
ش��ود تا مشخص ش��ود معلولین ،تحت چه
ش��رایطی می توانند از این یارانه اس��تفاده
کنند .پیشنهاد دیگری که دراین قانون کرده
ایم این است که اگر کارفرمایی فردمعلولی
را اس��تخدام کند و حداقل مدت قرارداد با
او یک ساله باشد ،شامل بخشودگی مالیاتی
شود .بخشودگی مالیاتی بحث مهمی است
و اکنون در همه کش��ورها که مورد مطالعه
قرار دادیم ،اعمال میشود .این کار با ارزشی
اس��ت که دول��ت ،کارفرمای��ان را در ازای
اس��تخدام افراد دارای معلولیت ،از پرداخت

بخشی از مالیات معاف می کند.
یک��ی دیگ��ر از م��وارد ای��ن الیح��ه ،بیمه
س��هم کارفرما اس��ت .بیمه س��هم کار فرما
با وج��ودی که در قانون جام��ع حمایت از
حقوق معلولین آمده اس��ت ،ولی این افراد
همیشه با آن مشکل دارند .یعنی یااعتبارش
وجود ندارد یا در بودجه پیش بینی نش��ده
اس��ت .در اینجا ما پیش بینی کرده ایم که
چنانچه کارفرمایی معلولی را استخدام کرد
و قرارداد اش��تغال حداکثر یک س��اله را با
ایش��ان امضا کرد ،بیمه سهم کار فرما کامال
برعهده دولت باش��د و از پرداخت حق بیمه
ماهیانه معاف باشد.
کارگاه ه��ای خ��ود اش��تغالی معلولین نیر
مشمول این پیش��نهاد شده اند .برای مثال
معلول��ی ک��ه در خانه قالی باف��ی می کند،
بیمه س��هم خوی��ش فرمای��ی اورا دولت بر
عه��ده میگیرد .یکی دیگ��ر از مواردی که
در اینجا به خوبی طراحی ش��ده است ،این
اس��ت که تعاونی ها یا کار گاه های اشتغال
توانیابان و آموزشگاه های مربوط به آنها که
آموزش ه��ای فنی و حرف��ه ای ،مهارتی و
ی��ا کار آفرینی ،ارائه م��ی دهند ،ازپرداخت
مالیات معاف باشند.
در این الیحه پیش بینی شده است که همه
معلولینی که در وزارتخانه ها و س��ازمان ها
و بخ��ش ه��ای غیر دولتی مش��غول به کار
هس��تند ،از پرداخ��ت مالیات ب��ر حقوق و
دس��تمزد معاف ش��وند ،کما اینک��ه اکنون
مالیات برحقوق جانبازان حذف ش��ده است
و به نظر من هی��چ تفاوتی بین یک معلول
و یک جانباز نیس��ت .درست است که یک
جانباز به دلیل دیگری نا توان ش��ده که ما
دست او را می بوسیم و برایمان خیلی عزیز
هستند ،ولی از لحاظ جسمانی ،هر دوشبیه
به هم هس��تند و ه��ر دو ج��زو گروههایی
هس��تند ک��ه از لح��اظ توانمن��دی ه��ای
جس��مانی در موقعیت های برابر با سایرین
نیس��تند .م��ا اکنون ی��ک قانون اش��تغال
جانبازان داریم که در آن امکان خوبی برای
اش��غال جانبازان پیش بینی ش��ده و تقریبا
در اش��تغال جانبازان مشکل زیادی نداریم.
اکثرا یا اس��تخدام شده اند و یا اینکه حقوق
مناس��بی دریافت می کنن��د .بخش زیادی
از قانون اش��تغال جانبازان قابل تس��ری به
توانیابان هم هست.

«حمایت از اشتغال و کار آفرینی معلولین»
ایجاد شود که البته در قانون جامع حمایت
از حق��وق معلولین ،یک چنی��ن صندوقی
پی��ش بینی ش��ده بود ،ولی تا ب��ه حال در
عم��ل این صندوق ایجاد نش��ده اس��ت .در
این الیحه ما ای��ن موضوع را به عنوان یک
ماده مستقل آورده ایم که صندوق مستقلی
ب��ه نام صن��دوق حمایت از اش��تغال و کار
آفرین��ی معلولین ایجاد ش��ود که وام های
ارزان قیمت با ش��رایط آسان به افراد دارای
معلولیت بدهد .در ح��ال حاضر تنها کاری
که سازمان بهزیستی یا سازمان های خاص
اشتغال معلولین انجام می دهند ،این است
که با س��ازمان هایی مثل صندوق مهر امام
رضا یا وزارت تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
تفاهم نامه ای امضا کرده و این افراد را برای
گرفتن وام معرفی می کنند .ولی آنها برای
گرفتن وام باید همان مراحل و مشکالتی را
که یک فرد س��الم طی کند را بگذرانند.اما
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معاف هس��تند .در قان��ون جامع حمایت از باش��ند و مراکزی که بخ��ش خصوصی آنها اطالعات ،ب��ه راحتی ب��رای وزارتخانه ها و
حق��وق معلولین نیز ای��ن موردپیش بینی را مدیریت می کند ،از حمایت های دولتی سازمان ها کار کنند.
ش��ده ب��ود ،تنه��ا اب��زار کار در آنجا پیش برخ��وردار باش��ند و معلولی��ن در مرحل��ه یک ماده مهم دیگر که در اینجا اضافه شده
بینی نش��ده اس��ت ،برای مثال کار فرمایی پذیرش و مش��اوره ش��غلی ،اس��تعدادیابی ،اس��ت ،شرط سنی اش��تغال معلولین است.
بود ک��ه مایل بود خط تولید تراش س��نگ آموزش ،اشتغال ،تولید محصول و بازار یابی در آگهی های اس��تخدام شرط سنی برای
های زینتی که اتفاق��ا قیمت خوب و بازار حمایت شوند ،این سیکل به طور کامل طی داوطلب��ان وج��ود دارد و چ��ون اغلب پیدا
کردن کار برای معلولین کار راحتی نیست،
خوب��ی هم دارد را وارد ایران کند ،ولی پس می شود.
از بررس��ی ،متوجه شد که برای وارد کردن ما یک کار گروه س��رمایه گذاری و اشتغال لذا س��ن اشتغال برای ایش��ان باال میرود و
خط تولید ،باید دو س��ه برابر هزینه تولید ،در تم��ام اس��تان ه��ا داری��م ک��ه درا ین شرط س��نی را از دس��ت می دهند .دراین
عوارض گمرک��ی بپ��ردازد .در اینجا پیش کارگروهها طرح ها ارائه و تصویب می شوند ماده پیش بینی ش��ده اس��ت ک��ه مدت 3
بینی ش��ده اس��ت که چنانچه کار فرمایی و نمایندگان چن��د وزارتخانه و بانک ها در س��ال به شرط سنی اشتغال معلولین اضافه
بخواهد ابزار کار یا آموزش یا ابزار اش��تغال آن حض��ور دارند .بر اس��اس قان��ون جامع شود ،یعنی اگر برای یک داوطلب لیسانس
معلولین را وارد ایران کند و بهزیس��تی هم حمایت از معلولین ،روس��ای سازمان های ،شرط سنی  30س��ال است ،برای یک فرد
آن را تأیی��د کن��د ،از بخش��ودگی عوارض بهزیس��تی بدون حق رای م��ی توانند عضو دارای معلولیت  33س��ال باشد یا اگر برای
گمرکی برخوردار ش��ود .البته نیاز به وجود کار گروه اشتغال و سرمایه گذاری استان ها دکترا شرط سنی  35سال است ،برای یک
یک آیین نامه محکم جهت جلوگیـــــری باش��ند ولی در این الیحه ،روسای سازمان توانی��اب با مدرک دکترا  38س��ال باش��د.
از سوء اس��تفاده های احتمالی وجود دارد ،بهزیستی می توانند با حق رای ،در این کار همچنی��ن در آیین نام��ه «دورکاری» برای
گروه ها عضو باشند و پروژه های مربوط به معلولین ش��اغل ،پیشنهاد ش��ده است که
ولی بودن این قانون خیلی مهم است.
دیگر ماده قابل ذکر در این الیحه این است معلولین را تصویب کنند .
معلولی��ن در اولویت اول باش��ند .همچنین
که وزارتخانه ها ونه��اد های دولتی ،روزانه در ماده دیگری از این الیحه ،ماده  7قانون دولت مکلف ش��ده اس��ت ب��رای حمایت از
تا دوس��اعت تخفیف ساعت کار به توانیابان حمای��ت از حقوق معلولین اصالح ش��ده و معلولین مخترع ،مبتکر یا نویس��نده وشاعر
بدهن��د .اکنون جانبازان به تناس��ب میزان گفته شده اس��ت ،دولت مکلف است در هر و ونوآور ب��ا هماهنگی بنیاد علمی نخبگان،
جانبازیش��ان تا دوساعت تخفیف در ساعت نوع اس��تخدامی ،چه در قال��ب قراردادهای بودجه ای در نظر بگیرد.
کار دارند و دلیل آن هم این اس��ت که یک موقت و چه در قال��ب قرارداد با کار معین ،از دیگر موارد باارزش این الیحه این اس��ت
جانباز نیاز به توانبخشی و درمانهای خاص چه پیمانی و چه رسمی ،حد اقل  5در صد که وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،بنیاد
دارد که این ش��رایط ب��رای یک معلول هم اس��تخدام ها را به معلولین اختصاص دهد ،ش��هید و امور ایثار گران و سازمان آموزش
وجود دارد .بنابراین پیش بینی ش��ده است زیرا دربررسی هایی که در کشورهای دیگر وپ��رورش کودکان اس��تثنایی ب��ا همکاری
که معلولین نیز به تناس��ب نوع معلولیت ،تا داشتیم ،همه جا  5درصد است.
یکدیگ��ر ،کمیته ای به نام «کمیته طراحی
دوس��اعت در روز تخفیف ساعت کار داشته البته اکنون استخدام های دولتی بسیار کم و تنظیم اس��تانداردهای خدمات آموزش��ی
باشند که مشابه قانون جانبازان است.
اس��ت و تا پایان برنامه پنجم ،یعنی تا پایان به معلولین و جانب��ازان» را ایجاد کنند .تا
در دیگر م��اده این الیحه گفته ش��ده
کنون اس��تاندارهای آموزشی معلولین
اس��ت ک��ه معلولین در س��ازمان های
وجانبازان در کشور تدوین نشده است.
دولت��ی و غیر دولتی ب��ا پرداخت حد از ش�ما به عنوان یک نش�ریه م��ن در کالس کار آفرینی تدریس می
اقل  20سال سهم بیمه و بدون رعایت تخصص�ی و از انجم�ن های�ی کن��م و در این کالس افراد ناش��نوا یا
شرط سنی با حقوق  30روز باز نشسته
نابینا یا معلول جسمی و حرکتی وجود
شوند .در کشورهای دیگر هم این زمان ک�ه در حوزه معلولی�ن فعالیت دارد ،اگ��ر من هنگام صحبت صورتم را
برای مردان معلول ،حداقل  20سال و میکنن�د ،میخواهم که منتظر به جهت دیگر بچرخانم آن فرد ناشنوا
برای خانم های معلول  17س��ال
،متوجه صحبت های من نمی ش��ود یا
بوده دولت نمانند ،فش�ار بیارورند و
ف��رد نابینا امکان نت برداری در کالس
اس��ت .این قانون اکنون برای جانبازان
وجود دارد که با  20سال سابقه کاری پیگیری کنند ،چون در غیر این را ندارد ،پس الزم است استانداردهای
صورت ممکن اس�ت این الیحه آموزشی برای معلولین مختلف تدوین
و با حقوق کامل بازنشسته می شوند.
شود.
در ماده دیگر گفته شده وزارت
تعاون ،هم به سرنوشت بقیه لوایح مبتال
کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی
در م��اده دیگری وزارت تع��اون ،کار و
مکلف هستند که مراکز خدمات آموزش شود واجرای آن به تأخیر بیفتد .رف��اه اجتماع��ی و بنیاد ش��هید و امور
و اشغال معلولین را ایجاد کنند که اسم
ایثار گران و س��ازمان آموزش پرورش
این ماده را گذاشته ایم «ایجاد و توسعه
استثنایی ،مکلف شده اند ،فرهنگ ملی
مراکز کار آفرینی و اش��تغال معلولین» که س��ال  ،94قرار است دولت سالی  103000مش��اغل ویژه معلوالن وجانب��ازان را تهیه
در این مکان ها خدمات آموزش ،اش��تغال ،نفر را اس��تخدام کندکه این کار شروع شده کنند ،تا مش��خص ش��ود که برای معلولین
ب��ازار یابی و فروش انجام می ش��ود ،مانند اس��ت ،که  5در صد این تع��داد که حدود چه مش��اغلی مناسب اس��ت ،مثالبرای یک
همین بازارچه هایی که به صورت دورهای  5000نفر می ش��ود ،به توانیابان اختصاص خانم ناش��نوا چه مش��اغلی مناسب است یا
ب��رای ف��روش برگزار م��ی ش��وند .اگر این یابد .ضمن اینکه در بحث «دور کاری» انها برای یک فرد نابینا چه مش��اغلی مناس��ب
بازارچهه��ا ب��ه صورت دائمی وجودداش��ته می توانند بااس��تفاده از اینترنت و فن آوری اس��ت ،برای مثال در بررسی که در سازمان
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الیح�ه توس�عه کار آفرینی و اش�تغال
معلولی�ن اکن�ون ب�ه چ�ه مرحل�ه ای
رسیده است ؟
سال قبل این الیحه به کمیسیون اجتماعی
دولت ارجاع ش��د و کلی��ات آن به تصویب
رس��ید و قرار ش��د ی��ک س��ری اصالحات
روی��ش انجام ش��ود .این اصالح��ات انجام
شده و دولت موظف گشت که قانون جامع
حمای��ت از حقوق معلولی��ن را اصالح کند.
بنابر این به ج��ای اینکه دو قانون همزمان
به دولت فرستاده شود ،اکنون در اصالحیه
جامع قان��ون حمایت از حقوق معلولین که
خوشبختانه مراحل نهایی اش در حال انجام
شدن است ،فصل مستقلی ایجاد شد به نام
«فصل آموزش و اشتغال معلولین» که همه
این مباحث که توضیح داده شد،به اضافه ی
مباحثی که از قبل درباره اش��تغال معلولین
بود و با این مواد همپوشانی داشت ،همه در
یک فصل قراربگیرد و قول داده شده که این
اصالحیه خارج از نوبت ،به مجلس فرستاده
ش��ود .امیدوارم در اصالحی��ه ،قانون جدید
حمایت از حقوق معلوالن گنجانده و اضافه
شود .من از نشریه توانیاب و از همه انجمن
های مرتبط ب��ا معلولین تقاضا می کنم که
پیگی��ر این قضیه باش��ند ،انجمن نابینایان،
انجمن ناشنوایان ،انجمن معلولین جسمی و
حرکتی ،انجمن بیماران روانی مزمن و دیگر
انجمن هایی که ما برای تدوین این الیحه،
با آنها جلس��ات مکرر داشتیم .ما حدود 22
جلسه با این انجمن ها در وزارتخانه برگزار

هنر عاقل بودن
عبارت است از هنر
آگاهي از اينكه نسبت
به چه چيزهايي
چشمپوشي كنيد.
ويليام جيمز
پدر روانشناسي مدرن آمريكا
و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم
()1910 -1842
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بهزیستی انجام داده
بودیم ،به این نتیجه
رس��یدیم ک��ه افراد
ناشنوا در محیط های
پر س��ر و صدا ،بهره
وری بیشتری نسبت
به افراد س��الم دارند.
فرد س��الم حتما باید
از گوش��ی اس��تفاده
کند که این گوش��ی
ه��ا هم کام��ل همه
صداه��ا را حذف نمی
کنن��د و این اف��راد در
آینده دچار مشکالت
ش��نوایی مثل کری
عصبی یا رعش��ه در
بدن می ش��وند .ولی
یک ناشنوا به راحتی
در ای��ن محیط کــار
می کند  .ی��ا کار در
تاریک خانه ها برای
نابینایان م��ی تواند
مناس��ب باش��د .پس فرهنگ ملی مشاغل،
بررس��ــــی میکند که چه مشاغلی برای
چه دس��ته از معلولین مناسب است  .انجام
این کار نیازمند یک بررسی علمی است .
یک ماده دیگر این ک��ه ،وزارت تعاون ،کار
ورفاه اجتماعی مکلف ش��ده ،مراکز مشاوره
ش��غلی ،کار یابی و همچنین مراکز مشاوره
و اطالع رس��انی و خدمات کارآفرینی ویژه
معلولی��ن را ایجاد کن��د .کاریابی برای یک
توانی��اب ب��ا کار یابی برای یک فرد س��الم
تفاوت بس��یار دارد .در ح��ال حاضر چنین
مراکزی برای افراد س��الم وج��ود دارد ولی
ب��رای اف��راد دارای معلولیت ایجاد نش��ده
اس��ت .همچنین وزارت تع��اون ،کار ورفاه
اجتماعی هم��راه با مرکز آمار ایران مکلـف
ش��دهاند ،ی��ک بان��ک اطالعات��ی کامل از
وضعیت اش��تغال معلولین داشته باشند .ما
اکن��ون بانک اطالعاتی دقیق��ی از وضعیت
اش��تغال معلولین نداریم و نمی دانیم چند
معلول مشغول به کار هستند و مهارت های
آنان چیست؟
در آخرین ماده ی این الیحه ،وزارت تعاون،
کار و رف��اه اجتماعی و وزارت بهداش��ت و
درمان و آموزش پزش��کی و بنیاد ش��هید و
امور ایث��ار گران مکلف ش��ده اند که آیین
نامه های حفاظت و ایمنی و بهداش��ت کار،
وی��ژه معلولین و جانبازان را تدوین کنند تا
مشخص ش��ود در محیط کار معلولین چه
اقدامات امنیتی باید انجام شود.

کردیم و تک تک
مواد این الیحه را
خودشان بررسی
کردن��د و نظ��ر
دادند ت��ا به این
ص��ورت در آمده
است  .اکنون هم
مجل��س منتظر
اصالحی��ه قانون
جامع حمایت از
حق��وق معلولین
اس��ت که مسئله
آموزش و اشتغال
معلولین به عنوان
یک فصل در آن
گنجانده ش��ود.
امیدواریم دولت
محترم هم زودتر
ای��ن اصالحیه را
جمع بندی و به
مجل��س ارج��اع
کند.
امیدواریم ای��ن الیحه با پیگیری انجمن ها
تا پایان کار این دولت تبدیل به قانون شود
که این واقعا یک باقیات الصالحات است.
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قانونجامعیعنیچه؟

دكتر علي صابري
(وکیل پایه یک دادگستری)
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طبق ماده4
پیم�ان نام�ه ،دول�ت مکل�ف
اس�ت با تصوی�ب قوانین جدید،
مجموع�ه مقررات�ی را که باعث
تبعیض بین معلول وغیرمعلول
است را حذف کند و از بین
ببرد.
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باتصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولین از سال  ، 1386این
پرسش در ذهن مشمولین این قانون پیش آمد که اصوالً قانون جامع
در نظ��ام حقوقی چه معنی ومفهومی دارد؟ تصویب قوانین جامع در
حقوق ما بی س��ابقه نیست .چنانکه در همان سال قانون جامع رفاه
وتامین اجتماعی هم تصویب ش��د .قانونی که تأثیرات خاص خود را
بر نظام حقوقی نهاده است.
پی��ش از هرچیز باید دانس��ت ک��ه قانون جامع نبای��د آنچنان کلی
وبدون مصداق باش��د که نتوان آن را اجرا کرد و از سوی دیگر نباید
آنق��در وارد مصادیق ش��ود که باتصویب قوانین دیگ��ر ،اثر خود را از
دس��ت بدهد .تمام قوانینی که پس از قانون جامع حمایت از حقوق
معلولین در س��طح کالن کشور تصویب شدند مستقیم وغیرمستقیم
بر روی آن تأثیر گذاش��تند یا دس��ت کم این فرص��ت وموقعیت به
تفس��یرکنندگان واجراکنندگان ،قانون جامع دادند که آن را مطابق
دلخ��واه خود اج��را کنند یا از اجرا بگریزند .ب��رای مثال می توان به
قان��ون مدیریت خدمات کش��وری مصوب  1386اش��اره کرد که بر
بحث بازنشس��تگی پیش از موعد ،تأثیر دارد یا قانون تجمیع عوارض
ومالیات ها و قانون مالیات بر ارزش افزوده که برماده  9قانون جامع
تأثیر دارد .به همین دلیل اکنون که در مرحله بازنگری قانون جامع
حمایت از حقوق معلولین به جلس��ات تش��کیل شده در وزارت کار،
تع��اون و وزارت اجتماعی فراخوانده می ش��وم ،به عنوان یک حقوق
خوان��ده ،تالش می کنم این قانون به گونه ای اصالح ش��ود وطوری
در نظ��ام حقوقی جای گی��رد که در حد ام��کان ویژگی های پیش
گفته را دارا باش��د و تصویب قوانین بعدی ،کمتر بتوانند برآن تاثیر
بگذارند و. ...
نکته دیگر آنکه باپیوستن دولت جمهوری اسالمی ایران به پیماننامه
حقوق انس��انی افراد دارای معلولیت وبا درنظر گرفتن ماده  9قانون
مدنی ،اکنون این پیمان نامه در حکم قانون داخلی است و مستقیما
و به عنوان یک قانون ماهوی می توان در دادگاهها بدان استناد کرد
و دادرس مکلف اس��ت آن را بپذیرد .طبق ماده  4پیماننامه ،دولت
مکلف اس��ت با تصویب قوانین جدید ،مجموعه مقرراتی را که باعث
تبعیض بین معلول وغیرمعلول اس��ت را حذف کند وازبین ببرد .این
تعهد کلی ودارای ضمانت اجرا با توجه به واژه حقوق انس��انی ،کلیه
ابعاد زندگی روزمره فرد معلول را در بر می گیرد وشامل حقوق نسل
اول ،یعنی حقوق مدنی وسیاس��ی وحقوق نس��ل دوم ،یعنی حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی می شود وازاین جهت به قانون جامع
که تنها حقوق نسل دوم رادر برمی گیرد برتری دارد.

در گفت و گو با مهندس شیرزادی رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی معلوالن ایران ،عنوان شد

ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای افراد دارای معلولیت

ش�رکت تعاون�ی ع�ام معلولی�ن فتح
جم در س�ال  1374و با مج�وز وزارت
تع�اون افتتاح گردید .اعضای موس�س
این تعاون�ی همگی از بی�ن معلولین و
جانبازان جنگ تحمیلی بودند ،کسانی
که خودش�ان به دلیل وجود مشکالت
فیزیکی و جسمی ،درک کامال دقیقی از
چالش های اجتماعی و فردی داشتند و
ق�ادر بودند بهترین ش�یوه را در جهت
توانمندس�ازی و ایج�اد اش�تغال برای
این قش�ر ارائ�ه نمایند .برای آش�نایی
بیش�تر با این شرکت تعاونی و خدمات
کارآفرین�ی و اش�تغالزایی آن ب�رای
معلولی�ن ،با مهندس اصغر ش�یرزادی
مدیرعامل تعاونی ،دبیر کل کانون های
معلولین ش�هر ته�ران و رئیس هیئت
مدیره انجمن تخصصی معلولین ایرانی
به گفت و گو نشستیم:
لطفا در مورد شرکت تعاونی معلولین
ایران فتح جم ،سابقه و فعالیت های آن
توضیح دهید؟

آی�ا در ای�ن چن�د مح�ور کاری که
تعاونی در آن فعال است آموزش هایی
هم به معلولین داده می شود؟
بل��ه .وقت��ی م��ا بحث مونت��اژ رایانه در
را س��ال  78را ش��روع کردیم ،تع��دادی از
مددجویان س��ازمان بهزیستی به ما معرفی
ش��دند و با وجود اینکه ما شرایطی را اعالم
کرده بودیم ،مثل اینکه حتما دیپلم داشته
باش��ند و حروف انگلیسی را بشناسند و دو
دس��ت سالم داش��ته باش��ند ،ولی به دلیل
مشکالتی که همیش��ه در اشتغال معلولین
وجود داش��ت ،بس��یاری از اف��رادی که به
م��ا معرفی ش��دند .هی��چ کدام از ش��رایط
فوقالذکر را نداش��تند .ولی ما بدون استثنا
برای همه آنان دوره و کالس های آموزشی
برگزار کردیم که پس از گذراندن آن دورهها
همه آنها مش��غول به کار شدند .امروز بچه
های��ی که در این واحد کار می کنند از نظر
تخصص و مهارت ،هیچ فرقی با افراد س��الم
در این بخش ندارن��د .حتی می توان گفت
بس��یاری از آنها در این زمینه دارای تبحر و
مهارت بیشتری هم هس��تند .ما برای همه
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ش��رکت تعاونی معلولین ایران فتح جم
یک تش��کل خودجوش در بخ��ش تعاونی
اس��ت که از سال  74با مجوز وزارت تعاون،
فعالیت خود را به صورت فرا اس��تانی شروع
کرد.

محور و اس��اس کار تعاونی ،ایجاد اشتغال و
کارآفرینی برای اف��راد خصوصا افراد دارای
معلولیت بوده اس��ت .ما بر ای��ن باوریم که
ایجاد اش��تغال می تواند در توانمندس��ازی
معلولی��ن حرف اول را بزن��د و اگر این کار
انج��ام ش��ود ،معل��والن از مح��ل درآمد و
اس��تقالل اقتصادیش��ان م��ی توانن��د بقیه
مشکالت و مس��ائل خود را مدیریت کنند.
بنابرای��ن تعاونی با راه ان��دازی کارگاه های
مونتاژ کامپیوتر  ،مصنوعات دوختی ،بس��ته
بن��دی فرآورده های پروتئینی و موادغذایی
و صنایع دستی .خصوصا تراش سنگ های
نیمه قیمتی راه اندازی شد.
اعضای اولیه ای��ن تعاونی  200نفر بودند و
اکنون این تعاونی بالغ بر  620نفر عضو دارد
و بی��ش از  6000نفر متقاضی عضویت می
باشند .کس��انی که در بخش تولید کار می
کنند همگی اذعان دارند که س��خت ترین
کار در پروسه اقتصادی ،تولید است .تامین
نقدینگی و مواد اولیه ،نوس��انات بازار ،رکود
بازار و رقبای توانمند و حمایت های دولتی
که از بعضی از رقبای می شود ،این ها همه
کار تولید را س��خت می کند .ولی چون ما
بر این باور بودیم که می توانیم اس��تعدادها
و خالقی��ت های خ��ود معلولین را به ثبوت
برس��انیم ،در ای��ن راه قدم برداش��تهایم و
مش��کالت را تحمل کرده ای��م و کماکان با
این مشکالت دست به گریبان هستیم.

البته به همت و تالش عزیزان هیئت مدیره
و همفکری با کارشناسان و اساتید فن ،این
تعاونی در  18س��ال گذشته فعالیت خود را
ادامه داده است.
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فعالیت هایمان دوره های آموزش��ی برگزار
م��ی کنیم و از افراد آموزش دیده دعوت به
کار می کنیم.
ولی در بحث اش��تغال معلولین متاس��فانه
قانون به صورت جام��ع و دقیق و قدرتمند
ایف��ا نق��ش نکرده و اجرا نش��ده اس��ت .ما
بسیاری از بنگاه های تولیدی برای معلولین
را میبینی��م که با مش��کل مواجه ش��ده و
بسیاری از آنها تعطیل شده اند .اینها نشان
دهنده این اس��ت که قانون ،حمایت الزم را
از بنگاه های تولیدی معلولین نداشته است.
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به نظر ش�ما آیا قانون کم و کس�ری
دارد یا ضمانت اجرایی نداشته است؟
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ه��ر قانونی با خ��ودش ضمانت اجرایی
دارد .مگر می شود یک قانونی داشته باشیم
ولی بگوئی��م ضمانت اجرایی ن��دارد .اصال
قانون برای این می آید که اجرا ش��ود مگر
اینک��ه مجری نتواند آن را به درس��تی اجرا
کند و مجری خالف کند .در ارتباط با بنگاه
های تولیدی و حمایتی معلولین هم دقیقا
به همین صورت اس��ت ،یعن��ی مجری این
برنامه که سازمان بهزیستی است ،متاسفانه
حمای��ت الزم را از این بخش نکرده اس��ت.
همچنی��ن قرار ب��ر این بود که بخش��ی از
حقوق معلولین با توجه به ش��رایط فیزیکی
و جسمانی آنان توسط س��ازمان بهزیستی
تامین و پرداخت شود که انجام نشد .درواقع
قانونگذار ،دید کارشناسانه و دقیقی داشته

است،
ولی برای حمای��ت از کار و تولید معلولین،
نیاز به اجرای این قوانین داریم .اگر نتوانیم
ش��رایطی را ایجاد کنیم که کارفرما انگیزه
الزم ب��رای بکارگیری معلولی��ن در بنگاهها
را داش��ته باشد ،طبیعی است که او ترجیح
میدهد از افراد سالم استفاده کند .سازمان
بهزیس��تی به عنوان مجری این طرح بسیار
ضعیف عمل کرده اس��ت .باید کمی جدی
تر به مسئله نگاه کرد و از قالب شعار خارج
شد ،صرف پرداخت پول باعث اشتغالزایی
نمیش��ود .باید پیگیری کرد ک��ه آیا واقعا
اش��تغال مولد و پایداری که مدنظر اس��ت
ایجاد شده است یا نه؟ و آیا فرد برای مدت
حداقل  5س��ال به کار مشغول شده است؟
و بعد از آن با حمایتهای بعدی ،اش��تغال
او تا دوره بازنشستگی و بهره مندی از بیمه
های تامین اجتماعی تداوم پیدا کرده است
یا نه؟
اگ��ر به این صورت باش��د ،م��ی توان گفت
اش��تغال پایدار صورت گرفته اس��ت .اگر به
آمارها مراجعه کنید کامال مش��خص است
که نرخ بیکاری در بی��ن معلولین متقاضی
کار در س��ازمان بهزیس��تی ،رش��د فزاینده
ای داش��ته اس��ت .این که صرفا معلولی به
قسمت مددکاری مراجعه کند و برای مثال
مبلغ س��ه میلیون تومان ب��رای کارآفرینی
در اختیارش قرار داده ش��ود و بگویند شما
توانمند ش��دهاید و دیگر با بهزیستی نباید
کاری داش��ته باشید ،صورت مسئله را پاک
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کردن اس��ت .با چنی��ن کاری ،معلول را به
جامعه مقروض تر کرده ایم،ولی توانمندش
نک��رده ایم.اگر این مش��کل تداوم پیدا کند
ما ش��اهد معض��ل جدی در بحث اش��تغال
معلولی��ن خواهی��م بود .بح��ث دیگری که
در ارتباط با مس��ائل بنگاه ه��ای معلولین
قاب��ل اهمیت اس��ت ،حمایت هایی اس��ت
که قانونگذار به آن اش��اره داشته؛ از قبیل
معافیت ه��ای مالیاتی ،بخ��ش بازاریابی و
فروش و حمایت هایی که در بحث بازاریابی
و ف��روش مطرح اس��ت که بای��د به صورت
جدی به آن پرداخت.
البته دس��تگاه های مختلفی در این بخش
بای��د ایف��ای نق��ش کنند ،ولی چه کس��ی
بای��د ناظر بر کار و اعمال آنان باش��د و اگر
دستگاهی در ارتباط با اجرای قانون از خود
ضعف نش��ان داد چه کسی می تواند از حق
معلول حمایت کند؟ طبق قانون ،س��ازمان
بهزیس��تی این وظایف را برعهده دارد ولی
متاسفانه بهزیستی در این ارتباط به صورت
جدی عمل نمی کند.
اما علی رغم تمام این مس��ائل و مش��کالت
که در بحث اشتغال معلولین شاهد هستیم،
مجموع��ه هایی هس��تند ک��ه در گیرو دار
مش��کالت ،فعالیت های خ��ود را انجام می
دهند .یک��ی از ای��ن مجموعه ه��ا تعاونی
معلولین ایران فتح جم است که با
لطف خدا و تالش اعضای تعاونی،
دو س��ال متوالی به عنوان تعاونی
برتر کشور در زمینه فعالیت های
اش��تغال زایی انتخاب شده است
ک��ه نیاز به حمایت هایی از طرف دس��تگاه
ه��ای مختلف به وی��ژه اس��تانداری تهران
و ش��هرداری هس��تیم ،زیرا این طرح ها به
نوع��ی طرح های عام المنفع��ه و اجتماعی
تلقی می ش��وند و ما در مرحل��ه اجرا ،نیاز
به حمایت سازمان ها و ارگان های مختلف
داریم.
لطفا در مورد کارگاه هایتان بیش�تر
توضی�ح دهی�د که اکن�ون چن�د نفر
مش�غول به کار هس�تند و بازار فروش
محصوالت به چه صورت است؟
در ارتب��اط ب��ا مونت��اژ رایان��ه پ��س از
آموزش 20 ،نفر در واحد مونتاژ مشغول به
کار هستند و توانس��تیم قراردادهای خوبی
را ب��رای مجموعه بگیری��م که همین باعث
ش��ده تعاونی معلولین ای��ران فتح جم را به
عنوان یکی از ش��رکت های فعال در بخش
سخت افزار بشناسند و اگر مشکالت کنونی
کشور برطرف شود با عقد قرارداد و گرفتن

برند اختصاصی ،کار خود را توسعه خواهیم
داد .در بح��ث تولید مصنوعات دوختی هم،
تولید انواع لباس کار و پوشاک را داریم که
با توجه به اینک��ه اولین مجموعه ای بودیم
ک��ه برای لب��اس کار ،گارانتی ق��رار دادیم،
توانس��تیم بازار خوبی ب��رای تولیدات خود
فراهم کنیم .اکنون این بخش بس��یار فعال
است و ظرفیت و پتانس��یل این را دارد که
توسعه یابد.
در پروژه ای ک��ه در منطقه  22تهران قرار
است اجرا ش��ود ،کارگاه هایی را به صورت
متمرک��ز دائر خواهیم ک��رد و افراد در این
کارگاه ها مش��غول خواهند ش��د .در بحث
صنایع دس��تی و تراش س��نگ ه��ای نیمه
قیمتی ،با توجه به وجود انواع معادن سنگ
ه��ای تزئینی و گوهرها در کش��ور و ارزش
اف��زوده ای که ای��ن کار دارد و این فعالیت
ب��رای معل��والن بسیارمناس��ب اس��ت ،اگر
بتوانی��م تجهیزات و دس��تگاه ها و ظرفیت
کار را افزای��ش دهیم ،م��ی توانیم در بحث
تراش س��نگ های قیمتی مثل الماس هم،
زمینهه��ای خوبی برای توس��عه کار فراهم
کنی��م .در بح��ث بس��ته بن��دی و فرآوری
محصوالت غذایی و پروتئینی ،ابتدا شناخت
الزم را از این کار نداش��تیم و با اجاره محل
هایی که مجوز داشتند ،مواد اولیه و نیروی
کار را تامین کردیم و در ش��یفت های خالء

کاری آنه��ا ،نفراتی را جایگزی��ن کردیم .با
بررس��ی که در بازاریابی در فروش��گاه های
زنجیره ای و ش��رکت های مختلف داشتیم
به این نتیجه رسیدیم که این کار می تواند
فعالیتی سودآور و اشتغال زا و مناسب برای
معلولین باش��د .در پروژه منطقه  22تهران
هم محلی را برای بس��ته بن��دی و فرآوری
م��واد پروتئینی و غذایی ب��ه عنوان یکی از
کارگاه ه��ای مول��د در نظر گرفت��ه ایم .ما
محصوالت خ��ود را در این چند محور ،هم
در ش��رکت ها و دستگاه های مختلف و هم
در فروش��گاه های زنجی��ره ای فروخته ایم
و بازتاب خوبی داش��ته است و اکنون170
نفر به طور مس��تقیم در کارگاه ها مشغول
به کار هس��تند .کارگاه های ما تاکنون همه
اس��تیجاری بوده و به دلیل مشکالت از نظر
نقدینگی بسیار محدود و کوچک بوده اند،.
ولی در پروژه ای ک��ه در منطقه  22تهران
احداث خواهد ش��د ،تعداد ای��ن افراد را به
حداقل  1000فرصت شغلی توسعه خواهیم
داد.
چ�ه برنامه ای برای آینده و توس�عه
فعالیت های ش�رکت تعاون�ی فتح جم
دارید؟
فعالیت ش��رکت تعاون��ی معلولین ایران
فت��ح جم با توجه به س��وابق و عملکردش،

رشد فزاینده ای داش��ته و طبیعتا طرح ها
و پ��روژه های��ی غیر از موارد ذکر ش��ده در
برنامهه��ای خود داری��م .بحث  ICTو IT
 ،زمینه های مناس��بی برای اش��تغال زایی
اس��ت که ما آن را دنبال می کنیم .طبیعی
است که باید مرحله به مرحله گام برداشت.
گام اول ،این اس��ت که بتوانیم کارگاه های
موجود را توس��عه دهی��م و تقویت کنیم و
بعد فعالیت های جدید را ش��روع کنیم .در
ه��ر صورت ب��ا توجه به تعداد اف��راد دارای
معلولی��ت و متقاضیان جوی��ای کار در بین
معلولین ،این ظرفیت ها در آینده جای کار
برای اشتغال زایی دارد.
متقاضی�ان کار چطور با ش�ما مرتبط
می شوند؟
تع��دادی از آنه��ا طری��ق بهزیس��تی به
ما معرفی میش��وند و تع��داد زیادی هم از
طریق دوس��تان و افرادی ک��ه در مجموعه
کار میکنند به مجموعه معرفی میشوند .از
آنجای��ی که ما فعالیت های  NGOای هم
داریم ،تعدادی از اف��راد از طریقNGOها
به ما معرفی میش��وند .اعضای��ی که عضو
 NGOها هستند ،فرم پر میکنند و سپس
از بین افراد واجد ش��رایط ،تعدادی انتخاب
میشوند.
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نویسن

موریس مترلینگ
ده ،شاعر و فیلسوف بلژیکی
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کمی اعتماد به نفس،
کمی هم جسارت
در گفت و گو با محمدرضا آبادی،

کارآفرین نمونه
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ب�رای گفت و گ�و با محمدرض�ا آبادی،
کارآفرین نمونه كش�ور به دفتر کارش
رفتی�م و ب�ا فعالی�ت ه�ا و برنامه های
پیش رویش آشنا شدیم .در این دیدار
متوجه ش�ديم ک�ه چ�را او در چندین
س�ال به عن�وان یک کارآفری�ن نمونه
معرفی ش�ده اس�ت .مطلب زیر حاصل
این گفت و گو است:
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لطفا با معرفی خودتان شروع کنید
و از فعالیت های خود بگوييد:
م��ن محمدرضا آب��ادی متولد آبان 47
هستم و از حدود  5سالگی به دلیل ابتال به
سندرم استیون جانسون که علت آن نوعی
حساس��یت دارویی اس��ت ،دچار مشکالت
چش��می ش��دم .عوارض بیماری عبارتند از
تاول هاي پوس��تی ،ریزش موها ،و ابروها و
مژه ها ،که این عالئم پس از مدتی برطرف
می شوند ،ولی مهمترین اثر آن روی چشم
اس��ت که غدد اش��ک ساز چش��م را برای
همیشه از بین می برد و موجب چسبندگی
پلک ها به کره چشم و زخم قرنیه می شود.
این بیماری بس��یار نادر است و احتمال آن
ی��ک در میلیون می باش��د .به هر حال من
از س��ن  5س��الگی ،دچار مشکالت چشمی
شدم و در ایران ،اسپانیا و کشورهای دیگر
چندی��ن بار عم��ل جراحی بر روی چش��م
من انجام ش��د .در س��ال  64که در اسپانیا
عمل کردم کمی بينایی ام بهتر شده بود و
میتوانس��تم خط بینایی را هم بخوانم .ولی
از آذرماه  76دچار نابینایی مطلق ش��دم .از
س��ال  56وارد مدرسه اس��تثنایی نابینایان
ش��دم و دوره  13س��اله آن را با احتس��اب
یکس��ال پیش از دبس��تان ،در ده سال طی
کردم؛ یعنی با دو سال جهش تحصیلی این
دوران را گذراندم و در س��ال  67در کنکور
سراسری شرکت نمودم .در آن زمان ضریب
قبولی نابینایان بس��یار کم بود و سهمیهای
نداش��تیم .در ای��ن کنک��ور ،در زی��ر گروه
مدیری��ت ،رتبه یک را درآزمون سراس��ری
دانش��گاهها به دس��ت آوردم و در دانشگاه
ش��هید بهشتی در رش��ته مدیریت ثبت نام
نمودم .من جزو اولین اف��راد نابینایی بودم

توانیاب موفق

ک��ه در این رش��ته قبول ش��دم ،چون بچه
های نابینا یا کم بینا به دلیل کمبود وسایل
کمک آموزشی در رشته هایی که ریاضی و
آمار داشت ،کمتر شرکت می کردند ولی من
آموخته بودم که در مواجهه با دشواریها تا
دس��تیابی به پیروزی تالش کنم و در رشته
مدیریت مش��غول شدم .تحصیل در آن ایام
برای یک فرد نابینا خیلی مشکل بود ،چون
کشور در شرایط جنگی قرار داشت و کتاب
برای افراد بینا هم به سختی تهیه می شد،
چه برسد برای بچه های نابینا وکم بینا.
م��ن در دوره دبیرس��تان ،تایپ فارس��ی و
التی��ن را ف��را گرفته بودم و پ��س از قبول
شدن در دانشگاه ،در کانون زبان هم شروع
به خواندن زبان انگلیس��ی کردم .در کالس
زب��ان هم اغلب ت��رم ها جزو دانش��جویان
برتر ب��ودم و به عبارت��ی Top Student
میشدم .من از طریق گوش کردن وضبط
صدا ،کالسهای زبان را گذراندم و دو دیپلم
 Junior and Seniorکان��ون زب��ان را
گرفتم .از تیر ماه سال  71در حالیکه هنوز
فارغ التحصیل نش��ده بودم ،در ش��رکتی به
نام ایران آل شروع به کار کردم .این شرکت
انواع ش��یرآالت بهداشتی و س��اختمانی را
تولید میکرد .ولی در آن زمان ،در ش��رایط
مناس��بي قرار نداش��ت .من ب��ا کمک بچه
های��ی که در آن جا کار می کردند ،طراحی
سیس��تم مدیریتی آنج��ا را انجام دادیم که
ش��رایط ش��رکت پس از آن تغیی��ر کرد و
بهتر ش��د .من تا س��ال  77در آن ش��رکت
کار م��ی ک��ردم .کاالهایی که ت��ا آن زمان
درایران ساخته نش��ده بود را کپی سازی و
تولید می کردیم .از سال  77به همراه چند
نف��ر دیگر که از من جوانت��ر بودند« ،مرکز
بازرگانی و تولیدی آبادی» که امروزه بیشتر

به تولید کننده ش��یرآالت بهداشتی آبادی
ش��ناخته می شود را تاسیس کردیم .در آن
زمان ،سرمایه زیادی نداشتیم ،ولی با کمک
خانواده و پس انداز خودمان ،این شرکت را
راه اندازی نموديم.
ف��راز و نش��یب های زی��ادی را گذراندیم و
اکن��ون ب��ه لطف خدا ش��رکت در آس��تانه
ش��کوفایی قرار دارد .حدود  5س��الی است
ک��ه اس��تانداردهای ای��زو و نیز اس��تاندارد
مل��ی ای��ران را گرفته ای��م؛ ای��زو ،9000
ای��زو  14000و ای��زو  18000و همچنین
شناس��هي استاندارد ملی را دریافت کرده و
اکنون به تولید انبوه رسیده ایم.
من تا س��ال  86در جامع��ه نابینایان فعال
نبودم و بیش��تر با افراد عادی جامعه س��ر و
کار داشتم .از سال  86از طریق استاد سید
مهدی صادق��ی نژاد که از پیش کس��وتان
آموزش و توانبخش��ی کودکان اس��تثنایی
به وی��ژه نابینایان و کم بینایان در کش��ور
هستند و من از س��ال  60افتخار شاگردی
ایش��ان را داشتم ،با موسس��ه عصای سفید
ارتب��اط پیدا کردم .در همان س��ال  86من
به عنوان کارآفرین نابینا و کارآفرین برتر به
رئیس جمهور معرفی شدم و از آن زمان به
بعد فعالیت های اجتماعی من کمی بیشتر
ش��د و تا امروز ه��م این فعالیت ه��ا ادامه
دارد ،چون من هم به نوعی وجه اش��تراک
با افراد توانخواه دارم .افراد وس��ازمان های
بس��یاری در رابط��ه ب��ا کارآفرین��ی از من
پروژه هایی می خواس��تند و من هم گاهی
با کمک دوس��تان و صرف وقت زیاد سعی
می ک��ردم طرحی برایش��ان تهیه كنم که
هیچ کدام به دلیل مشکالت مالی به مرحله
عمل نرس��یدند ،تا این که در س��ال  88به
این نتیجه رسیدم ،حال که رسما مدیریت

کارخان��ه ای را برعهده دارم ،اف��راد داراي
معلوليت و مددجویان بهزیس��تی را در اين
واحد کارگاهی جذب کنم .این کار را شروع
کردیم که البته این هم مثل هر س��که ای،
دو رو داش��ت .یعن��ی هم بای��د همکاران و
پرسنل عادی و سالم خود را از لحاظ روحی
و روانی و جلب همکاری با توانجویان آماده
می کردیم چون ش��اید فکر می کردند اين
افراد ،توانایی الزم برای کار کردن را نداشته
باش��ند و روی دیگر س��که هم این بود که
گاهی گفته می شد ،آقای آبادی می خواهد
بچ��ه های داراي معلوليت را جمع کند و به
وس��یلة آنها مرکز خیریه ب��از کند و از این
قبیل صحبت ها.
قبل از آن ،پرس�نل شما همه افراد
عادی بودند؟
بل��ه .تا آن زمان افراد عادی در کارخانه
کار م��ی کردند .از س��ال  88م��ن تصمیم
گرفتم که افرادی که ناتوانیهای جس��می
دارن��د مثل کم بینا ،کم ش��نوا ،ناش��نوا يا
حتی بعض��ی افراد دو معلولیت��ی را به کار
بگیریم و درواقع نوعی کارآفرینی برای این
افراد انجام ش��ود .به منظ��ور تغییر نگرش
افراد عادی نس��بت به همکاران توانجو نیز
برنامههای آموزشی داشتیم .به هر حال در
حال حاضر حدود  70درصد از پرس��نل ما
توانجویان سازمان بهزیستی هستند.

در حال حاضر پرسنل شما مجموعا
چند نفر هستند و چند نفر از آنها افراد
دارای معلولیتند؟
ما در مجموعه خود  38نفر هستیم که
بیس��ت و سه-چهار نفر آنها داراي معلوليت
هس��تند .البته ،تع��داد اف��راد مجموعه در
بعضی فصل ها کم و زیاد می شود 25 .نفر
هم کسانی هستند که در خارج از شرکت با
ما همکاری می کنند که همان پیمانکارانی
هستند که با مجموعه ما کار می کنند.
در ازای ب�ه کارگیری افراد توانیاب،
بهزیستی چه کمکی به شما می کند؟
در ابت��دای کار ،بهزیس��تی وعده هايی
به م��ا داد ،مثال می گفتند ما به ش��ما وام
میدهی��م یا حق ترمیم م��ی دهیم یا حق
بیمة سهم کارفرما به شما پرداخت می شود
و قول های اینچنینی ،ولی در عمل به غیر
از حق بیمة س��هم کارفرما که حدود بیست
درص��د آن را می پردازند (آن هم با تاخیر)،
تاکنون هیچ گونه همکاری نکرده اند.
ش�ما تاکن�ون از تس�هیالت بانکی
استفاده کرده اید؟
خیر .ما هیچ وامی از هیچ بانکی دریافت
نکردیم .مشکالت زیادی هم داشته ایم ولی
همیشه به پرس��نل صادقانه می گوییم که
اینجا ی��ک واحد صنعتی خصوصی اس��ت
که به کوش��ش های مس��تمر و تالش های
ثمربخش خویش متکی است بنابراین باید
محصولی ارزش��مند که قابل عرضه و مورد
پسند مصرف کنندگان باشد را تولید کنیم
و به فروش برس��انیم و دوباره سود آن را به
سیس��تم برگردانیم .باید مواد اولیه بخریم،
حق��وق بدهی��م ،بیم��ه بدهی��م ،مالیات و
هزین��ه ها را بپردازی��م و تاکنون هم موفق
ب��وده ایم .امس��ال در همایش پیش��گامان
صنعت ساختمان ،شرکت کردیم و در جمع
مدیران برتر معرفی ش��دیم .در سال  87از
ط��رف وزیر رفاه و تامین اجتماعی وقت ،به
عنوان کارآفرین نمونه و کس��ی که س��عی
کرده اس��ت اس��تقالل مالی و شغلی داشته
باشد لوح تقدیری دریافت کردم.
آی�ا اینه�ا هی�چ ک�دام ب�ه این که
بتوانید از تس�هیالت خاصی اس�تفاده
کنید منجر نشد؟
خی��ر .ما حتی به دفت��ر آقای وزیر هم
حضوری مراجعه کردیم و ایش��ان ،ما را به
وزارت صنای��ع ارجاع دادن��د و هرگونه کار
اداری که باید را انج��ام دادیم ولی تاکنون

توانیاب موفق
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کارآی�ی اف�راد دارای معلولی�ت،
چگونه است؟
به هر حال ش��خصی كه دارای معلولیت
است ،ش��ايد در مقایس��ه با افراد عادی در
برخ��ی زمینهه��ا توانایی کمتری داش��ته
باشند ،ولی می توان هر فرد را در جایگاهی
ق��رار داد که کمترین تف��اوت عملكرد را با
افراد عادی داش��ته باش��د .چون من خودم
هم مشکل داش��ته ام ،سعی کردم تا جایی
که بتوانم اجحافی در حق این افراد نش��ود.
ما حقوق وزارت کار ،بیمه و بیمه مسئولیت
و س��رویس ایاب و ذهاب را برای این افراد
درنظر گرفته ایم.
امروز توانخواهان ما به مرحله ای رسیدهاند
که حاضر نیس��تیم به هیچ قیمتی آنها را از
دس��ت بدهیم .برای این اف��راد مدتی طول
کشید و زحمت کشیده شدتا به این مرحله
برسند و حاال ،همه کارآزموده هستند و کار
خود را به خوبی انجام می دهند.
اعتق��اد م��ا بر این اس��ت که س��رمایههاي
انسانی ،ش��ریک سازمان هس��تند .درواقع
آنان س��رمایه های استراتژیک یک سازمان
هستند ،حال فرق نمی کند که مددجویان
بهزیس��تی باش��ند یا از افراد عادی باشند،

مهم کاری است که انجام می دهند.

کمکی به ما نشده اس��ت .اما به لطف خدا،
با همه مش��کالت و تحریم ها و گرانی هایی
که وجود دارد این کارخانه را می چرخانیم.
در حدود سال  80که از لحاظ کاری ،فشار
زی��ادی به م��ا آمد ،من به ای��ن فکر افتادم
ک��ه فعالیت دیگری را هم ش��روع کنم .من
یک فرد نابینا بودم و بازار کار شیرآالت هم
در آن ايام ،بازار خوبی نبود .تصمیم گرفتم
که تغییرات��ی در فعاليت هايم ايجاد کنم و
ش��روع به گذراندن دوره های گردش��گری
ک��ردم .دوره های مدیریت هتل داری را در
موسسه آوای جلب سیاحان گذراندم که در
آن دوره ها هم ،در بین افراد عادی رتبه A
را کس��ب کردم و بع��د از آن دوره مدیریت
آژانس های مس��افرتی بن��د ب را گذراندم
که باز ه��م رتبه  Aرا بدس��ت آوردم ،ولی
بعد متوجه ش��دم که خود دست اندرکاران
صنعت توریستم هم اشتغال چندانی ندارند
و بازار آنها هم خیلی پر رونق نیست که من
بخواه��م وارد این کار ش��وم ،ولی به تجربه
های بسیار خوبی رسیدم.
در آموزش��گاه های اینچنینی هنرجویان و
اس��تادان ،آم��ادة
خدمت بودن را یاد خانواده هایی که توانایی
م��ی گیرند .دنیای دارند به فرزندان معلول
گردشگری ،فضایی
اس��ت که کمترین خود سرمایه بدهند و
رفت��ار ترحم آمیز کار برایش ایجاد کنند و
و بیشترین احترام به منظور فراهم نمودن
و هم��کاری در آن زمینههای خودباوری و ابراز
وج��ود دارد و ادب
و نزاکت باالیی در وجود و رسیدن به کفایت
آن حکمفرماست .اقتصادی و اجتماعی آنان
ب��ه هر ح��ال من تالش کنند
متوجه شدم که در
آن رش��ته ،فعال نميتوان��م كار كنم ،چون
هتل داری ،س��رمایه کالنی میخواست که
در وس��ع من نبود .فکر ک��ردم چه خدمتی
از من در این زمین��ه برمی آید به گونه ای
که دستی در صنعت هتلداری و گردشگری
ه��م داش��ته باش��م؟ متوجه ش��دم که در
کالس های درس��ی اين رش��ته ،بیش��تر از
جزوات و یادداش��تها اس��تفاده می شود و
هن��وز در صنعت هتل��داری ،کتاب معتبر و
خوب��ی در ایران وجود ندارد .من با اس��تاد
جالل نصیریان ،از پیشکس��وتان این رشته
در این ب��اره صحبت کردم و ایش��ان تائید
کردن��د ک��ه در ای��ران هنوز کت��اب جامع
و معتب��ری در ای��ن زمینه نداری��م و من با
کمک و راهنمایی ایش��ان و با کمک یکی از
دوس��تان توانستیم کتاب «  :VIPمدیریت
هتلداری» را ترجمه و چاپ کنیم .اکنون از
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این کتاب به عنوان منبع درسی دانشجویان
کاردانی و کارشناسی و امتحان کارشناسی
ارشد در دانشگاه عالمه طباطبایی ،دانشگاه
علمی کاربردی و دانشگاه پیام نور استفاده
میش��ود .کتاب دیگری هم كه در دس��ت
انتش��ار اس��ت و بزودی چاپ خواهد ش��د،
کتاب مدیریت خدمات غذایی اس��ت که از
تاریخچه غذا ،بازاریابي ،لوازم تهیه و توزیع
غذا ،مدیریت مالی و طراحی رستوران ها و
محل های پذیرایی صحبت می کند.
من همیش��ه مطالعه می کنم و به تش��ویق
اس��تاد صادقی ن��ژاد و دوس��تان دیگر ،در
کنکور کارشناس��ی ارش��د سال  89شرکت
کردم و در حال حاضر دانشجوی کارشناسی
ارشد مدیریت بازرگانی یا  MBAهستم.
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اعتقاد ما بر این است که ب�رای آین�ده
خود چه برنامهای
سرمایههاي انسانی ،شریک داری�د ،چ�ه از
سازمان هستند .درواقع لحاظ کاری و چه
آنان سرمایههای استراتژیک از لحاظ شخصی؟
یک سازمان هستند ،حال یکی از آرزوهایم
ای��ن اس��ت ک��ه
فرق نمیکند که مددجویان
بتوانم یک سازمان
بهزیستی باشند یا از افراد مردمنهاد ،تاسیس
عادی باشند ،مهم کاری کنم .سازماني که
است که انجام میدهند بیش��تر ام��ور آن
در دس��ت خ��ود
بچهه��ای مددج��و و توانخ��واه باش��د و در
کنار آن موسس��های به ن��ام توانیک (یعنی
ت��وان نیک یا ب��ه زبان آذری ،م��ی توانیم)
که در ش��رف تأس��یس میباشد و منافعش
به بچه ه��ای دارای معلولیت برس��د .البته
عالقهمندیم به طور تلفیق��ی در این پروژه
کار کنیم و از افراد عادی در کنار توانجویان
استفاده کنیم ولی هدف این است موسسه
ای باش��د تا منافع محصوالت اش تا حدود
زیادی صرف امور توانخواهان ش��ود .دوست
دارم بتوانم در س��طح ملی کار مهمی انجام
دهم که هم خدمت به جامعه کرده باش��یم
و هم این فرص��ت را در اختیار افراد دارای
معلولیت در ش��اخه های جسمی -حرکتی،
ک��م ش��نوایی و ناش��نوایی ،ک��م بینایی و
نابینایی و حتی ک��م توانان ذهنی هم قرار
بدهیم.
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ای�ن پ�روژه که مدنظر دارید در چه
زمینه ای است؟
چی��زی ک��ه مدنظرم��ان اس��ت ،توليد
کااله��ای صنعتی و نیمهصنعتی اس��ت که
قابل فروش در بازار باشد .همه ما می دانیم
کارهای��ی مانند گونی باف��ی ،زنبیل بافی یا
س��ایر کارهای دس��تی یا تولید س��لفون و
کارهای اینچنینی گر چه ارزشمند هستند،
ولی ب��ازار کاری ندارد و کس��ی ب��ه دنبال
ای��ن محصوالت نیس��ت .بای��د محصوالتی
تولید ش��ود که افراد بتوانند در حد توانایی
خودش��ان در آن س��هم داش��ته باش��ند و
کارآفرینی كنند .پ��روژه هایی را هم آماده
کردی��م ك��ه در صورت به نتیجه رس��یدن،
میتواند ح��دود  1000فرصت ش��غلی در
اس��تان تهران ایجاد کند .کارهای اولیه آن
انجام ش��ده و قصد داریم که به فراکسیون
حمای��ت از معلولی��ن مجلس ارائ��ه کنیم،
امیدواریم به ثمر برسد.
از دیگ��ر آرزوهای��م این اس��ت ک��ه بتوانم
تحصی�لات خود را تا مرحل��ه دکتری ادامه
ده��م و هدف های��ی را هم ک��ه در زمینه
کارآفرینی دارم به نتیجه برسانم.
چ�ه صحبت�ی برای دیگر کس�انی
داری�د که به نوعی ب�ا ناتوانی هایی رو
به رو هس�تند و راهی برای غلبه بر آن
پیدا نکرده اند؟
مهم این است که این افراد کمی اعتماد
به نفس پیدا کنند و کمی هم جسارت داشته
باش��ند .ببینیم کس��ی که در یک ش��رکت
بازرگانی کار م��ی کند چه کاری انجام مي
دهد که یک فرد با ناتوانی جسمی و حرکتی
نمی تواند آن را انجام دهد؟ اگر خوب دقت
کنیم فعالیت ش��رکتهای بازرگانی معموالً
در زمینهه��ای خدمات��ی و برنامهری��زی و
تصمیمگیری اس��ت و در صورت��ی که فرد
معل��ول جس��می-حرکتی آموزشه��ای
الزم را دی��ده باش��د مطمئن��اً میتوان��د با
موفقی��ت از عهدة این ام��ور برآید .به افراد
توانخواه باید گفت؛ ش��غلهای مختلف را با
توج��ه به امکانات ،عالقه من��دی ،توانایی و
تحصیالتشان در ذهن خود تجزیه و تحلیل
کنند و ببینند کدام شغل با توانایی هایشان
ج��ور در میآید و چه مه��ارت هایی برای

رسیدن به این شغل باید بدست آورند ،چه
قس��متی از کارها را نمیتوانند انجام دهند
و چه قس��متی را میتوانن��د .مطمئناً افراد
توانج��و در بس��یاری از زمینهها و مش��اغل
با توجه ب��ه ویژگیه��ا و تفاوتهای فردی
میتوانند فعالی��ت کنند و به این ترتیب بر
محدودیتهای ناشی از معلولیتشان فایق
آیند .خدواند امکانات و توانایی های زیادی
به ما داده اس��ت ،اگر بخش��ی از آن آسیب
دیده از باقیمانده توانایی ها بایس��تی بهتر
استفاده کنیم.
این مستلزم این است که اين افراد،
نگاهش�ان را از نگاه دولتی و این که به
دنبال این باشند که در جایی استخدام
شوند و یک حقوق مادام العمر بگیرند،
بردارند؟
در جامعه حتی بعضی از افراد عادی هم
به دنبال این هستند که کاری باشد و میزی
باشد و یک جایی بنشینند و یک حقوقی هر
ماه بگیرند .به نظر من خداوند هیچ زحمتی
را نادی��ده نمیگیرد .اگر زحمتی کش��یده
شود حتما نتیجهای حاصل میشود .به قول
یک دوس��ت نابینا هر چقدر هم دیوارهای
مقابل ما سخت باشند اگر تالش کنیم تا در
این دیوار ها خراش��ي ایجاد کنیم ،باالخره
یک روزنه امیدی باز خواهد شد.
کالم آخر شما چیست؟
هر کس��ی که فکر می کند در راس��تای
کارآفرین��ی ،می تواند قدم��ی بردارد چه از
نظر فضا و ملک چه از نظر ایده و چه از نظر
س��رمایه ،آمادة همکاری و همیاری متقابل
می باشیم و با آغوش باز پذیرایشان هستیم.
خانواده هایی ک��ه توانایی دارند به فرزندان
معلول خود س��رمایه بدهن��د و کار برایش
ایج��اد کنن��د ب��ه منظ��ور فراه��م نمودن
زمینههای خودباوری و ابراز وجود و رسیدن
ب��ه کفایت اقتصادی و اجتماعی آنان تالش
کنند .آیا اگر این فرد سالم بود ،خانواده از او
حمایت نمی کرد و به او س��رمایه نمی داد؟
باید همه کوش��ش کنیم تا مشکل بیکاری
توانخواهان به عنوان بخشی از افراد جامعه
با حفظ کرامت انس��انی و حقوق شهروندی
آنان برطرف شود.

زندگي براي هيچ كس آسان نيست .اما كه چه؟ بايد پشتكار و از همه مهمتر اعتماد به نفس داشته
باشيم .بايد باور كنيم كه هر يك براي انجام كاري استعداد داريم و آن كار بايد انجام شود.
ماري كوري

توانیاب موفق

دانشمند لهستانی( )۱۹۳۴ -۱۸۶۷

کت�اب اص�ول و
مبانی کارآفرینی

معرفي كتـــــــــــــاب
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یکی از واژه هایی که این روزها بس��یار در
گفتگوه��ای روز مره رد و بدل می ش��ود و
یا اغلب در روزنامه ها مش��اهده می کنیم،
عب��ارت «کارآفرین��ی» اس��ت .ای��ن کلمه
پرکاربرد ب��ه مجموع��ه ای از فعالیت های
متنوع گفته می ش��ود که به ایجاد شغل با
فرصت های شغلی منتج خواهد شد.
از آنجا که موضوع این ش��ماره از فصل نامه
توان یاب کار آفرینی اس��ت ،مناسب دیدیم
کتاب « اصول و مبانی کار آفرینی» نوشته
مهن��دس مهدی س��عیدی کی��ا را معرفی
کنیم .این کتاب با گذش��ت  5سال از چاپ
اول ،در ابتدای سال  91به چاپ بیست یکم
رس��یده اس��ت که این امر از یک سو نشانه
اقبال قشر کتاب خوان به این اثر و از سوی
دیگر بیانگر نیاز امروز جامعه ایران به یافتن
شیوه های کار آفرینی و رقابت اقتصادی در
شرایط موجود است.
کت��اب «اصول و مبان��ی کار آفرینی» در 5
فصل مطالب خود را دسته بندی کرده و در
بخش پایانی هــــم پی نوش��ته ها ،منابع
فارسی و منابع التین فهرست شده است.
نویس��نده در فص��ل اول که عن��وان اصول
کارآفرین��ی و ویژگی کار آفرین��ان را برای
آن انتخ��اب ک��رده اس��ــت ،ب��ه تعاری��ف
کارآفرین��ی ،ان��واع کارآفرین��ی ،ویژگ��ی
کارآفرین��ان ،رویکردرفت��اری کارآفرینان،
تاثیرات اجتماع��ی و اقتصادی کارآفرینان،
کارآفرینی و اش��تغال ،فرآین��د کار آفرینی،
کارآفرین��ی تکنولوژیک و باورهای اش��تباه
راجع به کارآفرینی پرداخته است.
فص��ل دوم این کتاب به تش��ریح خالقیت ،

عناصر آن ،ویژگی های افراد خالق ،محیط
خالق ،فرآین��د خالقیت ،موان��ع خالقیت،
تکنیک های خالقی��ت ،توصیه هایی برای
خالقی��ت ،ن��و آوری و تعاری��ف آن ،تفاوت
خالقی��ت و نوآوری ،فرآیند نوآوری ،ویژگی
های ن��وآوری ،انواع نوآوری ،اصول نوآوری،
موان��ع نوآوری و س��ازمان خــالق و نو آور
اختصاص یافته است .
در فصل س��وم نویسنده از راه اندازی کسب
و کار ،مدیریت ،س��ازماندهی ،ب��ازار یابی،
مدیریت مالی ،مس��ائل حقوقی ،روش های
تبدیل مش��اغل کوچک به مشاغل بزرگ و
نقش فن آوری اطالعات در توسعه کسب و
کار سخن به میان آورده است.
تعری��ف فرهن��گ ،فرهن��گ کار آفرین��ی،
فرهن��گ کار در ای��ران و س��ایر کش��ورها،
راهکاره��ای توس��عه کار آفرینی در ایران و
باورها و هنجارهای قالب بر محیط کسب و
کار موفق ،از جمله مطالبی اس��ت که فصل
چهار کتاب را تش��کیل می دهد و در فصل
پنج��م ،مراحل تدوی��ن و تنظیم یک طرح
تجاری و باید ها و نباید های آن برای عالقه
مندان تشریح شده است .هر چند نویسنده
این کتاب را ب��ه عنوان یکی از منابع درس
دانش��جویان و اساتید دانش��گاه ها توصیه
م��ی کند ،با این وج��ود اظهار می کند؛ که
این کتاب قص��د دارد مخاطب را با مفهـوم
کارآفرینی آشنا کند ولی عقیده دارد دانش
فنی و تکنولوژی به ث��روت ،رفاه اجتماعی
و س��ود اقتصادی تبدیل نمی ش��ود؛ مگر با
وج��ود اف��راد کار آفرین و
خالق که فرصت های
ب��ازار و تکنولوژی را
کشف می کنند.
در این کتاب فهرس��تی
از ویژگ��ی ه��ا را برای
کارآفرین برش��مرده که
مهم تری��ن آنها عبارت
است از:
 ماهیت ارزشها رادچار تغییر و تحول
می کند
 مخاطره پذیر است ب��ه درس��تیتصمیمگیری میکند
 ایج��اد رضایتمندیمیکند
 ارزش ه��ای جدیدخلق میکند
 راه حل های جدیدارائه میدهد
-راهکارهای ناکارآمد

و کهن قبلی را کنار می گذارد
 بهره وری را افزایش می دهد نوآوری دارد تفکرات خالقه در سر دارنداو کارآفری��ن را یک رفتار و ش��یوه زندگی
تعبی��ر می کند ن��ه یک صف��ت خاص در
شخصیت افراد.
همچنی��ن مس��ئولیت پذی��ری ،اعتماد به
نفس ،جهت گیری در راس��تای فرصت ها،
اصرار بر حل مش��کالت ،اس��تقالل طلبی،
نیاز به توفیق ،مخاطره پذیری،تحمل ابهام،
خالقیت و نوآوری ،دست آورد گرایـــــی
و هدف گرای��ی از دیگر ویژگ��ی های یک
کارآفرین محسوب می شود.
ش��اید برای خوانندگان این س��وال مطرح
ش��ود که فرآیند کار آفرین��ی چه اقداماتی
را در بر می گیرد،نویسنده  4مرحله زیر در
نظر گرفته است.
 شناسایی و ارزیابی فرصت تدوین طرح تجاری تأمین منابع مورد نیاز اداره بنگاه های تأسیس شدهنویس��نده در ای��ن کتاب به اس��تناد نظریه
های برخی از صاحب نظران بین خالقیت و
نوآوری تفاوت قائل شده است و می نویسد،
نوآوری می توان��د محصول جدید ،خدمتی
جدی��د یا راه��ی جدید برای انج��ام کاری
باشد؛ در حالی که خالقیت توانایی و قدرت
ایجاد فکر یا ایده جدید و بدیع است.
به ه��ر حال ب��ا مطالعه ای��ن کتاب
متوج��ه خواهیم ش��د که
کارآفرین��ی پی��ش
نی��از اش��تغال و
توس��عه اقتصادی
محس��وب م��ی ش��ود
و دوس��تان توانی��اب
و عالقهمن��دان ب��ه
حمای��ت از معلوالن،
اس��ت
الزم
مباح��ث
ب��ه
کارآفرین��ی در این
بخش از جامعه ،اهتمام
ویژه نشان بدهند.
در پای��ان خوان��دن
این کتاب کاربردی را
که از س��وی انتشارات
کی��ا در  300صفح��ه
و با قیمت 5000
تومان منتش��ر
ش��ده ،توصی��ه
میکنم.

27

تعریف شما از معلولیت چیست ؟

قائم مقام دبیر ستاد
مناسب سازی شهر تهران:
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مناسبسازی
شهر تهران،
در صورت
مدیریت
واحد شهری،
شدنی است
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ب�ا توج�ه ب�ه اهمی�ت و جای�گاه ویژه
ش�هرداری ته�ران در خص�وص اج�را
و نظ�ارت ب�ر مناس�ب س�ازی اماک�ن
و فضاه�ای ش�هری با مهن�دس جواد
کریمی�ان اقب�ال ،مدی�ر کل معماری و
س�اختمان حوزه معاونت شهرسازی و
معماری ش�هرداری تهران و قائم مقام
دبیر ستاد مناسب سازی شهر تهران
می باشد  ،به گفتگو نشستیم .

معلولی��ت ب��ه عن��وان جزئ��ی از حیات
انس��انی  ،از دیر باز زندگی انس��ان خصوصا
انس��ان شهرنش��ین را تحت تاثیر خود قرار
داده اس��ت .انواع گوناگون معلولیت از قبیل
معلولیت های جس��می  ،حرکتی و حس��ی
نم��ود خ��ود را در زندگ��ی ش��هری امروز
مخصوصا در کش��ور های پیش��رفته دنیا به
مق��دار زیادی از دس��ت داده اس��ت و این
بدان معنا س��ت که نهاد ه��ای ذی مدخل
در امور ش��هری س��عی کرده ان��د تا فضای
شهری و معماری را برای معلولین و عزیزان
جانباز مناس��ب نموده تا این قشر از جامعه
بدون جدایی گزینی از س��ایر ین به گونهای
توانمند ،اقدام به زندگی عادی در کنار سایر
افراد جامعه نمایند.
در شهر تهران نیز این مهم با همت شهرداری
تهران و بنا به وظایف محوله از سوی شورای
اس�لامی شهر تهران براساس مصوبه شماره
 160/638/7097مورخ 84/4/22ش��وراي
اس�لامي  ،جه��ت اجرای��ی نم��ودن قانون
جامع حمای��ت از حقوق معل��والن مصوب
مجلس ش��ورای اس�لامی ،صورت پذیرفته
است  .ش��ایان ذکر است انجام این مهم تا
رسیدن به نتایج مطلوب ،مستلزم همکاری
و هماهنگی کلیه نهاد ها و ارگان های تاثیر
گذار در امر مناسب سازی فضاهاي شهری
ميباشد.
امیدواریم تا رس��یدن به نتایج مطلوب،
کلی��ه نهاد ها و ارگان های مربوطه با توجه
ب��ه وظایف محول��ه با یکدیگ��ر همکاری و
هماهنگی داشته باشند.
وظای�ف ح�وزه معاونت شهرس�ازی و
معم�اری در ارتباط با مناس�ب س�ازی
فضاهای شهری چیست ؟
ح��وزه معاونت ش��هر س��ازی و معماری،
بعنوان دبیر س��تاد مناسب سازی فضاهای
ش��هری ،تمام ت�لاش خود را ب��رای آماده
سازی و مناسب سازی محیط شهری جهت
تامی��ن حقوق برابر و فرصت های مس��اوی
ب��رای عزیزان جانباز و معلول و س��المندان
انج��ام داده اس��ت  .ب��ا توج��ه ب��ه اینکه
تمهیدات معماری و شهرسازی اولین پیش
ش��رط و کلید اصلی چنین حرکتی اس��ت،
ش��هرداری تهران فعالیت های خود در این
زمینه با جدیت شروع نموده است .
س�تاد مناسب س�ازی متش�کل از چه
ارگان هایی است؟
س��تاد مناسب س��ازی فضاهای شهری

پــــــــــــــــــــــرونده

متش��کل از دبیر س��تاد مناس��ب س��ازی
(معاون��ت محت��رم شهرس��ازی و معماری
شهرداري) ،نمایندگان حوزه معاونت حمل
و نق��ل و ترافیک ،فن��ی و عمرانی ،خدمات
ش��هری ،اجتماع��ی و فرهنگی ش��هرداری
تهران  ،نمایندگان ش��ورای اس�لامی شهر
تهران ،نمایندگان س��ازمان ه��ا و نهادهای
ذی مدخ��ل در امر مناس��ب س��ازی ،نظیر
بنی��اد ش��هید و ام��ور ایثارگران ،س��ازمان
بهزیس��تی کش��ور و  NGOها می باشد.
وجود NGOها در س��تاد ،جهت سیاست
گذاری های مربوطه بس��یار ضروری است و
ما از این فرصت ،در جهت پیش��برد اهداف
ستاد بهره مند می گردیم  .قابل توجه اینکه
در جلسات ستاد و کار گروه های مربوطه ،از
توان تخصصی مهندسین مشاور ذیصالح و
اساتید دانشگاهی نیز بهره مند می گردیم .
چند محور کاری را برای س�تاد در نظر
گرفتید؟
مهمترین محور های در نظر گرفته شده
در ای��ن ارتب��اط ،بازنگری وبه روز رس��انی
ضواب��ط و مقررات به تفکی��ک کاربری ها ،
نظارت بر اجراي صحیح و اصولی  ،فرهنگ
س��ازی در زمینه ه��ای فرهنگی ،اجتماعی
و مردم��ی و  ...می باش��د .در این راس��تا
جلس��ات کارگروه ه��ای چهار گانه س��تاد
(شهرس��ازی  ،فن��ی و عمرانی  ،اجتماعی و
آموزش و اطالع رس��انی ) بصورت مستمر و
هفتگی جهت تدوی��ن ضوابط و روش های
اجرا و هماهنگی الزم برگزارمي گردد.
نمونه ای از اقدامات کار گروه ها را بیان
بفر مائید .
همانگون��ه که قبال نیز ذک��ر گردید ،در
کارگ��روه ه��ای تخصصی س��تاد ،اقدامات
بص��ورت تخصص��ی توس��ط گ��روه ه��ای
ذیص�لاح و متخص��ص بررس��ی و اعمال
ميشود .برای مثال ،در کارگروه شهرسازی
با عنایت به لزوم وجود یک دس��تور العمل
واحد جهت ابالغ به مناطق  22گانه و سایر
ارگان ها ی اجرایی  ،دستور العمل مناسب
س��ازی فضاهای ش��هری و اماک��ن عمومی
ب��ه تفکیک کاربری ه��ا و مطابق با تکالیف
مصوبه ش��ورای اسالمی شهر تهران  ،تهيه
گرديد و در دس��تور کار گ��روه قرار گرفت
 .س��پس اعضا نس��بت به بررسی و ویرایش
گزارش��ات تهیه شده توسط مش��اور اقدام
نموده و در حال حاضر نسخه اولیه ضوابط
و مقررات  ،آماده گردیده اس��ت  .ازس��وی
دیگر با توجه به تکلیف ش��ورای اس�لامی

ش��هر ته��ران ب��ا تعام��ل و هم��کاری
هم��ه جانبه میان نهاده��ای و ارگان های
ذیمدخ��ل و تاثیر گ��ذار در امر مناس��ب
سازی مي تواند به هدف « تهران شهر بدون
مانع و ایمن» دست یابد و این مهم زمانی
محق��ق خواهد گردید ک��ه به یک مدیریت
واحد شهری در این زمینه ،که یکی از مهم
ترین ماموریت های س��تاد مناسب سازی
فضاهای ش��هری می باشد  ،دست یابیم ،
زیرا که عدم همکاری هر
یک از نهاد ها  ،مانع از
دس��تیابی به این هدف
ب��ه ص��ورت مطلوب و
مورد انتظار می ش��ود
 .امید است با استعانت
از خداون��د متع��ال در
خدمت رس��انی هر چه
بیشتر به شهروندان تهرانی  ،در این عرصه
و دیگر زمینه ها نائل آییم.
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باشد .
شهر تهران مبنی بر
در
NGOها
وجود
کار گ��روه اجتماعی،
مناسبسازی اماکن
ضمن تعام��ل کامل
عموم��ی متعلق به
ستاد ،جهت سیاست
ب��ا ح��وزه معاون��ت
ارگانه��ای دولتی،
گذاریهای مربوطه
فرهنگی و اجتماعی
ستاد مناسب سازی
ش��هرداری تهران و
نس��بت ب��ه بازدید بسیار ضروری است و ما
تشکل های مردمی،
از 200
س��اختمان از این فرصت ،در جهت
اقدامات موثری انجام
متعلق به شهرداری
پیشبرد اهداف ستاد
داده که بعنوان نمونه
تهران اقدام و جهت
می ت��وان ب��ه موارد
هر ساختمان چک
بهره مند میگردیم
ذیل اشاره نمود:
لیس��ت ممی��زی و
 بررس��ی نح��وهنظارت��ی نی��ز تهیه
گردید  .جدول الویت بندی مناسب سازی مش��ارکت س��تاد با شورای اس�لامی شهر
ساختمان های مذکور نیز تهیه که در این تهران در زمینه همکاری با ش��ورا یاری ها،
رابطه با توجه به مصوبه فوق ،مراتب بزودی به عنوان ابزار مردمی جهت فرهنگ سازی
جه��ت اجرا به مناطق  22گانه ابالغ خواهد و ایجاد حساسیت در کلیه اقشار عمومی
بررس��ی نحوه ارائ��ه ي برنامه های محلهگردید .
در کار گروه فنی و عمرانی نیز اعمال ضوابط محور در زمینه مناس��ب سازی با همکاری
و مق��ررات مربوطه در طراح��ی پروژه ها و شورایاری ها و سایر نهاد های محلی جهت
نظارت بر اجرای صحیح موارد در دس��تور رف��ع مش��کالت مربوط ب��ه ت��ردد عزیزان
کار قرار گرفته اس��ت  .در این رابطه چارت جانباز ،معلول و سالمند در سطح محالت و
های نظارت بر طراح��ی و اجرای عملیات برقراری تعامل سازنده با ایشان
عمرانی مناسب سازی جهت یکسان سازی -تشکیل جلسات ادواری با نيروهاي محلي،
عملیات اجرائی در سطح مناطق  22گانه از مسئولين نواحي شهرداري  ،شوراياري ها ،
اقدامات این کار گروه می باش��د .همچنین خانه هاي س�لامت ،كانون هاي معلولين و
نظارت بر اجرای صحیح و مطابق با ضوابط س��المندان در مح�لات به منظور آموزش
و مق��ررات دربیش از  30محور و میدان پر قوانین و ضوابط و مقررات مناس��ب سازی
تردد شهر تهران از جمله؛ مصطفی خمینی ،برای معلولین و سالمندان در سطح محالت
مول��وی ،ای��ران  ،دیالمه  ،فی��اض بخش ،
آقاجانل��و  ،س��عدی جنوبی و ...در دس��ت
اقدام می باشد .
درکار گروه آموزش و اطالع رسانی ،اقدامات
زی��ر بنایی و مناس��بي نظیر ،ایجاد س��ایت
ستاد مناسب س��ازی انجام پذیرفته است .
در این س��ایت مواردی چون ش��رح وظایف
ستاد ،قوانین و مقررات ،اقدامات اجرایی و
نظارتی  ،دستورالعمل های مناسب سازی،
چارت ه��ای نظارت��ی ،اطالع��ات کارگروه
ها ،مجالت و نش��ریات علمی ،فوروم اعضا،
پیش��نهادات و انتق��ادات و رس��یدگی ب��ه
شکایات و  ....طراحی و لحاظ گردیده است.
برگزاری مسابقات اسکیس های دانشجویی
در دانش��گاه های آزاد و سراسری در زمینه
مبحث مناس��ب س��ازی ب��رای معلولین و
اعطای گواهینامه ،ازدیگر اقدامات س��تاد با
شهر
همکاری اداره کل تش��کیالت ش��هرداری
ته��ران م��ی باش��د  .برگ��زاری س��ه دوره تهران.
آموزشی جهت مهندس��ین و پیمانکاران و
مدیران نواحی  123گانه ش��هرداری تهران چشم
و س��ه دوره آموزشی جهت والدین کودکان انداز
استثنائی ضمن هماهنگی با وزارت آموزش
و پرورش ،از اقدامات فرهنگی کارگروه می

شما برای مناسب سازی در شهر تهران
چیست؟و چه موقعی میتوان گفت که
تهران یک ش�هر مناس�ب سازی شده
است؟
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حقی که آنان دارند ...
 ...وظیفهای که ما داریم!
برای آشنایی بیش�تر با وظیفه معاونت
حمل ونقل وترافیک ش�هرداری تهران
در زمینه مناسب سازی محیط شهری و
وس�ایل نقلیه عمومی با مهندس حسن
آقای�ی مدی�ر کل مهندس�ی و ترافیک
ش�هرداری ته�ران و مهن�دس رامین
عطای�ی مدی�ر واح�د ایمن�ی صحبت
کوتاهی داشتیم.
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لطف�ا در مورد وظایف معاونت حمل
ونقل وترافیک توضیح دهید ؟
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مهندس آقایی :این معاونت مس��ئول
پروژه های عمرانی بسیاری در حوزه حمل
ونقل می باشد و اقداماتی در زمینه مناسب
سازی و همسطح س��ازی معابر ،پیاده روها،
ِایس��تگاه ها و پایانه ها انجام داده است  .در
رابطه با موضوع مناسب سازی معابر ،آقای
مهن��دس عطایی که تخصص اصلی ایش��ان
در طراحی هندس��ی است  ،بهتر می توانند
توضی��ح بدهند .نمونه بارز کارهای ایش��ان
اح��داث جان پناه ها ی��ا جزایر ایمنی عابر
در وسط خیابان ها است تا مردمی که قصد
عبور از عرض خیابان رادارند بتوانند تا وسط
مسیر بیایند ودر این محل توقف ودوباره به
ط��رف دیگر ادامه مس��یر بدهند .این طرح
که در بعض��ی از خیابان ها از جمله خیابان

های س��پهبد قرنی ومطهری انجام ش��ده
است تاحدود زیادی خطر تصادفات عابرین
پیاده را کاه��ش داده و نیز در جلوگیری از
معلولیت نقش بسیار مهمی داشته است .
آی�ا این معاونت در س�تاد مناس�ب
س�ازی شهرداری تهران نیز عضو است
و چ�ه وظایفی در این ح�وزه برعهده
دارد؟
مهن�دس عطای�ی :بله .یکی از اعضاء
ستاد مناسب سازی  ،نماینده معاونت حمل
و نقل و ترافیک است ومن به عنوان نماینده
ای��ن معاونت ،در س��تاد مناس��ب س��ازی
شهرداری تهران حضور دارم  .از آنجایی که
اداره کل مهندسی وایمنی در مورد مناسب
س��ازی ش��هری برای افراد دارای معلولیت
وسالمندان فعالیت قابل مالحظه ایی دارد ،
ترددای��ن افراد در پیاده روها و عبور عرضی
از خیابان را مورد بررسی و مطالعه قرار می
دهد و بس��ته به نوع معلولیت ،برنامه ریزی
ها واقداماتی انجام می شود.
طبق آمارحدود  39در صد از کل معلولیت
ها به معلولین جس��می حرکتی و حدود 6
درص��د مربوط به نا بینایان و  5در صد را نا
ش��نوایان تش��کیل می دهند و  50درصد
مابقی ش��امل مش��کالت ش��ناختی وسایر
معلولین می با شد.
یکی از کارهای مهمی که درمورد نابینایان

پــــــــــــــــــــــرونده

در این اداره کل انجام ش��دو جزء برنامه ی
این اداره اس��ت  ،ایجاد مسیر ویژه نابینایان
در ایس��تگاه ه��ای اتوبوس ه��ای تند رو یا
( )BRTاس��ت ک��ه در خ��ط  10اتوبوس
تن��د رو در منطقه  ، 5نمونه آن را می توان
مالحظه کرد  .که در حال حاضر  3ایستگاه
ما در این خط  ،مجهز به این مس��یر اس��ت
 .یعن��ی فرد نابینا از گذر غیر هم س��طح یا
پ��ل عابر به وس��ط محور و س��پس به خود
ایس��تگاه و در ه��ای ورودی و خروجی آن
هدایت میش��ود .البته وقتی به مرور زمان
پل های ما مکانیزه شوند ،نابینایان میتوانند
ب��ه راحتی ازحاش��یه خیابان به وس��ط آن
دسترس��ی داشته باشند .این از پروژه هایی
اس��ت که در دس��تور کار این معاونت قرار
دارد و قرار اس��ت تمام ایستگاه های BRT
در یک محدوده زمانی مش��خص  ،به مسیر
نابینایان مجهز شوند.
همچنین س��عی براین اس��ت که ایستگاه
های  BRTرا با ایجاد رمپ های استاندارد،
برای عبور افراد دارای معلولیت و سالمندان
مناسب سازی کنیم .
جزای��ر ایمنی یا جان پناه هایی که جناب
مهندس آقای��ی به آن اش��اره فرمودند  ،از
دیگر اقداماتی است که برای کمک به افراد
دارای معلولی��ت و س��المندان می توان از
آن ن��ام برد  .با توجه به ای��ن که این افراد
از نظر س��رعت تصمیم گیری و حرکتی در
س��طح پایین تری قرار دارن��د  ،وجود این

در م�ورد جزایر ایمن�ی یا جان پناه
ها در وس�ط خیابان ها بیشتر تو ضیح
دهید  .آیا برای اف�راد دارای معلولیت
قابل استفاده است ؟

مهندس عطایی  :در کشور هایی که
در آن فرهنگ صحیح رانندگی وجود دارد،
مواردی که بخواهد به منظور ایمن سازی و
آرام س��ازی در سطح سواره رو اجرا شود ،
توسط خط کشی هایی در خیابان ها معلوم

جزایر وجان پناه ایمنی

پــــــــــــــــــــــرونده
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جزایر ب��ه آنان کمک میکند ک��ه با ایمنی
بیش��تری عرض خیاب��ان را طی کنند  .این
اق��دام را میت��وان یکی از عوام��ل مهم در
پیش��گیری ازمعلولیت افراد جامعه در اثر
س��وانح رانندگی دانست  .در کشور حداقل
 7ت��ا 10درصد معلول داری��م و اگر بتوانیم
با اقداماتی جل��وی معلولیت را بگیریم قدم
بزرگ��ی برداش��ته ایم .یک��ی ازاهداف این
دفتر ،کاهش در صد معلولیت در س��الهای
آتی به کمتر از  5درصد است .
ما معلولیت های ناشی از تصادفات رانندگی
ه��م در س��طح وس��یع داریم  .مح��ور امام
علی (ع) تا دوس��ال پیش  ،یکی از حادثه
خیزترین محورها در ش��هر ته��ران بود که
خوش��بختانه با برنامه ریزی ه��ا وپیگیری
های��ی که ای��ن اداره کل در س��طح معابر ،
در زمینه ایمن س��ازی تردد وسائط نقلیه و
ایمنی رانندگان و سرنشینان انجام میدهد
و با بررسی موقعیت فیزیکی محور امام علی
(ع) از لح��اظ پیچ ه��ا ی تند و خطرناک ،
توانستیم از ابزارهای آرام سازی وتجهیزات
ترافیکی استفاده و س��رعت اتومبیل ها در
این مس��یر را کاهش دهیم  .البته همکاری
پلی��س در این زمینه بس��یار موثر بود و در
یک سال اخیر ،آمار تصادفات در این محور
 ،کاهشی محسوس داشته است .
از دیگر خدماتی که توس��ط این معاونت به
افراد دارای معلولیت ارائه می ش��ود ،ایجاد
مح��ل مخص��وص ،ب��رای پ��ارک اتومبیل
این افراد اس��ت  ،که در حاش��یه بعضی از
خیابانها می بینید .براساس ضابطه باید در
هر پانصد متر در حاش��یه معابر  ،یک محل
پارک ویژه معلول ایجاد گردد .همواره سعی
کرده ای��م جاهایی که نیاز ب��ه محل پارک
معل��ول بوده یا س��ازمان ها ی��ا افرادی از
طریق مکاتبه در خواست چنین تسهیالتی
داش��ته اند را ،سریعا مورد بازدید قرار داده
و پارکینگ ویژه افراد معلول را ایجادکنیم.
یک��ی از معضالتی که که درش��هر ما وجود
داش��ته و هنوز هم تا اندازه ای با آن روبرو
هس��تیم وجود دس��تک ها یا موانعی است
ک��ه در پیاده روها و معابر جهت جلوگیری
از ورود موتور س��یکلت ها نصب شده است
و ف��ردی که با ویلچ��ر بخواهد از این معبر
رد ش��ود را ،دچار مش��کل می کند .حتی
نابینایان بارها با این موانع برخورد کردهاند.
حدود ش��ش ماه پیش بخشنامه ای از این
دفت��ر به کل مناطق ابالغ ش��د و قرار ش��د
این موانع از س��طح پیاده رو ها جمع آوری
شوند .در واقع این وظیفه پلیس راهنمایی
ورانندگی اس��ت که از عبور موتور سیکلت

ه��ا در پیاده رو جلوگی��ری نماید  .پس از
این بخشنامه اقداماتی انجام شده و حدود
 500مانع از سطح پیاده رو ها جمع آوری
شدند .منطقه  11نمونه بارز این اقدام است.
گزارش این اقدام در س��تاد مناسبسازی
نیز ارائه ش��د ،که مورد استقبال اعضا قرار
گرف��ت  .بنابراین رفع موانع از پیاده روها و
ورودی اماکن عموم��ی مانند پارک ها ،در
برنامه کاری ماست .
نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد
این اس��ت که حوزه فعالیت معاونت حمل
ونقل و ترافیک در زمینه مناس��ب س��ازی
ب��رای افراد دارای معلولیت  ،فقط س��طح
معابر شهری را شامل می شود( .پیادهروها،
خیابان ها ،توقفگاه هاو…)

برحسب دستور شهردار
تهران  ،تعداد  50عدد
ماشین ون توسط شهرداری
خریداری شده و در اختیار
شرکت واحد اتوبوسرانی قرار
گرفته است تا آماده سازی و
جک گذاری شوند  .این ونها
به زودی منحصرا به حمل
ونقل معلولین جسمی حرکتی
تعلق خواهد گرفت .
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مهندس حسن عطایی
می ش��ود  .از جمله همین جزایر ایمنی که
در برخی کش��ور ها با خط کشی در سطح
خیابان دیده می ش��ود .اما ما مجبور شدیم
ای��ن جزای��ر را مر تفع تر از س��طح خیابان
بس��ازیم تا ماش��ینها نتوانن��د از روی آن
عب��ور کنند  .ما برای اینک��ه افراد با ویلچر
ویا سالمندان بتوانند ازاین محل ها استفاده
کنند  ،طبق ضابطه حداقل عرض یک متر
را در نظر گرفته ایم .همچنین نصب 20متر
استوانه های محافظ و تابلو و چراغ چشمک
زن به منظور ایمن س��ازی مجموعه در نظر
گرفته شده است .
در مورد مناسب سازی وسایل حمل
و نق�ل عمومی مانند مترو و اتوبوس�ها
چ�ه اقداما ت�ی در این معاون�ت انجام
میشود؟
مهن�دس آقای�ی  :مناس��ب س��ازی
ایس��تگاه های مت��رو در دس��تور کاری ما
ق��رار دارد وتاکنون چند ایس��تگاه با نصب
آسانسور مناسب سازی شده اند .ولی تعداد
این ایس��تگاه ها نسبت به کل ایستگاههای
موج��ود خیل��ی کم اس��ت  .ب��ا توجه به
مشکالت اقتصادی موجود ،هنوز در بعضی
ایس��تگاه ها  ،پل��ه برقی هم نداری��م .البته
فضای آن پیش بینی شده و در آینده باید
تمام ایس��تگاه ها ی موجود ،از لحاظ نصب
آسانس��ور وپله برقی مناسب سازی ومجهز
شوند .
پس هنوز تا حمل ونقل آس�ان برای

اف�راد دارای معلولیت در ش�هر خیلی
فاصله داریم ،درست است ؟
مهندس آقایی  :بله  .ولی خبر خوبی
دارم  .برحس��ب دس��تور ش��هردار تهران ،
تعداد  50عدد ماشین ون توسط شهرداری
تهران خریداری ش��ده ودر اختیار ش��رکت
واحد اتوبوسرانی قرار گرفته است تا آماده
س��ازی و ج��ک گذاری ش��وند .این ون ها
به زودی منحصرا به حم��ل ونقل معلولین
جس��می و حرکتی تعلق خواهد گرفت .تا
جایی که من اطالع دارم قرار است استفاده
از این ماش��ینها برای این افراد به صورت
رایگان باشد.
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مهندس رامین آقایی
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آیا این ماشینهای ون در محل های
خاصی ویا تحت عنوان ش�رکت خاصی
مستقر می شوند؟
مهندس آقایی :این ون ها در اختیار
ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران اس��ت و
برنام��ه ریزی آن ها هم با همین ش��رکت
اس��ت  .در آین��ده نزدی��ک اطالع رس��انی
مربوطه انجام خواهد ش��د و این ماشین ها
پس از آماده سازی ،برای حمل و نقل افراد
دارای معلولی��ت ،خدمات مناس��بی را ارائه
خواهند داد.
آِیا در برنامه مناس�ب س�ازی شهری و
وسایل نقلیه عمومی شما از کشورهایی
ک�ه در این زمینه موفق ب�وده اند الگو
برداری کرده اید؟
مهن�دس عطایی  :بله  .ما اقداماتی
را ک��ه در کش��ورهایی مانند هلن��د وآلمان
در این حوزه انجام ش��ده را مورد بررس��ی
ومطالعه قرار داده ایم  .کشور آلمان در این
زمینه بس��یار پیشرفته اس��ت  ،برای مثال
ویلچرهایی هس��تند ک��ه توانایی باال رفتن
و پایین رفتن از پله ها رادارند .خوشبختانه
مبتک��ران ایران��ی ب��ه تازگی توانس��ته اند
ویلچری را ابداع کنند که شاید بتوان گفت
در حد هم��ان ویلچر ه��ای آلمانی کارایی
دارد و چنانچ��ه ب��ه تولید انبوه برس��د  ،با
قیمت مناسب در اختیار افراد دارای مشکل
جسمی ،حرکتی قرار خواهد گرفت .

پــــــــــــــــــــــرونده

آی�ا می توان امیدوار بود که تا چند
س�ال آینده افرادی که به نوعی دارای

ایستگاه بی ار تی منا سب سازی شده برای نابینایان

درحال حاضر در خط یک ،دو  ،سه وچهار
ایس��تگاه ها  ،برای معلولین قابل اس��تفاده
هستند .امیدوارم روزی ماهم بتوانیم مانند
س��ایر کش��ور های مترقی با سر بلندی در
مورد مناس��ب سازی شهری و ایجاد شهری
ایم��ن برای تم��ام افرا د ،چه س��الم و چه
دارای معلولیت  ،صحبت کنیم.

معلولی�ت هس�تند بتوانن�د از خانه ها
بیرون بیایند ودر سطح شهر به راحتی
رفت و آمد داشته باشند؟

مهن�دس آقایی :جامع��ه ما به افراد
دارای معلولیت بدهکار است  .مامتاسفانه به

گاهي

خوردن

ز پشت،
لگدي ا
ن گامي
Fبرداشت
لو است.
به ج

رخس
رخه لوییس بو رژانتینی
و
ادیب آ
خ  ،شاعر و
ده
)۱۹۸۶
نویسن -۱۸۹۹
(

پــــــــــــــــــــــرونده
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مهن�دس عطای�ی  :م��ا تمام تالش
خ��ود را می کنیم تا ش��رایط مطلوب برای
حضور این افراد در جامعه بوجود آید .باید
گف��ت که معاونت حم��ل ونقل و ترافیک ،
با جدیت پیگیر مسائل افراد دارای معلولیت
است و بیش��ترین توقعات از این معاونت
است  .یک فرد دارای معلولیت ممکن است
در خانه خود هم دچار مشکالتی باشد ولی
وقتی در محیط ش��هری قرار می گیرد ،در
س��طح معابر و پیاده روها  ،هنگام عبور از
عرض خیابان ویا عبور از پل عابر ،مشکالت
بیشتر به چشم می آید .در چند ساله اخیر
پیگیریها واقدامات خوبی انجام شده است.
به عنوان نمون��ه  ،اگر پیاده رو های کنونی
را ب��ا پیاده رو ها ی دوس��ال قبل مقایس��ه
کنید  ،از لحاظ ایجادمس��یر ویژه نابینایان
و برطرف شدن موانع در بسیاری از مناطق،
تغییرات محس��وس است  .خیابان شریعتی
نمونه بارز آن اس��ت  .قبال در قسمت هایی
از این خیابان افراد سالم هم به راحتی نمی
توانستند رفت وآمد داشته باشند و اکنون
از پیچ ش��میران تا تجریش مناسب سازی
ش��ده است .این معاونت  ،در هر  22منطقه
تهران در حال فعالیت است و امیدواریم در
تمام این مناطق  ،موانع فیزیکی از س��طح
پیاده روها جمع آوری شود .

چشم ترحم به این افراد نگاه می کنیم  .در
حالی که باید این افراد را به عنوان بخشی از
جامعه در نظر گرفت که حق استفاده برابر
یا حتی بیش��تر از امکانات شهری را دارند.
چون ما ازیک سالمت نس��بی برخورداریم
گرچه قدر آن را نمیدانیم  .وظیفه ماس��ت
که شرایط را برای آنان مناسب
کنی��م  .البته فرهنگ
س��ازی در ای��ن
مقوله نقش مهمی
دارد .برای مثال در
کشورهای اروپایی
اتوبوسه��ا
در
تع��دادی صندل��ی
برای س��المندان در
نظ��ر گرفته ش��ده
که دیگران بر روی
آن نمینش��ینند .
در ش��هر خودمان
محلی برای پارک
ماشین فرد دارای
معلولی��ت  ،در
حاش��یه خیابان
مشخص میشود
ول��ی افراد عادی
در ای��ن مکان پارک
می کنند .احترام وتوجه به
قوانین اهمیت دارد و باید فرهنگ س��ازی
مناسب صورت بگیرد.
ب��ه ه��ر ح��ال در برنامه کاری ماس��ت که
ایس��تگاه ه��ای BRTرا  ،برای اس��تفاده
افراد دارای معلولیت مناسب سازی کنیم .
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آرزوي
سنگتراش
روزی،
سنگتراشی که از کار خود ناراضی بود
و احساس حقارت می کرد ،از نزديکی
خان��ه بازرگـانی رد ش��د .در باز بود و
او خان��ه مجلل ،باغ و نوکران بازرگان را
دي��د و به حال خ��ود غبطهخورد و با خود
گفت :اين بازرگان چقدر قدرتمند است !و آرزو
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کرد که مانند بازرگان باشد.
در يک لحظه ،او تبديل به بازرگانی با جاه وجالل ش��د .تا مدت ها فکر می کرد که از
همه قدرتمند تر است ،تا اين که يک روز حاکم شهر از آنجا عبور کرد ،او ديد که همه مردم به حاکم احترام
ﻣﯽ گذارن��د .حت��ی بازرگانان .مرد با خودش فکر کرد :کاش من هم يک حاکم بودم ،آن وقت از
همه قوی تر می شدم.
در همان لحظه ،او تبديل به حاکم مقتدر شهر شد .در حالی که روی تخت روانی
نشس��ته بود ،مردم همه به او تعظيم می کردند ،احساس کرد که نور خورشيد
او را می آزارد و با خودش فکر کرد که خورشيد .چقدر قدرتمند است
او آرزو کرد که خورش��يد باش��د و تبديل به خورشيد شد و با تمام نيرو سعی
کرد که به زمين بتابد و آن را گرم کند.
پ��س از مدتی ابری بزرگ و س��ياه آمد و جلوی تاب��ش او را گرفت .پس با خود
انديشيد که نيروی ابر از خورشيد بيشتر است ،و تبديل به ابری بزرگ شد
کمی نگذشته بود که بادی آمد و او را به اين طرف و آن طرف هل داد .اين بارآرزو کرد که
باد شود و تبديل به باد شد .ولی وقتی به نزديکی صخره سنگی رسيد ،ديگر قدرت تکان دادن صخره را
نداش��ت .با خود گفت که قوی ترين چيز در دنيا ،صخره س��نگی اس��ت و تبديل به
سنگی بزرگ و عظيم شد.
همان طور که با غرور ايس��تاده بود ،ناگهان صدايی شنيد و احساس کرد که دارد
خرد میشود.
ﻧﮕاهی به پايين انداخت و سنگتراش��ی را ديد
که با چکش و قلم به جان او افتاده است.
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حیاط خلــــــــــــوت

مدیر عامل انجمن ندای معلولین ایران:

مدیران ستاد مناسبسازی ،نگذارند
در کار س�تاد وقفهای ایجاد ش�ود

محمود کاری ،مدیر عامل انجمن ندای معلولین ایران است .این انجمن در سال 85
تاس�یس شده و به منظور دستیابی معلولین جس�می حرکتی به برابری فرصتها
و حق�وق شهروندیش�ان ،در زمینه های مختلف فعالیـت م�ی کند .آقاي كاري از
س�ال  62به مدت  14س�ال مدیریت جامع�ه معلولین ایران را بر عهده داش�ته و
این تجربه باعث ش�ده که اکنون با همکاری س�ازمان های مس�ئول ،انجمن ندای
معلولین را با ش�رایط کاربردی ترتاس�يس و درزمینه ه�ای مختلف مثل آموزش،
اش�تغال توانبخش�ی و توانمند سازی،مناسب س�ازی محیط های شهری و اماکن
عمومی ،حمل و نقل و پیگیری کارهای حقوقی و اجتماعی معلولین فعاليت کند.
آقاي كاري شما یکی از اعضای ستاد
مناسب سازی شهرداری تهران هستید
در مورد فعالیت های این ستاد توضیح
دهید ؟

آیا در س�تاد مناس�ب س�ازی چنین
تعاملی انجام می ش�ود؟آیا ایجاد ستاد
مناسب سازی با این هدف نبوده است؟
بله .قرار است در این ستاد چنین تعاملی
اتف��اق بیفتد و برای مثال پیاده رو س��ازی
را به مش��اورانی می س��پارند که انجام دهد
و معاون��ت فنی و عمرانی ش��هرداری برآن
نظ��ارت مي کند .پ��ل ه��ای ارتباطی باید
ساخته شود تا معلول بتواند با استفاده از این

معرفی یک
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س��تاد مناس��ب سازی ش��هرداری ،پیرو
تصوی��ب قان��ون جام��ع حمای��ت ازحقوق
معلولین ایران درس��ال  83تشکیل شد در
م��اده  2این قانون تکلیف ش��ده اس��ت که
سازمان های مسئول خصوصا شهرداری ها
باید در امر مناس��ب ســـازی محیـطهای
ش��هری و اماکن عمومی ب��رای معلولین و
جانبازان ش��رایطی را فراه��م کنند که این
افراد مانند س��ایر افراد جامع��ه از امکانات
ش��هری برخوردار ش��وند .متعاقب تصویب
این قانون در س��ال  ،84ش��ورای اس�لامی
ش��هر تهران ،مصوب��ه ای را مبن��ی بر راه
اندازی س��تاد مناسب سازی شهر تهران به
ش��هرداری تهران ابالغ کرد و ازهمان سال
(س��ال ) 84این ستاد تش��کیل شد ولی در
ابتدا با چالش هایی روبرو بود.
تا اینک��ه باالخره در س��ال  87در معاونت
معم��اری و ش��هرداری شهرس��ازی تهران
مستقر شد و با یک پشتکار و مدیریت تقریبا
واحد و منسجمی فعالیت خودرا شروع کرد.
در حال حاضر شش سازمان دولتی از جمله
معاونت ش��هرداری تهران ،وزارت کش��ور،

بنیاد ش��هید ،سازمان بهزیستی و همچنین
تعدادی از تشکل های غیردولتی معلولین و
 NGOها اعضای این ستاد هستند .ما هم
افتخار داریم که تجربه خود را درپیش��برد
اهداف آن بکار ببریم .در عین حال انجمنها
و همچنین هر س��ازمان یا مجموعه دیگری
در صورت لزوم و به تناس��ب برای مشورت
و اطالع رس��انی به س��تاد دعوت می شوند.
ب��رای مثال اتحادیه هت��ل داران یا اتحادیه
آسانسور سازان یا شرکت های حمل و نقل
و اتوبوس رانی یا هر س��ازمان و ارگانی که
به نحوی با خدمات ش��هری مرتبط باشد یا
س��ازمان هایی که به نحوی با انبوه س��ازی
و شهرس��ازی در ارتباط هستند ،درصورت
لزوم به س��تاد دعوت می شوند و مورد شور
و مشورت قرار می گیرند .
بدی��ن ترتی��ب راهکارهایی ارائه می ش��ود
و دس��تور العم��ل هایی صادر می ش��ود و
تغیی��رات الزم صورت می گی��رد .اکنون با
کار گروههایی که توس��ط این ستاد تشکیل
ش��ده ،کار ب��ه روال صحیح افتاده اس��ت.
مث�لا کارگ��روه شهرس��ازی ،چک لیس��ت
ه��ای نظارتی را که نظارت ب��ر کار پیمان
کاران و کار ش��رکتهای مختل��ف ك��ه در
پیادهروس��ازیها نقش بر عهده دارد ،تهیه
م��ی کند .خود س��تاد اف��راد ناظ��ر بر این

فعالیت ها را دارد و نماینــــدگان NGO
ها هم همراه سایر اعضای ستاد ،بازدید های
میدانی از کارهای انجام ش��ده را انجام می
دهن��د .ونقاط قوت و ضعف را مورد برس��ي
قرارداده ونظرات خود را اعالم مينمايند.
در مجموعه شهرداری قسمت های مختلفی
در زمینه مناسب سازی فعالیت می کنند ،
مثال معاونت معماری وشهر سازی قسمتی
از کار را به عهده دارد و سازمان زیبا سازی
بخش دیگ��ری از کار را انج��ام می دهد و
یا س��ازمان حمل و نقل و ترافیک بخش��ی
ازکار و اداره کل خدمات شهری یک بخش
دیگ��ری از کار را بر عه��ده دارد .اگر بتوان
ش��رایطی ایجاد ک��رد که این بخ��ش ها با
یکدیگر تعامل بیش��تری داشته باشند ،کار
بسیار بهتر انجـام می شود.
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پل ها از پیاده رو وارد س��واره رو و بلعکس
ش��ود .این پل های ارتباطی را مثال معاونت
حم��ل و نقل و ترافیک می زند و یا کارهای
دیگ��ری که بر عهده اداره خدمات ش��هری
اس��ت .اگر آنها بتوانند خودشان با یکدیگر
هماهنگ ش��وند و کارها را ب��ه موقع انجام
دهند ،باعث تسهیل در امور می شود  .البته
اکنون کارهای خوبی انجام ش��ده و همین
طورکه مالحظه می کنید جهشی در زمینه
مناسب سازی در شهر شروع شده است .در
بخش مسیر ویژه نابینایان به استانداردهایی
رسیده ایم که در همه جا رعایت می شود .
البت��ه در بعضی مناطق به علت عدم آگاهی
پیمان کاران به جای موزاییک ش��ياري که
باید کارگذاشته شود ،موزاییک دیگری کار
می گذارند.طبق اس��تاندارد بین المللی این
موزاییک ها باید شیار دار و رو به جلو باشد
که نابینا عصای خود را در این ش��یارها قرار
ده��د و به جلو ب��رود تا مرحل��ه ای که در
تقاطع ه��ا ،موزاییک ها متف��اوت و پولکی
ش��ـکل می ش��وند .که این قس��مت نشان
دهن��ده ورود به نقطه خطر اس��ت که فرد
نابینا تشخیص میدهد که باید توقف کند،
زیرا شرایط عوض شده است.
ب��ه هرح��ال کار ها خوب پی��ش می رود و
من فکر م��ی کنم در این چهار س��الی که
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ستاد مناسب س��ازی فعال شده است شهر
تهران به  27تا  30درصد مناس��ب س��ازی
رسیده است.
آیا این مناسب سازی در تمام مناطق
شهر انجام می شود؟
بله .قرار اس��ت در تمام كش��ور از جمله
مناط��ق مختلف ش��هرداري ته��ران انجام
ش��ود .ولی گاهی دیده می شود که در یک
منطق��ه مث�لا در جنوب ش��هر خیلی بهتر
کار انجام ش��ده اس��ت ولی در یک منطقه
مث��ل تجریش هنوز جای کار زیادی دارد و
کمبودهایی دیده می ش��وند .در مناطق نو
ساز و جدید التأسیس این مناسب سازی ها
بیشترانجام شده است و در مناطق قدیمی
و فرسوده ش��هر وقتی باز سازی شروع می
ش��ود  ،مناسب س��ازی هم انجام می شود
 .ب��ه هر حال اکنون در ش��هر ته��ران این
جهش ش��روع شده و س��تاد هم به صورت
مصمم کار ها را انجام و دستور العمل های
الزم در قالب چک لیس��ت های نظارتی یا
دستورالعملهای اجرایی ،کنترل می کند.
البته همانطور که گفتم یک تصمیم گیری
و مدیریت واحد در مجموعه شهرداری هاي
كش��ور باید اتفاق بیفتد و این چند سازمان

باید جلسات مشترکی داشته باشند و کارها
و وظایف خود را هماهنگ کنند.
آقاي كاري ش�ما معتقدیدکه تاکنون
حدود  30درصد مناسب سازی در شهر
تهران انجام شده است .آیا چشم انداز
زمان بندی ش�ده ای وج�ود دارد که تا
چه سالی این مناسب سازی مثال به 50
درصد یا بیشتــر می رسد ؟
این چشم انداز بستگی به فرهنگ سازی
ما دارد  .در کش��ورهای پیشرفته ای که ما
از آنها الگو می گیریم مثال در ژاپن از س��ال
 1974این مناس��ب سازی ش��روع شده و
پس از  40س��ال به  80درصد رس��یده اند
و هن��وز هم به ح��د ایده آل نرس��یده اند.
دراي��ران بخصوص تهران هم از ش��روع کار
س��تاد حدود هفت هشت س��الی می گذرد
و نسبتا پیش��رفت خوبی داشته ایم .جالب
این اس��ت که کارهایی که در تهران در این
زمینه انجام ش��ده  ،در شهرس��تان ها الگو
بــرداری می شود .می توان گفت بعضی از
شهرس��تان ها به دلیل موقعیت جغرافیایی
آنه��ا یا موقعیت تامی��ن منابع اعتباری ،آن
ش��هرها خیلی بهتر مناسب سازی را انجام
داده اند و این اتفاق بسیار خوبی است .
البت��ه در بحث معابر و پیاده رو س��ازی ها
گاهی اتفاقات��ی می افتد ،مثال ش��هرداری
معبری را مناس��ب سازی می کند و چندی
بعد س��ازمانهاي ديگرمث ً
ال سازمان آب آن
قس��مت را جهت ترمیم لوله آب می کند و
دیگر مناسب سازی انجام نمی شود.
بنابراین باید ش��رایطی ایجاد ش��ود که از
مناسب سازی پش��تیبانی شود و دائما باید
توسط سازمان هایی محافظت صورت گیرد.
بحث های��ی هم در خود سیاس��تگذاریها
وج��ود دارد که گاه��ی اش��تباهاتی پیش
میآید ب��رای مث��ال در خیابان ش��ریعتی
مناس��ب س��ازی به خوبی انجام شده ولی
در بعضی مناطق پیمانکار مس��یر نابینایان
را درس��ت عمل نکرده و یا پل ارتباطی بین
سواره رو و پیاده رو درست اجرا نشده است
و یا اشکاالتی از این قبیل وجود دارد .
آی�ا نهاد نظارتی بر کار س�تاد وجود
دارد؟
اخیرا وزیر کشور از طرف دولت به عنوان
ریاست ستاد مناس��ب سازی کشور معرفی
شده اس��ت .زیرا هر ش��هری برای خودش
س��تاد مناس��ب س��ازی دارد و از ای��ن رو
وزارت کش��ور می تواند یک ناظر قوی برای
کارهای عمرانی در سطح کشور باشد .البته

معرفی یک

یک�ی دیگر از م�واردی که در زمینه
مناس�ب س�ازی اهمیت دارد  ،مناسب
سازی سيستم حمل و نقل شهری مثل
اتوبوس�رانی ،تاکس�یرانی و مترو است
در این زمینه آیا اقداماتی انجام ش�ده
است؟
در م��ورد حمل و نقل عمومی باید گفت
مس��ئله مناس��ب س��ازی تا ح��دود زیادی
زمانبر است و شاید در مدت زمان کوتاهی
نمی توان انتظار داش��ت که این مسئله حل
شود .حمل و نقل شهری در حال حاضر به
هیچ وجه پاس��خگوی نیاز معلولین نیست
و همانط��ور که می بینی��د حتی برای افراد
ع��ادی نی��ز مش��کالتی دارد و قطع��ا برای
معلولین این مش��کالت مضاعف است .باید
در آینده و با برنام��ه ریزی صحیح ،ناوگان
حم��ل و نقل عموم��ی مثل اتوبوس��رانی و
مترو مناس��ب سازی ش��وند .ولی پیشنهاد
انجمن ن��داي معلولي��ن ايران در ش��رایط
کنونی این اس��ت که شهرداری تهران برای
رف��اه حال معلولین در 22منطقه تهران 22
دفتر تاکسیرانی ویژه معلولین ایجاد کند و
ضمن نظارت براي��ن دفاتر درصورت امكان
تخفيفاتي هم براي افراد داراي معلوليت در
نظر بگيرند.
در م��ورد مترو نیز در حال حاضر از بیش از
 70ایستگاه موجود در تهران فقط حدود 4
یا  5ایس��تگاه برای معلولین مناسب سازی
ش��ده اس��ت و در آینده باید ایستگاه های
بیش��تری مناسب سازی ش��وند .در کل در
مسئلــــــه حمل و نقل عمومی ،مشکالت
زی��ادی وجود دارد که حل آنها نیز به زمان

چ�ه توصیــ�های بــرای س�ــتاد
مناسـبسازی دارید ؟
اکنون که معاونت معماری و شهرس��ازی
ش��هرداری تهران مس��ئول س��تاد مناسب
سازی در تهران است ،ما انتظار داریم ستاد
منضبط تر و منس��جم تر ب��ه فعالیت خود
ادامه دهد و از افراد صاحب نظر و متخصص
بر حس��ب نیاز دعوت و نظر خواهی کند و
در نهایت دس��تورالعمل هایی را صادر کند
ک��ه اجرای��ی باش��ند .توصیه ی م��ن برای
مدیـــــ��ران و دس��ت ان��درکاران س��تاد
مناسب سازی این است که کار را به صورت
مس��تمر و منظم انج��ام دهند و نگذارند در
کار ستاد وقفه ای ایجاد شود.

معرفی یک
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فرهنگس��ازی در این زمینه اهمیت زیادی
دارد .وقتی منطقه ای را مناسب سـازی می
کنند ،اهالی آن منطقه همچنین کس��به و
کسانی که در این منطقه رفت و آمد دارند،
باید به این مس��ئله توجه داش��ته باشند و
هیچ موتور س��یکلتی در پیاده رو که مسیر
عب��ور عابرين اس��ت ،پارک نش��ود .نیاز به
قوانین��ی هم داریم که جل��وی پارک موتور
سیکلت ها را در معابر عمومی بگیرد و دیگر
این که خود معلولین و NGOها به عنوان
مدافع حقوق معلولی��ن ،باید وظایف خودرا
مصران��ه انجام دهن��د بای��د کاری کرد که
عموم شهروندان به ويژه معلولین نسبت به
سرنوشت خود بی تفاوت نباشند و هر کس
در خیابان ها و معابر ،مش��کل یا موانعي را
مشاهده مي كند به  137زنگ بزند و اطالع
رس��انی کند .تا وقتی که فرهنگ س��ازی و
اطالع رسانی نش��ود ،اتفاق خوب و موثري
نخواهد افتاد .
م��ن فکر م��ی کنم با ادامه رون��د موجود و
حمایت��ی که دول��ت و مجلس از مناس��ب
س��ازی می کنن��د ،ظرف  15تا  20س��ال
آینده بتوانیم از مرز  60درصد عبور کنیم.
اکنون مقاومت در بخش خصوصی بس��یار
زیاد است مثال در س��اختمان های تجاری
ب��زرگ ی��ا در س��اختمان های مس��کونی
بزرگ ،مقاومت زیادی به چش��م می خورد.
گاهی رمپ جلوی وروی س��اختمان را قرار
نمیدهند یا آسانس��ور مناس��ب تعبیه نمی
کنند یا س��رویس های بهداش��تی مناسب
ب��ا ویژگیهای معلولین را ب��ه دلیل فضای
بیش��تری ک��ه نی��ازدارد ،نمی س��ازند .در
صورتی که در ی��ک مجتمع که مثال از 10
واحد مسکونی تش��کیل شده ،ممکن است
به دالی��ل مختلف هر س��ال یک��ی دو نفر
بهداليل مختلف معلول ش��وند و مردم باید

بدانندکه رعایت این اس��تانداردها در آینده
برای خودشان مفید است.

زیادی نیاز دارد .
گاهی ما معلولین��ی داریم که هیچ عالمت
ظاهری از معلولیت در آنها دیده نمیش��ود،
مثل افراد مبتال ب��ه ام اس که در راه رفتن
مش��کل دارند و ی��ا افرادی که ی��ک یا دو
پ��ای مصنوعی دارن��د و این اف��راد قادر به
اس��تفاده از وس��ایل نقلیه عمومی نیستند.
معاون��ت حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری
تهران خوشبختانه چند سالی است که بــا
 NGOه��ا همکاری نزدی��ک دارد و تعداد
محدودی آرم ترافیک در اختیار NGOها
قرار داده تا از ای��ن طریق و در صورت نیاز
در اختیارمعلولی��ن قرار مي گیرد تا بتوانند
با وس��یله نقلیه شخصی خود در شهر تردد
کنند.

37

آنچه در مغزتان میگذرد  ،جهانتان را میآفریند

انیشتین میگفت  « :آنچه در مغزتان میگذرد  ،جهانتان را میآفریند ».
استفان کاوی (از سرشناسترین چهرههای علم موفقیت) احتماالً با الهام از همین حرف انیشتین است که میگوید :
« اگر میخواهید درزندگی و روابط شخصیتان تغییرات جزیی به وجود آورید به گرایشها و رفتارتان توجه کنید ؛ اما اگر دلتان میخواهد
قدمهای کوانتومی بردارید و تغییرات اساسی در زندگیتان ایجاد کنید باید نگرشها و برداشتهایتان را عوض کنید ».
او حرفهایش را با یک مثال خوب و واقعی  ،ملموستر میکند  « :صبح یک روز تعطیل در نیویورک س��وار اتوبوس ش��دم .تقریباً یک سوم
اتوبوس پر شده بود .بیشتر مردم آرام نشسته بودند و یا سرشان به چیزی گرم بود و درمجموع فضایی سرشار از آرامش و سکوتی دلپذیر
برقرار بود تا اینکه مرد میانسالی با بچههایش سوار اتوبوس شد و بالفاصله فضای اتوبوس تغییر کرد.
بچههایش داد و بیداد راه انداختند و مدام به طرف همدیگر چیز پرتاب میکردند .یکی از بچهها با صدای بلند گریه میکرد و یکی دیگر
روزنامه را از دس��ت این و آن میکش��ید و خالصه اعصاب همهمان توی اتوبوس خرد ش��ده بود .اما پدر آن بچهها که دقیقاً در صندلی
جلویی من نشسته بود ،اص ً
ال به روی خودش نمیآورد و غرق در افکار خودش بود .باالخره صبرم لبریز شد و زبان به اعتراض بازکردم که:
«آقای محترم! بچههایتان واقعاً دارند همه را آزار میدهند .شما نمیخواهید جلویشان را بگیرید؟» مرد که انگار تازه متوجه شده بود چه
اتفاقی دارد میافتد ،کمی خودش را روی صندلی جابجا کرد و گفت :بله ،حق با شماست.
واقعاً متاس��فم .راس��تش ما داریم ازبیمارستانی برمیگردیم که همسرم ،مادر همین بچهها ،نیم ساعت پیش در آنجا مرده است .من واقعاً
گیجم و نمیدانم باید به این بچهها چه گویم .نمیدانم که خودم باید چه کار کنم و  ...و بغضش ترکید و اش��کش س��رازیر ش��د ».استفان
کاوی بالفاصل��ه پ��س از نقل این خاطره میپرس��د «:صادقانه بگویید آیا اکنون این وضعیت را به ط��ور متفاوتی نمیبینید؟ چرا این طور
اس��ت؟ آیا دلیلی به جز این دارد که نگرش ش��ما نسبت به آن مرد عوض ش��ده است؟ » و خودش ادامه میدهد که «:راستش من خودم
هم بالفاصله نگرشم عوض شد و دلسوزانه به آن مرد گفتم :واقعاً مرا ببخشید .نمیدانستم .آیا کمکی از دست من ساخته است؟ اگر چه
تا همین چند لحظه پیش ناراحت بودم که این مرد چطور میتواند تا این اندازه بیمالحظه باش��د ،اما ناگهان با تغییر نگرش��م همه چیز
عوض شد و من از صمیم قلب میخواستم که هر کمکی از دستم ساخته است انجام بدهم .
حقیقت این است که به محض تغییر برداشت ،همه چیز ناگهان عوض میشود.
کلید یا راه حل هر مس��ئلهای این اس��ت که به شیش��ههای عینکی که به چشم داریم بنگریم ؛ شاید هر از گاهی الزم باشد که رنگ آنها را
عوض کنیم و در واقع برداش��ت یا نقش خودمان را تغییر بدهیم تا بتوانیم هر وضعیتی را از دیدگاه تازهای ببینیم و تفس��یر کنیم  .آنچه
اهمیت دارد خود واقعه نیست بلکه تعبیر و تفسیر ما از آن است که به آن معنا و مفهوم میدهد ».
دکتر کاوی با این صحبتش آدم را به یاد بیت زیبای موالنا میاندازد که :
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پیش چشم ات داشتی شیشهی کبود
الجرم عالم کبودت مینمود
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حیاط خلــــــــــــوت

رازهاي ساده سالمتي
برای ﺳﻼمتیتان بخنديد؛ ببخش�يد؛
فراموش کنيد!

پروفسور منوچهر جعفريان  ،متخصص
و پژوهشگر برجس�ته علوم تغذيه بعد
از  45س�ال دوری ،به وطن بازگشته و
حاصل يافتههای علمی و آزمايشگاهی
اين محق�ق که نتيجه  25س�ال تالش
مستمر اوست با خود آورده .يافتههايی
ک�ه در ظاهر آنقدر س�ادهاند که عمل
کردن به آنها ش�وخی به نظر ﻣﯽرسد.
او ﻣﯽگوي�د تغذيه صحیح عامل اصلی
سلامت و ع�ادت غذايی غل�ط که در
مي�ان ايرانيان تبديل ب�ه يک فرهنگ
شده علت اصلی بيماریهاست.

سه عاملی که عمر را کوتاه میکند
ب��ه گفته پروفس��ور اثبات ش��ده که چاقی،
بیخوابی ،و نااميدی سه عاملی هستند که
عمر را کوتاه میکنند.
پنج عض��و بدن هرگ��ز ﻧﻣﯽخوابن��د :مغز،
قلب ،ريه ،کب��د ،کليهها .ﺳﻌﯽ ﮐنيد ساعت
ش��ش عصر به بعد چيزی نخوريد .عصرانه
بخوريد .وع��ده غذايی سنگين برای ش��ام
باعث می ش��ود قلب با فشار بيشتری خون
را پمپ��اژ کند و اعضايی که در طول ش��ب
بايد استراحت کنند مجبور به کار باش��ند.
يک ماه از سال روزها روزه میگيريد ،يازده
ماه از سال را هم شبها روزه بگيريد و تاثير
آن را در سالمتی ببينيد.
او در پاي��ان تاکيد میﮐند  :اگر میخواهيد
 120سال عمر کنيد و سالم بمانيد ،شبها
غذای پختنی نخوريد.

ســــــــــالمت
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دني��ا رژيم های ﻻغری را م��ردود میداند.
غذاها ربطی به چاقی يا ﻻغری ندارد .تئوری
«کم بخور ﻻغر ش��وی» هنوز در ايران رايج
اس��ت اما اين تئوری در دنيا رد شده است.
س��وءتغذيه انس��ان را چ��اق میکن��د .در
اثر س��وءتغذيهای که ما در اي��ران داريم،
هورمونهايی در بدن ترش��ح میشود و اين
هورمونها باعث چاقی يا ﻻغری میشوند.
ام��روزه آن رژيم های غذاي��ی که ديگر در
اروپا و در دنيا هم رد ش��ده س��بب کوتاهی
عمر ،ريزش مو و س��لب سالمتی ﻣﯽشود؛
زيرا بدن افراد در اثر اين رژيمها چربیهای
باوفا را از دس��ت ﻣﯽدهند و اين چربیها
دو ماه بعد برمیگردند.

دکت��ر جعفري��ان میگوي��د :خندي��دن،
بخش��يدن ،فراموش کردن س��ه عامل مهم
برای سالمت روح و روان است.
بايد بيش��تر از ميوهجات
س��بزيجات
و
اس��تفاده کنيم
و از گوش��ت
فاصل��ه بگيريم.
گوش��ت در
تغذي��ه جهانی
روز ب��ه روز
بيش��تر محک��وم
ﻣﯽش��ود .تمام دنيا
به گياهخواری برگشته است.
در کش��ورهای ژاپن ،سوييس و
آمريکا رويکرد غذايی به سمت گياهخواری
پيش ﻣﯽرود.
ﻣﺎ دو نوع تغذيه داريم :تغذيه جسم ،تغذيه
روح .تغذيه جس��م نياز ب��ه همان پنج ماده
غذايی ش��امل پروتئينها ،کربوهيدراتها،
چربیه��ا ،ويتامينها و امالح اس��ت .تغذيه
روح ه��م وابس��ته به پنج فاکتور اس��ت که
ش��امل هدفدار ب��ودن ،اعتماد داش��تن به
ديگر انسانها ،اعتقاد ،عشق و اراده است.
جالب اس��ت بدانيد طبق يافتههای معتبر
پروفس��ور ،فقدان هري��ک از اين پنج عامل
روحی جذب غذا را در جسم دچار مخاطره
ک��رده و موج��ب س��وءتغذيه و بيم��اری
ﻣﯽشود.
دکتر جعفريان بهﺳﺑﮏ غلط طبخ در ايران
اشاره کرده و ﻣﯽگويد:
اين طبخ غلط باعث شده سبوس و پوسته
ارزشمند گندم يا برنج در ايران دور ريخته
ش��ود .با دور ريختن پوست��ه گندم و برنج
ب��ا دست خود اين پ��ل را خراب ﻣﯽکنيم.
اگر آب برنج آبکش��ی شده را به آزمايشگاه
بفرستيد ،ﻣﯽبينيد که سرش��ار از ويتامين
ب 1است.
تمام امالح و نياز بدن در پوست گندم است
که اين پوست جداسازی شده و در اختيار
مرغهای خوشبخت قرار داده ﻣﯽشود .آرد
سفيد زندگی را کوتاه میکند .ﻣﺎ در فرآيند
آزمايشی در آزمايش��گاه دو دسته موش را
انتخاب کردي��م .به يک دست��ه آرد سفيد

داديم .همه موشها بعد از دو هفته مردند.
اما به موش��های دسته دوم در سالن ديگر
گندم با سبوس داده ش��د بع��د از دو هفته
مش��اهده کرديم هم��ه میجهيدند .اينﺟﺎ
ثابت ﻣﯽش��ود که آرد سفيد کشنده است.
در کش��ور سوييس سبوس گن��دم يا برنج
در بس��تههای کوچک به قيمت يک فرانک
فروخته ﻣﯽش��ود .در ايران مش��اهده کردم
ک��ه سبوسها در کيس��ههای بزرگ مقابل
نانوايی قرار دارد .با خ��ود گفتم چه نانوای
ثروتمن��دی  ...از او پرسي��دم چند گرمی از
اين سبوسها به م��ن میدهيد گفت :همه
را برداريد .گفتم چه خوب من ديگر نمیروم
سويي��س .نانوا گف��ت :اين کيس��ه را اينجا
گذاش��تيم ک��ه در زمس��تان از آن استفاده
کنيم .زمس��تان خانمها به خاطر لغزندگی
زمي��ن میخورند .ما اي��ن سبوسها را کف
زمين میپاشيم تا مردم زمين نخورند...
سبوس بدنم��ان را چربیزدايی میکند او
تاکيد ﻣﯽکن��د :اگر مردم بدانند سبوس در
زندگی روزمره چه خاصيتی دارد هرگز اين
برخورد را با اين ماده حياتی نخواهند داشت.
سب��وس چربی های اضاف��ی را همراه صفرا
می گيرد و از سيستم گوارش جدا میکند.
صف��را را به جای اول خ��ود بازمیگرداند و
چربی را دفع میکند .سبوس بخوريد و بعد
از سه هفته به آزمايشگاه برويد .خواهيد ديد
که کلس��ترول شما چقدر پايين آمده است.
سب��وس را از نانواي��ی ها تهي��ه کنيد و هر
صبح در يک ليوان ش��ير حل کرده مصرف
کنيد .بهترين سبوس در پوست سيب است
که سرشار از پکتين است و اجازه نمیدهد
عالوه بر چربی امالح خطرناک مثل سرب و
جيوه در بدن باقی بماند.
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هفت تکنیک برای
افزایش اعتماد به نفس

شماره 44تابستان 1391

مجله اینترنتی برترینها

40

زمانیکه قرار است کاری
را ب�رای اولین ب�ار انجام
دهید ،از همی�ن حاال در
ذه�ن خود مجس�م کنید
که آن کار را با موفقیت به
پایان رسانده اید.
زمانیک�ه پا ب�ه عرصه این
دنیا می گذاریم ،با اعتماد
به نف�س کامل وارد جهان
می شوید .یک نوزاد آنقدر
اعتم�اد بنف�س دارد ک�ه
کافیس�ت ب�ا ق�دری گریه
کردن ب�ه هر چیزی که می
خواهد برسد :غ�ذا ،عوض
کردن پوشک ،ناز و نوازش،
ارتب�اط برق�رار ک�ردن،
آرامش ،در آغوش کش�یدن
و غی�ره .اگر نیازهای کودک
فورا ً ب�رآورده و احس�اسات
ک�ودک ب�دون هی�چ قید و
ش�رطی پذیرفته ش�ود ،وی
رش�د ک�رده و پیش�رفت می
کند .اما اگر نیازهای اولیه آنها
برای بقای فیزکی و احس�اسی
ب�ه صورت ناپیوست�ه و ضعیف
ب�رآورده گ�ردد ،اعتماد بنفس
 /ع�زت نف�س کودک ب�ه مرور
زمان کاه�ش پی�دا میکند .اگر
ش�رایط فوق کم�اکان ب�ه قوت
خود باقی بمان�د ،کودک به مرور
زمان احس�اس می کند به اندازه
کاف�ی خوب نیس�ت ک�ه دیگران
ب�رای او اهمیت قائل نمی ش�وند.
بزرگساالنی که ش�رایط فوق را در
زمان کودکی تجرب�ه کرده اند باید
یک بازنگ�ری کلی نس�بت به خود
داش�ته و مجددا ً اصول اعتماد بنفس
را در خود پایه گذاری نمایند.

خودتان را
از ش��ر نق زدن و صداهای منفی درونی
خالص کنید .این صداهای منفی و منتقد درونی
جلوی هرگونه پیشرفتی را می گیرند .برای رهایی از این
صداها می توانید در ذهن خود یک کلید کنترل صدا خلق
کنید و هر گاه احس��اس کردید که تن این صداها در حال باال
رفت��ن است ،پی��چ کنترل صدا را بچرخانید ت��ا دیگر اثری از آن
باقی نماند؛ یا می توانید گوینده ی این صداها را ش��خصیت های
کارتون��ی در نظر بگیرید .فکر می کنید اگ��ر دانل داک یا میکی
موس از ش��ما انتقاد کنند ،باید آنها را جدی بگیرید؟ هدف این
است که به هر حال به طریقی بتوانید خودتان را از این صداها
رهایی بخش��ید .اگر دائماً صداهایی که در سرتان وجود دارد
در حال انتقاد کردن باش��ند ،فلج می ش��وید و هیچ کاری
نم��ی توانید انجام دهی��د .از سوی دیگر اگر صداهای
افراد مضحکی را بش��نوید که در حال انتقاد از
شما هستند ،به آنها ریشخند زده و به
راهتان ادامه می دهید.
از خودت��ان س��وال کنی��د:
«بدتری��ن نتیجه چیس��ت؟» بیش از
ان��دازه مس��ائل را در ذهن خ��ود پر اهمیت
جلوه ندهید ،پیش از اینکه اتفاقی بیفتد ،نگران
خوب یا بد شدن آن نباشید .میزان انرژی انسانها
نامحدود است ،بنابراین سعی کنید از آن در جهت
بنا کردن روابط موفق ،ارتقای ش��غلی ،و رسیدن به
اهدفت��ان کمک بگیرید ن��ه در راه تلف کردن این
انرژی آن هم برای نگرانی حول محور اتفاق هایی
ک��ه هنوز به وق��وع نپیوسته ان��د .زمانی دست
بعمل بزنید که قدرت کنترل بر روی مسائل
را داش��ته باشید .تا جایی که می توانید
از ان��رژی خ��ود در راه صحی��ح
استفاده کنید.
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نگ��رش «چنانکه» را در خود
پ��رورش دهی��د .طوری از خ��ود واکنش
نشان دهید «چنانکه» رفتار و یا ایده ای که آرزویش
را دارید ،در ش��ما وجود دارد .به عنوان مثال فرض کنیم که
ش��ما عالقه دارید تا اعتماد به نفس بیش��تری داش��ته باشید .از
خود سوال کنید اگر اعتماد بنفس باالیی داش��تم در این شرایط چه
واکنش��ی از خود نشان می دادم؟ چه احساسی داشتم؟ چگونه صحبت
می ک��ردم؟ طرز تفکرم چطور ب��ود؟ صداهای درون��ی ام چگونه با من
صحبت می کردند؟ و  ....با مطرح نمودن یک چنین پرسش هایی و پاسخ
دادن ب��ه آنها ،ش��ما خودتان را مجبور می کنی��د که به سمت وضعیت
به خاطر داش��ته باش��ید
اعتم��اد بنفس پی��ش بروید .همانطور که نگ��رش «چنانکه» را پیش
روید،
زمانیک��ه دنبال کاری نم��ی
میگیرید متوجه خواهید ش��د که دست از سرزنش خود بر میدارید
100درصد
ش��انس موفقیت در آن را به طور
و نگ��رش جدید مثل ی��ک عادت جزئی از رفت��ار ها و کنشهای
از دست می دهید .وقتی جس��ارت به خرج ندهید،
طبیعی ش��ما می ش��ود .ظرف  30تا  45روز این نگرش به
که
به هی��چ چیز نمی رسی��د .برای آنکه ب��ه چیزهایی
ص��ورت یک رفت��ار عادی خ��ود را در روزمرگی های
وجود
م��ی خواهید دس��ت پیدا کنید ،باید آنه��ا را با تمام
زندگیتان نمایان می سازد.
خ��ود بخواهید .اگر دائماً به دنب��ال چیزهایی که می خواهید
باشید ،مطمئناً به آنها می رسید .زمانیکه ذهن خود را بر روی
اهدافت��ان متمرکز می کنید ،به این مس��ئله هم فکر کنید که
افراد زیادی هستند که آماده کمک به تحقق ساختن رویاهای
شما هستند .دیگران به شما کمک می کنند چراکه میدانند
یک روزی خودش��ان هم نیازمند کمک هستند و شاید آن
روز ش��ما به آنها کمک کردید .زمانیکه نسبت به تحقق
امری اعتقاد داش��ته باشید ،بی شک روزی می رسد
که افکار شما جامه ی عمل پیدا می کنند ،من
ش��ما را دعوت به پذیرفتن این نگرش
زمانیک��ه ق��رار است
می کنم.
ک��اری را برای اولی��ن بار انجام
دهی��د ،از همی��ن ح��اال در ذهن خود
مجسم کنید که آن کار را با موفقیت به پایان
رسانده اید .چش��م هایتان را روی هم بگذارید و
خودتان را در آینده
در ذهن خود به وضوح تجس��م کنید که در کلیه
مجس��م کنید .ش��اید اندکی
برنام��ه ریزی ها موفق بوده اید و نتیجه کار چیزی
رع��ب انگیز و وحش��ت آور باش��د ،اما
جز افتخار و کامیابی نبوده است .ذهن شما تفاوت
مطمئن باش��ید که نتیج��ه ی خوبی از آن
میان تجس��م های واضح و اموری که در حقیقت
بدس��ت می آورید .خودتان را در بس��تر مرگ
اتفاق می افتند را نمی داند .به همین دلیل با
در نظ��ر بگیرید که دوستان و خانواده در اطراف
بکارگی��ری هر  5حس خود آن را تا آنجا
شما جمع شدهاند .در این حال به مرور زندگیتان
ک��ه می توانید به وضوح و واقعیت
بپردازی��د .آیا واقعاً این هم��ان چیزی است که
فردی را پیدا کنید که
عینی نزدیکتر سازید.
میتوانی��د از زندگ��ی خود ب��رای اطرافیانتان
در زمینه فعالیت ش��ما متخصص
تعریف کنید؟ فکر نمی کنم! پس سعی کنید
اس��ت و از کاره��ای او الگو ب��رداری کنید.
همین حاال تصمیمات مناسبی را اتخاذ
رفتارها ،نگرش ه��ا ،ارزش ها ،و اعتقادات وی را
نمایی��د تا روند زندگی خود را به
در زمینه مورد نظر سرمشق خود قرار دهید؛ چگونه
طور کلی تغییر دهید.
می توانی��د این کار را انجام دهید؟ در وهله اول اگر به
افراد مورد نظر دسترسی داشتید که میتوانید مستقیماً
ب��ا آنها صحبت کرده و تا آنجایی که می توانید خود را
در همنش��ینی و مصاحبت انها قرار دهید .همچنین
می توانید با کس��انیکه که ش��خص م��ورد نظر را
میشناسند به گفتگو بپردازید و اگر محصولی
دارند ،آنرا خریداری نموده و روی آن
تحقیق کنید.
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غذاها
روی
رفتار شما
تاثیری
مستقیم
دارند

افسردگی یکی از شایعترین
مش��کالت بهداش��ت روان
اس��ت .بنابر اع�لام سازمان
جهان��ی بهداش��تی در سال
 2002افس��ردگی از نظ��ر
باری که ب��ه جامعه تحمیل
می کن��د ،چهارمین رتبه را
در بین بیم��اری ها داراست
و ش��ایع ترین علت ناتوانی
محسوب میشود .در کشور
ما نیز ج��زو  7علت اول بار
بیم��اری و ناتوانی در سنین
مختلف به شمار می رود.
هنگام��ی که ف��ردی دچار
افسردگی باشد سطح انرژی
در او کمت��ر از ح��د معمول
است و اش��تیاق و اش��تها برای بس��یاری از
چیزه��ا از جمله غذا در او از بین می رود و
در نتیجه تغذیه فرد دچار اختالل می شود.
کاه��ش یا افزای��ش وزن ناخواسته و جذب
ناکاف��ی ویتامین ها و م��واد معدنی غالبا با
افس��ردگی ارتباط دارد .افرادی که بیش��تر
در معرض این خطرات هستند افراد مسنی
هستند که تنها زندگی می کنند و یا کسی
که آنها را تش��ویق به خ��وردن مواد غذایی
مناسب و کافی کند را ندارند.
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برخ�ی از مهمترین علل تغذیهای اثرگذار
بر افسردگی
کمبود برخی مواد مغذی
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کمبود برخی از مواد مغذی در رژیم غذایی
فرد می تواند سبب ایجاد افس��ردگی ش��ود
یا حالت افس��ردگی فرد را تشدید کند .این
مواد مفید عبارتند از:
اسیدهای چرب امگا  :3کمبود این مواد
در رژی��م غذای��ی می تواند فرد را مس��تعد
افسردگی کند .منابع غذایی این اسید چرب
ش��امل غذاهای دریایی به ویژه ماهی های
چرب ،تخم مرغ های غنی ش��ده با امگا ،3
روغن کانوال ،روغ��ن بذر کتان ،گردو ،سویا
و سبزیج��ات برگ سبز هس��تند .بر همین
اس��اس توصی��ه کلی ای��ن است ک��ه تمام
بزرگس��االن حداقل دو ب��ار در هفته ماهی
مصرف کنند.
اسی�د فولی�ک :سطح اسی��د فولیک در
خ��ون برخی از اف��راد مبتال به افس��ردگی
پایی��ن اس��ت .جگ��ر ،قارچ و سب��زی های
ب��رگ سبز (به ویژه اسفناج و کلم بروکلی)،
گوش��ت گاو کم چربی ،سی��ب زمینی ،نان
گن��دم کام��ل ،آب پرتقال و لوبی��ا از منابع
اسید فولیک هستند.
ویتامین  :B12سطوح باالتر این ویتامین
در خون افراد افسرده سبب می شود که این
افراد به درمان پاس��خ بهتری بدهند .منابع
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غذایی ویتامین B12شامل جگر ،شیر ،تخم
مرغ ،ماهی و گوشت هستند.
روی :این عنص��ر نقش مهمی در عملکرد
سیس��تم عصبی دارد .تعادل این عنصر در
بدن در پیش��گیری و درمان افسردگی موثر
است .گوش��ت ،مرغ ،ماهی ،شیر و فرآورده
های آن ،جگر ،غالت کامل ،لوبیا و مغزها از
منابع روی هستند.
آه�ن :کمبود آه��ن می توان��د سبب بی
حوصلگی ش��ود و مکمل یاری با آهن باعث
بهبود خلق می ش��ود .ای��ن ماده مغذی در
جگ��ر بیش از سایر مناب��ع غذایی و سپس
در غذاه��ای دریایی ،گوش��ت بدون چربی،
گوشت پرندگان ،زرده تخم مرغ ،میوه های
خش��ک ،غالت کامل و نان غنی شده وجود
دارد .آه��ن موجود در مناب��ع گیاهی مانند
حبوب��ات و برخی سبزی های سبز رنگ به
مقدار کمتری جذب می شود.
ویتامی�ن :B6مص��رف ای��ن ویتامین در
درم��ان و پیش��گیری از افس��ردگی مؤث��ر
اس��ت .این ویتامی��ن به طور گس��ترده در
غذاها وجود دارد .گوش��ت ،غالت کامل به
خص��وص گندم ،سبزی ه��ا و مغزها حاوی
این ویتامین هستند.
ویتامی�ن :Eاین ویتامی��ن به علت اثرات
آنتی اکس��یدانی زیادی ک��ه دارد می تواند
در درمان و پیش��گیری از افس��ردگی مؤثر
باش��د .از آنجایی که ای��ن ویتامین توسط
گیاهان ساخته می شود ،روغن های گیاهی
بهترین منابع آن هس��تند .میزان ویتامین
 Eدر روغ��ن آفتابگردان ،کلزا ،ذرت ،زیتون
و مغزه��ا به ویژه بادام زیاد است .باید توجه
داشت که سرخ کردن در حرارت باال باعث
تخریب این ویتامین می شود.
ویتامی�ن :Cغلظت ای��ن ویتامین در مغز
زی��اد است و ب��ه نظر می رس��د در تنظیم
فعالی��ت های عصبی نقش داش��ته باش��د.
ب��ه عالوه این ویتامی��ن دارای خواص آنتی
اکس��یدانی اس��ت .سبزی ها و می��وه ها به
وی��ژه مرکب��ات بهترین منبع آن هس��تند.
ویتامین Cبس��یار حساس است مقداری از
آن در زمان پخت از دست می رود حتی در
یخچ��ال نیز بعد از 24ساعت 45درصد این
ویتامین کاهش می یابد.
منیزیم :سطح منیزیم در بدن افراد مبتال
به افسردگی کمتر از افراد سالم است.
به نظ��ر می رسد که دریافت منیزیم
در کاهش افسردگی مؤثر است .دانه
ها ،مغزها ،حبوبات ،سبزی های برگ
سبز تیره مانند منیزیم منابع خوب این
ماده مغذی هستند .شیر نیز در صورتی که
به مقدار کافی مصرف ش��ود ،یکی از منابع
منیزیم محسوب میشود.

سلنی�م :کمب��ود ای��ن ماده م��ی تواند با
افسردگی مرتبط باش��د .میزان سلنیم غذا
بس��تگی به محتوای آب و خاک هر منطقه
دارد .غذاهای دریایی ،جگر ،گوشت قرمز و
ماکیان منابع عمده این ماده هستند.
تریپتوفان :یک اسیدآمینه ضروری است
که بدن قادر به ساختن آن نیست .این ماده
پیش ساز سروتونین است .سروتونین اثرات
ضدافس��ردگی دارد .هنگامی که سروتونین
در مغز فعال است ،احساس «خوب بودن»
در فرد تقویت می ش��ود .ب��ه نظر می رسد
برخی از افرادی که دچار افسردگی هستند،
دارای کمبود سروتونین هس��تند .این ماده
مغذی در گوشت مرغ و گاو ،مغزها ،ماهی،
ش��یر ،تخم م��رغ ،پنیر و برخ��ی سبزی ها
به می��زان زیاد موجود اس��ت .مصرف مواد
حاوی کربوهی��درات ،ورود تریپتوفان را به
مغ��ز افزایش می دهد .م��واد غذایی حاوی
کربوهیدرات شامل غالت ،حبوبات ،سبزی
های نشاسته ای مانند سیب زمینی ،لبنیات
و میوه ها هستند.
الگوی غذایی

مصرف بیشتر سبزی ،میوه ،مغزها ،حبوبات
و غالت کام��ل (سبوس دار) ،روغن زیتون،
دانه های خوراکی ،ماهی و لبنیات کم چرب
در مقایس��ه با مصرف گوشت قرمز پرچرب،
لبنیات پرچرب ،کره و روغن های حیوانی،
الگوی غذایی مناسب تری برای پیشگیری
و درمان افسردگی هستند.
چاقی

اف��راد چ��اق ب��ه عل��ل مختلف بیش��تر به
افس��ردگی مبتال می ش��وند .از سوی دیگر
افسردگی نیز می تواند فرد را مستعد چاقی
کند .بنابراین در افراد افس��رده باید مراقب
چاقی بود و افراد چاق را تش��ویق به داشتن
فعالیت بدنی و کاهش مصرف مواد پرکالری
کرد.
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خیلی از افراد که سابقه دردهای میگرنی
دارند میتوانند با دقت بیشتر به غذاهایی که
میخورند رابطه ای بی��ن نوع غذا و عادات
تغذیه ای با میگرن را بیابند.
ای��ن مقال��ه سع��ی دارد برای اف��رادی که
گاهگاهی مبتال به حمله میگرنی میش��وند
راهکارهای��ی را ارای��ه ده��د .در حقیق��ت
این مطال��ب برای این اف��راد مفید است و
غذاهای��ی که نام میبریم ب��رای افرادی که
حمله میگرنی ندارند ایجاد مش��کل مشابه
نمیکند .معم��وال درک این رابطه در افراد
مختلف متفاوت است ولی به هرحال بعضی
از غ��ذا ها در ایج��اد حمله ه��ای میگرنی
بیشتر مطرح هستند .
ش��اید باورنکنید ول��ی غذاه��ای مانده در
یخچال ،گوش��ت بیات شده و کهنه ،بعضی
از انواع پنیر ها کافئین از این جمله اند.
گاه��ی گرسنگی و قطع ی��ک وعده غذایی
ممکن است یک حمل��ه میگرنی را موجب
ش��ود  .آنهایی که ع��ادت به مصرف قهوه و
شکالت دارند باید بدانند کم کردن یا اضافه
ک��ردن مقدار آنها نی��ز ممکن است موجب
اغاز حمله شود .
غذاهای حاوی تیرامین  Tyraminکه یک
آمی��ن است و در اغل��ب غذا ها وجود
دارد خود باعث آغاز حمله می شود.
وقت��ی پروتئی��ن ها ی��ا اسیدهای
آمین��ه میش��کنند ب��ه تیرامین
و تیراسی��ن تبدیل میش��وند که
موجب گشادش��دن عروق ش��ده و
موجب آغاز حمله میشوند
علت اینکه غذاه��ای مانده در یخچال (24
تا  48ساعت) مش��کل را تش��دید میکنند
بدلیل ایجاد تیرامین است .

گوشت ،ماهی ،مرغ و تخم مرغ اگر بصورت
تخمیر شده  ،خشک شده  ،نمک سود شده
و ی��ا فراوری ش��ده مصرف کنی��م به دلیل
همی��ن تیرامی��ن در ایجاد حمل��ه میگرنی
موثرند .جگر های فراوری ش��ده ،پنیر های
کهن��ه ،پپرونی ،انواع سوسی��س و کالباس
 ،س��س ه��ای س��االد سویا س��س و کلیه
محصوالت تخمیری سویا ،انواع ترشی ها و
زیتون فراوری شده و حتی آجیل های شور
و مان��ده .سوپ های آم��اده  ،چیپس،ماهی
دودی ،خام��ه ت��رش  ،آنان��اس و کی��وی،
آسپارتام و ش��یرین کنن��ده های مصنوعی
جزو غذاهای هس��تند که توصیه شده مورد
توجه قرار گیرند و کمتر مصرف ش��وند و یا
برای بعضی ها که خودش��ان رابطه مثبتی
بین مصرف آن و ش��روع حمله پیدا کردند،
مصرف نکنند .
لیس��تی از غذاها هم جزو گروهی هس��تند
که توصیه میش��ود با احتیاط مصرف شوند
مثل میوه های خشک شده ،قارچ ،مرکبات،
شورها  ،موز رسیده ،آواکادو
وقتی به این لیس��ت غذاهای ممنوعه نگاه
میکنیم متوجه میش��ویم که پیام جالبی
برای افراد مستعد حمالت میگرنی دارد.
این پیام چیست ؟
مصرف غذاهای ت��ازه  ،و دوری از غذاهای
آماده.
رعای��ت تغذی��ه متع��ادل استف��اده از انواع
غذاهای خانگی که با مواد تازه تهیه شده اند
و بنابراین کمت��ر استفاده کردن از غذاهای
مانده در یخچال و پرهیز از غذاهای فراوری
شده
از طرف دیگر بعضی از انواع غذاها هس��تند
که در بعضی از افراد مفید هستند از جمله
زنجبیل ،ماهی تازه و روغن ماهی و غذاهای

ح��اوی کلس��یم و منیزیم مث��ل بروکلی و
اسفناج .
نکته مهم دیگر اینکه افت میزان سروتونین
یک��ی از دالی��ل حمله ه��ای میگرنی است
 .بنابرای��ن تمام ع��ادات ک��ه ممکن است
سروتونین را کاهش ده��د باید مورد توجه
قرار گی��رد مصرف منظم غ��ذا ،استفاده از
میوه و سبزی کاف��ی  ،دوری از استرس ها
و تنش ها  ،پرهی��ز از حذف یک وعده غذا
که موجب افت قند خون میشود ،باید مورد
توجه قرار گیرد.
گاه��ی خود ف��رد بهتر از هرک��س میتواند
مراقب بوده و متوجه رابطه نوع غذا با شروع
میگرن باشد ،مثال بعضی از افراد با خوردن
ش��کالت و حتی موز دچار سردرد میگرنی
میشوند.
ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت می��زان تیرامین در
بروز حمل��ه های میگرن��ی و سایر عوارض
آن ،تولید کنندگان م��واد غذایی را موظف
میکنند ک��ه میزان تیرامین را روی بس��ته
های غذا درج کنند تا افراد مستعد به انواع
الرژی و میگرن بتوانند غذاهای کم تیرامین
را انتخاب کنند.
ع�لاوه بر تیرامی��ن یک ماده دیگ��ر به نام
 ( MSGمن��و سدیم گلوتام��ات) نیز متهم
است ک��ه عالوه ب��ر تش��دید بیماریهایی
مانن��د آسم  ،سردرد ه��ای مزمن  ،نامنظم
ک��ردن ضربان قل��ب  ،تاثی��ر روی خلق و
حتی پارانویا ،میتوان��د حمله های میگرنی
را تش��دید و فاصله حمله ها را کم کند .این
م��اده نروتروپیک ،متاسفان��ه بعد از نمک و
فلف��ل سومین ادویه ایس��ت که ب��ه عنوان
خوش طع��م کنن��ده در صنای��ع غذایی و
انواع غذاهای چینی مصرف میش��ود که در
مقاالت بعدی بیشتر به آن خواهم پرداخت.
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ده عادت غذایی که به کاهش وزن کمک میکند

خیلی از افراد چاق بدنبال راه حلی برای مش�کل چندین ساله افزایش وزن خود می گردند .در این راه چه بس�ا راه حلهای
معجزه آمیزی که با زندگی معمول در تضاد است را نیز امتحان می نمایند .اما واقعیت آنس�ت که سنگ بزرگ عالمت نزدن
است ،بلکه باید بدانیم ایجاد تغییرات کوچک می تواند منجر به ایجاد تفاوت های بزرگ شود  .تمام بحث کنترل وزن ،ایجاد
تغییرات کوچکی است که بتوان برای همیش�ه با آنها زندگی کرد  .به محض این که این تعدیالت کوچک را در روش زندگی
خ�ود پی�اده کنید ،خواهید دید که چگونه می توانند مقادیر بزرگی از کالری را ذخیره کرده و باعث کاهش وزن ش�وید  .در
اینجا  10عادتی را که می توانند رویای شما را در رسیدن به کاهش وزن را به واقعیت تبدیل کنند آورده ایم:
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 .1عادات غذایی خود را ارزیابی کنید .آیا ش��ب ها دیرهنگام غذا می خورید ،درهنگام آش��پزی به غذا ناخنک می زنید ،باقیمانده غذای
کودکتان را شما تمام می کنید؟ نگاهی به اطراف بیاندازید ،تشخیص رفتارهایی که می توانید تغییرشان دهید آسان خواهد بود  ،تغییراتی
که می توانند کالری بزرگی را ذخیره کنند .
 .2اگر در رسیدن به برنامه شکست می خورید ،برنامه ای برای زمان شکست بریزید .شما به یک استراتژی برای وعده ها و میان وعدههای
غذایی خود نیاز دارید  .میان وعده های سالمی را برای زمان هایی از روز که می دانید گرسنه می ش��وید و ممکن است از برنامه غذایی
خود منحرف ش��وید ،در نظر بگیرید .خیلی از ما خس��تگی روزانه محل کار را در عصر با خوردن بی مورد جبران می نماییم .اگر هم یک
روز به هر دلیلی از رژیم غذایی خود عدول نمودید و یا در مهمانی و یا یک سفر با خوردن بیش از حد افزایش وزن پیدا کردید برنامه ای
برای بازگشت به تغذیه سالم برای خود طراحی نمایید.
 .3همیشه با شکم پر به خرید بروید.رفتن به فروشگاه مواد غذایی در زمانی که گرسنه هستید  ،نسخه ای برای یک فاجعه است  .از روی
یک لیس��ت آماده خرید کنید در این صورت خریدهای آنی در کمترین حد قرار خواهند گرفت  .درست غذا خوردن با موجود بودن مواد
غذایی سالم در یخچال و آشپزخانه شروع می شود .
 .4وعده های غذایی منظم داشته باشید.بهترین زمان ها را برای وعده های غذایی خود که سازگارترین حالت با زندگی شما است ،مشخص
کرده وآنها را حفظ کنید  .وعده های غذایی منظم کمک به پیشگیری از ناخنک زدن می کنند .
 .5غذای خود را پشت میز و از بشقاب بخورید.خوردن غذا از داخل بسته بندیشان و در حالت ایستاده قابل فراموشی است  .شما میتوانید
با نشستن ،به بیش از حد خوردن خاتمه دهید و هوشیارانه از غذای خود لذت ببرید .
 . 6غذا را در ظروف مربوط به هر فرد سرو کرده و مابقی را به ظرف روی اجاق برگردانید .ظروف غذای مملو از غذای روی میز درخواست
خورده شدن دارند و قدرت اراده باورنکردنی الزم است که بتوان برای چند ثانیه به داخل آنها شیرجه نرفت .پس قبل از شروع به غذا به
ویژه در مهمانیها نوع غذا و میزان آن را برای خود در نظر بگیرید.
 .7آهس��ته غذا بخورید ،هر لقمه را خوب بجوید و از طعم غذا لذت ببرید.به یاد داش��ته باش��ید که حدود  20 -15دقیقه زمان می برد تا
مغز ش��ما سیگنال سیر ش��دن شما را به شکم شما صادر کند  .سعی کنید از قاش��قهای کوچکتر و یا چنگال استفاده نمایید و به چنگال
خود دربین لقمه ها استراحت بدهید .از خوردن نوش��یدنی و آب در بین غذا خوردن بپرهیزید چرا که باعث می ش��ود حجم باالتری مواد
غذایی در یک وعده دریافت نمایید.
 .8غذا خوردن جلو تلویزیون و هنگام تماشای فیلم را فراموش نمایید .بدن شما هر ماده غذایی را که دریافت می نماید به عنوان کالری
دریافتی محاسبه می نماید .خیلی از ما در هنگام تماشای تلویزیون به هنگام مهمانی ها توجهی به آن که چه حجم ماده غذایی را بدون
توجه می خوریم نداریم.
 .9اگر ش��ما در بین روز از تنقالت استفاده می کنید ،انتخاب درستی داش��ته باش��ید .خیلی از افراد چاق شاید در وعده های غذایی
اصلی خود آن چنان زیاده روی ننمایند ولی در هنگام خوردن تنقالت توجهی به میزان دریافتی خود ندارند .بیشترتنقالت موجود
در بازار شامل قندهای ساده و نیز چربی های مضر هستند .از میوه جات ،و یا میوه های خشک شده در میان وعده استفاده نمایید.
 .10روز خود را با صبحانه شروع کنید .صبحانه مهم ترین وعده غذایی روز است  .بعد از یک استراحت طوالنی شبانه بدن شما به
سوخت نیاز دارد تا متابولیسم شما را به راه انداخته و انرژی مابقی روز را به شما بدهد  .خیلی از افراد چاق تصور می نمایند که با
نخوردن صبحانه می توانند در دریافت کالری خود صرفه جویی نمایند .ولی واقعیت آنست که این افراد حجم بیشتر کالری را در ساعات
عصر دریافت مینمایند .عالوه بر آن در سوخت و ساز طبیعی بدن اختالل ایجاد کرده که نتیجه ای جز چاقی بیشتر نخواهد داشت.
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انبه جزو اولین میوه هایی است که در مناطق گرمس��یری و استوایی مورد استفاده انس��ان قرار گرفته است .این
روزها انبه به عنوان یک میوه با ارزش تغذیه ای فراوان مورد استفاده قرار گرفته و به عنوان منبع بتاکاروتن (پیش
ساز ویتامین  ،)Aویتامین  Cو پتاسیم به حساب می آید.
 100گرم از این میوه دارای  57کالری انرژی است.

فواید میوه انبه

کاهنده فشار خون
این میوه از منابع بس��یار خوب پتاسیم به حس��اب می آید ،طوری که مصرف آن به افراد مبتال به فشار خون باال
توصیه می شود.
این میوه اندیس گالیس��می باالیی نیز دارد ،یعنی وقتی مصرف ش��ود ،قند خون به یکباره افزایش پیدا می کند
و موجب ترش��ح هورمون انس��ولین می شود .با ترشح این هورمون ،قند به داخل سلول ها وارد شده و دوباره افت
پیدا می کند .به همین دلیل فرد دوباره احس��اس گرسنگی می کند و همین موضوع موجب زود به زود گرسنه
شدن فرد و پرخوری او می شود.
افراد دیابتی این میوه را باید با احتیاط مصرف کنند ،زیرا نیاز به انسولین با خوردن این میوه افزایش پیدا می کند.
میوه ای برای کم خون ها
مش��کل کم خونی در افرادی که از گوش��ت قرمز استفاده نمی کنند ،بیش��تر دیده می ش��ود .به این افراد توصیه
می ش��ود تا از منابع گیاهی آهن بیش��تر استفاده کنند .به عالوه در کنار مواد غذایی آهن دار گیاهی بهتر است از
غذاهایی استفاده شود که جذب این آهن گیاهی را باال می برند.
در این میان ،انبه جزو میوه هایی است که میتوان آن را به همراه منابع گیاهی آهن دار مورد استفاده قرار داد.
در ه��ر  100گ��رم از این میوه 37 ،میلی گرم ویتامی��ن  Cو  2000میکروگرم بتاکاروتن وجود دارد که مطالعات
نشان داده اند دریافت هم زمان این مواد مغذی با آهن ،جذب روده ای این ماده معدنی را افزایش می دهد.
بتاکاروت��ن در روده ب��ا آهن یکی ش��ده و از پیوند آن با ترکیباتی مثل فیتات ها که مانع جذب آهن می ش��وند،
جلوگیری کرده و به این ترتیب برای کم خونی مفید است.
انبه علیه سرطان
مصرف مرتب این میوه از بروز سرطان رحم پیش گیری می کند ،زیرا خاصیت آنتی اکسیدانی دارد.
این میوه به دلیل داش��تن ویتامین  Cو بتاکاروتن ،یک سیس��تم ایمنی بسیار قوی ایجاد می کند .به همین دلیل
مصرف مرتب انبه در برنامه غذایی از بروز عفونت های ویروسی و رش��د تومورهای بدخیم در بدن جلوگیری می
کند.
دریافت مقادیر باالی بتاکاروتن موجب فعالیت هرچه بیش��تر سلول های سیس��تم ایمنی می ش��ود .به این دلیل
متخصصان تغذیه ،مصرف انبه را به گروه های سنی با سیس��تم ایمنی ضعیف تر مانند سالمندان ،بچه ها و زنان
باردار توصیه می کنند.
طرز خرید انبه
وقتی می خواهید این میوه را بخرید ،اول خوب به انبه ها نگاه کنید .توجه داش��ته باش��ید که پوست یکنواختی
داشته باشند ،البته ممکن است قسمت هایی روی این میوه وجود داشته باشند که به رنگ سبز تیره،
زرد و قرمز در آمده است .به عالوه ،هنگامی که آن را فشار می دهید ،باید پوست این میوه
نرم باشد .اگر لکه های سبز تیره روی این میوه باشد ،یعنی این میوه به خوبی نرسیده
است و می توان آن را در دمای اتاق قرار داد که با گذشت چند روز می
رس��د و به محض آن که کامال رسید ،می توان آن را به مدت
دو هفته در یخچال نگهداری کرد.
در ضمن ،برای تس��ریع در رسیدن این میوه می توانید
آن ه��ا را داخل پاک��ت کاغذی و در دم��ای اتاق قرار
دهید که سرعت فرآین��د رسیدن این میوه ها افزایش
پیدا می کند.
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ســــــــــالمت
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یک اراده
تحسین برانگیز
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اسپنسر وست را همه باید بشناسند .او 31
سال پی��ش در تورنتو ،کانادا متولد ش��د و
زمانی که تنها پنج سال داش��ت بدلیل یک
اختالل ن��ادر ژنتیک��ی در ست��ون فقرات،
پاه��ای خود را از ناحیه زی��ر لگن از دست
داد .پزش��کان آن زم��ان به پ��در و مادر او
هش��دار دادند که اسپنس��ر هرگ��ز قادر به
نشس��تن نخواهد بود .ام��ا انگیزه و اراده ی
غیرقابل وصف او باعث شد تا بدون در نظر
گرفتن مشکالت ناشی از این نقص عضو از
هم��ان کودکی کارهای غیر ممکن را انجام
ده��د .او با مقاومت هر چه تمامتر بر درد و
رنجش غلبه کرد و پیام الهام بخش خود را
در به چالش کشیدن موانع زندگی به گوش
جهانی��ان رساند .بطوریک��ه در حال حاضر
مخاطبان زیادی در سراسر دنیا او را بعنوان
استاد انگیزه به رسمیت می شناسند ...
او اخیرا بهمراه دوستان کوهنوردش به قله
کلیمانج��ارو صعود کرد در حالیکه در طول
این سفر هفت روزه تنها دستانش بودند که
او را ب��ه جلو می راندن��د ،با صعود به باالی
بلندترین کوه در آفریقا باز هم ثابت کرد که
نیروی اراده حد و مرزی ندارد.
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حیاط خلــــــــــــوت

شماره  44تابستان 1391

آدم هایی هستن که :
هروقت ازشون بپرسی چطوری؟ می گن ﺧﻮﺑﻢ..
وقتی می بينن يه گنجشک داره رو زمين دنبال غذا می گرده ,
راهشون رو کج می کنن از يه طرف ديگه می رن که اون نپره ...
اگه يخ ام بزنن ,دستتو ول نمی کنن بزارن تو جيبشون ...
اين آدما همونايين که براتون حاضرن هرکاری بکنن
اينا فرشتن ...
تنهاشون نزارين .داغون می شن !!!
همين ها هستند که دنيا را جای بهتری می کنند …چيزی شبيه يک بوسه
مثل آن راننده ﺗﺎﮐﺴﯽ ای که حتی اگر در ماشينش را محکم ببندی بلند می گويد :روز ﺧﻮﺑﯽ داشته باشی .
! ...آدم هايی که توی اتوبوس وقتی تصادفی چش��م در چشمش��ان می شوی ،دستپاچه رو بر ﻧﻤﯽ گردانند ،لبخند می زنند و هنوز نگاهت
می کنند .
آدم هايی که حواسشان به بچه های خسته ی توی مترو هست ،بهشان جا می دهند ،گاهی بغلشان می ﮐﻨﻨﺪ.
دوست هايی که بدون مناسبت کادو می خرند ،مثال ...می گويند اين ش��ال پش��ت ويترين انگار مال تو بود .يا گاهی دفتريادداشتی ،نشان
کتابی ،پيکسلی .
آدم هايی که از سر چهار راه ،نرگس نوبرانه می خرند و با گل می روند خانه .
آدم های پيامک های آخر ش��ب ،که يادش��ان نمی رود گاهی قبل از خواب ،به دوستانش��ان يادآوری کنند که چه عزيزند ،آدمهای پيامک
های پُر مهر بی بهانه ،حتی اگر با آن ها بدخلقی و بی حوصلگی کرده باشی .
همين ها هستند که دنيا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن
وقتی از کنارشون رد ميشی بوی عطرشون تو هوا مونده !
آدم هايی که هر چند وقت يک بار ايميل پرمحبتی می زنند که مثال تو را می خوانم و ﺑﻌﺪ از هر يادداشت غمگين ،خط هايی می نويسند
که يعنی هستند کسانی که غم هيچ کس را تاب نمی آوردند .
آدم هايی که اگر توی کالس تازه وارد باشی ،زود صندلی کنارشان را با لبخند تعارف می کنند که غريبگی نکنی .
آدم هايی که خنده را از دنيا دريغ نمی کنند ،توی پياده رو بستنی چوبی ليس می زنند و روی جدول لی لی راه می روند .
همين ها هستند که دنيا را جای بهتری می کنند برای زندگی کردن .
مثل دوستی که هميشه موقع دست دادن خداحافظی ،آن لحظه ی قبل از رها کردن دست ،با نوک انگشتهاش به دست هايت يک فشار
کوچک می دهد و وقتی از کنارشون رد ميشی بوی عطرشون تو هوا مونده . ...
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هن��وز عکسی از مددجویان در م��ورد زباله به دست ما نرسیده
اس��ت .ب��رای همین ای��ن صفحه را تک��رار کردهای��م و منتظر
عکسهای شما هستیم.
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از زبالهها عكس
بگيريد و بفرستيد
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حتماً تا کنون به دفعات ش��اهد صحنه های��ی از پرتاب زباله از
شیش��ه های پایین آمده ماش��ین ها در خیابان ها,بزرگراه ها و
کوچه ها  ,بوده اید.تعجب ش��ما ش��اید از دیدن مدل باالی این
ماش��ینها و کالس باالترسرنش��ینانش بیشتر شده باشد! البد به
دفعات دیده اید که خیلیها اشغال های خوردنی های خود را در
جوی های کنار خیابان ,که در ناخوداگاهشان سطل اشغالهایی
در امت��داد خیابان است,انداخته اند.جوی های مملو از میوهها و
سبزیجات گندیده را هم در مجاورت مغازه های میوه فروش��ی
حتما دیده اید.حتماً شاهد انبوه زباله های رنگارنگ در مجاورت
دیدن��ی ترین و قش��نگترین مک��ان های توریستی کش��ورمان
بودهاید.
کجای کار ایراد دارد؟ کمبود سطل
زباله در سطح ش��هر؟ نبود آموزش
در خص��وص چگونگی دف��ع زباله؟
بیتوجهی شهروند آن به شعارشهر
ما خانه م��ا؟ ویا بی مسؤولیتی تک
ت��ک ما نسب��ت ب��ه چگونگی دفع
زباله؟
ب��ارش ب��اران و ب��رف و تگرگ در
هفتهه��ای قب��ل را ک��ه یادت��ان
هست؟حتم��اً اخب��ار روزنامهه��ا و
تلویزی��ون را دیدهای��د واز خسارت
مالی که این باران بهاری بدون خبر
قبلی ایجاد ک��رد خبر دارید؟چقدر
ازای��ن خسارته��ا مرب��وط ب��ه پر
ب��ودن جویه��ای مس��دود ش��ده
توس��ط زبالههای خیاب��ان بودند؟
اگ��ر همت و ت�لاش ش��بانهروزی
ماموران ش��هرداری نبود آیا امکان
بوجود آمدن ی��ک فاجعه انسانی و
محیطی خیلی دور از ذهن بود؟ آیا
نبای��د تک تک م��ا نسبت به حفظ
محیط زیستمان حساس باشیم؟آیا
نباید تفکیک زباله (جداکردن زباله
خشک از تر) را از خانه و محل کار
شروع کنیم؟
نش��ریه توانیاب قصد دارد در هر ش��ماره خ��ود صفحاتی را به
محیط زیست اختصاص ده��د .در این مورد نیاز به عکسهایی
ک��ه از زباله میگیری��د داریم :انبوه زبالهه��ا در تفریحگاهها پای
کوهه��ا در جویه��ا ی خیاب��ان ،در معابر ش��هرها و مکانهای
دیدن��ی عکسهای دریافت ش��ده با ذکر نام عکاس در نش��ریه
توانیاب چاپ می شود .منتظر عکسهایی که به روابط عمومی
مجتمع رعد تحویل می دهید ،هستیم.
نشریه توان یاب

از نـگاه دوربین

سعیده اکبری

زمزمـــــــــــــــــــهها
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پرنـــده روی ش�اخه
نشس�ت در سین�ه اش ب�ی
تاب�ی موج می زد  .آوازی کوتاه سر
داد و ب�از آرام گرفت و به سکوت خود
ادامه داد .در پی ش�نیدن یک نشانه بود
 .مدتی گذش�ت  .گویی صدایی از سوی
دیگر آمد و در دلش رسوخ کرد صاحب
صدا را نمی شناخت اما خود صدا برایش
دلگرم کنن�ده بود  .جواب�ی کوتاه به آن
ص�دا داد و باز هم آرام اما در دل بی تاب،
در جایش نشست .در حال گفتگو با خویش
بود  .در حنجره اش سنگینی چیزی مثل سنگ
او را از آواز خوانی باز داش�ته بود  .صدای آشنا را
دوباره ش�نید باز هم جوابی کوت�اه و ادامه سکوت ،نه
ادامه گفتگو با خود را از سر گرفت .روزها گذش�ت و آن آوا
آش�ناتر ش�د برایش  .آن صدا متعلق به پرنده ای بود بسیار دور
از او اما عجیب که کامال برایش قابل ش�نیدن بود .با آن پرنده احساس
دوستی کرد و آغاز کرد به گفتگو با او و البته با خود به طور مداوم و هر روز
 .سخن نهفته در دلش را با مشقت به وسیله کلمات به پرنده دوست گفت .گرچه
چیزهای دیگری هم بود که نتوانس�ت و ی�ا نخواست بگوید .هر بار که به دوستش
می اندیش�ید به ن�دای قلب خود گوش می سپرد تا بفهمد چ�ه کند و به حرف قلب
خود گوش می کرد  .احساس شیرینی دراین میان احساس می کرد که از سوی پرنده
دوست قلبش را تکان می داد  .اما حرفش هنوز مبهم بود این را فهمیده بود که حرف
دل خ�ود را نم�ی تواند بر زبان جاری کند  .اما می دانس�ت تنها یک نگاه می تواند همه
قصه بغض ها و اشک های او را برمال سازد در همین اثناء دوستش به او گفت به آنجا نگاه
کن سر برداشت تا ببیند منظور دوست پرنده چه بوده چشمانش چیزی در ابتدا ندید کمی
چشمانش را تنگ کرد اما چیز مبهمی می دید  ،مفهوم حرف دوست خود را نمی توانست
بفهمد  .دیگر این همه گیج بودن او را دل آزرده کرده بود  .از طرفی پرنده دوست او هم او
را آن طور که حقیقت بود در نیافته بود .تصمیم گرفت برود به پرهایش تکانی داد اما چقدر
خسته بود برای پریدن کمی دیگر ماند برای نیرو گرفتن  ،زمان گذشت و او توانست کمی
نیروی از دست رفته را باز یابد و پر گش�ود و با دلی کزکرده و دلگیر از دیده نشدن توسط
دوس�ت خود او را به خ�دا و خود را به آسمان سپرد  .او به راستی رفته بود تا باز تنهایی
و دنیای خود و دوستان خود را در آغوش بگیرد و به دنبال عش�ق نرود تا زمانی که باز
ع�زم مهاجرت کند .در این میان پیام�ی از راه دور از آن پرنده که آهنگی از دلتنگی
او و غمش به دلیل شکس�تن دل کس�ی بود ،به گوش این پرنده رسید باز اندیش�ید
و خ�ود را به ن�دای قلبش سپرد به آرامی نزد پرنده دوست برگش�ت کالمش کم
ش�د اما ب�از در پی گفتن بود و چق�در حرف زدن برایش سخت تر ش�ده بود
ب�از هم از دوستش خواست تا آنچه می گوید را بش�نود نه آنچه را خودش
دوس�ت دارد اما باز هم قصه تکرار ش�د دیگر پذیرفت که فهمیده
نخواهد ش�د اما اش�کهایش را پنهان کرد و از روی شاخه
نپرید  ،ش�یرین بود ک�ه در کنار او بود ،
و البته این ش�ادی گاه�ی مانند موج
می آم�د و می رف�ت و او باقی می
ماند و تحمل سنگینی در حنجره
اش  .با خودش فکر کرد سر انجام
روزی ی�ا در کن�ار او خواه�د
ماند و یا پر خواهد گش�ود
و خواه�د رفت به آغوش
زندگی ساب�ق خود و با
این اندیشه به خواب
و بـیـ�داری فرو
رفت.
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آیین تجلیل از برگزارکنندگان جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع)
به منظور قدردانی از تالشها و خدمات هیأت داوران ،ستاد اجرایی ،دبیرخانه ،کارکنان مرتبط و نیروهای پشتیبانی کننده جشنواره ملی
حضرت علی(ع) آیین تجلیل از دستاندرکاران این طرح ملی در مجتمع رعد برگزار شد.
بر اساس این گزارش در پی برگزاری موفقیتآمیز مراسم پایانی جشنواره ملی حضرت علی اکبر (ع) در بخش جوانان برتر با توانایی خاص
طی مراسمی برگزار کنندگان این حرکت ملی مورد تجلیل قرار گرفتند.
در ای��ن مراس��م مهندس احمد میرزاخانی رئی��س هیأت مدیره مجتمع با اظهار خرسندی از برگزاری جش��نواره ملی حضرت علی
اکبر (ع) توسط دوستداران مجتمع رعد ،افزود :در ش��رایط امروز باید به سمت اهداف متعالی و بلندی نظیر :ارتقا کیفیت خدمات
آموزشی ،اشتغال ،برگزاری دورههای کارشناسی و بهرهمندی از اصول توان بخشی مبتنی بر جامعه حرکت کنیم.
در ای��ن مراس��م از اعضای گروه همیاری جوانان ،گروه موسیقی ،ش��اعر و آهنگساز ترانه جش��نواره با عن��وان تپش ،گروه اداری و
پشتیبانی ،گروه روابط عمومی ،اطالع رسانی و تبلیغات ،اعضای هیأت داوران و اعضای ستاد اجرایی جشنواره با اهداء لوح سپاس تجلیل
شد.
شایان ذکر است در قسمتی از این مراسم گروه موسیقی رعد به سرپرستی و خوانندگی محمد خجسته ،ترانه تپش را که برای اجرای در
مراسم پایانی جشنواره آماده کرده بودند ،به صورت زنده اجرا کردند.
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آغاز ثبت نام برای
سال تحصیلی
جدید مرکز علمی
کاربردی رعد
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مرک��ز آم��وزش علم��ی– کاربردی رعد که از مهرماه سال  90برای آم��وزش عالی توانیابان ،فعالیت خود را آغ��از کرده برای معلوالن،
بهسازی و مناسب سازی ش��ده است و در مورد تمامی دغدغههای این گروه ش��امل پله ،آسانسور ،رمپ ،سرویس بهداشتی و ...تدابیر
الزم را اندیشیده با این حال این مرکز آموزش عالی تاکنون تعداد کمی از افراد دارای معلولیت جسمی – حرکتی را برای ادامه تحصیل
در خود جای داده است که الزم است واجدین شرایط از این امکانات حداکثر استفاده را بهعمل آورند.
اين دانش��گاه براي نيمسال اول سال تحصيلي جدید در دوره کارداني پودماني در رش��تههاي گرافيک ،نرم افزار کامپيوتر و حسابداري
از افراد داراي معلوليت ثبتنام ميكند.
ثبتنام داوطلبان از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني  www.sanjesh.orgانجام ميشود و داوطلبان براي کسب اطالعات
بيشتر مي توانند با شماره  021– 88371101تماس گرفته يا به وب سايت  www.raad-ac.irمراجعه كنند.
مجتمع رعد انتظار دارد خوانندگان ،این خبر را به تمامی دوستان و آشنایانشان که دچار معلولیت هستند و میتوانند از این امکانات
به نحو احسن استفاده کنند ،اطالعرسانی کنند.
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دکتر حسین
عالقهبند به
ریاست مرکز
آموزش
علمیکاربردی
رعد منصوب شد
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با حضور رئیس مؤسسه آموزش عالی علمیکاربردی بهزیستی کشور ،چند نفر از کارشناسان
آن مؤسس��ه ،هیأت مدیره و روسای گروههای مرکز آم��وزش علمی کاربردی رعد و اعضاء
هیأت مدی��ره مجتمع نیکوکاری رعد ،طی مراسمی حک��م مسؤولیت مرکز آموزش علمی
کاربردی رعد ،به دکتر حسین عالقهبند تقدیم شد.
در این مراسم مهندس احمد میرزاخانی رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
با ذکر خالصهای از مراحل شکلگیری مرکز علمیکاربردی رعد،گفت :مرکز علمیکاربردی
رعد با استقبال چش��مگیر دانش��جویان مواجه است و با جذب حدود  700نفر دانش��جو به
نقطهای رسیدیم که باید برای ترمهای بعدی محدودیتهایی را در نظر بگیریم.
وی ب��ا بی��ان این نکته که مجتم��ع رعد در آموزشهای حرفهای موفق ش��ده است100 ،
درصد کارآموزان رش��ته حسابداری را به اش��تغال برساند ،اظهار امی��دواری کرد :روزی را
ش��اهد باشیم که  50درصد دانشجویان مرکز علمی،کاربردی رعد را افراد توانیاب و دارای
ت آمده
معلولیت به خود اختصاص داده باش��ند .هر چند امروز هم بر اساس دادههای بدس 
از یک پژوهش میدانی ،میزان جذب دانشجویان معلول مرکز علمی،کاربردی رعد  5درصد
از سایر دانشگاهها و مراکز آموزشی باالتر است.
دکتر حسین عالقهبند رئیس مرکز آموزش علمیکاربردی رعد در این مراسم ضمن تشکر
از فرصت��ی که برای خدمت به جامعه معل��والن در اختیارش قرار گرفته است ،افزود :برای
رسی��دن به اهداف مجتم��ع رعد که همان توانمندسازی و اش��تغال پایدار
اف��راد دارای معلولیت اس��ت ،عالوه بر حمایت مس��ؤوالن مجتمع رعد به
همفکری و همکاری مؤسسه آموزش عالی علمی،کاربردی بهزیستی کشور
هم نیاز داریم.
وی تحصیالت تکمیلی افراد توانیاب را یک ضرورت انکار ناپذیر برش��مرد
و گفت :امروز وجود مراکز علمی ،کاربردی برای به اش��تغال رساندن افراد
جویای کار یک الزام حتمی به شمار میرود و این موضوع برای افراد دارای
معلولیت اهمیت فوقالعادهای دارد.
در ادامه مراسم مهندس محمد حسین ریاحی رئیس مؤسسه آموزشعالی
علمیکارب��ردی بهزیستی کش��ور ضمن تأکید بر جایگ��اه این مؤسسه در
توسعه دورههای کاربردی ،اف��زود :مؤسسه علمی،کاربردی بهزیستی امروز
ب��ا  4دستگ��اه ملی از قبیل :سازم��ان بهزیستی ،وزارت تع��اون ،کار و رفاه
اجتماعی ،وزارت عل��وم ،تحقیقات و فناوری و سازمان فنیحرفهای ارتباط
دارد و مجری سیاستها و برنامههای این دستگاههای نظارتی است.
ریاحی با بیان این نکته که در حال حاضر  32مرکز آموزش علمی،کاربردی
زی��ر نظر مؤسسه متبوعش در حال فعالیت هستند ،افزود :تا پیش از اینکه
م��ن مسؤولیت ای��ن مؤسسه را بر عه��ده بگیرم ،سیاس��ت تأسیس مراکز
آموزش علمی،کاربردی از طریق دستگاههای دولتی دنبال میشد اما امروز
افتخ��ار داریم ،اولین مرکز آموزش علمی کاربردی غیر دولتی ،به نام مرکز
علمیکارب��ردی رعد با امکان��ات و توانایی باال در عرصه آم��وزش و تربیت نیروی توانیاب
تحصیلکرده وارد حوزه فعالیتهای آموزشی و دانشگاهی شده است.
رئی��س مؤسسه عالی بهزیستی با بیان ضوابط درجهبن��دی مراکز علمیکاربردی بر اساس
میزان جذب دانش��جو تأکید ک��رد :مراکزی که تا  1000نفر دانش��جو جذب کنند درجه
ی��ک ،مراک��زی که تا  650نفر دانش��جو جذب کنن��د درجه  2و مراکزی ک��ه تا  450نفر
دانش��جو جذب کنند درجه  ،3ارزیابی میش��وند .همچنین از طرف دیگر ضمن احترام به
سیاستکاری مرکز علمی،کاربردی رعد برای جذب بیش��تر دانشجویان توانیاب ،توجه به
این نکته هم حائز اهمیت است که جذب دانش��جویان غیر معلول میتواند فاصله و شکاف
افراد معلول و غیر معلول را درجامعه کاهش دهد.
در ادام��ه مراسم ،نف��رات حاضر دیدگ��اه خود را ب��رای ارتقا فعالیتهای آموزش��ی مرکز
علمیکارب��ردی رعد مطرح کردند و در پایان ،حک��م مسؤولیت دکتر حسین عالقهبند به
ایش��ان تقدیم ش��د .در قسمتی از این ابالغیه آمده است؛ با عنایت به جایگاه مراکز علمی
کارب��ردی و اهمیت آن در ارتقای علمی و افزایش مه��ارت سرمایهانسانی کارآمد با هدف
سیاستگذاری ارایه خدمات تخصصی به جامعه هدف بهزیستی ،شایسته است در چارچوب
شرح وظایف ابالغی این مؤسسه نسبت به برنامهریزی و تعامل مناسب ،تمام توان و اهتمام
خویش را جهت توسعه کمی و کیفی خدمات آموزشی ،پژوهشی آن مرکز به کار گیرید.
در پای��ان ای��ن مراسم از خدمات مهندس احمد میرزاخانی بنیانگذار و رئیس هیأت مدیره
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد ،همزمان با سالروز تولدشان تجلیل شد.
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اهم فعالیتهای
مجتمع رعد
در زمینه
کمکرسانی به
زلزلهزدگان
آذربایجانشرقی
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دوب��اره در حادث��های دیگ��ر ،گروه��ی از
هموطنان عزیزمان ب��ا زندگی وداع کردند.
زمین لرزهای در استان آذربایجانی ش��رقی
مناطق اهر و ورزقان را لرزاند و خسارتهای
مالی و جانی فراوانی را به جای گذاشت.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد ضمن ابراز
همدردی با بازماندگان این حادثه طبیعی،
حس�اب ش�ماره338054718 :
بانک تج�ارت هرمزان ،ش�ماره ش�با:
Ir310180000000000338054718به
نام مجتمع آموزش�ی نیک�وکاری رعد
و کارت مجازی عضو ش�بکه شتابی به
ش�ماره  6273539991664404بانک
تج�ارت را ب��رای جم��عآوری کمکهای
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نقدی هموطنان اختصاص داده است.
همچنی��ن هموطن��ان میتوانند کمکهای
نقدی خود را با ذکر ،کمک به زلزله زدگان
در قسم��ت پرداخت آنالین وب سایت رعد
واریز نمایند.
یقین��اً احساس مسؤولی��ت و نوع دوستی
دوستداران مجتمع رعد در حوادث مشابه
مانن��د زلزله بم ،زلزله بجنورد  ،سیلزدگان
خراسان ش��مالی و سیل پاکستان خاطرات
زیبای��ی از کمک ب��ه آسیب دیدگ��ان به
یاد میآورد .همچنی��ن ستاد رسیدگی به

ام��ور معلوالن زلزل��ه آذربایج��ان با حضور
نمایندگان هیأت مدیره ،گروههای همیاری
بانوان و جوانان در مجتمع تش��کیل ش��ده
است و ضمن تماس با سازمانهای امدادی
نظی��ر هالل احمر ب��ه زودی فهرست اقالم
مورد نیاز اعالم خواهد کرد.
در همین ارتباط با حض��ور مهندس احمد
میرزاخانی رئیس هیأت مدیره مجتمع رعد
و نمایندگ��ان گروه های همی��اری بانوان و
جوان��ان و همچنی��ن مدی��ران بخشهای
مرتب��ط ،نخستی��ن جلسه ست��اد کمک به
زلزله زدگان آذربایجان شرقی تشکیل شد.
در این نشست ابتدا راههای کمک رسانی به
هموطن��ان آسیب دیده مورد بحث و تبادل
نظ��ر قرار گرف��ت و پ��س از تعیین حساب
بانک��ی برای جم��عآوری کمکهای نقدی،
مق��رر ش��د کمک ه��ای مالی ش��هروندان
نیکوکار در زمینه احداث واحدهای درمانی،
آموزشی یا مسکونی مورد نیاز مناطق زلزله
زده به کار گرفته شود.
همچنی��ن در خصوص فهرست کمکهای
غیر نقدی ضمن توصیه به هموطنان برای
اهدا کاالها و تجهیزات نو و جدید این اقالم
به شرح زیر اعالم شد.
 چادرهای اسکان موقت و پتو انواع مواد غذایی کنسرو شده آب معدنی وسای��ل پخ��ت و پ��ز ،گرمایشی و چراغ قوه
 وسایل بهداشتی وسای��ل کم��ک حرکت��ی:ویلچر ،واکر و عصا
در ادامه این جلسه ش��ماره
تلف��ن  88371104ب��رای
تم��اس با دبیر ست��اد تعیین
ش��د و طی نام��های به مراکز
رعد تقاض��ا ش��د در اقدامی
مش��ابه به کم��ک هموطنان
آسیب دیده بشتابند.
از سوی دیگر سایت تخفیفان
با حمای��ت از حرکت مجتمع
رعد در اطالعیهای خط��اب به خریدارانش
چنین نوش��ت :وقتی صحبت از نجات جان
و مال ش��خصی به میان باشد هر کسی در
حد خودش قدم��ی بر میدارد وای به حال
آنکه صحبت از تع��داد زیادی از هموطنان
بیگناهی اس��ت که درگیر خش��م طبیعت
شدند و جان ومالشان را در این راه از دست
دادند؛ داست��ان آذربایجان و اهر هم همین
داستان تلخ و غ��م انگیز است  ،روستاهایی
ک��ه با خاک یکسان ش��ده و عزیزانی که از
دس��ت رفتهان��د همه حاص��ل از زلزلهای با
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قدرت  6.2ریشتر است و حاال همه ایران و
هم��هی ایرانی ها دست در دست هم دادند
و هرکدام از گوش��ه کن��اری در حال جمع
آوری و رسان��دن کمک ب��ه این عزیزانند تا
شاید کمی شریک غمهایشان شوند و دست
برادریشان را بفشارند.
«خیری��ه رع��د» نیز ب��ا کم��ک دوستان و
گروههای همی��ار در این مهم قدم کوچکی
برداش��ته اس��ت و موسس��ه «تخفیفان» به
عن��وان یکی از همراهان رع��د در کنار این
خیری��ه ،در ح��ال جم��ع آوری کمکهای
انسان دوستانه است ب��ه طوریکه کمتر از
یک روز بیش از  1600نفر کمکهای خود
را از طریق این وب سایت اهدا کردهاند .جا
دارد تا با نگ��ارش و درج این خبر قدردانی
ویژهای از این موسس��ه و همه عزیزانی که
م��ا و هموطنان آذری را در ای��ن راه یاری
میکنند ،انجام دهیم .
همچنی��ن با همکاری گ��روه همیاران رعد
و ب��ا کسب مجوز از ش��هرداری منطقه  2و
مساعدت مسؤوالن شهری ،چادر جمعآوری
کمکه��ای مردمی مجتمع رعد به مدت 4
روز در میدان صنعت مستقر شد و با حضور
اعضای گروهه��ای همیاری بانوان و جوانان
در غرف��ه جمع آوری کمکه��ای مردمی،
ام��داد رسانی ب��ه هموطن��ان آسیبدیده
سرعت بیشتری بخشیدند.
همچنی��ن ست��اد جم��عآوری کمکهای
مردمی در ساختمان مجتمع رعد از ساعت
 10صبح تا  10ش��ب کمکهای مردمی را
دریافت و بستهبندی میکردند.
ش��ایان ذک��ر اس��ت ،اولی��ن محمول��ه از
کمکه��ای مردم چن��د روز پ��س از وقوع
حادثه به مناطق زلزلهزده اعزام شد.
در ادامه جمعآوری کمکهای مردمی ،ستاد
کمک به زلزلهزدگان آذربایجان ش��رقی در
پ��ی ارس��ال نخستین محمول��ه کمکهای
غیر نقدی به هموطن��ان آسیب دیده ،تازه
تری��ن فهرست نیازهای این مناطق را اعالم
کرد.استقبال چش��مگیر اعضا و دوستداران
مؤسسه خیریه رعد موجب شد کمتر از 48
ساعت نخستین محموله کمکهای مردمی
به مناطق آسیبدیده اعزام شود.
ضروریتریت وسایل مورد نیاز:
وسای��ل درمانی و دارویی ش��امل :دستگاه
اکسی��ژن ،عصای مچی ،عص��ای زیر بغلی،
تش��ک م��واج ،توالت و حمام سی��ار ،الکل،
پنبه ،بتادین ،سرنگ ،آنتی بیوتیک ،باند و...
وسایل ضروری ش��امل :چراغ خوراکپزی،
چراغق��وه ،فالسک چای ،کلم��ن آب ،پتو،
کیسه خواب و...

وسایل بهداش��ت فردی :دمپایی ،دستمال
کاغذی ،شامپو و...
مواد غذایی :چای ،برن��ج ،روغن ،قند ،نان
بستهبندی شده و...
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مواد شوینده :پودر لباسشویی ،صابون و...
صب��ح ش��نبه  28م��رداد ب��ا هماهنگی و
اخ��ذ مجوز از ش��هرداری منطق��ه  ،2چادر
جم��عآوری کمکه��ای مردم��ی مجتمع
آموزشی نیکوکاری رعد از میدان صنعت به
جنب مجتمع تجاری میالد نور منتقل شد.
همچنین ست��اد کمک رسان��ی در آخرین
نش��ست خ��ود تصمی��م گرف��ت ،مهل��ت
جم��عآوری کمکهای غیر نق��دی تا پایان
روز دوش��نبه  30م��رداد تمدید ش��ود .بر
این اساس ش��هروندان نیکوک��ار توانستند
کمکه��ای خود را عالوه بر مجتمع رعد به
چادر این خیری��ه مستقر در جنب مجتمع
تجاری میالد نور تحویل دهند.
حض��ور هنرمن��دان در کمکرسان��ی ه��م
فوقالع��اده بود و اق��دام نیکوکارانه برادران
هنرمن��د خس��روی و حض��ور در مجتم��ع
آموزش��ی نیکوک��اری رعد ب��رای حمایت
از آسیب دیدگ��ان زلزل��ه آذربایجان مورد
استقبال چشم گیر شهروندان نیکوکاران به
ویژه جوانان قرار گرفت.
ب��ه دعوت گ��روه همی��اری جوان��ان رعد،
هنرمن��دان نیکوک��ار؛ سی��روان و زانی��ار
خس��روی ضم��ن حض��ور در جم��ع اهدا
کنندگ��ان کمکهای نق��دی و غیر نقدی،
مشوق آنها در این راه خداپسندانه شدند.
در ای��ن برنامه برادران خس��روی با امضای
کارتهای تش��کر و اه��دای آن کارتها به
ش��هروندان نیکوکار از اقدام انسان دوستانه
آنها قدردانی کردند.
حض��ور جوان��ان نیکوک��ار و همچنی��ن
عالقهمن��دان به ای��ن خوانندگ��ان جوان،
گرم��ی خاصی ب��ه این مراس��م داده بود و
ش��رکتکنندگان در ای��ن مراسم ب��ا اهدا
کمکهای مالی و غیر نقدیش��ان به مجتمع
رع��د از بازماندگ��ان این حادث��ه طبیعی
حمایت کردند.
بر اساس این گزارش ،بسته بندی هدایای
مردم به تفکیک وسایل بهداشتی ،درمانی،
البسه ،وسای��ل منزل ،کاالهای خواب ،مواد
مصرف��ی و غذایی و  ...با حض��ور جمعی از
نیروه��ای داوطل��ب انجام ش��د و کاالها به
تعداد و نوع جنس در کارتنهای مخصوص
بستهبن��دی و ب��ا نصب برچس��ب تفکیک
شدهاند.
پ��س از  2هفت��ه ت�لاش خستگیناپذی��ر
گروهه��ای همی��اری بان��وان و جوان��ان و

همچنی��ن کارکنان مجتمع
رعد ،مرحله اول جمع آوری
کمکه��ای غیر نق��دی به
هموطنان آسیب دیده زلزله
آذربایجان خاتمه یافت.
 2هفت��ه همک��اری و تالش
گسترده دوستداران رعد در
قالب برپایی چادر جمعآوری
کمکهای مردمی در سطح
ش��هر ،فعالس��ازی ست��اد
جم��عآوری کمکه��ای
مردم��ی در ساختمان رعد،
دع��وت از هنرمن��دان برای
تش��ویق م��ردم نیکوک��ار
و برگ��زاری فعالیته��ای
فرهنگی به نفع زلزلهزدگان،
نتایج و دستاوردهای خوبی
در پ��ی داش��ت و حج��م
گستردهای از کمکهای غیر
نقدی جمعآوری ،تفکیک و
بسته بندی شد.
بر اس��اس تصمی��م متخذه
در ست��اد کمکرسان��ی،
مق��رر ش��د گ��روه اعزام��ی
پ��س از بازدی��د از منطقه و
فراه��م آوردن زمینه توزیع
هدایای جمعآوری ش��ده در
صورت نیاز ،در اطالعیههای
بع��دی فهرست اق�لام مورد
نی��از مناط��ق زلزل��هزده را
ب��ه ش��هروندان نیکوک��ار
اطالعرسان��ی کنند .ش��ایان
ذکر است جلسات مش��ترک
خیری��ه رع��د با مس��ؤوالن
خیریهه��ا و مؤسس��ات
عمران��ی ،نظیر :پی��ام امید،
سیب سرخ ،ش��رکت مبنا و
مهر گیتی برگزار شده است
و طی این جلسات مهمترین
راه کاره��ای امدادرسان��ی
و ساخ��ت و س��از درمناطق
آسیب دی��ده م��ورد تبادل
نظر قرار گرفته و کارگروهی
ب��رای جم��عآوری اطالعات
کاربردی انتخاب شده است.
مجتم��ع رع��د در پای��ان
مرحله نخست کمکرسانی
به هموطن��ان زلزل��هزده از
ت ارزشمند تمام عزیزانی که با اهدای
حمای 
کمکه��ای نقدی و غیرنقدی خود جلوهای
دیگ��ر از همدل��ی و همی��اری را به نمایش
گذاشتند ،صمیمانه قدردانی میکند.
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دالوریهای
کاروان
دالور ایران
در تاریخ
پارالمپیک
ثبت شد
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دفتر پارالمپیک چهاردهم بسته شد
و كسب جايگاه يازدهمى در پارالمپيك
 2012لن�دن ب�ا  10مدال صلا 7 ،مدال
نق�ره و  7مدال برن�ز حاصل دست رنج
كاروان ورزشى دلوار ایران بود.
دارن�دگان م�دال طلا عبارتان�د
از:جلي�ل باقرى (پرتاب وزن�ه) ،پيمان
نصيرى (دوى  1500مت�ر) ،زهرا نعمتى
(تيروکمان) ،محس�ن کائي�دى (پرتاب
نيزه) ،سيامند رحمان ،نادر مرادى ،على
حسينى و مجيد فرزين (وزنه برداري)،
جواد حردانى (پرتاب ديسک) و محمد
خالوندى (پرتاب نيزه).
دارن�دگان م�دال نق�ره عبارتان�د از:
مه�رداد ک�رمزاده (پرتاب ديس�ک)،
کام�ران ش�کرى (پرت�اب ني�زه)،
محس�ن کائيدى (پرت�اب وزنه) ،سجاد
نيکپرس�ت (پرت�اب ني�زه) ،روحاهلل
رستمى(وزن�ه ب�رداري) ،عبدالرض�ا
جوکار(پرت�اب نيزه) و تيم ملى واليبال
نشسته.
دارن�دگان م�دال برن�ز عبارتان�د از:
ساره جوانمردى (تفنگ بادى  10متر)،
على صادقزاده (وزنه ب�رداري) ،جواد
حردانى (پرتاب وزن�ه) ،فرزاد سپهوند
(پرت�اب ديس�ک) ،عل�ى محمديارى
(پرتاب ديسک) ،ريکرو تيمى بانوان و
تيم فوتبال هفت نفره.
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آیین گشایش رقابتهای چهاردهمین دوره
پاراالمپیک ،با حضور  4200نفر ورزشکار از
 165کشور دنیا در ورزشگاه المپیک لندن
برگزار شد.
در آغ��از مراس��م و پی��ش از آنک��ه رژه

ورزش

تیمها آغاز ش��ود ملک��ه انگلستان به همراه
«فیلی��پ کریون» رئیس کمیته بین المللی
پارالمپی��ک که خود اهل انگلستان است در
جایگاه اصلی حاضر شدند.
در مراسم افتتاحیه بازیه��ای پارالمپیک،
افرادی چون پروفسور «استفان هاوکینگ»
مش��هورترین دانش��مند فیزی��ک دارای
معلولی��ت که در قی��د حیات هس��ت ،نیز
حضور داشتند.
پیکارهای پارالمپیک لندن از روز پنجشنبه
 9شهریور  91شروع و تا تاریخ  18شهریور
ادامه یافت و ورزش��کاران شرکتکننده در
این رقابتها با آغاز بازیها ،از روز پنجشنبه
رقابته��ای خود را در رش��تههای مختلف
پیگیری میکردند.
جمهوری اسالمی ای��ران ،هفتمین حضور
خ��ود در رقابت های پارالمپی��ک را تجربه
میک��رد ،ب��ا حض��ور  79ورزش��کار جانباز
و معل��ول ،مربی��ان و سرپرست��ان در آیین
گش��ایش رقابت های پارالمپیک چهاردهم
حضور یافت.
در مراسم افتتاحی��ه عبدالرضا جوکار ،ملی
پ��وش جانباز تی��م دو و میدان��ی و دارنده
عناوین گوناگ��ون در رقابتهای پارالمپیک
و جهانی پرچمدار کشورمان بود .
ای��ران در رقابته��ای پارالمپی��ک لن��دن
در  13رش��ته ورزشی ش��رکت کرد .شعار
کاروان کش��ورمان در این رقابتها «توکل،
تالش  ،میثاق با شهدا» بود و محمدمهدی
کاظمی ،فرزند سردار شهید احمد کاظمی،
سرپرستی این کاروان را بر عهده داشت.
خالصهای از مسابقات ورزشکاران کشورمان
به شرح زیر بود:
حسن جانفش��ان ،تنه��ا نماین��ده ایران در
رقابته��ای تنی��س روی می��ز پارالمپیک،

دومی��ن دیدار خود را با پیروزی پش��ت سر
گذاشت.
ملی پوشان تیم والیبال نشسته ،مقابل تیم
روآندا قرار گرفتند و موفق شدند از سد این
تیم عبور کنند.
ش��اهین ایزدیار ،تنها نماینده کش��ورمان
در رقابتهای ش��نا پارالمپی��ک ،در مرحله
مقدماتی  ،هفتم شد.
سه کماندار ملی پوش کش��ورمان به مصاف
حریف��ان رفتند وابراهی��م رنجبر در جایگاه
دوم ای��ن گروه ایستاد ،رهام ش��هابی پور ،
جایگاه هفتم گروه خ��ود را تصاحب کرد و
امی��ن علیخانی نژاد جایگاه  18این گروه را
کسب کرد.
راضیه ش��یرمحمدی ،زهرا جوانمرد و زهرا
نعمتی س��ه نماینده ای��ران در رقابت های
بخش بان��وان بودند که زهرا نعمتی ،بانوی
کماندار تیم ملی جمه��وری اسالمی ایران
موفق ش��د رکورد بازیه��ای پارالمپیک را
بهبود ببخشد و در مرحله یک هشتم نهایی
رقابتهای تیران��دازی با کمان زهرا نعمتی
موفق شد به برتری دست یابد.
شاهین ایزدیار ،نماینده ایران در رقابتهای
ش��نای پارالمپیک عنوان پنجم گروه خود
را بدست آورد.
جوانم��ردی و محم��ودی ،بان��وان تیرانداز
کشورمان موفق ش��دند به مسابقات فینال
تیراندازی راه یابند.
ساره جوانم��ردی و عالیه محمودی و رهام
ش��هابی پور و ابراهیم رنجبر موفق شدند به
مرحله یک هش��تم ماده ریکرو راه یافته و
به دور فینال صعود کننند ودر پایان ابراهیم
رنجبر به برتری رسید و رهام شهابی پور نیز
از سد نماینده ترکیه گذشت.
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س��اره جوانم��ردی و عالی��ه محمودی در
مرحله پایانی تیراندازی ،با حریفان خود به
رقابت پرداختند که در پایان جوانمردی در
رتبه س��وم و محمودی در رده شش��م قرار
گرفتند.
جوانمردی توانست ضمن کسب مدال برنز
این رشته از رقابتهای پارالمپیک ،نخستین
مدال کاروان ایران را بهدست آورد.
محمدعل��ی ش��نانی در مسابقههای جودو
بازیهای پارالمپیك  2012لندن ،از حریف
قدرتمند خود شكست خورد.
محمد علی ش��نانی ج��ودو کار وزن منهای
 73کیلو گرم در گ��روه بازنده ها تا آستانه
کس��ب مدال پیش رفت ولی با ش��کست از
نماین��ده ژاپن از رسیدن به نش��ان برنز باز
ماند.
سید امیر میرحسن نتاج در وزن منهای 81
کیلو گ��رم در مقابل نماینده روسیه مغلوب
شد و او هم از رسیدن به نشان برنز محروم
شد.
تی��م گلبال ایران به مصاف كانادا رفت و در
یك ب��ازی برتر تیم ملی كانادا را ش��كست
داد.
بهم��ن گلبارنژاد نماینده ای��ران در بخش
پیست دوچرخهسواری مسابقات پارالمپیک
رتبه هجدهم را کسب کرد.
جعفري وزنه بردار  56كيلو تيم پارالمپيك
ايران نتوانست عنواني كسب كند.
زه��را جوانم��رد و امی��ن علیخانینژاد دو
نماینده کش��ورمان از صعود به مرحله یک
هشتم بازماندند.
در رقابته��ای تی��ر و کمان م��اده ریکرو
انفرادی ایست��اده ،راضیه ش��یرمحمدی از
راهیابی به مرحله یک چهارم بازماند.
تیم فوتب��ال  7نفره ای��ران در اولین بازی
خود در مسابق��ات پارالمپیک  2012لندن
به مصاف هلند رفت و به برتری رسید.
جلیل باقری ضمن بدست آوردن نشان طال
رکورد پیشین پارالمپیک را بهبود بخشید.
حسی��ن ممیپ��ور در دور اول رقابته��ا
ش��کست خ��ورد و از صع��ود ب��ه دور یک
شانزدهم نهایی بازماند.
تیم ملی والیبال نشسته کشورمان  ،دومین
دیدار خود برابر چین را با پیروزی به پایان
برد.
آقای ن��ادر مرادی نخستین نش��ان طالی
تی��م وزنه ب��رداری ای��ران را در رقابتهای
پارالمپیک  2012لندن از آن خود کرد.
محس��ن کائيدی در مسابق��ات پرتاب نيزه
کاروان دلوار را صاحب چهارمين مدال کرد.
در رقابتهای ماده پرتاب دیسک کرمزاده
موفق به کسب نش��ان نقره و نش��ان طالی
این گروه شد.
روح ال��ه رستمی وزنهب��ردار دسته 67.5

کیلوگرم کشورمان مدال نقره را از آن خود
کرد.
تیم مل��ی فوتبال نابینایان کش��ورمان در
دومین دیدار خود در رقابتهای پارالمپیك
 2012لندن مغلوب اسپانیا شد.
تیم ملی گلبال ایران ،بازیهای پارالمپیك
 2012لندن را ب��ا برتری بر كره جنوبی به
پایان رساند.
رنجبر متحمل ش��کست ش��د و به عنوان
چهارم��ی رقابتهای انفرادی ریکرو بسنده
کرد.
ملی پوش��ان تیم فوتبال هفت نفره ایران
مقتدرانه به مرحله بعد صعود کردند.
سومین پیروزی والیبال نشسته ایران برابر
برزیل رقم خورد.
عل��ی حسینی وزنهبردار دسته  75کیلوگرم
کشورمان مدال طالی این رقابتها را از آن
خود کرد.
جوکار مدال نق��ره پارالمپیک را در پرتاب
نیزه به نام خود ثبت کرد.
مجی��د فرزی��ن ،وزنهب��ردار دست��ه 82/5
کیلوگ��رم کش��ورمان م��دال ط�لای ای��ن
رقابتها را از آن خود کرد.
تی��م مل��ی والیب��ال نش��سته ب��ه عنوان
صدرنشین گروه خود به مرحله یک چهارم
نهایی مسابقات والیبال نش��سته بازیهای
پارالمپیک لندن صعود کرد.
حام��د صلحیپ��ور از دستیابی به مدال در
چهاردهمی��ن دوره بازیه��ای پارالمپیک
بازماند و به مقام چهارم بسنده کرد.
سلمان آبباریکی ،پرتابگر وزنه کشورمان
با انجام  3پرت��اب خطا از گردونه مسابقات

حذف شد.
محس��ن کائیدی پرتابگر وزنه کش��ورمان
مدال نقره این رقابتها را بر گردن آویخت.
پیم��ان نصی��ری ،نش��ان ط�لای مسابقات
دوومیدان��ی بازیه��ای پارالمپیک لندن را
برگ��ردن آویخت و یازدهمین مدال را برای
کاروان دلوار به ارمغان آورد.
تیم فوتبال هفت نفره ایران نتیجه آخرین
دی��دار خ��ود را به روسیه واگ��ذار کرد و به
عنوان تیم دوم گروه  Aدر جمع چهار تیم
برتر این رقابتها قرار گرفت.
تیم ملی زنان ایران با ترکیب زهرا جوانمرد،
زهرا نعمتی و راضیه شیرمحمدی به مصاف
تی��م ملی چک رفت ک��ه این دیدار به سود
کمانداران ایران به پایان رسید.
تی��م مل��ی فوتب��ال  5نف��ره نابینای��ان و
کمبینایان کشورمان در سومین دیدار خود
در بازیه��ای پارالمپیک  2012لندن ،تیم
میزبان را مغلوب کرد.
تی��م ریکرو م��ردان ایران با ش��کست برابر
کره جنوب��ی از صعود به مرحله نیمه نهایی
رقابتهای تیر و کمان بازیهای پارالمپیک
بازماند.
جواد حردانی نماینده کش��ورمان در رشته
پرتاب وزنه مدال برنز پارالمپیک را بر گردن
آویخت.
در دسته  100کیلوگرم صادقزاده به مقام
سومی رسید.
سیامن��د رحمان ،وزنهب��ردار دسته +100
کیلوگرم ایران ضمن شکست رکورد جهان
و پارالمپیک مدال طالی این رقابتها را از
آن خود کرد.
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تی��م ملی والیبال نش��سته ایران در مرحله
یکچه��ارم نهایی رقابته��ای پارالمپیک
توانست از سد بریتانیا عبور کند.
ش��ناگر  100متر آزاد کش��ورمان با وجود
ش��کستن رکورد آسیا در این ماده از صعود
به فینال پارالمپیک  2012بازماند.
تنها رکاب��زن ای��ران در مسابقات دوچرخه
سواری بخش جاده پیش از رسیدن به خط
پایان از مسیر مسابقه خارج شد.

هاج��ر تکتاز به عنوان تنها نماینده ایران با
دیگ��ر حریفانش رقابت کرد و در رده پنجم
قرار گرفت.
ملی پوش��ان واليبال نش��سته کشورمان با
برتری مقابل روسي��ه جواز حضور در ديدار
نهاي��ی مسابقات واليبال نش��سته بازیهای
پارالمپيک  2012لندن را بدست آوردند.
ف��رزاد سپهون��د ،پرتابگ��ر کش��ورمان در
مسابقات پرتاب ديسک بازیهای پارالمپيک

لندن به مدال برنز رسيد
تيم فوتب��ال پنج نفره اي��ران که از صعود
به مرحل��ه نيمه نهايی بازیهای پارالمپيک
بازمان��د ،در نخستي��ن ديدار ب��رای تعيين
ردهبن��دی تيمه��ای پنجم تا هش��تم اين
مسابقات مقابل ترکيه پيروز شد.
سجاد نیکپرست و سیدعرفان حسینی به
ترتی��ب به مدال نق��ره و مقام چهارم دست
یافتند.
کامران شکری ،نماینده کشورمان توانست
ب��ا رکورد  52مت��ر و  6سانتی متر به مدال
نقره دست پیدا کند.
ج�لال خاکزادی��ه ،پرتابگ��ر دیس��ک
کش��ورمان در جایگاه نهم ق��رار گرفت و از
حضور در فینال بازماند.
جواد حردانی ،پرتابگر دیسک کش��ورمان
م��دال ط�لای ای��ن رقابتها را ب��ر گردن
آویخت.
ش��اهین ایزدیار توانست در جایگاه هش��تم
قرار گیرد.
تیم ملی والیبال نش��سته ایران با شکست
مقاب��ل بوسن��ی م��دال نق��ره رقابته��ای
پارالمپیک  2012لندن را از آن خود کرد.
خالون��دی با عن��وان قهرمانی به مدال طال
دست پيدا کرد.
تی��م مل��ی فوتب��ال  5نف��ره نابینای��ان و
کمبینایان ایران به عنوان ششم پارالمپیک
 2012لندن رسید.
عاقب��ت ک��اروان دلوار با  24م��دال به کار
خود پایان داد.
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سخنی با خوانندگان نشریه توانیاب
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مخاطب اصلی نشریه توانیاب ،عزیزانی هستند که به نوعی دچار معلولیتند ،نشریه
توانیاب قصد دارد در هر شماره به موضوعاتی بپردازد که مورد توجه و عالقه این
عزیزان است.
دست اندرکاران نشریه از انتقادات و پیشنهادات سازنده مخاطبان خود ،استقبال کرده
و دست همه کسانی که قدمی در مسیر بهبود نشریه برمیدارند را به گرمی میفشارد.
منتظر نظرات ،مطالب ،عکس و  ...از شما هستیم.
هیات تحریریه نشریه توانیاب

ورزش

سعیده اکبری

زمزمـــــــــــــــــــهها
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بادبادک اسیر نخی گش��ته بود که یک سرآن به پیکرش متصل بود و سردیگرش در دستان کودکی ش��اد.
بادبادک اندوهگین بود و در فکر رهایی و کودک در اندیش��ه بازی با آن .آرزوی آزاد ش��دن و آزادی چنان
در ذهن باد بادک موج می زد که برای رسیدن به این آزادی ش��روع به چاره اندیش��ی نمود ،ناگاه فکری در
ذهنش درخش��ید وش��روع کرد به نجوایی در گوش باد که کمی بعد از آن باد به شدت در اطراف او چرخید
و تکانه��ای ش��دید باد بادک او را از دستان کودک ره��ا ساخت.بادبادک در پهنای آسمان به پرواز در آمد و
چشمان حیرت زده کودک بر او باقی ماند دستانش را در هوا چنگ زد تا شاید گوشه نخ رها شده را بازیابد
اما دیر شده بود و بادبادک شاد و سرزنده در بستر آسمان می غلتید کودک با تاسف زیر لب چیزی گفت:ای
کاش نخ بلندتری به آن بسته بودم .لحظاتی اندوهناک بر او گذشت و دل کودک برای تکه های وصل شده
کاغذهایی که با ش��وق و ذوق کودکانه آنها را تبدیل به بادبادکی زیبا کرده بود بسیار تنگ ش��د و اشک بر
گونه هایش روانه گش��ت چرا که همبازی اش را از دست داده بود.برای چند لحظه کودک گریان چشمانش
را برهم نهاد و دعایی پاک وساده خواند برای بازگش��ت بادب��ادک و همانجا به انتظار او ماند.اما بادبادک که
اکن��ون ش��اد و سبک در آسمان می رقصید نیز گویی طع��م تنهایی را احساس کرد و دل نازک کاغذی اش
برای کودک پر کش��ید برای مرتبه ای دیگر باد را به یاری طلبید تا او را به دستان کودک برساند و باز هم
دستان سخاوتمند باد او را به سوی پسرک پیش برد.چش��مان کودک رو به آسمان بود و با دیدن بادبادک
برقی در آنها درخشید که بادبادک هرگز آن را از یاد نبرد.
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Directing Manager at Nedaye Maloolin
Iran:
“Town Councilors Should Not Allow Any Disturbance To Make Gaps In Time To Accommodate Tehran To Meet World Standards for
Handicap Access.
This mater was the subject of the meeting
between Mr.Mahmood Kari manger at Nedaye Maloolin Institute and a representative
from the city council of Tehran. Considering
the steps so far taken by the municipality and
with hope that the government will do all in
its power, hopefully in the next 15 to 20 years
60 percent of the standards will be met.

Creating Job Opportunities for Those with
Special Needs:
On this subject an interview was done with
Mr. Shirzadi head of The Specialized Society
for the Disabled of Iran. Mr. Shirzadi introduced the Iran Fath Jam Cooperative as an
NGO that has worked toward job creation for
the disabled. This cooperative at the present
has 620 workers in four workshops working
and producing income.
A Bit of Self Confidence –A Bit of Boldness
An interview with Mr.Mohamad Reza Abadi
a wonderful successful example of an entrepreneur who considering the fact of being
blind has created the company of Abadi Water Faucets and has hired about 70 percent
of his staff from the disabled listed with the
welfare department.
Not Keeping a Healthy Diet Will Lead to
Becoming Overweight
This article has been written by Professor
Manoochehr Jafarian, a Nutritional Specialist and researcher in nutrition in good nutritional habits.

The Rights They Have … And The Responsibility We Hold!
This article is about the responsibilities of
the Office of Roads and Traffic of Tehran discussed between Mr.Hasan Aghai the head of
Tehran Traffic Department and Mr.Ramin Atai
head of Responsibilities Office for Controlling
Traffic in Tehran. Among concerns were fixing sidewalks, making special paths for the
blind at the bus and taxi stops.
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The Passing Festival…
Mr. Shahram Mobbaser the man in charge of
the department of Hazrat Ali Akbar Festival
spoke of the history of the Festival and what
important steps must be taken for the next
year’s Festival.
Four Inventions at This Year’s Hazrat Ali
Akbar Festival
Now it is time to meet Ms. Fatemeh Afkham
Rezai, our successful disabled title winner in
the Creativity Field. She had four inventions
and is now hoping to find sponsors’ to manufacture these wonderful inventions. Ms. Fatemeh Afkham Rezai said in her interview to all
people with disabilities “becoming disabled
is not the end of the way it’s the beginning
of inner search for one to find the path to
greatness’’.

What Is The Meaning Of Comprehensive
Law?
In this article we speak of a law that supports
and protects the rights of the disabled. This
law was voted for by The Islamic Republic
Parliament in the year 1386. This article was
written by Mr. Ali Saberi a class A lawyer. Mr.
Ali Saberi also recommended this law to be
looked at once again to be mastered to the
privileges of the disabled.
Personal Space:
An article on the personalities of those with
special needs
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Being Physically Disabled Doesn’t Mean
One Can’t Do:
In this article we point to seven main factors
in boosting self-confidence.
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I Do Hope With The Help Of NGOs The
Government Will Ratify This Assay By The
End Of This Election Year:
This article is an interview with Mr. Moslem
Khani, the adviser and vice-president of Creating Job Opportunities in The Ministry Development Department about creating new
laws for benefits of workers with special
needs. Mr.Moslem Khani himself is one of
the driving forces in creating new laws for the
benefits of the disabled workers and hopes
to be able to take a great step towards a positive outcome concerning this matter.

Adjusting Our City Tehran To Meet World
Standards For Handicap Access Is Possible.
An interview with Mr. Javad Karimiyan Eghbal
head of Architecture and Building in the Municipality Of Tehran and Secretary of the City
Council. Mr.Javad Karimiyan Eghbal said that
team work is the key factor towards reaching
goals concerning any matter.

Miss Faraz Naderi

Preface
An interview with Ms. Sedigheh Akbari head
of Hazrat Ali Akbar Festival about the part
Raad center plays in this event; managing director of Raad Center spoke of how it’s been
three decades that Raad center is working
to take positive steps for those with special
needs and the history of Hazrat Ali Akbar
Festival. She also included in her opinion this
year’s festival had many important factors
such as the attendance of the nongovernmental organizations (NGOs), and to close
the interview Ms. Akbari spoke of the fine
pattern Raad Center has created for finding
talents.

This Year’s Festival Was Played out Much
Better than the Years Before:
On this topic an interview with Mr. Ali Reza
Kamalifar one of the judges in this event will
interest you: Mr. Kamalifar whom himself is a
Paralympics medal winner spoke of the important axis that drives the judges loop of this
event, Mr. Ali Reza Kamalifar believes there
are seven important factors in this loop; creating job opportunities, self reliance and also
research and creativity in fine arts, sports, The
Holy Quran and social activities. Mr. Ali Reza
Kamalifar also added keeping in mind all the
hard work and organization put into Hazrat
Ali Akbar Festival this year, the winners were
chosen by their personal professional standards.

In Hope Of the Day:
In this article Mr. Ali Reza Atashak, one of
the fine judges in this event said; this festival has drawn a lot of attention from all parts
of the country towards rehabilitation centers
and people whom work hard in this field. Mr.
Ali Reza Atashak has been very satisfied with
the entire positive out comings of this year’s
event and believes this year’s event will become a better and more energetic start for
many more to come.

Introducing a Successful Young Man Form
Gilan:
Nine years ago Mr. Maziar Kertooli Nejad,
a fine young man was in an accident falling
from a height that resulted in permanent spinal cord injury. Mr. Maziar Kertooli Nejad has
earned the title of Mr. Self- reliance with all
his hard work, energetic spirit and social activities in this year’s festival.
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