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رضا سخنسنج

نسبت رقابت و توانمندی
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فعالیتهای اجرایی رعد در سال جدید در حالی آغاز شد که پرسنل و دستاندرکاران مجتمع خود را برای برگزاری نهمین جشنواره غذا
آماده میکردند ،تازه کار داشت شکل جدید به خود میگرفت که دریافت معرفی نامهای از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی همه توجهها
را به خود جلب کرد .در متن نامه مذکور که معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی برای معاون ساماندهی امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان تهیه کرده ،نوشته شده بود «مدیرعامل موسسه نیکوکاری و توان بخشی رعد جهت بخش معلولین جشنواره
حضرت علی اکبر (ع) معرفی میگردند».
این عبارت کوتاه چنان تحرک و جنب و جوشی در مجتمع رعد به وجود آورد که تالش شبانه روزی جمع وسیعی از پرسنل ،جوانان گروه
همیاری و دوستان نیکوکار سایر انجمنها و تشکلهای خیریه جوابگوی حجم فعالیتها نبود.
جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) عرصه رقابتی را در گستره سرزمین ایران فرا روی جوانان دارای تواناییهای خاص باز کرد .فراخوانی
عمومی برای بخشی از جوانان کشور که با وجود دارا بودن تواناییها و توانمندهای فوقالعاده ،کمتر از سوی افکار عمومی و رسانهها مورد
توجه قرار گرفتهاند.
رقابت در هر سطح و گروهی که اجرا شود میتواند آثار متفاوتی بر جای بگذارد و انتخاب جوانان برتر در یک فرآیند ملی در ذات خود
حاوی ارزشهای اجتماعی و فرهنگی ویژهای است .از این رو بدست آوردن مالک و معیار سنجش بسیار حایز اهمیت بود.
دعوت از کارشناسان اهل فن که با ابعاد گوناگون موضوع از نزدیک آشنا باشند میتوانست تا حدودی اطمینان بخش باشد از
اینرو با حضور جمعی از مسؤوالن سازمانهای حمایتگر دولتی و تشکلهای متخصص مردمی ،هیأتی کارشناسی تشکیل
شد و آنها طی چند جلسه ،آییننامه اجرایی این بخش از جشنواره را تدوین کردند.
با تهیه فراخوان جشنواره ،شکل عمومی فعالیت آغاز شد و در مدت  20روز کار ثبتنام از داوطلبان به وسیله پایگاه
اطالع رسانی رعد آغاز شد.
ناگفته نماند که در این مدت بیشتر رسانهها و ابزارهای اطالع رسانی و تبلیغاتی برای آگاهی بخشی به جامعه هدف
مورد استفاده قرار گرفت .روزنامهها ،پایگاههای اطالعرسانی مرتبط و پر بیننده ،استفاده از ظرفیتهای مترو،
تلویزیونهای شهری و حتی رسانه ملی به طرز چشمگیری در جذب مخاطب ایفای نقش کردند.
با دریافت آثار و مدارک ثبتنام کنندگان موضوع داوری و ارزیابی شرکتکنندگان شکل جدیدتری به خود
گرفت هیأت داوران این بخش از جشنواره بایستی واجد ویژگیهای تخصصی و تجربی خاص باشند و فقط
آگاهیهای تخصصی در زمینه موضوع داوری نمیتوانست کافی باشد .به همین علت گروهی از دوستان
کارشناس حوزه معلوالن که در جایگاههای مدیریتی منشاء خدمت هستند به همراه مدیران انجمنها و
تشکلهای خیریه که عموماً توانیاب بودند برای حضور در هیأت داوران به همکاری فراخوانده شدند.
هیأت داوارن با حضور  15نفر تشکیل شد و کار انتخاب برگزیدگان در 7محور موضوعی آغاز شد.
بررسیهای مقدماتی موجب شد در نهایت  100نفر از شرکتکنندگان که بیشترین امتیازات محورهای
موضوعی را کسب کرده بودند به مرحله نهایی داوری راه پیدا کنند.
محورهای علمی و پژوهشی ،هنری ،ورزشی ،خالقیت ،استقالل فردی ،کارآفرینی و خودشکوفایی
فعالیتهای اجتماعی و بخش ویژه با پایان مرحله نهایی نفرات برگزیده خود را شناختند .البته در
محور استقالل فردی هیأت داوران هیچ کدام از شرکتکنندگان را در خور تشویق ارزیابی نکردند بلکه
تنها  2نفر از شرکتکنندگان با نظر هیأت داوران شایسته تقدیر معرفی شدند .همچنین نظر به اهمیت
فعالیتهای قرآنی هیأت داوران  3نفر از شرکتکنندگان را مورد تقدیر قرار دادند.
با اتمام مرحله نهایی داوری همه نگاهها به برگزاری مراسم اختتامیه بود ،زمان به سرعت به روز 22
خرداد نزدیک میشد و فرصت برای دستاندرکاران بسیار کوتاه بود هر چه به تاریخ برگزاری بیشتر
نزدیک میشدیم ساعات استراحت جای خودش را به کار و تالش میداد حتی شبهای آخر گروهی
تا صبح تالش میکردند.
مراسم پایانی با حضور نمایندگان و مسؤوالن وزارتخانههای تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و ورزش و
جوانان و شرکت معاون اول رئیس جمهور در فضایی گرم و صمیمانه برگزار شد .برگزیدگان جامعه
توانیابان جوایز وهدایای خود را از دست مسؤوالن دریافت کردند و نقطهای بر چند ماه تالش جمعی
از دستاندرکاران جشنواره گذاشته شد.
امروز موقع آن است که از درسهای این جشنواره برای حرکت آینده استفاده کنیم .فراهم آوردن
فرصت خودشکوفایی استعدادهای جدید ،حمایت از استعدادهای که به جامعه معرفی شدند ،ایجاد
انگیزه برای دوستانی که در ابتدای راه هستند و نشان دادن مسیر صحیح حرکت به افرادی که به
جمع هنرجویان و کارآموزان اضافه میشوند بخشی از وظایفی است که بعد از برگزاری جشنواره
بر عهده تک تک مسؤوالن جشنواره اعم از دوستان دستگاههای دولتی و عزیزان مؤسسات
خیریه و مردم نهاد است.
در خاتمه امیدوارم برگزاری جشنواره حضرت علی اکبر (ع) عالوه بر ایجاد نشاط و انگیزه در
جامعه توانیابان ،مروج فرهنگ صحیح رقابت سازنده نزد این عزیزان باشد.

ســــــــــــــــرآغاز

ما ظرفيت خود را در رشته هاي مختلف به
سازمان بهزيس��تي اعالم ميكنيم و وزارت
علوم در دفترچه راهنماي دانش��گاه علمي-
كارب��ردي ،ش��رايط را درج ك��رده و پس از
بررس��ي نهايي ،اس��امي پذيرفته شدگان را
ب��ه ما اع�لام ميكند .يك��ي از ويژگيهاي
اين مركز مناسب س��ازي براي افراد داراي
معلوليت فيزيكي اس��ت و ب��ه همين دليل
تعداد بيش��تري از توانيابان عالقه به حضور
در اين مركز دارند.
آي�ا اف�رادي ك�ه داراي معلولي�ت
نيس�تند ،ب�ه راحت�ي اين ش�رايط را
ميپذيرند؟

در ميزگرد مرکز علمي -كاربردي رعد مطرح شد:

هدف ،افزايش درصد دانشجوي
توانياب نس�بت به دانش�جويان
بدون محدوديت فيزيكي اس�ت
تنها مركز آموزش عالي در ايران كه براي حضور افراد داراي معلوليت جس�مي
كامال مناسبسازي شده است مركز علمي –كاربردي رعداست.
حضور اين افراد را در كنار افراد سالم در اين مركز آموزشي به وضوح ميبينيم.
اين در حالي اس�ـت كه به گفته مس�ووالن اين مركز ميزان اين حضور هنوز تا
حد مطلوب فاصله دارد .در ميزگردي كه با حضور آقايان دكتر حسین عالقهبند،
رياست دانشكده علمي -كاربردي رعد ،مهندس احمد ميرزاخاني ،رئيس هيأت
مدي�ره مجتمع رعد و عضو ش�وراي آم�وزش عالي رعد و دكتر كاكويي اس�تاد
دانش�گاه تهران و عضو ش�وراي عالي آموزش عالي مجتمع رعد تش�كيل شده
بود ش�ركت كرده و پاسخ س�واالتي كه درخصوص رش�ته هاي اين دانشكده و
چگونگ�ي حضور افراد داراي معلوليت در آن داش�تيم را گرفتيم .مش�روح اين
گفتو گو را با هم ميخوانيم:

آق�اي دكت�ر عالقهبن�د در م�ورد
آموزش عال�ي در مجتمع رعد توضيح
بفرمائيد:

دكتر عالقهبند :رش��ته هاي اين مركز
ش��امل حس��ابداري ،م��ددكاري اجتماعي،
گرافي��ك ،نرماف��زار كامپيوت��ر و مرب��ي
پيشدبستاني اس��ت .به جز حسابداري كه
دومي��ن دوره خود را برگزار ميكند ،س��اير
رشته ها اولين دوره خود را ميگذرانند.
اين افراد چگونه وارد مركز علمي-
كاربردي رعد ميشوند؟
دكت�ر عالقهبن�د :با توج��ه به اين كه
مركز ما با مجوز بهزيستي فعاليت ميكند،

دكت�ر كاكوي�ي :رع��د باتوجه به حجم
هزينهه��ا و حجم خدماتي كه ارائه ميدهد
اگ��ر بتواند واح��د م��ددكاري را فعال كند
ت��ا مهارتهايي كه دانش��جويانش كس��ب
ميكنند به اش��تغال منجر ش��ود ،ميتواند
ب��راي افراد س��الم انگي��زه بيش��تري براي
حض��ور در اي��ن مرك��ز ايجاد كن��د .چون
توانبخش��ي در اينجا مبتني بر حرفه است.
رعد اگر ش��بكههاي مختل��ف نيكوكاري و
NGه��اي مختلف را شناس��ايي كند و يك
ارتباط واقعي و متقابل ايجاد شود ميتواند
توانيابان خود را ب��ه اين مراكز معرفي كند
تا در زمينه اشتغال اين افراد اقدام به عمل
آيد .اگر رعد يك دفتر حقوقي فعال داشته
باش��د ميتواند حمايته��اي الزم را از اين
افراد ب��ه عمل آورد تا اين افراد خودش��ان
شركت هاي كوچك تاسيس كنند .درواقع
رعد به عنوان يك موسس��ه بزرگ ميتواند
در جه��ت كارآفرين كردن اي��ن افراد قدم
موثري بردارد.
بنابراين به اعتقاد من با توجه به اعتمادي
كه به رعد وجود دارد و با كمك شبكههايي
كه در بين  NGOها در ايران هست ،رعد

پــــــــــــــــــــــرونده
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آم��وزش در مجتم��ع رع��د ش��امل دو
قس��مت است .يك بخش شامل كارآموزاني
هس��تند كه معموال زير ديپلم و با آموزش،
مه��ارت آم��وزي ميكنند و ي��ك گروه هم
ك��ه در مركز علمي -كاربردي مش��غول به
تحصيل هستند افراد ديپلم به باال هستند.
اين افراد پس از ثبت نام در دانش��گاه جامع
علمي -كاربردي از طريق بهزيس��تي به ما
معرفي ميشوند.

چه رش�ته هايي در اين دانش�كده
آموزش داده ميشوند؟

مهن�دس ميرزاخان�ي :اكثريت قريب
ب��ه اتفاق آنها اين ش��رايط را با طيب خاطر
مي پذيرند و گل��ه خاصي ندارند .تجربياتي
كه در مركز رعد تهران و ديگر شهرستانها
داشته ايم نشان داده است كه وقتي يك فرد
س��الم و يك فرد داراي معلوليت ،كنار هم
مي نشينند خيلي خوب با هم كار ميكنند.
هم فرد س��الم درس ميگي��رد كه يك فرد
داراي ناتواني جسمي ،از نظر ذهني تفاوتي
با او ندارد و چه بس��ا از او كارآمدتر است و
هم فرد داراي محدوديت جس��مي ميبيند
كه توانايي هايش و خالقيتش با فرد س��الم
تف��اوت نميكند و ش��ايد اين همزيس��تي
موجب افزايش اعتم��اد به نفس فرد داراي
محدوديت جسمي هم بشود.
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اس��ت چون كاري اس��ت كه نشسته انجام
ميش��ود و در آن از فكر بيش��تر از جس��م
استفاده ميشود.
آيا در انتخاب رش�ته هاي تحصيلي
دقت نظري وجود دارد كه اين رشتهها
با توجه به تواناييهاي گروههاي هدف
انتخاب شوند؟

ميتواند اين مزيت را ايجاد كند كه افرادي
كه در اين محل درس ميخوانند چه سالم
و چه داراي معلوليت از نظر شغل آينده نيز
تامين ش��وند .البته بايد به افزايش امكانات
رفاه��ي مانند بحث اياب و ذهاب و بوفه و...
هم توجه كرد و اينها به عنوان مزيت هايي
براي دانش��جويان اين مركز در نظر گرفته
ش��ود .چون هدف ما ادغام است و براي اين
كه اين اتفاق بيفتد بايد هزينه كرد.
مهن�دس ميرزاخاني :بايد گفت افراد
ع��ادي در اي��ن مجموع��ه وارد يك فضاي
معن��وي ميش��وند ك��ه فض��اي خيريهاي
اس��ت و با فضاي بي��رون كال فرق دارد .اگر
جاهاي ديگر بعد اقتصادي دارند ،اينجا يك
بعد خيري��هاي و كمكي هم وج��ود دارد و
ميتوان��د براي افراد غي��ر معلول هم از اين
جهت جذابيت داشته باشد.
در اي�ن مركز افراد داراي معلوليت
شهريه ميپردازند؟

شماره  43بهار 1391

دكت�ر عالقهبند :افراد داراي معلوليت،
خودشان شهريهاي نميپردازند ،شهريه آنها
توسط س��ازمان بهزيستي پرداخت ميشود
ول��ي افراد س��الم طب��ق ضوابط دانش��گاه
علمي -كاربردي شهريه پرداخت ميكنند.
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مهن�دس ميرزاخان�ي :چش��م ان��داز
آينده ما اين اس��ت كه بتوانيم رش��تههاي
كارشناس��ي ارش��د و دكت��ري هم داش��ته
باش��يم .البته تاكي��د ما اول ب��ر كيفيت و
سپس كميت است و عالقه داريم این مرکز،
يك مركز نمونه در زمينه اشتغال كارآموزان
باشد.
در اين مركز چند دانش�جو مشغول
به تحصيل هستند؟
دكتر عالقهبند :دانشجويان اين مركز

 600نفر هس��تند كه  50نفر آنان توانياب
هستند و چند نفر از اين افراد از كارآموزان
سابق مجتمع رعد هس��تند كه توانسته اند
به مركز علمي -كاربردي راه پيدا ميكنند.
آيا برنامهاي براي افزايش رش�تهها
داريد؟
دكتر عالقهبند :افزايش رشتهها منوط
به پارامترهايي اس��ت كه يكي از آنها فضاي
آموزش اس��ت كه فعال فضاي آموزش��ي ما
محدود اس��ت .ول��ي از نظر اس��تاد و مربي
مشكلي نداريم.

دكتر عالقهبند :رش��تههاي حسابداري
و ن��رم افزار براي اش��تغال معلوالن بس��يار
عالي و موفق بوده است .در مورد مددكاري
اجتماع��ي ،فرد بدون معلولي��ت ،ارجحيت
دارد .در مورد رش��ته پيش دبس��تاني هنوز
نميتوان��م اظهارنظ��ر بكنم .ب��راي تعيين
رش��تهها شايد در ابتدا به صورت خام عمل
شده باشد ولي در آينده تغييرات مورد لزوم
اتفاق ميافتد.
با توجه به س�خنان قبلي شما ،وجه
اش�تغال و كار آفرين�ي اي�ن رش�تهها
مدنظر است ،آيا بازخورد آن را از بازار
كار ميگيريد يا از مشاوران كاريابي؟
دكتر عالقهبند :بيشتر از بازار كار.

مهندس ميرزاخاني :البته تجربه سي
ساله رعد در تهران و شهرهاي ديگر در اين
زمينه بس��يار موثر است .در جلساتي كه با
حضور آقايان دكتر كاكويي ،دكتر عالقهبند
مهن�دس ميرزاخاني :در مورد كارآيي و ديگر اعضاي شوراي عالي آموزش برگزار
ش��ده ،ب��ر روي اي��ن
رش��تهها باي��د بگوي��م كه
رشته حس��ابداري ما خيلي تجربيات�ي ك�ه در رشتهها مطالعاتي انجام
شده است .انتخاب اين
موفق بوده اس��ت و حتي
منجرتا مرك�ز رعد ته�ران و
رشتهها مقداري مبتني
م��واردي صددرص��د
به اش��تغال ش��ده اس��ت و ديگ�ر شهرس�تانها بر ب��ازار كار و مقداري
اميدواريم در آينده بتوانيم داشتهايم نشان داده هم مبتني بر تجربيات
رع��د در اين 30س��ال
اين رش��ته را بيشتر
تقويت اس�ت ك�ه وقتي يك
بوده اس��ت .در اين 30
كني��م .كار حس��ابداري از
جمل��ه كاره��اي مناس��ب ف�رد س�الم و ي�ك س��ال ك��ه م��ا  5هزار
معلوالن اس��ت و اميدواريم ف�رد داراي معلوليت كارآموخته داش��تهايم،
تجربه علم��ي برخورد
بتواني��م حس��ابداري را در
نش�ينند
مي
هم
كنار
گرايشهاي مالي و صنعتي
ب��ا آن��ان و قابليته��ا
نيز برگ��زار كنيم و با توجه خيلي خوب با هم كار و تواناييهايش��ان را
ب��ه ب��ازار كار خوب��ي ك��ه ميكنند .هم فرد سالم ش��ناختهايم و وض��ع
اين رش��ته نس��بت به ساير
ب��ازار كار را ه��م مورد
يك
كه
گيرد
ي
م
درس
رش��تهها دارد ،اميدواري��م
توج��ه ق��رار دادهايم،
اين رش��ته ه��ا را در مقطع ف�رد داراي معلوليت ،البته نميتوان ادعا كرد
باالت��ر از فوق ديپل��م ارائه از نظ�ر ذهني تفاوتي كه صد در صد وضعيت
دهيم .دوره هاي كارآموزي
مطلوب بوده است ،ولي
از
بسا
چه
و
ندارد
او
با
حس��ابداري كه در مجتمع
كاستيها در حين كار
رع��د برگزار ميش��وند ،هم او كارآمدتر است.
اص�لاح خواه��د ش��د.
بسيار موفق بودهاند و بعضا
هدف رع��د آموزش در
تا صددرصد منجر به اش��تغال ش��ده است .سطوح مختلف ،براي توانيابان در رسيدن
اين رش��تهها براي معلوالن بس��يار مناسب به زندگي بهتر است.
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آقاي دكتر كاكويي چه نس�بتي بين
تحصيالت تكميلي و تحصيالت عالي با
اشتغال پايدار بخصوص در حوزه افراد
داراي معلوليت قائليد؟ تحصيل در اين
رشتهها به توانيابان چه كمكي ميكند
ك�ه بتوانند هم ظرفيتهايش�ان را باال
ببرند و هم به اشتغال پايدار برسند؟
دكتر كاكويي :قبل از ورود به اين بحث،
باي��د گفت كه از تعريف��ي كه براي آموزش
عالي در دنيا وجود داشته ،سه موج گذشته
اس��ت و ما اكن��ون در موج س��وم آموزش
عال��ي در دنيا هس��تيم ،كه ب��ه آن آموزش
عالي انديش��ه محور مبتني بر انديشهاي كه
منجر به شغل يا كارآفريني ميشود ،است.
دانشگاههاي موج سوم را ،دانشگاه كارآفرين
ميگوين��د .يعني دانش��گاهي كه دانش��جو
ممكن اس��ت در ترم دوم درس را رها كرده
و ب��ه دنب��ال كارآفريني ب��رود و خيلي هم
موفق شود .مثل بيلگيتس و مثل برخي از
مديران گوگل .در مورد رشتههاي كامپيوتر
ما يك سري مش��اغلي در دنيا داريم كه به
اينها مش��اغل داخل من��زل ميگويند مثل
كس��اني كه كد مينويس��ند و هميش��ه در
منزل كار ميكنند .حتي در ايران كس��اني
هس��تند كه كده��اي تعريف ش��ده ويندوز
را مينويس��ند و پول ميگيرند .اين ناش��ي
از مهارت اس��ت .هميش��ه مه��ارت ارتباط
معن��اداري با خ��ود اش��تغالي و بهرهوري و
كارآفرين��ي دارد .آم��وزش عال��ي ميتواند
افراد توانياب را به س��متي بكش��اند كه در
مقابل افراد س��الم چيزي كم نداشته باشند

و كارآفرين باش��ند .زماني من در دانش��گاه
بهزيس��تي معاون پژوهشي بودم ،بهزيستي
بودجه ميداد كه ما به افراد آموزش دهيم،
ولي بعد ديديم كه اين مدل جواب نميدهد.
بعد از آن ،رعد با كمك س��ازمان بهزيستي،
اين مركز فن��ي حرفه اي و آموزش عالي را
به راه انداخت .اينجاس��ت ك��ه توانيابان يا
كارآموزان در بعض��ي از حرفهها به مهارت
ميرسند و مهارت ،باعث ميشود كارآفرين
بش��وند و بتوانند در رقابت��ي كه در جامعه
براي اشتغال است ،شركت كنند و به هدف
عالي رعد جامه عمل بپوشانند .البته ممكن
است توانياب فقط به خاطر به دست آوردن
شغل آموزش نبيند و فقط براي دل خودش
و براي توانمند شدن خودش كار كند.
با توجه به مناسبس�ازي ساختمان
مرك�ز علم�ي -كارب�ردي رع�د كه در
كش�ور بينظير است ،چه چشم اندازي
ب�راي پذي�رش بيش�تر اف�راد داراي
محدوديت جسمي داريد؟
دكت�ر كاكويي :باي��د در پذيرش افراد
ناتوان جس��مي برنامهريزي كنيم و س��ال
به س��ال تعدادآنها را نس��بت به افراد عادي
افزاي��ش دهيم .ب��راي نيل ب��ه اين مقصود
ب��ا كمك مددكاران س��ازمان بهزيس��تي و
با اس��تفاده از م��دل توانبخش��ي مبتني بر
جامعه بايد توانيابان داراي مدرك ديپلم را
جمعآوري كرد و در مجتمع رعد برايش��ان
كالسهاي آمادگي كنكور برگزار كرد.

افزايش درصد دانش��جويان توانياب نسبت
به دانش��جويان بدون محدودي��ت فيزيكي
حركت كرد .تفاوت مدل CBRبا روشهاي
سنتي دراين است كه در روشهاي سنتي،
بهزيس��تي منتظر ميماند ت��ا يك نفر بيايد
بگويد ،من معلول هس��تم .ولي  CBRيك
نقش تس��هيلگري دارد ،به اين صورت كه
م��يرود و اف��راد را پيدا ميكن��د و از خانه
بيرون ميآورد كه اين وظيفه بيرون آوردن
معلول هم جزو اصول توانبخش��ي مبتني بر
جامعه است.
اگر بخواهيم مانند كش��ورهاي پيش��رفته
عم��ل كنيم بايد از تعدادي تس��هيلگر كه
ميتوانن��د به صورت كار دانش��جويي عمل
كنند اس��تفاده كرده و معلوالن را شناسايي
و جذب مركز علمي -كاربردي كنيم.
دكتر كاكويي :مي توانيم در جلس��اتي
ب��ا حضور هيأت امناي رعد و واحدهايي كه
وابس��ته به رعد هستند ،سازمان بهزيستي،
موسس��اتي مانن��د باور و ...اع�لام كنيم كه
ب��راي اولين ب��ار ميخواهي��م كالسهاي
آمادگي كنكور برگزار كنيم و افراد توانياب
را آم��وزش داده ،توانمند كنيم و به آموزش
عالي بياوريم .اين در راس��تاي همان اهداف
رعد اس��ت يعني توانبخشي مبني بر حرفه
و شغل.
از وقت�ي ك�ه در اختي�ار نش�ريه
توانياب گذاشتيد سپاسگزاريم.

مهن�دس ميرزاخاني :بايد به س��مت
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يك روز با بچهها در
مرکز علمی-کاربردی رعد

6

ب�راي گف�ت و گ�و ب�ا توانياب�ان مرکز
علم�ي ،كارب�ردي رعد به آنج�ا رفتيم
تا از نظرات آنه�ا درخصوص اين مرکز
آگاه شويم .با تعدادي از توانيابان به ما
گفتوگو نشستیم.
يكي از دانشجويان ترم دوم رشته نرم افزار
كامپيوتر  ،طريقه آش��نايياش را با مرکز از
طري��ق س��ايت اينترنتي بيان ك��رد و علت
انتخاب اين مرکز را مناسبس��ازي محيط
مرکز و و جود آسانسور و رمپ براي رفت و
آمد معلوالن با ويلچر دانست .او كه قبال در
مدارس اس��تثنايي درس خوانده و در رشته
تصويرسازي كامپيوتري ديپلم گرفته است،
تمايل بسياري براي ادامه تحصيل در رشته
تدوي��ن فيلمس��ازي دارد ولي چون س��اير
مراکز مناسبسازي نشده و اغلب داراي پله
هستند نتوانسته است دررشته مورد عالقه
خود در مراکز ديگر ادامه تحصيل بدهد.
او ك��ه از طريق بهزيس��تي به اين مرکز
معرفي ش��ده ،گفت :ب��راي ورود به مرکز از
شرط معدل اس��تفاده كرده است .او افزود:
پ��س از پاي��ان دوره فوق ديپل��م ،امتحاني

از دانش��جويان به عمل مي آي��د تا بتوانند
م��درك كارداني خود را درياف��ت كنند .او
در پاس��خ به اين س��وال كه آيا از حضور در
كالسهاي��ي كه افراد ع��ادي و توانياب در
كن��ار هم درس ميخوانند ،راضي اس��ت يا
نه؟گفت اين كه افراد توانياب و افراد عادي
با ه��م در كالس ه��اي درس حضور دارند
بسيار خوب است ،چون بين افراد توانياب با
اف��راد عادي از لحاظ توانايي فكري و ذهني
تفاوت��ي وجود ندارد ،اگر ق��رار بود كه افراد
توانياب جدا از افراد عادي باشند كالسهاي
درس بسيار كسل كننده بود.
اي��ن دانش��جو ك��ه مش��كل ميوپات��ي
پيش��رونده دارد ،از امكان��ات خواب��گاه و
سرويس بهزيستي براي رفت و آمد استفاده
م��ي كن��د .درخواس��ت او اي��ن اس��ت كه
رشتههاي جديد و بيشتري در مرکز علمي،
كاربردي ارائه شود .او رشته هاي موجود را
خوب ولي مح��دود مي داند و ميگويد :كه
از ابت��دا مايل به تحصيل در رش��ته تدوين
فيلم يا تصويرس��ازي رايانه اي بوده اس��ت
ولي چون اين رش��ته در مرکز وجود ندارد
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اكنون در رش��ته نرم افزار درس مي خواند.
او اميدوار اس��ت كه مقطع كارشناس��ي نيز
در اين مرکز برگزار ش��ود و بتواند تا مراحل
باالتر به تحصيل خود ادامه دهد.
او آرزويش را پيدا كردن ش��غل در آينده و
رس��يدن به اس��تقالل در زندگي بيان كرد
و گف��ت :اميدوارم همان ط��ور كه مرکزي
براي ما ايجاد شد و امكان تحصيل برايمان
به وجود آمد ،ش��رايط مناس��ب كار كردن
ني��ز براي ما به وجود بياي��د ،چون در اكثر
س��ازمانها و مراكز امكان اشتغال و رفت و
آمد براي معلوالن وجود ندارد.
اين دانش��جو در م��ورد امكانات رفاهي
مرکز گفت :س��رويس رفت و آم��د و ناهار
ب��راي بچه ه��اي كارآموز رع��د وجود دارد
ولي براي همه دانشجويان اين امكان وجود
ندارد و او مجبور اس��ت از مواد غذايي بوفه
استفاده كند.
فاطمه بهمني دانش��جوي رشته نرمافزار
پودمان  ،2از ديگر دانشجويان مرکز علمي،
كاربردي رعد در مصاحبه با نشريه توانياب
گف��ت :من قبال كارآموز مرك��ز رعد بودم و
از اي��ن طريق متوجه ش��دم كه قرار اس��ت
مرکز علمي ،كارب��ردي در اين مكان ايجاد
ش��ود و چ��ون عالقه زي��ادي ب��ه تحصيل
داش��تم دفترچه گرفتم و ثبت نام كردم .او
كه از طريق ش��رط معدل وارد مرکز علمي،
كاربردي رعد شده اس��ت گفت :ديپلم من

و اف��راد ع��ادي را در يك محي��ط ،در كنار
هم مثبت ارزياني كرد و گفت :اين مس��أله
باعث افزايش اعتماد به نفس در افراد دارای
معلولیت ميشود.
اين دانش��جو ك��ه از طريق اينترنت و با
شرط معدل ثبت نام كرده است ،گفت :من
ب��ه كار كردن با كامپيوتر عالقمند هس��تم
ولي چ��ون در رش��ته علوم انس��اني درس
خوان��ده ام ،در رش��ته نرم اف��زار كامپيوتر
دچار مش��كالتي هس��تم ،مث�لا درسهاي
برنامه نويسي و رياضي برايم سخت است و
با وجودي كه به رش��تهام عالقهمند هستم،
در صورتي كه مس��وولين مرکز و خانوادهام
موافقت كنند شايد در ترمهاي بعد به يكي

اي��ن دانش��جو درباره پرداخت ش��هريه
گفت :معلوالني كه تحت پوش��ش سازمان
بهزيستي هس��تند ،بهزيس��تي درصدي از
شهريه پرداختي را به آنها برگرداند كه من
البت��ه نميدانم اين پ��ول را به ما دادهاند يا
نه؟
حق بيان بزرگترين آرزويش را بدس��ت
آوردن ش��غلي مناس��ب با ت��وان خود و در
مكان مناس��ب سازي ش��ده بيان ميكند و
ميگويد :امي��دوارم روزي بتوانم كار كنم و
مس��تقل باش��م و از خودم درآمدي داشته
باش��م تا هم س��ربار خانواده نباش��م و هم
بتوانم به خانوادهام كمك كنم.
ديگ��ر دانش��جوي رش��ته ن��رم اف��زار
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تصويرس��ازي كامپيوت��ر ب��ود ،و اكنون در
رش��ته نرم افزار كه تا حدودي با رش��تهام
مرتبط اس��ت درس ميخوان��م .او در مورد
مشكالت موجود در مرکز به انتقال قسمت
انتش��ارات از طبقه باال به طبقه پايين اشاره
كرد و گفت :قبال كه انتشارات در طبقه باال
بود م��ا براي كپي كردن جزوات آموزش��ي
خيل��ي راحت بوديم ولي اكنون با وجوديكه
آسانس��ور وجود دارد ولي فضاي انتشارات
كوچكتر ش��ده و ب��راي توانيابان بخصوص
براي كساني كه از ويلچر استفاده مي كنند
رفت و آمد دراين شلوغي سخت است.
از ديگر مشكالتي كه توسط اين دانشجو
بيان شد ،فضاي ناكافي بوفه مرکز است كه
به دليل ش��لوغي و ازدحام جمعيت ،امكان
اس��تفاده براي توانيابان به دشواري صورت
ميگي��رد .اين دانش��جو اختص��اص فضاي
بيشتر به بوفه و قرار دادن ميزهاي بيشتري
براي استفاده دانشجويان را الزامي دانست.
فاطم��ه بهمني ادامه داد :من هرگز فكر
نميك��ردم كه روزي بتوانم ب��ه مرکز بيايم
و از مس��وولين مرکز خصوص��ا آقاي دكتر
عالقهبند و كساني كه در تاسيس اين مرکز
زحمت كشيده اند تشكر مي نمايم.
بهمن��ي حضور افراد توانياب و عادي را
در كنار هم ،در كالس درس بس��يار خوب
ارزياب��ي ك��رد و گف��ت :اين با ه��م بودن،
اعتم��اد به نفس توانياب��ان را باال مي برد و
باعث مي ش��ود حضور اين افراد در جامعه
راحت تر پذيرفته ش��ود و توانيابان به خاطر
محدوديت جسمي ،خانه نشين نشوند.
اين دانش��جو كه به دليل نوعي آرتروز،
محدودي��ت حركت��ي دارد ،به س��ختي راه
م��يرود و ب��ه تنهايي قادر به ب��اال و پايين
رفتن از پله ها نيس��ت .او ميگويد :استفاده
از س��رويس هاي مرک��ز به دليل داش��تن
پلهاي بلند بس��يار مشكل است و بنابراين
ترجي��ح مي دهم از آژانس يا ماش��ينهاي
عادي اس��تفاده كن��م .او ادامه مي دهد :در
صورت��ي كه در اتوبوس كس��ي ب��ه عنوان
مهماندار براي كمك وجود داش��ته باش��د،
براي توانياباني مانند من كه به س��ختي راه
مي روند بسيار خوب است.
بهمن��ي ارتقاي رش��ته ه��اي موجود از
كارداني به كارشناس��ي و ايجاد رش��تههاي
ديگ��ر در اي��ن مرک��ز را قدم��ي در جهت
توانمندس��ازي معلوالن و حضور مفيد آنان
در جامعه مي داند.
زهرا حق بيان ديگر دانش��جوي رش��ته
نرم افزار اين مرکز اس��ت ك��ه ديپلم علوم
انس��اني دارد .حق بيان ،در مورد چگونگي
آش��نايياش با مرکز علمي و كاربردي رعد

م��ي گوي��د :من ق��رار ب��ود در كالسهاي
مجتمع آموزش��ي نيكوكاري رعد ،به عنوان
كارآموز شركت كنم ولي ازدوستانم شنيدم
ك��ه در طبقه ب��اال ،مرکز علم��ی کاربردی
ايجاد ش��ده است .اين باعث خوشحالي من
شد زيرا در صورتي كه امكان ادامه تحصيل
براي ما وجود نداشته باشد ،مجبوريم خانه
نش��ين ش��ويم كه اين هم ،براي ما سخت
اس��ت و هم براي خانواده ه��اي ما .او ادامه
مي ده��د ،من چون مدتي رفت و آمدي به
بيرون نداش��تم ،دچار افسردگي شده بودم.
اما ح��اال به دليل حض��ورم در اين مرکز و
درس خواندن ،روحيه ام بهتر شده است.
ح��ق بي��ان حضور بچه ه��اي توانياب

ديگر از رشتههاي اين مرکز مانند مددكاري
تغيير رش��ته بدهم .البته تاكنون به كمك
خواهرم كه هميشه در مراحل تحصيل ياور
من بوده تا اينجا ادامه دادهام .حق بيان كه
مبتال به  CPاس��ت و ب��ا ويلچر رفت و آمد
م��ي كند در مورد نحوه رفت و آمد به مرکز
ميگوي��د :صبح با پدرم ب��ه مرکز ميآيم و
بع��داز ظهرها برادرم به دنبالم ميآيد .البته
اينجا س��رويس رفت و آمد وجود دارد ولي
مس��يرهايش براي من مناسب نيست چون
از شرق تهران ميآيم و استفاده از سرويس
مرکز كه از ميدان امام حسين ميآيد برايم
س��خت اس��ت بنابراين از خانوادهام كمك
ميگيرم.
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اين ب�ا هم بودن ،اعتماد
به نفس توانيابان را باال
ميبرد و باعث ميش�ود
حض�ور اي�ن اف�راد در
جامعه راحتتر پذيرفته
شو د و توانيابان به خاطر
محدودي�ت جس�ـمي،
خانهنشين نشوند.
ديپل��م من كار و دانش كامپيوتر اس��ت كه
البته مرتبط با رشته كنونيام مي باشد ولي
درسهايي مانند برنامه نويس��ي و رياضي را
كه قبال نداشتهايم ،اكنون اين درسها برايم
سخت است.
او كه از طريق دوس��تانش كه در مركز
رع��د كارآموزي داش��تند با مرک��ز علمي،
كاربردي رعد ،آش��نا ش��ده اس��ت ،محيط
مرک��ز را خوب ارزيابي ميكن��د و از وجود
مرکزي مناسبسازي ش��ده براي معلولين
اظهار خوش��وقتي مينمايد .او ضمن تشكر
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كامپيوت��ر در مرک��ز علم��ي ،كاربردي
رعد ،زهرا اس��دي از كارآموزان س��ابق
مجتمع رعد است .اين دانشجو كه كار
آموخت��هي كالسهاي زبان و كامپيوتر
و حسابداري اس��ت ،از مسوولين مرکز
علم��ي ،كاربردي رع��د و كارمندان آن
بسيار تش��كر كرد و گفت :از توانيابان
مركز رع��د هيچگونه ش��هريهاي براي
ش��ركت در مرکز دريافت نشده است و
تنه��ا  45هزار تومان براي ش��ركت در
امتحان��ات گرفته ش��ده اس��ت ،كه اي
كاش اين مبلغ را هم نميگرفتند.
اس��دي كه مش��كل  CPدارد و به
س��ختي راه ميرود ،در م��ورد امكانات
رفاهي مرکز ميگويد :من از س��رويس
رفت و آمد مركز رعد اس��تفاده ميكنم
ك��ه آخرين س��رويس  4بع��د از ظهر
ميرود و روزهايي كه كالس فوقالعاده
دارم مجبور ميش��وم خودم برگردم .گاهي
باي��د  4بار اتوبوس عوض كنم و به خصوص
در زمستان خيلي ديروقت به خانه ميرسم
و اين برايم خيلي سخت است.
او ميگوي��د دانش��جويان تواني��اب
ميتوانند از امكانات ناهار خوري مركز رعد
استفاده كنند.
ياس��من جعفري ديگر دانشجوي رشته
نرمافزار كامپيوتر ميگويد .از رشتهام راضي
هس��تم ،گر چه كمي برايم س��خت اس��ت.
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از مسوولين مرکز و كاركنان و اساتيد،
مرک��ز را از لح��اظ علم��ي در س��طح
مطلوبي دانس��ت و گف��ت :اميدوارم در
آينده امكانات بيشتري براي توانيابان
ايجاد ش��ود و امكان تحصيل تا مقاطع
باالتر براي اين افراد وجود داشته باشد.
ياس��من جعفري ادام��ه داد :اميدوارم
در آينده رش��ته تصويرسازي كامپيوتر
در اين مرکز تدريس ش��ود ،چون اين
رشتهاي است كه بسياري از دانشجويان
توانياب قبال در آن درس خوانده بودند
و به آن عالقمند هستند.
اي��ن دانش��جو در م��ورد امكان��ات
رفاهي موجود در اي��ن مرکز ميگويد:
امكانات اين مرکز در كل خوب اس��ت
و ما ميتوانيم از س��رويس رفت و آمد
و ناهارخوري مركز رعد بهرهمند شويم
ول��ي كمبودهايي مانند نب��ودن ليوان
يك ب��ار مصرف براي آبخ��وري و يا فضاي
ناكافي بوفه و ش��لوغي آن ه��م وجود دارد
كه اين مش��كالت براي توانيابان به مراتب
سختتر از دانشجويان عادي است.
جعف��ري ك��ه ب��ا وج��ود مش��كل CP
توانايي راه رفتن دارد ميگويد اميدوارم كه
در آينده كار مناس��بي بدس��ت آورم و اين
تحصيل كردن منجر به اشتغال برايم بشود.

به زودی اتحاديه يا ش�ـوراي مش�ورتي معلوالن در
سراسر كشـور فعال ميشود
وقتي براي گفت و گو با خانم فاطمه آليا ،به محل مجلس ش�وراي اسلامي
رسيديم به تجمع تعدادي از ويلچرنشينان با در دست داشتن پالكاردهايي
با اش�اره به مشكالت حمل و نقل معلوالن در س�طح شهر برخورد كرديم.
جلوتر كه رفتيم فردي را ديديم كه به ميان جمع آمده بود و از مش�كالت
و انتظارات تجمعكنندگان يادداشت برميداشت .او فرستاده مجلسيان به
اين جمع بود.
به همراه خانم آليا قبل از آغاز گفت و گو به گوشهاي از محوطه مجلس
ش�وراي اسلامي رفتيم كه كارهاي دستي ارزش�مند و زيباي معلوالن در
آن به نمايش گذاش�ته ش�ده بود .به گفته خانم آليا پيش�نهاد شده است
كه نمايش�گاه آثار فرهنگي -علمي و هنري معل�والن به صورت دائمي در
مجلس برقرار باشد تا نمايندگان براي تهيه هداياي مورد نياز ،از آنها خريد
كنند.
اي�ن توجه نش�ان م�يداد كه با وجود اي�ن كه معلوالن هن�وز نماينده
مس�تقيمي از خودشان در مجلس ندارند ،اما با تشكيل فراكسيون حمايت
از حق�وق معلوالن در مجلس ،توجه نمايندگان به اين اقليت وس�يع جلب
شده است.
فاطم�ه آليا نماينده دوره هاي هفتم ،هش�تم و نهم در مجلس ش�وراي
اسالمي است .او عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و همچنين
موسس و رئيس فراكسيون حمايت از حقوق معلوالن است .با او درخصوص
تش�كيل اين فراكس�يون و فعاليت هايش به گفت و گو نشستيم؛ متن اين
گفت و گو در زير مي آيد:

لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
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فاطم��ه آليا نماين��ده دورههاي هفتم و
هش��تم و نهم در مجلس ش��وراي اسالمي
و همچني��ن عضو فراكس��يون امنيت ملي
و سياس��ت خارج��ي و موس��س و رئي��س
فراكسيون حمايت از حقوق معلوالن هستم.
در مجلس هفتم ما فراكس��يون حمايت
از معلولي��ن را راه اندازي كرديم و دليل آن
اين بود كه مراجعين زيادي از بين معلوالن
عزيز داشتيم و چون بعضا اين افراد به علت
محدوديتهايي كه داشتند امكان نمايندگي
مجلس را نداش��تند ،ما به اين فكر افتاديم
كه چنين فراكس��يوني داش��ته باشيم و از
خود اين عزيزان هم بتوانيم كمك بگيريم.
خوشبختانه فراكس��يون راهاندازي شد و با
اس��تقبال خوبي هم مواجه ش��د و بيش از
 110نف��ر از نماين��دگان مجلس ش��وراي
اس�لامي عضو اين فراكسيون ش��دند .اين
امر تحولي ب��راي جامعه معلوالن بود چون
قبل از اين آنها براي بيان خواستههايش��ان،
هميشه با مشكل روبه رو بودند ،ولي از اين

به بعد فراكسيوني داشتند كه ميتوانستند
مسائلشان را مطرح كنند.
پ��س از تش��كيل اي��ن فراكس��يون ب��ا
NGOهاي مرتبط ،ارتباط برقرار كرديم و
جلس��اتي با آنها برگزار نموديم و س��عي در
برط��رف كردن مش��كالت معلولين كرديم.
ب��ه دنبال تش��كيل اين فراكس��يون ،ايران
ب��ه كنوانس��يون جهاني حماي��ت از حقوق
معلولين پيوس��ت كه اين اقدامات در سال
آخر مجل��س هفتم (س��ال  )1386صورت
پذیرفت .ما قان��ون جامع حمايت از حقوق
معلولين را هم داش��تيم و خروجي موثر آن
بودجههاي س��االنه مناس��ب براي سازمان
بهزيس��تي بود كه بخش عم��دهاي از گروه
هدف آن ،افراد دارای معلولیت هستند .چون
تا قبل از آن بهزيس��تي ،بودجه كم و ديون
و مشكالت زيادي داشت .با افزايش بودجه
ساالنه بهزيستي نقش سازمان بهزيستي به
جايگاه خوبي رس��يد .ي��ك وظيفه نظارتي
هم داش��تيم كه ما بايد ب��ر يارانههايي كه
به معلوالن تعلق ميگرفت ،نظارت داش��ته

باش��يم .درواقع مجلس ظرفيتي ش��د براي
معلوالن كه مشكالتش��ان را پيگيري كنند
و ما هم تا جايي كه توانستيم اين مشكالت
را از طريق مس��ئولين پيگي��ري ميكرديم.
يك مورد آن اس��تخدامهاي وزارت آموزش
و پرورش ب��ود كه ابتدا زيرب��ار نميرفتند،
مدتي طول كش��يد و باالخره جدولي تهيه
ش��د كه كس��اني كه در مرحله اول آزمون
قبول ميش��دند ب��ه خاط��ر معلوليت كنار
گذاش��ته نش��وند و قانون  %3استخدام ،در
آموزش و پرورش اعمالش��ود .در هر جاي
ديگر هم كه آزمون استخدامي برگزار شود،
سازمان بهزيس��تي موظف است با دستگاه
برگزاركننده آزمون ارتب��اط برقرار نمايد و
معلوالن واجد ش��رايط را براي ش��ركت در
آزم��ون ،معرفي كند .گاهي ديده ميش��ود
كه س��ازمانها به خاطر تسهيالتي كه بايد
پرداخت كنند و حمايتهايي كه بايد بكنند
س��عي ميكنند كه از زير اجراي اين قانون
شانه خالي كنند ،ولي روند پيگيريها زياد
اس��ت و خصوصا در شهرس��تانها تا حدود
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زيادي به نتيجه رسيدهايم.
آيا اين فراكس�يون ارتباط منظمي با
معلولين يا  NGOهاي معلوالن دارد؟
ما در اين دو دوره س��عي كرديم حداقل
ه��ر  6م��اه يكب��ار ب��ا دبي��ران NGOها
جلس��هاي داشته باش��يم و مسئولين را هم
دعوت ميكرديم ،مثال اگر بحث تعاونيهاي
معلوالن بود وزير تعاون را دعوت ميكرديم،
ي��ا وزير رفاه ب��ا توجه به اينكه بهزيس��تي
زير نظر ايش��ان بود ،البته ح��اال ديگر اين
وزارتخانهها با هم ادغام شدهاند .يا با رئيس
ش��وراي عالي اس��تانها كه با شهرداريها
مرتبط هس��تند و در زمينه مناسبس��ازي
ميتوانس��تند كم��ك كنن��د يا ب��ا رئيس
فدراس��يون ورزشهاي معلوالن و جانبازان
در م��ورد ورزش معل��والن و غيره جلس��ه
ميگذاشتيم.
البته اين جلس��ات ممكن اس��ت تا حدي
جنبه تش��ريفاتي داشته باشد ولي تا حدود
زيادي NGOها حرفهايش��ان را ميزنند
و يك كانال ارتباطي خوبي اس��ت كه با ما
مكاتبه كنند و ما اين مكاتبات رابا مسئولين
و وزرا در ميان گذاشته و رسيدگي ميكنيم.
برگزاري جلسات در مجلس هشتم نيز ادامه
داشت.
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در م�ورد قانون جامع حمايت از
حقوق معل�والن و اين كه اكنون تا
چه حد اين قانون رعايت ميش�ود
توضيح بدهيد؟
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قان��ون جام��ع حماي��ت از حق��وق
معل��والن  16م��اده دارد .اي��ن م��واد
شامل اش��تغال معلوالن ،ادامه تحصيل
آنان ،مناسبسازي و موارد ديگراست.
اشكالي كه براي عملي شدن اين قانون
پي��ش آمد ،اين بود ك��ه زماني كه اين
قان��ون تصوي��ب و به ش��وراي محترم
نگهبان ارجاع شد ،به دليل تراكم كاري
در ش��وراي نگهب��ان ،فرصت بررس��ي
و رف��ع ايراده��اي قانون پي��ش نيامد،
خصوصا در مورد نحوه تخصيص بودجه
ك��ه آيا قابل اجرا هس��ت ي��ا نه؟ طبق
آئين نامه مجلس اگر ش��وراي نگهبان
ظرف فرص��ت قانوني يعني ده روز نظر
خودش را ندهد ،اين قانون تائيد ش��ده
محسوب ميگردد.
درواق��ع قانون جام��ع حمايت از معلوالن،
قانون تأیيد ش��دهاي بود كه مورد بررس��ي
قرار نگرفته بود .قوانيني كه شوراي نگهبان
بررسي ميكند ،چنانچه ابهامي داشته باشد
يا در تخصيص بودجه اش اش��كالي باش��د،

از آن اي��راد گرفت��ه ميش��ود و به مجلس
برگرداننده ميش��ود تا مجلس آن راتكميل
كند .و اين قانون تائيد ش��ده يك مش��كل
داشت و آن تبصره دوم ماده  16آن بود كه
بي��ان ميكرد تمام م��واردي كه در اين 15
ماده گفته ش��ده است ،در صورت تخصيص
بودجه قابل اجراس��ت .اين مقداري دو پهلو
بود؛ يك برداش��ت مثبت از آن ميش��د كه
يعن��ي حتم��ا بودج��ه تعلق بگي��رد تا اين
موارد محقق ش��ود و يك برداش��تي هم از
آن ميش��د كه در صورتيكه بودجه موجود
نباش��د ،اي��ن م��وارد قابل اجرا نيس��ت كه
متاسفانه اين برداشت دوم بيشتر مورد نظر
ق��رار ميگرفت .البته نظارتهاي ما نش��ان
داد ك��ه اجراي اين قانون از شهرس��تان به
شهرستان ،يا استان به استان فرق ميكند.
مجل��س ي��ك س��ري پيش��نهاداتي در
زمينههاي مختلف مثل كاهش س��اعت كار
معلوالن آماده كرده اس��ت .ما اكنون قانون
تقليل س��اعت كار جانبازان محترم را داريم
كه بايد آن را به معلوالن هم تسري بدهيم.
ضمن احت��رام به جانب��ازان و فداكاري و
ايث��ار آنان كه در جاي خود محفوظ اس��ت
ول��ي تصور بفرماييد ك��ه اكنون يك جانباز

تصميم گرفتيم يك
مجلس مش�ورتي معلوالن
تش�كيل ش�ود ،يعني در
هر شهري معلوالن از بين
خودشان دو نفر را انتخاب
كنن�د و اي�ن نماين�دگان
در جلس�اتي ك�ه در طول
س�ال داريم حاضر ش�وند
و نظرات مش�ورتي خود را
بيان كنند
و يك معلول كه هردو در يك س��ازمان كار
ميكنند و ش��رايط جسماني مشابهي دارند
مث�لا هر دو ويلچري هس��تند و يا از لحاظ
توان جسمي در شرايط مشابهي قرار دارند
نميت��وان به فرد جانباز بگوييم دو س��اعت
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زودت��ر كار را تعطيل كن��د ولي فرد معلول
طبق س��اعت قانون��ي كار ميكند .اين يك
تبعيض است و بايد حتما اين قانون به افراد
دارای معلولی��ت هم تس��ري پيدا كند .ولي
چون اصالحي��ه ها بار مال��ي دارد و دولت
بايد به تعداد اين افراد در قبال كسر ساعت
كاري آنان پول بده��د ،بنابراين دولت بايد
حتما ب��ه مجلس اليحه بي��اورد يا مجلس
محل��ي را براي تامين اعتبارش تعيين كند.
البته اين يك مورد است و موارد ديگري نيز
در قانون داريم كه بايد با توجه به ش��رايط
تغيير كند .لذا به اي��ن منظور با آقاي وزير
کار ،دكتر شيخاالسالمي جلسهاي گذاشتيم
و ايشان هم رويكرد مثبتي داشتند .بنابراين
ما پيش��نهاداتمان را پ��س از تدوين هم در
مركز پژوهشهاي مجلس در جلس��ه اي با
همكاري س��ازمان بهزيستي و وزارت تعاون
و كار و رفاه اجتماعي و فراكس��يون حمايت
از حقوق معلوالن ارائه كرده ايم و هم سعي
كردهايم به صورت طرح با اليحه به صورت
يك قانون مستقل ،مطرح كنيم.
آي�ا اف�راد دارای معلولیت ميتوانند
نماينده مجلس شوند؟
چن��د ماه پيش پيش��نهادي دادم
مبني بر اين كه افراد نابينا خودش��ان
بتوانن��د نماينده مجلس ش��وند .طبق
قان��ون اساس��ي وظيف��ه نمايندگ��ي
قابل واگذاري نيس��ت ،يعن��ي قائم به
ش��خص اس��ت و خود نماين��ده بايد
وظايف قانونياش را انجام دهد .طبق
اي��ن قان��ون بعضي از اقش��ار معلوالن
نميتوانن��د نماينده باش��ند كه البته
ش��امل معل��والن جس��مي و حركتي
نميش��ود .با بررسي كه كرديم ديديم
ك��ه نابينايان ب��ا توجه ب��ه فناوري و
تجهيزات كمكي ك��ه دارند ميتوانند
بخوانند و بنويس��ند و راي دهند ،پس
ميتوانن��د نماينده مجلس باش��ند .ما
طرح اصالح م��اده  28قانون انتخابات
را ارائه داديم و اس��تدالل كرديم كه با
توجه به امكاناتي كه در كش��ور براي
كم بيناي��ان و نابينايان وج��ود دارد،
نمايندگي براي نابيناي��ان امكانپذير
اس��ت .كه البته اين طرح در دس��تور
كار مجلس است و ما تالش كرديم كه
فوريت آن براي اين دوره انتخابات راي
بياورد كه چون فوريتش راي نياورد ،در اين
دوره به تصويب نرس��يد ،ول��ي اميداريم در
دور بعدي مجل��س ،نابينايان هم بتواننددر
رقابتهاي انتخاباتي ش��ركت كنند و مردم
ه��م به آنها راي بدهن��د و آنها هم نماينده

بشوند.
در قان�ون جام�ع حمايت از معلوالن
با تبصره دوم ماده  16چه كار كرديد؟
در پيش��نهادات جدي��د تبصره دو حذف
ميشود.
يعن�ي قرار اس�ت ك�ه بودجه كافي
تخصيص داده ش�ود و ضمانت اجرايي
پيدا كند؟
بل��ه .بودجه به ان��دازه كافي ،تخصيص
خواهد يافت .اﻻن هم ضمانت اجرايي دارد
منته��ا تبصره دو ي��ك راه مفري
است براي س��ازمانهايي كه فكر
ميكنن��د كاره��اي الويت دارتري
از پرداخت��ن به امور معلوالن وجود
دارد و ممك��ن اس��ت بودجهه��ا به
آن س��مت س��وق يابد .اگر اين تبصره
برداش��ته ش��ود اي��ن قانون باي��د تمام
موادش اجرا ش��ود .البته ب��ا اصالحات
جديد ما م��وادي را هم اضافه كردهايم.
در عمل گاهي مسائل پيش ميآيد كه
ش��امل حال تمام معلوالن نشود ولي
در ه��ر حال عده قابل توجهي از آنان
را شامل ميشود.

آنان فرق كند .چنانچه اين مجلس مشورتي
به نتيجه برس��د ،كمك موث��ري در ارتقاي
جايگاه معلوالن است.
يكي از مش�كالت اساس�ي معلوالن
مسئله اشتغال آنهاست كه هم به قانون
 %3برميگردد و هم مسئله كارآفريني
آن�ان .در اي�ن م�ورد فراكس�يون چه
فعاليتي انجام داده است؟
در مورد اشتغال يك سامانه اشتغاليابي را
در سال گذشته در سازمان بهزيستي افتتاح

اليح�ه توس�عه اش�تغال
و كارآفرين�ي معل�والن ك�ه
توس�ط وزارت كار و ام�ور
اجتماعي نوش�ته شده است در
چه مرحلهاي قرار دارد؟
اي��ن اليح��ه هنوز در دس��تور كار
مجلس ق��رار نگرفت��ه اس��ت و فرآيند
خ��ودش را دارد .اگر اي��ن اليحه آماده
ش��ده باش��د بايد ب��ه مجل��س تقديم
شود و در كميس��يون تخصصي يعني
كميسيون اجتماعي بايد روي آن كار
كارشناس��ي انجام شود و چنانچه در
صحن علني مجلس تصويب ش��ود،
قابل اجراست.
مس��ئله كارآفريني براي معلوالن
از اهميت خاصي برخوردار اس��ت .اين
چند س��الي كه من از نزدي��ك با آنان
س��ر و كار دارم ،دي��دهام كه خيلي زود
ب��ه مرحله توانمندي ميرس��ند و حتي
ميتوانند ،اش��تغال براي همنوعان خود
ايجاد كنن��د .بنابراين مهارتآموزي در
فرآين��د كارآفرين��ي اهميت دارد كه
باع��ث تقويت توانايهاي اين افراد
ميشود.

در م�ورد مجل�س مش�ورتي
كه از آن صحبت كرديد توضيح
میدهيد؟

گردي��د ،ك��ه در واقع يك بان��ك اطالعاتي
است و مش��اغلي را كه ايجاد ميشود را به
اين افراد معرفي ميكنند تا مشغول به كار
شوند .يك س��ميناري هم بود و آقاي وزير
(دكتر شيخاالسالمي) پيشنهاداتي داشتند
و وزارت كار ه��م در جه��ت مهارت آموزي
اي��ن افراد اعالم آمادگي ك��رد ،تا اين افراد
پس از آموزش و مهارت آموزي ،محصوالتي
تولي��د كنند و در بازارچههاي��ي كه برگزار
ميش��ود به فروش برس��انند .انواع كارهاي

يك�ي ديگر از مش�كالت
معلــوالن مناســبس�ازي
ش�هري معابر ،ادارات و دانش�گاهها
اس�ت در اين مورد مجلس چه اقدامي
كرده است؟
م��ا ب��راي مناسبس��ازي ،بودج��ه در
نظ��ر ميگيري��م ،ول��ي مناسبس��ازي در
ش��هر ،وظيفه ش��هرداريها و وزارت راه و
شهرس��ازي اس��ت .بايد هم به معلوليت و
هم به پيشگيري از معلوليتها توجه كنيم.
كس��اني كه ب��ا معلولیت به دنی��ا میآیند،
يك بح��ث دارند ولي افراد س��المي كه در
اثر عوامل مختلف مثل ناهموار بودن راهها،
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ما در اس��تانها و شهرس��تانهاي
مختل��ف تعداد قابل توجهي معلول در
طيف معمولي /متوس��ط /شديد ،داريم
و اين افراد امكان اين كه در جلس��ات
ما ش��ركت كنن��د را ندارن��د ،بنابراين
تصميم گرفتيم يك مجلس مشورتي
معلوالن تشكيل شود .يعني در هر
ش��هري معلوالن از بين خودشان
دو نف��ر را انتخ��اب كنند و اين
نماين��دگان در جلس��اتي كه در
طول س��ال داريم حاضر ش��وند و
نظرات مشورتي خود را بيان كنند.
اي��ن پيش��نهاد از هم��ان مجل��س هفتم
و زم��ان رياس��ت آق��اي فقيه در س��ازمان
بهزيس��تي ط��رح ش��د و زمينههايش نيز
فراهم ش��ده اس��ت و چند وقت پيش آقاي
دكت��ر هاش��مي رياس��ت جديد س��ازمان
بهزيس��تي اع�لام كردند ك��ه مقدمات اين
كار در شهرس��تانها انجام ش��ده و كم كم
ميتوان اين مجلس مش��ورتي را تش��كيل
دهيم .اي��ن اقدام در جه��ت تعامل موثر و
تنگاتنگ با معلوالن كل كش��ور است .زيرا
ممكن اس��ت اولويتهاي ما با اولويتهاي

دس��تي و هنري و كارهاي زينت��ي و ...كه
بازار فروش هم برايش وجود داش��ته باشد.
مهارت آموزي اهميت بسياري دارد .به غير
از بعض��ي از معلوليتهاي عقبماندهذهني
ي��ا معلوليتهاي��ي ك��ه تا آخر عم��ر بايد
حمايت ش��وند ،در س��اير معلوليتها ،براي
توانمندس��ازي معلوالن بايد تالش شود تا
بتوانن��د از چرخه حمايت بهزيس��تي خارج
ش��وند و با توانمندي در رشتههاي مختلف
علمي-صنعتي-هن��ري ع�لاوه بر اش��تغال
خود ،در حوزه كارآفريني و اشتغال ديگران
هم نقشآفريني كنند.
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يا ناامني س��اختمانها ي��ا تصادفات و غيره
دچار معلوليت ميشوند هم بايد مورد توجه
قرار گيرند.
م��ا خواس��تهايم ك��ه در قان��ون بياوريم
چنانچه دستگاهي يا سازماني به هر صورت
باعث ب��روز معلوليت ي��ا از كارافتادگي در
اف��رادي از جامعه ش��ود ،خس��ارات را بايد
خ��ود آن دس��تگاه مربوط��ه بپ��ردازد .اين
م��وارد در قانون نيس��ت و بايد در اصالحيه
آورده ش��ود .به هر حال بحث مناسبسازي
وظيفه شهرداريهاس��ت و در شهرداريها
هم بخش��ي براي مناسبس��ازي اختصاص
دادهاند و سازمان بهزيستي هم بخشي براي
رس��يدگي به اين مس��ئله دارد و ما هم در
جلساتي كه با مسئولين داريم روي مسئله
مناسبس��ازي تكيه ميكنيم ك��ه هم بايد
از اضافه ش��دن به آمار معلوالن پيشگيري
كرد و هم براي معلوالن حاضر در جوازهاي
س��اختمانها و ادارات و وزارتخانهه��ا و
دانش��گاهها بر روي مس��ئله مناسبسازي
تاكيد شود تا كه اين افراد به راحتي بتوانند
ت و آم��د كند .اين كار
ب��ا ويلچر يا عصا رف 
احتياج به نظارت بيشتري دارد و بررسيها
نش��ان داده اس��ت ك��ه تنها ح��دود %30
مناسبسازي تحقق پيدا كرده است.
چش�مانداز آينده براي اين قوانين
چيست؟
حركت ما يك حركت رو به جلوس��ت.
البته قبول داري��م كه تا حد مطلوب فاصله
داري��م .اعتق��اد داريم كه كرامت انس��انها

باي��د حفظ ش��ود و نبايد وج��ود معلوليت
در ف��ردي ك��ه ذهن فع��ال و خالقي دارد،
ايج��اد محدوديت نمايد .ما در بين نخبگان
خود معل��والن زي��ادي داري��م .زماني بود
ك��ه خانوادهه��ا ،فرزن��دان معل��ول خود را
مخفي ميكردند و از داش��تن آنها خجالت
ميكشيدند .ولي امروزه اين افراد در جامعه
حضور دارند ،درس ميخوانند ،خواستار حق
و حقوق خود هستند و امكانات و تسهيالت
طل��ب ميكنند .اين اف��راد در بحث بودجه
ساالنه سهم و جايگاهي دارندNGO ،هايي
در اين خصوص به وج��ود آمده اند .امروزه
اين فرهن��گ جا افتاده اس��ت كه دولت به
تنهاي��ي نميتوان��د به همه ام��ور معلوالن
رسيدگي كند و ممكن است تنها بخشي از
حمايتها را بر عه��ده بگيرد ولي اين افراد
نياز به فعاليتهاي اجتماعي فرهنگي و نياز
به كاره��اي جمعي و حضور جمعي دارند و
هيچ راهي نيس��ت جز اي��ن كه  NGOها
تقويت و تشويق شوند.
پ��س از اي��ن ك��ه در مجل��س هفت��م
اي��ن فراكس��يون را داي��ر ك��رده بوديم در
بينالمجالس س��وئيس خانم آربور كميسر
عال��ي حقوق بش��ر ب��ه پارلمانه��ا توصيه
ميكرد كه در مجال��س خود نگاهي هم به
معلوالن داشته باشند و كارهايي براي آنان
انجام دهن��د .وقتي ما گفتيم كه دو س��ال
اس��ت كه در مجلس فراكسيون حمايت از
حقوق معلوالن داريم ،بس��يار مورد توجه و
تش��ويق قرار گرفتيم ،چ��ون اولين پارلمان

در دنيا هس��تيم كه فراكس��يون حمايت از
حقوق معلوالن و پيش��گيري از معلوليتها
را در مجلس فعال كرديم .ما به كنوانسيون
جهاني حق��وق معلوالن ملحق ش��دهايم و
اكن��ون بايد يك نهاد ملي تش��كيل داده و
بايد گزارشهايي ارائه دهيم .اينها قدمهاي
خوبي هستند كه برداشته شده و بايد بيش
از اين كار شود .اين كارها باعث ميشود كه
خود معلوالن به صحنه بيايند وقتي آنها به
صحنه بيايند ما بايد به كنار برويم .معلوالن
بايد اين خيز را بردارند كه بيايند و نماينده
مجلس ش��وند و مسئوليتهايي را به عهده
بگيرند.
در قانون جام��ع حمايت از معلوالن گفته
ش��ده اس��ت كه اين اف��راد بايد ت��ا مراحل
تحصيالت دانش��گاهي م��ورد حمايت قرار
گيرن��د ،در صورت��ي ك��ه در كنوانس��يون
جهان��ي حقوق معلوالن تا س��وم راهنمايي
ذكر ش��ده است .يعني قانون ما مترقيتر از
كنوانس��يون جهاني است .اين كه اين افراد
در متن جامعه هستند و نه در حاشيه و در
عرصههاي كار و ت�لاش حضور دارند ،قدم
بسيار خوبي است.
خيل�ي ممنون از اي�ن كه وقتتان را
دراختيار ما گذاشتيد.

افراد دارای
معلولیت بايد
اين خيز را
بردارند كه
بيايند و نماينده
مجلس شوند و
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مسئوليتهايي
را به عهده
بگيرند.
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حمداهلل خواجه حس�يني ،كارش�ناس
دفتر توانمندسازي معلوالن در سازمان
بهزيستي كشور:

توانمندسازي
معلوالن
درگرو
مشاركت
همه
سازمانها

حمداهلل خواجه حس�يني ،كارش�ناس
ارش�د رش�ته روانشناس�ي ،گراي�ش
ك�ودكان اس�تثنايي اس�ت .او ك�ه از
س�ال  78همكاريش را با مطبوعات در
حوزه معلوالن آغاز كرده است ،اكنون
كارشناس دفتر توانمندسازي معلوالن
در س�ازمان بهزيستي كش�ور است .با
او درخص�وص فعاليتهاي اين دفتر به
گفت و گو نشستيم:
در رابط�ه ب�ا فعاليته�اي دفت�ر
توانمندس�ازي معل�والن در س�ازمان
بهزيستي توضيح دهيد؟
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دفتر توانمندسازي معلوالن با توجه به
تعريفي ك��ه دارد ،موظف به ارائه خدمات و
فعاليتهايي در جهت تقويت حس استقالل
در اف��راد دارای معلولی��ت اس��ت .ح��وزه
معاونت توانبخش��ي رويكرده��اي مختلفي
دارد ،يك رويكرد ،رويكرد حمايتي اس��ت و
ش��امل حمايتهايي است كه به فرد دارای
معلولیت و خانواده او ارائه ميش��ود ،با اين
هدف كه اين افراد به حدي از اس��تقالل كه
از آن برخوردار نيستند دست يابند و بتوانند
زندگي را با امكاناتي كه در اختيارشان قرار
داده ميشود بهتر ادامه بدهند.
يك��ي از امكاناتي كه در اين رويكرد به اين
افراد داده ميش��ود ،بيم��ه مكمل معلوالن
است كه براي تكميل بيمههاي پايه ،توسط
س��ازمان بهزيس��تي به افراد تحت پوشش،

ارائ��ه ميش��ود .بيمه مكمل معل��والن قرار
است از امسال به همه معلوالن تعلق بگيرد.
تاكن��ون تنها افراد ضايع��ه نخاعي به دليل
مشكالت خاصشان ،از بيمه مكمل استفاده
ميكردند.
از ديگ��ر اقدامات ،پرداخت حق پرس��تار
به معل��والن مبتال به ضايعه نخاعي اس��ت.
اكن��ون ماهيانه  75هزار تومان به اين افراد
پرداخت ميش��ود .گر چه اين مبلغ بس��يار
ناچيز اس��ت و س��ازمان بهزيستي به دنبال
افزايش مناب��ع اعتباري آن اس��ت ،ولي به
دلي��ل وج��ود مش��كالتي ،هن��وز آنچه كه
انتظار داريم ،محقق نشده است .اقدام ديگر
پرداخت مس��تمري به افراد تحت پوش��ش
س��ازمان اس��ت كه ش��رايطي مانند مجرد
بودن و متاه��ل بودن اين اف��راد در ميزان
مبلغ مس��تمري دخالت دارد .فعاليتهايي
كه ذكر ش��د بر اس��اس رويك��رد حمايتي
توانبخشي است.
رويك��رد ديگ��ري ني��ز در توانبخش��ي
داري��م كه رويكرد توانمندس��ازي و ارتقاي
س��طح اس��تقالل و سالمت اس��ت .درواقع
رويكردهاي حمايت��ي در جهت تداوم بهتر
زندگي و رسيدن به سطحي از استقالل در
افراد دارای معلولیت است ،ولي در رويكرد
توانمندسازي ،هدف افزايش استقالل فرد تا
خروج از چرخه حمايت س��ازمان بهزيستي
اس��ت تا فرد دارای معلولیت بتواند زندگي
مس��تقلي داش��ته باش��د و وارد عرصههاي
مختلف فعاليت اجتماعي شود .ما اكنون در
ش��رايط ايدهآل نيس��تيم ولي در اين مسير
حركت ميكنيم .رويكرد توانمندس��ازي با

فعاليتهاي اين دفتر (دفتر توانمندس��ازي
معلوالن) س��نخيت بيشتري دارد و يكي از
مهمتري��ن كارهايي ك��ه در اين دفتر انجام
مي ش��ود بحث توانبخشي مبتني بر جامعه
يا  CBRاس��ت .براساس فلسفه توانبخشي
مبتني بر جامعه ما ميخواهيم نقش جامعه
و عناصر مختلف جامعه را در توانمندسازي
معلوالن فعالتر كنيم .صرفا اين نباش��د كه
يك س��ازمان يا يك دستگاه اجرايي متولي
ام��ور معلوالن باش��د .به همي��ن خاطر در
اين دفتر برنامههاي��ي وجود دارد كه نقش
خانواده و ظرفيتهايي كه در س��طح شهر،
منطقه يا حتي اس��تان وجود دارد را به كار
بگيرد.از جمله اين برنامهها ،آموزش خانواده
به كمك انتشار كتابچههاي آموزشي است.
همچني��ن از ديگر موارد قاب��ل ذكر ،فعال
ك��ردن ش��وراهاي توانبخش��ي در س��طح
اس��تانها و شهرستانهاس��ت كه بخش��ي
از اين ش��ورا متوليان توانبخش��ي اس��تان
و در بخ��ش ديگر آن س��عي بر اين اس��ت
كه از دس��تگاههاي اجراي��ي و فعاليت هاي
گروههاي هميار ،ش��وراهاي شهر و شوراي
عالي اس��تانها و NGOها كه نقش مهمي
دارن��د ،كمك گرفته ش��ود تا توانبخش��ي
مبتني بر جامعه شكل بگيرد.
بخ��ش ديگ��ري از فعاليته��اي دفت��ر
توانمندس��ازي معلوالن ،پرداخت شهريه به
دانشجويان دارای معلولیت است .الزم است
برگرديم به م��اده  8قانون جامع حمايت از
معلوالن كه معلوالن را محق دانس��ته كه از
امكانات آموزش��ي موسسات اموزش عالي و
دانش��گاهها به صورت رايگان استفاده كند.
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چه دانش��گاههاي دولتي و چه دانشگاههاي
غيردولت��ي يا دانش��گاه آزاد .قان��ون وقتي
اي��ن مس��ئله را مطرح كرد باي��د اعتبار آن
را پي��ش بيني ميكرد .درواقع مش��كل اين
قانون مش��كل عدم تامين اعتبار آن است،
يعني دولت هنوز اعتباري براي قانون جامع
حماي��ت از معلوالن در نظر نگرفته اس��ت.
بنابراي��ن ماده  8اي��ن قان��ون آن طور كه
بايد اجرا نميش��ود .اعتباري كه در اختيار
سازمان بهزيستي قرار ميگيرد ،تقريبا يك
پنجم آن چيزي است كه انتظارش را دارد.
بنابراين در پرداخت ش��هريه دانش��جويان
معلول دچار مش��كل هس��تيم .ب��ه همين
دلي��ل ب��ر اس��اس دس��تورالعمل موجود،
اولويتبنديهاي��ي صورت گرفت و س��قفي
تعيين شد ،بر اين اساس كه به دانشجويان
مقطع كارشناسي ،ترمي  350تا  500هزار
تومان ،در دوره كارشناسي ارشد ترمي يك
ميليون تومان و در مقطع دكتري تا س��قف
 2ت��ا  2/5ميليون تومان ش��هريه پرداخت
ش��ود .كه البته اكنون به دانشجويان مقطع
دكتري ،اين ش��هريه پرداخت نميش��ود و
دانش��جويان دكتري نابينا يا معلول جسمي
به م��ا مراجع��ه ميكنند و براي ب��ه اتمام
رس��اندن پاياننامه خود ،درخواست شهريه
ميكنند كه در بس��ياري م��وارد ما قادر به
پرداخت نيستيم ،زيرا اعتبارات ماده  8اين
قانون جامع مانند ساير مواد ديگر اين قانون
محدود است.
ام��ا خدم��ت ديگ��ري ك��ه در دفت��ر
توانمندس��ازي و در جه��ت توانمندس��ازي
معلوالن ارائه ميشود ،پرداخت حق اياب و
ذهاب در جهت تسهيل رفت و آمد معلوالن
است .در اين جا اولويت با معلوالن جسمي
حركتي ش��ديد مي باشد .با نظارت سازمان
بهزيس��تي و همكاري تش��كلهاي دولتي،
تعدادی شركتهاي حمل و نقل به صورت
پيمانكاري فعاليت ميكنند .ماش��ينهايي
وي��ژه و مناسبس��ازي ش��ده توس��ط اين
ش��ركتها براي اياب و ذهاب معلوالن تهيه
شده است كه باز هم به دليل محدود بودن
اعتبار اين بخش نيز در پرداخت حق اياب و
ذهاب دچار مشكالتي هستيم .اكنون ما در
حال تالش و رايزني با ش��هرداري هستيم،
زيرا اعتقاد داريم كه اياب و ذهاب معلوالن
و مناسبسازي ش��هري به عهده شهرداري
اس��ت و طب��ق م��اده  2قان��ون حمايت از
معلوالن ،ش��هرداري موظف است كه مانند
دس��تگاههاي ديگر ،امكان��ات حمل و نقل
شهري را متناسب با نياز افراد معلول ايجاد
نمايد .اكنون در دفتر توانمندس��ازي تالش
بر اين اس��ت كه ش��هرداري عه��دهدار اين

وظيفه شود.
يك��ي ديگ��ر از خدماتي كه در راس��تاي
توانمندس��ازي معل��والن ب��ه اف��راد واجد
ش��رايط ،ارائه ميش��ود ،تجهي��زات كمك
توانبخشي اس��ت كه اين خدمات از طريق
دفت��ر توانمندس��ازي انج��ام نميش��ود.
تجهيزات توانبخش��ي توس��ط مراكز روزانه
و كلينيكه��اي توانبخش��ي در اختي��ار
گروهه��اي مختلف معلوالن ق��رار ميگيرد
كه در ارتب��اط با نابينايان و كم بينايان ،در
اختيار قرار دادن نرم افزارهاي كامپيوتري،
عص��ا و س��اعت گويا و لمس��ي اس��ت و در
ارتباط با معلوالن جسمي حركتي ،وسايلي
ك��ه حرك��ت آنه��ا را تس��هيل ميكند ،در

تحصيالت ،زماني
ميتواند به
توانمندسازي و
خودباوري و مشاركت
فعال معلوالن كمك
كند كه با پشتوانه
حمايتهاي قانوني
و فرهنگ سازی و
پذیرش جامعه همراه
باشد
اختيارشان قرار ميگيرد.
آي�ا ش�هريه دانش�جويي اكنون به
معل�والن پرداخ�ت ميش�ود ي�ا نه؟ و
اگ�ر پرداخت ميش�ود بر اس�اس چه
اولويتهايي است؟
ش��هريه دانش��جويي در حال حاضر بر
اس��اس اعتبارات موجود تقسيمبندي شده
اس��ت .منطقي اين اس��ت كه كل ش��هريه
دانشجويي را در هر ترم به معلوالن بپردازيم
ولي به دليل محدوديت اعتبارات بر اس��اس
تع��داد دانش��جويان هر اس��تان متوس��ط
ميزان ش��هريه ه��ر فرد در ط��ول يك ترم
در رش��تههاي مختلف را در نظر ميگيريم
و به يك رقمي ميرس��يم .يك درصدي از
آن مبل��غ را پرداخ��ت ميكنيم ت��ا بتوانيم
حت��ي االم��كان گروههاي هدف را بيش��تر
پوشش دهيم .البته معموال تعداد متقاضيان
بيش��تر از پيشبيني ماس��ت .خوشبختانه
امروز تعداد زي��ادي از معلوالن ،وارد مراكز
علمي و كاربردي ش��ده و تعداد زيادي هم
در دانش��گاه آزاد تحصيل ميكنند و نسبت
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به گذشته تعداد بيشتري هم در كارشناسي
ارش��د و حتي در دوره دكتري هم خصوصا
در دانش��گاه آزاد پذيرفته ميش��وند .ميزان
اين ش��هريهها فراتر از پيش بيني ما و فراتر
از بضاعت سازمان بهزيستي است ،بنابراين
مجبوريم اولويتبن��دي كنيم .اولویتبندي
اول ،براساس مقطع تحصيلي است ،شهريه
او پرداخت ش��ود تا بتواند با اتمام تحصيل
براي بازار كار مهيا شود .در اولیت بنديها،
بضاعت مال��ي خانواده نيز بررس��ي و مورد
توجه قرار ميگيرد.
ديگ��ر اي��ن ك��ه چنانچه فردي ب��ه خاطر
امتيازات باالي علمي و با تالشي كه ميكند
حائز رتبههاي ممتاز باشد طبيعتا در اولويت
ق��رار ميگيرد و البت��ه محدوديتهايي هم
وجود دارد و چنانچه شخصي مشروط شود،
شهريه ترم مشروطي پرداخت نميشود و به
ازاي هر درس (واحد) فقط يك بار ش��هريه
پرداخت ميشود.
در ح�ال حاضر ح�ق اياب و ذهاب
معلوالن به حساب ش�خصي خود آنها
ريخته ميشود؟
بل��ه .ح��ق اياب و ذه��اب معلوالن به
حس��اب خودش��ان ريخت��ه ميش��ود و
شركتهاي واسطهاي ،خدماتي به معلوالن
ارائ��ه ميكند .به عبارتي ماش��ينهاي ويژه
در اختيار ش��ركتهاي واسطهاي هستند و
اين شركتها زير نظر سازمان بهزيستي ،با
تشكلها همكاري ميكنند.
آيا اين امكان وجود دارد كه معلولي
كه در شهرستان ديگري قبول ميشود
به شهر خود منتقل شود؟
تاكن��ون چني��ن كاري ص��ورت نگرفته
اس��ت .وارد ش��دن ب��ه اين قضي��ه بيش از
اين كه به سياس��تهاي حمايتي س��ازمان
بستگي داشته باش��د ،به سياستهاي خود
دانشگاه بس��تگي دارد .بهزيستي نميتواند
دانش��گاهي را ب��ه چني��ن كاري ملزم كند.
چ��ون در اي��ن ص��ورت دانش��گاه از لحاظ
كيف��ي و ظرفيته��اي دانش��جويي دچار
مشكل ميشود و قطعا مقاومتهايي صورت
ميگيرد .ف��رد دارای معلولیت در هر جايي
كه از لحاظ علمي رتبه اش را كس��ب كرده
است بايد مانند س��اير دانشجويان تحصيل
كند .مايليم اين برابري فرصتها را در بحث
حمايتهاي تحصيلي يعني پرداخت شهريه
و قرار دادن يكسري وسائل كمك آموزشي
در اختيار معل��والن ايجاد كنيم .يكي ديگر
از مهمترين كارهايي كه سازمان بهزيستي
ب��ا هم��كاري س��ازمان آم��وزش و پرورش

استثنايي و س��ازمان س��نجش انجام داده
است ،بريل كردن س��واالت امتحان كنكور
و ايجاد امكانات مناس��ب براي اين كه اين
افراد بتواند در فضاي متناس��ب و بر مبناي
ش��رايط خودش��ان امتحان بدهند ،اس��ت.
امتحان��ات كنكور براي دانش��جويان معلول
اع��م از نابيناي��ان ،كم بيناي��ان و معلوالن
جس��مي ،حركتي در دانش��گاه توانبخشي
برگزار ميشود و در اين محل امكاناتي ايجاد
شده است كه اين افراد بتوانند با يك و نيم
براب��ر وقت اضافه ،امتحان بدهند و منش��ي
نيز در اختيارشان قرار بگيرد و سواالت آنها
به صورت خط بريل در رش��تههاي مختلف
تبديل شود.
از قان�ون جامع حمايت از معلوالن
چه خب�ر؟ آيا م�وارد اين قان�ون اجرا
ميشوند؟
وقت��ي ك��ه قان��ون جام��ع حمايت از
معل��والن را مطالعه ميكني��د ميبينيد كه
تمام دستگاههاي اجرايي و نهاد قانون گزار
و نهاده��اي نظارتي ،متولي توانمندس��ازي
معلوالن ش��ناخته ش��ده اند ،ولي متاسفانه
اين قانون عمال اجرا نميش��ود .البته اكنون
قان��ون جامع حمايت از معل��والن ،در حال
بازبيني اس��ت و پيش��نهاد ش��ده است كه
نهادي به نام شوراي عالي معلوالن زير نظر
رياس��ت جمهور و با نظارت ش��خص ايشان
فعاليت كند و اين ش��ورا كم��ك نمايد كه
اعتب��ارات قان��ون جامع در اختي��ار تمامي
دس��تگاهها قرار بگيرد ،تا براي حل مشكل
اياب و ذهاب ،متناسبسازي محيط شهري،
مشكالت دانش��جويان ،حل مسئله اشتغال،
بيم��ه و مس��كن و ،...هم��ه وزارتخانهها و
دستگاهها ،درگير خدماترساني به معلوالن
شوند.چش��م انداز بهزيس��تي ،اجراي كامل
قانون جامع حمايت از معلوالن با همكاري
تمام دس��تگاهها اس��ت .در اي��ن صورت ما
ميتوانيم چشمانداز توانمندسازي را به طور
كامل ترسيم كنيم.
شوراي عالي معلوالن تشكيل شده
است؟

تحصيل چه تاثيري در توانمندسازي
معلوالن دارد؟
در ايـ��ن موضـ��وع بي��ن معلـ��والن و
غيرمعل��ول نميت��وان تفكيك قائل ش��د.
اگ��ر اين اص��ل روانشناس��ي را بپذيريم كه
هر چق��در اف��راد ب��ه مهارته��ا و ابزارها
مجه��ز باش��ند و حمايتهاي بيش��تري از
آنه��ا به عمل آي��د ،اعتماد به نفس و
خودباوري آنها افزاي��ش مييابد ،به
اين جا ميرس��يم كه معل��والن نيز
مانندس��اير اف��راد جامع��ه هر چقدر
از جه��ت تحصيلي ارتق��ا پيدا كنند،
س��طح توانمندي و خودباوري و اتكا
به نفسش��ان بيش��تر خواهد ش��د.
اصليترين كارب��رد تحصيالت عالي
براي معلوالن افزايش اعتماد به نفس
و تغيير نگرش آنها نسبت به خوشان
اس��ت .م��ا در آم��وزش مهارتهاي
زندگي به معلوالن تالش��مان بر اين
اس��ت كه خودباوري را در اين افراد
ايجاد نمايي��م كه ايجاد خودباوري و
اعتماد به نفس باعث تالش بيشتر و
توانمندي بيشتر آنان ميشود.
نق��ش دوم تحصيل در توانمندي
س��ازي معل��والن اي��ن اس��ت ك��ه
آنه��ا را ب��ه عنوان متقاضي ش��غل و
فعاليتهاي اجتماعي ،همپاي س��اير
اف��راد جامعه ق��رار ميده��د و آنها
ميتوانند با اس��تفاده از مهارتهاي
ش��غلي و حرف��هاي و علمي تقاضاي
شغل داش��ته باشند و در آزمونهاي
استخدامي ش��ركت كنند و در نظام
ارزش��يابي ق��رار بگيرن��د و گزينش
ش��وند .ولي مش��كلي كه هست اين
اس��ت كه تحصيالت ،زماني ميتواند
ب��ه توانمندس��ازي و خودب��اوري و
مش��اركت فعال معلوالن كمك كند
ك��ه پش��توانه حمايته��اي قانوني
داشته باش��د .وقتي معلوالن پشتوانه
حمايت��ي ندارند اگر تحصي�لات بااليي هم
داش��ته باشند با آنها همان رفتاري ميشود
كه در وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاد.
تمامي افراد معلولي كه در آزمون استخدامي
آموزش و پرورش حائز رتبه علمي شدند به
دس��تور مديران ارشد و مسووالن وزارتخانه
از جذب شدن در آموزش و پرورش محروم
شدند.
يكي از مس��ووالن ارش��د اين وزارتخانه
گفت كه حض��ور معلوالن ب��ه عنوان معلم

ميشود
ولي در
صورتي
ميتوانند
كمككننده باش��د ك��ه حمايتهاي
قانون��ي پش��توانه آن باش��د و ديگر اين كه
اگر محي��ط آموزش��ي و محتواي آموزش��ي
متناسب با نيازهاي معلوالن باشد ،تحصيالت
موجب توانمندي ميشود.پس عالوه بر شرط
حمايتهاي قانوني ،انطباق شرايط محيطهاي
آموزشي و محيطهاي ش��غلي و اجتماعي با
نيازهاي معلوالن باعث ميش��ود كه معلوالن
تحصيل ك��رده با توانمندي بيش��تر به كار و
فعاليت اجتماعي بپردازند.
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خير .ما موارد اصالحي قانون جامع را به
رياست سازمان بهزيستي پيشنهاد كردهايم
و رياس��ت س��ازمان از طري��ق وزارتخانه به
هيئ��ت دولت تقديم ميكند .چنانچه موارد
اصالح��ي مصوب ش��ود و به قان��ون جامع،
الحاق ش��ود يا به ص��ورت يك قانون جديد
تصويب ش��ود ،طبيعتا يكي از چيزهايي كه
در دستور كار قرار ميگيرد ،تشكيل شوراي
عالي معلوالن است كه بايد زير نظر شخص

رياست جمهور اداره شود و دستگاهها ،ملزم
به تامين اعتبارات آن شوند.

در كالس ه��اي عادي باعث افس��ردگي و
تضعيف روحيه دانش اموزان مي ش��ود .در
جاي ديگر ايشان گفتهاند كه نظام تلفيقي
(نظامي كه معل��والن و افراد عادي در كنار
يكديگر درس ميخوانند ).در مدارس ،مغاير
با اهداف نظام آموزش��ي است ،چون باعث
تضعيف روحيه دانش آموزان عادي ميشود
و اين افراد دچار مشكالت رفتاري ميشوند!
پس تحصيالت گر چه به اعتماد به نفس و
خودباوري و دس��تيابي به شغل بهتر منجر
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قانوني
براي
اثبات
هويت
اجتماعي
معلوالن
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آنگاه كه ارادههاي راسخ با هدفي مشترك پيوند مييابد ،عزمي
تازه در يك جامعه شكل ميگيرد و انسانها براي تحقق عدالت،
قانون��ي ميآفرينن��د تا برگ پرافتخاري را ب��ر تاريخ حركتهاي
بش��ر دوس��تانه بيافزايند .تصويب قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن
در شانزدهم ارديبهشتماه  1383در مجلس شوراي اسالمي نيز از جمله
حركتهاي ماندگاري اس��ت كه دورنماي اميدبخش��ي را فراروي جامعه
معلوالن كش��ور ترس��يم كرده اس��ت .با اين حال نگاهي به روند اجراي اين قانون
در طي هش��ت سال گذشته ،نتيجه چندان رضايتبخشي به دست نميدهد .وجود
پ��ارهاي ابهامات در مفاد قانون مزبور ،عدم ضمانت اجرايي و پيشبيني نادرس��ت
منابع اعتباري آن موجب ش��ده اس��ت تا تنها پش��توانه حقوقي معل��والن ،از توان الزم در
اثب��ات هويت اجتماعي اين افراد برخوردار نباش��د .نگاهي نقادانه ب��ه موانع اجرايي قانون
جامع حمايت از حقوق معلوالن ما را بر آن ميدارد تا ديدگاههاي تني چند از مسووالن و
كارشناسان امر را در اين باره بررسي كنيم تا با تحليل نظرات آنان به راهكارهاي موثري جهت احيا
حقوق افراد داراي معلوليت دست پيدا كنيم.
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بررس��ي روند اجراي قانون مزبور بدون
آگاه��ي از فلس��فه تصوي��ب آن امكانپذير
نيس��ت .ابوالقاس��م نجفي ،از مديران اسبق
س��ازمان بهزيس��تي در حوزه توانبخش��ي
معل��والن و مدير انجم��ن ام .اس ايران ،در
اينب��اره مي گويد « :قان��ون جامع حمايت
از حقوق معلوالن زماني به تصويب رس��يد
كه در كشور ما هيچ قانوني مختص به افراد
معلول وجود نداش��ت و به همين جهت در
زمان خود ،حركتي مترقي محسوب ميشد.
هدف اصلي اين قانون ،برابرسازي فرصتها
براي معلوالن و تغيير نگرش جامعه نسبت
به آنهاس��ت .تعيين ش��يوه هاي دسترسي
معل��والن ب��ه فرصته��اي براب��ر در ابعاد
مختلف ،اعم از آموزش ،توانبخشي ،اشتغال،
تامين سالمت و مشاركت اجتماعي آنان ،از
جمله هدفهاي اختصاصي قانون به ش��مار
ميرود ».وي ميافزايد:
ظ��رف س��ـالهاي اخيـر تالش بس��ياري
براي اجراي مفاد اين مصوبه صورت گرفته
اس��ت كه در برخي زمينهها مانند معافيت
خانوادههاي افراد معلول از خدمت سربازي،
از نتاي��ج مطلوبي برخوردار بوده اس��ت ،اما
اين كه تبصره ماده  16قانون ،اجراي آن را
مشروط به تامين اعتبار دانسته ،موجب عدم
تعهد دستگاههاي اجرايي در عملي ساختن
مفاد آن ش��ده اس��ت ».وي نب��ود ضمانت
اجراي��ي و متول��ي واقعي جه��ت پيگيري
نح��وه اجراي اين قانون و ع��دم پيشبيني
اعتب��ار آن در بودجه س��االنه كش��ور را از

مهمترين موانع تحق��ق اهداف قانون مزبور
دانسته و بر ضرورت بازبيني مفاد آن توسط
كارشناسان مجرب تاكيد ميكند .نجفي در
پايان اظهار ميدارد « :قانون جامع حمايت
از حق��وق معلوالن ،آب��روي نظام جمهوري
اس�لامي در مجامع جهاني اس��ت .اين كه
بر يكسانس��ازي قوانين مربوط به جانبازان
و معلوالن و برابرس��ازي آنها در دسترس��ي
به امكانات تاكيد ميش��ود ،به هيچوجه به
معناي ناديده گرفتن ارزش واالي جانبازان
و رش��ادتهاي آنان نيس��ت بلك��ه منظور،
تحقق عدالت اسالمي ميان گروههايي است
كه براي حل مش��كالت خويش به امكانات
يكسان نيازمندند».
بخ��ش مهم��ي از مش��كالت اجراي��ي
قان��ون جام��ع حمايت از حق��وق معلوالن،
به ضعفه��اي محتوايي آن باز ميگردد كه
از ضمانت اجرايي آن كاس��ته است .سهيل
معيني ،از فع��االن حقوق معلوالن و رئيس
هيأتمديره انجمن ب��اور در اين باره اظهار
ميدارد« :پيش��نويس اين قان��ون به جاي
آنك��ه به صورت اليحه از س��وي دولت ارائه
ش��ود ،به شكل طرح در مجلس بررسي شد
و تصوي��ب آن در صورت��ي امكانپذي��ر بود
ك��ه بار مالي قانون ب��ه حداقل كاهش يابد.
براي رس��يدن به چنين هدفي ،بسياري از
مواد آن تعديل ش��د ك��ه درنتيجه كاهش
بار مال��ي ،ضمانت اجرايي قانون نيز كاهش
يافت ».وي ضم��ن تاكيد بر اين كه اجراي
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به مناسبت شانزدهم
ارديبهشت ماه،
سالروز تصويب
قانون جامع حمايت
معلوالن

هر چه بهت��ر قانون جامع حمايت از حقوق
معلوالن مس��تلزم پيشبين��ي و تخصيص
دقي��ق بودجه آن اس��ت ،ميافزايد« :برخي
مسووالن معتقدند كه بودجه اين قانون بايد
به طور كامل در اختيار س��ازمان بهزيستي
قرارداده شود كه عقيده نادرستي است .اگر
معتقديم كه دس��تگاههاي اجرايي مختلف
بايد در اجراي قانون همكاري كنند ،قاعدتا
بودجه آن نيز بايستي به شكل غير متمركز
در اختيار انها قرار گيرد».
در بررس��ي رون��د اج��راي قانون جامع
حماي��ت از حق��وق معلوالن هم��واره اين
پرسش مطرح اس��ت كه كدام نهاد نظارتي
ميتواند مس��ووليت نظارت بر حسن اجراي
قانون را عهده دار شود؟ مسوول انجمن باور
در اينباره اذعان ميدارد« :در قانون مذكور
وظيف��ه نظارت براين امر بر عهده س��ازمان
بهزيس��تي گذاشته ش��ده ،در حالي كه اين
س��ازمان ،خود زيرمجموعه ي��ك وزارتخانه
است و از جايگاه حقوقي الزم براي پيگيري
چنين امري برخوردار نيست ».وي در ادامه،
پيشنهاد تشكيل ش��وراي عالي معلوالن به
رياست رييسجمهور و عضويت نمايندگان
دس��تگاههاي اجراي��ي ،كميس��يونهاي
تخصصي مجل��س و تش��كلهاي معلوالن
را مطرح نم��وده و ميگويد« :وجود چنين
نهادي موجب هماهنگي دستگاههاي اجرايي
و پاس��خگويي آنها به شخص رييسجمهور
ميشود .ش��وراي عالي معلوالن در باالترين

اين مقاله در تاريخ  91/2/25در
روزنامه ايران به چاپ رسيده است.
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جاي��گاه حقوقي ميتواند ضم��ن قرار دادن
بودجه كافي در اختيار دستگاههاي اجرايي،
بر عملكرد آنان درخصوص مسائل معلوالن
نظارت كند».
حال بايد پرس��يد كه آيا اجراي ناقص
مفاد قانون جامع حمايت از حقوق معلوالن،
از اهمي��ت آن ميكاهد؟ معيني در پاس��خ
به اين س��وال بر وجوه حائ��ز اهميت قانون
مذكور اشاره نموده و تغيير نگاه مسووالن از
رويكردهاي اخالقي به ديدگاههاي حقوقي
در حمايت از معلوالن ،زمينهس��ازي جهت
تصويب كنوانس��يون حقوق اف��راد معلول،
تس��هيل ورود اين افراد ب��ه مراكز آموزش
عالي غير دولتي و ترويج حقوقي و اجتماعي
كل جامعه پيوند دارد و هر گونه تغييري در
ش��اخصهاي رفاهي ،مانند رش��د بيكاري،
زندگي افراد معل��ول را نيز تحت تاثير قرار
ميده��د كه البت��ه گروههاي آس��يبپذير
تحت چنين ش��رايطي با مشكالت بيشتري
مواجه ميش��وند» .وي با تاكيد بر ضرورت
مش��اركت فعال بخش غيردولتي در توسعه
كش��ور ،ارتق��اي كم��ي و كيف��ي خدمات
آموزشي ،توانبخشي و اش��تغال معلوالن را
منوط به گس��ترش فعاليتهاي اين بخش
دانسته و تاكيد ميكند كه در اصالح قانون
جامع حماي��ت از حقوق معل��والن بايد به
بخش خصوصي به شكل موثري توجه شود.
رييس انجم��ن معلوالن باور در پايان اظهار
ميدارد« :اصالحيه قانون بايستي به صورت

اليحه توس��ط دولت به مجل��س ارائه گردد
تا مش��كالت اعتباري آن از ميان برداش��ته
ش��ود .همچنين در اصالح اي��ن قانون بايد
به مفاد كنوانس��يون جهاني حقوق معلوالن
توجه نموده و ظرفيتهاي حقوقي و اجرايي
آن را در كش��ور فراهم كني��م .چرا كه روح
حاكم بر اين كنوانسيون ،رفع تبعيض است
و در بسياري از موارد ،حذف عوامل تبعيض
آميز از قوانين كش��ور ،خ��واه ناخواه به حل
مشكالت معلوالن ميانجامد».
گ��روه ديگري از كارشناس��ان معتقدند
كه تمركز بر اص�لاح قانون جامع از حقوق
معلوالن ،ب��ه تنهاي��ي نميتواند هدفهاي
م��ورد انتظ��ار را محقق س��ازد .دكتر علي
صابري ،حقوقدان ،ضمن بيان ديدگاه خود
را در اينباره ،حقوق انس��اني را به دو دسته
حقوق درجه اول (مدني-سياسي) و حقوق
درجه دوم(اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي)
تقس��يم كرده و اظهار مي دارد « :اگر قانون
مذكور را بر اس��اس رويكردهاي جهاني در
نظر بگيريم باي��د آن را ناظر بر ديدگاههاي
رفاهي (حقوق درج��ه دوم) بدانيم كه طي
دهههاي  60و  70ميالدي بر امور معلوالن
حاكم بود .اما در حال حاضر ما به كنوانسيون
جهاني حق��وق معلوالن ملحق ش��دهايم و
ميتوانيم مطالبات سياسي -مدني معلوالن
از جمل��ه حض��ور آنان در مجلس ش��وراي
اس�لامي را با تكيه بر آن دنبال كنيم ».وي
ميافزاي��د « :اگربخواهيم نگاه خود را صرفا

ب��ه قانون جامع حماي��ت از حقوق معلوالن
محدود كنيم ،بازبيني آييننامههاي اجرايي
آن به ويژه در بخشهاي آموزش ،اش��تغال
و چگونگي پيگيري مسائل حقوقي معلوالن
ضرورت پي��دا ميكند ».دكت��ر صابري در
ادامه بر نقش تشكلهاي دولتي معلوالن به
عنوان عوامل واس��طهاي ميان افراد معلول
نيازمند كمك و معل��والن داراي نقشهاي
اجتماعي تاكيد نموده و پيش��نهاد تشكيل
ش��بكه اجتماع��ي -حمايت��ي متش��كل از
انجمنه��اي غيردولت��ي و معل��والن داراي
توانمنديهاي مختلف را مطرح ميسازد.
قان��ون جامع حمايت از حقوق معلوالن
و كنوانس��يون جهاني حقوق انس��اني افراد
معلول ك��ه در ح��ال حاضر پش��توانههاي
حقوقي اين قش��ر به ش��مار ميروند ،پيام
مشتركي را به گوش آحاد مردم و مسووالن
ام��ر زمزمه ميكنند و آن اين كه« :حمايت
از اف��راد داراي معلولي��ت ،تنها يك حركت
انساني نيس��ت بلكه وظيفهاي است كه در
يك جامعه رو به پيش��رفت دنبال مي شود
تا رش��د اجتماعي -سياس��ي يك كش��ور،
متناس��ب با تح��والت دنياي ام��روز تحقق
پيدا كند .رف��ع موانع اجرايي و اصالح مفاد
قانون جام��ع حمايت از حقوق معلوالن نيز
در همين راستا انجام ميشود .اما بايد توجه
داش��ت كه تدوين و تصوي��ب اليحه اصالح
اين قانون مس��تلزم تقوي��ت همكاريهاي
بي��ن بخش��ي مي��ان وزارت تع��اون ،كار و
رفاه اجتماعي ،س��ازمان بهزيستي ،مجلس
شوراي اسالمي و تشكلهاي فعال در اوامر
معلوالن است .تشكيل كميته مشترك ميان
بخشه��اي فوق ،ضمن جلوگيري از موازي
كارهايي بياثر ،زمينهاي را فراهم ميس��ازد
ت��ا مفاد قانون مزبور با تكيه بر ديدگاه هاي
حقوقي ،رفاه اجتماعي و توانبخش��ي مورد
بررس��ي قرار گيرد و مشكالت ساختاري و
محتوايي آن از ميان برداشته شود.
آري ،تنه��ا در س��ايه اص�لاح قواني��ن و
نظارت عاليترين س��طوح اجرايي ميتوانيم
جامع��هاي خالي از تبعيض را براي اقش��ار
آس��يبپذير ترس��يم نماييم .آنگاه به چشم
حقيقت در مييابيم ك��ه معلوليت ،ناتواني
فراگير نيس��ت بلكه زمينه س��از پشتكار و
تواناي��ي به ش��رط آنكه راه ،هموار باش��د و
عدالت روشنگر راه.
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داسـتان
پـ ِـن
سعیده اکبری

زمزمـــــــــــــــــــهها
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در دور دس��تها و دردهک��دهای زیب��ا
کالغکی زندگی میکرد به نام پن .کالغک
پرهای س��یاهی داش��ت به تاریکی شب اما
در زی��ر این س��یاهی قلبی داش��ت پاک و
روشن همانند ماه در سینه آسمان .بین پن
وکالغهای دیگر تفاوتی وجود داش��ت و آن
تف��اوت ناتوانی او بود در پ��رواز چرا که در
روزگار کودکی زمانی که به تازگی ش��روع
به یادگیری پرواز کرده بود یکی از بالهایش
در اثر اصابت به زمین آس��یب دید و همین
مسئله پرواز کردن را به مرور زمان برای او
دشوار ساخت .این اتفاق در آغاز پن را بسیار
اندوهگین ساخت زیرا که او رویاهایش را از
دس��ت رفته میدید اما با گذش��ت زمان به
آرامی دریافت ک��ه هنوز رویاهایش زندهاند
و او میتوان��د ب��از ه��م طعم ش��ادکامی را
بچش��د .او هر روز صبح آواز سر میداد و به
آدمهایی که از خیابان عبور میکردند سالم
میکرد اما هیچ ک��س جوابی به او نمیداد
وگاهی نیز بعضی آدمها با نگاه سرد خود او
را از خواندن باز میداشتند اما علیرغم همه
اینها پ��ن به خود
دل��داری میداد و
میگفت :شـاید
هن��وز آدمهای
دیگری باش��ند در جاهایی دیگر با قلبهایی
مهربان که مرا دوست بدارند.
پن کالغ زیبایی نبود ،زش��ت بود و س��یاه
اما دلش پاک بود هرچند دل س��فیدش را
کس��ی نمیدید بر خالف ظاهر سیاهش.پن
به خوبی میدانست کس��انی هستند که او
را دوس��ت نمیدارند و در ش��گفت بود که
همه آدمها کبوتران،گنجشکان و پرندههای
دیگر را دوست دارند .با خود اندیشید شاید
چون دیگر نمیتواند همانند کالغهای دیگر
پرواز کند در نگاه آدمها کوچک اس��ت  .در
نزدیکی آش��یانه پن خانهای قرار داشت که
متعلق به یکی از س��اکنین دهکده بود و در
یکی از اتاقهای آن خانه پس��ر بچهای بود
که گاهی پن او را میدید .روزها گذش��تند
و پ��ن نا خود آگاه هر روز نگاهش را به اتاق
پس��رک میدوخت ت��ا او را ببیند و روزی
رسید که دریافت به آن پسر بچه عالقهمند
ش��ده و دوس��ت دارد هر روز پسرک اولین
کس��ی باش��د که میبیند ،به همین خاطر
صبحها به یادش قار قار میکرد و دیگر فقط
برای او آواز س��ر میداد .هر روز چشمانش

را به پنجره اتاق پس��رک میدوخت تا شاید
او را ببیند اما پس��رک کنار پنجره نمیآمد.
پن پیش خود فکر کرد ش��اید پس��رک در
خ��واب عمیقی اس��ت ش��اید ه��م صدای
خودش به اندازه کافی بلند و رسا نیست اما
پس چرا بقیه آدمها صدای او را میشنوند.
حاال دیگر ب��رای پن اینک��ه آدمهای دیگر
صدایش را بش��نوند یا ن��ه تفاوتی نمیکرد،
او دوست داش��ت که فقط پسرک صدایش
را بشنود و عکسالعملی از خود نشان دهد
که به کالغک ثابت ش��ود پسرک هم به وی
میاندیش��د و او را دوست دارد .پن برخالف
آنچ��ه از نگاه س��رد آدمها دی��ده بود پیش
خود فکر میکرد آوازش زیباست .به همین
خاطر هر روز بیشتر و بیشتر آواز سر میداد
اما بر خالف انتظارش سر و صدای او خشم
همسایگان را بر انگیخته بود بنابراین از آن
روز ب��ه بعد کمت��ر آواز خواند اما برای آنکه
صدایش به پس��رک برسد آش��یانهاش را به
درختی که نزدیک اتاق پس��رک بود انتقال
داد .روزها گذش��تند اما پسرک توجهی به
آوازه��ای کالغ��ک نمیکرد پ��ن تصمیمی
گرفت و با خود گف��ت :باید به پنجره اتاق
پس��رک نزدیک ش��وم و با منقارچند ضربه
ب��ه آن بزنم با این کار او متوجه من خواهد
ش��د .با این فکر ش��ب را خوابید و صبح بی
آنکه س��ر و صدایی کند خ��ود را به پنجره
رس��اند و با منقارش چند ضرب��ه به پنجره
نواخ��ت و منتظر ماند اما خبری نش��د که
نش��د پن باز هم ضرباتی به پنجره وارد کرد
اما باز هم نتیجهای نگرفت .قلب پاک کالغ
در سینهاش گرفت و در چشمانش برقی از
اشک درخشید .از خود میپرسید که چرا با
آن که عالقه زیادی به پس��رک دارد او هیچ
عالقه و واکنشی به کالغک نشان نمیدهد
ولی به پاسخ روش��نی نمیرسید .ناامیدانه
گامهای��ش را ب��ه عقب گذاش��ت و از کنار
پنجره دور شد.
از ف��ردای آن روز آدمها با نگاهی مهربان
ب��ه او مینگریس��تند چرا ک��ه او دیگر آواز
نمیخواند ،گویی آرامش به همس��ایگان باز
گش��ته بود .روزهای آینده ب��رای پن دیگر
مانند گذش��ته نبود ،لبخند گلها و سبزهها
را احس��اس نمیکرد در سینهاش سنگینی
احس��اس میکرد اما باز هم نگاهش به آن
اتاق بود و به پس��ر بچه میاندیشید .روزها
گذشتند تا اینکه روزی رسید که پسرک در
حال بازگش��ت به خانه از زیر همان درختی
گذش��ت که پن روی آن آشیانه ساخته بود
پس��رک از زیر درخت عبور کرد اما ناگهان
ایستاد و نگاهش را به باالی درخت دوخت
پن آنچنان در خود فرو رفته بود که توجهی

به آنچه در پیرامونش میگذشت نداشت اما
نگاه پس��رک آنچنان طوالن��ی و عمیق بود
که پن آن را حس کرد پس��رک را در پایین
درخ��ت دید و حالتی از بهت و ش��ادی در
خود احس��اس کرد پن نمیفهمید که چرا
مبهوت پس��رک مان��ده و نمیتواند چیزی
بگوید در حالیک��ه حرفهای زیادی در دل
داش��ت .تصویر پس��رک برایش تار شد زیرا
چشمانش را پرده ای از اشک پوشانده بود.
ناگهان پسرک برگش��ت و به سمت اتاقش
شروع به دویدن نمود و پن نگران و مردد در
جایش باقی ماند چند دقیقهای سپری شد
و پسرک دوباره به سوی درخت بازگشت در
حالیکه کاغذی در دس��تانش رقصان بود و
همین که به پای درخت رسید دستانش را
روی زانوهایش گذاشت تا استراحت کند و
نفسهای تندش آرام بگیرد سپس کاغذی
را که در دس��ت داشت رو به پن گرفت و به
او نش��ان داد .پن به صفحه کاغذ نگریست،
گوی��ی خ��ود را در آب برک��ه مش��اهده
میکرد،آری روی آن صفحه پسرک نقاشی
او را کش��یده بود .موجی از ش��ادی در قلب
پن ب��ه وجود آمد آنگاه پس��رک با حرکات
و اش��ارات دستش ش��روع به صحبت کرد،
پن متوجه ش��د که پس��رک ناشنواس��ت و
به همین دلیل صدای او را نش��نیده است.
پس��رک به او گفت هنگام��ی که در اتاقش
تنها بوده همواره به او میاندیش��یده و بارها
در خیالش با او صحبت کرده است و چندین
بار تصمیم داش��ته که به او نزدیک شود اما
والدین��ش او را از این کار منع می کردهاند
اما از آنجایی که پس��رک ب��ه پن عالقهمند
بوده تصمیم گرفت تا یک تصویر از او بکشد
و ای��ن کار را زمان��ی انج��ام داد که پن در
آش��یانهاش به خواب رفته بود .قلب پن در
سینهاش دیگر س��نگینی نمیکرد و سبک
مانند پر ش��ده بود .نگاه پس��رک به او نگاه
عشق بود ،هیچ انسانی تا به آن روز اینگونه
به پن نگاه نکرده بود ،به بال ضعیفش تکانی
داد ،نیروی��ی تازه در آن احس��اس کرد که
بیسابقه بود تصمیم گرفت به خاطر پسرک
پرواز کند پر گش��ود و خود را به او رساند و
بر ش��انهاش نشست ،پس��رک دستش را به
آرام��ی بر ب��ال ضعیف او کش��ید و او را در
آغوش خود جای داد .دل پسرک از رسیدن
به پن شاد بود.
روز بعد آشیانه پن به اتاق پسرک نزدیکتر
ش��د ،ح��اال دیگر ش��ب و روزش��ان با هم
میگذش��ت و روزها روش��نتر و ش��بها پر
ش��کوهتر شده بود چرا که عشق یکدیگر را
یافته بودند.
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يك�ي از نعمتهاي
بزرگي كه خداوند
به من عطا كرده است
خان�وادهام اس�ت
ب�راي گفتوگ�و ب�ا ف�ردي ك�ه ب�ه
دلي�ل بيم�اري ام اس تواناييه�اي
جس�مياش كاه�ش يافت�ه ب�ود ،به
منزل�ش رفتي�م .او برايمان از س�ير
بيماري و مش�كالت زي�ادي كه ابتال
به آن ،در زندگي برايش پيش آورده
بود و نقش خانواده در مس�لط شدن
به ناتواناييهايش گفت.
پروانه(زه�را) خ�اناف در اي�ن
گفتوگ�و همراه ب�ا م�ادر مهربان و
ف�داكارش (عصمت كوهي) ش�ركت
ك�رد .ج�اي پ�در ،ك�ه ب�ا همراهي،
همفك�ري و زحم�ات زي�اد همواره
پش�تيبان پروانه در زندگ�ي بوده و
هس�ت در اين گفتوگ�و خالي بود.
گفت و گوي زير را مي خوانيد:
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لطف�ا خودتان را معرف�ي كنيد و در
مورد بيماري خود توضيح دهيد؟
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م��ن زهرا خاناف (پروانه) متولد س��ال
 1341هستم .بيماري من از سال  58يعني
زماني كه در س��ال سوم دبيرستان تحصيل
ميكردم شروع ش��د .در آن زمان احساس
كردم كه چش��مم تار است و گاهي دوبيني
داش��تم و خوب تخته س��ياه را نميديدم يا
م��داد مرتب از دس��تم ميافتاد .به چش��م
پزش��ك مراجعه ك��ردم كه عين��ك به من
داده ش��د و در آن زم��ان به خ��ودم تلقين
ميك��ردم كه ديدم بهتر ش��ده اس��ت ولي

خانواده موفق

پس از مدتي متوجه ش��دم ك��ه تمام بدنم
به خواب ميرود و بيحس ميشود و گاهي
احساس ميكردم كه لباسم به تنم چسبيده
اس��ت كه اين به خاطر بيحس��ي بدنم بود.
پ��س از مراجعه به دكت��ر عمومي ،به دكتر
متخصص مغز و اعصاب معرفي ش��دم و هر
بار كه به ايش��ان مراجعه ميكردم مقداري
دارو و آمپ��ول برايم تجويزي ميش��د كه تا
وقتي اين داروها را اس��تفاده ميكردم ،بهتر
ميش��دم .نميدانس��تم كه مشكلم چيست
و دكت��ر چيزي به ما نميگفت .دو يا س��ه
بار اي��ن حالتها برايم پي��ش آمد و هر بار
با يك عالمت بود .ي��ك بار تاري ديد ،يك
بار با بيحسي دس��ت و پا و ...تا اين كه در
سال  59پس از گرفتن ديپلم مسئله ازدواج
برايم پيش آمد .در همان ايام ،تب شديدي
كردم و ديد چش��مانم دوباره مش��كل پيدا
كرد ،به طوري ك��ه در حالت تب اطراف را
خيل��ي محو مي ديدم و م��ادرم مجبور بود
دس��تم را بگيرد و مرا به مطب پزشك ببرد.
دكتر تشخيص سرماخوردگي داد و گفت به
خاطر س��رماخوردگي چشمش مشكل پيدا
كرده است.
پس از مدتي به پزش��ك خ��ودم مراجعه
كردم .تازه در آن موقع برايم سيتياس��كن
و راديوگرافي و نوار مغزي تجويز كرد .وقتي
مادرم جواب آزمايشها را پيش دكتر بردند
و در مورد بيماري من از ايشان سوال كرده
بودند دكت��ر گفته بود اي��ن نوعي ويروس
اس��ت و مشكل خاصي نيس��ت ،البته دكتر

ميدانس��ت كه من بيماري اماس دارم ولي
حقيقت را به ما نگفت.
م�ادر پروانه( ،خانم عصمت كوهي):
در آن زمان بيماري س��رماخوردگي و زكام
را هم بيماري ويروس��ي ميگفتند و ما فكر
ميكردي��م كه بيماري ايش��ان يك بيماري
جزئي و س��اده اس��ت و اصال فك��ر ديگري
نميكردي��م .من حتي به پزش��ك ايش��ان
گفتم كه پروانه عقد كرده است و قرار است
ب��ه زودي ازدواج كند و ايش��ان هم گفتند
مبارك است و خيلي هم خوب است.
پروانه :پس از آن من ازدواج كردم و زود
هم بچهدار ش��دم و زايمان كردم .يك سال
و ني��م پس از به دنيا آمدن پس��رم ،پيمان،
دوباره دچار دوبيني و لرزش دست شدم .باز
هم ،به دكتر متخصص مغز و اعصاب خودم
مراجعه كردم كه ايش��ان گفتند اين همان
بيماري خودت است و چيز خاصي نيست و
ناراحت آن نباش .من سوال كردم بيماريام
چيس��ت؟ ولي باز هم ايش��ان اس��م آن را
نگفت و مق��داري كورتن تجويز كرد .وقتي
همسرم كورتنها را ديد نگران شد و نسخه
پزش��ك را به پزشك ديگري نشان داده بود
و آن پزش��ك هم گفته ب��ود كه بايد ببيني
بيمارياش چيس��ت كه اين داروها برايش
تجويز ش��ده و اين بودكه همسرم به دكتر
مغز و اعص��اب خودم مراجعه ك��رد و آنجا
متوجه شد كه من بيماري اماس يا مولتيپل
اسكروز دارم .پزشك به او گفته بود كه اين
بيماري را از س��ال  58داشته و خانوادهاش

هم ميدانستهاند ولي به شما نگفتهاند .اين
شد كه همسرم با اين تصوركه ما حقيقت را
از او پنهان كرده بوديم ،درخواس��ت جدايي
و طالق كرد.
م�ادر پروانه :ايش��ان گفتند كه به من
خيانت ش��ده و حقيقت از م��ن پنهان نگه
داشته شده است ،در صورتي كه ما واقعا از
بيماري پروانه بيخبر بوديم.
ش�ما فكر ميكنيد آيا اگر از ابتداي
تش�خيص بيماري ش�ما در جريان نوع
آن و درم�ان آن ق�رار داش�تيد س�ير
بيماري ،بهتر كنترل ميشد؟
مادر پروان�ه :بله حتما اينطور بود .آن
زم��ان پروانه تازه ديپل��م گرفته بود و قصد
ادام��ه تحصي��ل داش��ت و به فك��ر ازدواج
نبود ولي با انقالب فرهنگي و بس��ته شدن
دانش��گاهها او ازدواج ك��رد و البت��ه اگر ما
ميدانس��تيم بيمارياش چيست هرگز اين
ازدواج اتفاق نميافتاد.

م�ادر پروانه :پروانه مايل اس��ت كه در
جاي��ي خارج از خان��ه كار كند ولي پدرش
اجازه نميدهد چون نگران اس��ت كه مبادا
در بيرون از خانه آسيبي به او وارد شود .هر
جا كه پروانه بخواهد برود ،خودش��ان او را
ميبرند و ميآورند.
در مورد نقش خانواده در برخورد با
بيماريتان توضيح دهيد؟
پروان�ه :يك��ي از نعمتهاي بزرگي كه

خانواده موفق
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پروان�ه :پ��س از آن م��ا ب��ا وجود يك
بچ��ه از هم جدا ش��ديم .در طول يازده ماه
كه مراحل انجام طالق طول كش��يد پسرم
پي��ش من ب��ود و هفت��هاي دو ش��ب را با
پدرش ميگذراند ولي پس از طالق بچه به
پدرش داده ش��د و هفتهاي يك شب پيش
من ميآمد و اين ادامه داش��ت تا وقتي كه
پيمان به كالس دوم راهنمايي رس��يد .در
آن موقع او را براي من فرس��تادند تا بيشتر
به درسش رسيدگي شود ،البته پدرش هم
ازدواج كرده ب��ود .پيمان ديگر با من بود تا
وقتي كه ديپلم گرفت و توانست كفالت مرا
به عهده بگيرد و از سربازي معاف شود
و چهار ماه بعد هم براي تحصيل به
انگليس رف��ت .او در آنجا تحصيل
كرد و االن مهندس نرمافزار است و
زندگي خوبي هم دارد.
پس از اينكه به خانه پدرم برگشتم
تا مدت��ي حالم خوب ب��ود و خودم
كارهاي��م را انجام م��يدادم و حتي
رانندگي ميكردم و در دانشگاه آزاد
ثبتنام كردم و به دانشگاه رفتم .ولي
از هم��ان زمان با هم��ه دكترها قهر
كردم .نگفتن حقيق��ت بيماريام را
خيانتي در حق خودم ميدانس��تم و
به مدت يك س��ال و نيم از مراجعه
به هر پزش��كي خ��ودداري كردم و
فق��ط از داروهاي گياهي اس��تفاده
ميك��ردم .ولي به م��رور حالم بدتر
ش��د و مرتب به زمين ميخوردم .در
آن زمان دوس��تي داش��تم از دوران

دبيرس��تان كه او نيز به بيماري اماس دچار
بود .او مرا تش��ويق كرد ك��ه به دكتري كه
خ��ودش ميرف��ت مراجعه كن��م .در اواخر
س��ال  63ب��ه ايش��ان مراجعه ك��ردم و به
دستور ايشان در بيمارستان لقمان بستري
شدم و تحت درمان قرار گرفتم .حالم بهتر
ش��د و در رش��ته ادبيات عرب در دانشگاه
مشغول به تحصيل شدم ولي پس از مدتي
اين رش��ته را رها ك��ردم و از طرفي بعد از
دو س��ال دوباره حالم بد ش��د .بعد از آن به
دكترهاي ديگري مراجعه كردم ولي مرتب
حالم بدتر ميش��د .در س��ال  76از طريق
يكي از آش��نايان با مجتمع نيكوكاري رعد
آشنا شدم .آش��نايي با اين مركز در تقويت
روحيه من بسيار تاثيرگذار بود زيرا در اين
محيط انسان افرادي را ميبيند كه شرايطي
مانند خ��ود يا حتي بدتر از خودش دارند و
بسياري از آنان از حمايت خانوادههاي خود
نيز برخوردار نيس��تند .م��ن در كالسهاي
مختلف رعد ش��ركت كردم ،در كالسهايي
مانند حس��ابداري ،نقشه كشي ،كامپيوتر و
كالسهاي هنري شركت كردم و در بعضي
از رشتهها مدرك فنيوحرفهاي گرفتم.

خداون��د به من عطا كرده اس��ت خانوادهام
اس��ت .من هميش��ه خداوند را ش��اكرم كه
اگر اي��ن بيماري را دارم ،در عوض ،خداوند
پدر و مادري به من داده اس��ت كه در همه
ام��ور مرا ي��اري كردهاند و هميش��ه حامي
م��ن بودهاند .من از س��ال  69تا س��ال 82
به م��دت دوازده س��ال روي ويلچ��ر بودم.
زماني حتي نميتوانس��تم لباس بپوشم و يا
جورابم را به پا كنم .ش��بهايي بود كه من تا
صب��ح چندين بار از پدرم ميخواس��تم كه
پاي م��را حركت دهند ،چون خ��ودم قادر
به خم و راس��ت كردن پاي��م نبودم ،زانويم
آنقدر س��فت بود كه كسي جز پدرم قادر به
خم كردن پايم نبود و من نميتوانس��تم در
رختخ��واب از اين دنده به آن دنده ش��وم و
پ��درم مرا ميچرخاند .پ��درم هر روز مرا به
مركز رعد ميبردند و دوباره ظهر به دنبالم
ميآمدند و مرا به خانه ميآوردند .مس��لما
درابتداي بيماريام خانوادهام بسيار ناراحت
بودن��د ولي نه تنها من را م��ورد كم لطفي
قرار نميدادند بلكه لطفش��ان نسبت به من
بيشتر هم شد .نه تنها خانواده ام بلكه تمام
فامي��ل و دوس��تانم به نحوي م��را حمايت
ميكردن��د و حتي مي توان��م بگويم به من
احترام بيشتري ميگذاشتند .يك بار پدرم
به ش��وخي به من گفتند ك��ه :آخه تو چي
داري ك��ه اينقدر همه به ت��و عالقه دارند و
من گفتم كه درست است كه مريض هستم
ولي عقلم و فكرم سالم است.
اگ��ر درس��ت فك��ر كني��م ميبينيم كه
معلوليت جسمي هيچ اش��كالي ندارد بلكه
عقل معيوب و فكر معيوب است كه مشكل
دارد .اگ��ر كمك و حمايت پ��در و مادرم و
خان��وادهام نبود ش��ايد من هميش��ه روي
ويلچ��ر ميماندم و وضع��م خيلي بدتر
ميش��د .ولي مادرم هميش��ه ميگفت
همين چند ق��دم كه در خانه از اتاق تا
حمام يا دستش��ويي با كمك ديگران راه
ميروي ،كمك ميكند كه از پا نيافتي.
قبل از ماه رمضان سال  82بود كه دكترم
از من پرسيد؛ آيا تو اصال راه هم ميروي؟
و م��ن گفت��م وقتي ب��راي فيزيوتراپي به
مجتمع رعد ميروم يك دس��تم را كسي
ميگي��رد و ي��ك دس��تم را ب��ه نردهها
ميگيرم و راه ميروم .از من پرسيد پس
چرا با ويلچر ميآيي؟ و همين باعث شد
كه دفعه بعد با پاي خودم به مطب دكتر
بروم .من از همان شب اول ماه رمضان با
كمك پدر و برادرم كه هر كدام يك دستم
را ميگرفتند شروع به راه رفتن دور سالن
پذيرايي كردم .ابتدا شبي يكي دو دور راه
ميرفتم و از خستگي مينشستم و از شب
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س��وم فقط با كمك پدرم هر بار دو سه دور
اطراف سالن راه ميرفتم و در شبهاي آخر
ماه رمضان ديگر ميتوانستم تا ده دور بدور
س��الن راه بروم و هر چه بيشتر راه ميرفتم
احساس ميكردم كه سنگيني كمتري را به
دس��ت پدرم منتقل ميكنم .كمكم از پدرم
خواس��تم كه عصايم را بياورن��د تا با كمك
عصا راه بروم ولي ايشان قبول نميكردند و
نگران بودند كه زمين بخورم .من ازايش��ان
خواس��تم كه ب��ا فاصله نيم مت��ر از من در
كنارم راه بروند و مواظب من باشند و چند
شبي به اين طريق راه رفتم تا اين كه پدرم
مطمئن ش��دند كه من ميتوانم به تنهايي
ب��ا عصا راه بروم ولي از من قول گرفتند كه
وقتي در منزل نيستند من با عصا راه نروم.
به اين ترتيب ،به تدريج توانستم ويلچر را
كنار بگذارم .درواق��ع پدرم از تمام كارهاي
اجتماعيشان به خاطر من دست كشيدند.
م�ادر پروانه :زمان��ي بود كه ما مجبور
بوديم براي اين كه پروانه بتواند روي پايش
راه برود به پايش ضربه بزنيم و چون خودش
نميتوانس��ت پايش را حركت دهد ،به اين
صورت كه دو نفر دستش را ميگرفتيم و با
پا يا دس��ت به پايش ضربه مي زديم تا يك
پايش به جلو برود ،س��پس ميتوانست پاي
ديگ��رش را خودش به جل��و ببرد .اين كار
بايد در هر ق��دم تكرار ميكرديم و اين كار
بسيار س��ختي بود كه فقط از پدر و برادر و
گاهي من و خواهرش برميآمد و دوس��تان
و فاميل نميتوانس��تند اي��ن كار را بكنند.
ولي كم كم توانس��ت ب��ه تنهايي با عصا راه
برود و اين خيلي براي ما خوش��حال كننده
بود .پروانه مدتها ب��ود كه نمازش را روي
ويلچر يا صندلي ميخواند و بعدا توانس��ت
ايستاده نماز بخواند كه البته اوايل به كسي
نميگفت كه ايس��تاده نماز ميخواند ،چون
هم��ه ميگفتند كه نبايد اي��ن كار را بكند
چون ممكن است تعادلش را از دست بدهد
و زمين بخورد.
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آي�ا در حال حاضر از دارو اس�تفاده
ميكنيد؟
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پروانه :اوايل  5س��ال از كورتن خوراكي
اس��تفاده كردم ول��ي بعد پزش��ك ديگري
كورتن تزريقي برايم تجويز كرد كه به دليل
پايين بودن دوز آن حالم بدتر شد ،تا وقتي
كورت��ن خوراكي مصرف مي ك��ردم كامال
ويلچري نبودم.
االن به خاطر تش��نج و مشكل صورتم دارو
اس��تفاده ميكنم .در حال حاضر بيماريام
كنترل شده است و نياز به مصرف داروهاي
ديگر ندارم.

خانواده موفق

در
اي�ن بيم�ار
ي
و
د
ر
ت
م
مثب
�ام ب
يماري ها ح
ت انديشي ب
ف
�
س
�
ظ
ي
ا
ر
ر
و
م
ح
ي
وث
هو
ر اس
من تو
صيه مي كردند كه س� ت و هميشه
پ
ز
ش
ك
ا
ن
ب
ه
كن�ي و من
عي ك�ن ر
ت
و
ا
ح
ح
ي
ه
د
ا
زي
ت
ا
د
ت
ي در
را حفظ
مام كارهايم را خودم ان اين كار موف
ق
ب
و
د
م
و
ا
ج
كنون
ام ميدهم.
به نظرشما كساني كه در اثر بيماري
يا ح�وادث دچ�ار معلوليت ميش�وند
ب�ا افرادي ك�ه به صورت م�ادرزادي با
محدودي�ت فيزيكي به دني�ا مي آيند،
چه تفاوتي با هم دارند؟
پروان�ه :كس��ي كه از ابت��دا محدوديت
فيزيك��ي دارد ،ت��ا حدي وضعي��ت خود را
پذيرفته است و خودش را با شرايطش وفق
مي دهد ولي كس��اني ك��ه در اثر عارضهاي
دچ��ار محدوديت فيزيكي ،ميش��وند ابتدا
خيل��ي ج��ا ميخوردن��د چ��ون برايش��ان
غيرمنتظره اس��ت و اگ��ر اطرافيان به جاي
حمايت ك��ردن ،او را اذيت و يا طرد كنند،
وضعيت روحي بس��يار بدي پيدا ميكند و
دچار اس��ترس و اضطراب و كاهش اعتماد
به نفس مي شود.
من هيچوقت ناشكري نكردهام و هميشه
راضي به رضاي خدا بودهام .البته در زماني
كه مراح��ل ط�لاق را ميگذراندم بس��يار
ناراح��ت ب��ودم و در زماني دچار افس��رگي
ش��ديد هم ش��دم ولي نه اين ك��ه بخواهم
خدا را مسوول بدانم بلكه تا حدي خودم را
مقصر ميدانستم .شايد نبايد اينقدر خودم
را براي شرايطي كه بوجود آمد مثال جدايي
از همس��رم ناراحت ميكردم .شايد اگر آن
موقع مثل حاال فكر ميكردم ،ميتوانس��تم
راحتتر با مس��ئله روبهرو شوم و با آرامش
بيش��تري زندگي را بگذران��م .االن ميدانم
كه هي��چ چيزدر اين دنيا ارزش خودخوري
ك��ردن را ندارد .برخورد اطرافيان و خانواده
ف��رد داراي محدوديت فيزيكي با او بس��يار
مهم اس��ت .وقتي كسي با نقص فيزيكي به
دنيا ميآيد يا اش��تباه و ناآگاهي پدر و مادر
بوده اس��ت و يا خواس��ت و امتحان خداوند
بوده است .به هر حال اين فرد گناهي ندارد
و يا كسي كه در اثر حادثه يا بيماري معلول
ميشود نبايد مورد سرزنش قرار بگيرد .من
معلوالن را ميشناس��م كه اف��راد خانواده با
آنها برخوردهاي بدي دارند كه اين مس��ئله
باعث تضعي��ف روحيه و اعتماد به نفس در

آن��ان ميش��ود .در اين بيم��اري و در تمام
بيماريها حف��ظ روحيه و مثبتانديش��ي
بس��يار موثر است و هميشه پزشكان به من
توصيه ميكردند كه سعي كن روحيهات را
حفظ كني و من ت��ا حد زيادي در اين كار
موف��ق بودم و اكنون تمام كارهايم را خودم
انجام ميدهم.
آي�ا ش�ما ب�ا مركز رع�د همكاري و
فعاليت داريد؟
بله من در واحد رسانه رعد فعاليت دارم
و كارهاي تبليغات��ي انجام ميدهم .من در
سال  86وارد دانشگاه علمي كاربردي شدم
و در رشته نرمافزار كامپيوتر تحصيل كردم
و اكنون هم از داخل منزل ،با واحد رس��انه
رعد فعاليت دارم.
در كن�ار حمايته�اي خان�واده و
دس�تورات دارويي آيا اقدمات درماني
مانند فيزيوتراپي را هم انجام دادهايد؟
بل��ه در اين بيم��اري انجام فيزيوتراپي
بس��يار مهم اس��ت و من زمان��ي هر روز در
مجتمع رعد فيزيوتراپي داش��تم معموال در
فيزوتراپيها از دستگاههاي الكتريكي بيشتر
استفاده ميش��ود ولي فيزيوتراپي در مركز
رعد ،بيشتر به صورت تمرينهاي جسمي و
ورزش و تح��رك بود كه خيلي در مورد من
موثر بود و به من كمك زيادي كرد.
االن ه��م هفت��هاي دو روز ب��راي
كاردرماني به دانش��كده توانبخشي ميروم
كه كاردرماني هم مانند فيزيوتراپي به افراد
داراي معلولي��ت كمك ميكن��د كه تا حد
زيادي بتوانند كارهايشان را خودشان انجام
دهند و باعث توانبخشي اين افراد ميشود.

لبخندي که زندگي ام را نجات داد!
بس��ياري از مردم كتاب شاهزاده كوچولو اثر اگزوپري را ميشناسند .اما
شايد همه ندانند كه او خلبان جنگي بود و با نازيها جنگيد وكشته شد.
قبل از شروع جنگ جهاني دوم اگزوپري در اسپانيا با ديكتاتوري فرانكو
ميجنگي��د .او تجربههاي حيرتآور خود را در مجموعهاي به نام لبخند
گردآوري كرده است.
در يكي از خاطراتش مينويسد كه او را اسير كردند و به زندان انداختند
او كه از روي رفتارهاي خشونت آميز نگهبانها حدس زده بود كه روز بعد
اعدامش خواهند كرد مينويسد:
مطمئ��ن بودم كه مرا اعدام خواهند كرد به همين دليل بش��دت نگران
بودم .جيبهايم را گش��تم تا شايد سيگاري پيدا كنم كه از زير دست آنها
كه حس��ابي لباسهايم را گش��ته بودند در رفته باشد يكي پيدا كردم وبا
دستهاي لرزان آن را به لبهايم گذاشتم ولي كبريت نداشتم.
از ميان نردهها به زندانبانم نگاه كردم .او حتي نگاهي هم به من نينداخت
درست مانند يك مجسمه آنجا ايستاده بود.
فرياد زدم:هي رفيق كبريت داري؟
به من نگاه كرد ش��انههايش را باال انداخت وبه طرفم آمد .نزديكتر كه
آمد و كبريتش را روش��ن كرد بياختيار نگاهش به نگاه من دوخته شد.
لبخند زدم ونميدانم چرا؟ ش��ايد از شدت اضطراب ،شايد به خاطر اين
كه خيلي به او نزديك بودم و نميتوانستم لبخند نزنم.
در ه��ر ح��ال لبخند زدم و ان��گار نوري فاصله بين دله��اي ما را پر كرد
ميدانس��تم كه او به هيچ وجه چنين چي��زي را نميخواهد .ولي گرماي
لبخن��د من از ميلهها گذش��ت وبه او رس��يد و روي لبهاي او هم لبخند
ش��كفت .سيگارم را روش��ن كرد ولي نرفت و همانجا ايستاد مستقيم در
چشمهايم نگاه كرد و لبخند زد من حاال با علم به اينكه او نه يك نگهبان
زندان كه يك انس��ان است به او لبخند زدم نگاه او حال و هواي ديگري
پيدا كرده بود.
پرسيد:بچه داري؟
با دستهاي لرزان كيف پولم را بيرون آوردم وعكس اعضاي خانوادهام را
به او نشان دادم وگفتم  :اره ايناهاش
او هم عكس بچههايش را به من نش��ان داد ودرباره نقشهها و آرزوهايي
كه براي آنها داش��ت برايم صحبت كرد .اشك به چشمهايم هجوم آورد.
گفت��م كه ميترس��م ديگ��ر هرگز خان��وادهام را نبينم .ديگ��ر نبينم كه
بچههايم چطور بزرگ ميشوند.
چش��مهاي او هم پر از اش��ك ش��دند .ناگهان بي آنكه ك��ه حرفي بزند
قفل در س��لول مرا باز كرد و مرا بي��رون برد .بعد هم مرا بيرون زندان و
جاده پش��تي آن كه به شهر منتهي ميشد هدايت كرد نزديك شهر كه
رسيديم تنهايم گذاشت و برگشت بي آنكه كلمهاي حرف بزند.
يك لبخند زندگي مرا نجات داد !
شماره  43بهار 1391

حیاط خلــــــــــــوت
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تجسم ارداه،تصور همت
مصاحبه :رضا سخنسنج

لطف ًا خودتان را برای شناخت بیشتر خوانندگان ما معرفی
کنید.
من نسرین مقامیپور متولد  1356هستم و االن در رشته حقوق،
گرایش علوم ثبت��ی تحصیل میکنم .من از کارآموزان قدیمی رعد
هس��تم که از س��ال  1380عضو مجتمع رعد ش��دم و کالسهای
هنری مثل قالیبافی ،خوشنویس��ی را اینج��ا گذراندهام و به خاطر
تحصیالتم در کالسهای زبان و حس��ابداری مجتمع رعد ش��رکت
کردم.

شماره  43بهار 1391

چگونه با مجتمع رعد آشنا شدید؟
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گفت و گوی این شماره رنگ و حال عجیبی دارد امیدوارم
بتوانم این حس را در قالب کلمات انتقال بدهم .داس�تان
خیلی س�اده شروع ش�د مس�ؤول کلینیک توانبخشی
یکی از دوس�تان توانیاب را که روی ویلچر نشس�ته بود
ب�ه اتاق رواب�ط عمومی آورد و گفت میخواهم ش�ما را با
یکی از چهرههای موفق س�الهای دور رعد آشنا کنم .او
حرفهای گفتنی و مطالب شنیدنی فراوانی دارد.
بای�د صادقان�ه اعت�راف کنم لحظ�ه اول فک�ر نمیکردم
موض�وع جالبی از دل این مصاحبه بی�رون بیاید اما چند
دقیقه که از ش�روع صحبت او گذش�ت متوجه شدم چه
اش�تباهی میکردم ،مثل قایقی که هر چه از س�احل دور
میش�ود بیش�تر به عظمت دریا آگاه میش�ود با شنیدن
پاسخ هر سؤال ،بیشتر از قضاوت زود هنگامی که کردم،
نزد خودم خجالت زده میش�دم .قهرمان�ان امروز خیلی
ب�ا روزگار قدیم تفاوت دارند آنها دیگر کارهای ش�گفت
انگیز مثل مبارزات سخت ،نبردهای بیامان ،جابجا کردن
اجسام سنگین و ...را انجام نمیدهند بلکه در کنار مردم
زندگی میکنند اما صبر و اس�تقامت ش�گفت انگیزی در
مقابله مشکالت از خود نشان میدهند .در این گفت وگو
خوانندگان محترم را با یکی از این افراد آشنا میکنم.

توانیاب موفق

س��ال  1370بر اثر یک س��ردرد بیمار شدم و درادامه آن بیماری
به معلولیت جس��می حرکتی دچار ش��دم .پس از مدتی که این از
بیماری گذش��ت توس��ط فیزیوتراپم که ب��رای فیزیوتراپی به منزل
ما میآمد با رعد آش��نا ش��دم و او کارت موسس��ه رع��د را به من
داد .آن س��الها ت��ازه اوایل کار رعد بود و به خاطر مس��ئله ایاب و
ذهاب و فاصله زیاد بین منزل ما تا مجتمع رعد شرایط برایم فراهم
نبود تا به رعد بیایم اما همیش��ه مد نظ��رم بود که یک روز باید به
مجتمع رعد بروم ،تا اینکه در اردیبهش��ت سال  1380موفق شدم
از کالسهای آموزش��ی رعد اس��تفاده کنم .آن زم��ان برای پدرم و
خانواده خیلی سخت بود با بیماری من کنار بیآید او مرد سرشناسی
در ش��هرری بود و برایش مش��کل بود که م��ردم بفهمند دخترش
روی ویلچر مینش��یند برای همین تا وقتی زن��ده بود برایم ویلچر
تهیه نکرد و من  8س��ال از خانه خارج نش��دم .این مسأله برای من
حل شده بود زیرا این هم یک بیماری است و نباید به خاطر آن از
کس��ی خجالت بکشم اما پدرم با این موضوع مشکل داشت .در این
مدت که من در خانه بود بیش��تر مطالعه میکردم هر چه به دستم
میرسید ،میخواندم.
چگون�ه ممکن اس�ت؟ ش�ما فقط بر اثر ی�ک حادثه دچار
معلولیت شدید.
بل��ه ،فقط در اثر یک حادثه و س��ردرد این اتفاق پیش آمد .یک
شب سرم شدید درد گرفت و صبح که بیدار شدم فهمیدم که دیگر
نمیتوان��م راه بروم .اوایل میگفتند بیماری تو گیلنباره (س��ندرم
گیلن باره اختالل نادری اس��ت که در نتیجه حمله سیستم ایمنی
بدن به اعصاب محیطی ایجاد میش��ود به دنبال این حمله احساس
ضعف در ماهیچهها ،بیحس��ی ،گزگ��ز و گاهی اوقات فلجی دیده
میشود ).است .بعدها آزمایشات زیادی انجام دادند ودکترها گفتند
این بیماری گیلنباره هم نیست و یک بیماری ناشناخته است و ما
نمیدانیم که علت بیماری شما چیست.
این اتفاقات خیلی به آدمهای س�الم نزدیک اس�ت ممکن
هر کس با یک س�ردرد به مراک�زی مثل رعد نیاز پیدا کنند.
آیا درست است؟
باالخ��ره بین ما و آدمهای س��الم هیچ فرقی وج��ود ندارد .هیچ

ک��س نمیتواند بگوید ب��رای من هیچ وقت
اتفاقی نمیافتد و من همیشه سر پا هستم
یا همیشه مشکالت برای دیگران است .هر
لحظه حادثه در کمین همه ماس��ت .ما باید
خدا را ش��کر کنیم در ه��ر لحظه و هر کجا
که هستیم و ایمانمان را از دست ندهیم.
از دوران تحصیل بگوئید که چه جور
دانش آموزی بودید؟

بل��ه ،زم��ان تحصی��ل از دانشآم��وزان
درسخوان و بس��یار پر جنب وجوش بودم
بعد از راهنمایی میخواس��تم رشته ریاضی
بروم اما به خاطر اینکه عالقه داشتم درسم
را ادامه بدهم و دانش��گاه بروم حس��ابداری
را انتخ��اب ک��ردم اما هم��ه درسهایم در
دوره دبیرس��تان عالی بود ،ریاضی ،فیزیک
و  ...همه  20بود .برای دانش��گاه از مش��اور
سؤال کردم به من گفت رشتهای را انتخاب
کن که از هر لحاظ برایت مناس��ب باش��د.
مشکالت پله و بازارکار و مسائل دیگر را در
نظر بگیر .به همین خاطر من حس��ابداری
خواندم .البته بین دوره دبیرستان تا گرفتن
دیپل��م به خاطر بیماری م��ادرم وقفه افتاد.
حتی به دانش��گاه که رفت��م بیماری مادرم
ش��دیدتر ش��د و مس��ائل خاص خودش را
داش��ت .برای ادام��ه تحصیل در دانش��گاه
شرط معدل گذاش��ته بودند و من به خاطر
اینکه معدلم باال بود علوم ثبتی را که رشته
مورد عالقهام بود ،انتخاب کردم.
ح�اال که صحبت خان�واده پیش آمد
بهتر اس�ت ب�ا خانواده بیش�تر آش�نا
ش�ویم ،بگوئید چند ت�ا خواهر و برادر
هس�تید ،وضعیت خانواده ،پدر و مادر
چگونه است؟
پدرم س��ال  79فوت کردند .از زمانی که
پدرم فوت کرد من مش��کالتم خیلی بیشتر
شد .پدر وقتی بود میگفتم یک حامی دارم
و فک��ر چیزی نبودم بعد از فوت پدر ،خودم
ب��ودم و مادر و  2ب��رادر دیگرم و خواهری
که ازدواج کرده و از منزل پدری رفته بود.
خانه ما اجارهای بود زیرا پدرم ورشکس��ت
شده بود .یک شرایط خاص پیش آمده بود
و من باید س��عی میکردم روی پای خودم
بایستم و خانواده را حفظ کنم .بعد از فوت
پ��در بود که مادرم  2بار س��کته کرد و من
وظیفه پرستاری مادر را بر عهده گرفتم .به
خاطر محیط ناسالم جنوب شهر برادرانم به
اعتیاد روی آوردند و مسؤولیت ترک اعتیاد
و اقامت در کمپهای ترک اعتیاد آنها را هم
من پذیرفته بودم هر چند توفیقی نداش��تم
و یکی از برادرانم مهر سال گذشته به دلیل
اعتی��اد فوت کرد و ب��رادر دیگرم هم خیلی
حال خوبی ندارد اما اینها از مسؤولیتهای
خانوادگی من بود .وقتی آمدم رعد و شروع
ب��ه درس خوان��دن کردم به خ��ود گفتم از
همی��ن درس خواندن باید موفق بش��وم و
به جایی برس��م .درس ک��ه میخواندم هم

خیلی از دوس�تان ش�ما هس�تند که
می گویند ،امکانات نیس�ت ،فضا وجود
ندارد ،نمی توانیم و  ...آیا شما امکانات
خاص�ی داش�تید ،خ�ودرو اختصاصی،
مدرس�ه مناسبس�ازی ش�ده یا  ...که
موفق شدهاید؟
االن س��رویسهایی هستند که بچههای
رعد از آن اس��تفاده میکنند و ش��رکتها
بچهها را ج��ا به جا میکنن��د اما آن زمان
اص� ً
لا چنی��ن امکانات��ی وج��ود نداش��ت،
ماش��ینهای مناسبس��ازی ش��ده وج��ود
نداش��ت .رعد یک اتوبوس داشت که اوایل
ت��ا خیابان فرصت و انق�لاب میآمد و ما از
ه��ر نقطه ته��ران که بودی��م خودمان را به
انقالب میرس��اندیم .بعد م��ا را میآوردند
رعد و برگش��ت هم به همین صورت بود ،ما
را انق�لاب پیاده میکردند .و من در منطقه
شهر ری سکونت داشتم (.االن هم در همان
منطق��ه زندگی میکنیم) من از ش��هر ری
میآم��دم راه آهن از آن جا میآمدم انقالب
اگر دیر میرس��یدم و اتوبوس حرکت کرده
بود ماشین سوار میش��دم میآمدم میدان
صنعت و بعد میآمدم رعد .این س��ختیها
در زمستان و فصل سرما طوری بود که من
باید س��اعت  4صبح از خواب بیدار میشدم
کارهای من��زل را انجام م��یدادم و بعد به
موقع حرکت میکردم تا به س��رویس برسم
و از س��رویس جا نمانم .البته کس��ی به من
تکلیف نکرده بود یا زوری باالی سرم نبود.
چون خودم برای کارم و اس��تادی که درس
م��یداد ارزش قائل بودم .میآمد و آمدنم با
عشق و عالقه بود.

توانیاب موفق
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من هر ترقی و پیشرفتی که داشتم از رعد
شروع ش��د و همیشه این مطلب را گفتهام،
دوس��تان خوبی در اینجا پیدا کردم بهترین
دوس��تانی که االن دارم همان دوستان رعد
هس��تند .با خیلی از استادان و اعضای گروه
بانوان در ارتباط هس��تم .م��ن به رعد که
آمدم ت��ا دوم راهنمایی درس خوانده بودم.
و آن زمان مرا ثبت نام کردند اما رش��تهای
که میخواس��تم آموزش بگی��رم کامپیوتر
بود که گفتند ب��ا دوم راهنمایی نمیتوانی
در کالسه��ای کامپیوتر ثبت ن��ام بکنم و
بایدحتماً دیپلم داش��ته باش��م .بعد اجبارا ً
رفت��م کالس قالیباف��ی و چون اس��تعداد
خوب��ی داش��تم درع��رض  2روز کار را یاد
گرفت��م و بع��دا ً وامی برایم تهی��ه کردند و
م��ن در خان��ه قالی و تابلو ف��رش میبافتم
و س��فارش میگرفت��م .از هر چیزی که یاد
گرفتم اس��تفاده ک��ردم و چیزای��ی که یاد
گرفت��م به یک صورتی در زندگی من نقش
داشت.
مدتی که گذش��ت حس کردم یک کمبود
دارم و ب��ه فک��ر افتادم که درس��م را ادامه
ده��م .البته وقتی به م��ن گفتند نمیتوانی
کامپیوت��ر بخوانی برایم خیلی س��خت بود
و ب��ه خود گفتم من باید درس��م را بخوانم
یکی از دوستانی که با او در رعد آشنا شدم،
خانم آهو خوش بود ایش��ان ب��ه من گفت
تو میتوانی ،تالش��ت را بک��ن حتماً موفق
میش��وی و من هم به خدا ت��وکل کردم و
کتابهای��ی تهی��ه کرده و ش��روع کردم به
درس خوان��دن .البت��ه درس خوان��دن من
هم فق��ط در یک ربع وقت زنگ تفریحهای
رع��د بود که از دوس��تان یا مربیان س��وال
میکردم و رفع اش��کال میکردم یا از معلم
اجازه میگرفتم که نیم س��اعت به من وقت
بدهد تا ب��ا بچهها کار کنم .در همین زمان
من مدارک دوم و س��وم راهنمایی را با هم
گرفتم و قبول شدم .بعد به دبیرستان رفتم
ک��ه س��ال اول را با معدل  18قبول ش��دم
و بعد با کمک دوس��تانم ادام��ه دادم .دوره
حس��ابداری را هم در مجتمع رعد گذراندم
و در نهایت س��ال  1387موفق شدم دیپلم
بگیرم.

از نظ�ر درس�ی ج�ز دان�ش آم�وز با
استعداد بودید؟

از م��ادر مراقبت میک��ردم ،هم دنبال خانه
میگش��تم .هر چیزی که یاد میگرفتم در
خانه اس��تفاده میکردم .ب��ه عبارتی جای
خالی پدر را پر کرده بودم جوری ش��ده بود
که مادر و برادرها همه به من امید داش��تند
و فکر میکردند من پش��تیبان آنها هس��تم
و مادرم میگفت اگر تو نبودی چه بر س��ر
خانواده میآمد .ک ً
ال خرج خانواده از فروش
دس��تبافتههای من مثل تابلو فرش و قالی
و همچنین درآمدی ک��ه از کارهایی مانند
تایپ و تحقی��ق در اینترنت انجام میدادم،
تأمی��ن میش��د .م��ن هیچ چی��زی برای
خانواده کم نمیگذاش��تم اگر میخواس��تم
درس بخوانم یا رعد بیایم اول همه کارها را
جف��ت و جور میکردم و به خودم میگفتم
اگر کاری را برای مادرم انجام میدهم قطعاً
دعای او پش��ت س��رم اس��ت واگر به جایی
رسیدم به خاطر دعای مادرم است و توکلم
که به خدا است و ادارهای که دارم.
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واقع� ًا روزی چند س�اعت در رفت و
آمد بودید؟
هر روز  2س��اعت و نیم صبح و  2ساعت
و نی��م عصر در رفت و آم��د بودم .به مادرم
میگفتم با  5ساعت وقتی که من برای رفت
و آمد صرف میکنم میتوانیم به شهرستان
رشت سفر کنی .ولی هر کاری که با عشق و
عالقه همراه باشد خیلی زود انجام میشود
و مشکالت آن هم به چشم نمیآید.
چ�ه چی�زی در رع�د ش�ما را جذب
خ�ودش ک�رد تا ای�ن همه س�ختی را
تحمل کنی�د و هر روز  4صبح تا  6بعد
از ظهر در رفت و آمد باشید؟
وقت��ی میدی��دم ی��ک ع��دهای محبت
خالصان��ه خودش��ان را ب��ه بچهه��ا تقدیم
میکنند و وقتی از وجودش��ان برای بچهها

پروازی نبود با در نظر گرفتن مشکالت
و موانع موجود در شهر و محل تحصیل
آیا داشتن دیپلم کافی نبود؟
ش��اید یک سری بگویند کافی است و به
همین مدرک راضی باش��ند اما یک چیزی
در وجود من میگفت پیش برو .پیش��رفت
ه��ر کس ب��ه خصوصیت و ت�لاش خودش
بستگی دارد ،من نمیتوانم یک جا بنشینم،
بای��د جن��ب و جوش داش��ته باش��م ،اگر
فعالیت داشته باش��م بهتر میتوانم به همه
کارها برسم.
رش�تهای ک�ه انتخاب کردی�د ارایه
خدمات قضایی و ثبتی به مردم اس�ت.
برای آینده چه برنامهای دارید؟
اگر خدا قسمت کند میخواهم تحصیلم را
ادامه بدهم و یک محضر یا دفترخانه اسناد

چ�ه تفاوتی بین این واحد آموزش�ی با
سایر مراکز وجود دارد؟
اگر آن رش��تهای که م��ن ادامه تحصیل
میده��م در رع��د وجود داش��ت من حتما
اینج��ا را انتخ��اب میک��ردم .اینج��ا برایم
راحتتر اس��ت هم از لحاظ مناسبس��ازی
و هم از نظر ش��ناختی که از مجتمع دارم،
خیلی میتوانس��ت به من کم��ک کند .اگر
رشتههایی باش��د که بچهها دوست داشته
باشند ،واقعاً کار خوبی است .من االن بیرون
که درس میخوانم به خاطر پلهها و مسائل
دیگر شرایط برایم خیلی سخت است.
آی�ا تحصیلات عالی�ه در کس�ب
موفقیته�ای ش�غلی و اجتماعی تأثیر
مثبتی در دوستان توانیاب دارد؟
بل��ه ،خیلی تأثی��ر دارد نه فقط برای من
بلک��ه برای تمام دوس��تان معلول هیچ چیز
مث��ل درس نمیتواند به آنه��ا کمک کند.
درس خوان��دن باعث میش��ود به چیزهای
ک��م اهمی��ت فکر نکنن��د ،دیدش��ان بازتر
شود ،نظرشان نس��بت به جامعه ،خانواده و
اطرافیانشان تغییر کند.
ب�ا توجه ب�ه مطالبی که مطرح ش�د
میتوان ش�ما را به عنوان یک کارآموز
موفق معرف�ی کرد ،راز موفقیت ش�ما
چیست؟
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مایه میگذارند و به معنای واقعی کمکمان
میکنن��د ،واقعاً جذبم میک��رد که حضور
پی��دا کنم .ای��ن آدمها در میان اس��تادان،
پرس��نل ،بانوان نیکوکار و  ...وجود داشتند
ضم��ن اینک��ه آن موقع مراک��ز زیادی که
ای��ن خدمات را ارایه بدهد ،وجود نداش��ت.
من فکر میکن��م رعد اولی��ن انجمنی بود
ک��ه بچهها را دور هم جمع کرده بود و یک
شادی خاصی درونش بود.
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االن در چ�ه مقطع�ی از تحصی�ل
هستید؟
در حال حاضر ترم س��وم رش��ته حقوق با
گرایش علوم ثبتی را میگذرانم.
ب�ه نظر ش�ما دانش�گاه رفت�ن بلند

توانیاب موفق

رسمی تأس��یس کنم تا بتوانم به همنوعانم
و کسانی که دوستشان دارم خدمت کنم و
خدمات ویژهای ارایه کنم.
پس به کارآفرینی فکر میکنید.
بله ،هدف من چند ساله که همین است،
هیچ چیز مث��ل خدمت ک��ردن به همنوع
شیرین نیست .االن که در حدی نیستم که
بتوانم خدمتی انجام بدهم به صورت حرفی
و فکری کمک میکنم .اما اگر روزی برس��د
که کاری بتوانم انجام بدهم خیلی خوشحال
میشوم به دیگران کمک کنم.
اطلاع داری�د که مجتم�ع رعد یک
مرکز آموزش عالی تأسیس کرده است،
شما که خارج از رعد تحصیل میکنید

هرکس برای موفقیت خودش رازی دارد و
راز موفقیت من ایمان و توکل به خدا ،دعای
م��ادرم و اراده خودم اس��ت .من در مس��یر
زندگ��ی بعد از فوت پدرم خیلی س��ختیها
را تحمل کردم ام��ا خدا را در زندگی حس
کردم .دوس��تان خوبی خدا س��ر راهم قرار
داده اس��ت و اینها لطف خداست ،معلولیتم
هم لطف اوست .کسانی که کمک میکنند
ه��م بدانند تا خدا نخواهد نمیتوانند کمک
کنند .افرادی هستند که ثروت فراوان دارند
ولی موفق نمیش��وند به کسی کمک کنند،
پس خدا به منی که بیمار ش��دم و کسانی
که کمک میکنن��د توجه دارد و خدا به ما
لطف دارد .البته من چند سال پیش هم به
عنوان کارآموز برتر رعد معرفی شدم.
در پایان می خواستم از اعضای گروه بانوان،
مس��ؤول واحد توانبخش��ی ،مربیان و همه
مجموعه رعد که من دوستشان دارم ،تشکر
کنم .من هر کاری داشته باشم ،حتما سالی
2بار را به رعد می آیم و به این عزیزان س��ر
می زنم .انشاءاهلل موفق باشند.

مهوش كيان ارثي،
نائب رئيس هيأت مديره انجمن
ديرآموزان خورشيد

اين بـچهها به
عنوان كساني
كه نه عقبمانده
ذهني هستند
و نه جزو
افراد عادي،

بيشترين
ضربه را

ميخورند

«ديرآم�وز به فردي گفته ميش�ود كه از لحاظ بهره هوش�ي بين عقب ماندگان
ذهن�ي و اف�راد عادي اس�ت و بهره هوش�ي اين اف�راد بين  70تا  90اس�ت .در
بي�ن ديرآموزان ،افرادي كه بهرههوش�ي باالتري دارند خيل�ي به افراد طبيعي
نزديك هس�تند .ولي افراد داراي سندرم اوتيسم و سندرم داون هم نيز شامل
ديرآموزان هستند .اكثر بچه هاي ديرآموز به جز آنهايي كه سندرم داون دارند،
از لحاظ ظاهر كامال شبيه افراد عادي هستند».
اينها س�خنان مهوش كي�ان ارثي يكي از مادران و بنيانگ�ذاران انجمن خيريه
ديرآموزان خورشيد است.
كيان ارثي نائب رئيس هيأت مديره انجمن نيز هست .با او به گفت و گو نشستيم:
خان�م كيان ارثي ،ش�ما از چ�ه زماني
متوجه تفاوت فرزندتان با ساير بچهها
شديد؟
م��ن در  5س��الگي متوج��ه ش��دم كه
پس��رم مشكل دارد .پس از انجام آزمايشات
كروموزوم��ي و انجام نوار مغزي مش��خص
شد كه يكس��ري صدمات خفيف در سلول
ه��اي مغ��زي او پيش آمده و چ��ون من و
همس��رم فامي��ل نبودي��م و فرزن��دم دچار
تشنج هم نميشد ،احتمال اين كه درزمان
تولد اكس��يژن كافي به س��لول هاي مغزي
او نرسيده باش��د ،وجود داشت .مشكل كم
تواني ذهني از طريق مختلف بوجود ميآيد
مثل ابتال ن��وزادان به يرقان ي��ا زردي و يا
تحت اش��عه راديولوژي قرار گرفتن مادر در
دوران بارداري و غيره.

اين بچهه��ا ويژگيهاي متفاوتي دارند.
بعضي از نظر توانايي هاي ذهني جلوترند و
بعض��ي عقب تر .هر كدام ويژگيهاي خاص

چه ش�د كه ب�ه فك�ر ايج�اد انجمن و
پوش�ش دادن بچ�ه ه�اي ديرآم�وز
افتاديد؟
مس��أله آم��وزش اي��ن بچه ه��ا دغدغه
ذهن��ي هم��ه پ��دران و مادراني اس��ت كه
فرزن��د ديرآم��وز دارند .اين اف��راد به دليل
مشكالتشان مجبورند در آموزش و پرورش
اس��تثنايي تحصيل كنن��د و بايد بگويم كه
آموزش و پرورش استثنايي در دوره ابتدايي
بس��يار خوب كار ميكند .ش��يوه آموزشي
متفاوت��ي اب��داع كرده و بچه ه��ا ،مقطع 5
س��اله ابتدايي را به خوبي ميگذرانند .البته
طبق مقررات آموزش و پرورش اس��تثنايي
ه��ر دانشآموز ميتواند ه��ر كتاب را در دو
س��ال بخواند .بچ��ه هاي ديرآم��وز حافظه

معرفی یک

شماره  43بهار 1391

اين بچه ها چه ويژگيهايي دارند؟

خود را دارند .اين اف��راد عموما كم توجه و
كم تمركز هستند .اگر يك كودك عادي ده
ساله در يك مسئله ده دقيقه تمركز ميكند
اي��ن ها بيش از چن��د دقيقه قادر به تمركز
نيستند.

كوتاه مدت بسيار خوبي دارند ولي در درك
مطلب مش��كل دارن��د .به ط��وري كه يك
پاراگ��راف را ميتوانند ب��ه طور كامل حفظ
كنند اما اگر يك كلمه فراموشش��ان ش��ود،
نميتوانند جمله را ادامه دهند.
پس��ر من پ��س از اتمام دوره دبس��تان در
مدرسه استثنايي ،به مدرسه راهنمايي رفت
و من دوست داشتم كه او در كنار بچه هاي
ع��ادي درس بخواند .اما به دليل مش��كلي
كه در جامع��ه ما وجود دارد كه هر كس از
چارچوب معين فراتر رود به خوبي پذيرفته
نميشود .پس��ر من با وجود روحيه سازگار
و خوش رابطه اي كه داش��ت ،عموما مورد
اشاره ساير بچه ها قرار ميگرفت.
متاس��فانه آم��وزش و پ��رورش ب��ه اين
مس��ئله نپرداخته است .براي مدتي طرحي
را شروع كرد كه در هر منطقه يك كالس از
يك مدرسه به بچه هاي ديرآموز اختصاص
ياب��د تا اين بچه ها در كنار بچه هاي عادي
درس بخوانن��د و اي��ن كودكان از س��نين
كودك��ي ببينند كه بچه هايي هم هس��تند
كه در بعضي چيزها با آنها تفاوت دارند .اين
همزيستي مسالمت آميز براي هر دو طرف
مفيد و س��ازنده است .منتهي به دليل نبود
چنين جوي ،بچه هاي ديرآموز در جامعه با
برخوردهاي ناخوش��ايند مواجه ميشوند ،و
بعضي از آنها كه حساسترند خيلي ناراحت
ميش��وند .البته پسر من با وجود مشكالتي
باالخره دوره راهنمايي خود را در مدرس��ه
دولتي و غير انتفاعي گذراند.
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فرزند ش�ما ميداند كه با ساير بچه ها
تفاوت دارد؟
بل��ه ،يكبار كه فرزند من در مورد عقب
ماندههاي ذهني از تلويزيون ش��نيده بود از
من س��وال ك��رد و من توضي��ح دادم كه او
ديرآموز اس��ت و نياز به تكرار بيش��تر براي
فهمي��دن مطلبي دارد و او اين مطلب را به
مرور قبول كرده است.
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برگردي�م ب�ه چگونگي ايج�اد انجمن
خورشيد:
قبل از تش��كيل انجمن خورش��يد يك
كارگاه س��نگ زي��ر نظ��ر انجم��ن خيريه
وليعصر وجود داشت كه بچه هاي ديرآموز
زير نظر مربي ،تراش سنگ را ياد ميگرفتند
و با س��نگهاي ت��راش داده
ش��ده ،كاش��يهاي منقشي
با طرح��ي كه خ��ود انجمن
ميداد درست ميكردند.
از اين كاشيها به عنوان قرنيز
ي��ا فاصل��ه بين س��راميكها
استفاده ميشد .يكي دو سال
بچهها در آنجا كار كردند و به
طور كامل كار را ياد گرفتند،
به طوري كه كاري كه بچهها
در كارگاه انج��ام ميدادند با
كارهاي افراد ع��ادي در اين
كارگاه يكس��ان ب��ود و قابل
تشخيص نبود.
پ��س از مدت��ي تغييراتي
در اي��ن انجم��ن بوج��ود
آم��د ك��ه مس��ووالن انجمن
ميخواس��تند س��اختمان را
بفروشند و ساختمان ديگري
تهي��ه كنن��د .در اينجا خانم
زهرا الستي كه مدير كارگاه سنگ بودند به
خانوادههاي بچههاي ديرآموز توصيه كردند
كه ارتباط خ��ود را با يكديگر قطع نكنند و
به دنبال مجوز براي تشكيل انجمن باشند.
به توصيه ايش��ان از سال  85در منازل دور
يكديگر جمع ش��ديم و ب��ا طي مقدماتي از
سازمان بهزيستي مجوز گرفتيم .بعد از اخذ
مجوز ،حدود س��ه س��ال از فضايي كه يكي
از مراكز توان بخش��ي ك��ودكان و نوجوانان
بهزيستي در اختيار ما قرار داده بود استفاده
كردي��م و در چند رش��ته آم��وزش هنري،
توليد كارهاي دس��تي و ورزش��ي و سرود،
براي بچهها كالس گذاش��تيم .هدف ما در
كنار آموزش ،توانبخشي بود .در هر كالس،
توجه اصلي ،آموزش مهارت هاي اجتماعي
و زندگ��ي بود .در حوزه ورزش هم ارتباطي
با دفتر المپيك وي��ژه برقرار كرديم .بچهها

معرفی یک

از س��ال  86تاكن��ون  2دوره در بازيهاي
جهاني در كش��ور چي��ن و يونان و دو دوره
ه��م در بازيهاي خاورميانه و يك دوره هم
دربازيهاي تك رش��تهاي وزنه برداري در
لبنان شركت داشتند .دستاوردهاي بچهها
از اين مس��ابقات 10 ،مدال طال 17 ،مدال
نق��ره و  5م��دال برن��ز و چندي��ن مقام در
رشتههاي دو ميداني ،شنا ،تنيس رويميز،
فوتبال و بدمينتون و وزنه برداري است.
در حال حاض�ر چه كارگاه هايي برگزار
ميكنيد:
م��ا االن  4كارگاه در زمين��ه تولي��د
زيورآالت تزئيني ،توليد محصوالت چرمي،
مع��رق ،چوب و معرق كاش��ي داريم .ذهن

ﻫــﺪﻑ ﻣـﺎ ﺩﺭﺍﻧﺠﻤـﻦ ﺩﻳﺮﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺧﻮﺭﺷـﻴﺪ ،ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪﺍﻱ
ﺍﺳـــﺖ ﻛـﻪ ﻫـﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﮔــﺎﻩ
ﺁﻣﻮﺯﺷـﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﺍﻳﻦ ﺑﭽﻪﻫﺎ
ﺑﺎﺷـﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺨـﺶ ﺍﻗﺎﻣﺘـﻲ ﺑﻪﻃﻮﺭ
ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺳـﻴﻢ ،ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ
ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣـﺎﺩﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺸﺎﻥ ﺗﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

اي��ن بچهها خيلي زود از كاري كه ميكنند
منحرف ميش��ود اما وقتي هم كاري را ياد
بگيرند ،خيل��ي دقيق آن را انجام ميدهند.
كارهاي ساده تر مثل ريسه كردن مهرهها را
بچههايي كه تسلط كمتري به انگشتانشان
دارند انجام ميدهند و آنهايي كه تس��لط و
توانايي بيش��تري دارند با دم باريك هم كار
ميكنند.
آي�ا اي�ن فعاليتها درآم�دي هم براي
بچهها ايجاد ميكند؟
با توجه به فعاليتهايي كه مادران فعال
انجمن انجام دادهاند ،توانس��تهايم كارهاي
بچهها را در نمايشگاههايي ارائه دهيم و سه
س��ال اس��ت كه از عوايد فروش كارها ،پس
از برداش��تن تنخواه و هزينههاي انجمن ،به
خودشان دستمزد ميدهيم كه تاثير خيلي

خوبي در روحيه بچهها داش��ته است .از آن
پس به كار خيل��ي جديتر نگاه ميكنند و
با اتمام هر كاري بالفاصله درخواس��ت مواد
اوليه براي كار بعدي ميكنند.
چرخش مالي انجمن خورش�يد چگونه
است؟
قس��مت عمده آن حق عضويتي اس��ت
كه خانوادهها ميپردازن��د و مقداري هم از
كمك خيرين تامين ميش��ود .البته جذب
كمكهاي مردمي براي ما بس��يار س��خت
اس��ت .چون اكثر بچههاي م��ا از نظر ظاهر
س��الم هس��تند .خيلي از والدين تا مدتها
متوجه مش��كل فرزند ش��ان نميش��وند و
حاضر نيس��تند آنها را در مدارس استثنايي
ثبت نام كنند اين س��ختيها
را فق��ط خانوادهه��اي درگير
ميشناسند.
آم��وزش خاصي ب��راي اين
بچهه��ا وج��ود ن��دارد و اين
بچهه��ا به عن��وان كس��اني
ك��ه ن��ه عقبمان��ده ذهني
هستند و نه جزء افراد عادي
بيشترين ضربه را ميخورند.
خيريني كه م��ا انتظار داريم
از م��ا حمايت كنن��د معموال
به س��ختي حاض��ر به كمك
ميش��وند .چ��ون بچ��ه ه��ا
را س��الم ميبينن��د و اولي��ن
س��والي ك��ه ميكنن��د اين
اس��ت كه بچهها شب را كجا
ميخوابند؟ و وقتي ميفهمند
پ��در و مادر و خان��واده دارند
ميگويند كه پدر و مادرشان
بايد به آنها رس��يدگي كنند.
در واقع در ايران افراد يتيم در اولويت براي
كمكه��اي مردمي قرار دارن��د ،در صورتي
كه يتيم كس��ي اس��ت كه پدر و مادرش را
از دس��ت داده ولي قواي ذهنياش مشكلي
ن��دارد و با كمك و آموزش ميتواند زندگي
مستقلي داشته باشد ،ولي بچههاي كم توان
ذهني تا آخر عمر امكان اداره مستقل امور
زندگيش��ان را ندارند .پ��س ميتوان گفت
كه اي��ن بچهها بالقوه يتيم هس��تند ،يعني
ت��ا وقتي پدر و مادرش��ان زندهان��د ،تامين
هستند.
ه��دف م��ا در انجم��ن ديرآم��وزان
خورشيد ،س��اخت مجموعهاي است كه هم
داراي كارگاه آموزش��ي ب��راي آموزش اين
بچهها باش��د و هم قس��مت اقامتي به طور
شبانهروزي داش��ته باشد .در صورتي كه به
اين هدف برس��يم ،.تا حدودي دغدغه هاي

پ��در و مادران در م��ورد آينده فرزندانش��ان تا
كاهش مييابد.
بچههاي انجمن خورش�يد هر روز به مركز
ميآيند؟
بچهه��ا از ش��نبه ت��ا چهارش��نبه به مركز
ميآيند و ما در كنار  4رش��ته كارگاهي ،يعني
چرم ،زيورآالت ،معرق ،چوب و معرق كاش��ي،
دو روز در هفته برنامه ورزشي داريم .از آموزش
و پ��رورش س��الن اجاره كردهاي��م و بچه ها در
اي��ن دو روز ب��ه ورزش بدمينت��ون و فوتبال و
حركات نرمش��ي -تمركزي م��ي بريم .در كنار
اين فعاليتها ما كالس داستان خواني و كالس
آموزش زبان انگليسي و ساز درماني هم داريم.
در تم��ام اي��ن كاره��ا هدف ما توان بخش��ي و
مهارت آموزشي است.
ش�ما چ�ه انتظ�اري از ديگر س�ازمانها و
خيرين داريد؟
انجمن ما از تعدادي خانواده تش��كيل شده
كه توان اقتصادي متوس��ط و ضعيفي دارند و از
خيرين و مردم انتظار كمك و مش��اركت داريم.
ديرآموزي هنوز كامال ش��ناخته ش��ده نيست.
ديرآم��وزان عليرغم ظاهري س��الم به امكانات
مناس��ب و مربيان آموزش ديده نياز دارند .اگر
بتوانيم ب��ا كمك خيرين و ارگانها مجموعهاي
ك��ه در نظر داريم را بس��ازيم ،ميتوانيم الگوي
مناسبي براي انجمنهاي ديگر باشيم.
بچهه��اي ديرآم��وز ميتوانند خوب زندگي
كنند و ش��اد باش��ند .م��ا در تاس��يس انجمن
خورش��يد ،چند ه��دف داش��تيم .اول آموزش،
توانبخشي و مهارت آموزي ،دوم تاسيس مركز
حرفه آموزي و حال كه به اين اهداف رس��يده
ايم ،هدف نهايي ما مجتمع ش��بانهروزي سازي
اس��ت كه در رس��يدن به اين هدف احتياج به
كمك خيرين ارگانها دادهايم.
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و سخن آخر:
در انته��ا الزم ميدانم از خانم زهرا الس��تي
كه مشوق ما در تشكيل انجمن خورشيد بودند
تشكر كنم .ايشان با وجودي كه خودشان فرزند
ديرآموز ندارند ،هميشه يار و همراه و مشاور ما
بودند .ايشان كه بازنشسته بهزيستي هستند در
ح��ال حاضر رئيس هيأت مدي��ره و مديرعاملي
انجم��ن را قبول كردهاند و اين ش��انس بزرگي
براي ماس��ت .به جهت مه��ر و محبتي كه قلبا
به ديرآموزان دارند ،ميشود به ايشان لقب مادر
مادران را داد .از زحمات و همكاري هميش��گي
ايشان سپاسگزارم.

معرفی یک
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روشهای

ارتقاي

سالمت روانی

در
افراد داراي معلوليت
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فرزانه هبوطي
برگرفته از سايت راسخون

30

اولین الزمه توانمندسازی و ارتقاي سالمت
روان بهرهگی��ری حداکث��ری از باقی مانده
توانمندیهای جس��می میباشد و مباحثی
چون مناسبس��ازی اماکن ،تهیه ابزارهای
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مناس��ب توانبخش��ی ،در ای��ن حیطه ،مهم
وسرنوشتس��از هس��تند .بنابرای��ن عص��ا،
س��معک ،ویلچ��ر ،و ...ام��کان ت��ردد در
مکانهای عموم��ی ضرورتهاي مهم اولیه

هستند.
دومین مهم دراين خصوص ،فرهنگس��ازی
و ايجاد نگرش مثبت و بدون قید وش��رط،
درقبال معلوالن ازطریق رسانههای جمعی
خصوصا» صدا وس��یما ،روزنامهها وباالخص
تریبونهای نماز جمعه میباشد .با مدیریت
میتوان بتدری��ج نگرشهای منفی را ازبین
ب��رد و در ع��وض دیدگاهه��ای مثب��ت را
جایگزین آنها نمود.
شناس��ایی افراد معلول در س��نین طفولیت
و فراهم آوردن بس��ترهای مناس��ب تربیتی
و رش��د ،برای آنها از طري��ق يك مدیریت
حساب شده ،خصوصا با تشکیل کالسهای
ویژه آموزش مهارتهای اجتماعی و تزریق
روحی��ه امید ونش��اط یکی از مس��ائل مهم
میباشد.
در مباحث بهداشت روانی ،پیشگیری یکی
از اهداف مهم و راهب��ردی تامین و ارتقاي
س�لامت روانی اس��ت و از طرفی براس��اس
یافتهه��ای روانشناس��ی ،س�لامت جس��م
وسالمت روح ارتباط تنگاتنگی باهم دارند.
یعنی س�لامت جس��می زمینه مناسبی را
ب��رای ش��کوفایی روحی فراهم م��یآورد و
البته سالمت جسمی ش��رط الزم است اما
كافي نيس��ت .بنابراین لزوما هر فرد سالمی
از لحاظ جسمی ،به تعالی روحی نمیرسد.
برای رس��یدن ب��ه تعالي روح��ي ،محیط،
تربیت خانوادگی و اجتماعی و ...از ش��روط
اساسی تلقی میگردند.
درح��ال حاض��ر متاس��فانه حت��ی نگرش
نهادهاي دانش��گاهی نس��بت به ش��ناخت
واقع��ی روحی��ات اف��راد داراي معلوليت و
استفاده آنها از حقوق طبیعی به عنوان یک
انسان ،با کاس��تیهای جدی روبرو است تا
چه برس��د به نگرش مدیران اجرايي و آحاد
جامعه.
پیش��نهاد من درای��ن مورد این اس��ت که
حداق��ل مجموع��ه عوامل مدیریت��ی که با
افراد داراي معلوليت س��روکار دارند ،قبل از
احراز چنين مسووليتهايي ،دورههای ویژه
مدیریت��ی را طی نمایند و بعد از آش��نایی
نس��بی با روحی��ات اي��ن اف��راد ،و چنین
مسئولیتهایی را متقبل شوند .
مطمئنا تحقق اين شرايط ،مدیون همکاری
تمام ارگانه��ای تربیتی و مدیریتی جامعه
میباش��د ولی سازمان بهزیس��تی به عنوان
تنه��ا نهاد متولی افراد داراي معلوليت ،باید
به وظیفه خطیر خود در مدیریت مجموعه
عوامل ،ش��ناخت الزم را داش��ته باشد و با
مدیریتی مسئوالنه زمینههای عملی ارتقاي
س�لامت روانی را در بین جامعه هدف خود

در اینج��ا نیز
ی��ك روانش��ناس
متعه��د ت�لاش میكند
تا مددجوی وی ،به تفسیر
درس��تی از موقعیته��ای پیرام��ون خ��ود
دس��ت یافته و با مش��كالت موجود به نحو
شایستهای سازگار شود .بررسی خصوصیات
روانش��ناختی و رفتاری كودكان و نوجوانان
داراي معلولي��ت ،به ما میآموزد كه چگونه
با آنان تعامل نمایی��م ،محتوای برنامههای
آموزشی را با ویژگیهای شناختی و عاطفی
این دس��ته از مهارتآموزان منطبق ساخته
و در نهای��ت چگونه آنان را با زندگی و فراز
و نش��یبهای آن س��ازگار نماییم .اهمیت
نق��ش و جای��گاه روانشناس��ان در عرص��ه
فعالیتهای توانبخشی ما را بر آن می دارد
تا به طور جدی به خالئی بیندیشیم كه در
زمینه ارائه خدمات مشاورهی روانشناختی
به اف��راد معلول وج��ود دارد .از آنجا كه تا
به ح��ال هیچ گونه برنامه مش��خصی برای
فعالیت روانشناس��ان شاغل به كار در مراكز
توانبخش��ی ارائ��ه نگردیده اس��ت ،آموزش
خانواده و مش��اوره ب��ا مددجوی��ان داراي
معلولي��ت ،چنان كه باید م��ورد توجه واقع
نش��ده و در نتیج��ه  ،این تالشه��ا تنها به
صورت موردی و در قالبی كام ً
ال س��لیقهای
در مراكز مزبور صورت می پذیرد .
احترام ،نه ترحم
ارتباط��ات اجتماعی با فرد داراي معلوليت،
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خصوصا معلوالن فراهم آورد.
از زمان��ی كه محدوديت جس��مي یك فرد
برای خانواده محرز میگردد ،نه تنها شخص
مبتال ،بلكه والدین و س��ایر اعضای خانواده
نیز عم ً
ال وارد حوزه توانبخش��ی میش��وند.
تأمین سالمت روانی خانوادهی دارای فرزند
دچ��ار معلوليت ،مهمترین موضوعی اس��ت
ك��ه در این مرحل��ه از توانبخش��ی مد نظر
روانشناس��ان و متخصصان بهداش��ت روانی
قرار دارد .م��ادام كه والدین آگاهی الزم در
خصوص علل زیس��ت محیطی و اجتماعی
معلولی��ت فرزندان خود و ش��یوه برخورد با
آنان را نداشته باش��ند ،انگیزه الزم را برای
مش��اركت در فعالیته��ای توانبخش��ی او
نخواهند داش��ت .اینجا است كه روانشناس
با اس��تعانت از اصول روانشناس��ی معلوالن
و بهرهمن��دی از ش��یوههای مؤثر در زمینه
مشاوره خانواده ،می كوشد تا از خالل بحث
و گف��ت و گو با پدران و م��ادران و با توجه
به ن��وع ارزشها ،اعتقادات و میزان دانش و
آگاهی آنان ،معلولیت فرزندان را برای آنان
تشریح نماید.
روانشناس��ان همچنی��ن میكوش��ند تا با
بررسی نوع رابطه سایر اعضای خانواده (اعم
از خواه��ران و برادران و دیگر بس��تگان) با
فرد داراي معلوليت ،بافت ارتباطی مناسبی
در محی��ط منزل ایجاد كنند تا عضو معلول
خانواده بتواند در سایه چنین روابطی ،خود
را برای كسب استقالل در زندگی آتی آماده
سازد .روانشناسی معلوالن ،سنگ بنای نظام
توانبخشی اس��ت؛ زیرا تا زمانی كه سالمت
روان��ی والدی��ن فرزن��دان داراي معلوليت
تضمین نش��ود ،ارائه خدم��ات اجتماعی و
توانبخشي ،به فرد دارای معلولیت و خانواده
وی بیمعن��ا خواهد بود .بدیهی اس��ت كه
ق��رار گرفتن والدی��ن در مدار توانبخش��ی
نیز از اعتقاد آنان نس��بت به اثر بخشی این
فعالیتها منبعث می گردد.
فرد داراي معلوليت ،نیز همچون س��ایرین،
مراحل مختلف تحول را پشت سر میگذارد
و با ورود به مرحل��ه نوجوانی ،ذهن و روان
خود را با مس��ائل ت��ازه ای مواجه مییابد.
مس��ايلي مانند اي��ن كه :آی��ا وی میتواند
همچون دیگر دانش آموزان ،آزادانه رش��ته
تحصیلی خود را انتخاب كند؟ جاذبه فردی
و اجتماعی وی تا چه اندازه متأثر از ناتواني
جس��مي او خواهد ب��ود؟ چگونه میتواند با
جنس مخالف ارتباط برقرار كند و آیا اساساً
موفقیتی در این رابطه خواهد داشت؟ اینها
بخشی از سؤاالتی هستند كه كه روانشناس
متخصص در امور معلوالن ،میكوش��د تا با

توجه به گس��ترهی دانش و آگاهی
خود ،پاس��خی مقتضی ب��رای آنها
یافت��ه و روح و روان نوج��وان داراي
معلولي��ت را از رن��ج ناش��ی از ناآگاهی
نسبت به این مس��ائل برهاند.
وی ت�لاش میكن��د تا
والدی��ن انتظ��ارات خود
را ب��ا قابلیته��ای فرزند
ك��م ت��وان ذهن��ی خود
متناس��ب س��ازند؛ ش��یوه
آموزش رفتارهای اجتماعی،
را
ب��ه نوجوان��ان نابینا و ناش��نوا
بیاموزند و فرزندان دارای مشكالت جسمی
و حركتی را به منظور افزایش مشاركت
های اجتماعی ،ترغیب كنند .آنچه بر
اهمیت كار روانشناسان در این دوره
میافزاید وجود این حقیقت است كه
نوجوانان دارای معلولیت و خانوادههای
آنان ،به منابع آموزشی خاص این دوره
از رش��د( ،به ویژه در خص��وص كودكان
و نوجوان��ان مبتال به نارس��اییهای ذهنی،
حس��ی و حركت��ی) دسترس��ی چندان��ی
ندارن��د و بهرهمن��دی از مش��ورت ت��وأم با
همدل��ی مش��اوران و روانشناس��ان ،تنه��ا
امكان ارزش��مندی است كه آنان میتوانند
در ای��ن مرحله از زندگی از آن بهره گیرند.
گس��تره موضوعات روانشناس��ی معلوالن،
تنه��ا به مراح��ل كودك��ی و نوجوانی افراد
ناتوان جس��مي ،محدود نمیگردد .رشد و
تحول ش��خصیت فرد معلول و ورود وی به
مرحله جوانی  ،بستری نو برای طرح مسائل
تازهتری را فراه��م میكند كه از مهمترین
آنها میت��وان به مقولهی ازدواج و چگونگی
س��ازگاری ش��غلی و اجتماعی اشاره نمود.
روانشناس��ان میكوش��ند تا جوانان معلول
را نسبت به قابلیتها ،محدودیتها و نقش
و پایگاهی كه در جامع��ه قادر به احراز آن
هستند ،آشنا س��ازند و به آنها بیاموزند كه
چگونه در تمامی گزینشهای خود در طول
زندگی ،از این ش��ناخت استفاده كنند .یك
روانشناس یا مشاور حوزه توانبخشی به فرد
داراي معلولي��ت میآموزد كه ب��ا توجه به
ش��رایط خاص خود ،در انتخاب همسر چه
نكاتی را لحاظ نماید و چگونه به خودباوری
الزم در این رابطه دست یابد .وی همچنین
نیازمن��د آن اس��ت ت��ا بر اس��اس عالئق و
ویژگیهای ش��خصیتی خویش ،ش��غلی را
متناس��ب با ش��رايطش ،برگزین��د و عالوه
ب��ر آن ،چگونگی س��ازگاری با محیط كار و
ایجاد روابط انس��انی مؤثر ب��ا افرادی را كه
در مدار تعامل با وی ق��رار دارند ،فراگیرد.
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باید هم��راه با احترام باش��د و از ترحم به
ایش��ان بای��د دوری گزید .تف��اوت این دو
نوع رفتار در این اس��ت که در حالت اول،
طرفِ مور ِد احترام ،انس��انی بزرگ به شمار
میآی��د ،ام��ا در گزینه ترح��م ،مخاطب،
انس��انی ذلیل و خوار ش��مرده میشود که
باید هم��واره دس��ت او را گرف��ت .هنگام
ترحم ،به ش��خصیت و روحیات فرد داراي
معلوليت ،توجهی نمیگردد .به یاد داشته
باش��یم آنچه توانای��ی را میس��ازد ،اراده
اس��ت و اگر اراده بخواهد جاری شود ،هیچ
بهانهای را نمیشناسد.
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مشارکت اجتماعی
اف��راد داراي معلولي��ت ،بای��د در
تصمیمگیریه��ا ،به ویژه در س��ازمانهایی
که اعضای آن را آنها تش��کیل میدهند ،یا
در آن عضوی��ت دارند و برای چنين افرادي
خدمت رس��انی میکنند ،مشارکت جدی و
موثر داشته باشند.
کم��ک ب��ه تش��کیل گروهه��ای خودیار به
منظور حمایت و توسعه جامعه خاص افراد
داراي معلولي��ت ،از مهمترین اقدامات برای
مشارکت اجتماعی این افراد است.
تشکیل جوامع خاص اين فراد ،نیز میتواند
پاس��خگوی نیازهای آنان باش��د .از س��وی
دیگ��ر ،وج��ود چنی��ن تش��کیالتی موجب
میش��ود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه
اجتماع��ی ،اس��تقالل اقتص��ادی ،احت��رام
اجتماعی ،دسترس��ی به خدمات تخصصی
و نیز زندگی زناش��ویی و تش��کیل خانواده،
بتوانند دیدگاهها و ایدههایش��ان را مطرح
و در مورد مس��ایل مربوط به زندگی خود،
تصمیمگیری کنند.

اشتغال هر فرد ،موجب استقالل اقتصادی
او میش��ود .داش��تن ش��غل ،به هر کسی
هویت و تشخص اجتماعی بخشیده و در او
اعتماد به نفس به وجود میآورد .متاسفانه
تع��داد زیادی از اف��راد داراي معلوليت ،به
رغم گذراندن دورههای تحصیالت عالیه و
کس��ب دانش و مهارت الزم ،نمیتوانند به
اشتغال مناسب برسند.
در زمینه اش��تغالزایی برای اف��راد داراي
معلولي��ت ،تبعیض فاحش��ی وج��ود دارد
و گاه می��زان بیکاری میان اي��ن افراد ،دو
براب��ر بیکاران عادی اس��ت ،در صورتی که
بر اس��اس قانون ،دولت موظف اس��ت سه
درصد از اشتغال را به افراد داراي معلوليت،
اختص��اص دهد ،ولی این قانون تا کنون به
صورت مطلوب اجرا نش��ده و شاهدیم که
موضوع اشتغال اين افراد ،با بیمهری رو به
رو گردیده است.
ب��ه ناچار تعداد قابل توجه��ی از آنان ،باید
بیش��ترین وقت خود را در می��ان خانواده
س��پری کرده و زندگی خود را به س��ختی
ادامه دهند.

افراد داراي محدوديت جسمي باید فرصت
یابند تا اس��تعدادهای خالق هنری و فکری
خ��ود را رش��د دهند و آن را ن��ه تنها برای
مناف��ع خود ،بلکه برای غنیس��ازی جامعه
به کار گیرند .لذا باید دسترس��ی آنان برای
مش��ارکت در فعالیتهای فرهنگی تضمین
شود.
از جمل��هی ای��ن اقدامات ،میت��وان تهیه
وس��ایل کم��ک ارتباطی برای ناش��نوایان،
مناب��ع و مطال��ب علم��ی به خ��ط بریل یا
نواره��ای صوتی برای نابینای��ان ،و مطالب
خواندنی که با توان و استعداد افراد كمتوان
ذهنی مناسب باشد ،را نام برد.

تفریح و سرگرمی

سخن آخر

توجه ب��ه تفریح و ورزش ،باعث س�لامت
جس��می و روان��ی اف��راد داراي معلوليت
میش��ود .بیش��تر ای��ن اف��راد نمیتوانند
از امکان��ات تفریح��ی موج��ود در جامعه
اس��تفادهی مناسبی کنند ،زیرا محیطهای
تفریحی و ورزش��ی ،با شرایط جسمی آنها
متناسب نیست.
شایس��ته است که مس��ئوالن  ،درصدی از
امکان��ات رفاهی و ورزش��ی را به اين افراد
اختص��اص دهند تا آنها نیز مانند س��ایر
افراد جامعه ،از این امکانات استفاده نمایند.

افراد س��الم و توانمند جامعه باید بدانند که
افراد داراي معلوليت ،هرگز نیازی به ترحم
ندارند .همنوعان سالم باید همواره بکوشند
ت��ا کمبودهاي موج��ود را به ص��ورت یک
جریان طبیعی نش��ان دهند و کاری نکنند
که این کمبود ،زندگی فرد داراي معلوليت
را از حال��ت طبیع��ی خارج کن��د و او را به
فردی منزوی و جدا از جامعه تبدیل سازد.
بای��د ای��ن حقیقت را بپذیریم ک��ه اگر فرد
داراي معلوليت ،به درون جامعه برمیگردد
و به فعالی��ت میپردازد ،حتم��ا توانمندی
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آموزش و فرهنگ

دارد .پس نباید با ترحم یا تمسخر ،هیاهوی
زیبای بازگش��ت به زندگی را در او خاموش
کنی��م ،بلکه باید او را بپذیریم و تش��ویقش
کنی��م تا کارهایش را درس��ت انجام دهد و
با خواس��تن کار از آن ه��ا ،آنان را در میان
خود نگه داریم.
اف��راد داراي معلولي��ت جس��مي حركتي،
افرادي هس��تند كه به علل م��ادرزادي و يا
در اث��ر صدمات و بيماريهاي مغز و اعصاب،
ارتوپدي و روماتولوژي ،دچار كاهش دائمي
يا موقتي توانائيهاي جس��مي شده و قادر
به ادامة زندگي به طور مستقل نميباشند.
اه��داف كاردرمان��ي در اي��ن بيم��اران،
جلوگيري از پيش��رفت بيماري و معلوليت
و بازگرداندن توانائيهاي از دس��ت رفته تا
حد امكان جهت بازگش��ت بيمار به زندگي
اجتماعي است.
نكته برجس��ته در تقويت قواي جس��ماني،
حفظ روان سالم است.
براس��اس تحقيق��ات دكت��ر آرتروي��در،
روانشناس معروف آمريكايي ،تعادل رواني
نداشتن بسياري از بيماران ،در نتيجه عدم
فعاليت حركتي و ورزشي در دوران كودكي
اس��ت .پس��راني كه از نظر قواي جسماني
ضعيف باش��ند ،ممكن است عالوه بر ضعف
جس��ماني دچ��ار مش��كالت روان��ي مانند
احس��اس حقارت و ناتوانايي تطبيق خود با
ديگران ش��وند .همچنين تحقيقات راويك
و م��ك كي نش��ان ميده��د دانشآموزاني
كه در مهارتهاي حركتي ضعيف باش��ند،
اغل��ب خج��ول و گوش��هگيرند و برعكس
دانشآموزاني كه از نظر مهارتهاي حركتي
قوي هس��تند ،ويژگيهاي برجسته از قبيل
فروتن��ي ،تدبير و ح��س هم��كاري دارند.
فش��ارهاي اجتماعي  ،فقر مادي ،اختالفات
خانوادگ��ي ،تصادف��ات ،بيماريها و مرگ
و ميرهاي پيشبيني نش��ده و بس��ياري از
عوامل خانوادگي و اجتماعي همراه با عوامل
وراثتي ميتواند همه ما را دچار عدم تعادل
روان كند.
براي پيش��گيري از بيماري رواني و حفظ
س�لامت روان ميتوان فعاليتهاي ورزشي،
صحبت ب��ا ديگران در ارتباط با نگرانيهاي
خود ،ش��ناخت موقعيت و سازگاري با آن،
مراقبت از خود و تالش براي حفظ سالمت
ب��ا تغذي��ه و ورزش مناس��ب و اس��تراحت
كامل ،معاشرت و دوستي با ديگران و حفظ
خونس��ردي و آرامش را م��ورد توجه جدي
قرار داد.

شهر ما خانۀ ما ،هست،
نیست !؟

آتوسا راوش
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فیل��م نارنجی پوش ماجرای یک عکاس
پر شر و شور ش��هری است .عکاس شهری
یعن��ی عکاس��ی ک��ه عمدت��ا از موضوعات
ش��هری عکس میگی��رد ،موضوعاتی مانند
ترافی��ک ،آلودگ��ی ،محیط زیس��ت و . . . .
این جناب عکاس روزی برحس��ن تصادف با
کتابی در مورد فینگ ش��اوی یا به اصطالح
ایرانی ها فینگ شویی آشنا میشود .آنهایی
که مثل من اطالع��ات کمی در مور فینگ
ش��اوی دارند را ارجاع می دهم به اینترنت
و یک کلیک رنجه .اینکه انباش��تگی بیرون
انباش��تگی ذهنی می آورد ،یا اینکه هرچه
محیط بیرونی انس��ان از نظ��م و پاکیزگی
برخوردار باش��د ،روح و روان انس��ان نیز به
آرامش خواهد رس��ید ،و این کتاب آنچنان
بر عکاس ما تاثیر گذاش��ت که بعد از اتمام
آن یک تحول عجیب بر آقای عکاس عارض
ش��د و ایش��ان را واداش��ت تا خرق عادات
مردانه کرده ،هم��ت و پیش بند غیرت به
تن نمايد و به ظرفش��ویی و پاکیزگی خانه

بپ��ردازد .این غیرت و هم��ت اما به همین
جا ختم نش��د و باعث گردید تا جناب آقای
ع��کاس فارغ التحصیل رش��تۀ عکاس��ی به
کسوت شریف رفته گری درآمده و نارنجی
پوش شود و تازه از این جاست که ماجراها
شروع می ش��ود .بقیه اش را خودتان بروید
و فیلم را ببینید.
گذش��ته از ماجرای فیلم نارنجی پوش زباله
و رفتارهای ما آدم های ش��هری در تولید و
ساخت زباله خود حکایتی دارد .قدیما که ما
بچه بودیم و شاید خیلی از شما ها نبودید،
یادش بخیر اینهمه خوراکیهای رنگارنگ و
بسته های رنگین پالستیکی و کاغذی نبود.
آقا جون خدا بیامرز از راه که میرسید چند
ت��ا پاکت کاغ��ذی از آن قهوهای رنگ ها تو
بغل��ش بود و تو ه��ر کدومش یک خوراکی
باب دندون ما بچه جقلههای ریز و درشت.
ما که محتویات پاکت را از بیرون نمی دیدم
هی باال و پایی��ن میپردیم تا توی پاکت را
ببینی��م و آق��ا جون هم هی ب��رای ما تیاتر

بازی میکرد که بای��د اول محتویات پاکت
را ح��دس میزدی��م و بعد خوراک��ی را به
دستمان میداد .خالصه تا آن خوراکیهای
خوشمزه به دستمان برسد کلی دلمان آب
میش��د .خوراکیهایی که اگرچه رنگارنگ
بودند ،از ش��کالت و تخم��ه و آجیل گرفته
تا گندم ش��ادونه و برنجک ،اما همهشان در
پاکتهای یک رنگ قهوهای جای داش��تند.
پاکتهایی که خالی آن هم به درد میخورد
ودور ریخته نمیشد.
یـ��ادم مــییــ��اد
مادرج��ون آخر س��ر
ک��ه غارتگریهای ما
بچهه��ا تمام میش��د
پاکتها را تا میکرد و
میگذاشت زیر فرش
تا هم رطوب��ت زمین
را بگی��رد و ه��م اگه
زمانی الزم شد ازشان
استفاده کند.
اما این روزها تا بخواهی
خوراکیه��ای رق��م به
رقمبا بس��تهبندیهای
جورواج��ور در ب��ازار
اس��ت ،از چیپ��س و
شکالت و کیک گرفته
ت��ا آدامس و نوش��ابه
و نوش��یدنیهایی که
در لیوانه��ای یک بار
مصرف ارائۀ میشوند
و آدمهای��ی ک��ه بیمحاب��ا خوراکیه��ا را
میخورند و بس��تههای جلد و پوشش و یا
بس��تههایی که خوراکیها در آنها پیچیده
ش��ده ب��ود را به بی��رون پرت��اب میکنند.
آدمهایی که برایش��ان فرق��ی نمیکند این
بیرون کجاس��ت یک پارک ،وس��ط جاده،
جوی آب ،پای ی��ک درخت ،روی چمن یا
هر کجای دیگر .آدمهای زبالهس��از یا همان
موجود زبالهساز مدام مشغول ساخت زباله
هستند .یاد کارتونی از والت دیسنی افتادم
خ��دا رحمتش کند کلی ب��رای ما بچههای
قدیمی ب��ا کارتونهایش خاطره گذاش��ت.
یک��ی از آنها ک��ه از دوران کودکی در ذهن
من مانده کارتون زبالهساز بود .ماجرا از این
قرار بود که والت دیسنی در قالب انیمیشن
به بیننده نش��ان میداد که انسانها چگونه
و با چه س��رعتی در ه��ر محیطی که برای
تفری��ح و گ��ذران اوقات فراغ��ت و یا کار و
تجارت به س��ر میبرند زبالهسازی میکنند
و این کوه زبالهها چگونه حیات و س�لامت
انس��انها و حیوانات را ب��ه خطر میاندازد.
یادم میآید توی هم��ان کارتون پرندگانی
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بودند که با خوردن پالستیکهای جامانده
از زبالههای موجودات زبالهساز راه گلویشان
میگرفت و ح��رکات البته خندهدار از خود
در میآوردند اما برای آنهایی که پیام فیلم
را دریاف��ت میکردند این ح��رکات قبل از
اینکه خندهدار باش��د رقت انگیز و ناراحت
کننده بود.
حاال این روزها ما شهرنشینان و تهرانیها و
بی رو در وايس��ی بگویم ما ایرانیها ،تبدیل
شدهایم به یه پا زبالهساز حسابی .اگر زمانی
گذرت��ان افتاد به خارج از تهران و جادۀ قم
و نزدیک��ی کهریزک ،س��ری بزنید به محل
تخلیۀ زبالههای تهران و کوههای عظیم سر
برافراش��ته زبالهها را بینید .انبوه زبالههایی
که از ش��هر تهران به بیرون شهر برده شده
اس��ت ،زبالههای تر و زبالههای خش��ک در
هم ،میلیونها تن زباله .و البته شیرآبههای
این زبالهها که بر روی زمین جاری اس��ت.
ته��ران به تنهایی به اندازۀ نصف ایران زباله
تولی��د میکن��د .از زبالهه��ای خانگی
گرفته ت��ا زبالههای صنعتی و
بیمارس��تانی که البته در
کش��ورهای پیش��رفته
نح��وۀ دفع آن��ان به
ص��ورت جداگان��ه و
ه��ر یک ب��ا تکنیک
خاص��ی ب��ه منظور
بازیاف��ت انج��ام
میگیرد.
محله تخلیۀ زبالهها
در خ��ارج از ش��هر
ته��ران ب��ه ح��دی
آل��وده و ممل��و از
مگس است که حتی
نزدیک شدن به آنها
ب��رای م��ن و ش��ما
مقدور هم نیست و آن
بالیی را به سرمان میآورد
ک��ه ب��ر س��ر ع��کاس فیلم
نارنجیپ��وش آق��ای مهرجویی
آورد.
واقعیت این اس��ت که زبالهسازی ما آدمها
حد و نهایتی ندارد .این روزها نه تنها چهرۀ
ش��هرهای ما بلکه چهرۀ جادهه��ا ،جنگل ِها
و حت��ی رودخانهها و خالص��ۀ همۀ مظاهر
طبیعی که میباید آرامشبخش روح و روان
ما باش��ند انباش��ته از زباله است .چه کسی
است که نداند مسیر جادهای که ما از طریق
آن ب��ه زیباترین بخش منطقۀ کش��ور خود
یعنی شمال میرویم چه میزان درهم تنیدۀ
زبالههایی اس��ت که ما به عنوان مس��افران
عبوری از آن از خود بر جای گذاش��تهایم .و
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چه کسی است که به کوههای اطراف تهران
سری نزده باشد و از حجم زبالههای پرتاب
شده در مسیر رودخانهها و فضاهای طبیعی
تعجب نکند .البته شاید بگویید چرا تعجب
مگ��ر این زبالهها را کس��انی غی��ر از ما و یا
موجودات س��ایر کرات درست کردهاند که
تعجب کنیم .البت��ه حق هم دارید ،به قول
معروف از ماست که بر ماست.
میگویند اینهمه افزایش زباله در شهرهای
صنعتی نتیجۀ مدرنیته است .مدرنیتهای که
مهمترین مشخصه اش مصرف است ،مصرف
هم مهمترین مشخصهاش بازار است و بازار
هم تبلیغات میخواه��د و تبلیغات هم آب
و رنگ و کاغذ و پالس��تیک و خالصه زباله
پشت زباله .اما خوب ،مگر نمیشود اینهمه
کاالهای رق��م به رقم را طوری مصرف کرد
ک��ه زبالۀ آن به جن��گل و رودخانه و کوچه
و خیاب��ان و دش��ت و طبیعت نرس��د؟ آیا
نمیتوان

وقتی
در بی��رون خان��ه
هس��تیم و مش��غول گذران اوق��ات فراغت
زبالهها را در کیسهای جمعآوری کرد و
به سطل زباله انداخت؟ البته الزم است این
را ه��م بگوئیم این مدرنیتهای که ما اینقدر
لعنتش میکنیم و بسیاری از بالیی را که بر
سرمان میآید از جمله همین آلودگیهای
محی��ط زیس��ت محیط��ی را ک��ه بخ��ش
عمدهاش را خودم��ان باعث گردیدهایم زیر
س��ر آن میدانیم روزها و سالها در تالش

بوده و هس��ت تا راه حلی ب��رای این انبوده
زبالههای��ی ک��ه در حال تولید اس��ت پیدا
نماید .به عبارت دیگر بسیاری از کشورهای
پیشرفته به دنبال راههایی هستند که تاحد
ممکن از زباله کود ی��ا انرژی تولید کرده و
به قول خودش��ان زبال��ه را بازیافت نمایند.
ام��ا این تالشها س��ر دیگری ه��م دارد و
آن فرهنگسازی اس��ت .یعنی همان گفتۀ
مع��روف پیش��گیری قبل از درمان .ش��اید
باورت��ان نش��ود اما آنه��ا در دانش��گاههای
خود روشهای جلوگی��ری از تولید زباله را
آموزش می دهند .در سطح کودکستانها و
مدارس ،انواع و اقسام آموزشهای خالق و
بازیهای جالب دارند تا به مردم س��رزمین
خ��ود از هم��ان اوان کودک��ی بیاموزند که
چگون��ه تا حد ممکن از تولید و پرتاب زباله
به طبیعت جلوگیری نمایند.
اصطالح تفکیک زباله از مبداء که به تازگی
در فرهنگ شهرنش��ینی ما با تاخیر بس��یار
و تانی وارد ش��ده است سالهاست که در
کشورهای پیشرفته اجراء میشود و
باع��ث گردیده تا حجم انبوهی
از زبالههای تر و خش��ک
از هم��ان مب��داء تولید
از هم تفکیک ش��وند
و کار تفکیک زباله و
تبدیل آن به کود و
یا سایر محصوالت
را به غایت سهل و
امکانپذی��ر نماید.
در کشور ما و یا در
همین ته��ران ما
اما درهم تنیدگی
زبالهه��ای ت��ر و
خش��ک به گونهای
اس��ت ک��ه تفکیک
آنه��ا را عمال غیر
ممکن ساخته است.
علیرغ��م تمام��ی ای��ن
ماجراها اگر هر ش��هروند ایرانی
بازیاف��ت را خود از مبداء انجام دهد و نیز
اگر هر ش��هروند ایرانی فضای خارج از خانه
را مانند فضای داخل خانه بداند و از پرتاب
زبالهها به میان راه و یا در مس��یر خوداری
نماید؛ همچنانکه ما هیچگاه در منزل خود،
زباله را به وس��ط اتاق ی��ا تختخواب پرتاب
نمیکنیم ،و سطلی داریم معروف به سلطل
زباله که برادر بزرگترش هم در شهر ما قرار
دارد ،مطمئن��ا روزی فرا خواهد رس��ید که
دیگر شعار «شهر ما خانۀ ما» باعث شوخی
و خندۀ بچههایمان نخواهد شد.

از زبالهها عكس
بگيريد و بفرستيد

نشریه توان یاب

از نـگاه دوربین
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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 امتداد خیابان اس��ت,انداخته اند.جوی های مملو از میوهها و
س��بزیجات گندیده را هم در مجاورت مغازه های میوه فروشی
حتما دیده اید.حتماً شاهد انبوه زباله های رنگارنگ در مجاورت
دیدن��ی ترین و قش��نگترین مکان های توریس��تی کش��ورمان
بودهاید.
کجای کار ایراد دارد؟ کمبود سطل
زباله در س��طح شهر؟ نبود آموزش
در خص��وص چگونگی دف��ع زباله؟
بیتوجهی شهروند آن به شعارشهر
ما خانه ما؟ ویا بی مس��ؤولیتی تک
ت��ک ما نس��بت ب��ه چگونگی دفع
زباله؟
ب��ارش ب��اران و ب��رف و تگرگ در
هفتهه��ای قب��ل را ک��ه یادت��ان
هس��ت؟حتماً اخب��ار روزنامهه��ا و
تلویزی��ون را دیدهاید واز خس��ارت
مالی که این باران بهاری بدون خبر
قبلی ایجاد ک��رد خبر دارید؟چقدر
ازای��ن خس��ارتها 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 یک فاجعه انس��انی و
محیطی خیلی دور از ذهن بود؟ آیا
نبای��د تک تک ما نس��بت 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 زیس��ت اختصاص دهد .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.
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اتالف منابع،
بهرهوري ضعيف و
اسراف درايران

 .1نان:
سرانه مصرف ساليانه نان
 160كيلوگرم
ايران
 25كيلوگرم
جهان
نسبت :ايران 6برابر جهان
م��ردم م��ا پرمصرفترين م��ردم جهان در
مصرف گندم و نان هستند و با سرانه 160
كيلوگ��رم باالترين مصرف س��رانه نان را در
جهان دارا هس��تيم .الزم به توضيح اس��ت
ميزان تولي��د نان در ايران  25ميليارد عدد
است.
.2تخم مرغ:
سرانه مصرف ساليانه تخم مرغ
 8تا  9كيلوگرم
		
ايران
كيلوگرم
كشورهاي پيشرفته 24
نسبت :ايران يك سوم جهان
س��رانه مصرف تخم م��رغ در ايران  8تا 9
كيلوگرم اس��ت كه اين رقم در كش��ورهاي
پيشرفته  24كيلوگرم است.
 .3شير:
سرانهمصرف ساليان ه شير
كيلوگرم
92
ايران
كيلوگرم
300
اروپا
نسبت :ايران يك سوم اروپا
س��رانه مصرف شير در ايران  91كيلوگرم

مقــــــــــــــاله

در سال اس��ت كه اين سرانه در اروپا 300
كيلوگرم برآورد ميشود .همچنين براساس
آخرين آمار در مورد س��بد غذايي ايرانيان،
مصرف لبنيات به ازاي هر نفر ،روزانه 139
گرم اس��ت كه فقط  28گرم از اين ميزان را
ش��ير تشكيل مي دهد .در حالي كه مصرف
مطلوب لبنيات هر فرد ،بايد روزانه  225تا
 240گرم باشد.
 .4شكر:
سرانه مصرف ساليانه شكر
 30كيلوگرم
ايران
 5كيلوگرم
جهان
نسبت :ايران  6برابر جهان
سرانه مصرف شكر هر ايراني  30كيلوگرم
و  6برابر ميانگين هر فرد در دنيا است.
 .5سويا:
سرانه مصرف ساليانه سويا
 0/5كيلوگرم
ايران
 10كيلوگرم
جهان
نسبت :ايران يك بيستم جهان
در حالي كه مصرف سرانه سويا در اروپا و
امريكا  9تا  11كيلوگرم برآورد ش��ده است،
حجم مصرف اين فرآورده در ايران ،تنها به
نيم كيلوگرم به ازاي هر نفر مي رسد.
 .6نوشابه:
سرانه مصرف نوشابه

 42لیتر
ايران
 10لیتر
جهان
نسبت :ايران چهار برابر جهان
ايرانيان س��االنه بيش از  2ميليارد و 900
ميليون تومان نوش��ابه اس��تفاده ميكنند.
بنابراين از نظر سرانه مصرف نوشابه گازدار
در اي��ران ،رتبه اول جهان را داريم .س��رانه
مصرف نوش��ابه در ايران  42ليتر است .در
حالي كه اين س��رانه مصرف  4برابر مصرف
سرانه دنياست.
 .7نمك:
سرانه مصرف ساليانه نمك
 6كيلوگرم
		
ايران
 3كيلوگرم
		
جهان
نسبت :ايران 2برابر جهان
ميزان اس��تاندارد مص��رف نمك بين 4
تا  5گرم در روز است .در حالي كه ايرانيان
به طور متوس��ط روزانه  8تا  10گرم نمك
مصرف ميكنند.
 .8ميوه و سبزيجات:
سرانه مصرف ساليانه ميوه و سبزي
 30كيلوگرم
		
ايران
 120كيلوگرم
		
جهان
نس�بت :ايران يك چهارم اس�تاندارد
جهاني
ايران در توليد  15محصول اصلي باغي
دني��ا مقام اول تا ده��م را دارد و بيش از 4
درصد از مي��وه و مركبات جه��ان را توليد
ميكن��د .ام��ا مصرف س��بزي و مي��وه در
كش��ورمان كمتر از ميزان استاندارد جهاني
است( روزانه هر فرد بايد حداقل  400گرم
ميوه و سبزي مصرف كند .سرانه مصرف در
ايران  100گرم است)
 .9ماهي:
سرانه مصرف ساليانه ماهي
كيلوگرم
7
ايران
كيلوگرم
18
جهان
نسبت :ايران حدود يك سوم جهان

طول عمر

ط��ول عمر ايراني��ان  20درصد كمتر از
ميانگين جهاني است.

مرگومير

ح��دود 40درصد از مرگهاي روزانه به
دليل سوءتغذيه ميباشد.
در كش��ور ما از مجموع  800مرگ روزانه،
 300م��ورد مس��تقيما به تغذيه نامناس��ب
مربوط است.

وضعيت مصرف دارو

ميانگي��ن س��رانه اق�لام دارو در ه��ر
نسخه
 6قلم
ايران
2قلم
جهان
نسبت :ايران سه برابر جهان
آمار رس��مي وزارت بهداشت مي گويد:
در  8سال گذشته ،متوسط تعداد داروهاي
تجويز ش��ده در هر نس��خه ،بي��ش از چهار
قلم بوده اس��ت كه در حال حاضر متوسط
كش��وري آن به  6/3قلم رس��يده است .اين
در حالي اس��ت كه ميانگين جهاني در اين
زمينه ،كمتر از  2قلم در هر نس��خه اس��ت.
يعن��ي در ايران بي��ش از  3برابر متوس��ط
جهاني است.

فضاي سبز

ميانگين سرانه فضاي سبز
 5مترمربع
ايران
 15مترمربع
جهان
نسبت :ايران يك سوم جهان

انرژي

 .1برق:
سرانه مصرف ساليانه
 2500كيلو وات
ايران
 800كيلو وات
جهان
نسبت :ايران  3برابر جهان
 .2آب:
سرانه مصرف روزانه
 300ليتر
ايران
 150ليتر
جهان
نسبت :ايران  2برابر ميانگين جهاني
 .3بنزين:
سرانه مصرف ساليانه
 90ليتر
ايران
 15ليتر
جهان
نسبت :ايران  6برابر ميانگين جهاني
 .4گاز:
منطقه سرانه مصرف ساليانه
 1700متر مكعب
ايران
 600متر مكعب
جهان
نسبت :ايران  3برابر ميانگين جهاني

سرانه ساعات كار ساليانه
 2400جهان
ايران
1900
نسبت :ايران  1/5برابر ميانگين جهاني

ساعات كار مفيد

سرانه ساعات كار ساليانه
300
ايران
1400
جهان
نسبت :ايران يك چهارم سرانه جهاني

فضاي ورزشي

سرانه
 61سانتي متر مربع
ايران
 2متر مربع
جهان
نسبت :ايران يك سوم ميانگين جهاني

مطالعه

سرانه زمان مطالعه روزانه
 18دقيقه
ايران
 70دقيقه
جهان
نس�بت :ايران ي�ك چه�ارم ميانگين
جهاني

زمانمكالمهباتلفنوتلفنهمراه

سرانه ساعات كار ساليانه
40
ايران
10
جهان
نس�بت :اي�ران چه�ار براب�ر ميانگين
جهاني

متاع ما ،انديشه ما

مردم اي��ران منابع ملي خود را به مقدار
قابل مالحظه اي تلف ميكنند .اس��راف در
اي��ن منابع به حدي اس��ت ك��ه طبق آمار
منتش��ره ،مصرف س��رانه آب ،ان��رژي،دارو،
نان و س��اير مواد غذايي و صرف وقت براي
انجام ي��ك كار معين در اي��ران ،چند برابر
استانداردهاي جهاني است.
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به طور متوسط ايران حدود  4برابر ميانگين
جهاني انواع انرژي را مصرف ميكند.

ساعات كار

منبع :بنياد كارآفرين فروتن

مقــــــــــــــاله
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خنده بر
هر درد
بیدرمان
دواست

مریم سجادپور -کارشناس تغذیه

علل روانشناختی خنده
خنده میتوان��د علل متفاوت داش��ته و به
انگیزههای مختلف صورت گیرد .از جمله:
نش��انه اعتماد ب��ه دیگ��ران ،تقویت روابط
اجتماع��ی ،اجتناب از درگی��ری و برخورد،
ایجاد صمیمیت و گویای پذیرش و تعامالت
مثبت است.
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فواید خنده برای سالمتی
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خنده یك مكانیس��م دفاع��ی و كنار آمدن
ب��ا اس��ترس ،تحقیر ،خجالتزدگ��ی و درد
اس��ت .خنده باع��ث افزایش س��طح انرژی
بدن میگردد .خنده باعث كاهش اس��ترس
و تنش روان��ی ،كاهش درد ،افزایش روحیه
فرد و احساس خوب نسبت به خود داشتن،
بهبود كاركرد مغ��ز ،تحریک هر دو نیمكره
مغ��ز گردیده و در عملكرد آنها تعادل ایجاد
میكند .خنده باعث ماساژ دادن ارگانهای
ش��كمی و بهبود كاركرد آنه��ا ،و افزایش و
بهبود عمل ج��ذب و هضم میگردد .خنده
باع��ث تقوی��ت یادگی��ری و تمرك��ز و یک
تم��دد اعصاب و تكنیك ت��ن آرامی رایگان
و آس��ان اس��ت .هنگام خنده فشار خون و
س��رعت ضربان قلب ش��ما افزایش مییابد،
اما بالفاصله پس از اتمام خنده فش��ار خون
كاهش مییابد(كمتر از حد طبیعی) خنده
باعث تغییر رفتار ما میش��ود .پس از خنده
ما بیش��تر صحبت كرده و تماس چشمی و
فیزیكی بیشتر برقرار میكنیم .خنده باعث
كاهش سطح هورمونهای استرس میگردد.

ســــــــــالمت

این هورمونها كه در هنگام تجربه اس��ترس
و خش��م ترش��ح میگردند باعث س��ركوب
سیس��تم ایمنی بدن ،افزای��ش پالكتهای
خون و افزایش فشار خون میگردند .خنده
باع��ث تقویت سیس��تم ایمن��ی میگردد.
خندی��دن یك ن��وع فعالیت بدن��ی هوازی
است .خنده با افزایش اكسیژنرسانی باعث
تسریع بهبود زخمها میگردد.
خنده باعث تقویت یادگیری و تمركز و یک
تم��دد اعصاب و تكنیك تن آرامی رایگان و
آسان است.
خنده م��ورد نیاز همه انسانهاس��ت وقتی
میخندی��م ،آرام میگیری��م ،كیفی��ت
زندگیمان بهتر میشود ،در واقع با خندیدن،
منابع درون خود را در جهت مثبت ،س��وق
میدهیم .اولی��ن واكن��ش هیجانی جنین
خنده اس��ت و ك��ودكان بهطور متوس��ط
300ت��ا 400ب��ار در طول یك ش��بانه روز
میخندن��د .اما در بزرگس��االن این دفعات
به 6تا 10بار در یك ش��بانه روزمیرسد .با
خنده میتوانیم بهانسانی س��المتر ،شادتر،
قدرتمندتر و كامیابتر تبدیل ش��ویم ،چرا
كه با ترش��ح هورمونهای مثبت ،چهرهمان
ش��ادابتر و جذابتر میش��ود و احس��اس
نش��اط و ط��راوت میكنی��م و زندگی را به
شكل بهتری تجربه میكنیم.
10دقیقه خنده عمیق در طول روز میتواند
در كاس��تن درده��ای ش��دید موثر باش��د،
خنده س��ن اف��راد را كمتر نش��ان میدهد،
محبوبی��ت و جذابیت را ایجاد میكند و در
ب��روز ایدههای نو و خ�لاق اعتماد به نفس،

س�لامت روان و احساس امنیت موثر است.
خن��ده از س��كتههای قلبی ،مغ��زی ،تنگی
رگهای قلبی و بیماریهای تنفسی و دهها
بیماری دیگر بهخوبی پیش��گیری میكند.
هورمون «اندورفین» كه در شخص احساس
اعتماد به نفس و سرخوش��ی میكند،در اثر
خندیدن ،تولید میشود و مقدار ترشح این
هورمون با ورزش و فعالیتهای نش��اط آور،
باال میرود.
اثرات مفید خنده بر سالمت
محقق��ان ،اطالعات کمی راجع به خندیدن
و اثرات آن بر روی مغز دارند ،اما چیزی که
مش��خص است ،آن اس��ت که خنده اثراتی
مثبت بر روح و جسم میگذارد.
خنده برای قل��ب ،رگ های خونی ،کاهش
هورمون های اس��ترسزا ،گ��ردش خون و
عملکرد صحی��ح فعالیت های بدن بس��یار
مفید اس��ت و اثرات مثبت و محکمی را بر
س�لامت روان و تحکیم رواب��ط فامیلی به
جای میگذارد و احساس��ات منفی از قبیل:
افسردگی و عصبانیت را از بین میبرد.
تاثیر بر هورمونها
خنده موجب کاهش هورمونهای استرسزا
مانند :کورتی��زول ،آدرنالین(اپ��ی نفرین)،
دوپامین و هورمون رش��د می ش��ود .در اثر
خندی��دن ،میزان هورم��ون کورتیزول39 ،
درصد و میزان هورمون آدرنالین  70درصد
کاهش مییابد.

همچنین باعث افزایش مقدار هورمونهای
سالمتی از قبیل :آندورفین و نوروترانسمیتر
میگردد.
آزادسازی احساسات
ت��ا به حال برایتان پیش آم��ده که بگویید،
دل��م گرفت��ه و نمیدانم بای��د گریه کنم یا
بخن��دم؟ آیا بع��د از خندیدن ،ای��ن اتفاق
برایت��ان رخ میدهد؟ به ط��ور کلی ،خنده
باع��ث آزادس��ازی احساس��ات میگ��ردد.
خندیدن ،یک احس��اس آرام��ش را برقرار
میکن��د .جال��ب اس��ت بدانید کس��ی که
میخنداند ،بیش��تر از ش��نونده اثر مفید بر
بدن خود به جای میگذارد.
کارکرد درونی بدن
وقت��ی میخندید ،ورزش انج��ام میدهید.
ش��کم ش��ما ش��روع به حرک��ت میکند،
ش��انههایتان ش��روع به ل��رزش میکند و
عضالت شما آرامش مییابد و باالخره برای
سالمت قلب بهترین و آسانترین کار است.
از بین برنده گیجی و حواس پرتی
با خندیدن ،عصبانیت ،مجرم بودن ،استرس
و دیگ��ر احساس��ات منف��ی را از خود دور
میکنید.
اثرات اجتماعی خنده
خنده باعث ایج��اد ارتباط اجتماعی بهتر و
بیشتر با مردم میشود و مردم دوست دارند
که با آن فرد رابطه داش��ته باش��ند .از همه
مهمتر باعث کاهش درد دیگران میش��ود،
پس اث��ر خوبی ب��رای فردی که م��ردم را
میخنداند ،دارد.
تاثیر خنده بر بیماری های جسمی

سایر اثرات مفید خنده
تقویت کننده روح و روان است.
باعث ترقی و پیشرفت در زندگی میگردد.
کاهش دهنده گرسنگی است.
وقتی میخندیم ،چه اتفاقی رخ میدهد؟
وقت��ی میخندیم ،عضالت صورت و بدن را
میکش��یم .فش��ار خون باال می رود .تندتر
نفس میکش��یم و اکس��یژن بیشتری را به
بافتها میرسانیم.
اگ��ر خندی��دن و ورزش ک��ردن را ب��ا هم
انجام دهیم ،س��رعت ضربان قلب باال رفته
و موجب سالمتی میگردد .تحقیقات ثابت
کرده که برای س�لامت قلب  10دقیقه راه
بروید و یا  1دقیقه بخندید.
در کودک��ی و جوان��ی ،ورزش اثر مثبت بر
قدرت عضالنی و اس��تحکام بدن در مقابل
بیماریها دارد ،ولی وقتی پیر میش��وید از
آنج��ا که انرژی کمتری میس��وزانیم ،برای
تناسب اندام و جلوگیری از ضعف ،بخندید.
 10تا  15دقیقه خندیدن ،باعث س��وختن
 50کالری در بدن میگردد.
ه��رگاه بخندی��م ،یک��ی از بزرگتری��ن و
مهمترین ان��دام بدنمان ش��روع به فعالیت
میکن��د که کبد اس��ت .کبد م��واد زائد را
دور میری��زد ،مواد غذایی مازاد بر نیاز بدن
را به ش��کل قند(گلیکوژن) در خود ذخیره
ت��ا وقت��ی بدن
میسازد
نی��از ب��ه
انرژی
داشت،
قن��د را

راه و روش هایی برای خندیدن
برای ش��ما س��خت اس��ت که بخندید؟ با
عمل به روشهای زیر به راحتی میتوانید
خندان باشید:
 .1از موقعیتهای خندیدن آگاه شوید.
 .2ب��ا افراد دیگر دور یک میز بنش��ینید و
برای همدیگر وقایع خندهدار را بازگو کنید.
 .3اگر یک واقعه خندهدار و یا یک طنز به
دستتان میرسد ،آن را برای دیگران بازگو
کنید.
 .4فیلمها یا تئاترهای خندهدار ببینید.
 .5کتابها یا مجالت خندهدار بخوانید.
 .6یکدیگر را بخندانید.
 .7به جای ش��کایت ک��ردن از زندگی ،به
آن بخندی��د .فکر کنید چگون��ه میتوانید
واقعهای را که برای شما اتفاق افتاده است،
به دوستانتان بگویید که آنها هم بخندند.
به ه��ر موقعیت بدی ک��ه برمیخورید ،آن
را ب��ه ش��کلی خندهدار برای خ��ود تعریف
کنید .این روش سخت است ،اما با سعی و
کوشش بس��یار آسان میشود .با این روش
میتوانید س��ختیها را تحم��ل کنید و به
آس��انی از آنها عبور میکنید .خنده از بین
برنده رفتارهای منفی ،چه جس��می و چه
روانی است.
البته همیشه برای خندیدن و خنداندن
دقت کنید:
هر حرفی را بیان نکنید ،چون ممکن است
باعث رنجش دیگران شود.
هیچگاه کسی یا چیزی را مسخره نکنید.
از بیان س��خنان ب��یارزش و به دور از ادب
اجتماعی خودداری کنید.
موقعیت خندیدن را در نظر داش��ته باشید،
یعنی در هر مکانی و هر زمانی نخندید.
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خنده ،گنجایش ری��ه را باال میبرد و باعث
میشود اکس��یژن بیشتری وارد خون شود،
بنابراین ،بیماریهای ریوی مثل برونش��یت
را از بین میبرد.
خنده ،میزان قند خون را کم میکند.
خنده ،قاتل بیماریها میباشد ،بیماریهایی
از قبیل :سرطان ،بیماری قلبی ،دیابت ،ورم
مفاصل ،گرفتگی عضالنی ،بیخوابی،
میگرن ،آل��رژی ،زخم معده و
روده ،روماتیسم و . ...
خن��ده موج��ب افزای��ش
اکس��یژن رس��انی و م��اده
غذایی به سلول میشود.
اگر ش��ما  1دقیق��ه بخندید،

آن خن��ده 45 ،دقیق��ه باعث آرامش ش��ما
میش��ود ،خطر بیم��اری قلبی را از ش��ما
میگیرد و محرکی برای اشتها و هضم مواد
غذایی خورده شده میباشد.
خندی��دن ،موج��ب افزایش آنت��ی بادیها
(عوامل دفاعکنن��ده از بدن در برابر عوامل
بیم��اریزا) میگردد ،یعن��ی باعث افزایش
قدرت سیستم ایمنی بدن میگردد.

بس��وزاند و تبدیل به انرژی کند و به خون
تحوی��ل دهد .همچنین کب��د محل ذخیره
پروتئینه��ای خ��ون ،ویتامینه��ا و عناصر
معدنی است.
ببینید خندیدن چقدر خوب است!
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با تغذیه خوب از
یبوست پیشگیری کنیم
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تغذیه نامناس��ب میتوان��د یکی از علتهای
ابت�لا ب��ه یبوس��ت باش��د .البت��ه گاه��ی
یبوس��تهای ش��دید که با تغییر در تغذیه
درمان نمیش��وند ،ممکن اس��ت خود یک
عالمت برای بیماری دیگر باشند که نیاز به
مراجعه پزشک و یافتن علت اصلی آن دارد.
ولی اغلب یبوس��تها با تغییرات تغذیهای و
تغییر شیوه زندگی قابل درمانند .
حتما تا کنون از فیبرهای غذایی شنیدهاید.
فیبرهای غذایی که در انواع س��بزیها مثل
کاهو ،خیار ،کرفس ،هویج ،سبزیهای سبز
مثل اس��فناج ،انواع کلمها  ،سبزی خوردن،
برگ مو و همچنی��ن میوههای فصل وجود
دارند ،بدلیل داش��تن فیب��ر جریان مدفوع
را تس��هیل میکنن��د و اگر روزان��ه در رژیم
غذاییم��ان به ان��دازه کافی س��بزی و میوه
مصرف کنیم کمتر دچار یبوست میشویم.
اگر شما از کسانی هستید که از این مشکل
رنج میبرید این توصیه ها را بکار ببندید.
صبح بعد از بیدار ش��دن یک یا دولیوان آب
بخوری��د و انج��ام فعالیته��ای صبحگاهی
نرمشها و ورزشهای معمول را آغاز کنید
حد اقل بیست دقیقه ورزش شما را شادابتر
ک��رده و میل به صرف صبحانه را در ش��ما
افزای��ش میده��د  .اگر عادت به دفع ش��ما
صبحها بعد از صرف صبحانه است ،نوشیدن
آب جری��ان یافتن آب در دس��تگاه گوارش
و صرف صبحانه ،فش��ار کاف��ی را برای دفع
راحت فراهم میکند.
دس��تگاه گوارش خ��ود را ب��رای اجابت در
س��اعت معینی که در منزل هستید عادت
دهید .اگر صبح زود بلند ش��وید دو یا س��ه
لیوان آب بخورید و بعد از انجام نرمشهای
صبحگاهی ،صبحانه بخورید در اين صورت،
ام��کان دفع فراه��م میش��ود .بعضیها این
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عادت را بعد از ص��رف نهار دارند ولی نکته
مه��م این اس��ت که اگر ب��ه دالیلی مجبور
ش��وید مدفوع خ��ود را نگهداری��د مدفوع
با مان��دن در روده بزرگ آبش را از دس��ت
میدهد و دفع را با مشکل مواجه میکند.
بنابراین بهتر اس��ت با اطالع از عادت دفع
خود ش��رایط را در نظ��ر بگیرید و حتما در
زمان نیاز به دفع این کار را انجام دهید.
نوش��یدن آب و فعالیتهای صبحگاهی را با
سایر افراد خانواده و کودکان انجام دهید تا
این عادت خوب را همه فرا گیرند.
اگر کارتان بیشتر نشستنی است هر پانزده
دقیقه بلند شوید و کمی راه بروید ،نشستن
زیاد امکان ابتال به یبوست را بیشتر میکند،
بهمین دلیل بعضی از افراد بعد از سفرهای
طوالنی با ماش��ین یا هواپیما دچار یبوست
میشوند.
در طول روز نوشیدن آب را فراموش نکنید
بهتر اس��ت روزانه هش��ت ت��ا ده لیوان آب
بنوشید.
روزانه نیم ساعت پیادهروی کنید.
در وعدههای نهار و شام ابتدا ساالد بخورید.
س��االدها را هر ب��ار با تنوع بیش��تر از انواع
مختلف سبزی تهیه کنید به جای سسهای
صنعتی از روغن زیتون و س��رکه یا آبلیمو و
یا آب غوره با توجه به س��لیقهتان اس��تفاده
کنید.
اگر ی��ک وعده غذایی را در خ��ارج از خانه
ص��رف میکنید و ب��ه س��االدهای بیرون از
منزل بدلیل بهداش��تی اطمینان ندارید ،هر
روز صب��ح برای خودتان یک ظرف س��االد
تهی��ه کنید و با خود به محل کارتان ببرید.
اگر وزن بدنتان هم باالس��ت این س��االد با
اضاف��ه کردن مواد مغ��ذی مانند تن ماهی،
یا کمی گوش��ت پخته مرغ ی��ا مغز گردو و

پنی��ر یا کش��مش و برگههای
میوه با توجه به س��لیقهتان جای
یک وعده غذایی ظهر مصرف ش��ود،
در این صورت ش��ما بعد از نهار ش��اداب و
س��رحال باق��ی میمانید و خس��تگی بعد از
مصرف غذای س��نگین خموده و خستهتان
نمیکند .
میزان مص��رف برنج و نان خود را کم کنید
و به جای آن ی��ک یا دو میوه در طول روز
مصرف کنید.
از قرصه��ای ملی��ن ب��دون نظر پزش��ک
اس��تفاده نکنید گاهی اوق��ات این قرصها
با تحریک دس��تگاه گوارش و تخلیه کامل
رودهها زمینه را برای یک دوره یبوست پی
در پی آماده میکنند.
اگر به دالیل مختلف امکان مصرف سبزی و
میوه را ندارید و یا بدلیل بهم خوردن تغذیه
مطلوب یا س��فر دچار یبوس��ت شدهاید از
دانههای حجم دهنده مدفوع مانند اسفرزه
( پس��لیوم) هم��راه با آب اس��تفاده کنید و
حتما آب بیشتری بعد از مصرف بنوشید.
اس��تفاده از پودر سبوس قابل اعتماد که از
داروخان��ه تهیه میکنید را نی��ز میتوانید با
آب ،ماس��ت ،همراه با ساالد یا اضافه کردن
به سوپ مصرف کنید .برن یا سبوس با فیبر
باال و اسفرزه به عنوان حجم دهنده مطلوب
برای کس��انیکه بدلیل رژیم غذایی کاهش
وزن مق��دار غذای خود را کم میکنند مفید
است ولی حتما باید با حداقل دو لیوان آب
یا سایر مایعات مصرف شود.
این مواد با جذب آب حجم مدفوع را زیاد و
دفع را راحتتر میکنند.
برگرفته از سايت سالمت نيوز

نام کتاب :شفای زندگی
نویسنده :لویئز هی
ترجمه :گیتی خوشدل
ناشر  :پیکان (چاپ اول )1369چاپ بیست هشتم
کتاب «ش��فای زندگی» در حوزه روانشناس��ی است .
ای��ن کتاب در چهار بخش و ش��انزده فصل تهیه ش��ده
است.بخش اول مقدمه است که نویسنده ضمن توضیح
درباره مطال��ب کتاب ،پیش��نهاداتی را درباره چگونگی
انج��ام بهینه تمرینات ب��ه خوانن��دگان و نكاتي درباره
فلسفه زندگي ارائه ميدهد.
در بخش دوم به ریش��ه یابی مشکالت و این که چگونه
باید مش��کالت خود را حل کنیم و روش های تغییر در
زندگی و نوسازی آن پرداخته شده است.
در بخش س��وم روش های بهبود رواب��ط کار  ،تعریف
موفقی��ت ،ث��روت ،تاثی��ر ذهن بر جس��م و فهرس��ت
بیماریهای��ی که علل ذهنی دارن��د و نیز الگوهای تازه
دهنی برای غلبه به آنها ارائه می شود.
بخش چهارم شامل داستان زندگی نویسنده است.
ضمنا نویس��نده در ابت��دا و انتهای ه��ر فصل جمالت
تاکی��دی مرتبط با موض��وع فصل را با عن��وان «درباره
فلس��فه ام » بی��ان ک��رده و از فص��ل دوم ب��ه بعد نیز
تمریناتی برای خوانندگان ارائه شده است.

نام کتاب :رعنا
نویسنده :نفیسه نظری (صبا)
نشر :علی چاپ چهارم 1386
کتاب رعنا یک رمان ایرانی است که در  28بخش تالیف
ش��ده است  .داس��تان درباره دختری به نام شیدا است
که در خانوادهای متمول زندگی میکند و خواستگاران
زیادی دارد .او دچار نوعی سردرگمی در روابط عاطفی
خود اس��ت .روزی برحس��ب اتفاق دفترچ��ه خاطرات
دختری به نام رعنا به دس��ت قهرمان داستان می رسد
ک��ه مربوط به بیش از چهار دهه پیش اس��ت .ش��یدا با
کنج��کاوی دفترچه خاطرات را م��ی خواند و به دلیل
شباهت زندگی آن دختر با او ،تاثیر زیادی بر شیدا می
گذارد وس��عی میکند تا زندگی خود را اصالح کند و از
سر در گمی نجات پیدا میکند.
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در گفت و گو با مهندس عامري عنوان شد
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به اميد روزي كه در همه شهرهاي
ايران «رعدي» داشته باشيم
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مهندس محم�ود عامري دبير فني هنرس�تانهاي تهران و اولين
مديرعامل مجتمع آموزشي ،نيكوكاري رعد و در حال حاضر دبير
دفت�ر هماهنگي مجتمع هاي آموزش�ي نيك�وكاري رعد و مراكز
مشابه است .گفت و گو با ايشان را از يك سوال تكراري «چگونگي
آغاز به كار رعد» ش�روع كرديم و به راهاندازي مجتمعهاي جديد
در شهرستانها رسيديم .مشروح اين گفت و گو را ميخوانيد:

در رعدچه خبـــر

فعالي��ت مجتم��ع رع��د تح��ت عن��وان
بنياد نيكوكاري رعد از س��ال  1363در دو
اطاق كوچك در درمان��گاه غياثي يافتآباد
(بيمارس��تان فوق تخصص��ي غياثي فعلي)
با آموزش رش��ته نقشهكش��ي ب��ا پذيرش
جانبازان و معلوالن ش��روع ش��د .در س��ال
 1364من به جمع دوستان اضافه شدم و با
در اختيار گرفتن پاركينگ نابينايان ابابصير
واقع در خيابان راهپيما از سازمان بهزيستي
و ب��ا تفكيك فضاي  100متر مربعي ،عالوه
ب��ر رش��ته نقشهكش��ي ،كارگاه الكترونيك
( موتورپيچ��ي و ترانس��فور موتورپيچي) و
تعمير ل��وازم گردنده كوچ��ك (لوازم برقي
خانگ��ي) را هم راه انداختيم .بعد از اين كه
كارآموختگان دورههاي اول و دوم توانستند
وارد ب��ازار كار ش��وند ،انگي��زه مضاعفي در
هيأت مدي��ره جهت ت��داوم فعاليت بوجود
آمد.
عزيزان جانباز تا س��ال  1369از كالس و
كارگاههاي رعد كه براس��اس استانداردهاي
سازمان آموزش فني و حرفهاي و با استفاده
از اس��اتيد مج��رب آن س��ازمان تدري��س
ميش��د و با آموختن مهارته��اي الزم در
حد تكنس��ين ،وارد بازار كار شدند كه بعضا
هنوز هم از طريق همان آموزشها مشغول
به كارند.
احس��اس نياز به س��اختماني ب��ا ويژگي
خاص موجب گرديد به دنبال قطعه زميني
براي احداث س��اختمان مناسبسازي شده
باش��يم .با مكاتبات انجام ش��ده س��رانجام
مس��ووالن وقت سازمان نوس��ازي و عمران
اراضي غرب تهران(ش��هر ق��دس) ،قطعه و
زمين س��اختمان فعلي را در س��ال 1366
در اختيار اين موسس��ه خيري��ه قرار دادند
كه پ��س از درياف��ت پروانه س��اختمان ،و
ط��ي ك��ردن پروس��ههاي اداري ،عمليات
خاكبرداري در اس��فند  1368شروع شد و
با آماده ش��دن س��قف اولين طبقه در سال
 ،1372فعاليت مجتم��ع در اين مكان آغاز
ش��د .آخرين بخش پروژه كه احداث سالن
آمفيتاتر بود به سال  1382برميگردد.
از آن به بعد فكر كرديم فاز اول راهاندازي
آموزشگاه و فاز دوم احداث ساختمان را طي
كردهايم ،حاال باال بردن سطح كمي و كيفي
آموزشه��ا مدنظ��ر بود؛ از جمل��ه پذيرش
خواه��ران معلول ،اضافه كردن رش��تههاي
آموزش��ي كه براس��اس توانمندي معلوالن،
بازار كار ،امكانات مالي و كمكهاي خيرين
ادامه داشت ،به طوري كه از ظرفيت  5نفر
كار آموز با دو رش��ته آموزش��ي ،امروز (در
س��ال  ،)1391مجتم��ع ب��ا ظرفيت 200

نف��ر كارآموز و با حدود  20رش��ته آموزش
فني و حرفهاي در مقاط��ع مختلف با توان
اجرايي مناسب و اشتغال نسبتا قابل قبول،
ب��ه فعاليت خيرخواهانه خود ادامه ميدهد.
فاز  ،3با ش��ركت در نمايشگاههاي مختلف
از جمله نمايشگاه ايرانگردي در دهه هفتاد
و آش��نايي با خيرين شهرستانها آغاز شد.
مس��وولين مجتم��ع رعد درصدد تاس��يس
ش��عبه ي��ا مراكز مش��ابه در شهرس��تانها
برآمدن��د ك��ه اولين مركز در اس��تان يزد و
چهاردهمي��ن در ش��هر قدس ق��م در حال
راهاندازي اس��ت .با عنايت ساير عزيزان اين
مهم در اس��تان هرم��زگان (بندرعباس) و
(دزفول هم در حال شكلگيري است.
مجتمع رعد و مراكز مشابه ،اين افتخار را
دارد در حد توان ،كه قطرهاي است از دريا،
به وظيفه انساني و اسالمي خود عمل كرده
تا بستري مناس��ب براي اين قشر از جامعه
ايجاد ش��ود و با آموخت��ن تخصص در حد
خود ،نه تنها به زندگي در خور ش��ان خود
نايل شوند ،بلكه به عنوان يك شهروند موفق
براي خود ،خانواده و جامعه مفيد فايده بوده
و از حق شهروندي خود نيز بهرهمند شوند.
در حال حاضر دانشآموختگان به دورههاي
خود اش��تغالي و تعاونيه��اي چند منظوره
گرايش پيدا كردهاند كه ما هم حمايتهاي
الزم را از آنه��ا ميكنيم .بچهها ميتوانند با
گرفتن گواهينامه مهارت فني ،از بهزيستي
ي��ا وزارت كار وام بگيرند و آن را س��رمايه
اوليه خود كنند و به صورت خوداش��تغالي
مشغول به كار شوند.
درخص�وص مراك�ز ديگ�ر رع�د هم
توضيحاتي را بفرماييد:

فق�ط رعد طالقان اس�ت كه معلوالن
ذهني را هم پوشش ميدهد؟
بل��ه .معل��والن ذهني را فقط موسس��ه
طالق��ان پوش��ش ميده��د .البت��ه بعضي
دختران هس��تند كه به ظاهر معلول ذهني
هس��تند ام��ا در واق��ع به دلي��ل ماندن در
خان��ه و ع��دم ارتباطات اجتماع��ي از نظر
ذهن��ي افت كردهاند ول��ي درواقع معلوليت
ذهني ندارند .تواناي��ي آنها را با كالسهاي
پيشني��ازي ك��ه پيشبيني ش��ده اس��ت،
افزاي��ش ميدهند و آنها را قادر مي س��ازند
كه از كالسه��اي مهارتآموزي اس��تفاده
كنند .چگونگي عملكرد گروه پذيرش ،براي
ما خيلي مهم اس��ت .در مركز رعد هفتهاي
يك روز(يكش��نبه) به روز پذيرش معلوالن
اختص��اص دارد .دربدو ورود اي��ن افراد به
مرك��ز ،از آنه��ا ثب��ت نام به عم��ل ميآيد،
تش��كيل پرون��ده ميدهن��د و با اس��تفاده
از كارشناس��ان گروهه��اي فيزيوتراپ��ي،
مددكاري ،روانشناسي ،كاردرماني ،مسوول
آموزش از فرد و خانواده او س��وال و جواب
ميكن��د و با توجه ب��ه معرفينامهاي كه از
س��ازمان بهزيستي در دست دارند ،پذيرش
آنها تاييد ميشود .ضمن اين كه همانجا ،با
توجه به نوع معلوليت و پايه تحصيليش��ان
و ب��ازار كار در انتخاب رش��ته به آنها كمك
ميش��ود ،تا بتوانن��د از امكانات آموزش��ي
موسسه استفاده كنند.
بخشه��اي م��ددكاري ،فيزيوتراپ��ي و
كاردرماني ،در موسس��ه رعد ،خيلي فعالند
و خدم��ات ضمن آموزش را ب��ه كارآموزان
ارائه ميدهن��د .اين خدمات در پيش��رفت
تحصيل��ي بچهه��ا خيل��ي موث��ر اس��ت.
همينطور؛ رس��يدگي به مس��ائل فردي و
خانوادگ��ي توانيابان ،كم��ك زيادي در به

برطبق آييننامهها هر
مركز ،حداكثر پس از 2سال
ميتواند مستقل شود و
به ثبت برسد و آن زماني
است كه به خودكفايي الزم
رسيده باشند

موسسه رعد به جز تهران چند مركز
در شهرستانها دارد؟
در ش��هر تهران سه مركز تاسيس شده
اس��ت .در حال حاضر در شهرهاي سنندج،
كاش��ان ،كرمان ،ش��يراز و اخيرا در ش��هر
مقدس قم مراكز مش��ابه داير گرديده است
و يا درحال ش��كلگيري مي باشد .قبال در
اس��تان ته��ران ،مركز طالقان ،پاكدش��ت و
پيش��واي ورامين را هم داش��تيم كه حاال با
تغييراتي كه در تقس��يمبنديهاي اس��تاني
صورت گرفته اين ش��هرها از حوزه اس��تان
تهران خارج شدهاند.
در س��ال  87دعوت��ي از مدي��ران و
كارشناس��ان مراكز ديگر ص��ورت گرفت و
گردهمايي مفيدي در تهران تش��كيل شد.
در اين گردهمايي دوس��تان تجارب خود را
ب��ا همديگر در ميان گذاش��تند و ما متوجه
ش��ديم كه بعض��ي از مراك��ز خالقيتهاي
خوب��ي داش��ته و ب��ه نوآوريهايي دس��ت
يافتهان��د ،چرا كه شهرس��تانها ،كوچكتر
هستند و امكاناتشان بهتر و راحتتر فراهم
ميش��ود و خود توانياب��ان هم به علت كم
بودن بعد مسافت ،راحت تر از خدمات مركز
استفاده ميكنند.
در ح��ال حاضر مش��هد  2مركز راهاندازي
كرده است .كرمان در حال ساختن مركزش
اس��ت .اغلب اين مراكز بع��د از تجاربي كه
به دس��ت ميآورند به اين نتيجه ميرسند
كه مكان موقت پاس��خگوي نياز آنها نيست
ب��ه خصوص اي��ن ك��ه مكانه��اي موقت
مناسبس��ازي ش��ده نيس��تند و بچهها را
با مش��كل روبه رو ميس��ازند .ب��ا توجه به
تبليغاتي كه ميشود ،خيرين محلي ،وقتي
رويكردهاي موسس��ه را ميبينند ،عالقمند
ميش��وند كه در ساختمانسازي اين مراكز
مشاركت كنند .در كرمان ساختماني كه در
زمس��تان سال گذشته كلنگش زده شد ،در
حال به بهرهبرداري رسيدن است .در مركز
كرمان پروفس��ور كريمي نژاد طرح ژنتيك
را راهاندازي ميكنند .در اين س��اختمان در
دست احداث ،يك طبقه از آن را به كلينيك
ژنتيك اختصاص ميدهند .اين كلينيك راه

در رعدچه خبـــر
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اولي��ن مركز بعد از تهران در ش��هر يزد
تاسيس شد ،بعد در مشهد ،البته مركز رعد
الغدير در شرق تهران هم در سال  80و84
راه اندازي شده بود .اما شهرهاي ديگر مثل
كرج و زنجان يك��ي پس از ديگري فعاليت
خود را ش��روع كردند .برطب��ق آييننامهها
هر مركز ،حداكثر پس از  2س��ال ميتواند
مس��تقل شود و به ثبت برس��د و آن زماني
اس��ت كه به خودكفايي الزم رسيده باشند.
در سال  ، 83رعد كرمان ،پيشواي ورامين،
و حتي پاكدش��ت و بعد طالقان را داشتيم.
در طالقان ،چون روس��تاهاي آن ،به صورت
پراكنده هستند به همين دليل طرح CBR
(توانبخش��ي مبتن��ي برجامع��ه) ،در آنج��ا
به اجرا گذاش��ته ش��د كه درص��د بااليي از
معلوالن ذهني را هم پوشش ميدهند.
اگر اين طرح در طالقان به موفقيت برسد،
آن را به س��اير مراكز هم اشاعه ميدهيم تا

شهرستانهاي ديگر هم بتوانند از اين طرح
استفاده كنند .دراين طرح به يكي از اعضاي
خانواده آموزش داده ميش��ود و در كنار آن
ك��ودك معلول ذهني ه��م ميتواند مهارت
بياموزد و به عنوان وردست در كنار خانواده
كار كن��د .اين فعاليت خوبي اس��ت كه در
مركز طالقان انجام ميشود.

تعادل رس��يدن آنه��ا و افزايش توانمندي و
شكوفايي آنها ميكند.
ه��دف ما ،اجراي طرح  CBRاس��ت كه
به معرفي توانمنديهاي معلوالن به جامعه
بيانجامد ،اين هدفي اس��ت ك��ه از طريق
آم��وزش و اخذ يك تخص��ص ،ميتواند به
ج��ذب توانيابان به بازار كار و جامعه منجر
ش��ود تا آنها بتوانند از حق شهروند ،كه در
حق مسلم آنان است ،بهرهمند شوند.
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كارهاي��ي را به مردم ارائ��ه ميدهد تا تولد
كودك معلول كاهش يابد.
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تاسيس مراكز جديد مستلزم طي چه
مقدماتي است؟
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در سال  87دفتر هماهنگي شعب رعد در
مركز رعد تهران تش��كيل شد و دوستان از
تمام مراكز رعد جمع شدند و به تصميماتي
رس��يدند .اميدواريم بتوانيم در همه شهرها
مركز مش��ابه شعبهاي از رعد داشته باشيم.
م��ا مراجعين��ي از شهرس��تانها داريم كه
عالقمندند اين تجربه را در شهرستان خود
ب��ه اجرا گذارند .در ح��ال حاضر از دزفول،
اصفهان ،تبري��ز و گيالن خيريني داريم كه
مايلند با اين تجربه از نزديك آش��نا شده و
در شهرستان خود به كار بگيرند.
ما به خيرين شهرستاني توصيه ميكنيم
ك��ه در ابت��دا يك آم��ار از تع��داد معلوالن
جسمي -حركتي شهرستان خود تهيه كنند
تا ما بررس��ي كنيم و ببينيم كه اگر مركزي
با توجه به وجود خيري��ن و تعداد معلوالن
راهاندازي ش��د ،ميتواند تداوم داشته باشد
ي��ا نه؟ بررس��يهاي مقدمات��ي و ارتباط با
خيرين محلي ميتواند مقدمات كار را فرهم
كند .از آن به بعد ما وارد ميش��ويم و طبق
آييننامهها و مقرراتي ك��ه داريم به انتقال
تجربه به آنها ميپردازي��م و گرههاي مالي
آنها را براي ش��روع كار برطرف ميكنيم .ما
تعهدي نس��بت به برآورده ك��ردن نيازهاي
مالي س��اير مراك��ز نداريم ،ول��ي ميتوانيم
گرههاي مالي آنه��ا را در مقاطعي بازكنيم.
مثال اگر شعبهاي براي آغاز به كارش نياز به
مبلغي براي رهن ساختمان داشت ،دوستان
صحبت ميكنند و تامين ميكنند .ولي اگر
شهرس��تانها بخواهند به ما وابستگي مالي
پيدا كنند ،ادامه فعاليتش��ان شدني نيست.
بايد خودش��ان منابعش��ان را شناس��ايي و
روي��ش س��رمايهگذاري كنن��د .بايد دقيق
بررس��ي كنند كه در صورت وجود امكانات
قاب��ل تكيه ،مرك��زي را راه ان��دازي كنند.
وقتي معلول��ي را از خانه بيرون آوريم ديگر
نميتوانيم او را به حال خود رها كنيم ،بايد
بتواني��م او را وارد جامع��ه كنيم .يعني اگر
سرويسدهي مناس��ب نداريم ،كار را شروع
نكنيم .يكي از چيزهايي كه در شهرستانها
رويش تكيه ميكنيم اين اس��ت كه ببينيم
آدمهاي��ي كه به ما ب��راي همكاري مراجعه
ميكنن��د از چ��ه توانمنديه��اي واقع��ي
برخوردارند .در مملكت م��ا خيرين زيادي
وجود دارند ك��ه اگر اعتماد كنند ميتوانند
منشا خدمات زيادي شوند .هر مركز جديد
براي آغاز به كار اول بايد مكاني را به صورت

وقتي
معلولي را از
خانه بيرون
آوريم ديگر
نميتوانيم
او را به حال
خود رها
كنيم.

موق��ت اجاره كن��د ،معلوالن را شناس��ايي
كنن��د و خيري��ن را جذب كنن��د .اين فاز
اول اس��ت ،فاز بعدي تهي��ه زمين و احداث
س��اختمان است ،س��اختمانهاي مسكوني
مت��داول ،به هيچ وج��ه نميتوانند نيازهاي
معل��والن را برط��رف كنن��د .كالسه��ا و
كارگاهها ،دستشويي و توالتها بايد طوري
ساخته شوند كه ويلچريها بتواند به راحتي
از انها اس��تفاده كنند .تمام اين امكانات در
ساختمان جديد ميتواند پيشبيني شوند.
در حال حاضر كاشان و كرمان فاز اول خود
را گذراندهان��د و در مقطع ورود به فاز دوم
كه احداث س��اختمان اس��ت ،هستند .تنها
جاي��ي كه م��ا مراجعه كردهاي��م و از پيش
س��اخته شده بود ،مركز قم است كه آن هم
يك ساختمان نيمه س��اخته بود .بانيان به
ما گفتهاند آن را مناسبس��ازي كرده و راه
مياندازند.
اميدواريم كه رعد ،مراكزي در استانهاي
آذربايجان ش��رقي و غربي ،اصفهان ،گيالن
و مازنداران و س��منان هم داش��ته باشد .ما
منتظر خيريني از اين استانها هستيم.

دوره اول م��ا اكنون در حال
بازنشس��تگي هستند .يعني
اگر ما  28س��ال سابقه كار
داريم ،دوره اول ما  27سال
س��ابقه كار دارند و در شرف
بازنشستگي هستند.
اي��ن  15مرك��ز ،ش��وراي
هماهنگ��ي ب��راي تب��ادل
تجارب خود را هنوز دارند؟
اولي��ن برنام��ه ما كه در
س��ال  87برگزار شد ،بسيار
مورد توجه قرار گرفت .دوره
بعد متاس��فانه به دليل عدم
امكان��ات مكاني ما و س��اير
مراك��ز ،هنوز برگزار نش��ده
اس��ت .ام��ا خ��ود مراكز با
همديگر در ارتباطند و با هم
انتقال تجربه ميكند .اميدواريم بتوانيم در
همه شهرها مراكزي با هر نام داشته باشيم
تا معلوالني كه از نظر ذهني و عقلي سالمند
و توانايي حرفهآموزي و اش��تغال دارند را از
خانه بيرون بياوريم و وارد اجتماع كنيم.

آقاي عامري اگر ممكن اس�ت اسامي
مراكز رعد در شهرهاي مختلف را يك
بار برشمريد:

ميخواه�م از دفت�ر هماهنگيه�اي
مجتمعه�اي آموزش�ي رع�د و مراكز
مشابه بيشتر بدانم.

رع��د مرك��ز واق��ع در ش��هرك غرب و
موسسه رعد الغدير ،رعد شرق تهران است.
توانيابان يزد ،توانيابان مش��هد ،نيكوكاري
رعد ك��رج ،رعد زنجان ،رع��د كرمان ،رعد
پيشواي ورامين(توانيابان موسيبن جعفر)،
رعد س��نندج ،رع��د طالقان ،كاش��انه مهر
كاش��ان در كاش��ان ،رعد پاكدشت ورامين،
رعد الغدير فارس(ش��يراز) و آخرين هم كه
رعد فاطميه قم اس��ت .چن��د ماه پيش هم
گفتوگويي در مورد بندرعباس و دزفول با
دوستاني داشتهايم.

همانطوري كه اشاره شد دفتر هماهنگي
در اولين گردهمايي تش��كيل گرديد ،سال
بعد جش��نواره خودب��اوري كارآموزان را در
رعد مركز داش��تيم كه در مورد اس��تقبال
مس��وولين مراك��ز باالخ��ص كارآم��وزان
ق��رار گرفت و طي پن��ج روز نمون��ه كار و
صنايعدستي كارآموزان در تهران به نمايش
گذاشته شد و هر شب يكي از مراكز همجوار
از  25نفر از كارآموزان مراكز دوردس��ت كه
در رعد اسكان داشتند ،پذيرايي مينمودند.
اين اق��دام خاطره خوب��ي در ذهن عزيزان
توانياب به جا گذاشت.
در س��ال  90ني��ز به دلي��ل كمبود جا
در رع��د مركز و تاس��يس دانش��گاه علمي
كارب��ردي ،از مديران و دس��ت ان��دركاران
مراك��زي همچ��ون رعد كرج ،رع��د زنجان
دع��وت به عم��ل آمد و ط��ي گردهمايي با
اعطاي هيأت مديره رعد مركز و اعضا دفتر
هماهنگ��ي ،تبادل نظر خوبي صورت گرفت
كه اميد اس��ت در س��ال  91نيز تداوم پيدا
نمايد .در خاتمه ضمن تش��كر از شما اميد
داري��م به همت واالي خيرين و تس��هيالت
س��ازمانها و ادارات ذيرب��ط ،با س��رعت و
قدرت بيشتري خدمتگزار عزيزان توانیاب
باشيم .با تشكر و امتنان

یعن�ي ت�ا به ح�ال  15مرك�ز رعد در
شهرها تشكيل شده است؟
بله 15 ،مركز هست .اما ما به آنها شعبه
رعد نميگويم .ما نقش مشاوره آنها را برعهده
داريم .ش��ايد بعضي از دوستان مايل نباشد
كه نام رعد روي مركزشان باشد .مديران ما
هم اين نامگذاري را آزاد گذاش��تهاند چون
مهم خدمترساني اس��ت حاال در قالب هر
نامي كه باش��د ،اهميت ندارد .مفتخريم كه
 28سال تالش صادقانهاي با كمك خيرين
و مردم در جهت توانمندس��ازي معلوالن و
ورود آنها به جامعه و بازار كار داش��تهايم و
يكي از افتخارات ما اين اس��ت كه بچههاي
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برنامه دید بازدید سال نو در مجتمع رعد برگزارشد

نازنین رحیمزاده
مطابق معمول سالهاي گذشته كه در نخستين روزهاي بهار سنت پسنديده ديدار نوروزي با حضور جمعي از
دوستداران مجتمع رعد برگزار ميشود ،عصر روز پنجشنبه گذشته كارآموزان ،كارآموختگان ،مربيان و پرسنل
اين مجتمع گردهم آمدند و اين مراسم را به زيبايي برگزار كردند.
به گزارش روابط عمومي مجتمع رعد در اين جمع گرم صميمي عالوه بر كارآموزان در حال تحصيل،
كارآموختگان سالهاي گذشته ،برخي از پدرها و مادران مددجويان ،مربيان و مسؤوالن آموزش حضور داشتند
و در گفت و گوهاي دوستانه خاطرات گذشته را مرور كردند.
حضور كارآموزان قديمي كه اين روزها تشكيل خانواده دادهاند و بسياري از آنها در مشاغل گوناگون فعاليت
ميكنند ،براي كارآموزان امروز رعد بسيار اميدواركننده بود .شايان ذكر است برخي از كارآموختگان با اعضاي
خانواده يعني همسر و فرزندانشان در اين مراسم شركت كرده بودند كه حضور كودكان خردسال و بازيهاي
كودكانه آنها نشاط خاصي به اين مراسم داده بود.

اردوی آموزشی وتفریحی باغ فیض برگزار شد
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به محض ورودم با باغی سرس��بز و زیبا روبرو شدم که هوایی بسیار دلنشین
داش��ت .صدای شادی و خنده کار آموزان با صدای موسیقی در هم آمیخته
بود .نخستین باری بود که من به عنوان خبرنگار نشریه توانیاب در این اردو
شرکت می کردم ودیدن چنین مناظری برایم بسیار خوشایند بود.
حض��ور گ��رم و صمیمی گروه همیاری بانوان و کارکن��ان مجتمع رعد که با
مهربانی کارآموزان را میپذیرفتند و برای انجام هر کمکی خالصانه در اختیار
آنان بودند ،این خود زیبایی و معنویت اردو را دو چندان می کرد.
این اردو همزمان با س��الگرد درگذشت پدرمرحوم سرکار خانم اکبری (مدیر
عام��ل مجتم��ع رعد ) برگزار ش��د و هیچ چیز به اندازه ای��ن همه محبت و
صمیمیت نمیتوانس��ت روح آن مرحوم را ش��اد کند .امید است خداوند به
بانی��ان این مجالس توفیق هر چه بیش��تر عنایت نموده و روح آن مرحوم را
قرین رحمت نماید.
امس��ال نی��ز ای��ن اردو در  28خرداد ماه با حضور گروه همیاری بانوان رعد و جمعی از کارکن��ان و کار آموختگان و کار آموزان رعد مانند
سالهای قبل در باغ فیض برگزار شد .
اين اردو با اجرای موسیقی آغاز شد که شادی وشعف حاضران را دو چندان کرد ،در ادامه برنامه تقلید صدا نیز اجرا شد.
سپس قطعه زیبای موسیقی توسط یکی از کار آموزان نواخته شد و در ادامه به ابتکار روابط عمومی رعد مسابقهای با عنوان «آیا میدانید»
با طرح سواالتی از حضار به اجرا درآمد و به کسانی که پاسخ صحیح دادند ،جوایزی اهدا گردید.
در ادامه قطعه موسیقی دیگری توسط یکی از کار آموزان نواخته شد و همچنان برنامه موسیقی ادامه داشت.
در گوش��ه دیگر عده ای از حاضران ،مس��ابقه پرتاب دارت وتیر کمان برگزار کردند که پس از پایان مس��ابقه جوایزی به برندگان مس��ابقه
تعلق گرفت.
ادامه اردو فرم نظر سنجی در مورد نحوه برگزاری اردو در اختیار حضار قرار گرفت و از سه نفر برگزیدگان ،با اهدای جوایزی تجلیل شد.
پس از صرف نهار و پذیرایی ،یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علمی –کار بردی رعد موسیقی سنتی اجرا کردند و به این ترتیب این
اردو پس از اجرای موسیقی و پذیرایی به پایان رسید.
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مراسم شب یوری در مجتمع نیکوکاری رعد برگزار شد
مراس��م شب یوری در  24فروردین ماه سال جاری به مناسبت
پنجاهمین س��ال س��فر یوری گاگارین در (  12آپریل س��ال
 )1961با حضور تعدادی از اعضای موسس��ه صلح آس��مانی ،
کمیته راهبری جامعه ایمن ش��هرداری منطقه دو و جمعی از
کارکن��ان  ،کارآموزان و کار آموختگان ،در آمفی تئاتر مجتمع
رع��د برگزار گردید .مراس��م با تالوت آیاتی چن��د از کالم اهلل
مجیدآغاز گردید و س��پس سرود ملی جمهوری اسالمی ایران
پخش شد .در ادامه آقای مانی رضوی زاده ( مجری برنامه) با
اش��اره به این که دانشمندان ،قرن بیستم را عصر فضا نامیدند،
مطالب��ی در مورد فضا و علم نجوم عنوان نمود و س��پس فیلم
سفر یوری گاگارین به فضا پخش شد.
در ادامه مراس��م یکی از اعضای انجمن صلح آسمانی در مورد
 12آپریل  1961و سفر یوری گاگارین به فضا و این موضوع که
قبل از او فقط حیواناتی مانند س��گ و میمون به فضا فرستاده
می شدند ،مطالبی را عنوان کردند.
س��پس س��رکار خانم اکبری مدیر عام��ل مجتمع رعد ضمن
تبریک س��ال نو ،س��الی مملو از موفقیت را ب��رای حضار آرزو
کردند .مراسم با سخنرانی آقای مانی رضوی زاده در مورد این
که افراد عادی نیز می توانند به تحقیقات دانش��مندان کمک
کرده و در کش��فیات جدید سهیم باشند ،ادامه یافت و سپس
سواالتی در مورد نجوم مطرح شد.
در ادامه آقای مهندس علیرضا وفا (عضو سازمان فضایی ایران)
در مورد فضا و تکنولوژی فضا و نیز تاریخچه تس��خیر فضا توس��ط انس��ان وخدماتی که فن آوری فضا به انس��ان ارائه می دهد ،مطالب
مبس��وطی را عنوان کردند .در بخش بعدی حضار از نمایش��گاهی که در آن تصاویری از خورش��ید ،زمین و ستارگان دیگر قرار داشت،
دیدن کردند و یکی از اعضای موسسه طبیعت آسمان شب توضیحاتی در مورد تصاویر نمایشگاه ارائه کردند .
در بخش پایانی نیز میهمانان به حیاط مجتمع رفتند و با تلسکوپ ستارگان را رصد کردند .
در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از وسایل ستاره شناسی جهت آشنایی میهمانان با وسایل رصد ستارگان توسط موسسه غیر انتفاعی
«طبیعت آسمان شب »برپا بود .در این غرفه وسایلی مانند نرم افزار های نجومی ،کتاب های آموزشی ،فرهنگ نامه نجوم و فضا ،کتاب
استفاده از اسطرالب و وسایل مربوط به رصد ستارگان در اندازه های مختلف وجود داشت.
به مناسبت میالد حضرت زهرا (س) در مجتمع رعد برگزار شد:

تجلیل از کارآموزان و کارآموختگان دختر و مادران نمونه توانیاب
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با حضور جمعی از کارآموزان ،کارآموختگان
رع��د و اعضای خان��واده توانیاب��ان ،گروه
همیاری بانوان مجتمع رعد مراس��م جشن
میالد حضرت فاطمه زه��را (س) را برگزار
کردند .در این مراسم که با حضور نیکوکاران
و حامیان رعد برگزار می شد ابتداء صدیقه
اکبری مدیرعامل مجتمع رعد در س��خنانی
ضمن تبری��ک فرا رس��یدن میالد حضرت
زهرا (س) و روز زن اش��اره ک��رد :مجتمع
رعد تمام تالش خود را صرف توانمندسازی
توانیاب��ان ک��رده و در این مس��یر از هیچ
تالش��ی خودداری نمیکن��د .وی با تأکید
بر فعالیتهای علمی و آموزش��ی دوس��تان
توانیاب ،افزود :علت اصلی تأس��یس مرکز
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برگزاری انتخابات هیأت مدیره گروه همیاری بانوان مجتمع رعد

با حضور نماینده هیأت امنای مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد انتخابات دوره جدید فعالیت هیأت رئیس��ه گروه همیاری
بانوان برگزار ش��د .به گزارش روابط عمومی مجتمع رعد ،گردهمایی اعضا گروه همیاری بانوان نیکوکاری رعد به منظور
انتخاب هیأت رئیس��ه این گروه صبح روز گذش��ته در محل جلس��ات برگزار شد و در این نشست که  34نفر از اعضا گروه
ش��رکت داش��تند ابتدا گزارشی از فعالیتهای 2ساله توسط مسؤوالن ارایه ش��د و در ادامه خانم فرشته بازرگان نماینده
هیأت امنای مجتمع رعد نکات مهمی را خطاب به حضار یادآوری کرد.
بر اس��اس این گزارش برای این دوره  10نفر از اعضای گروه همیاری داوطلب ش��رکت در انتخابات ش��دندو انتخابات با
نظارت و ریاس��ت نماینده هیأت امنا در صحت و س�لامت کامل برگزار ش��د .این گزارش می افزاید :در پی شمارش آراء
شرکت کنندگان به ترتیب حائزان اکثریت آرا به شرح زیر شناخته شدند.
 -1خان��م توحی��دی  -2خانم صادقپور -3خانم رحیم پور  -4خانم مصداق��ی  -5خانم امیراحمدی  -6خانم غفوریان -7
خانم خرازچی
بر اساس رویه مرسوم نفرات منتخب تشکیل جلسه دادند تا در ادامه این نشست مسؤوالن گروه همیاری را انتخاب کنند.
در پای��ان  5نف��ری ک��ه باالترین آرا را به خود اختصاص داده بودند به عنوان اعض��ای اصلی و  2نفر بعدی به عنوان عضو
علیالبدل از اعضای هیأت مدیره ،خانم صادقپور به عنوان مدیر گروه ،خانم رحیم پور به عنوان مدیر گروه ،خانم مصداقی
به عنوان خزانهدار و خانم امیراحمدی به عنوان دبیر گروه معرفی شدند.
مس��ؤوالنی که طی  2س��ال گذشته خدمات ارزندهای به این مؤسسه خیریه ارایه کردند برای اعضای جدید آرزوی توفیق
روز افزون دارد.
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آموزش علمی کاربردی رعد افزایش تواناییهای علمی کارآموزان و کارآموختگان رعد است .در شرایطی که اغلب توان یابان به علت
عدم مناسبس��ازی قادر به ادامه تحصیل نیس��تند ،دانشگاه رعد فرصت خوبی است تا این عزیزان به راحتی ادامه تحصیل بدهند.در
بخش��ی از این مراس��م آرزو قنبری کارآموز سابق رعد با اش��اره به کمکهای مجتمع رعد به کارآموزان و قدردانی از کسانی که این
ق لیسانس زبان مدت  3سال در مجتمع رعد شرق تهران به دوستان توانیاب
امکانات را فراهم آوردند ،افزود :پس از اخذ مدرک فو 
انگلیسی تدریس کردهام و سپس در روابطعمومی فدراسیون ورزش جانبازان و معلوالن مشغول به کار شدم.
در این مراس��م فیلم «انس��ان ،نمای بسته» با عنوان « من آرزو هستم» که توسط شبکه  4سیما تولید و پخش شده بود برای حضار
نمایش داده شد .در ادامه و گروه موسیقی رعد چند قطعه موسیقی اجرا کرد.
دکتر مریم رس��ولیان عضو هیأت مدیره رعد و س��ردبیر فصلنامه توانیاب هم در سخنان کوتاهی ضمن تبریک این مناسبت مذهبی
به حضار و عزیزان توانیاب ،اشاره کرد :آنچه از زندگی بزرگان دین و به خصوص حضرت زهرا (س) میتوان یادگرفت ،تالش برای
رسیدن به هدف است کاری که حضرت زهرا(س) با تمام وجود همت کرد و از حقیقت و اسالم دفاع کرد.
وی الگو قرار دادن زندگی انس��انهای کاملی همچون حضرت فاطمه (س) را برای جامعه بش��ری راهگشا قلمداد کرد و افزود :امروز
بچههای توانیاب باید با تالش و پشتکار تواناییهای وجودی خود را به جامعه نشان دهند.
در پایان این مراس��م از خدمات مادران نمونه کارآموزان ،همس��ر کارآموزان ،چند نفر از برگزیدگان گروه همیاری بانوان و جوانان
دانشجویان دفتر نمونه و بانوان منتخب تجلیل و تشکر شد.
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مراس��م حمايت بانك گردش��گري از كارآفريني كارآموزان و مددجويان مؤسسات
خيري��ه رعد ،پيام اميد و زينب كبري (س) همزمان با فصل بهار مراس��م حمايت از
اش��تغال و كارآفريني كارآم��وزان ،كارآموختگان و مددجويان  3موسس��هي خيريه
مجتم��ع رع��د ،بنياد خيريه زينب كبري (س) و خيريه پيام اميد با مش��اركت بانك
گردشگري برگزار شد .در يك اقدام انسان دوستانه مسؤوالن بانك گردشگري 100
نفر از كارآموزان و مددجويان مؤسس��ات خيريه منتخب را براي پرداخت كمكهاي
خوداش��تغالي انتخاب كردند و طي مراسمي كارتهاي افتتاح حساب مددجويان را
با ايشان اهدا نمودند.
در اين مراسم ابتدا مهندس احمد ميرزاخاني رئيس هيأت مديره مجتمع رعد ضمن
يادآوري گزارش س��ازمان ملل در خصوص آمار معلوالن جامعه بش��ري كه  2درصد
را ش��امل ميشود ،افزود :بر اس��اس اين آمار در كشور ايران حدود  2ميليون معلول
وجود دارد در حالي كه آمارهاي ثبت ش��ده سازمان بهزيستي عدد  800هزار نفر را
تأييد مي كند.
عض��و هي��أت مديره رع��د در ادامه با تأكيد ب��ر آموزش منجر به اش��تغال به عنوان
اصليترين هدف مجتمع رعد ،افزود :طي 30سال فعاليت مجتمع رعد همواره تالش
كرديم توانيابان را از خانه خارج كنيم و با آموزشهاي كاربردي زمينههاي اشتغال
آنها را فراهم س��ازيم در اين مدت بيش از  5000نفر كارآموخته ،دورههاي آموزشي
رعد با موفقيت سپري كردند و حدود  40درصد آنها به اشتغال مورد نظرشان دست
يافتند.
در ادامه اين مراس��م ناصر س��االر مديرعامل بانك گردش��گري ب��ا حضور در محل
خطابه طي سخناني ضمن ابراز خرسندي از حضور در جمع كارآموزان و مددجويان
مراكز خيريه ،گفت :من از ياران ديرآش��ناي مجتمع رعد هس��تم و همس��رم خانم
دكتر جوادي سالهاست كه خود را وقف خدمت به مجتمع خيريه رعد كرده است.
ايش��ان با ي��ادآوري اين نكته كه وقت��ي در كنار عزيزان توانياب و مددجو هس��تم
احس��اس س��بكي مي كنم ،افزود :چند س��ال قبل تابلوي با عنوان بسم اهلل الرحمن
الرحيم از مجتم��ع رعد خريدهام كه حاصل
هنرمندي دس��تان يك دختر توانياب است
و م��ن آن تابلو را با ارزشترين ش��ئي منزل
خ��ود ميدانم .مديرعامل بانك گردش��گري
با تأكيد بر مس��ئله اشتغال كارآموزان يادآور
ش��د ،بهترين هديهاي كه بانك گردش��گري
ميتوان��د به عزيزان مددج��و بدهد تالش در
زمينه كارآفريني و تأمين استقاللي است كه
شما به آن نياز داريد.
ايش��ان در پايان سخنان خود با ذكر حديثي
از حضرت ام��ام علي (ع) با مضمون «ارزش
هر ك��س به اندازه خوبيهاي اوس��ت» خبر
حمايت بانك گردشگري براي تأمين هزينه
تحصي��ل  10نفر دانش��جوي نيازمند مركز
علمي كاربردي رع��د را اعالم و تأكيد كرد:
س��عي ميكنيم ب��راي اش��تغال توانيابان و
مددجوي��ان در بانك گردش��گري و س��اير
دستگاهها تمام توان خود را بكار بنديم.
در اين مراس��م گروه س��رود توانيابان قطعاتی را اجرا كردن��د و در ادامه مديرعامل
بانك گردش��گري و هيأت همراه از مركز آموزش علمي كاربردي رعد كه نخس��تين
دانش��گاه مناسبسازي شده معلوالن اس��ت و نيز كلينيك توان بخشي و كالسهاي
مهارتآموزي توان يابان بازديد كردند.
ش��ايان ذكر اس��ت بانك گردش��گري با افتتاح حس��اب پس انداز براي  100نفر از
توانياب��ان و مددجويان موسس��ات خيري��ه رعد ،پيام اميد و زين��ب كبري (س) از
طرحهاي خوداشتغالي آنها حمايت كرد.
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مراسم حمايت
بانك گردشگري
از كارآفريني
كارآموزان و
مددجويان مؤسسات
خيريه رعد ،پيام اميد
و زينب كبري (س)

کسب مقام قهرمانی
توسط ورزشکاران مجتمع رعد
به همت هیأت ورزشهای جانبازان و معلوالن
استان تهران و با هدف انتخاب تیم بوچیا برای
شرکت در مسابقات کشوری یک دوره مسابقه
بوچیا در کالسهای چهارگانه در سالن ورزشی
آسایشگاه سالمندان کهریزک برگزار شد.
به گزارش روابطعمومی مجتمع رعد ،تیم
ورزشکاران رعد با حضور معصومه عالی،
طاهره گودرزی ،امیر نیکراد ،امیر شیرزاد،
حسین حلیمی ،خشایار متوسل ،علی اصانلو،
محمد بیگدلی ،امیراهلل بداشتی ،محمدحسین
قادری و داود محمدنژاد ،طی چند روز با سایر
ورزشکاران به رقابت پرداختند.
این مسابقات که با حضور بانوان و آقایان و
ردههای سنی جوانان و بزرگساالن برگزار شد
ابتدا بانوان به رقابت پرداختند بانوان و از آنجا
که اطالعرسانی و دعوت از ورزشکاران تیم
بانوان با فاصله زمانی بسیار کم با برگزاری
مسابقات انجام شد از این رو ورزشکاران با
تجربه رعد نتوانستند در این مسابقات شرکت
کنند و  2نفر عضو تیم اعزامی هم موفق به
کسب مقام نشدند.
تیم آقایان با حضور  8ورزشکار رقابت سخت و
نفسگیری را با رقبا آغاز کردند و در پایان 3
نفر از اعضای تیم اعزامی مقامهای قهرمانی را
کسب کردند که عبارتانداز:
امیر نیکراد در کالس یک مقام اول
امیر شیرزاد در کالس  2مقام دوم
علی اصانلو در کالس  3مقام اول
شایان ذکر است مسابقات کشوری در خردادماه
برگزار میشود و از میان نفرات برتر اعضای
تیم اعزامی به مسابقات آسیایی و پاراالمپیک
انتخاب خواهند شد.
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برای رس��یدن به نهمین جش�نواره غذای رعد که در روزهای  27تا  29اردیبهش��ت
برگزار ش��د ،نه نیازی به  GPSبود نه ش��خصی راه بلد ،کافی بود به پیروزان جنوبی برسی
و وارد آن خیاب��ان ش��وی هنوز به میان کوچه که نرس��یدی عطر کب��اب و صدای مجری
راهنمایت میش��وند که دقیقا باید کجا بروی ،جشنی که در آن هم به ندای شکمت گوش
میدادی و حسابی سیرش میکردی و هم روحت از طعم نیکوکاری جان میگرفت .آنهایی
ک��ه این فرصت را از دس��ت ندادند که منظورم را خوب میدانند اما آن دس��ته از عزیزانی
که فرصت نکردند این نوشته را بخوانند تا دهمین جشنواره غذای رعد را از دست ندهند.
ساعت باید از  17می گذشت تا بشود از در آبی رنگ و بزرگ رعد وارد حیاط این مجموعه
ش��وی بوی کباب آدم را مس��ت میکند اصال نمیداند بقیه غرفهه��ا را ببیند یا همین جا
بنش��یند و کباب بخورد .اگر همانجا مینشس��تی که طعم کباب « یامی » را از دست نداده
بودی ولی اگر کمی دلت غذاهایی مدرنتر و سمت سوی فست فود و غذهای آسیای شرقی
را میخواس��ت کافی بود روی دلت پا بگذرای و چند قدم باالتر بیایی آن وقت بود که تازه
متوجه میش��دی که چقدر حق انتخاب داری؛ از غذاهای اصیل ایرانی که دستپخت گروه
بان��وان و خیران رعد بود بگیر تا هات داگ و «کاناپه»؛ البته وقتی میگویم کاناپه منظورم
این صندلی های راحت نیس��ت نام غذاهای کوچکی است که رستوران «روف تاپ گریل»
که بیشتر برای پیش غذا تهیه شده است.
اگ��ر در میان آن همه خوراکی دلت آجیل و پس��ته هم میخواس��ت ،برند «پس��تیژ» که
اسپانسر طالیی بود ،جضور داشت تا به مراد دل برساندت.کمی جلوتر که میآمدی تازه یاد
آن میافتی که فصل بهار و تابستان است چه خوب بود که آدمی فرصت میکرد و سفری
می رفت تا کمی روح خس��ته را آرامش ببخش��د آن وقت بود که تازه میدیدی که ما فکر
آنجایش را هم کردهایم ،گروه توریس��تی «موسس��ه های گردش��گری» که عالوه بر معرفی
تورهایش تعدادی از آنان را هم به نفع خیریه به فروش میرساند.
اگر از آنان هم گذر میکردی با انواع وب سایتهایی آشنا میشدی که خوراک اصلی وب
سایتهایش��ان غذا و رستورانهاست .سایتهایی مانند «فیدیلیو» و «زود فود» .گذشته از
اینها غذاهای هندی ،چینی ،مغولی و  ...بود که در کنار آن س��یب زمینی س��رخ کرده و
انواع دسر و کیک هم به فروش میرسید .نا گفته نماند که مثل همیشه آبمیوههای خنک
و هیجان انگیز گروه جوانان هم در این جشنواره جای خوش کرده بود.
یکی از نکات جالب این جش��نواره عالوه بر حضور و اس��تقبال بینظیر شما عزیزان ،اجرای
س��رود توانیاب��ان رعد بود که با اس��تقبال خوبی همراه ش��د .عالوه بر اینها هر ش��ب که
عقربههای س��اعت 22 ،را نش��ان میداد برگههای قرعهکشی از صندوقش بیرون میآمد و
جایزههایی که با همت رستورانهای ( باربیکیو مغولی ،دهلی دربار ،پاشا ،روف تاپ گریل،
و ،) ...موسس��ههای گردش��گری و برندهای ( ماکارونی مانا و پس��تیژ) آماده شده بود تا در
پایان ساعت  ،23تقدیم نیکوکاران عزیزشود.
در هر صورت اگر شما از آن دسته افرادی بودید که فرصت نکردید در این جشنواره حضور
پیدا کنید به ش��ما پیش��نهاد جش��نوارههای بعدی رعد را میدهیم ،چرا که عالوه بر آنکه
میتوانید غذاهایی خوشمزهی بخورید ،میتوانید در آموزش رایگان معلوالن کشور عزیزمان
هم قدم بردارید .منتظر حضور گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم.
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قطره ناچیز و
سرگردانی روی موج آب
ابر کوهی که چیزی مرا نمی شکند ،هرچند
که جوشش عشق فرهاد نامی قلب کوه را هم شکافت
پس کوه هم میشکند
دریا ...چرا که نه ،دل دریایی من از دریا هم
عظیمتر است
صحرا ...آری چرا صحرا نه،
خشکی و تشنگی مدتی است که
مرا میسوزاند
دشت  ...گاهی طراوت و شادابی
را چنان در خود حس میکنم که
چیزی از طراوت و خرمی دشت کم
ندارد.
باران  ...به راستی بارانم در لحظاتی
که آوای غم وجودم را رعد آسا
میلرزاند
و آتش  ...آتشم زمانی که خشم در
رگهایم زبانه میکشد
اما آب و آتش که با یکدیگر
ناسازگارند پس چگونه همگی در
وجودم گرد آمدهاند
اما من همه آنها را در وجودم
احساس نمودهام
پس دنیا با
وسعتش در
من است.
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فرصتی برای
پاسداشت
انسانیت و
توانایـیها
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با حضور مع��اون اول رئیسجمه��ور ،وزیر
ورزش و جوان��ان ،و رئیس بهزیس��تی23 ،
جوان برتر دارای تواناییهای خاص معرفی
شدند .در مراسم اختتامیه جشنواره جوانان
دارای تواناییهای خاص که توسط مؤسسه
آموزشی و نیکوکاری رعد برگزار شد ،از 23
جوان معلول در هفت رش��ته تقدیر به عمل
آمد.
در ای��ن جش��نواره دکت��ر هاش��می رئیس
س��ازمان بهزیس��تی ،دکت��ر عباس��ی وزیر
ورزش و جوانان ،و دکتر رحیمی معاون اول
رئیسجمهور ،درب��اره روند انتخاب جوانان
برتر و جایگاه معلوالن در جامعه س��خنرانی
کردند .همچنین در این مراس��م پیام وزیر
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعی نی��ز در این
خصوص قرائت شد.
در آغاز این نشس��ت پس از پخش س��رود
جمهوری اس�لامی ای��ران و قرائ��ت قرآن،
فیلم��ی کوتاه از جش��نواره حض��رت علی
اکبر(ع) پخش شد.
صدیق��ه اکب��ری ،دبیر اجرای��ی همایش و
مدیرعامل مؤسس��ه آموزش��ی -نیکوکاری
رعد ،به عنوان اولین س��خنران این مراسم،
ضمن بیان خیر مقدم به مدعوان و اصحاب
رسانه و مسئوالن ،به روند برگزاری جشنواره
و مراحل انتخاب جوانان معلول و توانیابان
مس��تعد پرداخت و به اهمیت فعالیتهای
فرهنگی و تشویقی به منظور زمینهسازی و
ایجاد بستر مناسب برای حضور معلوالن در
عرصه اجتماعی صحه نهاد.
وی با اش��اره به برخی مش��کالت که برای
معل��والن و مراکز حمایتی وج��ود دارد ،بر
نقش بهزیستی در این خصوص تأکید کرد

و گفت :ایجاد مجتمع ورزش��ی ،و دانشگاه
علمی-کاربردی خاص معلوالن و توانیابان،
از جمله اقداماتی است که ما در دستور کار
داریم و امیدواریم بهزیستی و سایر نهادهای
مس��ئول در این زمینه همکاریهای الزم را
داشته باشند.
اکبری با اش��اره به اینکه جشنواره حضرت
عل��ی اکب��ر (ع) بس��تری مناس��ب ب��رای
شناسایی و حمایت از این استعداهای ملی
را فراهم میسازد ،تصریح کرد :امروز در این
جش��نواره اراده و همت انسانی پاس داشته
میشود .ما طی سالها فعالیت با توانیابان
دریافتهای��م که نباید کمبودهای جس��می
معل��والن را م��د نظر ق��رار دهی��م و آنچه
اهمیت دارد ،تواناییهای آنهاست.
پس از دبیر جش��نواره ،همایون هاش��می
رئیس س��ازمان بهزیستی کشور ،با اشاره به
این که این س��ازمان متولی خدمترس��انی
به معلوالن اس��ت اظهار داش��ت :مجموعه
س��ازمان تالش میکند تا ش��رایط موجود
حمایته��ای کامل��ی را از معل��والن در
بخشهای مختلف انجام دهد.
وی تصریح کرد :راهبرد و سیاست سازمان
کاهش نرخ بروز معلولیت در جامعه اس��ت
و در این بخ��ش تالش میکنند تا معلوالن
را در قس��متهای مختلف به توانمندسازی
برسانند.
هاش��می به اقدامات دول��ت نهم و دهم در
حمایت از معلوالن اشاره کرد و گفت :انصافا
بودجهه��ای س��ازمان در دوره دولت نهم و
دهم افزایش چش��مگیری داش��ته است که
این افزایش حدود  400درصد بوده است.
هاش��می در ادامه به حمایت رئیسجمهور
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از معل��والن اش��اره ک��رد و گفت :ش��خص
رئیسجمه��ور توج��ه ویژهای ب��ه معلوالن
دارن��د که برای صحت موض��وع میتوان به
حض��ور احمدینژاد در اولی��ن روز عید در
جمع معلوالن اشاره کرد.
هاش��می در پایان خاطرنشان کرد :سازمان
بهزیس��تی در برنامههای خود نگاه ویژهای
ب��ه ورزش معلوالن دارد و در این بخش بنا
داریم از ظرفیتهای موجود و همکاریهای
دس��تگاهها در ام��ر ورزش و پیش��رفت در
این بخش اس��تفاده کنیم چرا که معلوالن
ایرانی در زمینه ورزش دارای قدرت بزرگی
هستند.
در ادام��ه ای��ن برنام��ه ،گزارش��ی از روند
انتخ��اب جوان��ان برت��ر دارای تواناییهای
خ��اص پخ��ش ش��د و در ادامه نی��ز پیام
عبدالرضا شیخ االسالمی ،وزیر کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی قرائت ش��د .وی در پیام خود
ب��ه این جش��نواره ،تصریح کرد :جش��نواره
حضرت علی اکبر(ع) پاسخی هوشمندانه به
کارنام��ه پر افتخار جوانان این ملت اس��ت.
آیندهس��ازانی که برای پذیرش مس��ؤولیت
خطی��ر اداره جامع��ه ،تم��ام ظرفیته��ای
وجودی خویش را به کار میبندند.
وی ب��ا بی��ان این ک��ه امروز کمت��ر عرصه
فرهنگ��ی و اجتماع��ی را می توان س��راغ
گرف��ت که جوانان پر افتخ��ار در آن گام بر
نداش��ته باش��ند ،در پیام خود گفت :روزی
نیس��ت که از هر گوش��ه این کشور پهناور
خب��ری از موفقیته��ای چشمگیرش��ان
منتش��ر نش��ود .از میادین ورزشی گرفته تا
جایگاههای رفیع علمی همه را به تس��خیر
س��رپنجه قدرتمن��د خوی��ش درآوردهاند و
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هنوز زمان زیادی از بهت و حیرت جهانیان
در موضوع بومیسازی فناوریهاي مختلف
توس��ط دانش��مندان جوان ایرانی نگذشته
كه دس��تاورد ديگ��ري پا به عرص��ه وجود
ميگذارد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از پی��ام خ��ود به
جش��نواره جوانان برتر دارای توانایی خاص،
اظهار داشت :در این شرایط سرنوشت ساز و
در سال توليد ملي ،حمايت از كار و سرمايه
ايران��ي ،دول��ت جمهوری اس�لامی خود را
موظف به حف��ظ وصیانت از س��رمایههای
انس��انی و رش��د و ارتقا کیفی استعدادهای
جوان کش��ور ميداند و در اين راستا طرح
ملی جشنواره حضرت علی اکبر (ع) رقابتی
گسترده و سازنده برای جوانان فراهم آورده
تا از طريق برگ��زاری آن امکان حمایت از
چهرههای مستعد میسر شود .جوانان دارای
توانای��ی خ��اص گروهی از جامع��ه جوانان
کش��ور هس��تند که با اتكا به انديشه برتر و
با تالش و پش��تکار مثال زدنی؛ نام ایران را
در عرصهه��ای ملی و بینالمللی طنینانداز
کردهاند.
در ادام��ه هنرجویان مؤسس��ه رعد و گروه
موس��یقی آوای ن��گاه ،ب��ه اج��رای برنامه
پرداختند که این اجرا مورد توجه حاضران
و مقامات مس��ئول قرار گرف��ت .همچنین
محم��د عباس��ی وزی��ر ورزش و جوانان ،با
اش��اره به این که در جهان امروز موضوعی
ک��ه در عرصهه��ای مختلف مطرح اس��ت
توانایی جوانان در زمینههای مختلف اس��ت
اظهار داشت :جوانان ایرانی با گامهای خود
در سراس��ر دنیا توانس��تهاند در عرصههای
جهان��ی نام ایران و ایران��ی را پرآوازه کنند.
وی تصری��ح ک��رد :یک��ی از دالیل��ی ک��ه
رئیسجمهور ب��ر عرصههای جهانی از ملت
ایران حرف میزن��د به همت جوانان ایرانی
است.
عباس��ی خاطرنش��ان کرد :دولت همه اراده
خ��ود را برای بروز و حض��ور توانمندیهای
جوان��ان به کار میگی��رد و در این بحث از
تمام ظرفیتها اس��تفاده خواهد کرد .وزیر
ورزش و جوان��ان ب��ه برگ��زاری جش��نواره
حضرت علی اکبر ویژه معلوالن اش��اره کرد
و گف��ت :این فرصت خوبی ب��رای این افراد
در زمینه توانمندی و حضور آنها در جامعه
است.
در ادام��ه مراس��م اختتامی��ه جش��نواره
حضرت علی اکبر وی��ژه جوانان برتر دارای
تواناییه��ای خ��اص ،یک��ی از هنرمن��دان
معلول به اجرای تکنوازی س��نتور پرداخت
و گروه موس��یقی شور آفرینان که همگی از
هنرمندان نابینای کش��ور بودند ،به اجرای

موس��یقی س��نتی پرداختند که اجرای این
گروهه��ای هنری ،مورد توج��ه معاون اول
رئیس جمهور ق��رار گرفت و وی به تمامی
هنرمن��دان حاضر در این مراس��م هدایایی
اهدا کرد.
پس از این قس��مت ،بیانیه هی��أت داوران
قرائت شد و هر یک از برگزیدگان جشنواره
هدایا و ل��وح تقدیر خود را از مس��ئوالن و
مقامات حاضر در جشنواره دریافت کردند.
محم��د رض��ا رحیم��ی ،مع��اون اول
رئیسجمه��ور ،پس از اه��دای هدایا و لوح
تقدی��ر به برگزی��دگان جش��نواره ،به ایراد
س��خنانی پرداخت و گفت :فضای داخلی و
خارجی جامعه موجب غفلت از خدمترسانی
به معلوالن شده است.
رحیمی در جشنواره ملی حضرت علی اکبر
(ع) ،بخش جوانان دارای تواناییهای خاص
اف��زود :حض��ور در جمع معل��والن موجب
عبرت برای مس��ئوالن اس��ت؛ زیرا انس��ان
را مصم��م میکند تا همیش��ه خدمتگزار
معل��والن بماند و اگر گاه از مش��کالت این
قش��ر غافل میمانی��م ،دلیلی ن��دارد مگر
موانع��ی ک��ه دش��منان داخل��ی و خارجی
در راه خدمترس��انی ایج��اد میکنن��د.
رحیم��ی افزود :متاس��فانه ش��رایط جامعه
در داخ��ل و خارج از کش��ور موجب غفلت
از خدمترس��انی مناس��ب و در حد و شان
معلوالن میشود.
وی ب��ا بیان اینکه هر خدمت��ی که تاکنون
برای معل��والن صورت گرفته اس��ت کافی
نب��وده ،تصریح کرد :مش��کالت خارجی از
جمله تحریمهای گسترده داستان مفصلی
است که دولت بدون شکایت سعی میکند
تا مردم آس��وده زندگی کنن��د .در این بین
معلوالن نیز دشواریهای مضاعفی را تحمل
کردهاند.
ن رئیسجمهور،
معاو 
با اش��اره ب��ه ابدی
و ازلـ��ی بـــ��ودن
روح بش��ر ،گف��ت:
کمبودهای جسمی
نباید مبنای قضاوت
و ارزش��گذاری قرار
گی��رد ،بس��یاری از
انسانهای به ظاهر
س��الم هس��تند که
روح پلی��دی دارند
و یا استعداد خاصی
ندارند ،اما بس��یاری
از اف��راد ب��ا نواقص
جسمی هستند ،که
روح��ی واال و بزرگ

دارند و استعدادهای بسیار چشمگیر و قابل
توجهی دارند.
رحیمی ادام��ه داد :جوان��ان حاضر در این
جش��نواره نمونه ای از چنین اس��تعدادها و
تواناییهایی هستند .افرادی که ما باید قدر
آنه��ا را بدانیم و به هر طریق ممکن ،از آنها
حمایت کنیم.
بر اساس این گزارش ،اسامی نفرات برتر به
این شرح است:
در زمینه اس��تقالل ف��ردی :لیال قدیمی و
مازی�ار کرتولین�ژاد/در زمینه اجتماعی:
سید داوود موسوی ،حامد عابدینزاده،
و محمد حسین رضایی/در زمینه ورزشی:
ش�اهین ایزدیار ،جواد حردانی ،و زهرا
شاهمحمدی/در زمینه خالقیت :شاهین
زوارقی ملکی ،شهاب رشنویی ،و فاطمه
افخ�م رضایی/در زمینه هنری :مس�عود
مظلومیوند ،علیرضا باقریقلیآبادی،
و الدن صحرای�ی/در زمین��ه علم��ی-
پژوهش��ی :س�جاد فلس�فیزاده ،ن�وح
من�وری ،و حس�ین عبدالملک�ی در
بخش قرآنی (جای��زه ویژه داوران) :فاطمه
عطارزاده نیاسری ،مجید فمیتفرشی،
و صغری عالی�ی /در بخش ویژه :فاطمه
چراغی ،عباس قنبری ،و میثم پارسا.
مراس��م اختتامیه جش��نواره جوانان دارای
تواناییه��ای خاص ،از بخ��ش های جنبی
جش��نواره مل��ی حض��رت علی اکب��ر (ع)
اس��ت که روز دوش��نبه  22خ��رداد ماه به
هم��ت وزارت ورزش و جوان��ان ،وزارت
کار ،تع��اون و رفاه اجتماع��ی و با همکاری
مؤسسه آموزشی و نیکوکاری رعد در هتل
المپیک تهران برگزار شد و نفرات برتر این
جش��نواره ،در جش��نواره ملی حضرت علی
اکبر (ع) راه یافتند.
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شب آرامی بود
می روم در ایوان ،تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید ،هدیهاش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد ،آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد ،تکيه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند  ،و مرا برد ،به آرامش زیبای یقین
با خودم می گفتم :
زندگی ،راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ،آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمدهایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه میگردد؟
هیچ !!!
زندگی ،وزن نگاهی است که در خاطرهها میماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را ،خواهد کشت
زندگی در همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است ،که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی ،و نه در فردایی
ظرف امروز ،پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز ،دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با ،امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا میماند
زندگی ،سبزترین آیه ،در اندیشه برگ
زندگی ،خاطر دریایی یک قطره ،در آرامش رود
زندگی ،حس شکوفایی یک مزرعه ،در باور بذر
زندگی ،باور دریاست در اندیشه ماهی ،در تنگ
زندگی ،ترجمه روشن خاک است ،در آیینه عشق
زندگی فهم نفهمیدنهاست
زندگی ،پنجرهای باز ،به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است ،جهانی با ماست
آسمان ،نور ،خدا ،عشق ،سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور ،در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره ،با شوق ،سالمی بکنیم
زندگی ،رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من ،وزن رضایتمندی ست
زندگی ،شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر ،که مرا گرم نمود
نان خواهر ،که به ماهیها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست ،که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست ،میان دو سکوت
زندگی ،خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما ،تنهایی ست
من دلم میخواهد
قدر این خاطره را دریابیم
سهراب سپهري

حیاط خلــــــــــــوت

contributions.

article in which the magazine reader are asked to
take pictures of garbage and trash anywhere they
Next article is an interview with Ms. Parvaneh are not disposed of properly and mail them in to
(Zahra) Khan’Of and her mother Ms. Esmat Koohi be printed in the next issue.
titled “My family is one of God’s greatest blessings “Resource destruction, poor utilization and wastein my life”. Multiple Sclerosis changed parvaneh’s fulness” is the next article describing the patterns
path of life but with her great ambition and the of food consumption in Iran in comparison to othhelp of her family she was able to compensate for er countries.
the loss of some of her abilities.
“Laughter is the best medicine” is the next article describing the benefits of laughter on health,
internal body functions, and its effects on the society.
On the pages on “Health” there are three articles
by the titles “Preventing constipation by proper
nutrition”, “A message for people prone to migraine attacks” and “Direct effect of food on human behavior”.
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“The physically challenged are hit hardest because they are neither mentally challenged nor
like regular normal people” is the heading of the
next article, an interview with Ms. Mahavash
Kian the vice president of the board of Khorshid
Learning Disabilities Association describing the
organization and its activities.
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“Our city, our home; is it? Is it not?” is the next article which reviews the movie “Narenjipoosh” and
talks about effects of garbage and waste production on the ecosystem and city environment.
“Send in your pictures of city garbage” is the next

On the pages relating to book recommendations,
“Ra’na” and “Life Healing” have been introduced.
On the section relating to news there has been
talks with Mr. Ameri, secretary of the office of coordinations of the Raad Complexes in regard to
establishment of new branches in other cities.
Other published articles in this issue include reports of visits to Raad Complex, the Yoori Ceremony, and the Celebration in Entrepreneurship
Support.
“It Was a Calm Night” is a poem by Sohrab Sepehri printed on the last page of this publication.

Shohreh Moaveni

This issue of Tavanyab has been allocated to
the topics of empowerment, social, educational
and employment aspects of the Physically Challenged.

The first article of this issue is a report from a
panel of experts at the Raad University of Applied
Sciences. The members of the panel included
Dr.Alagheband, head of the Raad Applied Sciences Center, Mr.Mirzakhani head of the board and
also member of the supreme council of the Raad
Complex and Dr.Kakooie, the University of Tehran Lecturer and also board member of the Raad
Complex Supreme Council on Education. The
article’s title is “The goal is increase in the percentage of the physically disabled students compared to the ones with no physical limitations” and
issues such as the fields of study, qualifications
for admissions of the disabled and advancement
goals of the university legislators were among the
topics discussed in the panel.

the university in regard to their majors and their
viewpoint on the university.
“The Union or Advising Council for the Physically Challenged to be set in motion soon at the
national level” is the title of the next article. An
interview was conducted with Ms. Fatemeh Alya,
a parliament representative for the 7th, 8th, and
9th intervals and also the head of the Fraction for
Support of the Physically Challenged in regards
to the activities of the above Parliamentary Party,
the Executive Law for the Support of the Physically Challenged, the Bill for the Employment Development and Entrepreneurship of the Disabled,
and City Disabled Access.

Next article with the title “Disabled empowerment
achievable only by participation of all organizations” is an interview with Mr. Hamdellah Khajeh
Hosseini, the authority for the office of the Disabled Empowerment at the Welfare department.
The interview discusses the activities of that office, the Executive Act of Support for the Disabled, and the Supreme Council for the Disabled.
Next article, “A law for proving the social identity
of the disabled” describes the obstacles and protection by sanctions of the Executive Act of Support for the Disabled on the anniversary of the
pass of this law.
“Whisper” is a story by one of Raad students.
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Next article with the title “A day with the students
at the university” is an interview conducted with
several of the physically challenged students at

“Techniques for mental health promotion in people with disabilities” describes the empowerment
and promotion of the mental health of the disabled, their employment, recreational, and social
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