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سرمقاله

توانبخشی سرآغاز توانمندسازی
|رضا سخنسنج|
حكومتهاي امروزي در يك تقسيم كار
مش��خص امور حاكميت��ي و نظارتي را به
دولتها واگذار كرده و فعاليتهاي اجرايي
يا تص��دي گرايانه را به بخ��ش غير دولتي
ك��ه تعاون��ي و ش��ركتهاي خصوصي را
دربرميگيرد ،سپردهاند .در حوزه اجتماعي
و فعاليته��اي نيكوكاران��ه كه با اس��تقبال
گس��ترده گروههاي مختلف م��ردم مواجه
ميشود .تشكلهاي مردم محوري با عنوان
اختصاري ( )NGOدر زمينههاي گوناگون
از جمله درمان ،پيشگيري ،فرهنگ سازي و
 ...فعاليت ميكنند.
معل��والن ي��ا به عب��ارت صحي��ح كلمه
«تواني��اب» گروهي از ش��هروندان جوامع
انساني هس��تند كه جمعيتهاي گوناگوني
ب��راي بهبود ش��رايط آنها ت�لاش ميكنند.
آم��وزش ،مهارتآموزي ،اش��تغال ،ورزش
و ...ب��ه عنوان زمينههاي كمك خيرخواهانه
مورد توجه قرار ميگيرد.
اكثر مؤسسات نيكوكاري هدف اصلي را
توانمندسازي و افزايش استقالل مددجويان
تعريف ميكنند و براي رسيدن به مقصود از

تكنيكها و روشهاي توانبخش��ي استفاده
ميكنن��د .لغتشناس��ان و مترجم��ان براي
معادل فارس��ي عبارت ()Rehabilitation
از كلم��ه توانبخش��ي يا بازتواني اس��تفاده
ميكنند .اين عبارت در حوزه بهداش��ت و
درمان كاربردهاي وس��يعي دارد و بسياري
از خدم��ات پزش��كي و درمان��ي در اي��ن
بخش دس��تهبندي ميش��ود كه از آن قبيل
ميت��وان ب��ه ارتوپدي فني ،بيناييس��نجي،
شنواييس��نجي ،فيزيوتراپ��ي ،كاردرماني،
گفتاردرماني و مددكاري اجتماعي اش��اره
كرد .توانبخش��ي در ي��ك تعريف عمومي
و فراگير ش��امل :مجموع��ه اي از اقدامات
و خدم��ات برنامهري��زي ش��ده پزش��كي،
آموزش��ي ،اجتماعي و حرفهاي ميشود كه
به آسيبديدگان ،بيماران و معلوالن كمك
ميكند تا حداكثر ممكن توانايي از دس��ت
رفت��ه خود را بهدس��ت آورند .ب��ه عبارت
ديگر حفظ سالمت ،استقالل در عملكردها
و پيش��گيري از ناتوان��ي افراداولويت توان
بخشي محسوب ميشود.
يك نكته قابل توجه در مورد توانبخشي
دامنه وسيع مراجعان است .تمام گروههاي
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س��ني از كودكان تا كهنساالن هر كدام
ب��ه نح��وي از خدم��ات توانبخش��ي
اس��تفاده ميكنند .بس��ياري از بيماران
پ��س از اعمال جراحي ي��ا درمانهاي
سخت پزشكي به يك يا چند مورد از
خدمات توان بخشي نياز پيدا ميكنند.
در اين ميان توانيابان بيش��ترارتباط و
نياز را به توانبخش��ي دارند .زيرا توان
بخش��ي در پيش��گيري يا جلوگيري از
پيش��رفت معلولي��ت ،افزاي��ش آگاهي
عمومي ،جامعهپذيرتر ش��دن معلوالن
اشتغال و كسب اس��تقالل فردي نقش
مهمي ايفا ميكند .پيشرفت توانبخشي
همزمان با حضور اجتماعي افراد داراي
معلوليت در عرصه جامعه صعودي پيدا
كرد كه دهه  1950ميالدي نقطه آغازي
بر اين حركت محسوب ميشد .توجه
به علم روانپزش��كي ،ساخت داروهاي
جديد ،تجهيز مراكز و آسايشگاهها و...
به تدريج پيگيري شد .در همين دوران
ت��وان بخش��ي از يك رويك��رد صرف ًا
كلينيك��ي و درماني به آموزش خانواده
و معلول تغيير مسير داد.

امروز توان بخش��ي فقط يك مقدار
حركات تمريني يا درمانهاي پزشكي
خالصه نميش��ود بلك��ه مجموعه اي
از تدابير اس��ت كه به خود ش��كوفايي
مددجو منتهي ميشود.
توانبخش��ي با نگرشي جامعه محور
از ايجاد نگ��رش مثبت آغاز و تا پيش
بيني خدما ،فرصتهاي شغلي ،كسب
درآمد و پيشگيري ادامه مييابد.
اصطالح توانبخشي مبتني بر جامعه
()community Based Rehabilitation
كه به اختصار ( )VBRگفته ميش��ود

ب��ر اين نكته توجه دارد كه افراد ناتوان
ي��ا معل��ول باي��د در محي��ط خانواده،
دوس��تان و جامعه درمان شوند و يك
مجموعه فعالي��ت هماهنگ از خانواده
تا مددجويان را در بر ميگيرد.
فصلنام��ه تواني��اب ب��ا انتخ��اب
توانبخش��ي براي پرونده پزشكي اين
ش��ماره در نظر دارد ابعاد گوناگون آن
را تشريح كند.
توج��ه خوانندگان عزيز را به مطلب
اين شماره جلب مينمايم.
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توانبخشی

مقدمهای بر توانبخشی حرفهای معلوالن
معلوالن درگذر زمان:
در طی قرون گذشته برخی افکار تعصب
آميز ،خرافات و نگرش افراد غير معلول ،به
ميزان قابل مالحظ��های تعيين کننده کيفيت
زندگی و سرنوشت افراد معلول بوده است،
اين واکنش نسبت به اين افراد را میتوان به
پنج مرحله تاريخی تقسيم نمود.
 .1نگهداری در نوانخانهها ،دورکردن آنان
از معرض ديد مردم
 .2نگهداری معلوالن در ش��بانه روزیها
بر اساس نوع معلولیت «خدمات موسسهای»
 .3حذف و طرد معلوالن از جامعه
 .4تش��ويق و حمايت معلوالن در جهت
زندگی در کنار خان��واده و جامعه «خدمات
تلفيقی»
 .5خودش��کوفايی  -حماي��ت از آن��ان
درجهت دستيابی به نهايت توانايیهای خود
حذف و طرد معلوالن جامعه:
همانطور که بيان شد نگرش افراد جامعه
نس��بت به معلوالن در تعيين نحوه برخورد
با آنان موثر ب��وده ،بنابراين عواملی همچون
عقايد خرافی ،نژاد پرستی و ترس از مواجه
ش��دن با مش��کل معلوليت بعضی از افراد يا
جوامع را بر آن داشته که به جای حمايت از
معلوالن به حذف و طرد آنان مبادرت نمايند.
نگهداری در نوانخانهها ،دورکردن آنان
از معرض ديد مردم:
اولين نوانخانه در اوايل قرن شانزدهم در
اروپا ايجاد گرديد .هدف از ايجاد آن ،کمک
به اقش��ار آسيب پذير من جمله معلوالن بود
که در شرايط بد اقتصادی میزيستند ،در آن
دوران موسس��ات خيريه توانايی حمايت از
اين گروه را نداش��تند ،بنابراين نوانخانهها با
س��رمايه دولت ايجاد شد تا اينکه جايگزين
مراک��ز خيريه گردی��د .اگر چ��ه نوانخانهها

گام��ی در جهت بهبود وض��ع معلوالن بود،
ول��ی از آنجا که ارتباط آنان را با جامعه قطع
مینمود مورد قبول جوامع رو به پيش��رفت
قرار نگرفت.
گس��ترش دموکراس��ی ،تامين اجتماعی،
رويکرد علمی و انسانی در ارتباط با مسايل
فقر ،س��اختار نوانخانهها را در کش��ورهای
اروپاي��ی و آمريکا در اواس��ط قرن نوزدهم
دس��تخوش تغيير و تحول نم��وده و تا آنجا
پيش رفت که به برچيدن آن انجاميد.
نگه��داری معل��والن در ش��بانه روزیها
براساس معلوليت «خدمات موسسه ای»
همانط��ور که بي��ان ش��د اداره وضعيت
معلوالن به شکل نوانخانهها بهعلت وضعيت
رقت بار آن��ان مورد پذي��رش جامعه نبود،
بنابراين با توس��عه و رش��د علوم اجتماعی،
انسانی و پزش��کی ،نگهداری گروهی آنها
مطرود و جای خود را به نگهداری بر اساس
نوع معلوليت (ناش��نوايان ،نابينايان ،معلوالن
جسمی و حرکتی و غيره) مطرح گرديد.
با سپری شدن زمان ،شرايط زندگی برای
معلوالن مناسبتر ش��د و آنان با خارج شدن
از مراک��ز نگهداری فرصت ارتباط و زندگی
ک��ردن در کنار اف��راد عادی را پي��دا کردند.

اگ��ر چه رويک��رد خدمات موسس��های در
کشورهای پيشرفته تبديل به خدمات تلفيقی
شده ،ولی رويکرد غالب کشورهای در حال
توسعه همان خدمات موسسهای میباشد.
تش��ويق و حماي��ت معل��والن در جه��ت
زندگ��ی در کن��ار خان��واده و جامع��ه
«خدمات تلفيقی»
روند تکاملی خدمات به س��مت تلفيقی،
ثم��ره تغيي��رات تدريجی پ��ارهای عوامل از
جمله موارد زير میباشد:
• نوآوری در خدمات پزشکی
• کمبود امکانات و منابع مالی و هزينههای
هنگفت روشهای بازتوانی در موسسات
• فق��دان کارآيی الزم س��اير راه حلهای
ارایه شده توانبخشی
• عک��س العم��ل ميليونه��ا نف��ر علي��ه
نگرشهای حمايتی و سلطه جويانه
• گس��ترش مش��ارکت معل��والن و
خانوادهه��ای آنها در ام��ور مربوط به افراد
معلول
پس از جنگ جهانی دوم ،ميليونها سرباز
مجروح و معلول به خانههای خود بازگشتند
و ب��ه زندگی عادی اجتماع��ی و خانوادگی
ملحق ش��دند .تعدادی بيمارس��تان و مراکز
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ش��بانه روزی برای ارایه خدمات توانبخشی
و کمک به معلوالن داير ش��د اما چون تفکر
نگه��داری تمام��ی معلوالن در موسس��ات،
عملی به نظر نمیرس��يد ،رويک��رد تلفيقی
و بازگش��ت به زندگی اجتماع��ی ،بهعنوان
راه ح��ل اصولی مط��رح گردي��د .از طرفی
ده��ه  1950آغ��از تحول��ی ب��زرگ در علم
روانپزشکی اس��ت ،ساخت داروهای جديد
در زمينه درمان بيماران ذهنی و روانی ،زمينه
ترخيص بسياری از بيماران و مراقبت از آنان
را در جامعه فراهم نمود.
عواملی همچ��ون آموزش اف��راد معلول
برای بازتوانی ،نهضت عادیسازی خدمات
معلوالن و ...به موسسهزدايی کمک نمودند.
در اي��ن دوره نقش توانبخش��ی از رويکرد
کلينيکی و درمانی صرف به آموزش خانواده
و معلول معطوف گرديد.
خودشکوفايی  -حمايت از آنان در جهت
دستيابی به نهايت توانايیهای خود:
خود ش��کوفايی به اين معناس��ت که هر
ف��رد معلول بتواند از عهده برآوردن نيازهای
خود برآيد و با دس��تيابی به يک نقش مثبت
در زندگ��ی اجتماعی ،به صورتی مس��تقل،
محترمانه و با کرام��ت زندگی کند .در واقع
اين هدف میتواند آرمان توانبخشی باشد.
در گذشته فرض بر اين بود که با ارضای
نيازه��ای م��ادی و فيزيولوژيک که از طريق
خدمات توانبخش��ی سنتی مهيا میشد ،افراد
معلول به نهايت خواس��تههای خود دس��ت
خواهن��د ياف��ت .در حال��ی که اي��ن تصور
بس��يار سطحی است و انسان دارای نيازهای
ديگر اس��ت که بايد ارضاء ش��وند از جمله
برخ��ورداری از احت��رام و ش��أن اجتماعی،
عزت نف��س و خودش��کوفايی در باالترين
مرتبه سلسله نيازهای آدمی قرار دارد.
اگر در پی دس��تيابی معلول به عزت نفس
باشيم و انتظار ايفای نقش فعال در جامعه و
خانواده از او داش��ته باشيم ،ناگزير از فراهم
س��اختن امکانات ،وس��ايل و فرصت هايی
خواهيم بود.
تاريخچه توانبخشی در جهان:

از بدو خلقت بشر ،بيماری همواره همراه
او بوده اس��ت ،که تالشهای درمانی زيادی
را به دنبال داش��ته است .اين دوره تاريخ را،
پزش��کی درمانی ()Curative Medicne
ناميدهان��د .پ��س از کش��ف ميکروبه��ا،
باکتريها و ...توجه به علل اکثر بيماریهای
عفونی و کش��ف ميکروبه��ای مختلف و
توجه به موضوع واکسنها و مصونيتهای
حاصله در اثر واکنشهای گوناگون ،بسياری
از بيماريها مثل ،آبل��ه ،وبا ،طاعون و امثال
آنها درمان يا ريشه کن گرديد .اين دوره را
دوره پيشگيری ()Pteventive Medicne
ناميدند.
ت��ا چند قرن ،جه��ان همي��ن دو دوره را
میش��ناخت ،پ��س از جنگ جهان��ی اول و
فراگيری فلج اطفال در آمريکا ،بهعلت مواجه
شدن ممالک دنيا بخصوص اروپا و آمريکا با
تعداد زيادی معلول ،دانشمندان و متخصصان
را بر آن داشت که فکری برای اين عده زياد
معلوالن بکنن��د .تا آنان را به زندگی اميدوار
کرده ،از نيروی انسانی نهفته در فرد معلول به
نفع جامعه و خود او استفاده نمايند.
پيش��رو اين علم در آمريکا ،پزشکی بنام
ادوارد راسک بوده ،که اولين مرکزتوانبخشی
را در بيمارس��تان ب��ل وي��و ()Bell View
نيويورک تاس��يس کرد .بدي��ن ترتيب دوره
جديدی در پزشکی بنام توانبخشی پزشکی
آغاز گرديد.
تاريخچه توانبخشی در ايران:
توانبخشی در کش��ور ما متکی بر قانونی
اس��ت که در س��ال  ،1347مورد تصويب و
تاييد مسئولين قانونگذاری وقت ،قرار گرفته
اس��ت و دولت مکلف ش��د جهت تجديد
فعالي��ت و حرفه آم��وزی و تقويت روحی
کسانی که بهعلت نقص عضو و يا از دست
دادن بخش��ی از توانايی خ��ود قادر به انجام
کار نيس��تند ،انجمنی بنام انجمن توانبخشی،
وابس��ته ب��ه وزارت کاروام��ور اجتماع��ی
ايجاد نمايد .پس از تش��کيل وزارت رفاه
اجتماعی سابق انحمن توانبخشی از وزارت
کار و ام��ور اجتماعی جدا ش��د و زير نظر
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وزارتخان��ه مذکور ولی مس��تقل و برمبنای
اساس��نامه تصويبی خود فعاليت مینمود تا
اين که در سال  ،1355با انحالل وزارت رفاه
اجتماعی ،انجمن توانبخشی زير نظر وزارت
بهداری ،بهزيس��تی قرار گرف��ت و تا اوايل
س��ال  1358زير نظر وزارتخان��ه مذکور به
وظايف محوله اقدام مینمود .در اوايل سال
 ،1358با تشکيل س��ازمان بهزيستی کشور،
انجمن توانبخشی از وزارت بهداری جدا و
در س��ازمان بهزيستی کشور ادغام گرديد که
بصورت يک حوزه معاونت توانبخش��ی در
سازمان مزبور فعاليت مینمايد.
تاريخچه توانبخش��ی حرف��های در ايران
همزمان با مصوبات در برنامه پنجم عمرانی
کش��ور در س��ال  1347در قال��ب انجم��ن
توانبخش��ی آغاز ش��د .برخی وظايف اين
انجم��ن ب��رای آش��نايی خوانن��دگان ارايه
میگردد:
• فراهم آوردن امکانات الزم جهت درمان،
تجديد فعاليت و آموزش حرف و مش��اغل
مناس��ب برای معلوالن ،هماهنگ س��اختن
کلي��ه فعاليت هايی که در جهت تامين رفاه
و اشتغال معلوالن انجام میگيرد.
• هدايت معلوالن و کمک به آنها درجهت
ايجاد شرکتهای تعاونی توليد و فراهم نمودن
زمينههای الزم فعاليت اين شرکتها.
• تاس��يس مراکز توانبخش��ی ب��ه منظور
درم��ان ،آموزش حرف��های و آم��اده کردن
معلوالن برای بازگشت به فعاليت اجتماعی.
اما تاريخچه توانبخشی حرفهای در سطح
بينالملل��ی در  22ژوئن  1955در کنفرانس
بينالملل��ی کار ب��ه اتف��اق آرا توانبخش��ی
حرفهای معلوالن را مورد تصويب قرار داد.
در اصول اي��ن توصيه نام��ه بينالمللی کار
راجع به توانبخشی حرفهای آمده است که:
• برای این اش��خاص باي��د فرصتی برابر
درنظر گرفته شود تا شغلی متناسب با توانايی
که دارند ،احراز کنند.
• ب��ه اش��خاص ناتوان باي��د فرصت داده
شود به شغلی مناسب تر و کارفرمايی که فرد
انتخاب میکنند دست يابند.

توانبخشی

• باي��د ب��ه توانايیه��ا و ظرفيت ش��غلی
اش��خاص ناتوان تاکيد و توجه شود و نه به
توانايی آنان.
تعاريف و مفاهيم:
توانبخشی :مفهوم اصلی واژه توانبخشی،
بازگردانيدن توانايیها ،حفظ ش��ان و منزلت
فرد معلول و تعيين جايگاه قانونی اوس��ت.
اما توانبخش��ی اصطالحی عبارت اس��ت از
فرآيندی متش��کل از اقدام��ات هدفمند در
جهت قادرس��ازی شخص معلول ،به منظور
دست يابی به سطح نهايی توانايی و عملکرد
جسمی ،حس��ی ،ذهنی ،روانی ،اجتماعی و
حفظ اين توانايیها.
تعريف سازمان جهانی بهداشت در سال
:1969
توانبخش��ی مجموع��های از خدم��ات و
اقدام��ات هماهن��گ پزش��کی ،اجتماع��ی،
آموزش��ی و حرفهای در جه��ت آموزش و
بازتوانی فرد معلول ،به منظور ارتقای سطح
کارآيی او در باالترين حد ممکن میباشد.
تعريف س��ازمان جهانی معلوالن درسال
:1981
برابرس��ازی فرصتها ،فرآيندی است که
طی آن سيستمهای عمومی جامعه ،از جمله
محيط فيزيکی ،مسکن ،حمل و نقل ،خدمات
بهداشتی و اجتماعی فرصتهای آموزش و
اش��تغال ،امکانات فرهنگی و اجتماعی مانند
امکانات ورزش��ی و تفريحات س��الم ،برای
تمام افراد ،قابل دستيابی و استفاده میشود.
تعريف توانبخشی حرفهای:
براساس تعريف س��ازمان بينالمللی کار،
توانبخش��ی حرفهای فرآين��دی از خدمات
مس��تمر و هماهنگ توانبخش��ی اس��ت که
در ابع��اد ارزش��يابی و راهنماي��ی حرفهای
آموزش حرفهای ،کاريابی و اشتغال درجهت
قادرسازی فردمعلول برای دستيابی و ابقاء در
شغل مناسب ارایه میشود.
مراحل توانبخشی حرفهای:
ال��ف) ارزش��يابی و راهنماي��ی حرفهای
عبارت است از بررسی چگونگی استفاده از
حداکثر توانايی جسمی و ذهنی افراد معلول

برای آموزش حرفهای ،به صورتی که عاليق
فرد معل��ول در نظر گرفته ش��ود و در عين
حال ،بر سالمتی و معلوليت وی خللی وارد
نش��ده و ميزان بازدهی او نسبت به افرادغير
معلول در همان حرفه ،کاهش نداشته باشد.
راهنماي��ی حرف��های ،انتخ��اب حرفه
مناس��ب را با توجه ب��ه ويژگیهای فرد
معل��ول تس��هیل میکن��د و فرصتهای
آموزش��ی موج��ود در جامع��ه را برای
معل��والن مهيا ميکند .برای انجام اين کار
اصولی باي��د در نظر گرفته ش��ود که به
برخی از آنان اشاره میشود:
• مصاحبه يا مش��اوره حرفهای تا حصول
نتيجه مطلوب
• بررسی سوابق شغلی فرد معلول
• بررسی سوابق علمی ،آموزش ،تجربی و
آموزشهای علمی قبل از معلوليت
• انجام معاينات پزشکی به طور دقيق
• انج��ام آزمونهای مناس��ب برای تعيين
ظرفيت فرد معلول
• جم��ع آوری اطالع��ات ش��خصی و
خانوادگی فرد معلول
• جم��ع آوری اطالع��ات مرب��وط ب��ه
فرصتهای شغلی و امکانات اقتصادی
ب) آموزش حرفهای:
آموزش فنی و حرف��های ،بايد به گونهای
برای معلوالن طراحی ش��ود که به اش��تغال
فرد معلول منجر گردد .برای آموزش فنی و
حرفهای ،شيوههای مختلفی متداول است که
يکی از آنان روش تلفيقی است .برای انجام
آموزش ب��ه روش تلفيقی چند نکته بايد در
نظر گرفته شود:
• کليه امکانات و فضای آموزش متناسب
با شرايط معلول منطبق باشد.
• مربی آم��وزش از مهارتهای ارتباط با
فرد معلول بهرهمند بوده و از صبر و شکيبايی
برخوردار باشد.
• کارآموزان هم دوره معلول ،کام ً
ال توجيه
شوند تا برخورد مناس��ب و همکاری الزم،
داشته باشند.
ج) کاريابی و اشتغال:

با توجه به ارزش��يابی در مرحله اول،
بعضی از معلوالن برای احراز شغل دچار
مش��کل میش��ود .با اين وجود موفقيت
کارياب ،به چند اصل عمده بستگی دارد.
وضعيت بازارکار ،مناسب بودن کيفيت و
کميت آموزش فرد معلول ،خصوصيات
ف��ردی و عملی کاري��اب از جهت توان
ايجاد رابطه ،آگاهی از وضعيت بازارکار،
آش��نايی ب��ا معلوليته��ا ،مي��زان نفوذ
کارياب در جامع��ه ،تامين امنيت حقوق
کارفرمايان ،اس��تفاده از تسهيالت قانونی
در جهت آموزش و اش��تغال معلوالن و
نوع و شدت معلوليت.
د) پيگيری:
قرار گرفتن در محيطهای جديد شغلی
که مس��تلزم گس��ترش روابط اجتماعی،
تعام��ل و ارتباط متقابل بي��ن همکاران،
آش��نايی با نظم و مقررات اداری اس��ت
تا مدتی برای افراد معلول دش��وار است.
حض��ور در محي��ط کار میتوان��د عامل
حمايت کنندهای برای معلول تلقی شود.
کارياب ،هن��گام آموزش فنی و حرفهای
معلول را تحت نظارت دارد و نقاط قوت
و ضعف او را در انجام حرفه میشناسد.
او بايد کارفرما را با مس��ايل معلول آشنا
کند و مطمئن ش��ود که معلول در همان
رش��تهای که آموزش ديده کار میکند و
امور ديگری ،که احتمال دارد تاثير منفی
بر معلوليت داش��ته باش��د ،به او محول
نمیشود .کارفرما و کارگر معلول اگر در
مواجهه با مشکالتی که ويژه مراحل اوليه
شروع کار است ،نتوانند به توافق برسند،
بايد تش��ويق ش��وند که قبل از هر گونه
تصميمی ،کاري��اب را درجريان امر قرار
دهند و با همکاری او برای رفع مشکالت
اقدام نمايند .احتمال دارد شخص معلول
در ارتباط با س��اير کارگران دچار اشکال
ش��ود ،يکی از وظايف کارياب تصحيح
اين ارتباطات است.
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چالشهای توانبخشی حرفهای در ایران
حضور افرادمعلول در جامعه و دادن
نقش به آنها به مثابه یک امر اجتماعی
مورد توج��ه س��ازمانهای بینالمللی
پیش��نهاد دهنده مش��ارکت معلوالن در
توس��عه فعالیته��ای اجتماعی مورد
پذیرش اکثر کش��ورهای جه��ان قرار
گرفته اس��ت .این حض��ور در حقیقت
اس��تفاده از بخشهای��ی ازبدنه جامعه
انسانی اس��ت که نتوانس��تهاند تاکنون
نق��ش فعالی را ب��رای اب��راز وجود و
تثبیت موقعیت انس��انی و اجتماعی و
اقتصادی ایفا نماید .به زبان س��اده این
حض��ور بیانگ��ر یک غفل��ت تاریخی
اس��ت که وجدانهای پاک را به جبران
گذشتهای غیرانسانی که بر افراد معلول
و کم توان گذش��ته است فرامیخواند،
فرام��وش کردن بخشهای��ی از جامعه
که به س��بب مجموعهای از عوامل که
موجب کمتوانی و معلولیت میش��ود
خود نوعی معلولیت مضاعف است که
برنامهریزان و مسئوالن اغلب کشورها
بدان آگاه شده و از آن پرهیز میکنند.
در جه��ت این امر مهم ن��ه تنها نهادها
و س��ازمانهای مس��ئول ارای��ه خدم��ات
به معل��والن مانند وزارت تع��اون ،کار و
رفاه اجتماعی ،س��ازمان بهزیستی کشور،
سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،بنیاد
شهید و امور ایثارگران ،کمیته امداد و….
از جایگاه ویژهای برخوردار هستند ،بلکه
همه دستگاههایی اجرایی کشور به فعالیت
همه جانبه و هماهنگ فراخوانده میشوند
و نهایت ًا انتظار میرود که دولت بتواند چنین
رویکردی را در کلیه زمینههای فرهنگی و
با اس��تفاده از تمامی وسایل ارتباط جمعی
وارد س��اخته و فرهنگ نوینی از مشارکت

همه جانبه و کامل مردمی بیافریند .سازمان
ملل در س��ندهای پیش گفته انتظارداشت
که با تألی��ف چنین فرهنگ��ی دولتها و
ش��هروندان بکاری مشترک دست زده که
در این دوران از عهده آنها برمی آید.
جهت مشارکت اجتماعی ـ اقتصادی و
فرهنگی افراد معلول توانبخش��ی حرفهای
مط��رح میگ��ردد ،میدانی��م توانبخش��ی
حرف��های نقط��ه اوج فعالی��ت بازتوان��ی
معلوالن اس��ت که بر اس��اس آن فرد قادر
میگردد روی پای خود ایس��تاده و تا حد
ممکن مس��تق ً
ال به زیست خود ادامه دهد.
ل��ذا اساس��یترین و مهمترین اس��تراتژی
س��ازمانهای مس��ئول حمایت��ی معلوالن
زمینهس��ازی برنام��ه الح��اق معل��والن به
جامع��ه ( )CIPمیباش��د .در این راس��تا
توانبخشی حرفهای معلوالن با چالشهای
جدی مواجه بوده که نیاز است آنها مورد
توجه مس��ئوالن محت��رم و صاحبنظران
قرار گیرد.
چالشهای توانبخش��ی حرفهای در
ایران
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 – ۱عدم توجه دانشگاهها و مؤسسات
آم��وزش عال��ی جه��ت تربی��ت نیروی
انس��انی در بخش توانبخش��ی حرفهای از
چالشهای مهمی اس��ت که به آن توجهی
نگردیده با گذش��ت ح��دود چهار دهه از
فعالیت توانبخش��ی در ایران این رشته به
عنوان یکی از علوم آکادمیک مطرح نبوده
و حت��ی بصورت یک برنامه تخصصی که
مس��تلزم گذراندن دورههای خاص باشد
مورد توجه قرار نگرفته اس��ت .در فرایند
توانبخشی معلوالن که ش��امل توانبخشی
پزش��کی ( ،)MRتوانبخش��ی اجتماع��ی
( ،)SRو توانبخش��ی حرف��های ()VR
میگردد در دو گروه توانبخشی حرفهای و
اجتماعی دانش��گاهها و مؤسسات آموزش
عال��ی در ای��ران در س��طح کارشناس��ی،
کارشناسی ارش��د ،و حتی دکترا نسبت به
تربیت نیروی انسانی اقدام مینماید .اما در
رشته توانبخش��ی حرفهای حتی در سطح
کاردانی هم رشتهای به این نام وجود ندارد.
بیش��تر گفتمان مس��ئوالن و صاحبنظران
در همایشه��ا ح��ول محور توانبخش��ی
پزشکی و اجتماعی بوده بهطوریکه مقوله

توانبخشی

توانبخش��ی حرفهای ک��ه در نهایت باعث
اس��تقالل ف��ردی و خود کفای��ی معلوالن
میشود و هدف برنامه توانبخشی میباشد
به بوته فراموشی سپرده شده است .لذا نیاز
اس��ت کارشناسانی تربیت شوند که ضمن
آش��نایی به اصول توانبخشی در زمینههای
اقتصاد توس��عه ،برنامهریزی تولید ،مبانی
آموزش فنی حرفهای ،برنامهریزی توسعه
منطقهای ،بهداش��ت حرفهای و ...آشنایی
داش��ته باش��ند ،در ای��ن جه��ت انجمن،
پیشنهاداتی که دانشگاههای مرتبط با علوم
توانبخش��ی ووزارت بهداشت و درمان و
آموزش پزش��کی ارایه نم��وده و امیدوار
است مورد توجه مسئوالن قرار بگیرد.
 – ۲عدم نگرش علمی و سیستمی به
مس��ئله توانبخشی حرفهای از طرف
مسئوالن و کارشناسان
دیدگاه سیستمی از این رو حائز اهمیت
اس��ت که هم��ه ابع��اد سیس��تم و تعامل
آنه��ا با هم ک��ه کلیت سیس��تم بهوجود
م��یآورد را مورد توجه ق��رار میدهد .در
بح��ث توانبخش��ی حرفهای ه��م با توجه
به اینک��ه این برنام��ه از عل��وم مختلفی
مانند توانبخش��ی ،اقتص��اد ،فرهنگ ،فنی
مهندس��ی و...بهره میگیرد میتوانند زمینه
مهارت ش��غلی افراد و مشارکت اقتصادی
و اجتماع��ی او را در جامع��ه فراهم آورد.
در نگرش سیس��تمی به مسئله توانبخشی
حرف��های ب��ا توجه ب��ه اص��ل همپایانی
( )Equifinalityسیس��تم میتوان��د از
راههای مختلف به هدف مورد نظر برسد.

افراد دارای معلولیت امروز کش��ور باشد.
اهداف و استراتژیها ،تکنولوژی مناسب،
اندازه و محیط س��ازمان بای��د تعامل الزم
را جهت ارایه خدمات توانبخشی حرفهای
با محیط داش��ته باش��د .از زمان تاس��یس
س��ازمان بهزیستی تابحال چارت سازمانی
توانبخش��ی چندی��ن بار تغیی��ر و اصالح
ش��ده اس��ت که هر ک��دام دارای مزایا و
معایبی بوده اس��ت ،ام��ا تجزیه و تحلیلی
در این مورد که کدام ساختار دارای مزیت
بیش��تری در ارتباط با مس��ائل توانبخشی
حرفهای بوده اس��ت انج��ام نگرفته و در
نهایت پس از تغییر س��اختارهای مختلف،
برنامه کاری در قالب گروههای توانبخشی
حرفهای ،توانبخشی اجتماعی ،توانبخشی
پزشکی و ()CBRصورت گرفته است.

 – ۳عدم ساختار مناسب توانبخشی
حرفهای در سازمان بهزیستی کشور
همانط��ور ک��ه ذک��ر گردی��د نگ��رش
سیس��تمی و علمی به توانبخشی حرفهای
ایج��اب میکند که س��اختار س��ازمانی و
ارایه خدمات توانبخش��ی در زمان حاضر
ب��ه گونهای طراحی گردد که پاس��خگوی
مس��ائل و مش��کالت توانبخشی حرفهای

 – ۴داشتن بانک اطالعاتی از معلوالن
و نظام برنامه توانبخشی حرفه ای
داش��تن آمار و اطالعات صحیح و دقیق
جهت هرگون��ه برنامهری��زی از نیازهای
اساس��ی میباش��د .در صورت نبود بانک
اطالعاتی جام��ع و برخورداری از حداقل
آمار و اطالعات صحی��ح ،برنامهریزی در
هالهای از ابهام ق��رار خواهد گرفت و در

واقع پی��ش از آنکه یک برنامهریزی معنی
دار باشد ،پرتاب کردن تیرهایی در تاریکی
اس��ت .پس آمار و اطالعات پایه اساس��ی
برنامهری��زی ب��وده و از اهمی��ت ویژهای
برخ��وردار اس��ت .داش��تن آم��ار جامعی
از معل��والن قابل توانبخش��ی حرفهای از
نظ��ر ش��اخصهایی مانند س��ن ،جنس،
تحصیالت ،ش��هری و روستایی مورد نیاز
است .با توجه به اینکه الگوها و نگرشها
همان الگوهای گذش��ته بوده و از این نظر
بین داده و س��تاده سیس��تم از نظر کارآیی
و اثر بخش��ی رابطه مناسبی وجود نداشته
و عم�ل ً
ا برنامههای توانبخش��ی حرفهای
قادر ب��ه پاس��خگویی به جمعی��ت مورد
هدف نمیباش��د لذا نیاز ب��ه خانه تکانی
یا مهندس��ی مجدد ( .)ReEngeringو
به قول ش��اعر زنده یاد س��هراب سپهری
چش��مها را باید شس��ت ،طور دیگر باید
دی��د .اگر چه از دانش و تجربیات س��ایر
کش��ورها در این مورد باید استفاده گردد
اما شعار ما با توجه به مسئله جهانی شدن
باید این باشد که جهانی فکر کنیم اما ملی
و محل��ی عمل نماییم؛ از این نظر اس��ت
که س��ازمان بهداشت جهانی ()WHOبه
دولته��ا توصیه مینماید ک��ه برنامههای
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در تاریخ  ۸۷/۷/۲۵در روزنامه همش��هری
اعالم نمودند که با خوش��بینانهترین نگاه
حدود  ۳۰درصد این قانون اجرا ش��ده و
 ۷۰درصد آن هنوز قابل اجرا نمیباش��د.
با توجه به این قانون و همچنین پیوس��تن
ایران به کنوانسیون جهانی حقوق معلوالن
سازمان ملل متحد ،و همچنین قانون جامع
توسعه اش��تغال و کارآفرینی معلوالن که
اخیرا ً توس��ط وزارت کار و امور اجتماعی
با همکاری NGOهای معلوالن و سازمان
بهزیستی تهیه و تدوین گردیده ،امید است
مورد توجه مسئوالن محترم قرار گیرد.

توانبخشی حرفهای در هر کشور ،برحسب
مقتضیات آن کش��ور تهیه و تدوین گردد
ی که توانبخش��ی حرفهای هر استان
بطور 
ب��ا اس��تان دیگ��ر متفاوت اس��ت اگر چه
اصول توانبخش��ی حرفهای یکسان است
اما تکنولوژی مناسبات میتواند از راههای
مختلف صورت گیرد.
 – ۵ع��دم اس��تفاده بهین��ه از امکانات
کارگاهه��ای تولیدی ،حمایتی در س��طح
کش��ور و نقش آن در توانبخشی حرفهای.
کارگاههای تولی��دی ،حمایتی به مراکزی
گفته میش��ود که هم وظیفه آموزش فنی
حرفهای و هم اشتغال موقت معلوالن را به
عهده دارد که بهعلت شدت معلولیت قادر
به اس��تفاده از س��ایر مراکز حرفه آموزی
نیس��تند ،مانند معلوالن جسمی ـ حرکتی
ش��دید ،معلوالن ذهنی ،چن��د معلولیتی و
نابینایان .نقش این کارگاهها در توانبخشی
حرفهای معلوالن بس��یار مه��م و پررنگ
است .استراتژی ایجاد این کارگاهها برای
معل��والن بطور نس��بی در این اس��ت که
توانبخشی حرفهای بر سوددهی ارجحیت
دارد و ل��ذا سیس��تم آن بای��د ب��ه طریقی
طراحی گردد که تا حدودی بتواند توجیه

اقتصادی داشته باشند .در گذشته متاسفانه
ایجاد کارگاهه��ای تولیدی ،حمایتی بدون
بررس��ی کارشناسانه از نظر سیستم کاری،
تجهیزات ،برنامه حرفهآموزی و عدم توجه
به بازار کار منطقهای تاس��یس میگشت و
ب��ا هزینه زیادی که صرف آنها میش��د،
بازدهی مناس��بی نداش��ت .اکثر آنان غیر
اس��تاندارد بودند و برنامه کاری مشخص
و مدون��ی بهط��وری که پ��س از مدتی از
فعالی��ت ،اس��تفاده بهین��های از امکان��ات
فیزیکی و غیر فیزیکی آنان نمیگردید.
 – ۶قان��ون جامع حمای��ت از حقوق
معلوالن و توانبخشی حرفه ای
ای��ن قانون که در تاری��خ  ۸۳/۲/۱۶به
تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی رسید،
حاصل کارگروه زی��ادی از صاحبنظران
و کنن��دگان محترم مجل��س و کمیتههای
تخصص��ی و NGOه��ای معل��والن و
س��ازمان بهزیس��تی میباش��د که با توجه
ب��ه م��واد آن اهمی��ت زیادی به مس��ائل
توانبخش��ی حرف��های از جمل��ه آموزش
حرفهای و اش��تغال معلوالن نموده است.
اما بنا ب��ه اظهار معاون توانبخش��ی وقت
سازمان بهزیستی کشور که طی مصاحبهای
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 – ۷توانبخش��ی مبتنیب��ر جامع��ه
( )CBRو توانبخشی حرفه ای
ً
توانبخش��ی مبتنیبر جامعه اساس��ا یک
اقدام توس��عه اجتماعی اس��ت ک��ه افراد
معل��ول را ب��ه عن��وان یک ج��زء باطنی
در ب��ر میگیرد ،نه به عن��وان فرآیندی از
مداخله خارجی در دف��اع از حقوق افراد
معل��ول بهعن��وان فردی منفع��ل .رویکرد
 CBRب��ا رابطه فعال��ی بین جامعه محلی
و خدمتگزاران وسیاس��تگزاران در سطوح
حمایتی روبه روس��ت و بیش��تر بر بسیج
مناب��ع محل��ی تکیه دارد .ب��ا توجه باینکه
بیش��تر معلولیته��ا در مناط��ق روس��تایی
میباش��د در برنام��ه  CBRنق��ش جامعه
محل��ی و خان��واده از اهمی��ت وی��ژهای
برخوردار اس��ت در این جهت توانبخشی
حرفهای معلوالن روستایی باید به طریقی
برنامهریزی گردد که با استفاده از امکانات
سازمانها و ارگانهای محلی و مشارکت
رهب��ران محلی ص��ورت گیرد ت��ا بتواند
زمینه فعالیتهای اقتصادی اجتماعی همه
گروههای معل��والن خصوص ًا زنان معلول
را فراهم نماید .در جامعه محلی و روس��تا
از نهادهایی مانند جهاد کش��اورزی ،خانه
بهداشت ،مدرس��ه ،دهیاریها ،شوراهای
دهس��تان و ...باید اس��تفاده گردد تا زمینه
اش��تغال مولد و پایدار معلوالن روستایی
در بخشه��ای منابع طبیعی ،کش��اورزی،

توانبخشی
دامداری ،طی��ور و آبزیان ،صنایع تبدیلی،
صنایع دستی فراهم گردد.
 – ۸ارزیابی برنامهها در توانبخشی
حرفه ای
هرگون��ه برنامهری��زی و ارزیاب��ی در
جهت توانبخش��ی حرفهای باید بر اساس
ش��اخصهای کم��ی و کیفی ای��ن برنامه
صورت گیرد .در این راس��تا دو شاخص
اصلی کمی در توانبخشی حرفهای وجود
دارد که ش��امل تعداد آموزش گیرندگان و
اش��تغال یافتگان معلول میباشد .بررسی
اس��ناد و م��دارک نش��ان میده��د که در
موارد ارایه خدمات ،این دو ش��اخص در
سالهایی در سازمان بهزیستی پایین بوده
است .مث ً
ال در س��ال  ۱۳۸۱شاخص ارایه
آموزشه��ای فنی و حرف��های یک صدم
درصد و اش��تغال یک درصد بوده اس��ت.
ش��اخصهای کیفی ای��ن برنامه ،ش��امل
محتوا و کیفیت برنامههای آموزش فنی و
حرفهای و یا نوع اش��تغال اس��ت که جنبه
مول��د و پایدار بودن آن مورد نظر اس��ت.
یک��ی از مهمترین ش��اخصهای ارزیابی،
ش��اخص تحلیل هزینه و س��ود ()CBA
می باشد که نش��ان میدهد چقدر سرمایه
گ��ذاری صورت گرفته و چقدر به اهداف
مورد نظر رسیدهایم.

 – ۹نقش  NGOهابرنامه توانبخشی
حرفهای معلولین
NGOه��ا یا س��ازمانهای م��ردم نهاد
(س��من) نهادهایی هس��تند ک��ه در طیف
وسیع از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی ،محیطی ،سیاس��ی فعالیت داشته
و بهعنوان صدا ی��ا ( )VOICEمیتواند
مس��ائل و مش��کالت جامعه را به س��مع
مسولين رسانده و یا خدمات مشاورهای و
یا اجرای��ی ارایه نماید .با توجه به این امر
NGOهای معلوالن در کنار سازمانهای
دولتی مس��ئول ارای��ه خدم��ات حمایتی
معلوالن عام��ل مؤث��ری در جهت تعامل
بین سه بخش دولتی ،خصوصی و تعاونی
باشد.
NGOهای معلوالن در برنامهریزیهای
توانبخشی حرفهای و توس��عه کار آفرین
معل��والن نقش مؤث��ری داش��ته و از این
جهت در جامعه محلی و خصوص ًا برنامه
توانبخش��ی مبتنیبر جامعه در مقایس��ه با
س��ازمانهای دولتی و خصوصی بهدالیل
زیر میتواند مورد توجه برنامهریزان قرار
بگیرد.
ـ NGOها مس��ائل افراد آس��یب دیده
را در مناطق محروم مورد رس��یدگی قرار
میدهن��د جای��ی که ممکن اس��ت دولت
حضور نداش��ته و یا حض��ورش اثربخش
نباشد.

ـ NGOه��ا با هزین��ه کمتری عملیات
خوی��ش را انجام میده��د چرا که ماهیت
داوطلب��ی دارد و هزین��ه فنی باال س��ری
کمتری نیز دارد.
ـ NGOها با وس��یله کار با گروههای
مختلف جامعه بهعنوان ش��رکا مش��ارکت
محلی را ارتقاء میبخش��ند و بر ابتکارات
خود محلی و کنترل محلی تأکید دارند.
ـ NGOها متناس��ب با نیاز و ش��رایط
محلی ن��وآوری میکنند و خود را با آنها
تطبیق میدهند.
با توجه به مس��ائل ذکر ش��ده میتوان
گفت NGOه��ا نقش اساس��ی و مهمی
در فرایند توس��عه پایدار دارن��د و از این
جهت س��ازمانهای مسئول ارایه خدمات
به معلوالن مانند س��ازمان بهزیستی کشور
ب��ا تعاملی که ب��ا NGOه��ای معلوالن
میتواند داش��ته باش��د زمینه مناس��بی را
جه��ت ارایه خدمات بهتر ب��ه معلوالن از
جه��ت کم��ی و کیفی با هماهنگی س��ایر
نهاده��ا و س��ازمانهای دولت��ی ،مجلس
شورای اسالمی و بخش خصوصی داشته
و زمینهس��ازی تس��اوی فرصته��ا را در
جامعه برای معلوالن فراهم سازد.
در این راستا انجمن ندای معلوالن ایران
با توجه به ش��عار خود (جامعه برای همه)
و همچنین اساس��نامه انجم��ن که یکی از
اهداف آن زمینهس��ازی اش��تغال معلوالن
اس��ت آمادگی خود را در مسائل ذکر شده
اعالم نموده و انتظار دارد که سازمانهای
مس��ئول نس��بت به موارد ذکر شده توجه
نموده و پیگیری الزم را بفرمایند.
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس
که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
مهندس سیروس مخصوصی
عضو هیئت مدیره انجمن
ندای معلوالن ایران
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فعاليتهاي سازمان بهزيستي
در توانبخشي معلوالن جسمي-حركتي -حسي
توانبخش��ي مجموع��ه اي اس��ت
ك��ه اقدام��ات هدفمن��د را در جهت
قادرس��ازي ش��خص معلول به منظور
دس��تيابي به س��طح نهاي��ي توانايي و
عملكرد جسمي ،حس��ي ،و حفظ اين
تواناييها انجام ميدهد.بر همين اساس
در سال  1383قانون جامع حمايت از
حقوق معل��والن در مجلس ش��وراي
اسالمي تصويب شد و اين قانون ابعاد
تازه اي به حمايت از معلوالن بخشيد.
اقدامات فوق در س��ازمان بهزيس��تي
كش��ور در قال��ب ابعاد توانبخش��ي به
صورت تيمي كه ذي ً
ال تعريف ميشود
انجام ميپذيرد:
معلول شنوايي :به فردي اطالق ميشود
كه به لحاظ آس��يبهاي وارده به سيس��تم
شنوايي دچار اختالالت ش��نوايي شده كه
با اس��تفاده از وسايل كمك ش��نوايي نظير
س��معك و ...و اقدامات توانبخشي ميتوان
تا حدي مشكالت ارتباطي وي را برطرف
ساخت.

معلول جسمي حركتي :به فردي اطالق
ميشود كه به دنبال ناتواني شديد و دائمي
جس��مي ناش��ي از فلج عضو ،قط��ع اندام،
نقص عضو ،دچار محدوديت حركتي شده
باشد.
معلول حس��ي :ش��امل نابين��ا و كم بينا،
ناشنوا و كم شنوا ميباشد.
نابينا :به فردي اطالق ميشود كه حدت
خدمات توانبخشي به معلوالن جسمي
يا ميزان بينايي وي در حدود دو چش��م با
بهترين اصالح توسط عدسيهاي تصحيح حركتي ،حسي
 -1ارای��ه خدم��ات ش��امل فيزيوتراپي،
كننده به ميزان كمتر از  20/200يا به عبارت
ديگر كمتر از يك دهم و يا ميزان ديد كمتر كاردرمان��ي ،گفتاردرمان��ي ،ارتوپدي فني،
از  20درج��ه باش��د طوري كه تش��خيص به منظور توانمند س��ازي و ايجاد ش��رايط
حركت دست و ش��مارش انگشتان از يك مناسب جهت حضور فعال وي در جامعه
 -2تدوين و ارایه برنامههاي آموزش��ي،
متري برايش مقدور نباشد.
ك��م بينا :به ف��ردي اطالق ميش��ود كه نح��وه مراقبت و رعايت بهداش��ت فردي،
ح��دت ي��ا مي��زان بيناي��ي وي در هر دو تمرين درماني و نح��وه انجام فعاليتهاي
چش��م با بهترين اصالح توسط عدسيهاي روزمره و بهداش��ت روان ،اصول ازدواج،
تصحيح كننده بي��ن  20/200تا  60/200يا آموزش برنامههاي توانبخش��ي شنوايي به
خانوادهه��اي داراي ك��ودك كم ش��نوا ،به
به عبارتي  0/1تا  0/3باشد.
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منظور كسب اس��تقالل نسبي فرد معلول و
خانواده وي ،به فرد و جامعه.
 -3ارایه خدمات حمايتي و اجتماعي از
قبي��ل بيمه پايه ،بيمه مكم��ل ،تأمين هزينه
اياب و ذهاب ،تأمين كمك هزينه تحصيلي
و دانش��جويي ،پرداخت مس��تمري ،هزينه
حق پرستاري معلوالن ضايعه نخاعي
 -4تأس��يس وتوس��عه مراكز غيردولتي
(ايجاد مراكز خانواده و كودك نابينا ،توسعه
مراكز جس��مي حركت��ي ،MS ،خانواده و
كودك كم شنوا و ناشنوا و روزانه ضايعات
نخاعي
 -5ارزشيابي و نظارت بر فعاليت مراكز
غيردولتي و نحوه ارایه خدمات
 -6واگ��ذاري خدمات توانبخش��ي به
بخش غيردولتي
 -7بهينه س��ازي ظرفيت ارایه خدمات
در مراكز توانپزشكي دولتي
 -8ايج��اد ارتباط��ات ب��ا س��ازمانهاي
بينالمللي با هدف اجراي برنامههاي مشترك

تيم سيار ضايعات نخاعي:
ب��ه تيمي از افراد مجرب گفته ميش��ود
كه فعالي��ت آن ارایه اقدامات توانبخش��ي،
پزشكي ،آموزش��ي به افراد معلول جسمي
حركتي بص��ورت گروهي ي��ا انفرادي در
محل اقام��ت فرد (خارج از مراكز درماني)
ميباشد.
اين تيم متشكل از پزشك ،فيزيوتراپيست،
كاردرمانگر ،پرس��تار ،روانشناس و مددكار
اجتماعي ميباشد.
منظور از معلول ضايعه نخاعي هر فردي
اس��ت كه به علت ايجاد ضايع��ه در نخاع
درنتيجه علل اكتس��ابي و علل غيراكتسابي
دچ��ار عوارض ناش��ي از ضايع��ه نخاعي
گردد.
 -9كارشناسي خريد وسايل و تجهيزات كمك آموزشي
 ارایه خدمات چشم پزشكي و ارزيابيتوانبخش��ي به منظور ارتقاي س��طح كيفي
بينايي
وسايل
 حرفه آموزي نابينايان ش��امل ماش��ين -10پيشگيري از بروز و شدت معلوليت
نويسي ،قاليبافي ،كامپيوتر و امورهنري
با تاكيد بر اقدام به موقع توانبخشي
وظائف كلينكهاي توانپزشكي:
پذي��رش و ارای��ه خدم��ات مش��اوره،
روانشناس��ي ،مددكاري اجتماع��ي به كليه
معلوالن و پيگيري ان و ارایه كليه خدمات
توانبخش��ي نظي��ر پزش��كي ،فيزيوتراپي،
كاردرماني ،گفتاردرماني ش��نوايي شناسي،
بينايي س��نجي و تجويز وس��ايل كمكي و
خدمات ارتوپدي فني و آموزش توانبخشي
نابينايان و ناشنوايان

مركز توانبخشي ناشنوايان(روزانه)
ارائ��ه خدم��ات آموزش��ي توانبخش��ي
جه��ت افزايش توانمندي معلوالن ناش��نوا
از طريق تربيت ش��نيداري ،گفتار درماني،
ارتقا مهارتهاي گفتاري و شنوايي و زبان
اشاره ،سواد آموزي و...

مركز آموزشي فني و حرفه اي
ارائه خدمات آم��وزش فني و حرفه اي
به معلوالن جس��مي حركتي ،نابينا ،ناشنوا
متناس��ب ب��ا توانمن��دي و نوع و ش��دت
مركز توانبخشي نابينايان (روزانه)
 پذي��رش و ارایه خدمات مش��اوره به معلوليت آنان ب��راي جذب در بازار كار ازطريق كالسه��اي مختلف روزانه در يكي
نابينايان و پيگيري آن
 ارای��ه خدمات توانبخش��ي در جهت از رشتههاي صنايع دستي بومي يا صنعتيافزايش توانمندي معلوالن نابينا
ساير خدمات:
 ارایه خدم��ات فرهنگي مانند چاپ واز طرحهاي مهم س��ازمان بهزيس��تي در
ضب��ط كتب نابينايان به خ��ط بريل و ارایه
دفت��ر جس��مي حركتي ،ويزي��ت دوره اي
كتب گويا
 -توزي��ع تجهيزات نابينايان و وس��ايل معلوالن ضايعه نخاعي در منزل ميباشد.

ط��رح توانبخش��ي مبتن��ي برجامع��ه
()CBR
با توج��ه به اينك��ه اج��راي برنامههاي
توانبخش��ي با رويكرد مشاركتي و حضور
فعال معلول و خان��واده وي در برنامههاي
توانبخشي و مبتني برجامعه بودن برنامهها،
اثربخشي آنها را تكميل مينمايد ،مشاركت
فرد معلول ،خانواده و جامعه محلي و ملي
يكي از اصول مهم در توانبخش��ي معلوالن
ميباشد.
همچني��ن ب��ا توج��ه به نق��ش مهم و
مؤثر آموزش همگاني در تمامي س��طوح
توانبخش��ي و افزايش اطالع رس��اني و
آگاه سازي فرد معلول ،خانواده و جامعه
(دولته��اي محلي و منطق��ه اي و ملي
و س��ازمانهاي غيردولت��ي ،متخصصين
و )...در درم��ان و توانبخش��ي گروههاي
مختلف معلولين ،ميت��وان به اين نتيجه
دست يافت كه دستيابي به اهداف واالي
توانبخش��ي ميسر نيس��ت مگر در لواي
اجراي توانبخش��ي مبتني ب��ر جامعه كه
يكي از رويكردهاي نوين و در حال اجرا
در تمامي برنامههاي توانبخشي ميباشد.
منبع :سازمان بهزيستي كشور
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در هشتمین المپیاد جهانی معلوالن اتفاق افتاد
 24مهر 1390

مس��ؤوالن تش��کلهای م��ردم نهاد
مجتم��ع رعد و انجمن ب��اور به همراه
جمع��ی از ش��خصیتهای علم��ی،
فرهنگی و هنرمندان سینما و تلویزیون
ضمن حضور در آیین تجلیل از قهرمان
تیم ملی هش��تمین المپی��اد بینالمللی
فنیحرف��های اف��راد دارای معلولی��ت
(ابیلیمپی��ک) از تالشه��ای آنه��ا
قدردانی کردند.
به گ��زارش روابطعموم��ی مجتمع
آموزش��ی نیک��وکاری رع��د در ای��ن
مراس��م که اعضای تیم اعزامی به کره
جنوب��ی و م��دال آوران ای��ن دوره از
رقابتها حضور داش��تند ب��ا اهدا لوح
س��پاس و گل از زحمات اعضای تیم توس��ط توانیاب��ان ،آن را الگوی��ی کرده اس��ت و چنانچه امتیازات داوری
و گروه همراهان که مسؤولیت ترجمه ارزش��مند برای جامعه معلوالن کشور و میزبان��ی نتایج را دس��تخوش تغییر
همزمان ،عکاسی ،فیلمبرداری ،همیاری قلمداد کرد و افزود :با وجود مشکالتی نمیکرد ،قطع ًا تیم ایران جایگاهی بهتر
و ...را بر عهده داشتند ،تجلیل شد.
ک��ه در فرایند آمادهس��ازی و اعزام تیم از مقام نهم جهان را کسب میکرد.
س��هیل معینی رئیس هی��أت مدیره
در ابت��دای ای��ن مراس��م صدیق��ه اتفاق افت��اد و همچنین کمبودهایی که
اکبری مدیرعام��ل مجتمع رعد با ابراز در زمان اجرای مس��ابقات مشهود بود ،انجمن باور ،عضو شورای سیاستگذاری
خرس��ندی از کس��ب عناوی��ن جهانی تیم کش��ورمان نتایج بزرگی را کس��ب ابیلیمپیک و سرپرست هیأت اعزامی به
این دوره از مسابقات یادآور شد ایران
در هش��تمین دوره المپیاد فنیحرفهای
افراد دارای معلولیت کار بزرگی انجام
داد و از میان  58کش��ور شرکت کننده
تنها  14کش��ور مدال کسب کردند که
ایران یکی از آن  14کشور بود.
سرپرس��ت هیأت ابیلیمپیک ایران با
مقایسه نتایج تیم ایران با سایر شرکت
کنندگان افزود :ایران با کس��ب  2مدال
برنز در مقایسه با هیأت اعزای انگلیس
و آمریکا که حتی یک مدال هم کسب
نکردند ،بسیار موفق جلوه کرد.
عض��ور ش��ورای سیاس��تگذاری
ابیلیمپیک ای��ران در ادامه ،بر این نکته
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توانبخشی

تأکی��د کرد که اعزام تی��م ملی ایران به
هشتمین دوره المپیاد قابلیتها ،تجربه
ارزندهای در زمینه همکاری مش��ترک
 2مؤسس��ه خیری��ه و غی��ر دولتی بود
که بدون حمایت دستگاههای مسؤول
موفق ش��دند تیم ملی توانیابان کشور
برای ش��رکت در ای��ن رقابتها اعزام
کنند.
دکتر محمد کمالی عضو هیأت علمی
دانش��گاه تهران و از چهرههای شناخته خیریه و مردم نهاد قرار گیرد.
عض��و هیأت علمی دانش��گاه تهران
شده نزد جامعه معلوالن ایران و معاون

سابق امور توانبخشی سازمان بهزیستی
کشور در سخنانی ضمن اشاره به تأثیر
ف��راوان این فعالیت مش��ترک در روند
فعالیت و حرکت تشکلهای مردم نهاد
و مؤسس��ات حمایتی حوزه معلوالن،
افزود :همکاری مجتمع رعد و انجمن
ب��اور در انتخاب ،آمادهس��ازی و اعزام
تی��م ملی المپیاد تجرب��ه خوبی بود که
باید در آینده الگوی س��ایر مؤسس��ات

مسجد ،مدرسه و درمانگاه را معادل کار
خیر قلمداد میکنند اما ساخت ورزشگاه
برای معلوالن یا اعزام تیم ملی معلوالن
به مس��ابقات جهانی در زم��ره کارهای
خیریه قلمداد نمیش��ود ،تأکید کرد این
موض��وع نی��از به فرهنگس��ازی و کار
فرهنگ��ی دارد تا م��ردم در این زمینهها
بیشتر مشارکت کنند.
ش��ایان ذکر اس��ت در این مراس��م
ع�لاوه بر مدرس��ان ،داوران و  13نفر
ش��رکتکنندگان ،برگزیده مرحله ملی
از مدال آوران جهانی به ترتیب؛ آرش
رزق��ی بارز دارن��ده مدال برنز رش��ته
نقاش��ی ،مهس��ا خان احم��دی دارنده
مدال برنز رش��ته طراحی شخصیت و
علی کوثری دارنده مقام چهارم رشته
با اش��اره به این نکته ک��ه مردم تعریف برنامه نویس��ی کامپیوتر نی��ز با اهدای
مشخصی از کار خیریه دارند و ساخت لوح سپاس قدردانی شد.
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توانبخشی
دكتر محمدكمالي:

پارالمپيك،
ت براي توسع ه ورزش معلوالن
حرك 
بازيه��اي پارالمپي��ك و المپي��ك،
سمبلي از عش��ق ،محبت و دوستي را
ي ميكند.
ن ملل و اقوام يادآور 
در بي 
ت كه هر چهار سال
ساليان درازي اس 
يكبار ،مردان و زنان ورزشكار و قهرمان
از كشورهاي مختلف دنيا در نقطهاي از
اين زمين پهناور گرده��م ميآيند و با
رقابتي س��الم ،تالش ميكنند تا همراه
با ش��ناخت قويترينه��ا ازميان خود،
دوس��تيها را ني��ز اس��توار و محكمتر
س��ازند .در كنار افراد عادي ،بازيهاي
ك نيز به محل��ي براي نمايش
پارالمپي�� 
توانمنديه��اي اف��راد داراي ناتواني و
ل شده است.
ت تبدي 
معلولي 
ي المپيك
انتظار م��يرود در بازيها 
آينده ،اين دو رخ��داد مهم كه اينك با
م برگزار ميشوند،
فاصلهاي اندك از ه 
در كنار هم و همزمان برگزار ش��ود تا
ن شهروندان عادي و معلول در
فرقي بي 
جامعه جهاني بواس��طه ناتواني وجود
نداشته باشد.

س��ال  2005از سوي س��ازمان مل 
ل
متحد ب ه عنوان س��ال «ورزش ،صلح و
ي پيشبرد
توسعه» ناميده شده است ،برا 
و ارتقاء آموزش ،س�لامت و توس��عه
صل��ح در كش��ورهاي جهان از مس��ير
ورزش گا م برداشته شود.
توس��ع ه ورزش در ي��ك جامع��ه
ميتواند دس��تيابي به جامع ه س��الم را
امكانپذير سازد.
ن توس��ع ه اهميت دارد،
آنچ�� ه در اي 
ايجاد زيرس��اختها و دسترسپذيري
ي براي
محيطه��ا و امكان��ات ورزش�� 
عموم شهروندان است.
ي ب�� ه عنوان
توس��ع ه ورزش همگان 
ن به
ن كشورها براي رسيد 
راهبرد بنيادي 
جامعه سالم بايد مورد نظر قرار گيرد.
ن توسعه ورزش همگاني
ن ميا 
در اي 
نميتواند ب ه ورزش براي افراد عادي در
جامع ه محدود شود ،بلكه بايد اقشاري
ي ي��ا معلوليت
ك ه ب�� ه نوع��ي از ناتوان 
دچار هس��تند نيز در برنامهريزيها در

نظر گرفته شوند.
ي خواه��د بود كه
در چني��ن موقعيت 
ي همه»
ن به شعار «يك جامع ه برا 
رسيد 
دور از دسترس نخواهد بود.
س كميت ه ملي
خوش��بختانه با تأس��ي 
پارالمپي��ك جمهوري اس�لامي ايران،
ي توس��عه
گام��ي بلند براي بسترس��از 
ي در بي��ن ش��هروندان
ورزش همگان�� 
داراي ناتواني برداش��ته شد ه است .اين
كميته كه سرپرستي ،اداره و هماهنگي
ام��ور مرب��وط ب��ه ش��ركت قهرمانان
جانباز و معلول ايراني را در بازيهاي
تابس��تاني و زمس��تاني پارالمپي��ك
ي زير نظر
منطقهاي ،بينالمللي و قارها 
كميت��ه بينالمللي پارالمپي��ك برعهده
ش ورزش
دارد ،نياز به توسع ه و گستر 
ي در بين افراد داراي ناتواني را
همگان�� 
س نموده است.
به شدت احسا 
برنامههاي مختلفي نيز براي رسيدن
به اين امر انجام و يا در دست اقدام است
تا آگاهي جامعه را نسبت به توانمندي
ش منفي
ش دهد و نگر 
مس��ئوالن افزاي 
ت به اين عزيزان را تغيير
موجود نس��ب 
دهد .برنامه ابداعي «روز پارالمپيك» از
ن برنامههاست.
جمله اي 
«روز پارالمپي��ك» در واق��ع ايدهاي
ي اس��ت .آنچ��ه در روز هفتم مهر
ايران 
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م��اه جاري در س��الن  12ه��زار نفر 
ي
ت كه
ي اس 
ي شاهد بوديم ،برنامها 
آزاد 
ي و در ابعادي
ل پياپ 
ن س��ا 
ي سومي 
برا 
ل گذشته
ب ه مراتب وس��يعتر از  2س��ا 
برگزار شد.
حضور آقاي س��اگارا ،معاون رئيس
ي پارالمپيك نش��انه
كميت�� ه بينالملل�� 
ي اين
ن كميت ه ب��را 
يآ
ت وي��ژها 
اهمي�� 
اقدام است.
اينك��ه آق��اي كريون ،رئي��س كميته
ي پارالمپي��ك در پي��ام خود،
بينالملل�� 
ي حضور در اين مراسم را ميكند
آرزو 
ن ب�� ه اين
ي عموميت بخش��يد 
و ب��را 
ت قول اقدا م ميده��د ،حاكي از
حرك�� 
ن حركت است.
موفقيت اي 
ب ميگفت:
آقاي س��اگارا ب�� ه اينجان 
ت تح��ت تاثي��ر حض��ور فعال
«بش��د 
ك��ودكان و نوجوان��ان معل��ول ق��رار
گرفتها م و قادر به بيان احساسات خود
نيس��تم ».برگ��زاري «روز پارالمپيك»
ف دو سال گذشته با يك
امسال بر خال 
ن در بيش از
جهش بلند ،عالو ه بر تهرا 
ن كشور نيز ب ه انجام رسيد.
13استا 
دهه��ا هزار نفر دختر و پس��ر داراي
ي ب ه همرا ه مربي��ان و خانوادهاي
ناتوان 
ي ب ه ياد ماندني و سرشار از
خود ،روز 
ي نمودند كه
ط و سرور را ط 
شور ،نشا 
ن براي
ن آنا 
ن در اذها 
خاط��رهاي جاودا 
سالها باقي خواهد ماند.
اين ش��ور و اش��تياق ،نويد آيندهاي
ن را ميدهد
ش معلوال 
ي ورز 
بهتر ب��را 
ل عظيم
ن اين خي 
و به درستي بايد از بي 
ي ك ه ميتوانند
ي استعدادهاي 
ب ه شناساي 
براي تيمهاي ورزش��ي ما در بازيهاي
پارالمپي��ك و ...حاض��ر ش��وند ،اقدام
نمود.
براي رس��يدن به چنين جمعي ،بايد

ن با فراهم كردن بس��ترها 
ي
از هم اكنو 
ف و نيز
مناسب در مدارس ،مراكز مختل 
ن داراي ناتواني
ن استفاده نوجوانا 
امكا 
ي تالش
از امكانات ورزش��ي افراد عاد 
كرد.سازمان آموزش و پرورش استثنايي
كش��ور ما با در اختيار داش��تن بيش از
 80هزار دانشآموز اس��تثنايي ،بايد به
عن��وان تغذيه كنند ه تيمهاي ورزش��ي
ي مناس��بي در
معلوالن ،س��رمايهگذار 
ن انجام
امر توس��عه ورزش دانشآموزا 
دهد .نش��انههاي مثبت در اين زمينه را
ل اخير در اين سازمان
در طول چند سا 
ميتوان مشاهده كرد.
متأسفانه ،سازمان بهزيستي كشور ،در
ن ميدان هم جا ماند ه اس��ت و نياز به
اي 
ي اساس��ي در برنامههاي ورزش
تحرك 
ن بويژه در زمينه توس��عه
اي��ن س��ازما 
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ورزش همگان��ي در بي��ن معلوالن ،ب ه
خوبي احساس ميشود.در هر صورت
سازمان بهزيستي ،ارایه دهنده خدمات
مختلف ب ه بيش از  500هزار معلول در
كشور شناخته ميشود.
ي مناسب
ت و بسترها 
چنانچه خدما 
ي را براي حداقل 10درصد آنان
ورزش 
فراهم نمايد ،ميت��وان اميدوار بود كه
ظرفيت ورزش��ي معلوالن در كشور به
شدت افزايش خواهد يافت.
در نهاي��ت ،روز پارالمپيك باش��كوه
ي برگزار شد .دهها هزار كودك و
ويژها 
ي ب ه همراه هزاران
نوج��وان داراي ناتوان 
ي سر
دانشآموز عادي ،س��رود توانمند 
دادند و با صداي بلند بيا ن كردند كه اگر
مورد توجه قرار گيرند ،شعار «توانستن»
ب ه خوبي «عمل» خواهند كرد.

توانبخشی
ورزش

ورزش و معلولیت
ورزش کردن باید هدف روزانه هر کسی باشد ،اما برای
افراد دچار معلولیت ،ورزش حتی اهمیت بیش�تری دارد.
ورزش معلوالن بسته به نوع معلولیتی که دارند و این که
کدام بخش از بدن و عضالت آس�یب دیدهاند ،چالشهای
خاص خود را دارد .اولین مشکل فرد معلول این است که
برنامه ورزشی مناس�ب با وضعیت بدنیاش داشته باشد.
از آنجای�ی ک�ه ه�ر معلولیتی خصوصیات خ�اص خود را
دارد ،تقریبا نا ممکن و غیرمعقول اس�ت که همان برنامه
ورزش افراد عادی را به معلوالن توصیه کرد .بسته به نوع
و ش�دت معلولیت ،همیش�ه باید به عوامل ویژهای مانند
وضعیت تناس�ب اندام فعلی ف�رد ،چگونگی تطبیقدادن
ح�رکات برای فرد به طوری که بتواند بدون خطر آنها را
انجام دهد و از آس�یبها پیشگیری شود؛ مدت زمانی که انجام فعالیتهای جسمی یا پاسخ جسمی او به ورزش را
هر تمرین باید طول بکشد؛ و نشانههای هشداردهنده در تغییر دهد ،بنابراین الزم اس�ت قبل از تدوین یک برنامه
حین انجام تمرینها توجه داش�ت .برخی از داروهایی که ورزش�ی برای فرد معلول از داروهای مصرفی بوس�یله او
فرد معلول مصرف میکند ممکن اس�ت توانایی او را برای آگاهی کسب شود.
اهمیت ورزش برای معلوالن
دلیل اصلی آغاز ورزش کردن در اغلب
اف��راد ،چه معلول و چ��ه غیرمعلول ،این
اس��ت که آنها هدفی خ��اص برای مثال
دوی��دن یا راندن صندلی چرخدار با رفقا،
کم کردن وزن ،تقویت و متناس��ب کردن
ب��دن و مانند اینه��ا را دنبال میکنند یا
این که دوست دارند «حس بهتری» پیدا
کنند .ام��ا برای افراد دارای معلولیتهای
خ��اص ،ورزش روزانه ضرورت بیش��تری
دارد .ب��رای مث��ال افراد دچ��ار برخی از
اش��کال فلج مغ��زی ،الزم اس��ت روزانه
ورزش کنند ت��ا انعطافپذیری عضالت و
قدرت عضالنیشان را حفظ کنند.
همچنین نباید منافع عاطفی و روحی
ورزش ب��رای معل��والن را نادیده گرفت،
مش��ارکت در برنامههای ورزشی مناسب
میتوان��د به ف��رد معلول ام��کان دهد تا
استقالل بیشتری در فعالیتهای زندگی
روزانه پیدا کند.
افزایش استقامت و قدرت بدنی ،بنیه و

توانای��ی قلبی-عروقی ،بهبود هماهنگی و
تعادل بدنی ،تاثیرگذاری مثبت بر تصویر
ذهن��ی ف��رد از بدنش ،مزایایی هس��تند
ک��ه ش��رکت در فعالیت جس��می منظم
ش��امل برنامههای جمعی ورزشی نصیب
فرد معل��ول میکند .ش��رکت در چنین
برنامههای��ی به فرد امکان میدهد س��ایر
افرادی را که ورزش میکنند ببیند،درک
کن��د چه عاملی باعث میش��ود که آنها
علیرغم مشکالتش��ان ب��ه ورزش ادامه
دهن��د ،و فرد را به گروهی پیوند میدهد
ک��ه در آن ارزش بهب��ود بخش��یدن ب��ه
کیفی��ت زندگ��ی درک میش��ود و مورد
احترام قرار میگیرد.
پیوس��تن ب��ه ی��ک برنام��ه ورزش��ی
س��امانیافته همچنی��ن به ف��رد معلول
کمک میکند تا حس انضباط ش��خصی
را در خ��ود پ��رورش ده��د .هنگامی که
فرد معلول یک برنامه منظم ورزش��ی را
انج��ام میدهد ،میتوان نتیجه گرفت که
او میخواه��د طوری وقت��ش را مدیریت

کند که امکان ورزش روزانه را به دس��ت
آورد و بنابرای��ن میخواهد تغییر مثبتی
در خ��ودش ایجاد کند و همه چیز به این
تغییر مربوط میشود.
مربی شخصی یا فیزیوتراپیست؟
فرد معلول در شروع برنامه ورزشیاش
باید یک مربی شخصی یا فیزیوتراپیست
داشته باشد .داش��تن چنین مشاوری به
فرد کمک میکند تا حرکات را درس��ت
و در وضعی��ت بدنی درس��ت انجام دهد،
شمار حرکاتی که در هر بار تکرار میکند
درس��ت باش��د ،و تمرینه��ا را به نحوی
انجام دهد که آسیب نبیند.
بهت��ر اس��ت ب��ا مرب��ی ش��خصی ی��ا
فیزیوتراپیس��تتان در ب��اره اینک��ه چه
اهدافی ک��ه دارید و به چه وضعیت بدنی
میخواهید برسید ،صحبت کنید ،مربی یا
فیزیوتراپیست میتواند بازخوردی درست
درباره نحوه انجام تمرینهایتان به ش��ما
بدهد.مربی ش��خصی عموما به تناس��ب
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اندام و تمرینهای قدرتی شما توجه دارد
و معموال در س��النهای ورزشی یا ماساژ
یافت میشود.فیزیوتراپیس��ت معموال در
مراک��ز درمان��ی ب��رای دادن تمرینهای
توانبخش��ی پ��س از عم��ل جراحی برای
م��دت معین��ی پ��س از مرخص ش��دن
بیماران کار میکند.
بهتر است شخصی را انتخاب کنید که
با او راحتتر هس��تید ،و دانش تخصصی
درب��اره وضعیت بدنی و بیماری ش��ما را
دارد.
ورزش کردن در خانه
اگر معلولیت ش��ما به نحوی اس��ت که
ام��کان ورزش کردن در خان��ه را دارید،
میتوانی��د تجهیزاتی از این قبیل را تهیه
کنید:
• تجهیزات وزنهزدن
•وزنه دست و مچ
•باندهای االستیک
•تشک ورزشی
•توپ ورزشی در انواع اندازهها و وزنها
اگر روی ویلچیر مینش��ینید ،فراموش
نکنید باید از ترمزهای و پایدارکنندههای
مناس��ب ب��رای ثاب��ت ک��ردن ویلچیر یا
نیمکت ورزش��ی هنگام تمرین اس��تفاده
کنی��د .همچنی��ن ممکن اس��ت نیاز به
باندهای ولکرو (چس��بنده) با اندازههای
متفاوت برای بس��تن وزنه به مچ یا دست
یا پایدار کردن تن��ه برای حفظ موقعیت
آن هنگام ورزش داشته باشید.
نکاتی برای شروع ورزش
پی��ش از ش��روع برنامه ورزش��ی باید
به پزش��ک مراجعه کنید ت��ا مورد معاینه
جس��می قرار گیرید و مج��وز انجام آن
تمرینها را بگیرید.
روش ورزش کردن��ی را انتخاب کنید
ک��ه از آن ل��ذت میبری��د :ورزش آبی،
ورزش ب��ا موس��یقی ،تمرین در س��الن
ورزشی و غیره .حتی میتوانید تمرینها

را ب��ه صورت درازک��ش در تختخواب،
پیش از ش��روع کارهای روزم��ره انجام
دهید.ممک��ن اس��ت انج��ام ای��ن برنامه
ورزش��یتان ،احس��اس نومیدی کنید و
فکر کنید که این ورزشها به شما کمکی
نمیکند .به این احس��اس توجهی نکنید.
مثبت باشید و مثبت بمانید.
در جلس��ات اول تمرینه��ا بی��ش از
حد به خود فش��ار نیاوری��د ،تمرینها را
ب��ه طور مرتب انجام دهی��د و به تدریج
ش��دت آنها را بیش��تر کنی��د .در انجام
تمرینها از روشهای درست و مناسب
اس��تفاده کنید .به «صدای» بدنتان که با
شما «صحبت میکند» گوش دهید.
ورزش برای ویلچیرنشینان
ب��رای معل��والن ویلچیرنش��ین انجام
ورزشه��ای مقاومتی برای بهبود قدرت
باالتن��ه و کم��ک ب��ه کاه��ش احتم��ال
آسیبدیدن توصیه میشود .برای اینکه
بهترین گزینه ورزش��ی را انتخاب کنید،
با پزش��ک یا فیزیوتراپیستتان مشورت
کنید.
اگ��ر بخواهی��د به ط��وری جدیتر به
ورزش بپردازی��د ،باید به فکر اس��تفاده
از تجهیزات ورزش��ی تخصصی معلوالن
باش��ید .در ح��ال حاض��ر ماش��ینهای
جدیدی برای تمرینهای قدرتی که برای
افراد ویلچیرنشین طراحی شدهاند ،وجود
دارند .شما میتوانید از دستگاه hand-
 cyclerو س��ایر تجهی��زات ني��ز برای
تقویت دس��تگاه قلب و عروق اس��تفاده
کنید .اما نداش��تن تجهیزات خاص نباید
شما را از ورزش بازدارد.
اگ��ر میتوانی��د باالتنهت��ان را حرکت
دهید ،میتوانید تمرین س��ادهای را انجام
دهید :بازوهایتان را به طور مس��تقیم در
جلوی بدنتان ب��اال ببرید و چند ثانیه به
ای��ن حالت بمانید و بع��د آنها را پایین
بیاورید .بعد بازوهایتان از پهلوها تا حد
ش��انه باال بیاورید ،مدت��ی در این حالت
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بمانی��د و بعد آنه��ا را پایی��ن بیاورید.
ه��ر دوی این ح��رکات را  15تا  20بار
انج��ام دهید .بع��د که ق��درت بدنیتان
بیش��تر ش��د ،میتوانید این حرکات را با
وزنه انجام دهید .تمرینهای تخصصیتر
برای باالتنه ش��امل حرک��ت باالانداختن
ش��انه ،پرس سرش��انه ،و حرکت جلوی
بازو اس��ت.گر میخواهی��د وارد عرصه
ورزشهای رقابتی ش��وید ،میتوانید به
انواع ورزشهای س��ازمانی از بس��کتبال
گرفته تا تیروکمان را امتحان کنید.
تمرینهای کشش��ی و انعطافپذیری
نیز برای کاهش خطر آس��یبها اهمیت
دارن��د .به خصوص بای��د همه عضالت
عمده در باالتنه ش��امل شانه ،بازو ،پشت
و گردن را تحت کشش قرار دهید.
ورزش برای ناشنوایان و نابینایان
افرادی ک��ه دارای نقصان ش��نوایی یا
بینایی هستند ،با موانع زیادی در زندگی
روزمره مواجهند ،و این مشکالت هنگام
ورزش کردن بیشتر هم میشود.
مس��ئله اصلی در ورزش ب��رای افراد
دچار مش��کالت بینایی یا شنوایی ،ایمنی
اس��ت .مانند هر ف��رد مبت��دی دیگری،
باید به آهس��تگی ب��ا تمرینهای هوازی
تقویتکنن��ده دس��تگاه گ��ردش خون و
ی��ک برنامه روتین تمرین با وزنه ورزش
را ش��روع کنید و اطمین��ان حاصل کنید
که تمرینها را به ش��کل درس��ت انجام
میدهید .یک گزینه پیوستن به یک باشگاه
ورزشی و استفاده از برنامههای تمرینی و
تمریندهنده است .تمریندهنده میتواند
شما را در س��الن ورزشی هدایت کند و
در اس��تفاده از تجهیزات به ش��ما یاری
برساند.
اگ��ر عالقمن��د ب��ه ورزش در فضای
بیرون هس��تید ،میتوانید ب��ه برنامههای
فدراسیونهای ورزش معلوالن بپیوندید
ک��ه مناب��ع الزم برای کمک ب��ه ورزش
نابینایان و ناشنوایان را در اختیار دارند.

ورزش

نگاهي به امكانات ورزشي معلوالن در گوشهوكنار جهان

جایی که ناتوانی رنگ میبازد
در بر خی از نقاط دنیا ،شهر و امکاناتش را طوری در نظر گرفتهاند که
عالوه بر راحتی افرادی که از جس��می سالم بهره میبرند ،به افراد دارای
ناتوانی جس��می هم توجه شده باش��د ،از این رو ،امکانات شهری برای
معلوالن مناسبسازی شدهاست.
در ساخت و بازسازی خیابانها ،مبلما ن شهری ،اماکن فرهنگی ،فضاهای
آموزشی و باشگاههای ورزشی ،افراد ناتوان جسمی و نیازهایشان در نظر
گرفته شدهاس��ت تا آنها هم بهطور کامل از حق ش��هروندی خود بهره
ببرند .این موضوع تا آنجا اهمیت دارد که در تعدادی از ش��هرداریهای
کش��ورهای غربی ،مکانی تحت عنوان «دفتر ش��هردار برای افراد ناتوان
جسمی» قرار دارد تا نیازهای مختلف این نوع از شهروندان بررسی شود.
بهطور حتم ،یکی از این نیازها استفاده از اماکن ورزشی و باشگاههاست
و فراهم آوردن امکاناتی تا ش��هروندان ناتوان جس��می بهراحتی بتوانند
ورزش کنند .در این مورد ،همیشه سازمانهای غیرانتفاعی پیشرو بودهاند
و البته ش��هرداریها هم قس��متی از برنامههای خ��ود را به این موضوع
اختص��اص دادهان��د .همچون ش��هرداری تهران که به تازگی س��اخت
ورزش��گاه بزرگ جانبازان و معلوالن را در جنوب شهر به پایان رسانده
اس��ت.در کنار اینها ،مجموعههای ورزشی مختص معلوالن هم فعالیت
میکنند.
در ش��هر فینیکس ،یکی از شهرهای ایالت آریزونا در آمریکا ،مرکزی
با وسعت  5هزار و  759متر مربع برای بهبود زندگی افراد دارای ناتوانی
جسمی و کمک به آنها جهت داشتن یک زندگی مستقل درنظر گرفته
شدهاست.
 4ه��زار و  180مت��ر مربع از این مرکز ،ش��امل مجموع ه ورزش��ی و
بدنسازی میشود .مسئوالن این مرکز سعی دارند از طریق این مجموعه،
افراد معلول را با هر نوع ناتوانی و در هر سن به ورزش و حفظ سالمت
تش��ویق کنند .این مجموعه غیرانتفاعی که با کمکهای مردمی حمایت
میشود ،شامل زمینهای ورزشی ،مسیر ویلچررانی ،تجهیزات بدنسازی
و تمرین ،استخر و رختکن مخصوص افراد معلول میشود .گفته میشود
که این مجموعه ورزش��ی ،بدنس��ازی و آبی ،نخستین مجموعه در نوع
خود در غرب آمریکاس��ت .مجموعه آریزونا هم سعی در همسوسازی
برنامههای بهداشتی ،تناسب اندام و سالمتی افراد معلول دارد و هم میزبان
رقابتهای ورزشی این گروه از شهروندان فینیکس است.
سازمانهای حامی ورزش معلوالن
در کش��ورهای مختلف دنیا ،وجود س��ازمانهای غیردولتی که اغلب
با کمکهای مردمی اداره میش��وند برای ورزش معلوالن ،کامال معمول

اس��ت .یکی از بزرگترین این س��ازمانها ،مرکز مل��ی ورزش معلوالن
( )NSCDاست .این سازمان که تنها  17درصد از هزینههایش از طریق
هزین��ه ثبتنام ش��رکتکنندگان و فروشهای جزئی حاصل میش��ود،
در س��ال  1970کار خودش را با آموزش اس��کی به کودکان قطع عضو
بیمارس��تان دنور در آمریکا ،شروع کرد .این سازمان که کمکهای مالی
و هدایای بشردوس��تانه ،بخ��ش بزرگی از هزین��هاش را تأمین میکند،
تفریحات ورزشی در محیط آزاد را برای معلوالن فراهم میکند و هر سال
هزاران کودک و بزرگسال معلول را به دامنه کوهها برای اسکی ،مسیرهای
کوهپیمایی و زمینهای گلف میبرد تا به آنها در زمینه ورزش و شرایط
معلوالن آموزش دهد.مرکز ملی ورزش معلوالن ،فعالیتهای زمس��تانی
مانند اسکی و اس��نوبرد و فعالیتهای تابستانی مانند اردوهای ورزشی،
رفتینگ ،قایقرانی ،اسبسواری ،دوچرخهسواری و صخرهنوردی را برای
هر نوع معلول جس��می و ذهنی فراهم میکند .هر سال ،بیش از  2هزار
نفر ،از امکانات این مرکز ورزشی -تفریحی استفاده میکنند.
ورزش معلوالن ولز ،برنامه ملی توسعه ورزش افراد ناتوان جسمی این
کشور است که با همکاری فدراسیون معلوالن 22 ،شورایاری محالت و
ش��ورای ورزشی ولز ،خدمات ورزشی به مردم ارایه میدهد .هدف این
گروه ،ساختن باشگاههای جدید و دادن مشاورههای فنی به آنها ،باالبردن
کیفیت و تعداد مربیان ورزش معلوالن بیان شدهاس��ت .حدود  70رشته
ورزشی مانند بوکس ،جودو ،فوتبال ،شنا ،والیبال ،پیادهروی ،بسکتبال با
ویلچر ،هاکی ،گلف و شمشیربازی در باشگاههای مختلف این کشور به
افراد ناتوان جسمی خدمات ارایه میدهند.
در این کشور ،هر فرد با توجه به نوع ناتوانی جسمی و ورزش مورد
عالقه میتواند باشگاهی متناس��ب با شرایطش پیدا کند .تعدادی از این
س��ازمانها ،تنها به سربازان معلول خدمات ارایه میدهند؛ مانند کلینیک
ورزشهای زمس��تانی که در س��ال 1987با  90سرباز که میخواستند با
استفاده از تجهیزات متناسب خود اسکی یاد بگیرند و  20کارمند شروع
به کار کرد .در س��ال  353 ،2010نفر از سراس��ر آمری��کا در این برنامه
شرکت کردند و امروز چندین نفر از آنها ،عضو تیم ملی اسکی این کشور
هس��تند .در این بین ،فعالیتهای دیگری مانند صخرهنوردی ،غواصی و
هاکی مخصوص معلوالن به این سربازان آموزش داده میشود.
شهرداریها و ورزش معلوالن
ش��هرداریها در سراسر دنیا همیشه نقشی پررنگ و غیرقابل انکار در
تش��ویق افراد معلول به ورزش و تهیه امکانات ورزشی الزم برای آنها
دارند .مسئوالن شهرداری بیرمنگام انگلیس میگویند که هدفشان ،ارایه
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همراه ویلچر مجهز و راکت) ،بردن افراد معلول
در استخر توسط ویلچر و رمپهای مخصوص
و باش��گاههای مجهز برای افرادی که از ویلچر
اس��تفاده میکنند ،اس��ت .این باشگاهها شامل،
بدنس��ازی ،دوچرخهس��واری و نوعی ورزش
مخص��وص باالتنه ب��رای افرادی اس��ت که از
ویلچر استفاده میکنند.

فرصته��ای فراگیر به افراد معلول اس��ت که
این ش��امل ورزشهای اختصاصی و عمومی
و فعالیته��ای فیزیک��ی در مراک��ز تفریحی-
ورزشی بیرمنگام میشود.از نظر مسئوالن ،این
ش��هر در زمینههایی مانند تش��ویق معلوالن به
شرکت در فعالیتهای اصلی اجتماعی ،ساختن
باشگاههای جدید مخصوص معلوالن ،حمایت
از رویداده��ای مخصوص ورزش معلوالن در
س��طح ش��هر و باالبردن دانش فن��ی مربیان و
کارکنان مراکز ورزش��ی افراد ناتوان جس��می
نیازمند پیشرفت و توسعه است.
تعدادی از مراکز و باشگاههایی که شهرداری
بیرمن��گام در اختیار ش��هروندان معل��ول قرار
میدهد دارای امکانات دردسترس ،تجهیزات و
کارکنان آموزش دیده است و تعدادی دیگر از
این مراکز ،تنها تجهیزات و امکانات در اختیار
معلوالن میگذارند .در مجموع  14باش��گاه و
مرکز تفریحی -ورزش��ی برای افراد با ناتوانی
جس��می وجود دارد .از سوی دیگر ،شهرداری
ش معلوالن است که
منچس��تر دارای مدیر ورز 
مسوولیت راهبردی توسعه ورزش معلوالن در
این شهر را برعهده دارد .این مدیر در همکاری
با افراد بسیار دیگری وجود برنامه و باشگاههای
در دسترس معلوالن در شهر را پیگیری میکند.
او وظیف��ه دارد از وج��ود فرصتهای��ی برای
شهروندان ناتوان منچستر بهمنظور شرکت در
ورزش (در هر سطحی) مطمئن شود.

 6باش��گاه در ای��ن ش��هر در س��اعتهای
مشخصی از روز به تمام کودکان ناتوان جسمی
منچستر خدمات ارایه میکند .در این باشگاهها،
فعالیت و ورزشهای گوناگونی ارایه میش��ود
ک��ه برابر با نیاز مراجعه کننده ،مناسبس��ازی
میشود .خطمش��ی این باش��گاهها ،تفریح از
طریق ورزش و تش��ویق به انجام فعالیتهای
ورزشی مراجعهکنندگان فارغ از میزان توانایی
جسمیش��ان اس��ت .این باش��گاهها ،جلسات
تئوری هم دارند و مربیان کارآزموده که بهطور
مرتب پیگی��ر فعال بودن و پیش��رفت توانایی
ورزش��ی مراجعهکنندگان هس��تند ،در آن کار
میکنند.
 8باش��گاه ورزش��ی دیگر هم در منچس��تر
به معلوالن خدم��ات میدهند که تنها مختص
یک ورزش خ��اص مانند ش��نا و ویلچررانی
هس��تند .در این باش��گاهها ،س��عی میش��ود،
توانایی ورزشی معلوالن در ورزش انتخابیشان
پیشرفت کند.گروه دیگری مکانهای ورزشی
که شهرداری منچس��تر در اختیار شهروندانش
قرار میدهد ،آکادمیهای مختص ورزشکاران
معل��ول حرف��های اس��ت ک��ه میخواهند در
رقابته��ای ورزش��ی بمانند و موفق ش��وند.
شهر میامی هم امکانات ورزشی متفاوتی برای
شهروندان معلول بزرگسال در نظر گرفتهاست.
ای��ن امکانات ش��امل ،دوچرخهس��واری با دو
سرنشین ،تنیس با ویلچر (جلسات آموزشی به
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مجموعه ورزش��ی -فرهنگ��ی معلوالن و
جانبازان
شهرداری تهران مانند بسیاری از شهرهای
توس��عهیافته جه��ان مجموع��ه فرهنگی و
ورزشی جانبازان و معلوالن بزرگی ساخته
اس��ت که در جنوب ته��ران با همین نام به
بهرهبرداری میرساند .این پروژه با مساحت
کل  18ه��زار و  368مت��ر ،بزرگتری��ن
مجموعه فرهنگی ورزش��ی برای جانبازان
خواهد بود .مجموعه ورزش��ی جانبازان در
 6طبقه ساخته شده است که دارای  2سالن
آمفی تئاتر و س��الن ورزش��ی چندمنظوره
اس��ت .پیس��ت ویلچرران��ی در فضای بام
مجموعه و س��النهای ورزشی بدنسازی،
تیران��دازی وی��ژه جانب��ازان و معلوالن و
همچنین س��النهای نمایش فیلم و گالری
هنری از دیگر امکانات این مجموعه است.
براس��اس طراحیهای صورت گرفته ،سازه
این مجموعه در برابر زلزله 8ریشتری مقاوم
اس��ت که یکی از مهمترین مزیتهای این
مجموعه به ش��مار میرود .نمای شیشهای
ای��ن مجموعه با اس��تانداردهای بینالمللی
مطابق اس��ت .ب��ا وجود اینک��ه مجموعه
جانبازان دارای نمای شیشهای است اما این
نما عالوه بر اس��تحکام ب��اال ،حافظ انرژی
اس��ت و در عین ح��ال نیز در برابر اش��عه
 UVمق��اوم خواهد بود .ای��ن مجموعه از
طوالنیترین رمپ وی��ژه جانبازان به طول
حدود  2ه��زار متر برخوردار بوده که برای
حرکت جانبازان بهط��ور خاص پیشبینی
شده اس��ت .بر باالی بام این مجموعه یک
پیس��ت ویلچررانی به ابعاد  70متر طول و
 30متر عرض طراحی شده است.

گزارش

علی همت محمودنژاد ،رییس انجمن دفاع از حقوق معلوالن

تاکنون حتی یک ریال هم برای اجرای کنوانسیون بودجه
در نظر گرفته نشده است

آدم بودن به اين نيس��ت كه من دو پا
ندارم و تو دو پا داري .گفتيم آدم بودن
يعني چش��مهاي من ،چش��مهاي تو،
دس��تهاي تو ،دس��تهاي من .گفتيم
اينج��ا ايران اس��ت و آرمان زندگي در
شهر بدون پله.
گفتيم پلهها را بايد برداش��ت ،حتي
اگ��ر در ذهن آدمها باش��ند .خنديديم
ب��ه موان��ع ،به مش��كالت ،ب��ه همه نه
نميتوانيد ها...
صندليهاي چرخدار و عصاهايمان
را برداش��تيم و همراه آن دوستهايي
كه هم دو دس��ت داشتند و هم دو پا و
هم روحهايي بلن��د ،رفتيم .رفتيم ميان
آدمها و گفتيم زندگي به همين آس��اني
اس��ت .زندگ��ي معل��ول و غيرمعلول
ندارد .ب��ه همه مس��ووالن و اصحاب
رس��انه ،معلمها ،به هم��ه رهگذرهايي
كه از كوچه باور ميگذشتند ،بله .حال
يادي از بزرگترين اقليت جهان كنيم؛
يادي از مشكالتش��ان ،تواناييهايشان،
خوشيها و دغدغههايشان.
معلوالن بزرگترين اقليت غيرنژادي
در جهان هس��تند كه با جمعيتي بالغ بر
 650ميلي��ون نفر قري��ب به  10درصد
جمعي��ت جهان را ش��امل ميش��وند.
براس��اس آماري كه س��ازمان بهداشت
جهاني ()WHOارائ��ه ميدهد از هر
 10كودك يكي معل��ول به دنيا ميآيد
يا اينكه بعده��ا به علت حادثه معلول
ميشود.
يك��ي از مفاهي��م گزارش س��ازمان
بهداش��ت جهاني ميتواند اين باش��د
ك��ه احتمال معلوليت ب��راي تمام افراد
جامعه بر اثر حوادث غيرمترقبه وجود
دارد.

كنوانسيون جهاني حقوق معلوالن
ش��ايد سازمان ملل خيلي دير به فكر
حق��وق اين قش��ر عظيم از م��ردم دنيا
افتاده اس��ت ،ولي به هرحال اين اتفاق
افتاد و كميتهاي كه در طول س��الهاي
 2001ت��ا  2006مي�لادي از س��وي
مجمع عمومي س��ازمان ملل براي اين
منظور در نظر گرفته شده بود ،با انجام
س��اعتها مطالعه و جلس��ات متعدد،
سرانجام در دسامبر سال  2006مطابق
با ده��م فروردين  .1386كنوانس��يون
بينالملل��ي حقوق معلوالن در  50ماده
به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل
رسيد مطابق این کنوانسیون ،دولتهاي
عضو متعهد ميشوند كه در كشورشان
تس��هیالتی ایجاد کنند که افراد معلول
از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق
مادي و معنوي مس��اوي با ديگر مردم
برخ��وردار باش��ند و بر اين اس��اس،
دولتها در تمام دنيا موظف به حمايت
از حقوق آنها هس��تند .حق دسترسي
به اطالعات و مناسبسازي سازههاي
محيطي ،ارتقاي آگاهي ،آموزش و حق
دسترس��ي به آن ،تكنولوژي آموزش��ي
و توانبخش��ي ،ح��ق زندگ��ي ،دفاع از
امنيت جس��مي هنگام خط��ر از جمله
درگيريه��اي نظام��ي ،فوريته��ا و
ح��وادث طبيعي ،رهايي از بهرهكش��ي
و خش��ونت ،دفاع از موجوديت فردي
و بهين��ه ك��ردن زندگ��ي مس��تقل فرد
معل��ول به منظور مش��اركت اجتماعي
و آموزش مهارته��اي حركتي ،ارایه
خدم��ات بهداش��تي و برخ��ورداري
از تامي��ن اجتماعي مناس��ب از جمله
بيمههاي بهداش��تي (درم��ان) ،عمر و
تمهيد تغذيه مناسب و اشتغال از جمله

مواردي هس��تند كه از حقوق مسلم و
بشردوس��تانه بوده كه اين حقوق عام و
جهانشمولند.
معلوالن در ايران
در اي��ران هم ح��دود  3ميليون نفر
از جمعيت كش��ور را معلوالن تشكيل
ميدهن��د ك��ه از اين تع��داد فقط يك
ميلي��ون و 200هزارنفرش��ان توس��ط
سازمان بهزيس��تي كه تنها متولي امور
آنها در كشور است ،شناسايي شده و
از اين تعداد ه��م تنها نيمي از آنها از
خدمات اين سازمان بهرهمند شدهاند.
اليحه الحاق جمهوري اسالمي ايران
به كنوانس��يون جهاني حقوق معلوالن
ني��ز بع��د از نزديك به  2س��ال پس از
تصويب كنوانس��يون توس��ط سازمان
ملل در آذر  ،87همزمان با روز جهاني
معل��والن به تصويب مجلس ش��وراي
اسالمي رس��يد و اكنون بعد از گذشت
 2س��ال از اين الحاق ب��ه گفته رئيس
انجمن حماي��ت از حق��وق معلوالن،
هي��چ پيش��رفت قابل مالحظ��هاي در
ح��وزه معلوالن ،متاث��ر از الحاق ايران
به كنوانس��يون جهاني حقوق معلوالن
باشد به چش��م نميخورد .علي همت
محمودن��ژاد با اش��اره ب��ه اينكه بجز
امضاي كنوانس��يون هيچ اتفاق خاصي
صورت نگرفته است ،ميگويد :هرچند
در خص��وص بيمه مكم��ل و پرداخت
هزينه ش��هريه دانشجويان معلول رشد
داشتهايم اما همچنان حضور اجتماعي
معلوالن به كندي صورتميگيرد.
محمودن��ژاد ميافزاي��د :ب��ا اينك��ه
مجلس الحاق به كنوانسيون را تصويب
ك��رده ،اما تاكنون حتي ي��ك ريال هم
براي اجراي كنوانسيون بودجه در نظر
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گرفته نشده است.رئيس انجمن حقوق
معلوالن همچنين با ابراز نگراني از كم
بودن مس��تمري معلوالن ك��ه كمتر از
 32ه��زار تومان در ماه براي هر معلول
اس��ت ،ميافزايد :حتي همين مستمري
ان��دك را تنه��ا  300هزار نف��ر از يك
ميلي��ون و  200هزار معلول شناس��ايي
ش��ده دريافت ميكنن��د .وي همچنين
معتقد اس��ت که سازمان بهزيستي باید
مس��كن مهر معلوالن را از مسكن مهر
دولتي جدا کند ،چرا كه بيشتر معلوالن
حتي توان پرداخت وامهاي بلند مدت
مسكن مهر دولتي را هم ندارند.
اشتغال معلوالن
اينك��ه اش��تغال ه��ر ف��رد موجب
اس��تقالل اقتصادي او ميش��ود ،قابل
كتمان نيس��ت .داشتن شغل به شخص
هويت و تش��خص اجتماعي بخشيده
و در ا و اعتم��اد ب��ه نف��س ب��ه وجود

ميآورد ،اما متاس��فانه تعداد زيادي از
معلوالن بهرغ��م گذران��دن دورههاي
تحصي�لات عال��ي و كس��ب دانش و
مه��ارت الزم نميتوانن��د به اش��تغال
مناس��ب برس��ند و ميزان بيكاري ميان
معلوالن  2برابر بيكاران عادي اس��ت.
هرچند براس��اس قانون ،دولت موظف
اس��ت حداقل  3درص��د از مجوزهاي
استخدامي (رسمي ،پيماني و كارگري)
دس��تگاههاي دولت��ي و عمومي اعم از
وزارتخانهها ،س��ازمانها ،موسس��ات،
شركتها و نهادهاي عمومي و انقالبي
و ديگ��ر دس��تگاههايي ك��ه از بودجه
عمومي كشور استفاده ميكنند را به افراد
معلول واجد ش��رايط اختصاص دهد،
اما در عمل اين قانون اجرا نميش��ود.
براس��اس اين قانون باي��د حداقل 60
درصد از پس��تهاي سازماني ،اپراتور
تلفن دس��تگاهها ،شركتهاي دولتي و
نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كمبينا

23
فصلنامه توانیاب ،سال سیزدهم
شماره  42-41پاییز و زمستان1390

و معل��والن جس��مي ـ حركتي واگذار
ش��ود .اين در حالي اس��ت كه به گفته
رئيس انجم��ن دفاع از حقوق معلوالن
اي��ران نه تنها اي��ن قواني��ن در بخش
دولتي اجرا نميش��ود ،بلكه در بخش
خصوصي ه��م معلوالن با مش��كالت
عدي��دهاي ب��راي يافتن ش��غل مواجه
هس��تند .محمود نژاد با اشاره به اينكه
دولت متعهد است حق بيمه كارفرمايي
2هزار تا  2500معلول را پرداخت كند،
گف��ت :اين رقم فقط تع��داد محدودي
از معلوالن را ش��امل ميشود و فراگير
نيست.
پرداخت حداقل  5درصد جبران عدم
كارايي معلوالن از سوي بهزيستي يكي
ديگر از قوانيني اس��ت كه به درس��تي
اجرا نميش��ود و مدت مح��دود (11
ماه) آن باعث انتقاد رئيس انجمن دفاع
از حقوق معلوالن ايران ش��ده اس��ت.
به گفته محمودنژاد اگر قرار اس��ت از
فرصتهاي ش��غلي حمايت شود چرا
اين مدت را محدود به  11ماه ميكنيم.
وي ميافزايد :بهزيستي تعهد پرداخت
جب��ران عدم كارايي معل��والن را كامل
اجرا نميكند .ب��ه اعتقاد رئيس انجمن
دف��اع از حقوق معل��والن ،ادامه چنين
اقدامات��ي باع��ث از بين رفت��ن انگيزه
كارفرماي��ان در پرداخت بموقع حقوق
معلوالن ميش��ود.اما داس��تان فقط به
عدم حماي��ت دولت ختم نميش��ود،
بلك��ه كارفرمايان نيز ب��ا بيانصافي از
معل��والن بيگاري ميكش��ند و به رغم
پرداخ��ت حقوقي كمت��ر از قانون كار،
رس��يد و امضايي برابر با اين قانون از
معلول دريافت ميكنند .براساس قانون
وزارت كار حداق��ل حقوق  303هزار
تومان است .متاسفانه قانونهاي خاص
معل��والن كارگر در كش��ور م��ا وجود
ندارند و اين افراد مجبورند در صورت
يافتن ش��غل در س��ايه ترس از اخراج
در براب��ر بيعدالتيهايي ك��ه به آنها

ميشود ،سكوت كنند.

در طول سال ،برنامههاي مختلفي از
سوي سازمانها و دستگاههاي اجرايي
ب��راي ازدواج و تروي��جآن در جامعه
انجام ميش��ود ،اما نبايد اي��ن نكته را
فراموش كرد كه ازدواج فقط مخصوص
افراد سالم و توانا نيست و افراد معلول
هم ني��از به هم��دم و همراه��ي براي
زندگي مشترك خود دارند .متاسفانه نه
تنها در روز ملي ازدواج ،بلكه طي سال
هم كمتر توجهي به ازدواج معلوالن از
طرف سازمانهاي مختلف نميشود.

ازدواج معلوالن
به گفته رئيس انجمن دفاع از حقوق
معلوالن در س��ال گذش��ته  205زوج
معل��ول از طريق اين انجمن با يكديگر
ازدواج كردهان��د كه اين آم��ار در بين
س��ازمانهاي غيردولت��ي دني��ا بينظير
اس��ت .اگرچه ازدواج معلوالن را بايد
به فالنيك گرفت ،ام��ا نبايد فراموش
كرد ك��ه اين امر خود بر ل��زوم فراهم
كردن شرايط مناس��ب براي اين گروه
مشكالت تردد معلوالن
تاكي��د دارد و مس��ووالن و نهاده��اي
اقشار مختلف معلوالن بهدليل داشتن
ذيربط بايد زمينههاي الزم براي تامين
مس��كن و اش��تغال اين گروه را فراهم شرايط خاص جسماني قادر به استفاده
كنند .اگرچه هماكنون سازمان بهزيستي از انواع گوناگون وسايل نقليه نيستند و
بعد از ازدواج به زوجهاي معلول  600در زمينه حملو نقل همچنين رفت و
هزار تومان كمك مالي ميكند و ساالنه آمد در سطح ش��هرها نيازهاي ويژهاي
يكس��ري واحدهاي مسكوني توسط دارن��د كه محت��اج رس��يدگي و توجه
بهزيستي ساخته ميش��ود ،اما اين امر بيشتري هستند.بنابراين تا وقتي تمامي
پاسخگوي نياز معلوالن نيست و آنها وس��ايل نقلي��ه عمومي ش��هري مانند
بيش از هر چيز به يك ش��غل مناسب اتوبوس ،مترو ،تاكس��يها ،ماش��ينها
براي امرار معاش نياز دارند؛ شغلي كه و ...مناسبس��ازي ش��وند الزم است
از وس��ايل اياب و ذه��اب مخصوصي
چرخ زندگي را بچرخاند.

براي تردد استفاده كنند .اما اكثر اوقات
ماش��ينها و س��رويسهاي مخصوص
معل��والن كه ب��راي اس��تفاده معلوالن
مناسبسازي شده به علت بروز برخي
مش��كالت فعاليت نميكنند يا فعاليت
شان تا مدتها به تعويق ميافتد.
سال گذشته سرويسهاي بهزيستكار
كه مخصوص اي��اب و ذهاب معلوالن
هس��تند به علت كمبود س��هميه بنزين
حدود  4م��اه فعاليت نداش��تند و اكثر
معلوالن��ي كه مش��كالت جس��مي و
حركت��ي حادت��ري دارن��د چندين ماه
خانهنش��يني پيش��ه كردند و فقط براي
انج��ام امور بس��يار ض��روري از منزل
خارج ميش��دند ،در صورتي كه يكي
از نيازهاي مهم و حياتي بش��ر حضور
اجتماعي است ،لذا انزوا و خانهنشيني
مان��ع بروز اس��تعدادهاي فردي ش��ده
همچنين كاهش روحيه ش��اد زيستن و
اميدواري افراد را در پي خواهد داشت.
البته اين مش��كل بعد از پيگيريهاي
ف��راوان توس��ط گروهه��اي مختل��ف
معلوالن باالخره حل شد و سرويسها
به فعاليتشان ادامه دادند ،اما متاسفانه
هنوز هم شاهد وجود بسياري مشكالت
و معض�لات در ن��اوگان حمل و نقل
معلوالن هس��تيم و هنوز هم معلوالني
داريم كه گاهي بهدليل دردهاي بس��يار
جسماني و گاهي مناسب نبودن وسايل
اي��اب و ذهاب ،در خان��ه ماندن را به
حضور اجتماعي ترجيح ميدهند.
مش��كالت معلوالن در جامعه بسيار
بيش��تر از آن اس��ت ك��ه در ب��اال آمد،
ام��ا مهمتر از همه آنچ��ه در ارتباطات
اجتماعي با معلول بايد در نظر گرفت،
اين نكته اس��ت كه ارتباط با آنها بايد
همراه احترام باشد و از ترحم به ايشان
دوري گزيد .به ياد داش��ته باشيم آنچه
توانايي را ميسازد ،اراده است و اراده
اگر بخواهد جاري ش��ود ،هيچ بهانهاي
نميشناسد.
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مشکل تردد معلوالن تا  ۳۰سال ديگر هم حل نمیشود

رئيس هيأت مديره انجمن معلوالن ندای ايران

متاس��فانه در نقاط مختلف شهرهای کش��ور ما شاهد افتتاح
س��اختمانها ،اماک��ن عموم��ی ،از قبیل مدارس ،دانش��گاهها،
مس��اجد ،مراکز درمانی ،اماکن ورزشی و معابر جدیدی هستیم
که ضواب��ط و مقررات وی��ژه معلوالن و جانب��ازان را رعایت
نکردهاند .ریی��س هیئت مدیره و مدیر عام��ل انجمن معلوالن
ندای ایران ضمن گالیه از اینکه با بی توجهی مسئوالن گفت:
مش��کل معلوالن تا  ۳۰س��ال دیگر هم حل نمیش��ود.محمود
کاری در خص��وص قان��ون حمایت��ت از معل��والن در جامعه
گف��ت :اجرای ماده  ۲قانون جام��ع حمایت از حقوق معلوالن
بر مناسبتسازی محیطهای شهری و اماکن عمومی تاکید دارد
ولی با توجه به گذش��ت بیش از  ۶س��ال از تصویب این قانون
فعالیت چشمگیری صورت نگرفته است.وی با اشاره به اینکه
حتی در مهرماه س��ال جاری کارشناس��ان حوزه شهرسازی و
دست اندرکاران مس��کن و شهرسازی و سایر بخشها حدودا ً
بین  ۱۵تا  ۲۴درصد اجرای مناسبسازی تایید کردهاند افزود:
الزم به ذکر اس��ت که مناسبسازی محیطهای شهری و اماکن
باید در کلیه نقاط ش��هری و شهرستانها وحتی روستاها انجام
گ��ردد و به یک یا دو خیابان اصلی ش��هر هم ختم نمیش��ود،
آنچه ک��ه تاکنون اتف��اق افتاده در معابر ش��هری کالنش��هرها
بیش��تر کفس��ازی و زیباسازی مبلمان ش��هری بوده و نسبت
ب��ه احداث و ایجاد دسترس��یهای الزم ب��رای معلوالن مطابق
با اس��تانداردهای جهانی و حتی ضوابط و مقررات شهرسازی
ویژه معلوالن و جانبازان مصوب  ۱۳۶۷هیئت وزیران ش��اید تا
 ۲۴درصد هم اجرا نش��ده باشد .به گفته کاری اگر یک خیابان
یا معبری مناسبس��ازی شده بالفاصله در اولین تقاطع با ایجاد
موانعی سد معبر توس��ط خود شهرداریها صورت گرفته و با
میلههای آهنی راه را به معلوالن وجانبازان بس��تهاند بطوری که
امروزه هر انس��ان وظیفه ش��ناس و مسئولی در سطح شهرهای
بزرگ مانند اصفهان ،مشهد ،تبریز ،تهران و… تردد کند متوجه
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گزارش
این موانع خواهد شد.رییس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن معلوالن
ندای ایران با اش��اره ب��ه اینکه تبصره ۳ذیل م��اده  ۲قانون فوق الذکر
قانونگذار ،س��ازمان بهزیس��تی را بهعنوان ناظر ق��رار داده که از طرفی
اهرمه��ای نظارتی کاربردی و قابل قبول��ی در اختیار ندارد و از طرف
دیگ��ر تاکنون موفق به ایج��اد یک دبیرخانه ثابت وموث��ر یا یک اداره
کل مناسبس��ازی برای پیگیری و ایفای وظیفه محوله در قانون نش��ده
اس��ت تصریح کرد :متاسفانه در نقاط مختلف شهرهای کشور ما شاهد
افتتاح ساختمانها ،اماکن عمومی ،از قبیل مدارس ،دانشگاهها ،مساجد،
مراک��ز درمانی ،اماکن ورزش��ی و معابر جدیدی هس��تیم که ضوابط و
مق��ررات ویژه معل��والن و جانبازان را رعایت نکردهان��د .که در نتیجه
معلوالن در همین بناها حداقل تا  ۳۰س��ال دیگر مش��کل دارند .به نظر
میرس��د که به رضایتمندی گروههای هدف مانن��د معلولین،جانبازان و
س��المندان از وضعی��ت محیطهای ش��هری و اماکن عموم��ی میتواند
می��زان درصد کار انجام ش��ده را تعیین کند.این درحالیس��ت که رییس
س��ازمان بهزیس��تی چند روز پیش در خصوص اجرا شدن قانون جامع
حمای��ت از معلوالن در جامعه با بیان اینکه این قانون  ۱۶ماده دارد اما
آنچه در ماده  ۲این قانون آمده به رویت مردم میرس��د اظهار داش��ت:
ماده  ۲این قانون مربوط به بحث مناسبس��ازی اس��ت و دستگاههای
مختلفی متولی این موضوع هستند که با فراخوان ما تعهدات آنان مورد
بررس��ی قرار گرفته اس��ت.حدود  ۴۰درصد از قانون جامع حمایت از
معل��والن به اجرا رس��یده اس��ت .وی در ادامه با بی��ان اینکه نیمه اول
آخرین فصل امس��ال گزارشات این دس��تگاهها جمع آوری شده و در
س��تاد مناسبس��ازی بررسی خواهد شد اذعان داش��ت :در اجرای این
م��اده از قانون  ۱۸دس��تگاه تاثیرگذارند اما میت��وان گفت که در بحث
مناسبس��ازی فضای ش��هری هنوز به نقطه مطلوب نرسیدهایم و تمام
این دستگاهها باید برای فراهم شدن شرایط ایدهآل تالش کنند .هاشمی
در پاس��خ به این سوال که س��ازمان بهزیستی تا چه اندازه در خصوص
مشکالت معلوالن از دس��تگاههای دیگر پرسشگری میکند گفت:مواد
 ۱۶گان��ه قانون جامع حمای��ت از معلوالن برای م��ا اهمیت دارد و به
همین دلیل امس��ال س��ازوکار جدیدی ترتیب دادهایم که از معلوالن و
انجمنهای معلوالن برای رس��یدن به حل مش��کالت معلوالن استفاده
کنیم .رییس س��ازمان بهزیس��تی کش��ور تصریح ک��رد :تاکنون حدود
 ۴۰درص��د از قان��ون جامع حمایت از حقوق معلوالن به اجرا رس��یده
اس��ت اما تمام دستگاهها مکلفند تا پایان س��ال گزارشات خود در این
زمین��ه را به ما ارایه دهند زیرا ما نی��ز موظف به ارایه گزارش به هیئت
وزیران هستیم.
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ایران در زمره
سه کشور برتر
در ورزش
معلوالن
اولین همایش علمی
ورزش همگانی جانبازان
و معلوالن را با هدف
دستیابی به آخرین
دستاوردهای علمی و
تجارب کاربردی از
ساعت  9صبح روز سه
شنبه  2اسفند ماه استارت
خورد.

این همایش با هدف اس��تفاده از آخرین یافتههای علمی و پژوهش��ی در خصوص
ورزش همگانی جانبازان و معلولین ،برگزار میشود تا ضمن تبادل نظر بین اندیشمندان
و صاحبان نظر در این حوزه ،دس��تاوردهای آن در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای
آتی در خصوص ورزش همگانی جانبازان و افراد دارای معلولیت ،مدنظر قرار گیرد.
بحث برخی از س��خنرانان پیرامون انجام فعالیتهای ورزشی و اجتماعی جانبازان و
معلوالن در جامعه بود.همچنین عنوان شد که  5درصد از جمعیت کشور را معلوالن
تش��کیل میدهند.در قسمتی از همایش امروز نیز س��خنان فیلیپ کرایون رییس بین
المللی پارالمپیک مطرح شد .او در حرفهایش ایران در کنار برزیل و چین در زمره
سه کشوری که در زمینه ورزش معلوالن موفق هستند ،معرفی کرد.
همگانی کردن ورزش معوالن نیاز به کار بیشتر دارد
غفور کارگری در این همایش اظهار داشت :میانگین معلوالن هر کشور طبق اعالم
س��ازمان بهداشت جهانی  10درصد اس��ت .حاال ما فرض را بر این میگذاریم که 5
درصد از جمعیت  70میلیونی ایران معلول هس��تند که رقمی بالغ بر  3/5میلیون نفر
خواهد بود .این در حالی اس��ت که ما در حال حاضر  10هزار ورزش��کار ثبت شده
داریم و  50تا  60هزار ورزش��کار هم هس��تند که به طور غیررسمی فعالیت میکنند.
این نشان میدهد که فاصله ما با جامعه هدف بسیار است و نیاز به کار بیشتر داریم.
کارگری با اش��اره به اینکه اس��تقبال خوبی از این همایش صورت گرفته ،افزود :این
جلس��ه با استقبال بسیار خوبی همراه بوده است 90 .درصد مقاالت ارسالی پژوهشی
هس��تند و این مقاالت در  10محور ارایه ش��دهاند .نکته جالب توجه در این همایش
این است که  40درصد مقاالت را بانوان ارایه کردهاند.
رئی��س همای��ش ورزش همگانی معلوالن در پایان گف��ت :ایران در بخش ورزش
معلوالن پیش��رفت بس��یاری داش��ته تا آنجا که آقای فیلیپ کریون ،رئیس کمیته بین
المللی پارالمپیک ،گفته که ایران ،چین و برزیل موفقترین کشورها در عرصه ورزش
معلوالن هستند.
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مقاله

یک روح با اراده ،یک جسم معلول
زندگ��ی ف��راز و نش��یبهای بس��یاری دارد؛
لحظ��های ش��اد و لحظ��های غمگی��ن ،لحظهای
امیدوار و لحظهای نومی��د .بارها اتفاق افتاده که
فرد بهعلت داشتن مش��کالت زیاد ،از زندگی و
داش��تن لحظاتی توام با آرام��ش بینصیب مانده
است .هر انس��انی هدفی دارد و برای رسیدن به
اهداف متعالی خود در تالش اس��ت .من ،ش��ما،
دیگری و ک ً
ال همه ما به نحوی برای داش��تن یک
زندگی راحت و سرش��ار از آرامش در تالش و
تکاپو هستیم .در دنیای امروز مشکالت روحی-
روانی بسیار حاد و طاقتفرسا شده است .تمامی
افراد جوامع مختلف به نحوی درگیر مش��کالت
روحی -روانی ،افس��ردگی ،نومی��دی و هرگونه
مشکل خاص خود هستند...
حال در این بین افرادی نیز هس��تند که عالوه بر مشکالت
روحی ،مشکالت جسمی و حرکتی نیز دارند .آری ،معلوالن
ع�لاوه ب��ر تمامی مش��کالت و حوادث زندگی ،مش��کالت
جس��می را نیز تحم��ل میکنند .همین نکت��ه مهمترین مبحث
در مورد اعتم��اد به نفس و تقویت روحیه برای ادامه زندگی
اس��ت .اگر فرد معلول روحیه زندگی کردن و امید خود را از
دست بدهد ،نمیتوان توقع داشت که زندگی سالم و سرشار
از آرامشی داشته باشد.
معلوالن دو دس��ته هس��تند :معلوالنی که از ابتدای زندگی
بهعل��ت مس��ایل مختلف ژنتیک��ی و کمبود م��واد معدنی و
ویتامینها در بدن مادر دچار معلولیتهای مختلفی ش��دهاند.
دس��ته دیگر معلوالنی که در طول عم��ر و زندگی خود بنابر
ح��وادث مختل��ف ،تصادفات ،برخ��ی بیماریه��ا و عوارض
گوناگون دچار معلولیت و نقص عضو میش��وند .ما شاهدیم
ک��ه تمامی معلوالن طی مدتی از زندگ��ی و عمر خود و حتا
گاهی اوقات تمامی عمر خود دچار مشکالت روحی -روانی
و افس��ردگیهای خاصی میش��وند اما در این بین الزم اس��ت
معلوالنی که با تمام قوا ،حس تالش و حرکتهای بهس��زایی
داش��تهاند را نادیده نگیری��م .حال باید دی��د در این بین چه
کسانی میتوانند نقش موثر و مفیدی در تقویت اراده و داشتن
روحیه مناس��ب و حس اعتماد به نفس برای این قش��ر داشته

باشند.
اولین و مهمترین کس��ی که میتواند نقش بسیار موثری در
این امر داشته باشد ،خود فرد معلول است که به نوعی مشکل
جسمی و حرکتی دارد .اگر فرد معلول خودش را قبول داشته
باش��د و روحیه مناس��ب و امید به زندگی را در خود تقویت
کند ،هیچگونه مشکلی نمیتواند مانع پیشرفت و موفقیت او
شود .البته گاهی اوقات مسایل و مشکالت مختلف دست به
دس��ت هم داده و در تضعیف روحیه ف��رد معلول موثر واقع
میشوند .بهعنوان مثال نگاههای مردم ،دید غلط جامعه نسبت
ب��ه افراد معلول ،ح��س ترحم دیگران ،مش��کالت زندگی و
معضالت رفتوآمد ،کمبود امکانات رفاهی و مناسب برای این
قش��ر از جامعه و همه اینگونه مشکالت و عوامل که قسمت
عمدهای از زندگی معلوالن را ش��امل میشود ،موجب کاهش
اراده و تضعی��ف روحیه فرد میش��وند .در درجه دوم خانواده
ف��رد معلول میتواند نقش موث��ری در تقویت اراده و روحیه
فرد داشته باش��د .اگر خانواده بین فرزند معلول و غیرمعلول
خود تفاوت قایل نشود و به دور از هرگونه ترحم و دلسوزی
س��عی در استقالل فرزند خود داشته باش��د ،میتوان امیدوار
بود که فرد معلول در زندگی ش��خصی و آینده خود بس��یار
قوی و غیرقابل شکس��ت حاضر شود .دسته دیگر ،دوستان و
همساالن فرد معلول هستند.
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ط��ی دوران تحصیل��ی ،دانش��گاه،
امور ش��غلی ،تفریحی و تمامی مراحل
زندگ��ی ،همس��االن و دوس��تا ِن اف��راد
معلول میتوانند نقش موثری در زندگی
آنها داشته باش��ند .چه بسیارند افرادی
که به خاطر داشتن دوست و همصحبت
خوب و مفید ،به زندگی امیدوار شدهاند
و تمامی س��ختیها را به جان خریدهاند
تا پابهپای دوس��تان خود برای داش��تن
آیندهه��ای روش��ن تالش کنن��د .درک
متقاب��ل و فرق قایل نش��دن میان افراد
باعث میش��ود ک��ه فرد معل��ول همپای
دیگران تالش کند و با تمامی مشکالت
اع��م از جس��می و روح��ی و روان��ی
بجنگ��د ،اما آیا همه افراد بدین امر مهم
و وظیفه انسانی خود عمل میکنند؟ آیا
تمامی افراد جامعه س��عی میکنند الاقل
لحظهای هم که ش��ده ،خود را به جای
فرد معلول حس کنند؟ آیا سعی میکنند
با درنظر گرفتن شرایط خاص این دسته
افراد ،مش��کالت رفتوآمدی و شرایط
زندگی آنها را تجس��م کنند؟ آیا افراد
ب��ه این نکته توج��ه میکنند که خدایی
ناک��رده ش��اید روزی چنی��ن حوادث
خاصی برای آنها نیز اتفاق افتد؟ آنگاه
چه توقعی از افراد دیگر و جامعهای که
در آن زندگی میکنند ،خواهند داشت؟
آی��ا افراد جامعه درک میکنند که نقص
عض��و و معلولیت ،محرومیت نیس��ت،
بلکه محدودیت اس��ت .دس��ته بعدی،
مس��ووالن و مجریان امور هس��تند .اگر
مس��ووالن و مجریان هر جامعهای برای
حض��ور معلوالن در بی��ن اجتما ِع مردم
تالش کنن��د ،بهطور حت��م راهکارهای
مختلفی نیز برای حل مشکالت بهوجود
خواهد آمد .اما در این بین تنها سازمان
بهزیستی مس��وول تمامی اوامر نیست،
بلک��ه تکتک س��ازمانها و ارگانها و
باالخص تکتک افراد جامعه مس��وول
اجرای امور هستند.
از بی��ن ب��ردن مش��کالت مختل��ف

معل��والن تنه��ا مختص قش��ر خاص و
س��ازمان خاصی نمیشود .معلوالن هم
عضوی از اجتماع عظیم مردم هس��تند
و بهعلت داشتن شرایط جسمی خاص
نیازمن��د س��رویسدهیهای خاصی نیز
هستند .داش��تن روحیه مناسب ،شاد و
ارادهای محکم و قوی مس��تلزم دیدگاه
روش��نبینانه اجتماع اس��ت .وقتی فرد
معلولی ش��روع به تالش و تکاپو برای
س��اختن آیندهای روش��ن ب��رای خود
و جامع��ه میکند ،اگر اف��راد مختلف و
خانوادهها و تمامی اقش��ار جامعه مدام
کمبودها و نواقص جسمی او را گوشزد
کنند ،آن��گاه دیگر نمیتوان امیدوار بود
ِ
عاقبت جامعه معلوالن به سرانجامی
که
ش��یرین و دلپذی��ر برس��د .هم��ه ما به
حقیق��ت ،افراد معلول و با اس��تعدادی
را دیدهایم که درخش��یدهاند و مقامهای
بسیار با ارزش��ی برای کشورمان کسب
کردهان��د ،پس در اینک��ه میتوان روی
معلوالن حس��اب کرد ،ش��کی نیست،
ام��ا در این بین برمیگردی��م به اراده و
روحیه خود افراد معلول.
آیا یک فرد معلول اعم از جس��می و
حرکتی میتواند آنق��در به خود و اراده
خود ایمان داشته باشد که حتا مشکالت
نی��ز نتواند در تضعی��ف روحیهاش موثر
باش��د؟ البته که میتواند ،اما رس��یدن به
این مرحله از اراده ،نیازمند عزمی راسخ
و پشتکاری عظیم است .معلول اگر خود
را قب��ول کن��د و به خدای خ��ود ایمان
داش��ته باش��د و مطمئن باشد که به همه
چیز خواهد رسید ،پس مشکالت و فراز
و نشیبها نمیتواند مانع رسیدن به اوج
قلههای خوشبختی و موفقیت شود.
اگر از خداوند یاری بخواهیم و عزم
خ��ود را جزم ک��رده و حرک��ت کنیم،
همچنین به داش��تن آیندهای درخشان
امیدوار باش��یم ،دیگر دلیلی برای یاس
و نومی��دی نخواهد مان��د .در این بین
افرادی که بر اثر ضایعات نخاعی ناشی
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از ح��وادث و عوام��ل مختل��ف دچار
معلولیت جس��می و حرکتی ش��دهاند،
مس��تلزم ش��رایط ویژه و رسیدگیهای
موثرتری هس��تند .فردی ک��ه از ابتدای
زندگی س��الم بوده و بع��د از مدتی در
اثر حادثه یا تصادف یا هرگونه معضلی
دچار معلولیت میشود ،برای وفق دادن
روحیه خود با ش��رایط ایجادش��ده نیاز
به زمان بیش��تری دارد .قبوالندن شرایط
جدید و عادت کردن به معلولیت مورد
نظر ،برای فردی که دچار آسیب نخاعی
شده ،بسیار مشکلتر از فردی است که
از ابتدای زندگی معلولیت داشته است.
ای��ن امر نکته بس��یار حادی اس��ت که
روانشناس��ان و جامعهشناسان نیز برای
یافتن راهحلهای مناس��ب در تالش��ند.
ام��ا باز هم اراده خود ف��رد مهمترین و
بارزترین نکته اساسی برای قبول کردن
و وفق دادن ش��رایط اس��ت .سرنوشت
دست خود ماست و خداوند ما را مختار
آفریده ،اگر بخواهیم میتوانیم با هر نوع
شرایطی زندگی کنیم و برای داشتن یک
زندگ��ی آرام ،ش��کرگزار پروردگارمان
باشیم .همینطور اگر نخواهیم شرایط را
قبول کنیم ،میتوانیم زندگی را بر خود
و اطرافیان تلخ کرده و در انزوا و تنهایی،
آینده خود و خانوادهمان را تباه کنیم؛ لذا
قب��ول کنیم که زندگی ادام��ه دارد و ما
نیز عضوی از قشر عظیم اجتماع هستیم
و ح��ق زندگی و نفس کش��یدن داریم،
آن��گاه اگر برای رس��یدن ب��ه نقطههای
روش��ن و فتح آسمان خوشبختی تالش
کنیم ،باید مطمئن باش��یم که جامعه نیز
یاریمان خواهد کرد .مطمئن باش��یم که
موفق خواهیم شد ،زیرا هر لحظه و همه
جا خداوند یاریمان میکند .لبخند بزنیم
و ش��اد باش��یم که زندگی از آن بندگان
است .به امید روزی که همه ما انسانها
اع��م از معل��والن و غیرمعلوالن به اوج
قلههای خوشبختی و سعادت دنیوی و
اُخروی برسیم.

مقاله

كودكان داراي ظاهري زشت و معلول
بيشتر در معرض كودكآزاري
قرار دارند
مدي��ركل پيش��گيري
از آس��يبهاي اجتماع��ي
وزارت تع��اون ،كار و
رفاه اجتماعي با اشاره به
انواع خشونت خانگي اعم
از همس��ر آزاري ،كودك
آزاري و س��المند آزاري،
گف��ت :خش��ونت خانگي
امري پنهان است كه اغلب
توس��ط نزديكتري��ن افراد
ب��ه فرد آزار دي��ده اعمال
ميشود.

حسن موسوي چلك افزود :همسر آزاري
در ايران با عنوان «زن آزاري» شناخته ميشود.
وي ب��ا بي��ان اي��ن كه ب��ه ط��ور معمول
خش��ونتهاي خانگي گزارش ش��ده از نوع
"آزار جنس��ي" هس��تند ،ادام��ه داد :اي��ن در
حاليس��ت كه خش��ونت خانگي چهار حوزه
خشونت جسمي ،جنسي ،عاطفي و مسامحه
و غفلت را در بر ميگيرد.
مردم هنوز با منابع اجتماعي حمايت كننده
در هن��گام مواجهه با انواع خش��ونت آش��نا
نيستند
ك��ودكان داراي بيماريهاي صعبالعالج،
معلول ،داراي ظاهر زشت و بيش فعال بيش
از ديگ��ر كودكان در مع��رض كودك آزاري
قرار دارند
به گفته مديركل دفتر آسيبهاي اجتماعي
وزارت تع��اون ،كار و رف��اه اجتماعي نه تنها
در ايران بلكه در تمام جهان" ،خش��ونتهاي
فيزيكي" بيش��تر گزارش ميش��وند ،چرا كه
نمود عيني بيشتري دارند.
چلك در ادامه با تاكيد بر اينكه مردم ايران
هن��وز با مناب��ع اجتماعي حماي��ت كننده در
هنگام مواجهه با انواع خشونت آشنا نيستند،
خاطر نشان كرد :بايد مردم با منابع اجتماعي
موجود ب��ه خصوص "اورژان��س اجتماعي"
آشنا شوند.
وي با اشاره به داليل بروز خشونت خانگي
به ايس��نا گفت :ك��ودكان داراي بيماريهاي
صعبالعالج،معلول ،داراي ظاهر زش��ت و
بيش فع��ال بيش از ديگر كودكان در معرض
كودك آزاري قرار دارند.

مدي��ركل دفتر امور آس��يبهاي اجتماعي
وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ادامه داد:
والديني كه در دوران كودكي كتك خوردهاند
در بزرگسالي نيز همان الگو را پياده ميكنند.
بنا به گفته چلك ،در خانوادههاي متش��نج
و نابس��امان هم احتمال همسر آزاري بيشتر
است .همچنين تفاوت سني زياد بين زوجين
با يكديگ��ر و فرزندان ،ضعف اخالقي ،تكبر
و خودخواهي،عصب��ي ب��ودن ،مصرف مواد
مخدر و الكل ،افس��ردگي ،داشتن شخصيت
ضد اجتماعي زمينه را براي بروز خش��ونت
خانگ��ي فراهم ميكن��د.وي اف��زود :برخي
باورهاي غلط مانن��د «كودك تا كتك نخورد
آدم نميش��ود» يا «زن ملك ش��خصي است»
و همچنين مس��ائل اخالقي و ناموسي هم به
خش��ونت خانگي دامن ميزند.مديركل امور
آس��يبهاي اجتماع��ي وزارت تعاون ،كار و
رف��اه اجتماعي در ادام��ه تاكيد كرد :اگر قرار
است در اين حوزه اقدامي صورت گيرد ،بايد
در هر سه بخش فرد،خانواد ه و جامعه باشد،
لذا الزم است آموزش مهارتهاي زندگي در
جامعه گس��ترش يابد و به اين مساله نگاهي
همه جانبه داش��ت.چلك در ادامه تاكيد كرد:
بايد تمام تالشها در جامعه براي پيش��گيري
از خش��ونت باشد و در گام بعد حمايتهاي
اجتماعي از افراد آزار ديده را تقويت كرد.
براي مقابله با خش��ونت خانگي به لحاظ
قانوني مشكلي نداريم
وي در ادام��ه با بي��ان اينكه از نظر قانوني،
ب��راي مقابله با خش��ونت خانگ��ي كمبودي
وج��ود ندارد ،گف��ت :اگر واقعا ب��ه مداخله
قانون نياز باشد ،كمبودي در اين زمينه وجود
ندارد؛ در قانون اساس��ي و سياستهاي كلي
نظ��ام ،قوانين مدني و در مجازات اس�لامي
تدابير الزم انديشيده شده است.
چلك در پايان خاطر نشان كرد :خانوادهاي
كه دچار خشونت خانگي باشد ،كاركردهاي
خود را از دس��ت ميدهد و همسر ،شوهر و
فرزند در ايفاي نقش خود در بيرون و درون
خانواده دچار مشكل خواهند بود.
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شعار امسال روز جهاني معلوالن

دنيايي بهتر براي همه
با كمك يكديگر
دليل انتخاب روز س��وم دسامبر
به عنوان روز جهاني معلولين
روز جهان��ي معلوالن كه از س��وي
س��ازمان ملل متحد به عن��وان اقدامي
مش��ترك از سوي س��ازمان ملل متحد
اعالم ش��ده اس��ت ،زماني است براي
برپايي جش��ن و ارج نهادن به تجارب
و تواناييهاي مردمي كه با معلوليتهاي
گوناگون دس��ت و پنجه ن��رم ميكنند.
اي��ن روز براي نخس��تين بار در س��ال
 1992ميالدي به منظور گرامي داش��ت
س��الروز تصويب قانون برنامه جهاني
در ارتباط با معلوالن از س��وي مجمع
عموم��ي س��ازمان مل��ل متح��د اعالم
گرديد .هدف از اين اقدام ارتقا رش��د
اذهان عمومي درباره مسائل مربوط به
معلوليتهاي مختلف و افزايش آگاهي
هايي بوده است كه ميبايست از مساله
پيوستن افراد معلول در تمامي جنبههاي
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي
زندگي منتج ش��ود .اين وضع به همين
منوال طي شد تا در سال  1999شعاري
با مضمون (امكان دسترسي براي همه
در ه��زاره جدي��د) برگزي��ده ش��د و
سرلوحه امور قرار گرفت.
در طي بيست سال اخير كوششهاي
چش��مگيري در شناس��اندن و معرفي
اش��خاص معلول ب��ه جامعه انس��اني
صورت پذيرفته است .يكي از مواردي
كه ميتوان از آن به عنوان نقطه عطفي
در اين زمينه نام برد اعالم س��ال 1981
ميالدي به عنوان س��ال جهاني معلوالن

است كه توسط مجمع عمومي سازمان
ملل متحد صورت پذيرفت .در س��ال
بعد ( )1981فاصله س��الهاي -1992
 1983ميالدي دهه جهاني معلوالن نام
گرف��ت تا كيفيت و ش��ركت فعاالنه و
همه جانبه افراد معل��ول را در زندگي
اجتماعي و گس��ترش و پيشرفت آنها
ارتقاء بخش��د .قانون برنامه جهاني در
ارتب��اط با معلوالن كه در س��ال 1982
توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد
به تصويب رسيد چارچوبي بينالمللي
را براي الحاق و انضمام مسائل مربوط
به انواع معلوليتها به يك برنامه ريزي
ملي را فراهم ميآورد .در س��ال 1993
قوانين اس��تاندارد در زمينه برابر سازي
مجاله��ا و فرصته��اي زندگي براي
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اف��راد دارای معلولیت به قانون مذكور
افزوده شد تا به منزله مكمل آن بوده و
موجب قوام آن گردد.
هرچند بس��یاری از کشورها ،قوانین
جهان��ی درارتباط با حق��وق معلوالن
را پذیرفته اند ،لیک��ن زمینههای عینی
و روان��ی ب��رای پذیرش معل��والن در
هم��ه عرصهه��ا بويژه در کش��ورهای
جه��ان س��وم فراه��م نیس��ت .در اين
كش��ورها ،افراد معلول ب��رای حضور
در جامعه از امکان��ات اولیه برخوردار
نیس��تند .لذا با آنكه بعض��ي از آنها از
توانمندیه��ای خاص��ي برخوردارند،
در ان��زوا قرار دارند .ب��ا توجه به آنکه
امروزه مش��کل معلولیت تنه��ا به فرد
معل��ول مربوط نیس��ت و بط��ور كلی،

مقاله
مش��کل جامعه محسوب ميشود ،باید
شرایطی فراهم كرد تا همه افراد معلول
در جامعه ،حق شهروندی داشته باشند
و از فرصتهای برابر برخوردار شوند.
ضروری اس��ت ضمن برخورد احترام
آمی��ز با معلوالن ،به آن��ان فرصت داده
ش��ود تا اس��تعدادهای خالق هنری و
فکری خود را ش��كوفا سازند و آن را
برای غنیس��ازی جامعه به کار گیرند.
دس��تیابی به توسعه مورد نظر در هزاره
ج��دی ،نياز ب��ه مش��اركت معلوالن و
استفاده از پتانسیل و کارآیی آنان ،دارد
ایجاد شرایط مناسب و رعایت حقوق
معل��والن ،تنها گوش��های از ادای دین
جامعه به این افراد به عنوان شهروندان
جامعه است.

بزرگترین اقلیت جهان
ح��دود  ۱۲درصـ��د از جمعيـ��ت
ايـران را معلوالن تش��کيل میدهند که
از اي��ن ميزان در ح��دود  ۲ميليون نفر
دارای معلولي��ت ش��ديد و  6/۵ميليون
نف��ر معلول کم ت��وان در ايران زندگی
میکنن��د .معل��والن بزرگتري��ن اقليت
جهان هستند .طبق آمار سازمان جهانی
بهداشت هم اکنون بيش از  ۶۰۰ميليون
نفر از س��اکنان جهان ب��ه علل مختلف
جس��می ،روان��ی و اجتماع��ی دچار
ناتوان��ی و معلولي��ت هس��تند که ۸۰
درصد اين افراد در کش��ورهای جهان
س��وم زندگی کرده و يک سوم آنان را
کودکان تش��کيل میدهند ،زيرا اغلب

معلوليتها ناش��ي از سوء تغذيه ،فقر،
عدم مراقبتهاي بهداش��تي -آموزشي
و ديگر عواملي است که نتيجه توسعه
نيافتگ��ي جوامع ميباش��د .ازدياد روز
افزون جمعيت و نبود منابع مالي کافي،
برنامههاي توانبخشي را در کشورهاي
در حال توس��عه با مش��کالت فراواني
مواجه کرده است ،به طوريکه معلوالن
در اي��ن کش��ورها به توج��ه ويژه اي
نيازمندند.
اکث��ر معل��والن جهان با مش��کالت
فيزيکي ،فرهنگي و اجتماعي بس��ياري
روبه رو ميباش��ند .موان��ع اجتماعي،
آنها را از استفاده از تسهيالت شهري
و رفاه��ي محروم ميس��ازد و نگرش
عوامان��ه و غير کارشناس��انه اجتماعي
نس��بت ب��ه معل��والن ،آن��ان را تا حد
زي��ادي از زندگي و رواب��ط اجتماعي
دور ميکند .البته به علت عدم تساوي
در برخ��ورداري زن��ان و مردان معلول
از مراقبته��اي بهداش��تي ،آموزشهاي
ش��غلي و س��اير خدم��ات اجتماعي،
پيامده��اي معلولي��ت ب��راي زن��ان به
گونه حادت��ري بروز ميکن��د .امروزه
بس��ياري از معلوليته��ا را ميتوان از
طري��ق مراقبته��اي اوليه بهداش��تي
نظير واکسيناس��يون ،تغذيه مناسب و...
همچنين از طريق مراقبتهاي حرفهاي
از قبيل توانبخشي طبي ،گفتار درماني،
ارتوپ��دي فني و ...از بين برد .برخي از
معلوليتها در مراحل اوليه ،با اقدامات
درمان��ي و ترميمي ،قابل پيش��گيري يا
درمان هستند.
آرزوی دنياي��ي بهتر ب��راي همه ،با
كمك يكديگر که ش��عار امس��ال روز
جهان��ی اف��راد دارای معلولیت اس��ت
ش��اید تلنگ��ری بدین معنا اس��ت که
دنیایی بهتر را ب��رای همگان نمیتوان
متصور بود ب��دون همیاری و کمک به
یکدیگر.
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شناسايي دو گروه خوني جديد پس از يك دهه!

در كنار گروهه��اي خوني AB ،B ،A
ي��ا  Oمثب��ت و منفي ،اكنون دانش��مندان
دانش��گاه ورمونت موفق به شناس��ايي دو
گ��روه خوني جديد ش��دهاند كه ميتواند
جان هزاران انسان را نجات بخشد.
شناس��ايي دو گ��روه خون��ي «لنگريس
( »)Langereisو «جوني��ور (»)Junior
از مزيتهاي پزشكي بزرگي در حوزههاي
انتقال خون و پيوند اندام و همچنين رشد
جنين و مبارزه با سرطان برخوردار خواهد
بود.
برايان باليف ،زيستش��ناس دانش��گاه
ورمون��ت سرپرس��ت اي��ن پژوه��ش كه
معم��اي دو گروه خوني جديد را بر عهده
دارد ،اظهار كرد :به نظر ميرس��د كه بيش
از  50هزار ژاپني از گروه خوني «جونيور»
منف��ي برخ��وردار بوده و ممكن اس��ت با
مش��كالت انتقال خون يا ناسازگاري مادر
و جنين روبهرو باشند.
در نسخه ماه فوريه ماه نيچر جنتيكس،
اين محققان به گزارش كش��ف خود از دو
پروتئي��ن بر روي س��لولهاي قرمز خون
پرداختهاند كه مس��وليت اي��ن گروههاي
خوني نادر را بر عهده دارند.
پروفس��ور باليف موفق به شناس��ايي دو

مولكول به عنوان پروتئينهاي ويژه انتقال با
نامهاي  ABCB6و  ABCG2شده است.
ب��ه گفته وي ت��ا پيش از اي��ن تنها 30
پروتئين به عنوان مسؤول يك گروه خوني
اوليه شناس��ايي ش��ده بودند كه اكنون اين
ميزان به  32رسيده است.
كشف اين دو گروه خوني جديد از آن
جايي از اهميت بيشتري برخوردار ميشود
كه آخرين گروههاي خوني كش��ف ش��ده
متعلق به بيش از يك دهه پيش بودهاند.
ه��ر دو پروتئي��ن جدي��د همچني��ن با
مقاوم��ت در براب��ر داروي ضد س��رطان
مرتبط هستند؛ از اين رو اين نتايج ممكن
اس��ت از كاربرده��اي جديدت��ري براي
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درمانهاي پيشرفته سرطانها مانند سرطان
پستان برخوردار باشند.
باليف در يك تالش بينالمللي با كمك
دانش��مندان ژاپني به بررسي پروتئينهايي
كه توس��ط همتاي��ان فرانس��وي خود در
موسس��ه ملي انتقال خون فرانسه پااليش
شده بودند ،پرداخت.
اين موسس��ه انتقال خ��ون ،تا كنون 28
گ��روه خوني ديگر را در كن��ار گروههاي
خوني معمول  AB ،B ،Aو  Oبه رسميت
شناخته است .اين گروهها از اسامي جالبي
مانند ديگو ،دافي و لوتري برخوردار بوده
و اكن��ون لنگريس و جوني��ور نيز به آنها
اضافه شدهاند.
اگرچه آنتيگونهاي اين دو گروه خوني
جدي��د در دهههاي پي��ش در زنان باردار
مبتال به مشكل وضع حمل كودكان داراي
گروههاي خوني ناس��ازگار شناسايي شده
بودند ،اما اس��اس ژنتيكي اي��ن آنتيژنها
تاكنون ناشناخته باقي مانده بود.
در نتيجه احتماال اف��راد زيادي با گروه
خونيه��اي لنگريس يا جوني��ور مثبت و
منفي وجود دارند ك��ه خود از آن بيخبر
هس��تند و تف��اوت ميان م��رگ و زندگي
اكن��ون ميتوان��د با ي��ك آزمايش س��اده
مشخص شود.

مقاله
بهداشت کودکان معلول
معلولیت چیست
معلولیت ،ب��ه ناتوان��ی در انجام تمام
یا قس��متی از فعالیتهای عادی زندگی
ف��ردی یا اجتماعی به علت وجود نقصی
مادرزادی یا اکتسابی ،در قوای جسمانی
یا روانی اطالق میشود.
انواع معلولیت ها
معلولیتهای جسمی شامل موارد زیر
است:
ال��ف :معلولیتهای حواس��ی  :مانند
نابینایی و ناشنوایی؛
ب :معلولیته��ای حرکت��ی  :ش��امل
انواع نق��ص عضوها ،ضایع��ات نخاعی
و ناهنجاریه��ای مربوط به اس��کلت و
عضالت؛
ج :معلولیت احش��ای داخلی :ش��امل
ناهنجاریهای قلبی ـ عروقی ،تنفس��ی،
کلیوی و غیره؛
معلولیت ذهنی شامل موارد زیر است:
الف :عقب ماندگی ذهنی
ب :بیماری روانی
علل معلولیت ها
معلولیتهای اکتسابی :در اثر تصادفات،
حوادث ی��ا بالهای طبیع��ی ،جنگ ،آتش
س��وزی ،مس��مومیتها و ی��ا بیماریهای
مزمن و عوارض ناش��ی از آنها ،فرد ممکن

و انجام زایمان در شرایط کام ً
ال بهداشتی
است دچار این معلولیت گردد.
در برخ��ورد با افراد ناش��نوا باید آرام و تح��ت نظر ف��رد دوره دی��ده از جمله
و ش��مرده صحبت کرد و موقع صحبت اقداماتی است که میتواند از بسیاری از
روی خود را به س��مت فرد نگهداش��ت معلولیتها پیشگیری نماید.
ت��ا بتواند با لب خوانی منظور ما را درک
برخ��ورد خانواده ب��ا افراد معلول
کند .صحبت با صدای بلند باعث میشود
که وی نتواند منظور ما را به خوبی درک باید چگونه باشد؟
درک ای��ن نکته مهم اس��ت که اگرچه
کند .چ��ون در این حال��ت ،لب خوانی
ممکن است فرد معلول با دیگران تفاوت
مشکل میشود.
معلولیتهای مادرزادی :علل معلولیت داش��ته باش��د ولی تکیه بر ناتوانی فرد،
م��ادرزادی را به طور کلی به دو دس��ته نه تنه��ا کمکی ب��ه وی نمیکند بلکه بر
مشکالت وی خواهد افزود .افراد معلول،
تقسیم میکنند:
عوام��ل دوران ب��ارداری :نظیر عوامل غالب ًا مشکالتی دارند که مانع انجام برخی
ژنتیک��ی ،س��وء تغذیه مادر ،س��ن باالی از فعالیتهای آنها میش��ود یا احتماالً
مادر ،رعای��ت نکردن بهداش��ت دوران آنها بعضی از کارها را به شکل دیگری
ب��ارداری ،اش��عه ،دارو ،بیم��اری مادر ،انجام میدهند ،ام��ا اکثر افراد معلول نیز
میتوانند پس از آموزش الزم ،بس��یاری
استعمال دخانیات.
عوامل هنگام زایمان :زایمان مش��کل از فعالیته��ای عادی زندگی را با اندک
و طوالن��ی ،زایمانه��ای غیربهداش��تی ،تف��اوت یا آهس��ته تر از دیگ��ران انجام
دهند .آنچه یک معلول نیاز دارد پذیرفتن
ضربات وارده به نوزاد هنگام تولد.
و باور کردن تواناییهای اوست نه غصه
راههای پیشگیری از معلولیت ها خوردن برای ناتوانی وی.
پرهی��ز از ازدواجه��ای فامیل��ی،
عل��ت معلولیته��ای جس��می و
مراقبته��ای دوران ب��ارداری ،تغذی��ه
صحی��ح م��ادر ،اجتناب از باردار ش��دن حرکتی چیست؟ و چگونه باید با آنها
در س��نین باالی  35سال و زیر  18سال ،برخورد کرد؟
افراد مبتال به ضایعات نخاعی ،معموالً
مصرف نک��ردن دارو در هنگام بارداری،
اجتناب از در معرض اش��عه قرار گرفتن از ناحیه پا دچار ناتوانی هستند و فلجهای
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روی خود را به س��مت فرد نگهداش��ت
ت��ا بتواند با لب خوانی منظور ما را درک
کند .صحبت با صدای بلند باعث میشود
که وی نتواند منظور ما را به خوبی درک
کند .چ��ون در این حال��ت ،لب خوانی
مشکل میشود.

مغزی میتواند هر یک از اندامها یا همه
آنها را مبتال س��ازد .بیماریها ،حوادث
و تصادف��ات نیز میتوانند س��بب بروز
نوعی نارس��ایی حرکت��ی در فرد گردند.
در برخورد با معلول جس��می باید ضمن
توجه ب��ه محدودیته��ای حرکتی فرد،
دیگ��ر تواناییه��ای او در حدی تقویت
به چه افرادی عقب ماندگان ذهنی
ش��ود که حتی االمکان بتواند نارساییها
میگویند؟
را جبران کند.
عقب ماندگان ذهنی ،افرادی هس��تند
با افراد نابینا چگونه باید برخورد ک��ه از نظ��ر فعالیتهای ذهنی ،نس��بت
ب��ه همس��االن خ��ود نارس��ایی دارند و
کرد؟
در برخورد ب��ا فرد نابین��ا باید تالش عقب ماندهان��د .در نتیجه از نظر توانایی
نمود تا در صورت وجود بینایی حتی به یادگی��ری ،همس��ازی ب��ا محی��ط ،بهره
صورت جزیی ،با اس��تفاده از روشهای ب��رداری از تجربی��ات ،درک مفاهی��م،
مناس��ب ،مهارتهای فرد را در استفاده قضاوت و اس��تدالل صحیح ،به درجات
از آن ب��اال برد .تقویت حواس دیگر فرد ،مختلف محرومند.
وی را در مواجهه با عوامل محیطی موفق
عقب ماندگان ذهنی به چند گروه
تر میسازد.
وضعی��ت زندگی و اثاثی��ه منزل ،باید تقسیم میشوند؟
آموزش پذیر :بهره هوش��ی این افراد،
به نحوی چیده ش��ود تا نابین��ا بتواند به
راحتی وسایل مورد نیاز خود را پیدا کند .بین  50-70اس��ت .این گ��روه ،به طور
خوشبختانه امروزه با اس��تفاده از الفبای کل��ی چه به لحاظ ح��رکات و حواس و
بریل ،نابینایان میتوانند با س��واد شوند ،چه به لح��اظ روانی ،از ک��ودکان عادی
کندتر هس��تند .س��ازگاری اجتماعی این
بخوانند و بنویسند.
افراد ،به ش��رایط محیطی آنها بس��تگی
با افراد ناش��نوا چگونه باید برخورد دارد .در برخورد با این افراد ،باید متوجه
محدودیتهای ذهنی آنها بود .انتظارات
کرد؟
در برخ��ورد با افراد ناش��نوا باید آرام والدین نیز باید با توجه به ش��رایط ذهنی
و ش��مرده صحبت کرد و موقع صحبت آنها باشد.
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تربی��ت پذیر :بهره هوش��ی این گروه،
بین  25 -50است .به لحاظ عاطفی وضع
بسیار متغیری دارند .معموالً وقتی چیزی
را طلب میکنند مهربان و مطیع هس��تند،
لیک��ن در مقاب��ل مخالفته��ای دیگران
حم�لات خش��م و غض��ب و عصبانیت
ش��دید از خود بروز میدهن��د .توانایی
ذهنی این افراد در هر س��نی که باشند در
حد تواناییهای ذهنی کودک  6 -7ساله
باقی میماند .والدین ،در برخورد با آنها
بای��د به توانایی ذهنی آنها توجه کنند و
در هر حال ،توجه داشته باشند که اگرچه
از لحاظ جس��می ،روز ب��ه روز بزرگتر
میش��وند ول��ی در تواناییه��ای ذهنی،
همچنان محدودیت دارند.
حمایت پذیر :بهره هوش��ی این گروه،
در حد  25و کمتر از آن اس��ت .به لحاظ
ظاهر ،وض��ع چهره اغلب ای��ن کودکان
غیرعادی اس��ت و توانای��ی کنترل خود
را ندارن��د .در اکثر موارد آب دهانش��ان
از گوش��ه لبها به طرف خارج سرازیر
اس��ت .بسیاری از آنها در ایستادن و راه
رفتن مش��کل دارند .به لحاظ عاطفی نیز
حالت بی تف��اوت دارند .با آموزشهای
مناس��ب از طریق به کارگیری مکانیس��م
ش��رطی در بعض��ی از این اف��راد ،آنها
میتوانن��د در برخ��ی ام��ور ش��خصی
هم��کاری کنند؛ ولی در هر حال در اکثر
موارد ب��رای زنده ماندن ،محتاج حمایت
دیگران هستند.

اخبار رعد

دانشگاه
زير چرخ ويلچر معلولين

در ايران حدود س��ه ميليون معلول داريم كه اين اقشار همواره
با مشكالت روبرو هستند.
عدم مناسب سازي بسياري از اماكن عمومي ،نبود وسيله حمل
و نقل مناس��ب و ...همه و همه از مش��كالت هستند كه معلوالن
جامعه با آن روبرو هستند.
ام��ا به تازگي موسس��ه اي در تهران تحت
عنوان موسس��ه رعد ش��روع به كار كرده كه
براي معلوالن مناس��ب س��ازي و تجهيز شده
است.
موسس��ه آموزش علمي كارب��ردي رعد به
عنوان اولين موسس��ه اي اس��ت كه در سطح
آموزش عالي براي معلوالن مناس��ب س��ازي
شده اس��ت ،دانش��جويان اين دانش��كده در
رش��تههاي گرافيك كامپيوتر ،حس��ابداري و
مدد كاري اجتماعي مشغول به تحصيلاند.
شايد آن چه كه موجب تفاوت موسسه ي
رعد با ديگر موسس��ات شود وجود سرويس
رفت و آمد و همچنين كلينيك توانبخش��ي و
فيزيوتراپي اين موسسه است.
اين س��بك فيزيوتراپي به دانش��جويان توانياب كمك بسياري
كرده و بس��ياري از اين دانشجويان با استفاده از اين مركز توانايي
راه رفتن را در حد مطلوبي پيدا كردند.
از ديگ��ر امكان��ات اين مركز مناس��ب س��ازي ش��دن راهرو،
دستشويي ،آسانسور و سالن غذاخوري براي دانشجويان است.
يكي ديگر از مزاياي اين مركز اين كه دانشجويان معلول كامال
در كنار دانشجويان عادي مشغول به تحصيلاند.
خوددانشجويان معتقدند اين در كنار هم بودن كمك زيادي به
باال رفتن اعتماد به نفس معلوالن كند و باعث ميش��ود ديگران با
ش��رايط معلوالن بيشتر آشنا ش��وند و آنها را بهتر درك كنند در
اين دانشكده تنها  15درصد از دانشجويان معلول هستند اما قرار
اس��ت به زودي اين دانش��كده به طور كامل مخصوص معلوالن
شود و به طور صددرصد معلوالن را تحت پوشش قرار دهد.
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با حضور رئیس سازمان بهزیستی
کشور مرکز علمی کاربردی رعد
افتتاح شد
در آس��تانه میالد با س��عادت پیامبر
اکرم حضرت محمد(ص) و ایام با شکوه
ده��ه فجر انقالب اس�لامی نخس��تین
مرکز دانشگاهی تجهیز و مناسبسازی
ش��ده توانیابان(معل��والن جس��می -
حرکتی) با عنوان مرکز علمی کاربردی
رعد افتتاح ش��د .گزارش روابط عمومی
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در این
مراسم که دکتر هاشمی رئیس سازمان
بهزیس��تی کش��ور به همراه جمعی از
معلوالن ،مدیران و مس��ؤوالن سازمان
بهزیس��تی کش��ور و بهزیس��تی استان

تهران در آن حضور داشتند.
در ابتدای این مراس��م دکتر حسین
عالقه بند رئیس مرک��ز آموزش علمی
کاربردی رعد با یادآوری ضرورت توجه
به توانمندس��ازی افراد دارای معلولیت
و فراهم آوردن زمینههای رش��د علمی
این گروه از افراد دارای معلولیت تأکید
کرد:
در ط��ول تاریخ نخبگان و مش��اهیر
برجس��تهای از میان اف��راد معلول آثار
فاخر و ارزندهای به جامه بشری عرضه
کردهاند.
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این نکت��ه مؤید وج��ود تواناییهای
خاص در جمع این گروه از افراد جامعه
اس��ت .وی ب��ا بیان تاریخچ��ه مختصر
از نحوه ش��کل گیری و تأس��یس مرکز
علمی کاربردی رعد اظهار داش��ت :این
مرک��ز در ح��ال حاضر با برگ��زاری 4
دوره آموزش��ی تعداد  250نفر دانشجو
ج��ذب کرده اس��ت و در نظ��ر دارد در
آینده نزدیک با مساعدت مسووالن امر
مجوز برگزاری دورههای کارشناس��ی،
کارشناسی ارشد و دکترا را اخذ نماید.
رئیس مرکز علم��ی کاربردی رعد با
دعوت از نهادهای مس��وول و افراد خیر
و نیکوکار اش��اره کرد :مجتمع آموزشی
نیک��وکاری رعد به منظور فراهم آوردن
زمین��ه ادام��ه تحصی��ل توانیاب��ان با
انجام بازدیدهای کارشناس��ی توس��ط
واح��د م��ددکاری تعداد مح��دودی از
دانش��جویان نیازمند را تحت پوش��ش
حمایتهای آموزشی قرار داده است.که
چنانچه امکانات دس��تگاههای اجرای و
نیکوکار به حمایتهای آموزشی جوانان
مس��تعد و توانیاب اختصاص مییابد
یقین��اً آث��ار ارزندهای در ش��کل گیری
حض��ور اجتماع��ی و اس��تقالل فردی
عزیزان توانیاب مشاهده خواهد شد.
در ادامه دکتر مریم رس��ولیان عضو
هیأت مدیره مجتمع رعد در س��خنان
کوتاهی ضمن معرف��ی این مجتمع به
تاریخچه فعالیتهای آن اش��اره کرد و
افزود :از سالها پیش هیأت مدیره رعد
در این اندیش��ه بود تا چرخه آموزشی
توانیاب��ان را بعد از برگ��زاری دورههای
فنیحرفهای طی  25س��ال گذش��ته با
فراهم آوردن ام��کان ادامه تحصیل در
مقاطع دانشگاهی تکمیل کند.

اخبار رعد

جمع آوری كمكهای نقدی و غیرنقدی شهروندان نیكوكار
جهت سیلزدهگان پاکستان
مجتم�ع آموزش�ی نیك�وكاری رعد هم�گام با
تالشه�ای نوع دوس�تانه ملت ش�ریف ایران در
زمینه یاری رس�انی به مردم س�یلزده پاكستان
اقدام به جمع آوری كمكهای نقدی و غیر نقدی
ش�هروندان نیكوكار میكند بدین منظور ش�ماره
حساب  338054718بانك تجارت شعبه هرمزان
به ن�ام مجتم�ع آموزش�ی نیكوكاری رع�د برای
كمكه�ای نقدی عزیزان خی�ر اختصاص یافته و
س�اختمان مركزی این مجتمع واقع در ش�هرك
غرب ف�از  2خیاب�ان هرم�زان خیاب�ان پیروزان
جنوبی كمكهای غیرنقدی شهروندان را دریافت
خواهد كرد.

همچنی��ن مجتمع رعد درآمد روز اول
مراسم جشنواره غذای رعد را كه از تاریخ
 21تا  23مهرماه برگزار شد را برای كمك
به م��ردم نیازمن��د پاكس��تان اختصاص
داد .مجتمع آموزش��ی نیكوكاری رعد از
تم��ام اعضا ،گروههای همی��اری بانوان و
جوانان ،دوس��تداران و شهروندان محترم
دعوت به عم��لآورد که در این امر خدا
پسندانه مشاركت کنند.
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کارآموزان رعد در مقابل آنفلوآنزا
واکسینه شدند

با همکاری بهزیس��تی اس��تان
ته��ران و توزی��ع واکس��نهای
آنفلوآن��زا ،در مرحله اول  65نفر
از کارآم��وزان در مقاب��ل بیماری
آنفلوآنزا واکسینه شدند.
ب��ه گ��زارش روابطعموم��ی
ع رع��د؛ کتای��ون حقیقی
مجتم�� 
مس��ؤول کلینی��ک توانبخش��ی
دکت��ر مولوی وابس��ته به مجتمع
رعد در گفتوگ��وی کوتاهی با
خبرنگار ای��ن واحد ضمن اعالم
این مطلب افزود :بهزیستی استان
تهران به منظور افزایش س�لامت
کارآم��وزان مجتمع رعد ،اقدام به
توزی��ع رایگان تعدادی واکس��ن
آنفلوآنزا کرده است.
وی افزود :ب��ا توجه به اینکه
تزریق این واکسن طی سالهای
اخیر به منظور پیش��گیری از ابتال
ب��ه بیم��اری آنفلوآنزا و س��رما
خوردگی متداول شدهاس��ت در
مرحل��ه اول  65نفر از کارآموزان
واکسینه شدند و به زودی به تمام
کارآموزان تزریق خواهدشد.
در پایان مجتم��ع رعد مراتب
قدردان��ی خ��ود را از س��ازمان
بهزیس��تی ب��رای حمای��ت از
توانیابان کارآموز اعالم میکند.
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اخبار رعد

دكتر سعيد ميرزا آقايي:

پوكي استخوان از سوي سازمان بهداشت جهاني
اپيدمي خاموش قرن معرفي شدهاست

ب��ه دع��وت گ��روه همی��اری بانوان
مجتمع رعد ،سخنراني علمي با موضوع
پيش��گيري از پوكي اس��تخوان به روش
طب سنتي توسط دكتر سعيد ميرزا آقايي
برگزار شد.
به گزارش روابطعمومي مجتمع رعد؛
دكتر ميرزا آقايي كه در زمينه طب سنتي
ايران صاحب تألي��ف و تحقيقات متعدد
اس��ت .بيماران زيادي را به همين روش
درم��ان كرد ه و مجموع��ه كتابهاي راز
طول عمر توسط وي تأليف شده است.

وي با اش��اره به ش��يوع بيماري پوكي
اس��تخوان در جه��ان امروز ،ي��ادآوري
كرد :از سوي س��ازمان بهداشت جهاني
( )WHOاي��ن بيماري به عنوان اپيدمي
خام��وش ق��رن معرف��ي شدهاس��ت و
همانطور كه همه ميدانند اپيدمي به معني
همهگيري ،استفاده ميشود كه گاهي اين
همه گيري واضح و آش��كار اس��ت مثل
آنفلون��زا كه همه مش��اهده كردند .اما در
برخي موارد همهگيري خاموش و پنهان
پيش ميرود و اغلب متوجه آن نميشوند

كه به همهگيري خاموش معروف است.
به همين خاطر س��ازمان بهداشت جهاني
ده��ه اخير را به عنوان دهه اس��تخوان و
مفاصل معرفي كردهاست.
دكتر ميرزا آقايي به سن رشد و تراكم
استخوان اش��اره كرد و گفت :تا سن 25
س��ال حجم و تراكم اس��تخوان در افراد
افزايش مييابد و از س��ن  26س��ال اين
تراكم ميتواند يا كم شود يا ثابت بماند و
طب سنتي بايد روشهايي را معرف كند
كه بعد از  26س��الگي تراكم استخوانها
ثابت بماند.
مؤل��ف كتابه��اي راز ط��ول عمر با
تأكي��د بر اهمي��ت ويتامي��ن Dدر بدن
انس��ان ،اش��اره كرد :ويتامين  Dروي 3
عضو بدن انس��ان تأثي��رات مهمي باقي
ميگذارد .اول روي سيس��تم گوارش اثر
ميگذارد .اگ��ر ويتامين  Dدر سيس��تم
گوارش وجود داشتهباشد كلسيم جذب
ميش��ود .دس��تگاه بعدي كليهها هستند
بدي��ن معني كه ويتامي��ن  Dموجب باز
جذب كلس��يم توس��ط كليهها ميشود و
در نهايت ويتامين  Dروي فعالس��ازي
سلولهاي استخوانساز تأثير مثبت دارد.
در بخش��ي از اي��ن مراس��م حضار با
طرح سؤاالت گوناگون در زمينه خواص
خوراكيها و داروها از نگاه طبس��نتي
پاس��خهاي خود را از آقاي دكتر س��عيد
ميرزا آقايي دريافت كردند.
در خاتمه اين مراس��م نش��ان سيمين
مجتمع رعد كه ب��ه نيكوكاران ويژه عطا
ميشود توس��ط صديقه اكبری ميرعامل
مجتم��ع رعد به دكتر س��عيد ميرزا آقايي
اهدا شد.
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سرپرستی بیش از  180معلول توسط یک مددجو
مددجوی��ی که تاکنون توانس��ته برای
 64زوج در مناط��ق مح��روم ش��رایط
ازدواج فراه��م کند در همایش تجلیل از
یاریگ��ران مهرورز گفت :در طول تاریخ
تنه��ا نام عدهای از اف��راد که به فکر حل
مشکالت مردم بودند بر زبانها باقی ماند.
موس��ی محمدی ،یکی از کار آفرینان
برتر کشور در همایش یاریگران مهرورز
که عصر روز پنج شنبه در سالن ولیعصر
فرهنگسرای وال به همت موسسه خیریه
امام علی (ع) برگزار شد ،گفت :سال 54
در روس��تای کوچکی زندگی میکردم،
در آن روس��تا پس��ربچههای هم سن و
س��ال من همیش��ه در مغازهها نوش��ابه
میخوردن��د و من آنها را نگاه میکردم
چون پول نداش��تم نوشابه بخرم .یکی از
آنها همیش��ه آخر نوشابه را برای من و
دوس��تانم نگه میداشت .سالها بعد من
کار ک��ردم و وضع مالی ام بهتر ش��د .اما
او و خانم��ش ف��وت کردن��د و از آنها
 5فرزن��د باق��ی ماند و م��ن فرزندان او
را به سرپرس��تی قبول ک��ردم .این همان
مهرورزی اس��ت که در ذهن انس��انها
میماند و یک روز به کمکمان میآید.
او ک��ه بیش از  180معل��ول را تحت
پوش��ش خود قرار داده اس��ت ب��ا بیان
اینکه یکی از راههای موفقیت ،انس��ان
دوس��تی اس��ت گفت :باید ب��ا بیماری
حس��ادت که اجازه پیشرفت را به انسان
نمیده��د مبارزه کرد و ی��ار و غمخوار
یکدیگر باشیم.
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نوروزی
با نگاه��ی کوتاه ب��ه محتویات مواد
غذای��ی اصلی س��فره عید میت��وان با
اطمینان بیان ک��رد که اکثر مواد غذایی
مورد اس��تفاده در این سفره سرشار از
مواد معدنی و ویتامینهایی اس��ت که
ضم��ن تقویت سیس��تم دفاع��ی بدن،
جسم انس��ان را در بلندمدت در مقابل
خط��رات ابتال به بیماریهای س��خت
و مزم��ن مانند س��رطان و بیماریهای
قلب��یـ عروقی محافظت میکند .هفت
سین شامل  7سین غذایی است که هر
کدام میتواند س��مبل سالمتی و طول
عمر و زندگی باشد.

هفتسـیــــــ

یا مقلب القلوب و االبصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول و االحوال
حول حالنا الی احسن الحال

سیب ،سمبل زیبایی و سرشار از
سالمتی
ردپای سیب را به فراوانی میتوان در
داستانهای اساطیر یونان و روم باستان
یافت که در آن دوره ،نشانه جاودانگی
یا تناسخ بود.
در گذشته از س��یب به عنوان غذای
خدای��ان و الههه��ا یاد ش��ده اس��ت.
همچنی��ن به عن��وان پ��اداش کار نیک
هدی��ه داده میش��د .امروزه س��یب از
میوهه��ای پرطرف��دار و خوش��مزه در
جهان محسوب میشود.
سنجد
جال��ب اس��ت بدانید که س��نجد
درخت��ی کوتاه و پرخار ب��ا برگهایی
سماق ،سمبل روش��نایی و غلبه اگر حواس��مان نباشد میتواند موجب
ش��بیه بید و گلهای خوشهای سفید یا
مسمومیت و خارش شود.
زرد رنگ بسیار خوشبو است .خواص بر شیطان
در برخ��ی از کش��ورها از س��ماق
این گیاه اغل��ب در مناطق مدیترانه،
سنجد بسیار قابل توجه است .این میوه
منب��ع قابلتوجه��ی از ویتأمین  Eو  Cجنوب ایتالیا ،آسیایشرقی به ویژه در نوش��یدنی تهی��ه میکنن��د ک��ه جهت
و رنگدان��ه کاروتن اس��ت که همگی ایران دیده میشود .انواع متنوعی دارد تسکین درد معده و اختالالت گوارشی
که برخی از آنها جنبه تزئینی داشته و مؤثر است.
خاصیت آنتیاکسیدانی قوی دارند.
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ــــنسـالمتی

را نی��ز کاه��ش میده��د .به واس��طۀ
داشتن آلیس��ین (نوعی آنتی اکسیدان)
و همچنی��ن خ��واص ض��د باکتریایی،
هلیکوباکتر پیلوری (مولد زخم معده)
از بین میرود.
سرکه ،سمبل صبر و گذر زمان
سقراط معتقد بود که سرکه خاصیت
آنتیبیوتیکی دارد و در درمان پنومونی
(ذاتالری��ه) ،بیماریه��ای ناش��ی از
کمبود ویتامین  Cو زخمها مؤثر است.
همچنین ب��رای س��رکه خواصی مانند
جلوگیریکنن��ده فش��ارخون و کاهنده
کلسترول قائل هستند.
س��منو ،نشان اس��تقامت و شیرین
کامی
سمنو در بردارنده جوانه گندم است
ک��ه در س��الهای اخی��ر ،اهمیت ویژه
جوان��ه گن��دم در رژیم غذای��ی افراد
مشخص ش��ده و بیش از همیشه مورد
توج��ه متخصصان غذایی ق��رار گرفته
است ،طوری که قرار دادن آن در سبد
غذایی توصیه میشود.

ـ ای��ن گیاه ب��رای بیم��اران دیابتی
مفید اس��ت ،زی��را این گی��اه در افراد
دیابت��ی مانع از فرآین��د ترکیب گلوکز
ب��ا ملکولهای پروتئی��ن حیاتی بدن و
تغیی��رات ش��یمیایی و عملک��رد آنها
میشود.

سیر ،طبیب گیاهی روی زمین
ـ س��یر خاصی��ت ض��د قارچ��ی و
ض��د باکت��ری دارد و در مب��ارزه ب��ا
مس��مومیتهای غذای��ی از جمل��ه
سالمونال مؤثر است.
ـ س��یر ام��کان بروز س��رطان معده
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سبزه ،مظهر سالمتی روح و روان
س��بزه مظهر سرس��بزی و ش��ادابی
است و قرار دادن سبزه و گل در سفرۀ
هفتسین باعث ش��ادی و شادابی که
غذای روح است میشود.
در خاتمه توصیه میش��ود همیش��ه
و در همه حال به فکر حفظ س�لامت
روح و جس��م خ��ود باش��ید ،چرا که
سرچش��مه موفقیت در جامعه بشری،
سالمت جسم و روان است.

نوروزی

بسیار سفر باید
گلگشت بهاری
آذربایجان شرقی

 بازاري كه ماركوپولو از آن خريد كرد
بازار از آن جاهايي اس��ت كه هميشه در برنامه سفر جاي دارد؛ اما بازار تبريز
در ميان بازارهاي ايران چيز ديگري اس��ت .بازاري با يك كيلومتر مربع وسعت
كه لقب بزرگترين بازار سرپوشيده ايران را يدك ميكشد .اين بازار تاريخي كه
حتي ماركوپولو نيز از آن ديدن كرده ،در مركز شهر تبريز جاي دارد و تجارتخانهاي
است با  16راسته 14 ،داالن 20 ،تيمچه 25 ،سرا 7 ،چهارسوق 8 ،هزار دكان14 ،
مس��جد و تعدادي مدرسه و حمام و زورخانه .ديدن بازار تبريز خصوص ًا تيمچه
مظفريه ،سراي امير ،بازار طالفروشان و تيمچههاي اول و دوم و سوم حاج شيخ را از
دست ندهيد.

گلگشت بهاری
آذربایجان غربی

 زيارت حواري مسيح در قرهكليسا
منطقه چالدران در آذربايجان غربي ،نه فقط برخوردار از طبيعتي زيباس��ت ،بلكه
يكي از كهنترين آثار جهاني ايران به نام قره كليس��ا يا كليس��اي تادئوس مقدس را
در خود جاي داده است .تادئوس كه از حواريون مسيح(ع) بود ،در سفري به شرق
در اين نقطه توقف كرد و به روايتي در همين جا نيز درگذش��ت .بناي كليسا از دو
بخش ش��رقي با سنگهاي س��ياه و غربي با سنگهاي سفيد تشكيل شده است و با
قدمتي حدود  700سال بناي جالبي است .اكنون در آن حدود هيچ مسيحي زندگي
نميكند و فقط يك روستاي كردنشين در كنار كليسا وجود دارد .گردشگران معموالً
از سمت ماكو به قره كليسا ميروند.
 نشانه ظهور پيامبر اسالم(ص) در تختسليمان
حتم ًا ش��ما هم ش��نيدهايد كه يكي از نش��انههاي تولد پيامبر اس�لام(ص)
خاموش شدن آتشكده آذرگشسب بود .يعني همان آتشكدهاي كه آتش شاهان و
ارتشيان ساساني در آن شعله ور بود .ميدانيد بقاياي آن آتشكده كجاست؟ در آذربايجان
غربي و در نزديكي شهر تكاب .اينجا بقاياي آتشكده و كاخهاي شاهان ساساني و آثار
ديگري چون زندان سليمان و كوه بلقيس كه در سالهاي اخير در فهرست آثار جهاني
ثبت شدهاند ،چشم به راه مسافران هستند .محيط پيرامون تخت سليمان در بهار بسيار
زيباس��ت و درياچه تخت س��ليمان هم كه آبش از دل زمين ميجوش��د ،اين زيبايي را
دوچندان كرده است .يادتان باشد كه شنا در اين درياچه بي نهايت خطرناك است.

گلگشت بهاری
اردبیل

 مالقات شيخ صفي پيش از جهاني شدن
اردبيليها به مس��افراني كه سراغ ديدنيهاي شهرشان را ميگيرند ،بيهيچ درنگي
مجموعه بقعه ش��يخ صفيالدين اردبيلي را نشان ميدهند و از اينكه اين مجموعه در
فهرس��ت آثار جهاني يونسكو ثبت شد ،بسيار خوش��حالند .اين مجموعه مدفن شيخ
صفيالدين اردبيلي جد اعالي ش��اهان صفوي و برخي ديگر از بزرگان اين سلس��له
مانند ش��يخ حيدر و ش��اه اسماعيل صفوي اس��ت .صفويه در  228سالي كه بر ايران
حكومت كردند ،در آراس��تن اين بنا س��نگ تمام گذاشتند و حاال بخشهاي مختلف
اين مجموعه ش��كوهمند همچ��ون گنبد اهلل اهلل ،چينيخانه ،قنيلخانه ،ش��ربتخانه،
نقارهخانه ،مسجد جنت سرا و ...چشم به را ه مسافران نوروزي هستند.
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بسیار سفر باید
گلگشت بهاری
اصفهان

 مايه حسرت آپارتماننشينها
اگر از آن دسته كساني هستيد كه از زندگي در آپارتمانهاي كوچك خسته شدهايد،
دي��دن خانههاي تاريخي كاش��ان برايتان ي��ك تجربه جديد و ملغم��هاي از هيجان و
حس��رت خواهد بود .خانههايي كه گاه هفت دس��ت حياط و بيش از هش��تاد اتاق

دارند و آدمي را در برابر اين پرس��ش قرار ميدهند كه چه كسي يا كساني در
اين خانهها زندگي كردهاند .خانههاي تاريخي كاشان را بايد در محله ميراحمد
بازدی��د كنيد .در اين محله پنج خانه اش��رافي عام��ري ،طباطبايي ،بروجردي،
عباس��يان و ت��اج ب��ا معماري بينظيرش��ان گردش��گران را به س��وي خويش
ميخوانند .در اين محله ديدن حمام شكوهمند ميراحمد را نيز از دست ندهيد.
 حمامي كه  300سال داير بود
اصفه��ان كه ما «نصفجهان» اش ميخوانيم ،در تعبيري ديگر ،نصف نهان هس��ت.
زيرا بس��ياري از آثار تاريخياش از ديد گردش��گران پنهان ماندهاند .از جمله اين آثار
حمام عليقلي آقا در نزديكي ميدان ش��هداي اصفهان و در محله عليقلي آقاس��ت كه در
زمان صفويه س��اخته ش��ده و از آن زمان تا س��ال  1372به مدت  300س��ال داير بوده
اس��ت .اين حمام در سالهاي اخير بهوسيله شهرداري اصفهان مرمت و تبدیل به موزه
مردمشناس��ي شده است .كنار حمام يك مس��جد و بازارچه قديمي هم وجود دارد كه
ه��ر دو از يادگارهاي عليقلي آقا هس��تند .اين مرد نيكوكار يكي از بزرگان اصفهان
در اواخر دوره صفويه بود.
گلگشت بهاری
ایالم

گلگشت بهاری
بوشهر

 سربه دامان كبير كوه

ايالميه��ا اذعان دارند كه زيباترين و پرجاذبهترين جاي استانش��ان منطقه كبيركوه و
د ّره ش��هر در شرق استان اس��ت .بيش از هرچيز جنگلهاي بلوط ،مراتع سرسبز،
تنگههاي ش��گفتانگيز مانند تنگه بهرام چوبي��ن ،رمههاي بزرگ و هواي معتدل،
مس��افران را محو خويش كند .س��پس نوبت به آثار تاريخي ميرسد؛ استحكامات
باس��تاني تنگه بهرام چوبين ،بقاياي شهر باستاني دره شهر به وسعت  200هكتار،
قلعه زيرزميني هزار در ،قلعه پوراش��رف و زيباتر از همه پل گاوميش��ان كه بناي
اوليهاش مربوط به دوره ساس��اني اس��ت و روي رود سيمره قرار دارد .سيمره را
وحشيترين رود ايران دانستهاند و اگر از آن بگذريد در آن سوي رود قدم به
استان لرستان ميگذاريد.

 سفر به عصر قاجار در بوشهر
اس��تان بوشهر با س��احل طوالني در خليج فارس و هواي معتدل در فصل بهار ،جاي
مناسبي براي سفر نوروزي است .در شهر بوشهر عالوه بر ساحل زيباي خليج فارس ،بافت

تاريخي را از دست ندهيد .گذر از كوچهها و ديدن خانههاي قديمي بوشهر حكم
سفر به دوران قاجار را دارد .از جمله عمارتهاي قديمي بوشهر عمارت ملك در
 8كيلومتري شهر است كه  100سال پيش بوسيله معماران فرانسوي براي تاجري
به نام محمد مهدي ملك التجار ساخته شده است .او در سفر به فرانسه به كاخهاي
قرون وس��طايي آن جا عالقمند ميشود و دستور ميدهد كه يك نمونهاش را در
بوشهر برايش بسازند .اگر به ديدار عمارت ملك رفتيد ،پارك ساحلي آب شيرين
كن در مجاورت آن را از ياد نبريد.
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نوروزی

بسیار سفر باید
گلگشت بهاری
تهران

 نوروز در گلستان تهران
خيليها ميگويند هيچ زماني براي تهرانگردي بهتر از نوروز نيست .چرا كه در اين زمان،
شهر روزهاي خلوت و پاكيزهاي را سپري ميكند.
باغ و كاخ گلستان تهران در ميدان  15خرداد كه هميشه ميان دود و دم مركز شهر گرفتار
اس��ت ،در فصل بهار با گلها و حوضها و درختان كهنسال خود رويايي جلوه ميكند .اين
ج��ا با بناهايي چون اي��وان تخت مرمر ،خلوت خانه كريم خاني ،عم��ارت بادگير ،تاالر آيينه،
تاالر س�لام ،عمارت برليان ،حوضخانه و از همه شهرهتر شمسالعماره به مدت  135سال مركز
فرومانروايي ش��اهان قاجار بود .اما اكنون موزهاي اس��ت كه سرك كشيدن به همه گوشههايش
يكي دو روز وقت ميخواهد.

 گنجهاي خانه قوامالسلطنه
موزه آبگينه و سفالينههاي ايران در خيابان سي تير تهران هم از اين جهت كه
زيباترين آبگينهها و سفالينهها را از هزارههاي پيش از ميالد تا دوران معاصر به
نمايش ميگذارد و هم بدين سبب كه همه اينها در خانهاي زيبا و قديمي جاي
گرفته ،بهترين جا براي گذران يك نيمهروز نوروزي اس��ت .اين خانه اش��رافي
س��ابق ًا به قوامالسلطنه از نخست وزيران عصر مشروطه تعلق داشت .معماري
خان��ه خصوص ًا ب��ا تزئينات آجري بيرونياش آن را در زم��ره بهترين خانههاي
تاريخي تهران قرار ميدهد و آبگينهها و سفالهاي به نمايش درآمده در آن سير
اي��ن هنر در ايران را معرفي ميكند .مدل برخي از اين آثار در فروش��گاه موزه
عرضه ميشود.
گلگشت بهاری
چهارمحالوبختیاری

 دشت اللههاي واژگون
استان چهار محال و بختياري را به صفت اللههاي واژگون ميشناسند كه به نوعي
نماد اين اس��تان به ش��مار ميرود .حيف است كس��ي در فروردين و ارديبهشت به
چهارمحال و بختياري سفر كند و اللههاي واژگون را نبيند .دشت اللههاي واژگون
با  3400هكتار وس��عت در  12كيلومتري چلگرد و نزديك روس��تاي بنواس��تكي از
توابع شهرس��تان كوهرنگ قرار گرفته و پوشيده از اللههاي واژگون در دو رنگ زرد
و قرمز اس��ت كه آنها را اش��ك مريم نيز ميخوانند .البته اگ��ر در روزهاي ابتدايي
نوروز به دشت اللههاي واژگون برويد ممكن است هنوز اثري از آنها نيابيد .اما اگر
يافتيد از چيدنشان خودداري كنيد .زيرا اينگونه كمياب در خطر انقراض قرار دارد.

گلگشت بهاری
خراسان جنوبی

 شهري با كاله فرنگي
بيرجند كه چند س��الي اس��ت از زير س��ايه مش��هد بيرون آمده و خود مركز
اس��تان خراسان جنوبي شده است ،مثل همه شهرهاي كويري ايران آثار تاريخي
بسيار دارد .نماد تاريخي بيرجند ارگ شش طبقه كاله فرنگي است كه در دوره
قاجار به حكام محلي بيرجند تعلق داشته است .در كنار اين ارگ ،قلعه بيرجند
كه بر تپهاي مش��رف به شهر قد برافراش��ته و حال و هوايي شبيه ارگ بم دارد،
گردش��گران زيادي را به خود جذب ميكند .عمارت و باغ اكبريه ،مجموعه باغ
ش��وكتآباد ،باغ و عمارت رحيمآباد ،حسينيه نواب ،خانه پردلي و آبانبارهاي
قديمي برخي ديگر از ديدنيهاي بيرجند هستند.
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بسیار سفر باید
گلگشت بهاری
خراسان رضوی

گلگشت بهاری
خراسان شمالی

گلگشت بهاری
خوزستان

 راه رفتن بر جاي پاي امام رضا (ع)
كساني كه از سمت غرب به مشهد ميروند ،از كنار نيشابور ميگذرند و شايد
لختي هم براي اس��تراحت در آن توقف كنند .اين همان راهي اس��ت كه 1200
س��ال پيش امام هش��تم عليهالس�لام طي كرد تا به مرو برود .در واقع مسافران
مشهد همان راه را طي ميكنند اما با  1200سال فاصله! يادگار عبور امام از اين
ناحيه باغ تاريخي قدمگاه اس��ت كه در بقعهاش جاي پاي حضرت به يادگار بر
س��نگ نقش بسته اس��ت .باغ قدمگاه در  40كيلومتري شرق نيشابور از چشمه
زاللي سيراب ميشود كه ميگويند به اراده امام رضا(ع) از زمين جوشيده است.
در اين باغ ،ايرانيان تخيل خود از بهشت را به منصه ظهور رساندهاند.
 توقف در ديار سربداران
سبزوار بر سر راه تهران به مشهد يك شهرايده آل براي توقف كوتاه مدت است.
اين شهر چنان كه از نامش برمي آيد ،شهري است سبز و خرم با باغهايي چون باغ
ملي و ميدانهاي بزرگي كه بيش��تر شبيه پارك هستند .مسجد جامع شهر كه يادگار
س��ربداران است ،باغ آرامگاه مالهادي سبزواري ،بناي يادبود موالنا حسين كاشفي،
مصال ،امامزاده يحيي ،امامزاده ش��عيب ،منار خس��روگرد و مسجد هزار ساله پامنار
بخش��ي از ديدنيهاي سبزوار را تش��كيل ميدهند و روزهاي به يادماندني را براي
گردش��گران رقم ميزنند .اگر ميخواهيد در سبزوار چادر بزنيد ،يكي از اين سه جا
را پيشنهاد ميكنيم :باغ ملي ،ميدان شهيد بهشتي و پارك ارم.
 ديدار چند قوم كنار يك چشمه
ش��هر بجنورد مركز اس��تان خراسان شمالي ،اغلب منزلگاه كساني است كه از راه شمال

به مشهد ميروند يا از آن طريق از مشهد بازميگردند.
پيرامون بجنورد به سمت استان گلستان ،پوشيده از جنگلهايي است كه ميتوان
در سايه سار درختانش اتراق كرد .اما درون شهر هم ديدنيهاي زيادي وجود دارد.
مهمترينشان عمارت آيينه خانه و عمارت سردار مفخم (بيمارستان مفخم) است كه
با معماري زيباي خود از دوره قاجار به يادگار ماندهاند .در  8كيلومتري جنوب ميبد
نيز چشمه بشقارداش با محيط مصفاي پيرامونش بهترين جا براي گذران يك روز
بهاري اس��ت؛ خصوص ًا كه امكانات گردشگري مناسبي در آنجا مهيا شده است .در
بجنورد ميتوانيد كرد و ترك و فارس و تركمن و تات را كنار هم ببينيد.
 ديدار با مادر معابد ايران
زيگورات چغازنبيل را مادر معابد ايران لقب دادهاند .اين معبد بزرگ  3300سال پيش
توس��ط پادشاه عيالم براي پرستش خدايان عيالمي س��اخته شد .زيگورات ،ساختماني 5
طبقه با حدود  52متر ارتفاع بوده اس��ت؛ اما اكنون فقط طبقات اول و دوم به بلنداي 25
متر باقي اس��ت و آوار سه طبقه فروريخته به شكل تلي از خاك در باالي زيگورات ديده
ميشود .نظام پلكاني زيگورات نماد عروج به آسمان است و طبق عقيده عيالميان باالترين
طبقه آن ،جايگاه زندگي خداي عيالم بوده است .اين اثر منحصر به فرد كه در فهرست آثار
جهاني يونسكو ثبت شده ،در  35كيلومتري جنوب شرقی شهر شوش قرار دارد.
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نوروزی

بسیار سفر باید
گلگشت بهاری
زنجان

گلگشت بهاری
سمنان

 نسخه دوم غار عليصدر
آنهايي كه در نوروز با خودروي شخصي به استان زنجان سفر ميكنند ،ميتوانند
ب��ه ديدن يكي از زيباترين غارهاي آهكي جهان يعني غار كتلهخور بروند .اين غار
زيباي خش��كي آبي در 80كيلومتري جنوب شهر خدابنده قرار دارد و آنقدر شبيه
غار عليصدر همدان اس��ت كه برخي ميگويند ش��ايد آن سر غار عليصدر باشد،
خصوص ًا كه با آن همراس��تا اس��ت .در س��الهاي اخير براي بازديد گردشگران از
اين غار ،امكانات و خدماتي را در نظر گرفتهاند كه بهترينش��ان ايجاد مس��ير ويژه
براي حركت در دهليزهاي غار و تماشاي قنديلهاي بلورين آن با نورپردازيهاي
زيباست .بد نيست بدانيد كه كتلهخور 120ميليون سال عمر دارد.
 همسايگي جنگل و كوير در شاهرود
كس��اني كه در نوروز طالب جنگلاند ،به اس��تانهاي ش��مالي س��فر ميكنند و
قطع ًا مس��افران اس��تان كويري سمنان انتظار مواجهه با جنگل را ندارند .اما از قضا
اين اس��تان جايگاه بخشي از جنگلهاي بسيار ارزشمند ايران ،همچون جنگل ابر
اس��ت و لطفش هم به اين اس��ت كه در فاصلهاي كوتاه ميتوان از كوير به جنگل
و بالعكس رس��يد .براي ديدن جنگلهاي اس��تان س��منان و مناطق حفاظت شده
اين اس��تان كه پناهگاه انواع گونههاي گياهي و جانوري اس��ت ،بايد به شهرستان
ش��اهرود برويد .فقط به ياد داشته باش��يد كه اين جنگلها متفاوت از جنگلهاي
ش��مال هستند و رفتن به اعماقش��ان (خصوص ًا آنها كه در ارتفاعات قرار دارند)
مستلزم وجود راهنمايان محلي خبره است.

گلگشت بهاری
سیستان وبلوچستان

 بندر هميشه معتدل
چابه��ار در  756كيلومت��ري جنوب زاه��دان و بر كرانه درياي عمان ،مناس��ب
س��فر در همه فصول اس��ت؛ چرا كه در زمس��تان يكي از گرمترين مناطق ايران و
در تابس��تان خنكترين بندر جنوبي اس��ت .چابهار به عن��وان منطقه آزاد تجاري
جاذبههاي اقتصادي و تفريحي خاص خود را دارد .اما طبيعت زيبايش با پرندگاني
چ��ون فالمينگ��و و پليكان چيز ديگري اس��ت .جنگلهاي حرا ،چش��مههاي گل
افشان ،غراها و قبرستان و قلعه تاريخي تيس ،آرامگاه سيد غالم رسول و ساختمان
قديمي پس��ت ،زيباييهاي چابهار براي س��فر نوروزي را كامل ميكنند .همچنين
دهستان باهو كالت چابهار در مرز پاكستان ،مأمن تمساح پوزه كوتاه ايراني است.

گلگشت بهاری
فارس

 هم باغ ،هم خانه و هم موزه
شيراز شهر باغهاي خيالانگيز است :ارم ،عفيفآباد ،دلگشا ،نظر و ...در اين ميان خانه
ـ باغ نارنجستان قوام به خاطر عمارت فوقالعاده زيباي درونش چيز ديگري است .اين
عمارت در عصر قاجار توسط يكي از اعضاي خاندان قوام كه از خوانين و مالكين بزرگ
فارس بودهاند ،ساخته شده و ساختمانش با انواع تزئينات آيينهكاري و گچبري و خاتم
و نقاشي روي چوب تزئين شده است .در زير زمين آن نيز موزه باستانشناسي دانشگاه
ش��يراز برپاست .همچنين در كوچه كناري نارنجس��تان قوام ،خانه ديگري به نام خانه
زينتالملك وجود دارد كه در واقع ،اندروني نارنجستان بوده است .اينجا نيز بينهايت
زيبا و محل موزه فارسشناسي است.
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بسیار سفر باید
گلگشت بهاری
قزوین

 پدر چهلستون اصفهان در قزوين
حتم ًا ميدانيد پايتخت صفويه پيش از اصفهان در قزوين بود و شاهان صفوي
كه كاخ معروف چهلستون را در اصفهان بنا نهادند ،كاخي به همين نام در قزوين
داش��تند .اين كاخ دو طبقه با بيش از  400س��ال قدمت در زمان ش��اه طهماسب
صفوي ساخته شده و اكنون ميان باغي زيبا در مركز شهر قزوين قرار گرفته است.
درون آن نيز موزهاي از آثار تاريخي و هنري برپاس��ت .ضمن آن كه نقاش��يهاي
ديواري طبق��ه اول خود به موزهاي از نگارگري ميماند .اگر در نوروز به قزوين
رفتيد عالوهبر ديدن چهلس��تون ،ديدار بازار تاريخي اين ش��هر ،مس��جد جامع،
امامزاده حسين ،حسينيه امينيها و دروازه تهران را فراموش نكنيد.

گلگشت بهاری
قم

 نيمه پنهان حرم حضرت معصومه(س)
مهمترين جاذبهاي كه مس��افران نوروزي را به ش��هر قم ميكش��اند يا هنگام گذر از
اين ش��هر وادار به توقف ميكند ،بارگاه منور حضرت معصومه(س) است .حيف است
كس��ي حرم را ببيند و بدون ديدن نيمه پنهان اين مجموعه يعني موزه آستانه مقدسه از
حرم خارج شود .اين موزه يكي از قديميترين موزههاي ايران با بخشهاي متنوع چون
قرآنه��اي نفيس ،تابلوهاي خط و تذهيب ،مس��كوكات ،هنر فلزكاري ،درهاي قديمي
حرم ،فرش و قالي ،پارچههاي دس��تباف ،كاشيكاري ،س��فالينه و ...است .اينها آثاري
هس��تند كه از دورههاي دور يا در حرم مورد اس��تفاده بودهاند يا تقديم آستانه شدهاند.
ديدن موزه آستانه به منزله آشنايي با تاريخ قم و حرم حضرت معصومه(س) است.

گلگشت بهاری
کرمان

گلگشت بهاری
کردستان

 تمدن جيرفت در خانه هرندي
در س��الهاي اخير كش��ف ناگهاني آثار كهن در جيرف��ت و قاچاق آن به
خارج از كش��ور منجر به كشف تمدن چندهزار ساله جيرفت در اين نقطه از
خاك ايران ش��د و نام جيرفت را بر س��ر زبانها انداخت .ديدن محوطههاي
باس��تاني جيرفت خالي از لطف نيس��ت ،اما اگ��ر دوري راه مانعي پيش پاي
شماست ،ميتوانيد راه نزديكتري را انتخاب كنيد و به باغ ـ موزه هرندي در
خيابان فردوسي كرمان برويد .آن جا در خانهاي اشرافي متعلق به دوره قاجار
و ميان يك باغ با صفا ،آثار بهدست آمده از جيرفت را به نمايش گذاشتهاند؛
آثاري كه چند هزار سال قدمت دارند و چشم هر بينندهاي را خيره ميسازند.
 مالقات با زيباروي غرب
كردس��تان از زيباترين مناطق ايران است كه در نوروز هنوز حال و هواي زمستاني
دارد و چش��م به راه بهار نشسته اس��ت .با اين حال شهر سنندج مطلوب گردشگراني
است كه به اين استان سفر ميكنند .بازار سنندج ،هم به خاطر قدمت و نوع معمارياش
و هم به دلیل اجناسي كه در آن عرضه ميشود ،اولين مقصد گردشگران است و پس
از آن عمارت خس��روآباد و س��پس خانه تاريخي مجتهدي ،عمارت مشيرديوان ،خانه
معمارباشي و خصوص ًا خانه شيخاالسالم كه محل استقرار موزه سنندج است ،جذابيت
زيادي دارند .بيرون س��نندج هم ديدار پل ش��يخ و پل قش�لاق را ب��ا طبيعت زيباي
پيرامونشان از دست ندهيد.
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نوروزی

بسیار سفر باید
گلگشت بهاری
کرمانشاه

گلگشت بهاری
یزد

ـ فَاسْ ��تَبِقُوا ال ْخَ یْرَاتِ (المآئده )٤٨/در کارهای خیر از
همدیگر سبقت و پیشی بگیرید.
َّاس حُ سْ ��ن ًا (بقره )٨٣/با مردم نیکو سخن
ـ َوقُول ُوا ل ِلن ِ
بگویید.
ـ وَا ْوفُوا بال ْ َع ْه ِد (اسراء )٣٤/به عهد و پیمان خود وفا
کنید.
 پروردگارا به من آرامش ده تا بپذیرم آنچه را که
نمیتوانم تغییر دهم و دلیری ده تا تغییر دهم آنچه را که
میتوانم تغییر دهم .بینش ده تا تفاوت این دو را دریابم؛
مرا فهم ده تا متوقع نباشم که دنیا و مردم آن مطابق میل
من رفتار کنند.
 الفبای زندگی با استفاده از حروف فارسی
الف :اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها؛
ب :بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم؛
پ :پویاپی برای پیوستن به خروش حیات؛
ت :تدبیر برای دیدن افق فرداها.
 گفتهان��د« :اگ��ر زندگی را با هم��ه آنچه که در
اوست دوس��ت داشته باش��ید زندگی نیز به شما عشق
خواهد ورزید».

 دنده كباب در ركاب شبديز
براي مس��افران كرمانش��اه ،محبوبتري��ن و در دس��ترسترين جاذبه ،محوطه
تاريخي تاقبس��تان در ش��مال اين شهر است؛ هم كوه دارد و هم باغ و هم چشمه
و هم اس��تخر و هم آثار تاريخي .اينجا يك زمان ش��كارگاه شاهان ساساني بود و
سندش هم مجسمه خسروپرويز روي اسب معروفش شبديز است كه در تاق بزرگ
اين محوطه قرار دارد .در پايين دست استخر بزرگ ،چنارستانهايي وجود دارد كه
غالب ًا تبديل به رستوران شدهاند و در آنها انواع غذاها از جمله شیشليك معروف و
متفاوت كرمانش��اه به نام دنده كباب عرضه ميش��ود .دنده كباب را از دست ندهيد
كه تا عمر داريد مزهاش زير زبانتان خواهد بود! بعد از غذا هم ميتوانيد روي استخر
بزرگ ،قايقسواري كنيد.
 تماشاي شهر بادگيرها روي شانههاي اميرچخماق
براي مس��افران نوروزي يزد ،از ميان دهها اثر ريز و درش��ت تاريخي در اين ش��هر،
مجموع��ه اميرچخم��اق از هر ج��اي ديگري در دس��ترستر و فرحانگيزتر اس��ت .اين
مجموعه كه در ميداني به همين نام در مركز ش��هر ي��زد قرار دارد ،از بخشهايي مثل
مسجد ،تكيه و آبانبار تشكيل شده و قدمت آن به  500سال پيش بازميگردد .مسجد
اميرچخماق از بهترين و زيباترين مس��اجد ش��هر يزد است و كنار آن تكيه اميرچخماق
با دو مناره بزرگي كه دارد ،نماد ش��هر يزد به ش��مار ميآيد .اي��ن امكان وجود دارد كه
بتوانيد به پش��تبام تكيه يا حتي باالي منارههايش برويد و از آن جا منظره بينظيري
از بافت تاريخي شهر يزد ،يعني پايتخت شهرهاي خشتي جهان و عروس كوير و شهر
بادگيرها را تماشا كنيد.

نکتههای طالیی

اگر مایل باشیم کسی یا چیزی را به خود جذب کنیم
باید به آن عشق بورزیم و البته نیک میدانیم که :دوست
داشتن کسانی که به ما نیکی کرده و میکنند هنری نیست
که بتوان به او تفاخر کرد .هنر واقعی ،عش��ق ورزیدن به
آنهایی است که به ما بد کردهاند.
ـ به جای این که خود را یک انس��ان ببینید به سیمای
موج��ود الهی به خویش��تن ن��گاه کنید .ـ ب��ارش کنید،
مهرتان را بارش کنید ،فک��ر مثبت را بارش کنید ،بارش
تبس��م ،بارش لبخند ،بارش انرژی مفید ،بارش اطالعات
و دانس��تهها .ـ به فک��ر اصالح خود باش��ید تا وقت و
فرصتی برای انتقاد از دیگران نداشته باشید .ـ با یادآوری
به کینهه��ا و نفرتها مدام آنه��ا را بزرگتر و بزرگتر
میکنیم و با بخش��یدن ،بزرگتری��ن لطف را به خودمان
میکنیم اما لزوماً ،بخش��یدن به معنای ب��ر قراری ارتباط
نیس��ت .ـ خوشبختی به كس��انی روی میآورد كه برای
خوشبخت كردن دیگران میكوش��ند .ـ درباره درخت،

بر اساس میوهاش قضاوت كنید ،نه بر اساس برگهایش!
ـ آنقدر شكس��ت خوردن را تجربه كنید تا راه شكست
دادن را بیاموزید ...ـ پیروزی آن نیس��ت که هرگز زمین
نخوری ،آن اس��ت که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.
ـ اگر س��عی کنید در جهت کس��ب تأیید سایرین تالش
بیش��تری به عمل آورید هنگامیکه دیگ��ران متوجه این
وضع بشوند قادر خواهند بود قدرت بیشتری روی شما
اعمال کنند .ـ علت اینکه ش��ما به راحتی خاطرات تلخ
و منفی خود را به یاد میآورید این است که آن را خیلی
در ذهن مرور میکنید یعنی تصویر آن را بارها و بارها در
ذهن خود ترسیم میکنید و گاه حتی آن را به زبان توصیف
میکنید در واقع دقیق شدن و همه جانبه نگاه کردن به تصویر
است .ـ اندیش��ه کردن به این که چه بگویم ،بهتر است
از پش��یمانی از این که چرا گفت��م .ـ طوری رفتار کنید
که گویی به موفقیت خ��ود اطمینان دارید و پر از انرژی
هس��تید و برای ایجاد روحیه ،وانم��ود کنید که به هدف
رس��یدهاید .ـ اگر فکر کنید کاری با موفقیت توأم اس��ت
نیروی��ی در ای��ن جهت ایج��اد میش��ود و نتیجه مثبت
خواهد شد.
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32دستورالعمل موفقیت و خوشبختی
7ـ دیگ��ران را مقص��ر ع��دم موفقیت
1ـ مهمترین نکته این که :هیچگاه از یاد
خدا غافل نشوید و در لحظهلحظه زندگی خود قلمداد نکنید .زندگی مال شماست،
پس خودتان هس��تید که دوباره و دوباره
به او توکل کنید.
میتوانید آن را بسازید.
2ـ برای زندگی خ��ود قوانینی در نظر
8ـ هر فک��ری میکنید و هر تصمیمی
بگیرید و س��عی کنید از آنها س��رپیچی
نکنی��د .ای��ن قوانین را پس از مش��ورت میگیرید ،پیامدهای��ی را برایتان به دنبال
با متخصص��ان و افرادی ک��ه تجربه یک خواهد داشت .اگر مثبت فکر کنید ،نتیجه
مثبت میگیرید و اگر به دنبال افکار منفی
زندگی موفق را داشتهاند ،تدوین کنید.
باشید ،نتیجهتان هم منفی خواهد شد.
3ـ از «خ��ود»« ،اف��رادی که در زندگی
9ـ علت ب��روز وقایع ناخوش��ایند در
ش��ما نقش دارن��د» و «محی��ط اطرافتان»
زندگی را پیدا کنید یا سری به تجربههای
شناخت کافی بهدست آورید.
پیشین خود بیندازید تا ببینید عیب کار از
4ـ به این نکته واقف باش��ید که ش��ما کجا بوده است.
س��هم عمدهای در س��اختن زندگی خود
10ـ هی��چگاه از تغییر نترس��ید .گاهی
دارید .در بیشتر مواقع این شما هستید که
میتوانید از زندگی لذت ببرید یا آن را به اوقات تغییرات نقش مهمی در زندگیتان
کام خود تلخ کنید.

و دنی��ای اطرافتان را آنگونه که هس��ت
بشناس��ید ،ن��ه آنگون��ه ک��ه خودت��ان
میخواهید.
12ـ ب��ا خودت��ان صادق باش��ید و اگر
میدانید کاری باعث موفقیتتان نمیشود
آن را از زندگ��ی خود خ��ارج کنید و به
ج��ای بهانه آوردن از همین حاال دس��ت
بهکار شوید.
13ـ نسبت به انجام هر کاری درست و
با دقت تصمیمگیری کنید.
14ـ به خاطر داشته باشید عملکردهای
شماس��ت ک��ه داس��تان زندگیت��ان را
مینویسد.
15ـ فکره��ا ،آرزوه��ا ،هدفه��ا و

5ـ بیش��تر چیزهای��ی ک��ه در زندگی
ش��ما وج��ود دارد و برایت��ان لذتبخش
نیس��تند ،میتوانند به دس��ت خود ش��ما
از بی��ن بروند .بهطور مثال ،اگر از ش��غل
خود راضی نیس��تید فقط نیاز به تالش و
پش��تکار دارید تا با شایس��ته کردن خود،
ش��غل بهتری بهدس��ت آورید ی��ا اگر از
چاقی خود رنج میبرید ،کافی است کمی
همت کنید.
6ـ در زندگ��ی نق��ش ی��ک قربانی را
ب��ازی نکنید یا س��عی نکنید ب��ا یادآوری
تجربههای تلخ گذش��ته ب��رای خود بهانه خواهند داش��ت و بهرغم انتظارتان عمل
بس��ازید .این کار فقط تضمین میکند که خواهد کرد.
یأس ،عدم پیش��رفت و عدم موفقیت در
11ـ واقعنگ��ر باش��ید .خ��ود ،زندگی
انتظار شماست.
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تصمیمات خود را به عملکردهای معنادار،
هدفمند و سازنده ترجمه کنید.
16ـ خودت��ان را بر اس��اس نتایجی که

نوروزی
میگیرید ارزیابی کنید ،نه فقط بر اساس
حرفها.
17ـ درد خ��ود را بشناس��ید تا هر چه
س��ریعتر خود را از مهلکه مس��بب بروز
آن درد خ�لاص کنید .به این نکته واقف
باش��ید که همی��ن درد میتواند انگیزهای
برای بروز یک تغییر در زندگی شما باشد.
18ـ گاهی ریس��ک ک��ردن در زندگی
باعث موفقیت میش��ود .اگر خردمندانه
و با درایت ریس��ک کنید ،پیروزی از آن
ماست .اگرچه ریس��ک کردن در ابتدای
امر دلهرهآور و ترس��ناک است ،اما ارزش
آن را دارد .توجه داش��ته باش��ید که برای
این کار ممکن است مجبور باشید خیلی
از چیزهای آشنا و عادتها و راحتیهای
خود را کنار بگذارید.
19ـ آنچ��ه که جلوی چش��م ش��ما را
گرفتهاند تا دنیا را زیبا نبینید ،دور بیندازید.
20ـ ش��ما دنیا را آنگونه که میبینید،
میشناس��ید و تجربه میکنید .این ش��ما
هس��تید ک��ه میتوانید انتخ��اب کنید که
چگون��ه به دنی��ا بنگری��د و آن را تجربه
کنید .این قدرت انتخاب در هر مرحله از
زندگی همراه شماست.
21ـ عواملی را که بر نگاه ش��ما به دنیا
اثر میگذارند بشناسید و در صورت منفی
بودن ،آنها را تغییر دهید و مثبت کنید.
22ـ اگر از دریچه تجربیات تلخ گذشته
به دنیا نگاه میکنید ،بدانید که دارید حال
و آینده خود را بر اساس همان تجربیات
میسازید.

نداش��تهاند .این کار راهی مناس��ب برای
22ـ شما مدیر زندگی خود هستید .آن پیشگیری از تکرار دوباره چنین امری در
را براساس بهترین استانداردهای مدیریت آینده است.
هدایت کنید تا نتیجه خوبی بگیرید.
28ـ برای «بخش��ش» ارزش بس��یاری
23ـ موفقی��ت را س��رلوحه تدوی��ن قائ��ل ش��وید .همانطورکه گذش��تگان
گفتهاند :در عفو لذتی اس��ت که در انتقام
برنامههای مدیریتی خود قرار دهید.
نیست.
24ـ اگر از خود توقع زیادی نداش��ته
29ـ ب��ه این فکر کنید که با انتقام فقط
باش��ید ،سالها در همان پلهای که هستید
درج��ا میزنید .پس به اه��داف بلند فکر فک��ر و روح خ��ود را بیجه��ت آزرده
کنی��د .اما ب��ه این نکته هم توجه داش��ته کردهای��د و اف��کاری را ک��ه به س�لامت
باشید که هرگز از مرز واقع نگری خارج روحت��ان آس��یب میرس��اند در خ��ود
پروراندهای��د .مه��م نیس��ت آن فرد چه
نشوید.
فکری در مورد شما میکند ،شما بخشش
25ـ م��ا خودم��ان هس��تیم ک��ه ب��ه را صرف ًا برای آرامش و س�لامت خودتان
اطرافیانم��ان یاد میدهی��م چه رفتاری با انجام دهید.
ما داش��ته باش��ند .رفتارهای محترمانه یا
30ـ قدرت کنت��رل عصبانیت خود را
بیادبانه از س��وی اطرافیان ،همه بازتاب
ش��خصیتی اس��ت که ما از خودمان برای داش��ته باش��ید .راههایی به کار برید تا در
صورت بروز عصبانیت رفتار ناشایستهای
آنها ترسیم کردهایم.
از خود بروز ندهید.
26ـ محدودیته��ا و قوانین��ی را ک��ه
31ـ ب��ه خاط��ر بس��پارید ک��ه نفرت،
افراد حین برخورد با شما ملزم به رعایت
آن هس��تند به آنها یاد دهید .البته این به حس��ادت و خش��م ،مخرب وجود آدمی
معنای آن نیست که مستقیم حرفهایتان هس��تند و روح و قلب فردی را که آنها
را بی��ان کنید ،بلکه میتوانی��د با رعایت را در وج��ودش نگهداری میکند ذرهذره
نکاتی ظریف ،در بطن اعمال و گفتارتان نابود میکنند .احساس��ات زشت ،چهره
آنها را از مسئولیتش��ان در قبال ش��ما زشتی به شما میبخشند .این احساسات
آگاه کنید .برای خود احترام بسیاری قائل نه تنها بر روح ش��ما اثر میگذارند ،بلکه
ش��وید تا دیگران نیز از شما تبعیت کنند .عواقب��ی همچ��ون اخت�لال در خواب،
کس��ی که به خ��ود ارزش نمیدهد نباید سردرد ،کمردرد و حتی سکته قلبی را نیز
توقع رفتار ارزش��مندی از جانب دیگران به شما تقدیم میکنند.
داشته باشد.
32ـ در زندگی به آن چیزی میرسید که
27ـ برخ��ی اوقات الزم اس��ت که به همیشه به آن فکر میکنید و آن چیزی را به
دیگران گوش��زد کنید رفتار شایس��تهای دست میآورید که همواره طلب کردهاید.
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نوروز یکی از نمادهای ش��ش هزار ساله ایران باستان و بزرگترین
جشن ملی ایرانیان است .نخستین روز از نخستین ماه سال خورشیدی،
آنگاه که آفتاب جهانتاب به برج حمل (فروردین) انتقال یابد و روز
و ش��ب برابر شود .در ادبیات پارسی ،گاه به نام «جشن فروردین» هم
خوانده میشود.
ن��وروز ،همانگونه که از مفهومش برمیآید ،حکایت از نو ش��دن،
تازگی ،رویش و زایش و تجدید حیات طبیعت و انس��ان دارد؛ انسانی
که خود طبیعتی بزرگ و ژرف است.
و اما عید در لغت از عود گرفته شده است به معنای بازگشت .چون
هر س��الی از پی س��ال دیگر بازمیگردد و عواید و فواید و برکات و
رحمت پروردگار بر بندگانش جاری میشود.
 جشنهای ایران باستان
ایرانیان باس��تان مردمانی بودهاند خردمند ،یکتاپرس��ت و مقید و در
عین حال شاد و باطراوت که عالوهبر نوروز ،در طول سال جشنهای
بس��یاری داش��تهاند که البته اغلب آنها ریشه مذهبی داشته و از کیش
زرتشت نشأت میگرفته است .هر کدام از این جشنها دارای فرهنگ
و فلس��فة خاصی بوده و آداب و رسوم ویژه خود را میطلبیده است.
برخی از مهمترین جشنهای ایران باستان عبارتند از:
 جشن َفر َوردگان
ف��روردگان به معنای بازگش��ت َفر َوهر ( ٌفروهر ی��ا َفر َوهر در دین
زرتش��ت به صورت غیرمادی هر یک از مخلوقات اطالق میش��ود)
مردگان است و فروهر به اعتقاد اوستا ،نیرویی است ایزدی و جاویدان
که با مرگ از بین نمیرود.
ایرانیان باس��تان بر این ب��اور بودند که فروه ِر نیک مردگان در پنجة
دزدیده (پنج روز آخر اس��فندماه) برای دیدار خانواده و خویشان خود
به زمین برمیگردند .مراسم این جشن از  26اسفندماه شروع میشد و
تا اول فروردین ادامه داش��ت .هنوز هم پارسیان هند این جشن را برپا
میکنند و به آن «متقات» میگویند.
 جشن َفروردینگان
طبق س��نت باستانی ،هرگاه نام ماه و نام روز در هر ماه برابر میشد
آن روز را جش��ن میگرفتند .چ��ون روز نوزدهم هر ماه را «فروردین
روز» مینامیدند ،این روز را که در آن نام ماه و نام روز یکی میش��د
جشن میگرفتند و آن را جشن فروردینگان میگفتند.
 جشن گاهنبار
در باور ایرانیان باستان ،خداوند (اهورامزدا) جهان را در شش نوبت
آفرید که به هر نوبت «گاه» میگویند و سالگرد هر یک از این گاهها را
«گاهانبار» یا «گهنبار» میگویند .مدت این آفرینش یک س��ال به درازا
کشیده است.
ایرانی��ان باس��تان ب��رای هر یک از ای��ن گهنبارها پنج روز جش��ن
میگرفتن��د .آخرین و مهمترین این جش��نها ،گهنبار شش��م بود که

اختصاص به خلقت انسان داشت.
اردیبهشت ،آفرینش آسمان؛
تیرماه ،آفرینش آب؛
شهریورماه ،آفرینش زمین؛
مهرماه ،آفرینش گیاهان؛
دیماه آفرینش جانوران؛
اسفندماه (آخرین روز کبیسه) آفرینش انسان.
 جشن آبریزگان
این جشن در روز سیام فروردین بود .در این روز مردم به یکدیگر
آب میپاشیدند .برای فلس��فه این جشن دالیل چندی آوردهاند که به
نظر میرسد مهمترین آنها اغتسال و پاکی و طلب آب به عنوان منبع
حیات و رونق دهنده کسب و کار و کشاورزی است.
پاش��یدن آب و ش��گون دانستن این آبپاش��ی در میان ایرانیان چه
مس��لمان ،چه ارمنی و چه زرتش��تی رس��م بوده و فق��ط در جزئیات
تفاوتهایی داشته است.
این جش��ن هنوز هم در گوشه و کنار ایران دیده میشود .هممیهنان
ارمنی آن را جشن «وارتادار» یا جشن «آبپاشان» میگویند.
 نوروز در ادوار مختلف تاریخی
نوروز و آیینهای آن در طول زمان دس��تخوش تغییراتی شده و در
سیر تحول تاریخی ،گاه عناصری به آن افزوده و گاه کاسته شده است.
اما قدر مس��لم ،مردم و پادشاهان سرزمین کهن و پهناور ایرانزمین که
روزگاری گس��ترة جغرافیایی آن چند برابر وس��عت فعلی بوده است،
همواره نوروز را به عنوان بزرگترین جشن ملی گرامی داشتهاند.
البته در اینکه آیا نوروز همواره با اعتدال بهاری منطبق بوده اس��ت
یا خیر ،تردید وجود دارد .به اس��تناد شواهد تاریخی باید گفت که در
بعضی از دورهها ،نوروز را پیش از آغاز بهار و در بعضی دیگر پس از
بهار و حتی در تابس��تان یا پاییز جشن میگرفتهاند و این مسئله دالیل
مختلفی داشته است .اما در اینکه نوروز برای مردم ایران در تمام طول
تاریخ گاه شادمانی و سرور بوده است و از مدتها قبل با غبارروبی و
پاکیزگی به استقبال آن میرفتهاند ،لباس نو بر تن میکردهاند ،به دیدار
یکدیگر میش��تافتهاند و تبریک و شادباش میگفتهاند ،تردیدی وجود
ندارد .در دورههای مختلف ،پادشاهان ،هنگام نوروز بار عام (بار عام:
اصطالح ًا به دیدار عمومی پادش��اهان و حاکمان با گروههای مختلف
مردم اطالق میش��ده اس��ت) میدادن��د و از میهمانانش��ان به نیکویی
پذیرایی میکردند .جشن نوروز فقط در روز نخست فروردین ماه برپا
نمیشد بلکه چند روز دوام مییافت .پنج روز نخست نوروز« ،نوروز
عامه» نام داش��ت که فرمانروایان و پادش��اهان بارعام میدادند و مردم
را ب��ه حضور میپذیرفتند و در آن به دادگری و قضاوت میپرداختند.
حق خدم و حشم و لشکر میگذاردند و حاجت آنان را روا میکردند
و عطاهای فراوان میدادند.

نوروزی

راز و رمز
دعای تحویل سال نو

بهاریه

بهاریه

ي��ا مقلبالقل��وب و االبصار ،يا مدبر الليل و النهار ،ي��ا محول الحول و االحوال،
حول حالنا الی احسن الحال .اى دگرگون كننده قلبها و ديدهها! اى تدبيرگر شبان
و روزان! اى متح��ول كننده س��الها و حالتها! حاالت م��ا را به نيكوترين حاالت
تبديل نما!
اين دعا بر چهار نكته اساسى تأكيد دارد:
1ـ تحول 2ـ محور تحول 3ـ متحول كننده 4ـ هدف تحول.
1 ـ اصل تحول
اين دعا با واژههاى مختلفى تحول و دگرگونى را در همه ابعادش مطرح مىكند،
دگرگونى در قلب ،ديده ،شب و روز ،سال ،حوادث جارى در آن و حاالت انسانى.
طبق اين دعا ،جهان در عين س��كون ،داراى تغيير و تحول عميقى در درون خويش
اس��ت و دامنه اين تحول آن چنان گس��ترده است كه از عالم خارج و آفاق گرفته تا
عالم درون و انفس را شامل مىشود و در واقع الزمه بقاء جهان به تحول و دگرگونى
است.
 2 ـ محور تحول (محول)
اين دعا عالوه بر اصل تحول و گس��تردگى آن به محول يعنى متحول شونده هم
اش��اره مىكند؛ آن گونه كه طبيعت از خواب زمستانى بيدار شده و بيابانها و كوهها
لباس س��بز رنگ زيبايى مىپوش��ند و طراوت و نش��اط خاص��ى مىيابد و گلهاى
رنگارنگ زينتبخش زمين مىشوند ،گل سرسبد هستى و خليفها ...يعنى انسان هم
بايد متحول ش��ده و تحول در همه ابعاد روحى و روانى او اعم از انديشه ،تفكرات،
طرز نگرشها ،باورها و ...صورت گیرد .انس��ان مؤمن هميشه بايد به فكر تحول در
درون خود باشد و الزمه تكامل يافتن انسان ،متحول شدن اوست؛ اين دعا به شکل
ظريفى به دگرگونى طبيعت و دگرگونى حاالت انسانى اشاره مىكند.
 3 ـ آواى توحيد (محول)
در سرتاس��ر دعا و در هر فقره آن س��خن از توحيد است ،دگرگون كننده قلبها
و ديدهها ،پش��تس��رهم آمدن ش��ب و روز و رقم خوردن حوادث سال و حاالت
انس��انى همه از قدرت و حكمت الهى سرچش��مه گرفته اس��ت و برخالف آنان كه
براى هر يك از اين عناوين خدايى قايل بودند و به ارباب انواع اعتقاد داش��تند ،اين
دع��ا تأكيد مىكند كه همه اينه��ا يك خدا دارد و در واقع اين دعا از كثرتگرايى به
توحيد دعوت مىكند.
4 ـ هدف تحول (محولاليه)
ه��دف اي��ن تح��ول عظي��م ك��ه از اعم��اق طبيع��ت آغاز ش��ده و ب��ه حاالت
انس��ان رس��يده اس��ت ،اين اس��ت كه حاالت انس��انى ب��ه بهترين ح��االت يعنى
ق��رب اله��ى تبديل ش��ود .احس��ن حال و ق��رب الهى ه��دف اين تح��ول بزرگ
اس��ت ،با اي��ن نگرش دعاى تحویل س��ال يك نظام آموزش��ى عقيدت��ى به معناى
كامل است.

س��ال جدید فرا رس��ید .س��ال تحول طبیعت و نوشدن
زندگ��ی؛ ایرانی��ان از قدیماالیام نوروز را پاس داش��تهاند و
ش��عرای پارس��ی زبان نیز با سرودن اش��عار این نو شدن را
مورد اش��اره قرار دادهاند .اش��عاری که به نوشدن طبیعت و
نوروز و آغاز سال جدید پرداخته ،بهاریه نامیده میشوند.
ساقیا آمدن عید ،مبارك بادت
وان مواعید كه كردی مرواد از یادت
در شگفتم كه در این مدت ایام فراق
برگرفتی ز حریفان دل و دل میدادت
برسان بندگی دختر رز گو به درآی
كه دم و همت ما كرد ز بند آزادت
شادی مجلسیان در قدم و مقدم توست
جای غم باد مر آن دل كه نخواهد شادت
شكر ایزد كه ز تاراج خزان رخنه نیافت
بوستان سمن و سرو و گل و شمشادت
چشم بد دور كز آن تفرقهات بازآورد
طالع نامور و دولت مادرزادت
حافظ از دست مده دولت این كشتی نوح
ورنه طوفان حوادث ببرد بنیادت
 حافظ شیرازی
مانده تا برف زمين آب شود.
مانده تا بسته شود اين همه نيلوفر وارونه چتر.
ناتمام است درخت.
زير برف است تمناي شنا كردن كاغذ در باد
و فروغ تر چشم حشرات
و طلوع سر غوك از افق درك حيات.
مانده تا سيني ما پر شود از صحبت سمبوسه و عيد.
در هوايي كه نه افزايش يك ساقه طنيني دارد
و نه آواز پري ميرسد از روزن منظومه برف
تشنه زمزمهام.
مانده تا مرغ سرچينه هذياني اسفند صدا بردارد.
پس چه بايد بكنم
بهتر آن است كه برخيزيم
رنگ را بردارم
روي تنهايي خود نقشه مرغي بكشم.
 سهراب سپهري
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به همت گروه همیاری بانوان

بازارچه خیریه
نوروزی رعد
برپا شد

امسال نیز مانند سالهای گذشته بازارچه
خیریه نوروزی رعد طی روزهای 19- 17
اس��فند ماه ب��ا حضور جمع��ی از کارکنان
کارآم��وزان و مهمانان در محل این مجتمع
برپا بود.
در این بازارچه بیش از  60غرفه حضور

داش��تند غرفهای این بازارچه ش��امل مواد
خوراکی ،پوشاک و لوازم تزیینی بود.
م��واد خوراکی ش��امل انواع ش��یرینی،
سوهان ،عس��ل ،چای س��رد ،پنیر هلندی،
روغن زیتون ...بود غرفه پوشاک نیز شامل
انواع مانتو و روسری بود.

مناجات با خدا
خدایا آسمان قلبم را به نور ستارگانت روشن کن
خدایا دل شکسته مرا روشن کن
خدایا به گرمی خورشید و به زیبایی ماه با من صحبت کن
خدایا دل دریایی مرا طوفانی نکن
خدایا دل کوچکم را به دل بندههای پاک و بیریایت وصل کن
خدایا پرندهای دل شکسته ام ،به دل نا امید خسته من امید بده
خدایا مرا از تاریکی ظلمت رها کن
خدایا تورا به خاطر هر چیزی که به من دادی یا ندادی
تشکر میکنم و از تو میخواهم که مرا در سراسر زندگی
تنها نگزاری
منا ترابی
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غرفه لوازم تزیینی ش��امل زیورآالت،
ظروف سفالی ،کاشی سنتی ،نمد سجاده،
عروسک ،پتینه (کار روی چوب) و انواع
گله��ای طبیع��ی و مصنوعی را ش��امل
میشد.
هم��گام با گ��روه همیاری بان��وان رعد
گروه همیاری جوان��ان نیز با بر پایی کافی
ش��اپ از میهمانان با ان��واع غذاهای ایرانی
شامل(خورشت فسنجان ،کباب زرشک پلو
با مرغ) و غذاهای فرنگی مانند تیرامیس��و،
ساندویچ مکزیکی و ...پذیرایی کردند.
ب��ا حمایت بان��ک اقتصاد نوی��ن ،گروه
همیاری جوانان هر ش��ب قرعهکشی انجام
میدادند و برندگان قرعهکشی میتوانستند
از تخفیف��ات ویژهای برای خرید اس��تفاده
کنند.

English list
The headline
-This edition of Tavanyab is about professional rehabilitation. This edition includes
articles like “a preface to the people with disability’s professional rehabilitation”, “the
challenges of professional rehabilitation in Iran”, “the performance of the welfare
organization in the rehabilitation of physical, motionless, and tactile people with disability”,
and a report on the 8th world professional-technical Olympiad of the disabled in Raad institute.
-The article “Paralympics day; a move toward expanding the people with disablitiy’s
sports”, has focused on the history of the Paralympics games in Iran and in the world.
-In the articles “sports and disability” and “where disability dies down”, the importance
of sports for the disabled and their sports facilities in different parts of the world have been
referred to.
-In the article “the people with disability; the largest minority in the world”, having
referred to the ratification of the global convention of the people with disability rights in
2006, the IRI parliament’s ratified appendix to this convention has been addressed and
the fact that the convention’s articles have not taken effect and the lack of allocating the
requisite budget to it have all been mentioned.
-The article “the people with disability’s transportation problems won’t be solved even
in 30 years” addresses the ignoring of making suitable the public places for the disabled by
the authorities.
-The article “Iran: one of the three dominant countries in the people with disability’s
sports” is a report on the first conference on scientific, public sports of the disabled.
-The article “a determined soul, a challenged body” focuses on the people with disability’s
own role in reducing their disability.
-The article “children who are ugly or disabled are more often subject to child abuse” has
referred to inappropriate behaviors toward the children with disabled from others.
-The article “a better world with each other’s help” has addressed why the 3rd of
September has been determined as the world day of the disabled.
-Identifying two new blood types after a decade.
-The article “the sanitation of kids with disabled” has referred to the defining of different
types of disabilities and ways to prevent them etc.
*On the news of Raad institute we can read:
- The university under the dominance of the people with disability’s wheelchair.
- With the attendance of the president of the country’s welfare organization, Raad
institute’s scientific and applied-science center was inaugurated.
- The benefactors’ fundraising for the flood-stricken people of Pakistan.
- The students of Raad institute were vaccinated against influenza.
- Holding a conference on osteoporosis in Raad institute.
- Taking care of over 180 disabled persons by an aid worker.
- A report on Raad institute’s charity bazaar.
- Baharieh.
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