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سیاست تغییر  شغلی  گذاریلزوم  های 

 برای نابینایان
 مسؤول امیر سرمدی: مدیر 

های جامعۀ معلوالن و از  اشتغال همواره یکی از دغدغه 

آسیبمشغولی دل  همیشگی  و  های  بینایی  دیدگان 

آن خانواده  بگوییم  های  اگر  نیست  بیراه  است.  بوده  ها 

پیش روی    های ترین چالش اشتغال معلوالن، یکی از مهم 

مسئوالن در ایران است. چالشی که اتفاقاً مانند بسیاری  

گذاری  های مرتبط با نابینایان و معلوالن، سیاستاز حوزه 

تبصره  اگر مواد و  ندارد.  برای آن وجود  های  مشخصی 

فاقد   یا  است، عمدتاً  آن مصوب شده  برای  قانونی هم 

د.  شوندرستی اجرا نمی های اجرایی هستند یا بهضمانت

ها  گذاری طلبد سیاستدر آستانۀ ورود به قرن جدید، می 

 در حوزۀ اشتغال معلوالن اصالح شوند. 

برای   اشتغال  باالدستی  قوانین  در  ابهام 

 معلوالن 

 
مادۀ دهم تا شانزدهم فصل پنجم قانون حمایت از حقوق  

به تصویب    1396افراد دارای معلولیت که اسفندماه سال  

تبصره،   چندین  با  رسید،  اسالمی  شورای  مجلس 

ایران  مهم در  معلوالن  اشتغال  با  مرتبط  قانون  ترین 

شود. مواد قانونی که پس از گذشت چهار  محسوب می 

شوند.  درستی اجرا نمی یا به  سال همچنان یا مبهم هستند

های  ها صندوق حمایت از فرصتترین آن یکی از مهم

از   حمایت  قانون  دهم  مادۀ  در  است.  معلوالن  شغلی 

حقوق معلوالن آمده است: وزارت تعاون مکلف است در  

از فرصت  اعتبارات مصوب، صندوق حمایت  های  قالب 

تحت معلولیت  دارای  افراد  و  شغلی  ایجاد  را  پوشش 

ساسنامۀ آن را سه ماه پس از ابالغ این قانون تهیه و  ا

جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کند. جالب آنکه  

اردیبهشت برای اجرا به دولت    1397ماه  قانون حمایت 

فرصت  از  حمایت  صندوق  اما  شد؛  شغلی  ابالغ  های 

معلوالن سه سال و سه ماه بعد، یعنی اواخر تیرماه سال  

ماه سال  اسنامۀ آن نیز که در دی افتتاح شد. اس  1400

سوم وبه تأیید شورای نگهبان رسیده بود، در بیست   99

ماه سال جاری مجدداً اصالح شده است. اعضای  بهمن 

امنای این صندوق شامل: وزیر تعاون، کار و رفاه  هیئت

امنا، وزیر امور اقتصاد و  عنوان رئیس هیئت اجتماعی، به 

برنامه  سازمان  رئیس  رئیس دارایی،  بانک  وبودجه،  کل 

به  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  دبیر  مرکزی،  عنوان 

به  هیئت معلولیت  دارای  امین  افراد  از  نفر  دو  و  امنا 

تشکل  ملی  شبکۀ  مردمپیشنهاد  دارای  های  افراد  نهاد 

کشور   بهزیستی  سازمان  رئیس  موردتأیید  که  معلولیت 

ای  هاندازی صندوق حمایت از فرصت است، هستند. راه

با یک برنامه اگر  ریزی مشخص همراه  شغلی معلوالن 

روی این قشر را  تواند برخی از مشکالت پیش باشد، می 

از   برخی  چرا  که  است  آن  سؤال  اما  کند؛  برطرف 

های متمول مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد  سازمان 

معاونت یا  معاونت  مستضعفان  مانند  تخصصی  های 

نویس طرح ایجاد صندوق،  ر پیش اشتغال وزارت کار که د

اند؟ چرا  اند، از آن کنار گذاشته شده امنا بوده عضو هیئت 

رئیس  و  وزیر  دو  که  عضو  صندوقی  مرکزی  بانک  کل 
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امنای آن هستند، باید ذیل سازمان بهزیستی که از  هیئت

پایین  بگیرد؟  نظر چارت سازمانی بسیار  تر است، شکل 

قایان کامران عاروان  امنا آچرا هر دو عضو معلول هیئت 

همت محمودنژاد از بخش معلوالن جسمی انتخاب  و علی 

ها در حوزۀ اشتغال چیست؟ آیا  اند و اساساً رزومۀ آن شده

بهتر نبود از معلوالنی که کارنامۀ مشخص و روشنی در  

و   شود  استفاده  دارند،  معلوالن  برای  اشتغال  حوزۀ 

شوند؟ در  های مختلف معلولیتی نیز مشارکت داده  گروه 

های دیگر، باید به  ها و بسیاری از پرسشکنار این سؤال

های  این نکته اشاره کرد که صندوق حمایت از فرصت 

سرمایۀ   با  فقط  معلوالن،  تومانی    24شغلی  میلیارد 

انگشتی اگر این  کار کرده است. با یک محاسبۀ سر آغازبه 

وام  بخواهد  خود صندوق  میلیون    100اشتغالی  های 

به کسبتومانی   تنها  وکاررا  دهد،  اختصاص  خرد  های 

ها هزار معلول جویای  نفر از صد   240تواند پاسخگوی  می

این   در  مبهم  نکات  از  دیگر  یکی  باشد.  سال  در  کار 

های مختلف و بانک  ها و وزارتخانهارتباط، سهم سازمان 

مرکزی در اختصاص بودجۀ ساالنه و تزریق آن به این  

 صندوق است. 

دیگر مواد تخصصی در حوزۀ اشتغال معلوالن که در  از  

آن  بر  معلوالن  از  حمایت  است،  قانون  شده  تأکید  ها 

کمک طرف  پرداخت  از  معلوالن  کارایی  ارتقای  هزینۀ 

، پرداخت حق بیمۀ  12دولت به کارفرمایان طبق مادۀ  

مادۀ   کارفرمایی طبق  استخدام حداقل سه    13سهم  و 

های دولتی و عمومی، طبق  درصد از معلوالن در دستگاه 

صورت  شود یا به ها توجه نمی است که یا به آن   15مادۀ 

شود. از آنجا که سازمان بهزیستی همواره  ناقص اجرا می 

اولویت  است،  مواجه  اعتبارات  جذب  مشکل  های  با 

ضروریبودجه  امور  به  را  خود  پرداخت  ای  جمله  از  تر، 

دانشگاه  شهریۀ  یا  می مستمری  اختصاص  و  ده ها  د 

مسائلی همچون پرداخت حق بیمۀ کارفرمایی به حاشیه  

می  بی رانده  امر  همین  و  به  شود  کارفرمایان  اعتمادی 

ایجاد می  را  باالدستی  برای مثال، در سال  قوانین  کند. 

مادۀ    99 اجرای  حقوق    12برای  از  حمایت  قانون 

  13میلیارد تومان و برای اجرای مادۀ    23معلوالن، تنها  

میلیون تومان اختصاص یافت که    400یارد و  میل  69تنها  

فاصلۀ زیادی با تحقق اجرای قانون در این ارتباط دارد.  

حرفه و  فنی  سازمان  همکاری  جدی  عدم  قصور  و  ای 

قانون حمایت،    14شدن مادۀ  مدیران این نهاد در اجرایی 

به که  است  دیگری  موضوع،  حکایت  اهمیت  جهت 

 طلبد. یادداشت دیگری را می 

خود هاوام  در  ی  سهمی  بهزیستی  اشتغالی 

 ایجاد اشتغال ندارند 

سیاست از  دیگر  قابل یکی  حوزۀ  های  در  بهزیستی  نقد 

وام  پرداخت  معلوالن،  خود اشتغال  است.  های  اشتغالی 

های  هایی که بهزیستی بدون هدف و برگزاری دوره وام

کند و  های شغلی، به مددجویان اعطا می آموزشی مهارت 

وامانگیزبرتأسف  سازمان  آنکه  این  تر  از  اعطایی  های 

به  را  به محل  معلوالن  برای  شغل  ایجاد  شمار  مثابه 

تنها اشتغال پایدار،  ها نه آورد. حال آنکه عمدۀ این واممی

حتی فرصت شغلی غیرپایدار را هم در پی ندارد. برای  

اشتغال   دبیرخانۀ  سرپرست  صافی،  محمدحسن  مثال، 

تعهد این سازمان برای  بهزیستی مدعی شده است که  
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نفر    119هزار و    60، برای  1400ایجاد اشتغال در سال  

درصدی این هدف تا اوایل    71بوده است که با تحقق  

نفر رسیده است.    ۸72هزار و    42ماه سال جاری، به  اسفند 

سال   در  شده  مدعی  ایشان  که  آنجاست  ماجرا  طنز 

ف  گذشته، تعهد بهزیستی برای ایجاد اشتغال جامعۀ هد 

  107نفر بوده است که با تحقق    716هزار و    56برای  

برای   و    60درصدی،  شده    ۸13هزار  شغل  ایجاد  نفر 

چنینی از محل  های این است. حال آنکه عمدۀ آمارسازی 

تا    50هایی بین  اشتغالی است. وام های خود پرداخت وام 

میلیون تومان که برای دریافت آن، جواز کسب و    100

های  وکارهای کسب نیاز است و وام  گواهی مهارت شغلی 

میلیون تومان است. این میزان    60تا    40خانگی که بین  

های یک وام  با تورم افسارگسیختۀ فعلی، در حدواندازه 

خرید کاال هم نیست؛ چه رسد به آنکه بتواند برای فرد  

 معلول شغلی باثبات ایجاد کند. 

صورت تخصصی در  نهاد به های مردمسازمان

 شتغال ورود کنند حوزۀ ا 

های بسیاری در حوزۀ معلوالن،  های اخیر، سمن در سال 

کدام از  اند؛ اما متأسفانه هیچ ویژه نابینایان ایجاد شده به

به آن  حرفهها  نشده صورت  اشتغال  حوزۀ  وارد  و  ای  اند 

برنامه آن عمدۀ  کلی های  با  ارتباط  این  در  و  ها  گویی 

که   حاال  است.  بوده  همراه  سازمان  شعارزدگی 

نمی وحرفهفنی عمل  خود  محولۀ  وظایف  به  و  ای  کند 

سیاستسازمان  فاقد  هم  متولی  مشخصی  های  گذاری 

دیدگان بینایی فرض است  های آسیب هستند، بر انجمن 

صورت تخصصی به این عرصه ورود کنند. خودشان  به

های روزمرۀ زندگی و شغلی  کار شوند و مهارت بهدست

ها باید  خود آموزش دهند. آن   را به اعضای جامعۀ هدف 

نیرو  و  باشند  کار  بازار  با  نابینایان  میان  های  پلی 

دیدۀ خود را به کارفرمایان معرفی کنند؛ البته در  آموزش 

این بین تغییر نگرش کارفرمایان نیز مسئلۀ بسیار مهم  

های فرهنگی محسوب شده  دیگری است که در زمرۀ کار 

 طلبد. و مجالی جداگانه می 

های شغلی در اروپا  به سیستم حمایت   نگاهی

 و آمریکا

های حمایت شغلی از معلوالن  ترین سیستم یکی از مؤثر 

های اروپایی مانند فرانسه، آلمان و آمریکا، ایجاد  در کشور 

هایی که از استخدام فرد معلول  صندوقی است که شرکت

باز می  باید جریمه سر  واریز  زنند،  آن صندوق  به  را  ای 

های حقوقی  ها و نهاد ی مثال، در آلمان شرکتکنند. برا

به  هستند  استخدام  موظف  از    20ازای  را  نفر  یک  نفر، 

باید   میان معلوالن استخدام کنند. در غیر این صورت، 

عنوان جریمه به دولت آلمان بپردازند. مبالغی  مبلغی را به 

شود، دست دولت را برای  آوری می که از این طریق جمع 

و گسترده از معلوالن در این ارتباط    های جدی حمایت 

می  » باز  روشنایی  خانۀ  یا  در  Light Houseکند.   »

سال   در  که  از    1902آمریکا  یکی  است،  تأسیس شده 

صورت  شود که به نهادی محسوب می های مردم سازمان 

های  کند. با آموزش تخصصی در حوزۀ اشتغال فعالیت می 

مؤسسه،   در  این  قرارگرفتن  با  های  موقعیت نابینایان 

گیرند چگونه امور روزمرۀ زندگی را انجام  مختلف، یاد می 

دوره  روشنایی،  خانۀ  همچنین  چندهفته دهند؛  ای های 

کند که در این  کارآفرینی برای نابینایان را هم برگزار می 

می دوره  کار  جویای  نابینایان  به  چگونه  ها،  آموزند 

لفعل کنند و  های بالقوۀ خود را باها و توانمندی استعداد 

مصاحبه  در  آن چطور  شوند.  حاضر  شغلی  در  های  ها 

به دوره  را  شغلی  مهارت  یک  نیز  چندماهه  صورت  های 

می  یاد  آن تخصصی  برای  روشنایی  خانۀ  و  ها  گیرند 
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های آن حرفۀ  ها را به بازار کند و آن ای مهیا می رزومه

های مؤسسات  کند. با نگاهی به فعالیت شغلی هدایت می 

یابیم،  ر حوزۀ اشتغال در اروپا و آمریکا در می تخصصی د

معلمی، استاد  بینایان در مشاغلی همچون  نابینایان و کم 

روان  و  اجتماعی  مددکار  مشاوره،  و  شناسی،  دانشگاه 

متخصص فیزیوتراپی، ماساژ و کایروپراکتیک، مدرس و  

توان  کارگر  مشاور  فروش،  از  پس  خدمات  بخشی، 

د کار  فروشگاه،  و  آزاد،  رستوران  نویسندۀ  کارخانه،  ر 

برنامه  و  و  خبرنگار  دیجی  تلویزیون،  و  رادیو  ساز 

سیاست  و  وکیل  اجرایی،  موزیسین،  مدیر  و  مدیر  مدار، 

ورزشکار و مربی ورزشی، سخنران انگیزشی، محقق و  

فعالیت  بازاریابی،  پژوهشگر،  متخصص  هنری،  های 

مترجم هم  و  مترجم  کارشناس  کارگر کشاورزی،  زمان، 

پیاده روا عمومی،  فایل بط  ویراستار  ساز  و  صوتی  های 

برنامه  نرم متن،  و  زبان نویس، طراح وب  و  افزار،  شناس 

می  موفقی هم  گفتاردرمانگر  تجربۀ  و  کنند  ورود  توانند 

داشته باشند. تصدی بسیاری از این مشاغل در ایران نیز  

امکان  نابینایان  می برای  و  است  ورود  پذیر  باعث  تواند 

 بازار کار شود.  ها به آن 

اندرکاران  مخلص کالم آنکه، در آستانۀ قرن جدید، دست 

های خود برای اشتغال  گذاری امور معلوالن باید سیاست 

ای جدید در پیش بگیرند.  معلوالن را اصالح کنند و رویه 

ها و راهی که  وخطا نیست و سیاست دیگر فرصت آزمون 

کشور پیموده  در قرن اخیر در حوزۀ اشتغال معلوالن در  

تواند معلوالن، خاصه نابینایان را به  شد، نشان داد نمی 

منزل مقصود برساند. قشری که آمار بیکاری در بین  سر

های  ها چهار برابر افراد عادی است و واجب است نهاد آن 

 متولی فکری عاجل به حال آن کنند. 

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران: 

 ۱۴۰۰اسفند 

گ عملکرد  خوانندگان  از  گزارشی  مطلب،  این  در  رامی 

اسفند  در  ایران  نابینایان  مالحظه    1400ماه  انجمن  را 

می می همچنین  شما  نوشته،  کنید.  همین  ذیل  توانید 

شادکام،   منصور  صدای  با  را  گزارش  این  پادکست 

عامل انجمن نابینایان  اکبر جمالی، مدیرمقام و علی قائم

 ایران بشنوید. 

 

مقام انجمن نابینایان  قائممنصور شادکام؛  

 ایران

خوانندگان   حضور  را  شعبانیه  اعیاد  و  نوروز  فرارسیدن 

می  تبریک  اعیاد،  محترم  تقارن  این  امیدوارم  و  گویم 

شدن  گیری ویروس کرونا و برطرف پایانی باشد بر همه 

 تمامی مشکالت معیشتی. 

  1400تحریریۀ نسل مانا در سال  وقفۀ هیئتاز تالش بی 

قرار بریل،  جهت  صورت  سه  به  مانا  ماهنامۀ  دادن 

عزیز،   خوانندگان  شما  اختیار  در  صوتی  و  الکترونیک 

نیز این ماهنامه    1401کنم و امیدوارم در سال  تشکر می 

سازی، مؤثر  سازی جامعۀ هدف و فرهنگ بتواند در آگاه 

واقع شود. بیش از سه هزار نشریه در سراسر کشور منتشر  

دیدۀ بینایی از این نشریات  سیب شود؛ ولی سهم افراد آمی

بنا انگشت است؛  مانا  برشمار  نسل  ماهنامۀ  انتشار  این 

آسیببه نشریۀ تخصصی  با  عنوان یک  بینایی،  دیدگان 

ایران و اعضای هیئت  نابینایان  تحریریه،  تالش انجمن 

کار بزرگی بود که انجام شد. این اتفاق را به فال نیک  

دستمی برای  و  آرزوی  کاراندر گیریم  مانا  نسل  ان 

موفقیت دارم و امیدوارم در سال آینده نیز، انتشار نسل  

مانا با همین کیفیت و حتی بهتر ادامه داشته باشد. هزینۀ  
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مبلغ صد تمام ماهنامه،  بریل  هزار  شدۀ هر نسخۀ  وسی 

پنج هزار تومان آن توسط حامیان  وتومان است که نود 

ترکین پرداخت  پنج هزار تومان توسط مشوانجمن و سی 

بنا می سه برشود؛  اشتراک  مبلغ  این  به  مانا  نسل  ماهۀ 

ده هزار  وماهه به مبلغ دویستپنج و اشتراک شش وصد 

بود. عالقه  ثبت مندان میتومان خواهد  نام توانند جهت 

انجمن،   دفتر  با  مانا  بریل ماهنامۀ نسل  دریافت نسخۀ 

ریزی  آقای سپهری، تماس بگیرند و ضمن ارائۀ فیش وا

نام خود را تکمیل نمایند.  های مربوطه، ثبت و تکمیل فرم

ارسال   ایشان  برای  پست  طریق  از  مانا  نسل  ماهنامۀ 

 خواهد شد. 

با توجه به فرارسیدن سال نو، اقدام به توزیع حدود پانصد  

ها کردیم؛  های شهرستان سبد کاال در تهران و نمایندگی 

هریک به  همچنین در این ماه، هفت سرویس جهیزیه،  

و   تقدیم شد  متقاضیان  به  تومان  میلیون  بیست  ارزش 

کمک  پانزده  پنج  ارزش  به  هریک  منزل،  رهن  هزینۀ 

مانند   شد.  هدیه  شرایط  واجد  افراد  به  تومان  میلیون 

کمکماه گذشته،  اختیار  هزینه های  در  موردی  های 

شهرستان  و  تهران  در  انجمن  محترم  قرار  اعضای  ها 

 گرفت. 

سال   ت 1400در  کشور  ،  بهزیستی  سازمان  در  حوالتی 

نفع جامعۀ  صورت گرفت و امیدواریم که این تحوالت به

هدف باشد و افرادی که در رأس این سازمان قرار گرفتند  

به   خوبی  خدمات  و  باشند  داشته  مثبتی  کارنامۀ  بتوانند 

ها را  جامعۀ هدف ارائه دهند. این مسئولین باید انجمن 

ها از نخبگان جامعۀ  سازیصمیم در کنار خود ببینند و در ت 

هدف مشورت بگیرند. در سال گذشته، تأمین تجهیزات  

خوبی انجام نشد و به حاشیه کشیدن این  بخشی به توان 

تنها سودی نصیب سازمان نکرد؛ بلکه برای افراد  امر، نه 

بار بود. امیدواریم در سال آینده، تأمین  جامعۀ هدف زیان 

به نیاز جامعۀ هدف باشد  بخشی با توجه  تجهیزات توان 

آسیب  افراد  افراد  و  با سایر  برابر  از فرصت  بینایی  دیدۀ 

 جامعه، برخوردار باشند. 

مطابق روال گذشته، با توجه به شرایط خاص ناشی از  

صورت مجازی ارائه  ای به شیوع کرونا، خدمات کتابخانه

کتابخانه اعضای  و  کتابشد  را  ها  موردنیازشان  های 

 دریافت کردند. 

فعالیت  در  از  ایران  نابینایان  انجمن  دیگر  مهم  های 

ای ماساژ در  ، شروع فرآیند آموزش حرفه1400ماه  اسفند 

ها و آقایان بود که با در نظر گرفتن فضای  دو بخش خانم

مناسب و آموزش توسط یکی از افراد نابینای متخصص  

ان  حرفه،  این  بهدر  بهشاءاهلل  ماساژ  آموزش  طور  زودی 

اهلل شاءتهران آغاز خواهد شد و بنا داریم که ان   رسمی در

های انجمن در  این آموزش در نمایندگی   1401در سال  

استان  هزینه سایر  از  بخشی  شود.  اجرا  نیز  این  ها  های 

را باقی  آموزش  و  انجمن  خود  حامیان  را  شهریه  ماندۀ 

امیدواریم  حرفه و  کرد  خواهند  پرداخت  نابینا  آموزان 

زایی و امرارمعاش  ارت بتواند در اشتغالیادگیری این مه

آسیب  سال  افراد  در  همچنین  باشد؛  مفید  بینایی  دیدۀ 

کار 1401 مهارت گاه،  شامل:  سطح  سه  در  های  هایی 

با تدریس اساتید مجرب و   اندیشیدن،  فردی، چرایی و 

عالقهبه شد.  خواهد  برگزار  مجازی  مندان  صورت 

در می بیشتر  اطالعات  کسب  برای  و  توانند  زمان  مورد 

با دفتر انجمن،  ها و ثبتنحوۀ برگزاری این کالس  نام 

 موسی تماس بگیرند. خانم میر 

های اعضای انجمن نابینایان ایران  با توجه به درخواست

نظر انجام سنجی و  ان های  در سال  شده،  ،  1401شاءاهلل 

روان  مشاورۀ  به بخش  انجمن  شناسی  در  تلفنی  صورت 

شناسی در  و جلسات مشاورۀ روان اندازی خواهد شد  راه

سوی   از  افراد،  نیاز  به  توجه  با  و  مختلف  موضوعات 
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نابینای این حوزه در قالب جلسات  متخصصین نابینا و غیر 

دقیقه چهل  یکوپنج  تا  می ای  برگزار  شود.  ساعتی 

سال بسیار خوبی در حوزۀ آموزش    1401شاءاهلل سال  ان

 خواهد بود. 

 
بخواهیم پیشرفت داشته باشیم، باید  مخاطبان عزیز، اگر  

صدایی وجود  صدا باشیم. اگر این یک دل و یک هم یک با

مشورت   یکدیگر  با  امور  در  و  بشویم  ما  و  باشد  داشته 

صدا  دیدۀ بینایی را یک ها و نظرات افراد آسیبکنیم و نیاز 

توانیم  به گوش مسئولین سازمان بهزیستی برسانیم، می 

های  این از مدیران شبکۀ تشکل بر ا پیشرفت را ببینیم؛ بن

های جامعۀ  تر باشند و نیاز خواهیم که فعال نابینایان می 

آسیب  آسیب افراد  نخبگان  نظرات  و  بینایی  دیدۀ  دیدۀ 

آوری کنند و به گوش مسئولین امر برسانند  بینایی را جمع 

های خود را در فضای مجازی منتشر  و گزارش فعالیت

انجمن  تا  فعکنند  از  دستاورد الیت ها  و  شبکۀ  ها  های 

 ها اطالع پیدا کنند. تشکل 

سین برای هم دعا کنیم  شاءاهلل همه کنار سفرۀ هفت ان

و رفع تمامی مشکالت را از خداوند بخواهیم؛ همچنین  

سال نو را خدمت همۀ حامیان ماهنامۀ نسل مانا، بانک  

فن  شرکت  شرکت  مسکن،  موناکو،  شرکت  کارت،  آوا 

در  بنیان پکتو دانش  نیکوکاران عزیزی که  تمامی  س و 

ها کنار ما بودند و  طول سال و در گرما و سرما و سختی 

به پیشبرد اهداف انجمن یاری رساندند، تبریک عرض  

 کنم و امیدوارم سال نیکویی برای تمام عزیزان باشد. می

اکبر جمالی؛ مدیرعامل انجمن  علی

 نابینایان ایران 

تبریک   عرض  فرا به ضمن  و  مناسبت  نو  سال  رسیدن 

تحریریۀ نسل مانا، در خبر اول، الزم است  تشکر از هیئت 

طی   که  برسانم  مانا  نسل  نابینای  مخاطبان  اطالع  به 

تعامل و همکاری انجمن با نیروی انتظامی، مقرر گردید  

فروردین   اول  تاریخ  کارت 1401از  تمامی  روی  های  ، 

ۀ »پلیس« به بریل  شناسایی عوامل نیروی انتظامی، کلم

درج شود تا چنانچه الزم شد فرد نابینا از هویت هریک  

از عوامل نیروی انتظامی مطمئن شود، با مشاهدۀ کلمۀ  

پلیس به خط بریل، نسبت به صحت ادعای فرد دارندۀ  

می  کار  این  کند.  حاصل  اطمینان  از  کارت،  تواند 

 های احتمالی جلوگیری کند. ها و دردسر کالهبرداری 

تفاهم امض شرکتای  از  یکی  با  بیمه نامه  و  های  گذار 

های عامل در جهت تأمین بیمۀ عمر برای  برخی بانک 

های انجمن در طول ماه  دختران نابینا، از دیگر فعالیت 

زودی به اطالع  ها به نامهاسفند بوده که نتایج این تفاهم 

اینکه   به  توجه  با  ضمناً  رسید.  خواهد  انجمن  اعضای 

رد در سال آینده، اهتمام بیشتری نسبت  انجمن قصد دا

به مسائل فرهنگی نابینایان داشته باشد، از شما مخاطبان  

این خصوص  می در  نظری  و  پیشنهاد  چنانچه  خواهیم 

دارید، آن را از طریق نسل مانا با ما در میان بگذارید.  

انجمن  می سایر  هم  یادداشتها  گزارش  توانند  و  ها 

همین فعالیت از  را  نظر    هایشان  و  سمع  به  طریق 

و   ایران  نابینایان  انجمن  طرف  از  برسانند.  مخاطبان، 

ماهنامۀ نسل مانا، برای همۀ نابینایان ایرانی سالی خوش  

 کنیم.آرزو می 
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و  پیش نشریات  بر  مروری  خوان: 

انگلیسیپادکست ویژۀ  های  زبان 

 دیدگان بیناییآسیب

 دبیرامید هاشمی: سر 

نایان آمریکا، آشنایی با یک  گشتی در موزۀ چاپخانۀ نابی

ظهور مناسب برای شناگران نابینا، معرفی یک  فناوری نو 

شده برای نابینایان و بحثی دربارۀ  سازیپاوربانک مناسب 

فناوری  به  پرداختن  نابینایان،  حدومرز  ویژۀ  های 

ها  خوان به آن موضوعاتی است که در این شماره از پیش 

 ایم. پرداخته 

 

 االسرار نابینایان آمریکامخزن گشتی کوتاه در  

و هیجان »تکنولوژی  پیشرو  بسیار  امروز  انگیز  هایی که 

می به آشغال شمار  فردا  بی روند،  قلمداد  هایی  مصرف 

بنابر  شد؛  تاریخ  خواهند  متخصص  را  خودم  من  این، 

می آشغال  جمله ها  این،  »مایکل  دانم.«  که  است  ای 

چاپخان1هادسِن  نابینایان  موزۀ  مدیر  آمریکایی «،  در    2ۀ 

»بالیندَبیلیتیز« گفت  پادکست  با  معرفی    3وگو  برای 

می  عنوان  تاریخ  خودش  رشتۀ  در  دانشگاه  در  کند. 

طور اتفاقی گذرش به موزۀ  ها تحصیل کرده و به فناوری

کار شده. موزه، حقایق،  بهچاپخانه افتاده و آنجا مشغول 

در دل خود    های تاریخ نابینایان آمریکا را اسناد و دستاورد 

خوبی دربارۀ جزئیات  جای داده و مایکل هادسن هم به

توضیح   بالیندَبیلیتیز  شنوندگان  برای  اشیا  و  اسناد  این 

 داده است. 

های سینمای هالیوود اگر نشسته باشید، حتماً  پای فیلم 

این نکته جلب شده که آمریکایی  ها چقدر  توجهتان به 

 
1 Michael Hudson 
2 American Printing House 

سازی  قهرمان   شان و حتی نسبت به تکریم قهرمانان ملی 

پروری، اهمیت قائلند. رد پای این تکریم را در  و اسطوره 

توان مشاهده کرد. یکی از اشیای  موزۀ چاپخانه هم می 

»هلن  طرف پر  که  است  تحریری  میز  موزه،  این  در  دار 

می  استفاده  نوشتن  و  خواندن  برای  آن  از  کرد.  کلر« 

به که  ما  قهرمانان برخالف  فراموش سادگی  به  را  ی  مان 

نام می و  حتی  سپاریم  خزایلی،  محمد  دکتر  چون  هایی 

مدرسه تابلوی  روی  آنکه  تأسیس  برای  خود  که  ای 

شوند،  اند هم جایی داشته باشند، با چالش مواجه می کرده

اسطوره کلر  هلن  از  آمریکا  تکرارنشدنی  فرهنگ  ای 

کوچک  و  باقی ساخته  اسناد  و  اشیا  را  ترین  او  از  مانده 

ای از استقالل و توانمندی نابینایان تبلیغ  مثابه نشانهبه

به می هم  تحریر  میز  این  میز  کند.  یک  هادسن،  گفتۀ 

تحریر کامالً معمولی است؛ اما ارزش ذاتی آن این است  

ها  ترین نامه که کلر، چهل سال پشت آن نشسته و مهم 

هایش را روی آن نوشته است.  ها و متن سخنرانی و کتاب 

از   نمادی  به  که  پشتکار  میزی  و  توانمندی  و  مقاومت 

نابینایانی   خیل  از  ما  برای  هادسن  است.  شده  تبدیل 

شان  آیند و بعضی سر دنیا به موزه می تاگوید که از سر می

شوند  حتی با لمس میز تحریر، دچار غلیان احساسات می 

هایی که کلر کشیده تا زندگی خود و هزاران  و به سختی 

هم  انابینای  مسیر  در  را  دهد،  عصرش  قرار  رتقا 

 اندیشند. می

 

3 Blindabilities 
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ها است. هر آنچه از  االسرار اولینموزۀ چاپخانه، مخزن 

هایش  های نابینایان که فکرش را بکنید، اولین نمونه ابزار

می  از  را  هادسن  کنید.  پیدا  موزه  این  در  توانید 

در آمریکا    1959گوید که در سال  المعارف جهان می دایره 

طول نسخۀ بینایی آن طوری  چاپ شده بود و عرض و  

داد و بعد از  بود که یک قفسه را به خود اختصاص می 

رسید. حاال  می   145هایش به  تبدیل به بریل، تعداد جلد 

  145ها، نیازی به نگهداری  المعارف اما برای مطالعۀ دایره 

به  و  نداریم  بریل  کتاب  می جلد  چندین  سادگی  توانیم 

دهیم و توی جیب یا  دانشنامه را در حافظۀ گوشی جا ب

هم    1خوان نوری« مان بچپانیم. اولین »نویسه کیف دستی 

دهۀ   در  که  دستگاهی  است.  موزه  این  اشیای  دیگر  از 

هم  و  شد  ساخته  میالدی  ماشین  هشتاد  یک  اندازۀ 

آن لباس  و  است  یک  شویی  به  را  جایش  امروزه  هم 

اپلیکیشن ساده در گوشی هوشمند داده است. هادسن از  

می ساپی جی  در  هایی  بودند  مجبور  نابینایان  که  گوید 

پشتی با خودشان حمل کنند و آنتن دستگاه را  یک کوله 

پشتی خارج کنند تا ارتباط با ماهواره برقرار  هم از کوله 

های بریلی که در دهۀ هفتاد قرن بیستم  شود. نمایشگر 

کاست   نوار  روی  را  اطالعاتشان  و  بودند  شده  اختراع 

 . کردندذخیره می 

سال است. این    125عمر چاپخانۀ آمریکایی اکنون حدود  

در   ، سالی است که  1994تأسیس شده و    1۸9۸مرکز 

اندازی شده است. این موزه در حال حاضر  موزۀ آن راه 

شود؛ یکی اختصاصاً اشیای  به دو بخش اصلی تقسیم می 

مربوط به چاپخانۀ آمریکایی را در خود جا داده و با غور  

توان با تاریخ این مرکز  اشیا، دهه به دهه می در میان این  

آشنا شد و دیگری هم به تاریخ نابینایان دنیا اختصاص  

 
1 OCR 

جا مانده از لویی  یافته است. در این بخش مراجعان آثار به 

شده به خط بریل در دنیا و  های چاپ بریل، اولین کتاب 

مجموعه  قابلآمریکا،  و  ای  قلم  و  لوح  انواع  از  توجه 

اش می بسیاری  مشاهده  را  دیگر  از  یای  یکی  کنند. 

می کار انجام  موزه  این  در  که  که  هایی  است  این  شود 

گنجینه  با  در  متولیان،  نابینایان  گوناگون  مراکز  و  داران 

ها را  کنند و اشیای ارزشمند تاریخی آن دنیا مذاکره می 

منتقل می  موزه  به به  آثار  از  کنند.  کلر،  هلن  از  جامانده 

دانیم  موزه قرار گرفته است؛ چراکه می همین طریق در  

بنیاد ملی   آثار مکتوبش را به  لوازم زندگی و  کلر، تمام 

موزه، طی   این  و حاال  بود  آمریکا هدیه کرده  نابینایان 

مذاکره با این بنیاد، این آثار را به چاپخانۀ آمریکا منتقل  

در نسخۀ صوتی پیش  ایم خوان سعی کرده کرده است. 

این موزه را برای مخاطبانمان توصیف    های متعدد راهرو 

کنیم و راجع به نحوۀ استفادۀ مراجعان نابینا از این موزه  

 هم توضیح دهیم. 

 ها زنفناوری، جانشینی مناسب برای چوب

چالش  از  یا  یکی  تمرین  حین  در  نابینا  شناگران  های 

مسابقه این است که اگر بخواهند تمام حواسشان را روی  

متمرکز کنند، ممکن است با سر یا صورت به  کارشان  

چنین   از  اجتناب  برای  کنند.  برخورد  استخر  دیوارۀ 

اند این است که در دو  اتفاقاتی راهی که در نظر گرفته 
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ایستند  سر خطی که شناگر نابینا در آن است، دو نفر می 

به چوب  و  با  رسید،  استخر  لبۀ  به  شناگر  اینکه  محض 

دهند. حال  به او عالمت می   بلندی که در دست دارند،

این عالمت اگر کمی دیر و زود داده شود، ممکن است  

پی   در  نابینا  شناگر  برای  را  سنگینی  جسمی  خطرات 

داشته باشد و در زمان مسابقه ممکن است حتی باعث  

شدن ورزشکار هم بشود. مشکالت شناگران  دیسکالیفه 

که    شود. یکی از کسانینابینا به این مورد خالصه نمی 

حلی جایگزین برای این کار پیدا کند، اخیراً  سعی کرده راه

 بوده است.  1مهمان پادکست »آیز آن ساکسِس« 

هافستِد«  که  2»مِرث  است  پادکست  این  مهمان  نام   ،

کند.  اصالتی هلندی دارد و در مالزی کار و تحصیل می 

رشته  نام  محصول«،  دختر  »طراحی  این  که  است  ای 

از نحوۀ  هلندی در دانشگاه م شغول تحصیل آن است. 

این را می  نابینایان  تا  ورودش به دنیای  دانیم که مرث 

است.   نداشته  برخورد  نابینایی  فرد  هیچ  با  این  از  پیش 

محصولی   که  بوده  این  او  دانشگاهی  تکالیف  از  یکی 

در   او  کند.  حل  را  مشکلی  بتواند  که  کند  طراحی 

برموجوجست نابینا  به مسئلۀ شناگران  و  ی هایش  خورد 

راه یافتن  در  می سعی  طراحی  حل  ابزاری  او  حاال  کند. 

کرده که شامل دو قسمت است؛ اول، عینکی که شناگر  

انتهای  بر چشم می  و  ابتدا  در  زند و دوم، حسگری که 

شود. ارتباط عینک با  خط، روی دیوارۀ استخر نصب می 

صوت و مادون قرمز برقرار  ها از طریق امواج فراحسگر 

می   شود می عینک  و  و  دیواره  به  رسیدن  لحظۀ  تواند 

طور خروج از خط را به شناگر اطالع دهد. به این  همین 

 
1 Eyes on success 
2 Mirthe Hofstede 
3 Sam Seavey 

نفس بیشتری  توانند با اعتمادبهترتیب، شناگران نابینا می 

 به این ورزش بپردازند. 

 توان داشت انتظاری که از یک پاوربانک می 

سیوی«  آخرین    3»سَم  از  یکی  در  نابینا،  یوتوبر 

پاوربانکی  پست تبلیغ کرده است.  پاوربانک  هایش یک 

مناسب نابینایان  استفادۀ  برای  است.  که  شده  سازی 

کاربران نابینا هنگام کار با پاوربانک، با یک مشکل ساده  

توانند تشخیص بدهند  هم اینکه نمی شوند و آن مواجه می 

را   عملیات شارژ  دستگاه  نه؛ همچنین  آیا  یا  آغاز کرده 

توانند بفهمند پاوربانک چقدر شارژ دارد. حاال سَم،  نمی 

نوعی از پاوربانک را معرفی کرده که هم موقع قطع یا  

کمک بوق و لرزش،  زند و هم بهها بوق می وصل دستگاه 

تواند میزان شارژ پاوربانک را اطالع دهد. در نسخۀ  می

تگاه را به سمع شما  خوان، نحوۀ کار این دسصوتی پیش 

آمپر این پاوربانک  هزار میلی   10ایم. قیمت نمونۀ  رسانده 

 دالر است.  99آمپر آن هم  هزار میلی   20دالر و   75

خوان، دو مقاله از آخرین شمارۀ »بریل  در پادکست پیش 

نگاهی  4مانیتور«  اولی،  است؛  قرار گرفته  موردتوجه  هم 

دنیا و امکانات    5یل بردار بر ترین یادداشتاست به قدرتمند 

به   است  نقادانه  و  موشکافانه  نگاهی  هم  دومی  و  آن 

های ویژۀ نابینایان.  کنندگان بینا به فناوریرویکرد تولید 

انواع   به  اشاره  ضمن  نویسنده  یادداشت،  این  در 

روزفناوری این  که  جدیدی  خبر های  در  تبلیغ  ها  ها 

تولید می که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  دگان،  کننشوند، 

طراحی  در  توانمند امروزه  موضوع  خودِ  هایشان  سازی 

می  نادیده  را  آن نابینایان  تمام گیرند.  بهها  دنبال وقت 

 هایی هستند که همۀ مشکالت نابینایان را  طراحی ابزار 

4 Braille Monitor 
5 Braille NoteTaker 
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ها باشد، حل کند.  بدون اینکه نیازی به تالش خود آن 

حتی چیزی  مثالً عصایی که موانع را تشخیص دهد یا  

بورد که نابینا بر آن سوار شود و دستگاه، او  شبیه اسکیت

رو عبور دهد. نویسنده معتقد است  را از میان موانع پیاده 

و  هیچ  اصلی  مشکل  حاضر  حال  در  موارد  این  از  کدام 

ها دوا  محوری زندگی نابینایان نیست و دردی را از آن 

سفیدِ    توان با اتکا به یک عصای نخواهد کرد. وقتی می 

ارزان و حتی در برخی مواقع رایگان، در خیابان تردد کرد،  

هزار  صد یا چند چرا باید دست به دامان یک عصای چند 

های  ها و گرفتاری هم البته آسیبدالری بشویم که آن 

خود را دارد؟ نویسنده برای این ادعا، دالیل متقنی را هم  

  ذکر کرده است که سعی خواهیم کرد در نسخۀ صوتی 

آن پیش  بحث  خوان،  موضوع،  این  کنیم.  مرور  را  ها 

نظران نابینای  طلبد که امیدواریم صاحب داری را می دامنه

زبان،  ایرانی هم به آن ورود کنند تا جامعۀ نابینایان فارسی 

 مند شوند. از نتایج آن بهره 

 

 

 

 

 

 
1 Sensory Efficiency 

رنگ رنگ تا پیروزی؛ آنچه نابینایان باید  

 ها بدانند از جادوی رنگ

روان زهرا   آموزگار  همت؛  و  شناس 

 وپرورش استثنایی شهر تهران آموزش 

 1وری حواس در مطلب ماه گذشته در مورد کارایی یا بهره 

صحبت کردیم. این ماه بنا داشتیم با تفصیل بیشتر به  

آن  از  استفاده  و  حواس  روزمره  پرورش  زندگی  در  ها 

نوروز،   عید  بودن  رو  پیش  به  توجه  با  ولی  بپردازیم؛ 

لباس   رنگ  انتخاب  موضوع  به  که  دیدیم  مناسب 

 بپردازیم. 

نتایج یک پژوهش کیفی در کرۀ جنوبی نشان داده که  

آسیب  لباس  دیدۀ  افراد  کوتاه  بسیار  زمانی  در  بینایی، 

های لباس زیاد  کردن مدل کنند و از امتحان انتخاب می 

برای خرید  کنند. آن جهت انتخاب پرهیز می  ها معموالً 

کامالً   آشنایان  از  محدودی  بسیار  تعداد  یا  نفر  یک  از 

گیرند و در  مورداعتمادشان برای خرید لباس کمک می 

ویژند )بِرَند( خاصی خرید    های گذشته ازصورتی که بار 

دهند مجدداً  کرده و از آن راضی بوده باشند، ترجیح می 

های جدید  از همان ویژند استفاده کنند و به سراغ انتخاب 

می نمی  و  نمی روند  خطر  گفت  همان  توان  و  کنند 

کنند. از دیگر نتایج این مطالعه  همیشگی را انتخاب می 

آسیب افراد  که  بود  بینایاین  لباس،  دیدۀ  انتخاب  در  ی 

های ساده را انتخاب کنند و  دهند لباس بیشتر ترجیح می 

طور کلی  دهند و به ها نمی چندان اهمیتی به رنگ لباس 

ها چه برای خرید و چه  توان گفت در انتخاب لباس می

موقعیت  در  پوشیدن  برای  لباس  انتخاب  های  هنگام 

مرتب و  تمیز  معیار  تنها  مدنظر گوناگون،  را  قرار    بودن 

مطالعه،  می این  نتایج  به  توجه  با  پژوهشگران  دهند. 
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اطالع  و  آموزش  زمینۀ  معتقدند  در  صحیح  رسانی 

به معیار  و  لباس  انتخاب  لباس،  های  رنگ  انتخاب  ویژه 

 دیدۀ بینایی قرار گیرد.  باید در اختیار افراد آسیب 

تا  با  درست است که در کشور ما  کنون پژوهش علمی 

دیدگان بینایی انجام نشده،  س آسیب موضوع انتخاب لبا

اما بهتر آن است که منتظر پژوهش نمانیم و دربارۀ اثر  

انسان  خُلق  بر  آن  تأثیر  و  مخاطبان  بر  لباس  ها،  رنگ 

 دست آوریم. اطالعاتی کلی به 

های محدودی در  چندان دور، انتخاب هایی نه در گذشته 

لباس خصوص رنگها داشتیم و بهلباس  ها خیلی  بندی 

ها با توجه به جنسیت  های لباسمحدود بود. گاهی رنگ 

می  می انتخاب  گفته  مثال،  برای  پوشیدن  شد.  که  شد 

رنگ   این  و  نیست  مناسب  آقایان  برای  صورتی  رنگ 

های مناسب  هاست یا نارنجی و زرد را رنگ برای خانم 

می  رنگ کودکان  این  پوشیدن  و  برای  دانستند  را  ها 

نامناسب بزرگ  و  زشت  می   ساالن  نظر  اما  در  گرفتند؛ 

خوشبختانه امروزه این تفکر وابسته به سن و جنسیت تا  

بینیم ساالن زیادی را می حد زیادی از بین رفته و بزرگ 

پوشند و آقایان بسیاری، رنگ  که رنگ زرد و نارنجی می 

کنند؛ پس محدودیت در انتخاب  صورتی را انتخاب می 

 ی بیشتری داریم. ها بسیار کاهش یافته و آزادرنگ لباس 

می  گفته  رنگ گاهی  نشان شود  ما  ها  شخصیت  دهندۀ 

ها  هستند؛ اما مطالعات علمی نشان از آن دارند که رنگ 

این  می نحوۀ  و  بگذارند  اثر  مخاطبان  خُلق  بر  توانند 

ها در طبیعت  گذاری را با استفاده از کارکرد این رنگ اثر 

می  آن توضیح  تأثیر  دهند.  معتقدند  افراد،  رنگ ها  بر  ها 

تفاوت  با  رنگ ارتباطی  و  ندارد  فردی  افراد  های  بر  ها 

گذارند. این اطالعات حاصل  متفاوت، تأثیر یکسانی می 

ها انجام  یابی است که در طول دهه های زمینه پژوهش 

در  و  ایجاد  شده  افراد  در  رنگ  هر  که  احساسی  مورد 

یل  کند، از ایشان پرسش شده و نتایج، بررسی و تحلمی

شده است. برای مثال رنگ آبی، آبی آسمان را در ذهن  

کردن در  کند. رنگی که از کودکی با بازی افراد متبادر می 

فضای باز و درخشش آفتاب و آرامش و نبود طوفان، در  

ذهن افراد نقش بسته و به همین دلیل دیدن رنگ آبی،  

 کند. حس آرامش و سکون را در افراد ایجاد می 

تواند بر نحوۀ واکنش افراد نسبت  ان می هایم رنگ لباس 

پژوهش  برخی  حتی  باشد؛  داشته  زیادی  تأثیر  ما  ها  به 

لباس نشان داده  تواند بر فشار خون،  ها میاند که رنگ 

ضربان قلب و الگوی تنفس افراد مؤثر باشد و این یکی  

 هاست. های خاص در بیمارستان از دالیل انتخاب رنگ 

در اینجا راهنمای مختصری  با توجه به این اطالعات،  

 آوریمبرای انتخاب رنگ لباس می 

.سبز: سبز رنگ تازگی و شادابی و امنیت و توازن است.  

رنگ سبز با نشان عبور آزاد چراغ راهنمایی و با پول نیز  

در مخاطبان  متبادر می  شود که هر دو مثبت هستند و 

می  ایجاد  آرامش  و  امنیت  بنا حس  برای  برکنند؛  این 

طور مستقیم با افراد سروکار دارند، بسیار  غلی که به مشا

 مناسب است.  

آبی: آبی رنگ واقعیت و خرد و دانایی است؛ همچنین  

آیند  اتکا بودن و آرامش هم رنگ آبی با پایداری و قابل 

تنشی دارید، رنگ آبی  این اگر محیط کار پر براست؛ بنا

آقایان،  تواند برای شما مناسب باشد. رنگ آبی برای  می

های مالقات عاشقانه مناسب است و حس  در اولین قرار 

قابل  و  ایجاد  پایداری  مقابل  طرف  در  را  بودن  اعتماد 

ها عاشق این هستند که آقایان را پایدار و  کند. خانم می

این حس کمک   ایجاد  به  ببینند و رنگ آبی  اتکا  قابل 
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می می آبی  رنگ  همچنین  قرار  کند؛  استرس  از  تواند 

 تان آرامش بدهد. ت شما بکاهد و به هر دو نفر مالقا

و  قهوه است  پایداری  و  استحکام  با  مرتبط  رنگی  ای: 

این اگر  برشود؛ بنا بیشتر، رنگی مردانه در نظر گرفته می 

کنید،  شما خانمی هستید که در محیطی مردانه کار می 

تواند به شما اعتبار  ای شکالتی می پوشیدن رنگ قهوه 

 ببخشد. 

آمیزی است.  شکی رنگ قدرت، جدیت و اسرارمشکی: م

از   و  است  معروف  هم  مدیریتی  رنگ  به  رنگ  این 

تر  های جذاب دیگر آن این است که افراد را الغر ویژگی 

دهد و چه کسی از این ویژگی  تر نشان می اندامو خوش 

می  می بدش  اگر  پس  به آید؟  قَدَر  و  جدی  نظر خواهید 

 ت.  برسید، مشکی برای شما مناسب اس

شاد  از  زرد،  رنگ  پر زرد:  و  رنگ انرژیترین  ها  ترین 

می  ذهن  محسوب  به  را  ناپایداری  معموال  ولی  شود؛ 

بنا می کار  بر آورد؛  محل  برای  مناسبی  رنگ  زرد،  این 

نیست؛ چون ممکن است شما را ضعیف جلوه دهد؛ اما  

میهمانی  می در  دوستانه،  انرژی های  بسیار  بخش  تواند 

 ی جمع شود. باشد و موجب گرم

انرژی نشان  فعال و بی خاکستری: این رنگ، افراد را غیر

هایی است که بهتر  این خاکستری از رنگبردهد؛ بنا می

مند  است در محل کار نپوشید؛ اما اگر به این رنگ عالقه 

ویژه  های دیگر مثل آبی و به هستید، باید آن را با رنگ 

 د. آبی تیره بپوشید تا این اثر را خنثی کنی 

این   است.  و عشق  اشتیاق  و  تعصب  رنگ  قرمز  قرمز: 

قرار  اولین  برای  بیشتر  و  رنگ  عاشقانه  مالقات  های 

خانم به برای  را  خصوص  شما  زیرا  است؛  مناسب  ها 

دهد. این رنگ موجب افزایش ضربان  مشتاق نشان می 

می  شما  قلب  عاشقانه  قرار  به  را  حرارت  و  و شور  شود 

 آورد. می

 

 

نارنجی رنگ تحرک و اشتیاق است و تفاوت آن  نارنجی:  

با قرمز این است که تندی و تعصب رنگ قرمز را ندارد.  

نارنجی، ترکیب خوبی از اشتیاق قرمز و لذت رنگ زرد  

داده  نشان  مطالعات  باعث  است.  نارنجی  رنگ  که  اند 

شود و فعالیت مغز را  رسانی به مغز می افزایش اکسیژن 

خش است. بهتر است اعتدال  بکند و انرژیتحریک می 

های  در استفاده از رنگ نارنجی حفظ شود و در کنار رنگ 

 تر مثل خاکستری استفاده شود. خنثی 

گذرانی را  بنفش: بنفش، سبک زندگی اشرافی و خوش 

ندرت یافت  آورد. رنگ بنفش در طبیعت بهبه ذهن می 

عنوان رنگی مصنوعی در نظر گرفته  شود و بیشتر به می

بنفش،    شود. می دستی  کیف  یا  کراوات  روسری،  یک 

مندانه برای خاص به نظر رسیدن  تواند انتخابی هوش می

 باشد. 

صورتی: صورتی رنگی سرشار از لطافت و ظرافت است 

تواند مانند  شود که صورتی در جمع می و گاه گفته می 

پوشند،  بخش عمل کند و افرادی که صورتی می یک آرام 

ه و  گرم  افرادی  می م معموالً  قلمداد  پس  دل  شوند؛ 

 های شما باشد. تواند رنگ مناسبی برای میهمانی می

سفید: این رنگ با کمال و پاکیزگی پیوند خورده است.  

پسند برای پیراهن  سفید معموالً یک انتخاب امن و همه 

تواند،  یا روسری است؛ ولی استفادۀ بیش از حد آن می 

ویژه  ای روابط بهبودن را به ذهن بیاورد و این براستریل 

 روابط کاری خوب نیست.  

امیدوارم این اطالعات مختصر بتواند به شما کمک کند  

 که برای هر موقعیت، بهترین را انتخاب کنید. 
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 نقش نظم در زندگی افراد نابینا  

فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و  

 پرورش استثنایی گیالن 

 
متمایز   سایرین  از  را  نابینا  افراد  که  مسائلی  از  یکی 

هاست. به این گونه که در  بودن رفتار آن کند، منظممی

دهند و از  بیشتر موارد هرچیز را در جای معینی قرار می 

دیگران هم انتظار دارند که چنین رفتار کنند؛ چراکه در  

آسوده  دسترسی  این صورت  خود  موردنیاز  اشیای  به  تر 

 کنند.  کنند و در مسیرهای هموارتری حرکت می می  پیدا

ها  شدن به فصل بهار ساکنان خانه در این روزها با نزدیک 

می  با  تصمیم  بکشند.  خانه  سروگوش  بر  دستی  گیرند 

نو   روزهای  استقبال  به  ساده،  هرچند  تغییراتی  ایجاد 

هر یک    افراد نابینا نیز از این قاعده مستثنا نیستند.   بروند. 

با نقشی که در خانه دارند و همچنین با توجه    متناسب

به نوع و میزان توانایی که در خود سراغ دارند، در این نو  

 شدگی سهیم هستند. 

اگر فرد نابینایی بخواهد اتاقش را مرتب کند، بهتر است  

قفسه  می طبقات  طبقات  این  کند.  منظم  را  در  ها  تواند 

جداگ  قفسۀ  یک  حتی  یا  یخچال  کتابخانه،  انۀ  کمد، 

 شده روی دیوار باشد. ایستاده روی زمین یا نصب 

مرتب بزرگ  برای  سینی  یک  است  بهتر  طبقات  کردن 

یکی  کنار دستمان بگذاریم. محتویات هر طبقه را یکی 

ها را سر  خواهیم آن در سینی قرار دهیم تا زمانی که می 

به بگذاریم،  باشند. جایشان  ما  دسترس  در    راحتی 

دار و خشک پاک  های نم ا دستمال گردوغبار هر طبقه را ب

وشو کنیم؛  کنیم؛ روکشی اگر دارد آن را تعویض یا شست 

یکی سر  محتویات داخل سینی را هم تمیز کنیم و یکی 

ها همین کار  برای همۀ طبقه  جای خودشان قرار دهیم.  

ها و ابزارهای  یادمان باشد وسایل، کتاب   را انجام دهیم. 

   بگذاریم. تر سنگین را در طبقات پایین 

ممکن است به این نتیجه برسیم که با توجه به میزان  

بهتر است    مان، جای بعضی چیزها را تغییر دهیم.استفاده 

کنیم.   گوش  کامل  توجه  با  هم  اطرافیان  پیشنهاد  به 

مان  هایی که نسبت به ما و ترکیب کلی محیط زندگی آن 

پیشنهادهای مطلوبی را   شناخت بیشتری دارند، معموالً 

می ار کمی  ائه  است  ممکن  ابتدا  در  اوقات  گاهی  کنند. 

نظر برسد که با کمی تفکر و محاسبه، قادر به  سخت به

 ها خواهیم شد. پذیرش آن 

لباس  مورد  یکی در  است  بهتر  آن ها  بررسی  یکی  را  ها 

دکمه  اگر  شده  کنیم؛  باز  درزی  یا  باشد  شده  کنده  ای 

بگذاریم.   و سر جایش  کنیم  تعمیر  را  آن  ممکن  باشد، 

ها  ها دیگر احتیاج نداشته باشیم. آن است به بعضی لباس 

کنار   قبل  از  که  پالستیکی  کیسۀ  یک  در  کرده  تا  را 

ایم، بگذاریم تا در زمان مناسب پس از  دستمان گذاشته 

توانیم می   بررسی دقیق به فرد مدنظرمان تحویل دهیم.

های فریزر بگذاریم؛  ها را در پالستیکها و روسری شال

هریک را روی کاغذ بریل بنویسیم و کاغذ را هم    رنگ

بچسبانیم.  پالستیک  روی  یا  بگذاریم  پالستیک    در 

بغچه می زیپتوانیم  جوراب های  و  کنیم  تهیه  و  دار  ها 

 برای اینکه   ها جا بدهیم.های زیر را در این بغچه لباس 
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است   بهتر  باشند،  هم  کنار  همیشه  جوراب  جفت  یک 

به  آن  را  دیگری  ها  در  را  یکی  یا  بزنیم  گره  یکدیگر 

بگذاریم. به این ترتیب که یک لنگه را به کف دستمان  

بپوشانیم؛   لنگه  همین  روی  را  دیگر  لنگۀ  و  بپوشانیم 

 سپس دستمان را بیرون بیاوریم. 

های کفش را  ها بهتر است جعبه دادن به کفش برای نظم

ها را  آن ها بگذاریم و  ها را در جعبهدور نیندازیم. کفش 

دهیم.  قرار  طبقات  از  یکی  جفت    در  یک  است  کافی 

 کنیم در جاکفشی بماند. کفش که بیشتر استفاده می 

رویم تا  در همین رابطه به سراغ خانم زهرا رمضانی می 

نظر ایشان را هم در مورد نقش نظم در زندگی افراد نابینا  

شویم.   آموزشگاه    جویا  در  کار  سابقۀ  سال  سی  با  او 

با  ی به استثنای آموزشگاه، همواره  عنوان معاون  و مدیر 

دانش  و  بوده  همکاران  مستقیم  ارتباط  در  نابینا  آموزان 

 است.

تفاوت می از  سایرین  مانند  هم  نابینا  »افراد  های  گوید: 

آن  از  بعضی  هستند.  برخوردار  و  ها سخت فردی  کوش 

این  فاقد  دیگر  برخی  و  محاسبه  و  اهل  تالش  همه 

هستند. حساب  به    گری  یکسان  نابینایان  همۀ  در  آنچه 

دادن به  خورد این است که وجود نظم و آگاهی چشم می 

کیفیت   بهبود  سبب  تغییری  هرگونه  درمورد  نابینا،  فرد 

 شود. ها و نزدیکانشان می زندگی آن 

 

 

 

 

 

 
1 BeMyEyes 

 

 

ها اردوهای ورزشی  من در سفرهای اردویی که بیشتر آن 

سال همراه  نوجوان و بزرگ بودند، با افراد نابینای کودک،  

ام؛ همچنین در این اردوها با هدف یادگیری بیشتر،  بوده 

شان  ها و همراهان های رفتاری نابینایان سایر استان شیوه

 ام.را نیز مشاهده کرده 

شناسم که مسئولیت نگهداری از یک  فرد نابینایی را می 

صبح    ۸بیمار را بر عهده گرفته است. او هر روز ساعت  

برمی   بستۀ را  روزانه  کارش  داروهای  میز  پشت  داشت، 

بیستمی داروهای  و  را  نشست  آینده  ساعت  وچهار 

داد.  های همان روز قرار می کرد و در ظرف مشخص می 

گونه که یکی از افراد بینای دنیا با استفاده از یک  به این 

نام و مشخصات دارو    1آیز( مایافزار مخصوص، )بی نرم

 . خواندرا برایش می 
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او قادر بود تمام کارهای روزمرۀ فرد بیمار را انجام دهد.  

آماده  جمله  لباس از  تعویض  دارو،  و  غذا  ها،  کردن 

وشو در حمام، کنترل میزان فشار و قند خون. او  شست

فعالیت به نتیجۀ  در یک گزارش متنی  صورت  هایش را 

وقتی برای سرکشی به    فرستاد. روزانه برای پزشک می 

از ما  اش می خانه رفتیم، او برای کسب اطمینان بیشتر 

خواست وضعیت خانه را بررسی کنیم تا اگر مشکلی  می

در جایی ایجاد شده باشد، برایش توضیح دهیم؛ همچنین  

می  را  دیگری  نابینای  به  فرد  روز صبح  هر  که  شناسم 

رود و طبق برنامۀ هفتگی برای تعداد  محل کارش می 

ر دو وعدۀ ناهار و شام، غذاهای مختلف  معینی از افراد، د

کند. او مقدمات هر غذا را از روز قبل آماده  درست می 

کند تا کارش را به بهترین شکل انجام داده باشد. هر  می

چاقوی   و  کارد  فندک،  کبریت،  چون  ابزاری  با  روز 

کن و نیز  های برقی خردکن و مخلوط آشپزخانه، دستگاه 

مو و  روشن  اجاق  جوش،  آب  باال  با  حجم  در  اولیه  اد 

است   آشپزخانه ممکن  در  دارد. حضور دیگران  سروکار 

تمرکز او را به هم بزند. این است که در صورت لزوم،  

می  تعیین  کمکی  خود،  نوع  چه  کسی  چه  از  که  کند 

 دریافت کند«. 

بینید، نظم در زندگی و پیشبرد اهداف  طور که میهمان 

ند. افراد نابینا قادر  کاین افراد نقش بسیار مهمی ایفا می

های بزرگی را بپذیرند؛ کافی است پیش  هستند مسئولیت 

از انجام هر کار، یک بار از ابتدا تا پایان آن را در ذهن  

 خود مرور کنند و موانع احتمالی را مدنظر قرار دهند. 

به امید اینکه در    با سپاس از حضور همکار ارجمندمان 

اندوخته  رو  پیش  آموخته سال  و  راهگشای  ها  هایمان 

 مان باشد مسیر زندگی 

 روزهایتان پر از شوق زندگی. 

 

 

 

برای سال   گلوبال  کنفرانس سایت تک 

 گردد دوم بازمی

 انگلیسی   میثم امینی: مترجم

پذیری عمومی  سایْت تِک گِلُوبال یک کنفرانس دسترس 

است که روی روندهای فناوری مهم تمرکز دارد و هدف  

فناوری   آیندۀ  به  اجمالی  نگاه  یک  ارائۀ  آن، 

سال آینده است. اکنون در    10یا    5پذیری در  دسترس 

خبری   سایت  توسط  کنفرانس  این  خود،  سال  دومین 

ه و حضور در آن کامالً  کِرانْچ سازماندهی شد آنالین تِک 

مجازی و رایگان بود. در این کنفرانس سخنرانانی از اَپِل،  

دیگر   و  وْیْسْپِرُو  هْیومَنْوِر،  مایْکْرُوْسافْت،  گوگِل، 

و  شرکت عمومی  فناوری  زمینۀ  در  پیشرو  های 

برجستۀ  دسترس  نکات  از  برخی  داشتند.  حضور  پذیری 

 این کنفرانس، در زیر پوشش داده شده است. 

 بریل چندخطی و تصاویر لمسی 

 
سال  صحبت در  اخیر  مورد  های  در  زیادی  های 

صورت چندخطی و  های بالقوه برای ارائۀ بریل به حل راه

لمسی  است؛  به  تصاویر  شده  انجام  الکترونیکی  شکل 

 طوری که هردو روی یک صفحه نمایش داده شوند. به
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نمونۀ اولیه    1اِیْچپْی اِی در کنفرانس، رئیس نوآوری جهانی  

اندازی کرد که با مشارکت  از یک دستگاه لمسی را راه

 ایچ و هیومنور ساخته شده است.پی ای

وجود هر دو مورد، یعنی خط بریل و تصویر لمسی در  

تواند برای بسیاری از کاربران مفید باشد.  یک صفحه می 

یک کتاب هندسه را تصور کنید که شامل یک مسئلۀ  

دانش داس و  است  ارجاع  تانی  تصویر  یک  به  را  آموز 

ایده می حالت  در  دانش دهد.  می آل،  مسئلۀ  آموز  تواند 

حل  ریاضی را بخواند و سپس تصویر را برای یافتن راه 

سطح   به  ایده  این  رساندن  برای  اما  کند؛  پیدا  مسئله 

آموز این امکان  بعدی، ممکن است روزی برای آن دانش 

ناحیۀ تصویر را لمس کند تا تصویر  وجود داشته باشد که  

آموز متوجه جزئیات بیشتری در  نمایی شود و دانش بزرگ 

به  تصویر شود. در همین حال، کل صفحه را می  توان 

ها نیز بتوانند آنچه را که  والدین یا معلم منتقل کرد تا آن 

می دانش  یاد  زنده،  آموز  نمایش  در  کنند.  دنبال  گیرد، 

ثانیه طول کشی  یا متن روی  حدود دو  تا یک تصویر  د 

 دستگاه نمایش داده شود. 

 تشخیص تصاویر در محصوالت اپل 

گام تصویر  اپل  تشخیص  ویژگی  زمینۀ  در  بزرگی  های 

نسخۀ   با  واقع  در  که  است  عامل  سیستم  14برداشته 

طور گسترده در دسترس قرار  به  2020اِس در پاییز  اُوآی 

پاییز   در  آی 2021گرفت.  ویژگی    دارای   15اساو، 

دهد با  نامِ متن زنده شد که به شما امکان می جدیدی به 

یافت می  تصویر  در  باشید؛  متنی که  داشته  تعامل  شود 

ویژگی  ایجاد  برای  ماشینی  یادگیری  از  هایی  همچنین 

استفاده شده است که عمدتاً کاربران خاصی را هدف قرار  

فی  دهند، مانند افرادی که نابینا هستند یا بینایی ضعیمی

 
1 APH مخفف عبارت ،American Printing House   یا چاپخانه

 آمریکایی

کاربران   عکس،  نمایشگر  برنامۀ  داخل  از  دارند. 

ای را برای کاوش  توانند گزینه اُوِر می خوان وُیْس صفحه 

دهد انگشت  ها امکان می تصویر انتخاب کنند که به آن 

های  خود را در اطراف صفحه حرکت دهند تا ارتباط آیتم 

موجود در عکس را با یکدیگر درک کنند؛ همچنین از  

ماش برنامه یادگیری  به  دسترسی  برای  که  ینی  هایی 

ممکن است در گذشته در دسترس نبوده باشند، استفاده  

تشخیص  می ویژگی  طریق  از  کار  این  شود. 

های  کند کنترل شود که سعی می نمایش انجام می صفحه 

ها را تشخیص دهد و سپس  ها یا لغزنده رایج مانند دکمه 

 ند. اور منتقل کاین اطالعات را به کاربر ویس 

 آْوْت تشخیص متن، اشیا و... با گوگل لوک 

های اصلی تمرکز گوگل و پلتفرم اَنْدْرُویْد،  یکی از حوزه 

لوک  برنامهگوگل  است،  می آوت  که  متن،  ای  تواند 

های غذا، ارزها، اشیا و موارد دیگر را تشخیص  برچسب

آوت، یافتن  های موردتأکید تیم لوک دهد. یکی از حوزه 

برای  راه که  هایی  است  تصاویری  بین  پُرکردن شکاف 

شوند و تصاویری  های داده استفاده می برای آموزش مدل 

می  دریافت  کاربران  از  عکس که  اغلب،  های  شود. 

زاویه با  یا  نیستند  واضح  نه کاربران  ایده ای  آل  چندان 

شده آن چیزی نیست  شوند؛ بنابراین نتایج ارائهگرفته می 

خواهد با  آوت می ول لوک رود. مدیر محص که انتظار می 

چالش  این  از  راه برخی  و  کند  مقابله  برای  ها  را  هایی 

تا اطالعات دقیقی را که به دنبال آن  کاربران پیدا کند 

 دست آورند. هستند، به 

اضافهاز جمله ویژگی  برنامه در  های جدید  این  به  شده 

 توانید در  ، پشتیبانی از دستخط است که می 2021سال 
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از   پشتیبانی  کنید.  استفاده  آن  از  برنامه  اسناد  حالت 

 های بیشتری نیز در حال توسعه است. ها و زبان دستگاه 

 مسیریابی با اِسْتِالر تِرِک از هیومنور

فناوری و  محصول  نوآوری  برای  معاون  هیومنور،  های 

بر   مبتنی  جدید  محصول  به  اجمالی  نگاهی  بار  اولین 

اپْی جْی  را  شرکت  این  حاضر  اِس  حال  در  که  داد  رائه 

استالر ترک نامیده شده است. این محصول جدید دارای  

 اس مدرن و دوربین داخلی است. پی های جی ویژگی 

اس همان چیزی  پی یک چالش آشنا برای کاربران جی 

عنوان مشکل دوازده متر نهایی به آن  است که اغلب به

س  اپی شود که به شکاف در اطالعات بین جی اشاره می 

که شما را به بلوک یا منطقۀ صحیحی که یک مکان در  

کند و محل واقعی درب یا مکان  آن قرار دارد، هدایت می 

دنبال آن است، اشاره دارد. استالر  موردنظری که کاربر به

عنوان یک واحد مستقل و بدون نیاز به اتصال  ترک که به 

،  هابه اینترنت در نظر گرفته شده، از ترکیبی از دوربین 

جی فناوری دقیق پی های  صوتی  اس  دستیار  یک  و  تر 

 کند.داخلی برای کمک به حل این چالش استفاده می 

 

 

 

 

 

 

 

 خودروهای خودران 

نحوۀ   مورد  در  باید  که  دارد  وجود  مختلفی  مالحظات 

زیستی یک وسیلۀ نقلیه با فردی که نابینا است، در  هم

ید  ها، شناختن عصای سف نظر گرفته شود که اولین آن 

عصای  به موارد،  برخی  در  زیرا  است؛  شی  یک  عنوان 

تشخیص نباشد.  سفید ممکن است از محیط اطراف قابل 

خودران   خودروهای  که  است  مهم  این،  بر  عالوه 

عنوان  های مختلف عبورومرور افراد را بشناسند. به روش

مثال، یک فرد نابینا ممکن است با عصای خود به کاوش  

زد یا نسبت به تغییر نور یا سایر  در بریدگی حاشیه بپردا

بین   تعامل  دهد.  نشان  متفاوتی  واکنش  مجاور  اشیای 

وسایل نقلیه و یک عابر پیادۀ بینا ممکن است با همان  

 تعامل با یک عابر نابینا متفاوت باشد. 

 
جدای از این، موقعیتی را در نظر بگیرید که در فرودگاه  

ن خود را پیدا  کنید تاکسی آنالی هستید و دارید سعی می 

کنید. در حال حاضر، ممکن است با راننده تماس بگیرید  

و شکل ظاهری خود را توضیح دهید تا راننده بتواند شما  

را پیدا کند؛ اما یک وسیلۀ نقلیۀ خودران را هیچ انسانی  

های جایگزین در نظر  کند؛ بنابراین باید گزینهکنترل نمی 

به وسیله  گرفته شود؛ همچنین موضوع هدایت مساف ر 

ای که هم کارآمد و هم  گونهنقلیه یا به درب مقصد به 

 ایمن باشد، وجود دارد. 
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وگوی  گفت  ورزیدهورزیِ مرد دست  دست

 نسل مانا با حسین ایرانی 

نایینی دکتری  زادهمیرهادی  دانشجوی   :

 های قرآنی پژوهش 

هاست که از راه  حسین ایرانی، معروف به کورش، سال 

کسب   می ماساژ  سایرین  درآمد  به  را  کار  این  و  کند 

می  بین آموزش  مدارک  اخذ  به  موفق  او  المللی  دهد. 

 گوناگونی شده است. 

 
»ضمن تقدیر از حضور شما در این شمارۀ نسل مانا، لطفاً  

 نحوۀ ورود خود به این عرصه را بیان کنید:« 

ای بزرگ شدم که کار درمان سنتی در آن  من در خانواده 

داشت.   کودکی  رواج  دوران  همان  از  دلیل،  همین  به 

عالقۀ زیادی به انجام چنین کاری پیدا کردم. این انگیزه  

در من زمانی بیشتر شد که فهمیدم نابینایان توانمندی  

ها از آن  باالیی برای ماساژ دارند و در بسیاری از کشور 

برند. در ابتدا مشکالت زیادی گریبان مرا گرفت.  بهره می 

اساتید  از  این    یکی  در  نابینا  بود:  معتقد  ماساژ  برجستۀ 

توجهی  تواند آسیب ببیند و هم آسیب قابل حوزه هم می 

به مخاطب خود وارد آورد. از دیگر مشکالتی که باید به  

آن اشاره کنم، نبود مواد آموزشی در زمانی بود که من  

وارد این راه شدم و خوشبختانه باید بگویم: اکنون این  

 گ شده است.رنمشکل بسیار کم 

 

 

 

از   با کمک خدا و همت خودم بر بسیاری  من توانستم 

می  اکنون  و  شوم  فائق  مشکالت  کنم:  این  ادعا  توانم 

ها برای نابینایان  ترین کار زاآمد تواند یکی از در ماساژ می 

گیرد، می  انجام  اگر درست  تواند خیلی  باشد. کاری که 

 زود افراد نابینا را به پول برساند.«

ارائه    »ممکن ما  برای  ماساژ  از  کلی  تعریف  است یک 

 دهید؟« 

دست  آن  فارسی  خوب  معادل  یا  شامل  ماساژ  ورزی، 

هرگونه لمس با دست است که در افراد حس خوب ایجاد  

حرفهمی کار  البته  و  کند؛  دارد  را  خود  اصول  ماساژ  ای 

 کند.« حتماً تأثیر بیشتری هم در افراد ایجاد می 

 ای توضیح دهید.« ساژ حرفه »کمی دربارۀ فرآیند ما

حدود   افراد  شناخته  10وقتی  را  بدن  آناتومی  از  درصد 

آغاز کرده باشند، می  را  اند.  توان گفت که فرآیند ماساژ 

ورز  آشنایی بیشتر با عضالت و آناتومی بدن، یک دست 

ها و مخاطرات  کند و با شناخت آسیب تر می ایرا حرفه

 ان شود.« تواند وارد فرآیند درمبدنی او می 

می »به دستنظر  اولین  شما  از  رسد  پس  ایرانی  ورز 

اولین  این  موانع  دربارۀ  باشید:  ما  انقالب  برای  بودن 

 صحبت کنید؟« 

وجود   ماساژوری  هر  راه  سر  که  مانعی  اولین  »شاید 

تا مدت داشت، ممنوعه  از انقالب  بودن این کار  ها پس 

د کرد  بود. آزادی تدریجی کار ماساژ این اشکال را ایجا

عده ادعای  که  کوتاه،  دورۀ  یک  گذراندن  از  پس  ای 

درمانگری کردند که در پاسخ به سؤال پیشین شما  ماساژ

 مراحل رسیدن به آن را شرح دادم.
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اعتماد افراد  عنوان یک ماسور نابینا، باید بگویم جلببه

به کار کسی که قادر به دیدن نیست، از موانعی است که  

از   بعد  بگویم،  باید  البته  بود؛  ما خواهد  راه  همیشه سر 

دیدن توانایی افراد نابینا در کار خود، این اعتماد بسیار  

ود  شبیشتر شده است؛ طوری که اصالً از من تقاضا می 

 ورز نابینا را برای کار ماساژ معرفی کنم.  که یک دست 

رسد قدرت لمس یک نابینا چندین برابر همکار  نظر میبه

 بینای خود است. 

و   داریم  راه خود  بر سر  ما همیشه  موانعی که  دیگر  از 

به آن  امکان حل  تاکنون  فراهم  متأسفانه  شکلی جدی 

از مدارک  نیامده است، عدم توانایی ما در اطالع درست  

اکنون برای  درمانی است. من هم پزشکی مخاطبان ماساژ 

گیرم یا  رفع این مشکل یا از حواس دیگر خود کمک می 

گزارش مزبور را در اختیار استاد یا همکار بینای خود قرار  

داشته  می درمان  برای  درستی  برنامۀ  بتوانم  تا  دهم 

 باشم.« 

د که  های خود به استادی اشاره کردی »شما در صحبت 

نمی  نابینایان  مناسب  را  ماساژ  کسان  کار  آیا  دانست؛ 

 دیگری هم هستند که برای نابینایان مانع بتراشند؟« 

که   بینایانی  چه  هستند:  گروه  دو  افراد  این  »متأسفانه 

هاست و  اکرام به زبان و تحقیر به عمل از خصایص آن 

چه نابینایانی که منافع شخصی و بعضاً مالی خود را بر  

بی عمومی نابینایان به یک آموزش درست ترجیح  دستیا

 دادند.« 

 

 

 

 

 

 

 

اید،  »با توجه به تجربۀ فراوانی که در این کار پیدا کرده 

نابینایان   ما  برای  مناسبی  شغل  ماساژ  معتقدید  چرا 

 شود؟ محسوب می 

»اشاره کردم که ماساژ یکی از مشاغلی است که در دنیا  

در کشور کرۀ جنوبی  برای ما نابینایان تعریف شده است.  

دهند؛ از نظر من  ها را افراد نابینا ارائه می بهترین ماساژ

برمی  مهم  عامل  دو  به  همان این  اول  که  گردد:  طور 

از  پیش  و  نابینایان  باالی  لمس  قدرت  کردم،  اشاره  تر 

به دقیقی که  تمرکز  ندیدن روی کار  سوی دیگر،  دلیل 

مخاطب خود    خود دارند. یک کاربر ماساژ بینا، در منزل

ممکن است به وسایل یا هرچیز دیگر توجه کند؛ زیرا آن  

تمرکز   نابینا  افراد  اما  هستند؛  او  چشم  پیش  وسایل 

توجه   در کار خود خواهند داشت. نکتۀ درخور  بیشتری 

های  های پیشرفته دوره تواند باشد که در کشور این می 

 پذیرد.« عالی ماساژ با چشم بسته انجام می

ایی میان کار یک ماساژور نابینا و بینا وجود  ه»چه تفاوت 

 دارد؟« 

توان  تر گفتم: عمدۀ تفاوتی که می طور که پیش »همان 

های پزشکی مخاطبان  به آن اشاره کرد، دیدن گزارش 

ماساژ  یک  به توسط  من  بیناست.  نداشتن  درمانگر  دلیل 

توانم برایش  اطالع کافی از مشکل مخاطب ماساژ، نمی 

 طول و تعداد جلسات تعیین کنم.«   زمان مشخصی برای 
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این محدودیت »چه چیزی باعث می  با وجود  های  شود 

 های موفقی بدانیم؟« حیاتی، نابینایان را ماساژور 

»اجازه بدهید در این قسمت روی یک نکتۀ مهم تأکید  

عنوان محدودیت مطرح شد، شامل  داشته باشم: آنچه به

ریلکسینگ در ماساژ   شود و مختص بخش  نمی بخش 

کار   در  ممارست  و  تجربه  دیگر  سوی  از  است.  درمان 

ماساژ برای  کار  از  درست  درک  نوعی  درمانگر  باعث 

کنیم کسی  خواهد شد. از همین روست که ما توصیه نمی 

که شاید چند جلسه کار آموزش خود را پیش برده است،  

درمان  برای  ادعای  موضوع  این  باشد.  داشته  گری 

ن اهمیت بیشتری هم خواهد داشت؛ زیرا به هر  نابینایا

ترین آسیبی باعث  حال ماساژور پزشک نیست و کوچک

 عواقب قضایی خواهد شد.« 

نابینایان چه مسیری  آمد »در  از طریق ماساژ برای  زایی 

 دارد؟« 

می »درآمد  خود  کار  برای  فرد  که  دلی  به  گذارد،  زایی 

تواند در  ی بستگی کامل دارد؛ همچنین حس نیاز کامالً م

آمد مهم باشد. من عقیده دارم  نحوۀ رسیدن افراد به در 

هزینه  آن  برای  که  نمی کاری  باشد،  نشده  به  ای  تواند 

کوشش  در  خودم  همین  برای  شود.  منجر  خوبی  آمد 

کنم کالس رایگان نداشته باشم تا افرادی که در این  می

می کالس یاد  ماساژ  قبال  ها  در  بتوانند  خود  گیرند، 

زایی بزنند.  آمد کنند، دست به در ای که پرداخت می ه هزین

به در  اشاره کردم که رسیدن  ابتدای صحبتم  از  در  آمد 

شکل تبلیغات و توانایی  این راه اصالً دشوار نیست و به 

 شما بستگی دارد. 

 

 

 تواند بسیار باال باشد.« آمد ماساژ می باید بگویم: در  

هزین و  ماساژ  کار  انواع  باب  در  با  ه »کمی  آن  های 

 مخاطبین ما صحبت کنید؟« 

می  انجام  شکل  سه  به  اول  »ماساژ  شکل  در  شود: 

خود  دست مخاطب  منزل  به  مشخص  قراردادی  با  ورز 

وآمد و ابزار ماساژ  های رفترود؛ در این شکل، هزینه می

بار مصرف - از روغن و مالفه یک  طبق قرارداد    - اعم 

یک ماساژ    شود. کمترین هزینۀبین دو طرف تعیین می 

شود. در  ساعته در منزل سیصد هزار تومان تمام می یک

روش دوم شما با پیمانکاری که یک استخر یا یک مرکز  

کنید و برای  کند، قراردادی منعقد می ماساژ را اجاره می 

دهید. بسیار مهم است  آن مرکز کار ماساژ را انجام می 

جازه  که شما همۀ عوارض کار را در نظر داشته باشید و ا

ندهید در انعقاد قرارداد به شما ظلمی صورت بگیرد. در  

به شما  سوم،  خود  روش  با  ماساژ،  کاربر  یک  عنوان 

می  اجاره  را  آن  که  می مرکزی  طرف  و  کنید  شوید 

پیمانکاری در میان نیست. در این روش شما درصدی از  

کنید و بقیۀ  مبلغ کار خود را به صاحب کار پرداخت می 

 شود.«  آن مال شما می 

 »سخن پایانی شما با مخاطبین ما چیست؟« 

»ضمن تشکر از شما باید به این نکته اشاره کنم که کار  

ماساژ عوارض خاص خود را نیز دارد که نیازمند یک بدن  

ورزشکار   ماساژور  یک  است  بهتر  است.  ورزیده  روح  و 

باشد یا در هنگام آغاز کار ماساژ تمرینات ورزشی مداومی  

 .« را دنبال کند 

وگو سپاسگزارم. مشروح این  »از حضور شما در این گفت 

وگو، در قالب یک پادکست، ذیل همین نوشته در  گفت 

قرار  وب ماهنامه  مخاطبان  اختیار  در  مانا  نسل  سایت 

 گرفته است.« 
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فرهنگفرهنگ یا  سوزی؛  سازی 

امر  کودک و  مجازی  فضای  در  آزاری 

 معلولیت 

 فرهنگی گذاری ابوذر سمیعی؛ دکتری سیاست 

همۀ ما افراد دارای معلولیت، دیگر بر این امر کامالً واقف  

ترین موانع حضور معلوالن در  هستیم که یکی از بزرگ 

حوزۀ   موضوعات  سایر  و  است  فرهنگی  موانع  جامعه، 

رواج   دارد.  فرهنگی  مسائل  در  ریشه  نیز  معلولیت 

جامعه،  ارزش  در  معلولیت  خصوص  در  نادرست  های 

نگاه ناتوان   دومی  های درجه پنداشتن معلوالن، ترحم و 

گیری  به این افراد، موضوعاتی هستند که موجب شکل 

می  معلوالن  حوزۀ  مسائل  رو،  سایر  همین  از  شوند. 

های این  بسیاری از افراد دارای معلولیت در کنار انجمن 

های مثبت  سازی و ترویج ارزش حوزه، اقدام به فرهنگ 

اند. مشارکت  موم مردم نمودهحوزۀ معلولیت در میان ع

های این حوزه در  عمومی افراد دارای معلولیت و انجمن 

های  ترویج نگاه صحیح نسبت به معلولیت، یکی از راه 

اما موضوع اساسی و   این راستا است؛  اثرگذار در  بسیار 

این فرهنگ  پراهمیت این است که  سازی بر چه  بسیار 

 ای شکل گرفته باشد.بنیان و پایه 

واسطۀ تجربۀ  طور طبیعی، هر فرد دارای معلولیت، بهبه

در   دیگران  به  نسبت  بیشتری  اطالعات  خود،  زیسته 

های خویش دارد؛ اما آیا این  رابطه با نیازها و محدودیت 

نمودن آن  های برطرف شود راهاطالع از نیازها موجب می 

خوبی بداند و بر آن واقف باشد. در این خصوص  را نیز به

سایر  باید   مانند  نیز  معلولیت  موضوع  نمود  تأکید 

تواند  موضوعات، امری تخصصی است و هر فردی نمی 

 و نباید بدون مطالعه و بررسی در آن به ارائۀ نظر بپردازد.  

 

شناسی کودکان دارای نیازهای  مددکاری اجتماعی، روان 

بخشی و  های حوزۀ توان ویژه، مطالعات معلولیت، رشته 

هایی هستند که هریک از  قسم، حوزه   هایی از اینرشته

داده جنبه قرار  موردبررسی  را  معلولیت  و  ای موضوع  اند 

عنوان فعال  کسانی که قصد دارند در حوزۀ معلوالن به 

اجتماعی یا کنشگر فرهنگی به فعالیت بپردازند، ضروری  

سان،  است مطالعاتی در این خصوص داشته باشند. بدین 

معلوال  دربارۀ  که  توانمندی اطالعاتی  نیازهای  ن،  و  ها 

شود، تخصصی و به دور  ها به عموم جامعه ارائه می آن 

از سالیق فردی خواهد بود و اثرگذاری ماندگاری خواهد  

 داشت. 

های  واسطۀ توسعۀ ابزار ارتباطی و شبکه این روزها اما به

انجمن  و  افراد  تولید  اجتماعی،  به  اقدام  زیادی  های 

مع  حوزۀ  در  فرهنگی  نموده محتوای  تالش  لوالن  و  اند 

رسانی در خصوص نیازهای معلوالن،  اند با اطالع داشته

های جمعی را برطرف نمایند.  خأل موجود در حوزۀ رسانه

نگرش   تغییر  در  مثبتی  تأثیر  اقدامات  این  از  بسیاری 

داشته است؛ اما در برخی موارد که تعداد آن نیز اندک  

های آنان، خواسته  نیست، افراد دارای معلولیت یا انجمن 

اند و  یا ناخواسته، مسیر نادرست را در این زمینه پیموده 

اند، جماعتی را نیز  واسطۀ اعتباری که داشتهسان به بدین 

 اند.  به بیراهه کشانده 

یکی از موضوعاتی که همواره در حوزۀ معلوالن بسیار  

اهمیت دارد، پرهیز از ویژه سازی و خاص نشان دادن  

است.   داریم  معلوالن  تاکید  معلولیت  دارای  افراد  ما 

اجتماعی   تنوع  یک  عنوان  به  باید  معلولیت  موضوع 

تفاوت   غیرمعلول  و  معلول  افراد  میان  و  شود  پذیرفته 

های حوزۀ  اما برخی از افراد و انجمن ؛  هویتی وجود ندارد

 دادن  کنند با خاص و ویژه نشان معلوالن، تالش می 
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موجود در جامعه را کاهش  معلولیت و معلوالن، نابرابری  

دهند و از این طریق به خیال خود حقوق از دست رفتۀ  

مقابل   در  افراد  این  کنند.  جبران  را  معلوالن 

آن ناتوان  برای  جامعه،  سوی  از  معلوالن  ها  پنداشتن 

خارق توانمندی  و  ماورایی  با  العاده خلق کرده های  و  اند 

نگاه  کرده بازتولید  تالش  غیرواقع،  مهای  را  اند  علولیت 

همچون   عباراتی  از  استفاده  دهند.  جلوه  مقدس  امری 

جای عبارت  دل و مفاهیمی از این قسم، بهتوانمند، روشن 

خاص   نگاه  را  معلولیت  نیز  و  معلولیت«  دارای  »افراد 

خداوند دانستن، از جمله مصادیق بارز این موضوع هستند  

انجمن  و  معلول  افراد  از سوی خود  آن  اشاعۀ  های  که 

 دنبال دارد. های فراوانی به صصی آنان آسیب تخ

هستند که از معلولیت  نقطۀ مقابل این گروه اما افرادی  

خود در جهات مختلف سوءاستفاده کرده و موجب ترویج  

می  معلولیت  خصوص  در  نادرست  این  فرهنگ  شوند. 

ها  ویژه در فضای مجازی و رسانهموضوعی است که به

می  دیده  وفور  متأسفانبه  دارای  شود.  افراد  از  برخی  ه 

دیده معلولیت به بیشتر و  در  منظور جلب مخاطب  شدن 

شبکه پرهیاهوی  اقدام  فضای  هیچ  از  مجازی،  های 

های  ها و پیام برانگیزی ابایی ندارند و با انتشار پستترحم

عامه  و  فرهنگ احساسی  ریشۀ  در  پسند،  صحیح  سازی 

گرفته هدف  را  معلولیت  مسئلۀ  حوزۀ  البته  جلب  اند؛ 

 های غیرمتعارف تنها  مخاطب در فضای مجازی از راه

 مختص افراد دارای معلولیت نیست و موضوعی است که  

جمله   از  است.  گرفته  را  افراد  عموم  دامن  روزها  این 

آسیب روش مناقشه های  و  خصوص،  زا  این  در  برانگیز 

 سوءاستفادۀ والدین از کودکان در فضای مجازی و  

جهبهره آنان  از  دنبال کشی  جذب  است.ت   کننده 

به  که  روان موضوعی  اعتراض  مورد  و  شدت  شناسان 

عنوان نوعی  لحاظ قانونی نیز بهشناسان بوده و بهجامعه

 شمار آمده است.  آزاری به کودک 

آسیب  اما  معلولیت  دارای  افراد  حوزۀ  در  امر  های  این 

های روانی  دنبال دارد؛ چراکه در کنار آسیبمضاعف به

بازتولید  احتمالی   موجب  معلولیت،  دارای  فرزند  برای 

نگرش  و  شده  جامعه  در  پیرامون  ترحم  نادرست  های 

های  معلوالن را تسری خواهد داد. یکی از آخرین نمونه 

این مسئله که از ابعاد مختلف قابل بررسی است، صفحۀ  

مجازی منتسب به دختربچۀ نابینایی است که با دستاویز  

مخاطب  معلولیت،  با  قراردادن  و  آورده  گرد  فراوانی  ان 

پستاشتراک توجهگذاری  احساسی،   های 

اشکالی  مالحظهقابل هیچ  طبیعتاً  است.  کرده  جلب  ای 

های فرزند خود را با  ندارد اگر والدینی بخواهند توانمندی 

نفس  دیگران به اشتراک بگذارند و برای افزایش اعتمادبه 

ابعاد روانی    و تشویق او به تالش بیشتر، با در نظر داشتن

شان را در معرض نمایش قرار  آن، دستاوردهای کودک 

باید   این است که چنین کاری حتماً  اما موضوع  دهند؛ 

روحی به لحاظ  به  کودک  که  بیفتد  اتفاق  روانی  نحوی 

به  از وی  نیز  و  نگیرد  قرار  ای  عنوان وسیله تحت فشار 

بهره  موضوعاتی  جهت  نشود.  استفاده  اقتصادی  برداری 

رسد در خصوص این کودک رعایت شده  نظر نمی که به

 باشد. 

گردانندگان صفحۀ مجازی این دختربچۀ نابینا با انتشار  

برانگیز و احساسی از وی که در حال  های ترحمصحنه

شده  موفق  است،  قابل آوازخواندن  مخاطبان  توجهی  اند 

جلب کنند و متأسفانه مخاطبان عام که اطالعی در حوزۀ  

عاطفی به بازنشر  -ای احساسی، در چرخه معلولیت ندارند

پردازند. بررسی مطالب  محتواهای تولیدی این گروه می 

دهد این محتواها، نه  منتشرشده از این کودک نشان می 

 های یک کودک نابینا،  بخشی از تفریحات یا روزمرگی 
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ای معمول و مشخص است که هر روز باید  بلکه وظیفه 

کو  این  فعال  حضور  شود.  و  اجرا  محافل  در  نابینا  دک 

مجالس مختلف، حاکی از این است که افرادی آشکارا  

دنبال تهیۀ خوراک برای صفحۀ مجازی وی هستند و  به

 چیز ابایی ندارند. در این راه از هیچ 

به   دست  که  افرادی  سایر  و  کودک  این  والدین  اقدام 

دلیل سوءاستفادۀ ابزاری از  زنند، به هایی می چنین فعالیت 

قانون    کودک اساس  بر  او،  روی  روانی  فشار  اعمال  و 

، جرم بوده  1399حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب  

است.   مجازات  مشمول  که  و  والدینی  اساس،  این  بر 

کودکان خود را در فضای مجازی در معرض دید عموم  

منظور نوعی منفعت مالی و  گذارند، اگر این اقدام بهمی

ن قانون خواهند شد و به  ای  3مادی باشد، مشمول مادۀ  

 شش ماه تا یک سال زندان یا جزای نقدی محکوم  

 

 

 

 

 

 

 

شوند. بنا به تعریف این قانون، تمامی اشخاصی که  می

سال تمام شمسی نرسیده باشند، در حمایت    1۸به سن  

از این قانون قرار دارند. بر این اساس، هر نوع اذیت و  

شود به آنان صدمۀ  آزار کودکان و نوجوانان که موجب  

جسمانی روانی یا اخالقی وارد شود و سالمت جسم یا  

صورت   در  و  است  ممنوع  اندازد،  مخاطره  به  را  روان 

 ارتکاب جرم، مشمول مجازات است.

آسیب نیز،  اجتماعی  جنبۀ  بسیار  از  مسائلی  چنین  های 

وسیع و ماندگار است. بازتولید فرهنگ ترحمی نسبت به  

حرکاتی   چنین  که  است  موضوعاتی  جمله  از  معلوالن 

ها جامعۀ معلوالن را  دنبال خواهد داشت و اثر آن سالبه

از همین رو، بهتحت رسد  نظر می تأثیر قرار خواهد داد. 

بهز به سازمان  متولی  یستی  نهادهای  از  یکی  عنوان 

کودکان )طبق قانون حمایت از اطفال و نوجوانان( باید  

تر نسبت به جلوگیری از ادامۀ فعالیت چنین  هرچه سریع

افرادی اقدام نماید. اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی  

کودک  تشخیص  صورت  در  است  ابتدا  موظف  آزاری، 

ی داده و در صورت ادامه،  تذکرات الزم را به چنین والدین 

 با آن شدیداً برخورد کند.  

به بهزیستی  سازمان  دیگر،  سوی  متولی  از  نهاد  عنوان 

از   حمایت  در  که  دارد  مضاعف  وظیفۀ  معلوالن،  امور 

حقوق همۀ افراد دارای معلولیت، در مقابل سوءاستفاده  

ترویج   مانع  و  ایستاده  معلولیت  دارای  کودک  یک  از 

 خصوص معلولیت شود. فرهنگ نادرست در 
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اسرار  نابینایان:  برای  نابینایان  از 

 تکانی موفقیت در خانه

 مقدمه

کرده  فکر  حاال  چطور  تا  بینایی  آسیب  وجود  با  اید 

اید که من  تکانی کنید؟ آیا از خود پرسیده توانید خانه می

کم  یا  می نابینا  کجا  از  کثیف بینا،  را  توانم  خانه  بودن 

ر در محک تجربه به سؤاالتی از  تشخیص دهم؟ این با

 این دست پاسخ داده شده است. 

 آشپزخانه 

است. باید تمام    هاکردن کشوها و کابینتاولین کار مرتب 

ها را در آب گرم و مواد شوینده )مانند تاید و  ظروف آن 

کننده( بشوییم، آب بکشیم و خشک کنیم. با  مواد سفید 

س خشک،  دستمال و اسفنج، اول کفی، بعد خیس و سپ 

را تمیز کنیم و در    هاها، باال و زیر کابینتکشوها، طبقه 

لزوم، حشره  بار،  صورت  بزنیم. هر چند وقت یک  کش 

را   دستمالمان  و  کنیم  را عوض  خود  و کف  آب  ظرف 

گیری  بشوییم. بدنه و موتور وسایل برقی را )مانند آبمیوه 

خرد  قسمت و  و  محفظه  و  بکشیم  دستمال  های  کن( 

های حبوبات و برنج را  ان را بشوییم. قوطی ششدنیجدا 

ها و  تمیز کنیم و بررسی کنیم حشره نزده باشند. روزنامه 

های  ها را عوض کنیم. رویه های داخل کابینت آلومینیوم 

ها را در آب و تاید خیس کنیم و با فرچه  پالستیکی آن 

شدنشان، پهن کنیم.  کشی و خشکبشوییم و بعد از آب 

کشیدن در و روی کشوها و  دستمال از    در نهایت هم بعد

 ها، وسایل را دوباره بچینیم.کابینت

بزرگ   برقی  و  گازی  وسایل  تمیزکردن  بعدی  کار 

ها را جلو بکشیم و سیم برقشان  آشپزخانه است. باید آن 

بیاوریم و حواسمان به شیلنگ گازشان باشد.  را از پریز در 

آن  و  زیر  کف  و  بزنیم  جاروبرقی  را  های  دیواره ها 

کفی،   ماکارونی  تی  و  اسفنج  دستمال،  با  را  اطرافشان 

شدن  علت احتمال ریخته خیس و خشک تمیز کنیم. به 

آن  اطراف  حتماً  حشرات،  تجمع  و  غذایی  را  مواد  ها 

های کتری و سماور را با سیم  کش بزنیم. رسوب حشره

شویی بتراشیم و با اسکاچ داخل و بیرون مخزن و  ظرف 

س  شعله  و  پایه  سینی  آب،  پارچ  و  کنیم  تمیز  را  ماور 

اش را بشوییم. بیرون و روی گاز، فر، مایکروویو،  کاسه

لباس  و ظرف ماشین  و  شویی  بزنیم  جاروبرقی  را  شویی 

شیشه  و  بکشیم  و  دستمال  جادویی  دستمال  با  را  شان 

شیشه  و  جدید  پاک روزنامه  آلومینیوم  و  کنیم  تمیز  کن 

را عوض کنیم و بدنۀ آن  ها بکشیم. فیلتر هود  روی آن 

را اسفنج و دستمال بکشیم. قسمت توری هود، کالهک  

شعله  و  فرچه  پخش چراغ  و  تاید  داغ،  آب  با  را  گاز  کن 

با خاموش  را  فریزر  و  یخچال  یخ بشوییم.  زدایی  کردن، 

ها را دستمال بکشیم  کنیم و پشت، در، بدنه و داخل آن 

قوطی  کشوو  و  طبقه ها  و  آن ها  بهای  را  و  ها  شوییم 

ها  شان را عوض کنیم و مواد غذایی آن های کاغذی رویه

براق برای  همچنین  کنیم؛  مرتب  وسایل  را  تمام  شدن 

توانیم دستمالی آغشته  بزرگ آشپزخانه، در انتهای کار می 

 ها بکشیم.به سرکۀ سیب روی آن 

 

نوبت از  برای تمیزکردن سقف، آرک، دیوار و کف باید به

دستمال و تی ماکارونی کفی، خیس و خشک استفاده  
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پایه و نردبانمان محکم  کنیم و مطمئن بشویم که چهار 

و ایمن است. حباب لوستر را در آب و تاید قرار دهیم و  

کشی، آن را خشک کنیم و قسمت فلزی چراغ  بعد از آب 

ب دستمال  هم  پنجره را  شیشۀ  روزنامه،  کشیم.  با  را  ها 

شیشه  و  جادویی  سبد  پاک دستمال  کنیم.  تمیز  کن 

زمینی و پیاز را بشوییم و روزنامۀ کف آن را عوض  سیب

چراغ  وقتی  خود،  ایمنی  حفظ  برای  تمیز  کنیم.  را  ها 

 کنیم، برق را قطع کنیم؛ روی تمیزکردن پشت  می

ته یا سنگ  ها وسواس نداشته باشیم؛ به جای تخشیشه

پایه و نردبان استفاده کنیم؛  کابینت و لبۀ پنجره، از چهار 

ها و پریزهای برق، آب نریزیم و برای  همچنین روی سیم

خشک دستمال  از  و  تمیزکردنشان  کنیم  استفاده  تر، 

 دستکش و دمپایی پالستیکی بپوشیم. 

 های بهداشتی سرویس 

ال و  نوبت با کمک دستماول باید سقف و دیوارها را به

و   کنیم  تمیز  خشک  و  خیس  کفی،  ماکارونی  تی 

ها را با آب داغ، تاید و فرچه  های هواکش و پادری دریچه 

ها و سبدهای وسایل بهداشتی را خالی  بشوییم. بعد قفسه 

حوله و  بچینیم  مجدد  و  بکشیم  دستمال  و  را  کنیم  ها 

گیر و با کمک  بشوییم. دستشویی و توالت را با تاید و جرم 

سرویس هافرچه کف  کنیم.  تمیز  مخصوص،  را  ی  ها 

گیر و با کمک جاروهای  خیس کنیم و بعد با تاید و جرم 

بلند و فرچه  شور، بشوییم و تی  بلند زمینهای دستهمو 

های آب را با سرکۀ  توانیم شیرها و شیلنگبکشیم. می 

شیلنگ  فیلتر  است  خوب  و  بیاندازیم  برق  و  سیب  ها 

باز   را  حمام  و سردوش  آن شیرها  رسوب  و  را  کنیم  ها 

های بهداشتی را  بگیریم. هر چند وقت یک بار سرویس 

پریز  روی  که  باشد  حواسمان  کنیم.  آب    هاسمپاشی 

نریزیم و دستمال خیلی خیس نکشیم و برای جلوگیری  

برق  سر از  و  دمپایی گرفتگی  پالستیکی  خوردن،  های 

ها را هنگام تمیزکردن، قطع  دار بپوشیم و برق چراغ آج 

 نیم.ک

 هاپذیرایی و اتاق 

بی  وسایل  باید  وسایل  ابتدا  و  بریزیم  دور  را  فایده 

لباس  )مانند  را  و  غیرضروری  کنیم   فصلی( جمع  های 

دیواری و  ها را در کارتون و چمدان بچینیم و به کمد آن 

ها و بوفه را  انباری منتقل کنیم. بعد باید تختخواب، کمد 

جاروبرقی بکشیم و جمع  ها را جا کنیم و تمام فرش بهجا

شست برای  و  قالی کنیم  به  در  وشو  بفرستیم.  شویی 

های خانه و زیر و پشت وسایل  جاروزدن باید به گوشه 

گیر جاروبرقی استفاده  توجه ویژه داشته باشیم و از گوشه

کنیم و چند وقت یک بار این نواحی را سمپاشی کنیم.  

فرش  آن اگر  به  کنیم،  لول  را  آسیها  کمتر  وارد  ها  ب 

راحت می و  می شود  آن تر  جا توانیم  را  کنیم.  بهها  جا 

های ماشینی و کوچک را با  توانیم فرش خودمان هم می 

داشتن محیط مناسب )مانند حیاط( خیس کنیم و بعد با  

شور،  بلند زمین های دسته کمک جاروهای موبلند، فرچه 

ها  پودر صابون، تاید، صابون و آب داغ بشوییم و آب آن 

ها را لول کنیم و روی نرده یا  با پارو بگیریم و بعد آن   را

بام پهن کنیم تا خشک شوند. اگر رنگ درها،  دیوار پشت 

نوبت با کمک  توانیم بهدیوارها و سقف، روغنی باشد، می 

ها را  دستمال و تی ماکارونی کفی، خیس و خشک آن 

  ها را باید با دستمال های دیواری و تابلو تمیز کنیم. ساعت

نوبت با دستمال  ها و لوستر را بهگردگیری کنیم و چراغ 

نرم کفی، خیس و خشک تمیز کنیم و حواسمان باشد  

ها را با  های پنجره و آینه که برقشان قطع باشد. شیشه 

کن و سرکۀ سیب  پاک روزنامه، دستمال جادویی، شیشه

آن  لبۀ  و  قاب  و  بکشیم. کف  تمیز کنیم  دستمال  را  ها 

با هم  را  به زمین  و  بکشیم  جاروبرقی  تی  ید  با  نوبت 

توانیم  ماکارونی کفی، خیس و خشک تمیز کنیم. بعد می 
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آن فرش اگر  کنیم.  پهن  را  چرخش  ها  با  را    1۸0ها 

تمیزتر  درجه  و  بیشتر خواهد شد  بیندازیم، عمرشان  ای 

می به از  نظر  بعد  را  بوفه  و  کمدها  وسایل  باید  رسند. 

ها،  کردن رویه پهن   ها و شستن و کشیدن طبقهدستمال 

ظروف   طبقه  هر  در  باید  بوفه،  چیدن  برای  بچینیم. 

هیچ  نباید  ولی  دهیم؛  قرار  را  آن هماهنگ  از  را  یک  ها 

بزرگ  وسایل  کنیم.  فشرده  و  شلوغ  در  سنگین،  را  تر 

تر را جلو بگذاریم و قشنگ  قسمت پشت و وسایل کوچک 

  نیست که در یک طبقه تنها ظروف شبیه به هم را )مانند 

 لیوان( قرار دهیم. 

های پشتی و میز  انداز ها، روها، رومبلی روکش رختخواب 

توانیم به  ها را می شویی بشوییم. پتو توانیم با لباس را می 

شویی بدهیم یا خودمان صابون بزنیم و در تشتی  خشک

از آب و تاید لگد کنیم و بعد آب بکشیم یا مشابه فرش  

گیرند، خوب است  ه می ها چون دودبا فرچه بشوییم. پرده 

ها را در تشت آب سرد خیس کنیم و آبشان را  دو بار آن 

خالی کنیم؛ بعد در آب و پودر صابون بیندازیم و صابون  

لباس  در  و  نمناک،  بزنیم  هم  نهایت  در  بریزیم؛  شویی 

خاک   و  باشند  نداشته  زدن  اتو  به  نیاز  تا  کنیم  نصب 

یزکردن مبل و  ها را با دستمال بگیریم. برای تمپرده میل

ها را جاروبرقی بزنیم؛ بعد رویشان  توانیم اول آن فرش می 

شامپو  به  آغشته  با  دستمال  نهایت  در  و  بکشیم  فرش 

آن  بخارشوی  یا  خیس  تا  دستمال  کنیم.  تمیز  را  ها 

آن خشک روی  کسی  نباید  کامل  یا  شدن  برود  راه  ها 

  بنشیند. باید وسایل برقی را )مانند تلویزیون و تلفن( با 

 های نرم و نمناک تمیز کنیم.دستمال 

 سخن آخر 

بینا برای انجام کارهای خود نیاز به  ما افراد نابینا و کم

تکانی را زودتر  زمان بیشتری داریم و باید کارهای خانه 

 طور  شروع کنیم. باید بدانیم وقتی چیزی کثیف است، به 

 

 

می  بدبو  یا  نوچ  چغر،  لیز،  چرب،  با  معمول  ما  و  شود 

بوییدن می لمس  یا  این موارد را تشخیص  کردن  توانیم 

وشو در  دهیم. بهتر است برنامۀ منظم تمیزکردن و شست 

تمیزکردن سطوح   و  جاروزدن  برای  باشیم.  داشته  خانه 

به   از یک جا شروع کنیم و ردیف  را  باید کار خودمان 

به   را حفظ کنیم و  این نظم خطی  برویم و  ردیف جلو 

ه باشیم و این کارها را دو بار و  ها توجه ویژه داشتگوشه 

های متفاوت )عمودی و افقی( انجام دهیم و با  با جهت

هایی )مانند میخ تابلو یا پریز برق( مرز کار انجام  نشانه

از   شده و نشدۀ خود را مشخص کنیم. برای محافظت 

هایمان خوب است وقتی با مواد شوینده کار  پوست دست 

از دستکش استفاده کن می با کمک  یم. می کنیم،  توانیم 

را   خود  ضعف  نقاط  بینا  فرد  یک  مجازی  یا  حضوری 

می  کنیم.  جستشناسایی  با  و  توانیم  اینترنت  در  وجو 

شیوه  دیگران  از  برای  پرسش  را  جدید  ابزارهای  و  ها 

های باال را  تمیزکردن خانه، پیدا کنیم. بسیاری از فعالیت 

می  شرکتهم  کمک  با  اتوشویی توانیم  )مانند  یا    ها 

ها و  شویی( یا افراد انجام دهیم و باید این شرکتقالی 

 جو پیدا کنیم. وافراد معتمد و درستکار را با پرس

هایی که در پاسخ به سومین فراخوان محک  از میان صدا 

سرکار  ارسالی  پیام  کردید،  ارسال  فاطمه    تجربه  خانم 

دریافت  یاری  را  مانا  نسل  یادگاری  و  شد  برگزیده  نژاد 

سایت  هایشان هم زیر این مقاله در وب د. صحبت کردن

نسل مانا آمده است؛ همچنین دربارۀ موضوعات باال با  

گفت  به  مجرب  نابینایان  از  تن  که  دو  نشستم  وگو 

توانید در انتهای این  حاصلش یک فایل صوتی است. می

 نوشته به آن هم گوش بدهید. 
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 یابی هایی برای توفیق در دوستتکنیک

پرورش  امین   و  آموزش  آموزگار  عرب: 

 استثنایی فارس 

انگیز باشد.  برتواند دشوار و چالش یافتن دوستان جدید می 

آسیب  افراد  دشواری  برای  و  چالش  این  بینایی  دیدۀ 

مراتب بیشتر است. خصوصاً زمانی که پای دوستی با  به

های  آید. خوشبختانه اگر از تکنیک افراد بینا به میان می 

ای  در  می مناسب  کنید،  استفاده  زمینه  توانید  ن 

اینجا  دوستی  در  باشید.  داشته  بادوام  و  مطلوب  هایی 

 کنیم.ها را با هم مرور می بعضی از این تکنیک 

 ایجاد ارتباط با استفاده از عالیق مشترک 

 تان دیدن کنید.  های موردعالقه از مکان  •

دار ورزش هستید؟ اگر چنین است با شخصی  آیا طرف 

اند اتفاقات را برای شما بازگو کند یا جایی که  توکه می

تماشای  می به  دهید،  گوش  رادیویی  گزارش  به  توانید 

چند بازی در محل زندگیتان بروید. در آنجا با افرادی که  

نشسته  شما  نزدیکی  کنید.  در  باز  را  صحبت  سر  اند، 

آن به زیاد  که  احتمال  دارند  شما  با  مشترکی  ها عالیق 

آغازی  می مثال  تواند  برای  باشد.  دوستی  یک  برای 

تان را درمورد فصل اخیر بازی  دستی توانید نظر بغل می

یکی از بازیکنان جویا شوید یا اینکه آیا آخرین نظر داور  

گفت این  بود؟  یک  دقیق  به  است  ممکن  ساده  وگوی 

 مدت بینجامد. دوستی طوالنی 

 تان بپیوندید. به گروه موردعالقه  •

محل   بهزندگی در  بر  تان  که  بگردید  گروهی  دنبال 

تواند  موضوع موردعالقه شما متمرکز باشد. این گروه می 

خوانی، یک گروه سیاسی یا یک جلسه  یک حلقۀ کتاب 

برای کسانی باشد که اعتقادات مذهبی مشابه شما دارند.  

به   گروهی  یافتن چنین  در  بتواند  اینترنت  است  ممکن 

 شما کمک کند. 

 مد روز باشید. در جریان  •

چیز  چه  کنید  هم بررسی  بین  محبوب  ساالن هایی  تان 

یکسان   عالیق  داشتن  با  که  است  واضح  کامالً  است. 

توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید. کشف کنید که  می

شنوند یا چه تماشا  پوشند، چه می ساالن شما چه می هم

اگر    برای مثال  ها بیابید. کنند و عالیق مشترکی با آن می

کنند، بعضی  ساالن شما یک خواننده را دنبال می همۀ هم 

های او را دانلود کنید و هنگامی که در یک محیط  از کار 

اجتماعی هستید، از آن در شروع مکالمه استفاده کنید؛  

مثالً بگویید من موزیک شمارۀ چهار این آلبوم را خیلی  

 دوست دارم. شما چطور؟ 

 گرا باشید. کنجکاو و برون  •

دوستانه  در  هرچه  بیشتری  شانس  کنید،  رفتار  تر 

یابی دارید. در واقع، مردم دوست دارند دربارۀ خود  دوست

شان صحبت کنند؛ بنابراین تنها کاری که باید  و عالیق 

ها را به صحبت دعوت کنید.  انجام دهید این است که آن 

کنید  نسبت به افرادی که در محیط اطرافتان مالقات می 

ن را  کنجکاوی  آهنگی  کسی  شنیدید  اگر  دهید.  شان 

کند، از او نام خواننده را بپرسید. اگر بوی خوش  زمزمه می 

از او تمجید   از سوی کسی استشمام کردید،  عطری را 

 کنید و بپرسید این عطر خوشبو را از کجا خریده است. 
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 یابی غلبه بر موانع دوست 

 وگو شوید. درگیر گفت  •

از   کار دوست بخشی  انجام  با  یابی  است که شاید  هایی 

ها یا  کردن با غریبه ها احساس راحتی نکنید. صحبتآن 

خواهد؛ اما راهی مؤثر  وگو جرئت می پیوستن به یک گفت 

یابی است؛ همچنین  برای آشنایی با افراد جدید و دوست

با   است  با کسانی که ممکن  آشنایی  برای  است  گامی 

داشته باشند. دفعۀ بعد که در    های مشابهی شما دیدگاه 

های  یک مهمانی یا یک محیط گروهی بودید، به صحبت

دیگران   که  موضوعی  در  اگر  دهید.  گوش  اطرافیان 

کنند، دانش یا نظری دارید، حتماً وارد عمل  صحبت می 

توانید بگویید »قصد  شوید و صحبت کنید. برای مثال می

د آیفون جدید  استراق سمع نداشتم؛ اما شنیدم شما در مور

می  خریده صحبت  را  آن  خودم  من  همۀ  کنید.  و  ام 

می ویژگی  را  جدید  آنچه  های  است  ممکن  پسندم.« 

مندی شما  گویید مورداستقبال قرار گیرد و این جرئت می

 باعث چند آشنایی جدید شود. 

 یابی خود را به افرادی خاص محدود نکنید. در دوست •

تند که غیرمنتظره  هایی هسها آن گاهی بهترین دوستی 

گیرند. اگر فقط با افراد با آسیب بینایی معاشرت  شکل می 

دارید، سعی کنید با افراد بینا هم دوست شوید و بالعکس.  

شاید   است.  خوبی  ایدۀ  دوستان،  از  ترکیبی  داشتن 

همان   دقیقاً  کنونی  دوستان  به  خودتان  محدودنکردن 

شرت با  چیزی باشد که برای پیداکردن افراد جدید و معا

 آنان نیاز دارید. 

ممکن است متوجه شوید که افراد بینا با شما محتاطانه  

می  نمی برخورد  زیرا  یا  کنند؛  برنجانند  را  شما  خواهند 

آن نمی  به  کنند.  برقرار  ارتباط  شما  با  چگونه  ها  دانند 

عباراتی  اطمینان دهید که همچنان می  از همان  توانند 

ده کنند؛ مثل »ببین چی  بردند استفا کار می که همیشه به 

تنهایی  توانید به ها بگویید که می میگم«؛ همچنین به آن 

وآمد کنید؛ اما ممکن است گاهی به راهنمایی نیاز  رفت

داشته باشید. وقتی این موانع را از سر راه بردارید، احتماالً  

 یک دوستی جدید را شروع خواهید کرد. 

شوخ  • احساسات  از  کاهش  برای  خوشایند  نا طبعی 

 استفاده کنید. 

می شوخ کمک  شما  طبعی  بفهمند  دیگران  که  کند 

نمی معلولیت  جدی  چندان  را  را  تان  آن  و  گیرید 

می پذیرفته همچنین  در  اید؛  دیگران  راحتی  باعث  تواند 

با هم   بار  اولین  برای  نفر  با شما شود. وقتی دو  تعامل 

می  نا مالقات  احساس  مدتی  تا  اغلب    خوشایندی کنند، 

خوشایند مربوط به معلولیت شما  دارند. اگر این احساس نا 

برخورد   موقعیت  با  و شوخی  با خنده  کنید  است، سعی 

شوخ  فوق کنید.  راهی  بردن  طبعی  بین  از  برای  العاده 

ناراحتی است و به طرف مقابل نشان   هرگونه تنش یا 

 اید. مزهدهد که شما چقدر با می

توانید  ک نیاز دارید، می وآمد به کم برای مثال اگر در رفت

یا  به بدی؟«  فرمون  من  به  »میشه  بپرسید:  سادگی 

 بامزه برساند.  شکلیای مشابه که منظور شما را بهجمله 

 امنیت خود را در اولویت قرار دهید  •

به  دوستی  جدید  قلمروی  یک  به  کافی  ورود  اندازۀ 

کننده است؛ اما نباید امنیت خود را  انگیز و نگران هیجان 

فقط برای داشتن یک همراه جدید به خطر بیندازید. این  

تر است.  های آنالین مهم یابی ویژه هنگام دوست مورد به

هوشمندانه از خود محافظت کنید و اجازه ندهید کسی از  

 شما سوءاستفاده کند. 

تان را در  برای مثال هرگز در اینترنت اطالعات شخصی 

ز طرف مقابل مطمئن  اختیار سایرین قرار ندهید. تا وقتی ا 

در  نشده را  تلفن  شماره  و  آدرس  نظیر  اطالعاتی  اید، 

 تان را صرفاً در همان بستر  اختیارش نگذارید و رابطه 
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اینترنت نگه دارید. وقتی برای اولین بار با شخصی کامالً  

کنید، فردی از  غریبه در یک مکان عمومی مالقات می 

بخواهید دورادور شما  تان را با خود ببرید یا از او  نزدیکان 

پیش   مشکلی  اگر  ترتیب  بدین  باشد.  داشته  زیرنظر  را 

 توانید از او کمک بگیرید. بیاید، می 

زبان بدن  تا جایی که می  • از تماس چشمی و  توانید 

 استفاده کنید. 

نکردن  داشتن آسیب بینایی دلیل موجهی برای استفاده 

د  از زبان بدن و تماس چشمی نیست. ممکن است نتوانی 

ممکن   حد  تا  اما  باشید؛  داشته  مستقیم  چشمی  تماس 

تان را به طرف صدای فرد مقابل بگردانید. اگر در  صورت 

استفاده از زبان بدن مهارت کافی ندارید، از یک دوست  

نزدیک یا یکی از اعضای خانواده بخواهید که برخی از  

ها را به شما آموزش  حرکات و زمان مناسب استفاده از آن 

شود  ارت شما در استفاده از زبان بدن باعث می مه دهد.

تر به نظر برسید و دیگران با شما احساس راحتی  طبیعی 

بیشتری خواهند داشت. در نتیجه، شانس شما در یافتن  

 رود. دوستان جدید باالتر می 

 ارتباط از طریق اینترنت 

به یک گروه حمایتی آنالین ویژۀ افراد با آسیب بینایی    •

 بپیوندید. 

با   افراد  با عضویت در یک گروه حمایتی آنالین، ویژۀ 

دوستی دسترسی   برای  افراد جدیدی  به  بینایی،  آسیب 

کنید. پیوستن به یک گروه حمایتی به شما امکان  پیدا می 

نه می که  تجربیات دهد  با تنها  که  کسانی  با  را    تان 

نرم می های مشابه دست چالش  اشتراک  وپنجه  به  کنند 

 توانید دوستان جدیدی هم پیدا کنید.  بگذارید؛ بلکه می 

 

 

 

 

آنالین   دوستی  که  برسید  نتیجه  این  به  است  ممکن 

 تواند هدفمند باشد. اندازۀ دوستی خارج از اینترنت میبه

جو  وهای حمایتی پرس از مددکار خود در خصوص گروه 

تواند برای یافتن این  وجوی اینترنتی هم میست کنید. ج

 ها به شما کمک کند. گروه 

 بوک و اینستاگرام استفاده کنید. از فیس  •

شبکه  ابزاراین  اجتماعی  برای  های  را  هایی 

پلتفرم دسترسی  آسیب  پذیرشدن  با  افراد  برای  هایشان 

نامِ متن  بوک اکنون ابزاری به اند. فیس بینایی فراهم کرده 

زین خودکار دارد که تصاویر را برای افراد با آسیب  جایگ

کند  ها کمک می کند. این امکان به آن بینایی توصیف می 

رسد. این به  نظر می که بدانند هر تصویر حدوداً چگونه به

می دیگران کمک  با  شما  بهتر  روی  ارتباط  وقتی  کند. 

خوان توضیحاتی را که  کنید، صفحه تصاویر پیمایش می 

 خواند. ر ارائه کرده، برای شما می این ابزا

*** 

هرچه تعامل خود را با دیگران افزایش دهید و در این  

های بیشتری  توانید تکنیکزمینه تجربه کسب کنید، می 

کنار   را  ترس  پس  ببرید؛  کار  به  و  کنید  شناسایی  را 

 های جدیدتان را بسازید. بگذارید و دوستی 

 منابع:

  wikihowوبسایت .１

  sandysviewوبالگ .２

 

 

 

 

https://www.wikihow.com/Make-Friends-if-You%27re-Blind-or-Visually-Impaired
https://www.wikihow.com/Make-Friends-if-You%27re-Blind-or-Visually-Impaired
https://www.wikihow.com/Make-Friends-if-You%27re-Blind-or-Visually-Impaired
https://sandysview1.wordpress.com/2016/02/04/how-can-individuals-who-are-blind-meet-new-people/
https://sandysview1.wordpress.com/2016/02/04/how-can-individuals-who-are-blind-meet-new-people/
https://sandysview1.wordpress.com/2016/02/04/how-can-individuals-who-are-blind-meet-new-people/
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و در    دغدغه   معلولیت  اجتماعی  عدالت 

 بخشی توزیع لوازم و تجهیزات توان

اهلل ساعی شتربانی؛ مدرس دانشگاه  دکتر روح 

ناب کارگروه  دبیر  کتابخانه و  نهاد  های ینایان 

 عمومی کشور 

شود که به فرد  بخشی به مجموعه اقداماتی گفته می توان 

ها  ها و تقویت توانمندی معلول و ناتوان در بازیابی توانایی 

توان  افراد  زندگی  کیفیت  بهبود  کل،  در  کمک  و  خواه 

توان می نقش  کند.  فرد،  بازتوانی  به  تمرکز  با  بخشی 

مشکالت ناشی از معلولیت و ناتوانی  مؤثری در کاهش  

توان به  .دارد دیگر،  به عبارت  و  بخشی  بازتوانی  معنی 

توانایی  حداکثر  بازیابی  به  رسیدن  برای  فرد  یک  های 

 1استقالل فردی و کاهش وابستگی به اطرافیان است. 

توان  هیچ در  از  نمی بخشی  استفاده  دارویی  شود؛  گونه 

مک به بهبود شرایط  بخشی برای کبلکه تجهیزات توان 

قرار   مورداستفاده  درمانگر  توسط  مبتالیان،  و  معلوالن 

توان می تجهیزات  که  گیرند.  هستند  تجهیزاتی  بخشی 

بخشی معلوالن و  برای کمک به درمان بیماران و توان 

آن  زندگی  کیفیت  می بهبود  قرار  مورداستفاده  گیرند.  ها 

توان ا تجهیزات  از  پیستفاده  و  استاندارد  شرفته،  بخشی 

روش  موفقیت  در  مؤثری  توان نقش  دارد.  های  بخشی 

توان مهم تجهیزات  و  لوازم  کارکردهای  بخشی  ترین 

 عبارتند از: 

 

 

 

 

توان.    1 مورد  اگرچه  در  بیشتر  بهبیماریبخشی  میهای جسمی  اما کار  رود؛ 
 بخشی هستند. مشکالت روحی نیز نیازمند خدمات توان

 پیشگیری از معلولیت و ناتوانی  ➢

 جلوگیری از پیشرفت معلولیت و ناتوانی  ➢

 ارتقای سطح سالمت جامعه  ➢

 کاهش مشکالت ناشی از معلولیت و ناتوانی  ➢

زندگی بیماران و افرادی که به  بهبود کیفیت   ➢

دیدگی یا معلولیت  هر دلیل دچار بیماری، آسیب 

 اند. شده

 هاافزایش و تقویت توانمندی  ➢

لوازم   و  تجهیزات  تأمین  اهمیت و ضرورت  به  توجه  با 

گروهتوان  و  جوامع  برای  معلولین،  بخشی  مختلف  های 

کننده است؛ اما ها امری حیاتی و تعیین توزیع عادالنۀ آن 

های میدانی و اقدامات عملی شاهد  متأسفانه در پیمایش 

بخشی  این موضوع هستیم که در تهیه و توزیع لوازم توان 

دچار   امر  متولیان  و  نشده  برقرار  اجتماعی  عدالت 

به  کج نسبت  را  معلوالن  از  گروهی  و  بوده  فهمی 

می گروه  اولویت  در  دیگر  از  های  نشان  این  و  گذارند 

بخشی و  تخصیص بودجۀ توان تبعیض سیستماتیک در  

های مختلف دارد؛ بدون اینکه  تهیۀ وسایل موردنیاز گروه 

های معلولیتی اعم  در نظر داشته باشند، هرکدام از گروه 

ها  ها و ذهنی روانی از نابینایان، ناشنوایان، جسمی حرکتی

کمک وسایل  به  میزان  یک  دارند.  توان به  نیاز  بخشی 

باید سازمان بهزیستی    برای گذر از این مشکل اساسی 

عنوان متولی اصلی معلوالن موارد زیر را در دستورکار  به

 خود قرار دهد. 
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روزی نگهداری  تفکیک بودجۀ مراکز شبانه-۱

بخش  سایر  بودجۀ  با  های معلوالن، 

موردنیاز  توان  تجهیزات  تأمین  مانند  بخشی، 

 افراد دارای معلولیت. 

می همان  که  حدود  طور  بودجۀ  دانیم  درصد  هفتاد 

شود  روزی اختصاص داده می بخشی به مراکز شبانهتوان 

پوشش   تحت  معلولین  از  اندکی  تعداد  تنها  این  که 

شود و  بهزیستی، یعنی حدود یازده هزار نفر را شامل می 

این در حالی است که حدود یک میلیون و هفتصد هزار  

معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند و تنها سی  

توجه تخصیص یافته  صد بودجه به این جمعیت قابل در

 است.

شیوه -۲ تدوین  و  نحوۀ  بازنگری  نامۀ 

تجهیزات   توزیع  و  تهیه  نیازسنجی، 

از  توان  هریک  نیازهای  به  توجه  با  بخشی 

 های معلوالن. گروه

 
دلیل نبود  شود به در این خصوص متأسفانه مشاهده می 

سلیقه دستورالعمل  رفتارهای  مشخص،  برای  اهای  ی 

تهیۀ تجهیزات و بعضاً وسایل موردنیاز معلولین صورت  

از رجحان   به گروه دیگر  گرفته است و گروهی نسبت 

بیشتری برخوردار بوده و بودجۀ زیادی برای تهیۀ وسایل  

پُر به آن  البته  واضح است ها اختصاص داده شده است؛ 

معلولیت  از  برخی  به  که  نیاز  نخاعی،  مانند ضایعات  ها 

ی و در اختیار گذاشتن تجهیزاتی چون ویلچر و  رسیدگ 

این موضوع دلیلی   اما  دارند؛  لوازم ضروری دیگر  بعضاً 

گروه  از  بودجه  کسر  نابینایان  برای  مانند  دیگر،  های 

 شود. نمی 

تجهیزات  مشخص --۳ بودجۀ  کردن 

گروهتوان  از  هریک  )نابینایان،  بخشی  ها 

حرکتی  جسمی  به  ناشنوایان،  نسبت  و...(  ها 

 عیت و تنوع نیازها.جم

دلیل عدم آگاهی کارشناسان  در این رابطه باید گفت به

شفافیت   و  جامعیت  عدم  و  تجهیزات  تهیۀ  برای  امر 

می دستورالعمل  مشاهده  بعضاً  گروه  ها،  یک  برای  شود 

یا   سفید  عصای  تهیۀ  به  صرفاً  نابینایان،  مانند  خاص 

ساعت گویا اکتفا شده و از طرف دیگر، کمترین درصد  

ی به این گروه اختصاص داده شده  بخشتهیۀ وسایل توان 

های  بینایان با پیشرفت است. در حالی که نابینایان و کم

لب  مانند  تجهیزاتی  از  استفاده  به  نیاز  تاپ،  تکنولوژی، 

دستگاه   بریل،  تحریر  ماشین  نابینایی،  هوشمند  تبلت 

نگار، وسایل سرگرمی برای تقویت تجسم و حس  درشت 

ساالن و ویس  زرگ های فکری بالمسۀ کودکان، بازی 

 رکوردر دارند.  

در پایان الزم به تأکید است که از عوامل توانمندسازی  

آن  نیازهای  تأمین  مناسب  معلوالن،  وسایل  به  ها 

پیش توان کمک اصل  سه  اگر  که  است  از  بخشی  گفته 

طرف متولی اصلی امر، یعنی سازمان بهزیستی رعایت  

ص رفع  شود، بسیاری از مشکالت معلوالن در این خصو 

ها را  بخشی، آن توان واسطۀ وسایل کمکخواهد شد و به

 بیشتر در جامعه خواهیم دید. 
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 صوتی های کتاب  تازه

کتاب شفیعی:  نهاد  رقیه  نابینایان  بخش  دار 

 ایالمهای عمومی خانه کتاب

 
هایی در موضوعات مختلف داستان،  در این شماره کتاب 

روان  تاریخ،  پلیسی،  دین،  دیگر  شناسی،  و  سفرنامه 

 شود. موضوعات، تقدیم خوانندگان نسل مانا می 

نشر   را  مرادی  سعید  تألیف  ادیان«  متعالی  *»وحدت 

مندان  صفحه تقدیم عالقه  257در    1399هرمس سال  

 ادیان کرده است. 

و   دانسته  برترین  را  خود  دین  معموالً  دین  هر  پیروان 

موجب این  دانند. بهمی نجات و حقیقت را در آن منحصر  

اعتقاد، پیروان دیگر ادیان برای نجات و در درجۀ بعد،  

برای رسیدن به حقیقت، باید دست از دین خود شسته و  

گرایی است. در  آیند. این دیدگاه انحصار به دین فرد در 

آشتی  دیدگاه  شمول مقابل،  دارد.  جویانۀ  وجود  گرایی 

ود دارد که کمتر  گرایی وجدیدگاه سومی هم با نام کثرت 

طلبانه است. دیدگاه چهارم هم  بین و بیشتر صلح برتر خود 

که با دیدگاه عرفای بزرگی چون مولوی منطبق است،  

 وحدت متعالی ادیان نام دارد. 

نگاشته  کتاب ادیان  وحدت  به  راجع  که  مقاالتی  و  ها 

دیریاب هستند و مخاطب عام ندارند و  شده اند، عموماً 

مفاهیم عرفانی آشنایی عمیق دارند،    برای کسانی که با 

شده  شیوهنوشته  به  ساده،  زبان  با  حاضر  کتاب  ای  اند. 

نوعی از پایین به باال تحریر شده و هدف  معکوس و به 

کنند  آن، ایجاد سؤال در ذهن کسانی است که تصور می 

برای ادای حق دین خود، باید برتری آن را اثبات کنند و  

 بدان معتقد باشند. 

داستان کوتاه« اثر بهزاد فراهانی را نشر گویا سال    55*»

 صفحه روانه بازار کتاب کرده است.  24۸در   1399

می  کتاب  مقدمۀ  در  از  فراهانی  است  لحظاتی  گوید: 

زندگی من روستایی که از روستا جدا شدم و تا قلب اروپا  

رفتم؛ و سعی کردم بیاموزم. مسلم این است که نه هیچ  

به کسی مربوط است و نه خدایی    هااسمی در این قصه 

هایی از زندگی  حرمتی. تنها لحظه ناکرده قصدی برای بی 

ام و چیزی از آن آموختم؛  بوده که در آن شاگردی کرده 

حال اینکه چه تأثیری در من داشته و تا چه حد لیاقت  

می  داوری  یارانم  دارم،  سرجمع  آموختن  بس.  و  کنند 

آن نیست. گل سرخی  هاست و ادعایی بر  آوری لحظه یاد 

 است که شاید بتوان بوییدش. 

*»مشاهیر رجال« تألیف باقر عاقلی را نشر گفتار سال  

 دوستان کرده است. صفحه تقدیم تاریخ 377در   1370

شخصیت نامی ایران در قرن اخیر که    22در این کتاب  

آن   25 دربارۀ  علمی  و مشاهیر  از محققان  ها شرح  تن 

های مرتبط با انقالب  . شخصیتانداند انتخاب شده نوشته

سیدجمال  همچون  اتابک،  مشروطیت  اسدآبادی،  الدین 

نظام عین  آصف الدوله،  میرزا السلطنه،  مشیرالدوله،  الدوله، 

وثوق سعد  ستارخان،  محتشم الدوله،  و  السلطنه  الدوله 

بیوگرافی  این  از  تولد،  اسفندیاری. در برخی  تاریخ  از  ها 

م و  تحصیالت  اجتماعی،  ترجمه  محیط  صاحب  شاغل 

آن   بلکه خلقیات و عقاید  نیامده است؛  به میان  ذکری 

اغماض   بدون  و  قرار گرفته  داوری  ترازوی  در  شخص 

قرار گرفته هایی  اند. شخصیت زشت و زیبا در کنار هم 

کم خوانندگان  که  شده  آن وانتخاب  دربارۀ  ها  بیش 

اطالعات   بر  آنان  بیوگرافی  خواندن  با  و  دارند  شناخت 

 شود. شان افزوده می قبلی 
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اثر   امید«  دربارۀ  کتابی  است؛  خراب  خیلی  *»اوضاع 

مارک منسن با ترجمۀ سمانه پرهیزگاری را نشر میلکان  

 صفحه روانه بازار کرده است.  239در  1399سال 

گوید که در حال نابودی است. نویسنده  کتاب از آنچه می 

  های زیرپوستی و مبهمی که در زندگی مدرن به اضطراب

پردازد و با توصیف ماهرانۀ این اضطراب  شایع است، می 

آمیز افراد برای رسیدن به  دهد که تالش جنون نشان می 

ها  شادی ماندگار، تنها سبب کاهش شادی در وجود آن 

شماری در دنیای مدرن که در  به فجایع بی وی  شود!  می

گرم مانند:  هستند،  وقوع  شکست  حال  زمین،  شدن 

صادی، نارضایتی دائمی مردم، نمود آن  ها، رکود اقت دولت 

نگرد. منسن در این کتاب  های اجتماعی و... می در شبکه 

اینکه در دنیای  به این سؤال جواب می  با  دهد که چرا 

ای در  دارتر از هر دوره تر، آزادتر و پولکنونی افراد سالم 

تأسف  جهان  اما  هستند؛  تاریخ  دورۀ  طول  هر  از  بارتر 

محیطی،  رسد؟ جنگ، مشکالت زیست نظر میدیگری به 

ناپذیر و... در دنیا چه خبر است؟  های جبران دردها و رنج 

 شود؟ قراری ما چگونه درمان می بی

*»تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز« نوشتۀ ویلیام ساهاکیان  

در    139۸با ترجمۀ حمیدرضا بسحاق را نشر چشمه سال  

 صفحه به چاپ رسانده است. 273

فلسفه یعنی تالس تا زمان سارتر زمان خود    کتاب از آغاز 

دهد. نویسنده در این کتاب بدون  ساهاکیان را توضیح می 

ورزی و  ابرازنظر شخصی و با زبانی روان، بدون غرض 

کند و کتابی  طرفانه، تاریخ فلسفه را روایت می کامالً بی 

بدون حاشیه و اضافات نوشته است. وی فقط بر اصول  

کند. مباحثی  فیلسوفان تأکید می   و مبانی اصلی نظرات 

های  که دربارۀ آرای فیلسوفان آمده، گاهی حتی در کتاب 

نمی  یافت  هم  فلسفه  ویژگی  مفصل  این  و  شود 

فرد نگارش ساهاکیان است. مترجم نیز سعی  بهمنحصر 

ای روان و قابل فهم ارائه دهد تا همگان  داشته ترجمه 

 بتوانند از آن بهره ببرند. 

اولی  سفارت  *»تسخیر  درون  از  مکتوب  روایت  ن 

شدۀ آمریکا در تهران« نوشتۀ معصومه ابتکار را با  تسخیر 

در    1379شیرازی نشر اطالعات سال  ترجمۀ فریبا ابتهاج 

 صفحه منتشر کرده است.  350

آبان  سال  در  دانشجویان    135۸ماه  از  گروهی 

متحدۀ  دانشگاه  ایاالت  سابق  سفارت  وارد  تهران  های 

ها و سایر کارکنان حاضر  ان شده، دیپلمات آمریکا در تهر

در محل را به گروگان گرفتند و محل سفارت را نیز به  

اولین   در  بالفاصله  دانشجویان  درآوردند.  خود  اشغال 

بیانیۀ خود، علت این اقدام را اعتراض به حمایت آمریکا  

را   آن  آمریکا  دولت  کردند.  اعالم  ایران  فراری  شاه  از 

سزا و  وحشیانه  کتاب  عملی  کرد.  معرفی  مجازات  وار 

ورود   لحظۀ  از  که  است  حقایقی  از  گزارشی  حاوی 

پایان   تا  تهران  در  آمریکا  به سفارت سابق  دانشجویان 

گیری اتفاق افتاد. معصومه ابتکار که خود  مدت گروگان 

از آغاز تا انجام این واقعه حضور داشت، تالش کرده با  

اق این  از  مسلمان  دانشجویان  اهداف  در  دقت،  را  دام 

بینانه شامل نقاط قوت و ضعف آن تبیین  تصویری واقع

 ویژه ملت آمریکا برساند. نماید و به اطالع مردم جهان، به 

شادی   ترجمۀ  با  را  ور  روس  نوشتۀ  کلید«  *»چرخش 

صفحه روانۀ    360در    1399آزاد نشر نون سال  حامدی 

 بازار کرده است. 

نامه  در  کین«  وکیلش  »روئن  برای  زندان  از  که  هایی 

دهد که برای نجات خود از شغلی  نویسد، توضیح می می

عنوان پرستار  اش، به خانهای بد با هم تحقیرآمیز و رابطه

ها« درآمد. این شغل جدید،  بچه به استخدام »الینکورت 

درآمد خوبی داشت و دو دختربچۀ تحت مراقبت او نیز،  

 ها  رفتار بودند؛ اما وقتی پدر و مادر بچه وش مؤدب و خ 
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درست بعد از آمدن »روئن« خانه را ترک کردند، رفتار  

کنترل  و  کرد  تغییر  با  دخترها  نیز  خانه  هوشمند  های 

مشکل مواجه شد. وقتی »روئن« صداهایی را از پشت  

کند که شاید  شنود، به این فکر می شدۀ اتاقش می در قفل 

 رسد. نظر می ه، چیزی نیست که بهزندگی در این خان

*»مارکو سمین در ژاپن« اثر سمیه گلریز را نشر روزنه  

کرده    406در    1400سال   سفردوستان  تقدیم  صفحه 

 است.

خوش  زوج  امین(  و  )سمیه  که  سمین  هستند  ذوقی 

در   کشور  از  خارج  و  داخل  در  را  سفرهایشان  خاطرات 

به بار  این  و  درآورده  انتشار  به  مجازی  اصرار    فضای 

سال  داران دوست سفر  خاطرات  را    1397شان  ژاپن  به 

ها از ارائۀ  اند. آن های سفر به چاپ رسانده همراه با عکس 

های دیدنی، غذاهای  هیچ اطالعاتی دریغ نکرده و مکان 

سفر   طول  در  که  را  گوناگونی  احساسات  و  مختلف 

یک داشته داستانی  بهاند،  خط  که  جالب  لحنی  با  یک 

 اند.کند، شرح دادهبال می خوبی را دن

*»وقتی موسی کشته شد« نوشتۀ ضیاء قاسمی را نشر  

 صفحه منتشر کرده است.  12۸در   1400چشمه سال 

ای از فضای اجتماعی افغانستان را بیان  کتاب که گوشه 

 کند، روایت مردمی است که ساختارهای سنتی  می

 های سیاسی آن  تأثیر مدرنیسم و پویایی جوامعشان تحت 

بر هم خورده است. داستان از روستای زرسنگ و موسی  

 کند.  شود، حکایت می که با معلولیت مادرزادی متولد می 

 

 

 

 

 

 

بستۀ   جوامع  در  مردم  ماورایی  باورهای  کانون  در  وی 

طوری که در مقطعی، مظهر بدشگونی  سنتی قرار دارد؛ به 

و   است  الهی  توجه  و  کرامت  نماد  دیگر،  مقطعی  در  و 

رخ  اتفاقات  از  زرسنگ،  بسیاری  کوچک  جهان  در  داده 

شود. موسی  دلیل یا با دلیل به موسی نسبت داده می بی

گیرد و چون به دنیای  در مسیر تجارت استخوان قرار می 

خورد و در  بیرون و معادالت سیاسی آن روزگار پیوند می 

دلیل افشای اسرار طالبان توسط ایشان به قتل  نهایت به

 رسد. می

های جدید به  *»مدیریت راهبردی نام تجاری، رویکرد 

نئول خلق و ارزیابی ارزش ویژۀ نام تجاری« اثری از ژان 

  13۸5لو را نشر مبلغان سال  کاپفرر با ترجمۀ سینا قربان 

 صفحه منتشر کرده است. 325در  

این کتاب به اصل ماهیت و فرهنگ ساختن نام تجاری  

فلسفه می و  برای  پردازد  کلی  جنبه ای  های  تمامی 

سازد. نویسنده، استاد درس  مدیریت نام تجاری مهیا می 

های کارشناسی ارشد و مشاور  راهبرد بازاریابی در دوره 

های مختلف در ایاالت متحده است. وی  رسمی شرکت 

ترین مدیران نام  کند که موفق در کتاب خود تبیین می 

  های جدید و بازارهای تازه تجاری در پی یافتن فرصت 

نام  گذاری تجاری هستند. کاپفرر خواننده را به  از میان 

دام  منافع، خطرات و  از  نیز  درون فهرست جامعی  و  ها 

 برد. شدن می گام، به میان هریک از مراحل جهانی بهگام 
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غلتی در قهوه: تور شنیداری نسل مانا در یک  

 کارگاه تولید قهوه 

السلطنه به  میرزا کاشف محمد ها پیش از آنکه پای  قرن 

ها چای را با خود به ایران بیاورد،  هند باز شود و از آن سفر 

ایرانی  مرسوم  نوشیدنی  بهقهوه،  می ها  این  حساب  آمد. 

نوشیدنی، به روایاتی از زمان شاه طهماسب صفوی وارد  

را   جایگاهش  یکم،  عباس  شاه  زمان  در  و  شده  ایران 

ربه معمول  نوشیدنی  ایرانیان  عنوان یک  میان  در  وزانه 

ها تا به  تثبیت کرده است. محبوبیت قهوه در میان ایرانی 

هایی را  آنجا رسیده که از دورۀ صفویه به این سو، مکان 

اند تا گرد هم بنشینند  خانه تأسیس کردهتحت نام قهوه 

و از عطر و طعم این نوشیدنی جادویی لذت ببرند. حتی  

ها اثری از قهوه نیست؛  هخانامروز هم که دیگر در قهوه 

اسم روی مکان  این  باید چای اما  نامیده  هایی که  خانه 

 شوند، باقی مانده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

نباشید، بی قهوه تابه خور هم که  بار شک  ها مفتون  حال 

اید و حتماً به راز پشت این بوی  انگیز قهوه شده عطر دل 

اید. دربارۀ گیاه قهوه و خاستگاهش  نشین فکر کرده دل 

ما، قهوه  چه می  ایرانِ  تا  از اطراف کمربند استوا  دانید؟ 

می  طی  را  مسیری  کارگاه چه  در  چه  کند؟  قهوه،  های 

هایی با  بو، به دانه گیرد تا آن گیاه بی لیاتی صورت می عم

قهوه  عطر  تفاوت  شود؟  تبدیل  جادویی  های  عطری 

گوناگون به چه عواملی بستگی دارد؟ بو دادن قهوه به  

شود؟  هایی انجام می ها و ابزار چه معنا است و با چه روش 

آوری و  های دم دانیم؟ روشاز انواع آسیاب قهوه چه می 

 اند؟ ازی قهوه کدام سآماده 

 
قهوه شده   تولید  مانا، مهمان یک کارگاه  نسل  بار  این 

قهوۀ   فروشگاه  و  کارگاه  در  این    لِکافکا،است.  مدیر  با 

تک سؤاالت باال  بهایم و تکوگو نشسته کارگاه به گفت 

 ، مدیر و  ایم. مهرداد فردوسیرا با او در میان گذاشته 

گذار لکافکا هم با صبر و حوصله به این سؤاالت  بنیان هم

برای   را عمالً  موارد  بوده،  و هرجا که الزم  داده  پاسخ 

به  مانا  نسل  گذاشته  مخاطبان  نمایش  به  صوتی  شکل 

می  هم  شما  اگر  راز است.  از  مگوی  خواهید  های 

  ها و های تولید قهوه بیشتر بدانید و با انواع قهوه کارگاه 

بیشتر آشنا شوید، می ابزار با قهوه  از  های مرتبط  توانید 

وب  که  طریق  را  صوتی  نشست  این  مانا،  نسل  سایت 

قسمت   سه  قالب  در  و  دارد  ساعت  سه  حدود  زمانی 

 مستقل تقدیم شما شده، بشنوید. 
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 به قلم شما 

زاده )مهاجر(،  توانید غزل تقدیمی بهروز نبی در ادامه می 

بهشاعر   که  را  آذربایجانی  فرارسیدن  نابینای  مناسبت 

بخوانید.   شده،  سروده  طبیعت  بهار  و  باستانی  نوروز 

زاده این غزل را در استقبال از غزلی با همین مَطلع  نبی

 گفتار سروده است. از شیخ اجل، سعدی شیرین 

 

 ر باد بهاری وزید از طرف مَرغزا 

 قرارشده بی  پوش کبکگشته چمن سبزه 

   از آفتاب، برف بلندای کوهآب شد 

  دره به شوق آمده، از پرش آبشار 

   کنان آمده بید که مجنون شده، رقص 

 تا تو تماشا کنی، بر لب یک جویبار 

   زمزمۀ باد را قامت شمشاد را 

  گوش تفکر بده، دیدۀ روشن بیار 

   موسم عید آمده سوسن و بید آمده،

  بی می و جام شراب، مست شده هوشیار

 ا  مهاجر عیان، تا که نماید بیانعجز 

 همه الطاف یار همه نقش و نگار، این ین 
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 با معلولین برای مسئولین

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون!

ما قصد داریم در این نوشته، برای اولین بار پرده از یک  

راز بزرگ برداریم. در کل ارتباط معلولین با مسئولین و  

هایی که با هم دارند، به  بالعکس، برخالف تمام چالش 

ها پیش آمده که هریک  ها و بار ها هم نیست. بار این بدی 

موقعیت  در  طرفین  راه  از  را  یکدیگر  کار  مختلف  های 

دقیق انداخته می اند.  که  می تر  معلولین  شویم  بینیم، 

راهکار  از  یکی  نظر  همواره  در  مشکالت  رفع  های 

در مقابل معلولین هم با آمادگی کامل   مسئولین هستند.

طرف   از  که  شرایطی  هر  با  شکایتی،  هیچ  بدون  و 

می  گرفته  نظر  در  برایشان  و  مسئولین  آمده  کنار  شود 

خوبی تعامالت الزم را با مسئولین دارند. ما در ادامه  به

هایی از این دوستی و مودت عمیق خواهیم  برایتان نمونه

 طلب برایتان تشریح شود. تر مآورد تا بیشتر و دقیق 

رئیس  دستور  اخیراً  گیالن،  استان  به  سفر  در  جمهور 

هایی که  آزادسازی سواحل کشور را دادند. طبق بررسی 

ایم، جناب استاندار مازندران،  صورت مخفیانه داشته ما به

در یک اقدام جهادی، در کمترین زمان ممکن، خودشان  

ه و فوراً دستور  را به اردوگاه شهید عظیمی بابلسر رساند

ساحلی  عقب  اردوگاه  تنها  که  را  اردوگاه  این  نشینی 

فرمودند.  مناسب است، صادر  معلولین  برای  سازی شده 

طبق شواهد موجود، سرعت عمل ایشان در این زمینه  

ورانندگی  های راهنمایی قدر باال بوده که حتی دوربین آن 

ل  دلی از ثبت پالک خودروی ایشان برای اعمال جریمه به 

ای که از این  داشتن سرعت غیرمجاز عاجز ماندند. نتیجه 

این است که اقدام این مسئول محترم می  توان گرفت 

معلولین همیشه از نظر مسئولین کشور ما در مسیر حل  

مشکالت گزینۀ اول و احتماالً آخر هستند؛ چراکه برای  

آن  محترم،  مسئول  این  احساس  مثال،  معلولین  با  قدر 

مودت  و  به  دوستی  که  بهداشتند  رفتن  سمت  جای 

ها وسعت سواحلشان است، مستقیم  هایی که کیلومتر نهاد 

سازی شده توسط بهزیستی  سمت تنها اردوگاه مناسب به

های  آمده و این احساس راحتی و دوستی را با برخی نهاد 

اند. ما همین جا  دیگر که بعضاً نظامی هم هستند، نداشته 

ت نهایت  استاندار  جناب  را  از  معلولین  داریم که  را  شکر 

دانسته برای  الیق  جامعه  افراد  سایر  از  قبل  که  اند 

 پیشرفت و آبادانی کشور از ایشان کمک بگیرند. 

 
منتهی   جا  همین  به  معلولین  به  ویژه  توجه  این  اما 

شود. شهرداری تهران هم در راستای رفع مشکالت  نمی 

مناسب  بودجۀ  و  گرفته  کمک  معلولین  از  سازی  مردم، 

مبلمان شهری را از ردیف بودجۀ سال آیندۀ خود حذف  

شهری   مبلمان  موافق  خیلی  ما  کل  در  است.  کرده 

لمان جایش در خانه است  خاطر اینکه مبنیستیم. اول به 

نه وسط شهر. حال فرض بگیریم که مبلمان را در شهر  

هم گذاشتیم. مدام قرار است رویشان گردوخاک بنشیند  

شستن   و  تمیزکردن  شوند.  خیس  باران  و  برف  زیر  یا 

آن  هزینه پارچۀ  تحمیل  ها  به شهرداری  را  زیادی  های 

بی  های فلزی و حتی چوکند. از نظر ما همین نیمکت می

های مناسبی هستند. معلولین هم حاال اگر در شهر  گزینه 

نمی  خاصی  اتفاق  خیلی  ننشینند،  مبل  حتی  روی  افتد؛ 

 ها بنشینند  توانند بروند در فضاهای سبز و روی چمن می
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ترجیح   خانه  در  خودمان  ما  ببرند.  لذت  طبیعت  از  و 

دهیم روی زمین بنشینیم و به پشتی تکیه دهیم؛ چه  می

ها باعث از بین رفتن  داخل شهر. تازه این مبل   برسد به 

شده صمیمیت  هم  پس  ها  است؛  بهتر  نباشند  و  اند 

سازی مبلمان  پذیریم که مناسب عنوان یک معلول می به

و   نیست  واجب  هم  خیلی  فعلی  شرایط  در  شهری 

داریم. به هر حال  همکاری خود با شهرداری را اعالم می 

اق سخت  شرایط  این  در  هم  ما  حل  باید  در  تصادی، 

مبل  باشیم؛ حتی حاضریم  داشته  نقشی  های  مشکالت 

اند، به شهرداری دهیم تا  خود را با اینکه کمی کهنه شده 

در سطح شهر قرار دهند تا معلولینی که اصرار به استفاده  

آن  از  دارند،  این  از مبلمان شهری  اما  استفاده کنند؛  ها 

کالن  سطوح  در  مسئولین  حال  لطف  شامل  هم  تر 

حقوق   از  حمایت  جامع  قانون  است.  شده  معلولین 

دستاورد  از  یکی  برای  معلولین،  مسئولین  مهم  های 

جمهوری  طوری که اخیراً جناب رئیس معلولین است؛ به

صمیمانه  بسیار  دیدار  معلولین  در  از  جمعی  با  که  ای 

در   کردند.  تأکید  آن  کامل  و  سریع  اجرای  بر  داشتند، 

اختصا  بودجۀ  هم  راستا  این  ص همین  اجرای  به  یافته 

  5قانون را برای سال آینده طوری تنظیم کردند که تنها  

درصد این قانون با استفاده از این بودجه قابل اجرا باشد؛  

البته ما که شکایتی نداریم. اصالً هرکس باید به سهم  

کند.   تالش  کشورش  مشکالت  رفع  جهت  در  خودش 

معل  با  مسئولین  که  بابت  این  از  ما  آن اتفاقاً  قدر  ولین 

راحتی می  از  احساس  قبل  در زمان مشکالت  کنند که 

هرکس یا هر نهاد فرهنگی، نظامی، اجتماعی، اقتصادی،  

می  معلولین  و  بهزیستی  سراغ  و...  بسیار  مذهبی  آیند 

 کنیم.احساس غرور می 

 

توانیم در پایان این نوشته داشته  بندی که می در کل جمع 

صال مسئولین  که  است  این  دیده باشیم  از  ح  که  اند 

معلولین برای حل مشکالت و پیشرفت کشورمان کمک  

بگیرند و ما هم باید به این تصمیم احترام بگذاریم. به  

توانیم از بودن  تر هم می هر حال ما از شصت متر عقب

در کنار دریا لذت ببریم. مبل هم که الزم نیست در شهر  

و یا  برایمان بگذارند. فوقش هرجا خسته شدیم لبۀ سک

با همین  نشینیم و استراحت می ای چیزی می پله  کنیم. 

می  باالخره  فعلی هم  کرد؛  مستمری  تا حدی سر  شود 

تری که  پس بهتر است بودجۀ کشورمان صرف امور مهم 

 نیاز و صالح مسئولین است، شود. 

در پایان جا دارد که آغاز سال و قرن جدید را به همۀ  

کنیم که در سال و    شما همراهان تبریک بگوییم و آرزو

طور مثبت و منطقی به  قرن جدید هم مسئولین همین 

مشکالت   حل  مسیر  در  همیشه  و  کنند  نگاه  معلولین 

ویژه  حساب  ما  روی  قول  کشور  نیز  ما  کنند.  باز  ای 

طور منطقی  دهیم سطح توقعاتمان از مسئولین را به می

تنظیم کنیم و سعی کنیم با قناعت به پیشرفت سیاسی،  

اقتصادی و فرهنگی کشورمان کمک کنیم و هی    نظامی،

به این عزیزان گیر ندهیم. از جناب سرمدی و هاشمی  

کنیم که هستند و قرار است به ما عیدی  هم تشکر می 

درست و حسابی بدهند تا در راستای کمک به پیشرفت  

کشور، کمتر سختی بکشیم. فقط رسید تراکنش را هم  

ز طرف شماست؛ چون  برایمان بفرستید که متوجه شویم ا

از طرف مسئولین به   با مبالغ احتمالی که  ممکن است 

 شود، اشتباه بگیریم. حسابمان واریز می 

امضا: یخ نکنی نمکدون 



 

 


