
گزارش »سالمت« از مراسم روز جهانی معلوالن در خیریه آموزشی رعد

معلوالن  را جا نگذاریم
 مهدیه 
آقازمانی

بررسی های سازمان جهانی 
بهداشت نشان می دهد در 
نفر   1 نفر   10 هر  از  دنیا 
دچار معلولیت است که این 
میزان در کشورهای در حال توسعه بیش 
از 20 درصد است. این در حالی است که 
در کشور ما آمارهای تاسف بار تصادف های 
رانندگی و افزایش معلولیت های ناشی از 
آن از یک سو و باال رفتن تعداد سالمندان 
و بیماری هایی که معلولیت به همراه دارد 
از سوی دیگر، نشان می دهد تعداد معلوالن 
وجود  این  با  است.  قابل توجه  کشور  در 
آنچه اهمیت دارد تامین نیازهای اجتماعی، 
فرهنگی، مالی و پزشکی معلوالن است که 
همواره مورد غفلت مسووالن واقع شده و 
نمونه بارز آن عدم مناسب سازی فضاهای 

شهری برای معلوالن است. 
بر اساس بند الف ماده 7قانون جامع حمایت 
از معلوالن، حداقل 3 درصد از مجوزهای 
از  اعم  دولتی  دستگاه های  استخدامی 
شرکت ها  موسسات،  سازمان،  وزارتخانه، 
سپرده  شرایط  واجد  معلوالن  به  باید  و... 
شود که این قانون تاکنون ضمانت اجرایی 

نداشته است. 

از همه این آمارها و ارقام که بگذریم، سازمان 
ملل متحد روز سوم دسامبر را به عنوان روز 
این  در  تا  کرد  نامگذاری  معلوالن  جهانی 
معلوالن  مشکل های  به  توجه  ضمن  روز 
معلوالن جلب  زندگی  به  را  توجه جهانیان 
کند. این روز جهانی در کشور ما امسال در 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار شد. 
مرکزی که نزدیک 30 است برای کمک به 
معلوالن احداث شده و به نیازهای معلوالن 
کمک  آنها  اشتغال  و  توانمندی  به خصوص 

می کند. 
دوباره دیدن ساختمانی سبز 10 سال طول 
کشید. زمانی که برای تهیه گزارش از ساختمان 
سبزرنگ مجتمع رعد آمده بودم و برای چند 
دقیقه روی صندلی چرخدار یکی از مددجویان 
رعد نشستم، فهمیدم چقدر ناتوانم و توانایی 
از 10  بعد  بیشتر است. حاال  ما  از  معلوالن 
به  پا  دوباره  معلوالن  جهانی  روز  در  سال 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد گذاشتم. در 
ملل  سازمان  کل  دبیر  پیام  ابتدا  مراسم  این 
توسط گری لوئیس، نماینده بان کی مون در 
ایران قرائت شد که در این پیام با تاکید بر 
تصویب توسعه کار سال 2030 گفت: »این 
برنامه ما را به اینکه هیچ فردی را جا نگذاریم، 

دعوت می کند و برای دست یافتن به این هدف 
معلوالن جایگاه ویژه ای دارند.« وی همچنین 
معلوالن  به  دنیا  اینکه در همه جای  بیان  با 

توجه کافی نمی شود، افزود: »دولتمردان باید 
نگاهشان را به معلوالن تغییر دهند و امکانات 
و نیازهای معلوالن برطرف شود.« گری لوئیس 

هنگام اهدای جوایز به توانیابان معلول روی 
صندلی چرخدار نشست و در همان حال جایزه 
قهرمان جهان در رشته تیر و کمان را اهدا کرد. 

در ادامه نمایش »دل خوش سیری چند« با 
اجرای ترکیبی از هنرمندان تئاتر شامل توانیابان 
و افراد غیرمعلول به کارگردانی مهدی بیاتی 
برگزار شد. پس از آن از داوود عامری و امیر 
برنجکار، 2 عکاس ایرانی که تصاویر آنها در 
حوزه معلولیت از سوی سازمان ملل عنوان 
10 تصویر منتخب جهان را به خود اختصاص 
مجتمع  اعضای  از  عامری  شد.  تقدیر  داده، 
رعد، عضو فدراسیون جهانی عکاسان است 
که در مسابقه های مهارت های فنی حرفه ای 

بین المللی کره جنوبی شرکت داشت. 
رشته  در  جهان  قهرمان  کاکوش،  مجید  از 
پارالمپیک  مسابقه های  سهمیه  که  تیروکمان 
ریو 2016 را کسب کرده و از توانیابان رعد 
است نیز به دلیل کسب این موفقیت تجلیل شد. 
معلوالن،  جهانی  روز  مراسم  ادامه   در 
برگزیدگان سومین جشنواره فضای مجازی 
و توانیاب معرفی شدند که بابک حیدری، فاطمه 
ایرانشاهی، نوید صالحی و زهرا خان اف در 
عنوان  به  تلفن همراه  برنامه  ساخت  بخش 

برندگان این مسابقه انتخاب شدند. 
 در بخش پایانی این مراسم هم از برگزیدگان 
کانون معلوالن شهرداری تهران با حضور معاون 

اداره سالمت شهرداری تهران قدردانی شد.

گزارش سالمت 7شماره پانصد وپنجاه ویک  یکشنبه بیست ودو آذر نودوچهار

مجتمع رعد کجاست؟
احمد میرزاخانی، رئیس هیات مدیره 
مجتمع رعد که از همان روزهای بدو 
تشکیل این مجتمع برای معلوالن فعالیت 
می کند، هدف این مجتمع را آموزش 
ذکر  معلوالن  برای  اشتغال  به  منجر 
می کند به صورتی که به آنها آموزش های 
فنی و حرفه ای داده می شود تا خودکفا 
شوند و بتوانند به خود و خانواده شان 
کمک کنند. از طرف دیگر، از فعالیت 
30 ساله مجتمع رعد صحبت می کند 

و از تاسیس دانشگاه علمی- کاربردی معلوالن 
خبر می دهد و در مورد آموزش های مختلف در این مجتمع به خبرنگار »سالمت« می گوید: »خدمات 

ما شامل آموزش های توانبخشی و فنی و حرفه ای برای معلوالن است. عالوه بر این، خدمات فیزیوتراپی، 
روان درمانی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و مشاوره و اقدام هایی برای احقاق حقوق معلوالن انجام می شود که 
همگی رایگان است.« آن طور که رئیس هیات مدیره مجتمع رعد توضیح می دهد در سراسر کشور 20 مرکز 
رعد فعال هستند و به معلوالن جسمی، حرکتی و ذهنی به طور رایگان کمک می کنند. این درحالی است که 
در مرکز تهران، بیشتر معلوالن جسمی- حرکتی تحت پوشش مرکز رعد هستند ولی در سایر شهرستان ها، 
معلوالن اجتماعی مانند افرادی که تکدی گری می کنند یا زنان سرپرست خانوار نیز تحت حمایت های رعد قرار 

می گیرند. به گفته این خیر، بیش از 2 هزار نفر در حال حاضر تحت پوشش مجتمع آموزشی رعد هستند.

محصوالت ما را معلوالن می سازند
»در  می گوید:  نیز  رعد  مجتمع  عامل  مدیر  اکبری،  صدیقه 
مجتمع رعد دفتر کارآفرینی وجود دارد که محصوالتی که 
معلوالن درست کردند را به افراد خیر می فروشد و آنها نیز 
محصوالت را در نمایشگاه های مختلف می فروشند. همچنین 
در این مرکز عالوه بر کمک های مالی، مشکل های پزشکی 

معلوالن نیز توسط خیرین حل می شود.«

فرشته سفالگر

فرشته جمشیدی یک معلول هنرمند 
به  است  نزدیک 15 سال  که  است 
مجتمع رعد می آید و هم سفالگری 
و هم خطاطی می کند. او به کتاب های 

روان شناسی عالقه خاصی دارد.

قهرمان جهان 
و منبت کاری

در  جهان  قهرمان  کاکوش،  مجید   
رشته تیروکمان که سهمیه مسابقه های 
پارالمپیک ریو 2016 را کسب کرده 
است. او 37 سال است که ورزش 
می کند و 15 سال است در مجتمع 
رعد در کالس های مختلف شرکت 
کرده و از جمله کارهای هنری که 

در آن تبحر دارد، منبت کاری است.

به روایت دوربین

ت
الم

/ س
بی

شاس
گر

یر
 ام

داروخانه شبانه روزی
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