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 مرز دنیا و آخرت در بهزیستی  عمل به قانون و انجام وظیفه سازمانی: 

 

 ای امیر سرمدی: فعال رسانه

  بهزیستی   سازمان  تردید،  گفت: »بدونماه برگزار شد  در مراسم معارفه خود که پنجم آبان   بهزیستی  جدید سازمان  محمد قادری، رئیسعلی

شیدایی، اخالص و معنویت،   با  جز  مجموعه  این   در بینیم. کار می نزدیک بسیار   آن  در  را  آخرت و  دنیا   مرز که  است  هاییارگان  معدود  از

ه قرار گرفتن در رأس  که به نظر نگارندپذیر نیست و هدف و نیت ما برای قرار گرفتن در این جایگاه، ثواب کردن است.« حال آن امکان

انسانی دارد و به 120سازمانی که بیش از   نیروی  با زندگی قریب به شش هزار  نیم میلیون نفر مرتبط است، مانند سایر و صورت مستقیم 

شد و  گیرد، هدف اصلی باید اجرای قانون باها متناظر به چارت و مسئولیت سازمانی و حقوقی که مدیریت سازمان از این شغل میارگان

نگاه خیّبس.   به جامعه هدف خود  نسبت  با یک  مآر لذا بجای آنکه  باشید و بر سر آنها منتی بگذارید، سعی کنید  بانه و اخروی داشته 

. تردید نداشته باشید اگر وظایف سازمانی که برای شما در قانون در نظر  ریزی مدون، مشکالت عدیده این قشر را برطرف کنیدبرنامه

درستی اجرا کرده و رضایت اعضای جامعه هدف خود را فراهم کنید، اجر و ثواب آن نیز نزد ایزد منّان محفوظ  است را به گرفته شده  

 خواهد ماند. 

 اساسی  قانون  نهم وبیست   و  یکموبیست   سوم،   اصول   مفاد  تحقق  جهت  در   و  1359  سال  قانونی  الیحه  موجب  به   کشور  بهزیستی  سازمان

  های مشارکت بر  تکیه و  ایبیمهغیر هایحمایت  شد تا با ارائه تشکیل  انجمن  و  مؤسسه نهاد، سازمان، 16 ادغام از  ایران، اسالمی جمهوری

  حداقل   تأمین  به  کمک  و  اجتماعی  هایها، آسیب معلولیت   از  بازپروری، پیشگیری  حمایتی،  توانبخشی،  خدمات  گسترش  جهت  مردمی در

 کند.  اقدام کمدرآمد هایگروه  اساسی  نیازهای

 تیرماه   هفتم  در  و  شد  کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  1359  سال  در  بود. او   کشور  بهزیستی  سازمان  رئیس  اولین  بخش،فیاض  محمدعلی

 ماه نیم  وسه   مدت   به  نیز  داراجاره   زد. ابوالفضل   تکیه  بهزیستی  ریاست  صندلی  بر   روحانی  محمود  دکتر آن   از   پس .  رسید  شهادت  به  1360

  متخصص  روش،گریاری  محمد  دکتر.  نشستند  بهزیستی  ریاست  مسند  بر  63  سال  بهمن  تا  61  سال  آبان  از   ایاژه   جواد   االسالمحجت و  

 سازمان   دارسکان   ۷6  تا   ۷3  سال  از   جزایری  محمد   سید   و   ۷3  تا  ۷0  سال  از  محمدی  محمدرضا   ،۷0  سال  شهریورماه   تا  63  بهمن   از   نیز   اطفال 

 مهرماه   تا  1380  مهرماه   از)  علمی  هیأت  عضو  و  پزشک  چمنیراه   محمدرضا  ،80  تا  ۷6  هایسال  بین  انصاری   غالمرضا.  بودند  بهزیستی

  همایون   و (  بهزیستی  سازمان  سرپرستی  ماه   16  مدت   به )  اسفندیاری  احمد   فقیه،   داشتند. ابوالحسن   عهده   بر   را   سازمان  این  هدایت  نیز(  1384
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  قبادی  وحید و( 139۷ تا 1394  سال از) سال سه حدود  مدت به بندپی  محسنی بودند. انوشیروان بهزیستی سازمان رؤسای دیگر از هاشمی

 داشتند.  برعهده  را بهزیستی سازمان هدایت  و  ریاست( 1400ماه تا چهارم آبان  139۷ماه دی  از)  سال سه حدود  مدت  به نیز دانا

 که  زده   تکیه  بهزیستی  سازمان  ریاست  صندلی  بر  حالی  پانزدهمین رئیس سازمان بهزیستی کشور درعنوان  به  قادری  محمدحاال اما علی

را    بودن   مردمی  و  بودن   فسادستیز  بودن،  دستپاک   بودن،  کارآمد  بودن،انقالبی   معیار  هر پنج  اجتماعی،  رفاه   و   کار  تعاون،  وزیر  گفتهبه 

  13۷است. فعالیت در سامانه    دولتی  مدیریت  دکتری  در حال حاضر، دانشجویو    شده   متولد   تهران  در  1358  سال  دارا است. وی در

 استان  بهزیستی  سازمان  مدیرکل  مستضعفان،  بنیاد  نقل  و  حمل  و  گردشگری  هلدینگ  مدیره هیأت   عضو  و  شهرداری تهران، مدیرعامل

 ویژه   پیگیری  مسئول  و   کشور بهزیستی سازمان ریاست حوزه  مدیرکل معاون کشور،  بازرسی بهزیستی کل  اداره  مقامقائم همدان و تهران، 

 .رئیس جدید سازمان بهزیستی است کاری سوابق  جمله از رفاه  وزارت  در بهزیستی

محمد قادری بیش از هر  روزه علی25پس از آشنایی مختصر با رؤسای قبلی و رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور، آنچه که در فعالیت  

های ایشان در مراسم معارفه و گذاشتن حکم  مآبانه ایشان نسبت به اعضای جامعه هدف است. صحبت کند، نگاه خیّرچیزی جلب توجه می 

ز آن که حاکی از داشتن برنامه مشخص برای اداره سازمان بهزیستی باشد و تخصص ایشان را به رخ بکشد، اقدامی وزیر بر روی سر، بیش ا

که  اصطالح مردمی دولت سیزدهم مبنی بر این های ایشان مانند برخی دیگر از مدیران به ای جلوه کرد. صحبت آف رسانه نمایشی و شو 

آمیز و یک  صورت ترحمپسندانه و ثواب کردن است، نزد جامعه معلوالن به ت انجام کار خدا نیت و هدف ما برای قرار گرفتن در این پس 

سر ندارند و مانند سایر اقشار در جامعه یک انسانند و باید به  شود. ایشان باید بداند معلوالن نیازی به صدقه احساس ناخوشایند برداشت می

تان مشخص است و  های شما متناسب با چارت سازمانید. جناب آقای قادری، مسئولیت ای با آنها برخورد شودور از ترحم و نگاه خیریه 

کنید. لذا بجای آنکه نسبت به جامعه  کنید، حقوق دریافت می طبق قانون وظایف مشخصی دارید و مانند سایر مدیران بابت خدمتی که می

ریزی مدون، مشکالت عدیده این  بگذارید، سعی کنید با یک برنامه   مآبانه و اخروی داشته باشید و بر سر آنها منتیهدف خود نگاه خیّر

درستی اجرا کرده و  تردید نداشته باشید اگر وظایف سازمانی که برای شما در قانون در نظر گرفته شده است را به قشر را برطرف کنید.  

 . حفوظ خواهد ماندرضایت اعضای جامعه هدف خود را فراهم کنید، اجر و ثواب آن نیز نزد ایزد منان م

نیز وجود دارد. جایی که حجت  الملکی وزیر تعاون، کار و رفاه  اهلل عبد البته این نگاه در باالترین سطوح نظام جمهوری اسالمی ایران 

  خود   تالش  همه  است که  این  بهزیستی  سازمان  جدید  رئیس  هایگوید: »یکی از مأموریتمحمد قادری میاجتماعی در مراسم معارفه علی

.  کنند  فراهم  هستند،   اسالمی  جمهوری  در  هاعزیزترین  که   ما  مخاطب  گروه   این  برای  را  مناسب   معیشت  و   زندگی   تا یک  ببندد   کار  به  را

باشیم.« این در حالی است که قطعاً وزیر تعاون،    داشته   و خیران را   خیّر  مردم   مشارکت  جلب   حتماً  که   در این ارتباط، آن است  ما   کالن  نگاه 

بینی شده است و در این قانون،  قانون حمایت از حقوق معلوالن پیش   2۷داند برای معیشت معلوالن ماده  کار و رفاه اجتماعی نیک می

قد شغل و درآمد را به میزان  هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاصراحتاً اشاره شده: دولت مکلف است کمک
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الملکی و رئیس جدید  حداقل دستمزد ساالنه تعیین و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید. لذا اگر دکتر عبد 

های  د، با رایزنیسازمان بهزیستی واقعاً به فکر حل مشکل معیشت معلوالن هستند، به جای آنکه در سطح کالن چشم امیدشان به خیّران باش 

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن را تأمین کنند   2۷، بودجه مورد نیاز اجرای ماده 1401مجدانه در هیئت دولت در قانون بودجه سال 

 گسیخته دست و پنجه نرم کنند.تا معلوالن بتوانند تا حدی با این تورم افسار

  معیار  به غیر از پنج معیار قبلی، بنده   بهزیستی  سازمان  رئیس  بیان کردند: »در انتخابالملکی در بخش دیگری از مراسم معارفه  دکتر عبد 

  بنیاد   در   ایشان   قبلی  خدمت   باشد. محل  سازمان  همین  و   جامعه  همین  به   متعلق  باید   منتخب   فرد  که   است  این  آن  و  کردم  نیز اضافه   را  ششمی

بود که ایشان باعث جهش در این هُلدینگ شدند.« در این ارتباط    بنیاد   مهم  و   بزرگ  بسیار  هایهُلدینگ  از  یکی  نیز مدیرعاملی  مستضعفان

عنوان مدیرکل بهزیستی در دو استان تهران و همدان، کارنامه قابل توجهی را نشان  نیز باید گفت: بررسی سابقه کوتاه مدیریتی ایشان به 

های آن اجتماعی زمانی مانند بهزیستی که عمده مشکالت و آسیب دهد و مدیریت در رأس یک هُلدینگ اقتصادی و سیاحتی با سانمی

 است، بسیار متفاوت است.

های سازمان  کل و معاونت مدیران متخصص در سطوح مدیر  حضور  های اخیر، عدمبهزیستی در سال   مشکالت جدی سازمان  از  دیگر  یکی

ی بهزیستی قرار گرفتند مانند معاونت توانبخشی، اساساً یا دانش  هااست. متأسفانه حداقل مدیرانی که در دهه نود شمسی در رأس معاونت

دادند. همین  و اشرافی بر حوزه توانبخشی نداشتند و یا فاقد کاریزمای مدیریتی بودند و حفظ جایگاه خود را بر هر چیز دیگری ترجیح می 

نیز وجود داشت. حاال اما علیمسائل در سایر معاونت برای    ما  قادری در این ارتباط گفته است: »رویکرد  محمدهای سازمان بهزیستی 

متخصص است،    و   متعهد   انقالبی، جوان،  نیروهای   کارگیریبه   است.« او افزوده است: »نگاهمان  ساالریشایسته   بر انتصاب مدیران، مبتنی

پیگیری    ستاد   در  را   مختلف  سطوح  در  مدیران   هایرزومه   ماهیت   بررسی  مسیر   کمیته  این   را تشکیل دادیم و   انتصابات  کمیته   راستا   این  در  لذا 

های تخصصی،  تر تیم خود را انتخاب کند و باید دید خروجی این کمیتهچه سریعکند.« حاال منتظریم رئیس جدید سازمان بهزیستی هرمی

های تخصصی، حکایت نتیجه این بررسی  نشاند. البته امیدواریمهای سازمان بهزیستی کشور میچه کسانی را بر مسند مدیریتی و معاونت 

سو و انقالبی  مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران در امور هوشمندسازی و یا وزیر آموزش و پرورش نشود که دو مرتبه از طرف مجلس هم

 رد شد. 

انتظار داریم برای تک  برنامه  تک مسائل و مشکالت فعلی سازمان بهزیستی و اعضای تلذا از ریاست بهزیستی کشور  حت پوشش آن 

نو در باشد و طرحی  عدم  ی،  مشکالت ساختاراندازد. واقعیت آن است که ایشان راه بسیار دشواری را پیش رو دارد.  مشخصی داشته 

کمبود نیروی انسانی متخصص، کمبود فضای فیزیکی سازمان متناسب  نی،  موریتها و وظایف قانو أتناسب بودجه و اعتبارات بهزیستی با م

ه خدمات درمانی در حوزه توانبخشی،  ئبر بودن اراسال اخیر، هزینه   سه های سازمانی طی  ها، افزایش هزینه ها باالخص در استان وریت مأبا م

نظام  و  جامع  سیستم  یک  مناسنبود  و  موقع  به  توانبخشی  خدمات  ارایه  جهت  به مند  اعتبارات  کمبود  تجهیزات  ب،  زمینه  در  ویژه 
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افزایـش فشـار فقـر و مشـکالت اجتماعی و اقتصـادی ناشـی از آن بـر افـراد  آور این تجهیزات، مت سرسامتوانبخشی و افزایش قیکمک

ساز طالق، اعتیاد و... و به  های اجتماعی زمینه ، افزایش آسیب ههـای تحـت پوشـش سـازمان، افزایش تعداد معتادین در جامعو خانـواده 

های شغلی و افزایش  وار، افزایش تعداد کودکان کار )ایرانی و غیر ایرانی(، از دست رفتن فرصت تبع آن افزایش تعداد زنان سرپرست خان

مبلمان شهری برای معلوالن تنها بخشی از  سازی  مشکالت مرتبط با مناسب و  (  یبیکاری معلوالن و مددجویان )ناشی از مشکالت اقتصاد

ها با  فرصت آزمون و خطا دیگر تمام شده و اقدام عملی و رفع این چالش های پیش روی رئیس جدید سازمان بهزیستی است. لذا  چالش

گشای  تواند راه شرط قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن و اجرای کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، میوقیدتمرکز بر اجرای بی 

 زندگی معلوالن باشد.  

دید سازمان بهزیستی را حداقل یک سال دیگر باید قضاوت کرد. آنچه که در این  دیکته نانوشته غلط ندارد و عملکرد مدیریتی رئیس ج

ها، منش رفتاری و دیدگاه شخصی رئیس جدید سازمان بهزیستی کشور نسبت به  یادداشت از نظر گذراندیم، متناظر بر سوابق، مصاحبه 

ت و امیدواریم با انتخاب یک تیم مدیریتی متخصص، به  مند اسمعلوالن و اعضای تحت پوشش آن بود. قطعاً ایشان نیز یک مدیر دغدغه

 کنند را برطرف کند.ها شرایط سختی را سپری میمآبانه بتواند مسائل و مشکالت قشری که این روز دور از نگاه خیّر

هایی هایی را برای رفع چالش راهکار اگر هم مبانی نظری این یادداشت را قبول ندارید، بیایید یک قراری بگذاریم. شما مجدّانه و متعهدانه  

دهیم در پل صراط شما مدیران عزیز و انقالبی را شفاعت  که در باال نام برده شد بیندیشید و آنها را برطرف کنید، ما معلولین هم قول می

ما هم آسایش زندگی اخروی  کنیم تا با آسودگی خاطر راهی بهشت برین شوید. شما بهبود کیفیت زندگی ما را در این دنیا تضمین کنید؛  

کند. رساند و هم ما را رستگار میکه هم شما را به نیت و هدف خود میکنیم. این شاید یک معامله بُرد بُرد باشد. چرا شما را تضمین می

واکاوی    1401در سال  باشد تا کارنامه مدیریتی شما را یک سال دیگر و همزمان با روز جهانی معلوالن    ایقرار پایانی یادداشت هم مطایبه 

 کنیم. 

 پس تا آن روز 
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 ۱۴۰۰گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران، آبان 

نابینایان ایران که به روال هردر این شماره عالوه بر مهندس منصور شادکام، قائم های انجمن را ارائه  ماهه گزارش فعالیتمقام انجمن 

نمایندگی انجمن در استان کرمانشاه هم به ارائه گزارش پرداخته است. الزم به ذکر است این نمایندگی  اند، سجاد سنجری، مسؤول  کرده 

توانید متن این گزارش را در همین صفحه مطالعه کنید  اندازی شده است. شما میسال، دو سال پیش در این استان راه   15بعد از گذشت  

 صدای آقایان شادکام و سنجری دریافت کنید و بشنوید. یا با رفتن به انتهای صفحه، نسخه صوتی را با 

 

 مقام انجمن نابینایان ایرانمنصور شادکام: قائم

ابتدا الزم می نابینایان ایران  در  با نشریه مانا تشکر کنم. همانطور که در ماه گذشته هم عنوان کردیم، انجمن  دانم از همراهی مخاطبان 

ای را خطاب به معاون اول ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر مخبر تنظیم کرد  مهر، روز جهانی ایمنی عصای سفید، نامه   23مناسبت  به 

  ، یو نظارت فرهنگ  یمعاون هماهنگشان ارسال کرد. این نامه از سوی جناب معاون اول جهت رسیدگی به جناب آقای علیخانی،  و به دفتر ای

هایی را جهت پیگیری با انجمن نابینایان  ی دفتر معاون اول ارجاع داده شد و کارشناسان این دفتر هم تماسامنطقه   یهایو همکار  یاجتماع

ای که انجمن خطاب به معاون اول ریاست جمهوری تنظیم کرده، بر حسن اجرای قانون جامع حمایت از  ر متن نامه ایران برقرار کردند. د

دستگاه  تا  شده  خواسته  اول  معاون  جناب  از  و  شده  تأکید  معلوالن  پاسخحقوق  قوانین،  مجموعه  این  اجرای  زمینه  در  را  کنند.  ها  گو 

ای اجراییِ مسؤول در اجرای قانون  ّ هایی از سوی معاونت محترم به دستگاه طلوبی شد و نامه های ما منتج به نتایج مخوشبختانه پیگیری 

توانم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان بهزیستی و سازمان برنامه و بودجه اشاره کنم. در این  ارسال گردید که از آن جمله می

های  ها هم به تمامی سازمانتمام و کمال قانون را تشریح کنند. رونوشتی از این پیگیریها خواسته شد علت عدم اجرای  ها از این دستگاه نامه

تر به اطالع اعضای انجمن  مربوطه ارسال شده است. از جمله، یک رونوشت هم به ستاد اجرایی فرمان امام »ره« ارسال شده است. پیش

های ستاد اجرایی قرار داده که در صورت  مجموعهار بنیاد احسان، از زیرنویس طرحی را در اختیرساندیم که انجمن نابینایان ایران پیش

توان نتایج بسیار مثبتی را در حوزه نابینایان انتظار داشت. این طرح به دالیل مختلف مغفول مانده بود اما حاال و با  یابی به تفاهم، می دست

رئیس جمهوری، ریاست ستاد اجرایی را هم به عهده دارند، دوباره از    توجه به این که جناب دکتر مخبر همچنان افزون بر معاون اولی

نویس را مجدداً  نویس ارسالی انجمن را دوباره احیا کنند و خوشبختانه این کار صورت گرفته و بنیاد احسان پیش ایشان خواستیم تا پیش 

نویس بتوانیم قدم مثبتی  نان امیدواریم با اجرایی شدن این پیش از ما مطالبه کرده و انجمن هم آن را در اختیارشان قرار داده است و ما همچ

هایی قانون عصای  ای از سازمان صدا و سیما خواستیم در قالب ساخت و پخش برنامه را در حوزه نابینایان برداریم. افزون بر این، طی نامه 
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این  در  را  و جامعه  کند  معرفی  را  قانون  این  با  رانندگان  برخورد  نحوه  و  آغاز    سفید  شاهد  نزدیک  آینده  که در  کند  آگاه  خصوص 

 سازی در خصوص عصای سفید خواهیم بود. های صدا و سیما در زمینه فرهنگفعالیت

از دیگر مواردی که در قالب نامه به معاون اول ریاست جمهوری مطرح شد، موضوع میزان بودجه الزم برای اجرای قانون جامع و چرایی  

سوی سازمان برنامه و بودجه بود. علت عدم اجرای معاهده مراکش هم از دیگر مواردی بود که خواستار    عدم تخصیص این بودجه از 

هایمان در این خصوص، بر این نکته تأکید کردیم که ایران یکی از  پیگیری آن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شدیم. در پیگیری 

های مطالعاتی نابینایان  ق مفاد آن دستکم از سوی وزارتخانه مذکور، بسیاری از نیازامضا کنندگان این معاهده بوده و در صورت اجرای دقی

پذیر برای نابینایان هم  حل خواهد شد. چرا که این قانون، کلیه ناشران کتب و مجالت را مکلف کرده مواد چاپی را به شکلی دسترس

ها، اشتغال و اجرای قانون استخدام سه درصد  خت شهریه دانشگاه سازی، پرداپذیری، مناسبعرضه کنند. موضوعات دیگری نظیر دسترس

ها، انجمن موضوع رفع تبعیض علیه نابینایان در خصوص  از جمله دیگر مواردی بود که ما خواستار پیگیری آن شدیم. افزون بر همه این 

نامه  ابینایان به دلیل وجود شرط داشتن گواهیدانید، در حال حاضر ننام در طرح خرید خودرو را هم خواستار شد. همانطور که میثبت 

فروش خودرو کنند که تبعیضی آشکار است و باید رفع  های پیش توانند اقدام به شرکت در طرحکنندگان، نمینامرانندگی برای ثبت 

دانیم با اجرای  هستیم؛ چرا که می کم و کاست قانون جامعشود. ما در انجمن نابینایان ایران به جدّ پیگیر مطالبات شما در زمینه اجرای بی

 درست این قانون، بسیاری از مشکالت نابینایان حل خواهد شد. 

 عامل انجمن نابینایان ایران در استان کرمانشاهسجاد سنجری: مدیر

رسانی به نابینایان  ماتنمایندگی انجمن نابینایان ایران در استان کرمانشاه بیش از دو سال است که تأسیس شده و ما در این دفتر مشغول خد

های ما با شیوع ویروس منحوس  سال باالخره دو سال پیش تأسیس شد اما متأسفانه شروع فعالیت   15استان هستیم. این نمایندگی بعد از  

و سال، به نحو  ای برای عدم فعالیت ما باشد و این انجمن تالش کرد در طول این د کرونا همراه شد اما به هر حال این اتفاق نتوانست بهانه 

 کنم. ها را تقدیم میهای خود را پی بگیرد که در ادامه گزارشی از این فعالیتاحسن فعالیت 

پذیری و  های حمایتی، معیشتی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و دسترسیهای گوناگونی نظیر حوزه های ما در این انجمن حوزه فعالیت

ای معیشتی ما توانستیم به کمک خیّرین استان، طی دو مرحله، بیش از سیصد بسته  هگیرد. در خصوص کمکسازی را دربر می مناسب

غذایی شامل برنج، گوشت، مرغ،  سویا، ماکارونی، رب گوجه فرنگی، خرما، روغن، تخم مرغ و ... را بین اعضای انجمن توزیع کنیم.  

های عضو انجمن  کن مداد، و تراش هم در میان خانواده اکالتحریر شامل کیف، دفتر، مداد رنگی، خودکار، پبسته لوازم   250همچنین  

عدد کاپشن در آغاز زمستان  30آموزان نابینای استان در دو عید نوروز گذشته و جفت کفش بین دانش  50توزیع گردید. توزیع بیش از 

بسته مواد بهداشتی    300رحله و هر مرحله  گیری کرونا، طی سه مهم از دیگر اقدامات ما در حوزه معیشت بود. همچنین با توجه به همه  99

  40ای با بانک مهر ایران، تاکنون حدود  نامهها انجمن توانسته طی تفاهم و ضد عفونی کننده را در میان اعضا توزیع کردیم. افزون بر این
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ه، هر ماه دو یا سه وام را بسته به نیاز اعضا  ناممیلیون ریال در اختیار اعضا بگذارد. این بانک طی این توافق   ۷0الحسنه به مبلغ  فقره وام قرض

 دهد. در اختیار افراد قرار می

بنیان پکتوس به تجهیزات الزم برای  سازی موفق شدیم هشت شعبه بانکی را با همکاری شرکت دانش پذیری و مناسب در حوزه دسترس

اه، دی، مسکن، ملت، سپه، توسعه تعاون و مؤسسه مالی اعتباری  های تجارت، رفاستفاده نابینایان مجهز کنیم که این شعب عبارتند از: بانک

آید و تا کنون هم در ده جلسه  سازی شهر و استان کرمانشاه درسازی شهری انجمن توانست به عضویت کمیته مناسبملل. در زمینه مناسب 

سازی به  سب را شناسایی کنیم و جهت مناسب مناکنیم نقاط شهری نا سازی حاضر بوده است. ما با رصد میدانی تالش میکمیته مناسب

ها انتخاب شده  سازی این استان عنوان عضو ناظر در کمیته مناسب ربط برسانیم. نمایندگی انجمن در استان کرمانشاه، بههای ذی اطالع نهاد 

همچنین ما توانستیم شهر ماهیدشت را به   های شهری باید با تأیید عضو ناظر افتتاح شود. و این بدان معناست که از این به بعد تمامی پروژه 

سازی کنیم تا الگویی  صورت پایلوت به عنوان شهر بدون مانع در استان معرفی کنیم و مراتب ایجاد شهر بدون مانع را در این شهر پیاده 

 سازی شهری باشد.های استان در خصوص مناسببرای سایر شهر 

هایی را هم در  های آموزشی در این انجمن بوده است. همچنین ما آموزش ز جمله فعالیت یابی اهایی نظیر موسیقی و جهت ارائه آموزش

های تحصیل، درمان و تجهیزاتی نظیر عینک  ایم. پرداخت هزینه نابینا تدارک دیده مانده از تحصیل یا دیرخصوص خط بریل برای افراد باز

 های ما در این انجمن بوده است. هم از دیگر فعالیت 

دو سال گذشته انجمن در همکاری با بهزیستی دو جشن باشکوه به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید برگزار کرده و از    در طول

نخبگان نابینای استان هم با اهدای جایزه تقدیر به عمل آمده است. همچنین ما توانستیم با همکاری بهزیستی، آستان قدس رضوی و سپاه 

رایگان به مشهد مقدس ترتیب دهیم. برگزاری یک نشست و همایش به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای  صورت  پاسداران، سفری را به 

با  سفید در صحنه با همکاری فرمانداری این شهرستان، از دیگر فعالیت  های ما در طول دو سال گذشته بوده است. برگزاری جلساتی 

شین کار و رفاه و امور اجتماعی و رئیس محترم قوه قضائیه هم از دیگر  نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی، وزرای فعلی و پی

شود و ما تمام تالشمان را معطوف  های انجمن بوده است. الزم به ذکر است خدمات انجمن فقط شامل اعضای مرکز استان نمی فعالیت

 ایم. رسانی به نابینایان در سراسر استان کرمانشاه کرده خدمات
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 دیدگان بینایی زبان ویژه آسیب ها و نشریات انگلیسی مروری بر پادکستپیشخان: 

 

 ایامید هاشمی: فعال رسانه

های تازه متولد شده گوگل  نویسی بنشینیم که قرار است ما را با یکی از فناوریدر این شماره بنا داریم ابتدا پای صحبت طراح و برنامه 

اس او های جدید آی بیندازیم به وضع و حال نابینایان در کشور آفریقای جنوبی و به دنبالش هم با قابلیت آشنا کند و بعد از آن هم نگاهی  

اش آهنگ تازه پذیری کاربران نابینا آشنا شویم و در آخر هم سراغی از یک موزیسین نابینای انگلیسی بگیریم که تک در زمینه دسترس  15

 اخیراً به بازار آمده.

 رد را راستیز نیرو بُوَد م

ها به حساب آورد؛ البته نه برای نابینایان. وجود یک همراه پای کار،  ترینِ ورزشترین و آسان روی یا دویدن را شاید بتوان ارزانپیاده 

 ترین ورزش محرومشود نابینایان از انجام این ارزان شود و همین هم باعث می اولین نیاز نابینایان برای دویدن است که غالباً هم فراهم نمی

بمانند. اما نکته خوشحال کننده در این خصوص آن است که گویا گوگل تصمیم گرفته در این زمینه برای نابینایان کاری صورت دهد و  

متوجه شدیم. در این شماره، گردانندگان پادکست میزبان دو  1تسهیلی فراهم آورد. این را از آخرین شماره پادکست »آیْز آن ساْکسِس«  

از کارکنان   بْالیْنْد« شرکت  نفر  دِ  فُر  به  بود که وظیفه اصلی  2»گایْدینْگ آیْز  نابینایان و همینطور آموزش  تربیت سگ راهنما برای  اش 

لید زدن یک پروژه تازه با  هایش اقدام به ک نابینایان در خصوص استفاده از سگ راهنما است. این بار اما این شرکت در کنار همه فعالیت

دهند و ما  اش توضیح می از کارکنان این شرکت، در این اپیزود درباره 4و »جسی دیناپولی«،  3همکاری کمپانی گوگل کرده که »بیل ما«  

 کنیم.هم آن را برای شما بازگو می

دود  ها است می است. که خودش سال 5تامِس پَنیک«  کند، یک نابینا به نام » کند که رئیس شرکتی که برایش کار میبیل برای ما نقل می

کنندگان در میان گذاشته که ابزاری طراحی کنند که  کرده این پیشنهاد را با شرکتساالنه گوگل سخنرانی می6و یک بار که در هَکاتون  

 
1Eyes on Success  

2Guiding Eyes for the Blind  
3Bill Ma  

4Jessy DiNapoly  
5Thomas Panek  

افزار هستند، از جمله  توسعه نرم ریکه درگ یگریو افراد د  انهیرا سان ینواست که در آن برنامه یدادیرو (Hackathon :یسیبه انگل  )هکاتون 6

  گریکدیبا  یافزارسخت یو گاه یافزارنرم  یهاو در توسعه پروژه  ندیآ یپروژه گرد هم م رانیو مد یطراحان واسط کاربر ، ی کیطراحان گراف
 .مدخل هکاتون در ویکیپدیا فارسیطالعات بیشتر ن.ک برای ا .  کنندیم یرهمکا

https://www.guidingeyes.org/
https://www.guidingeyes.org/
https://www.guidingeyes.org/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86


 

10 
 

اند و  کنندگان از این پیشنهاد استقبال کرده نابینایان هم بتوانند مستقل و بدون نیاز به همراه از نوع انسان یا سگ راهنما، بدوند. شرکت

عهده گرفته و شرکت گایدینگ آیز هم به عنوان مشاور  که مدیریتش را گوگل به 1ای به نام »پْراجِکْت گایْدْالیْن«  اش هم شده پروژه نتیجه 

 کند.ایفای نقش می

دهد که این سامانه بر مبنای یادگیری ماشینی طراحی وضیح میکه پروژه چطور قرار است به استقالل ما کمک کند اینطور تبیل درباره این 

کمک هشدار صوتی به او اطالع  شده و قرار است از دوربین موبایل کمک بگیرد تا در هنگام دویدن، خارج شدن فرد نابینا از خط را به 

ا بر روی کمربندش فیکس کند و یک جفت  تواند گوشی ردهد. وقتی یک دونده نابینا در امتداد خط زرد پیست در حال دویدن است می

محض خروج دونده از خط، او را  افزار طراحی شده توسط گوگل خط زرد را شناسایی کند و به هدفون هم روی گوشش بگذارد تا نرم 

لزوم شنیده   کند که با توجه به شود، مجدداً روی خط برگرداند. بیل تأکید میهای متناسبی که از سمت راست یا چپ پخش میبا هشدار 

هایی استفاده شده که همزمان با پخش هشدار صوتی، شنیدن صدای محیط  شدن  صدای محیط از سوی فرد نابینا در این سامانه از هدفون 

نابینا امکان با وضوح کامل برای فرد  پنیک،  پذیر میرا هم  فناوری هنوز در مراحل آغازین طراحی است و افزون بر تامس  کنند. این 

حال هم در محیط سرپوشیده و هم در فضای باز  به اند. این سامانه تا صورت آزمایشی استفاده کرده فقط شش نابینای دیگر آن را به   کنونتا

کمک این برنامه و بدون نیاز به همراه بدود. البته  آزمایش شده است. تامس توانسته مسافت پنج کیلومتر را در سِنترال پارک نیویورک به 

گذراند و تا نهایی شدن و به بازار آمدنش راه زیادی  این نکته تأکید دارند که طراحی این برنامه هنوز مراحل اولیه را می  بیل و جسی بر 

 ایم.ها و دورنمای آن مفصّالً صحبت کرده باقی مانده است. در نسخه صوتی پیشخان درباره نحوه عملکرد این برنامه و محدودیت 

 کنی خرّم والیتی که تو آنجا سفر  

شود. اما چه غم که اگر سعادت پیچد، کمتر فرصت سیر آفاق و تماشای انفس فراهم میهای اغلبمان میبرای ما که معموالً باد در جیب 

انگیز را نداریم، اینترنت امکاناتی برایمان فراهم کرده که بتوانیم مجازاً نقاط  نشستن روی صندلی طیاره و فرود آمدن در مقاصد شگفت 

بندیم و با رفقای نابینایمان در ماهنامه »بریل فُروم« ای چمدانمان را میکلمهصد ربع مسکون را سیاحت کنیم. برای سفری چند  گوناگون
سرنوشتانمان در  زنیم تا از وضع و حال هم شویم و به اتفاق، سری به ژوهانسبورگ و حومه میدر »شورای نابینایان آمریکا« همسفر می2

که کارش 3عهده دو نابینای اهل آفریقای جنوبی خواهد بود؛ »جِرِمی آپِرمَن«  راهنمایی ما در این سفر به  آفریقای جنوبی آگاه شویم.کشور  

 که یک پادکستر نابیناست. 4نهاد است و »لویس استراکان« های مردم مشاوره دادن به سازمان

ق کنیم؛ باید به این نکته توجه داشته باشیم که عمر دموکراسی در این کشور تنها  وقتی قرار باشد درباره آفریقای جنوبی مطالعه و تحقی 

و پایان رژیم آپارتاید، تبعیض شدیدی میان سفید و سیاه، زن و مرد و معلول و    1994هنوز حتی به سی سال هم نرسیده است. تا پیش از  
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از قوانیغیر بوده است. معلولین آفریقا  این کشور حاکم  نظیر قانون معلولیت آمریکا  معلول در  نمونه    (ADA)ن مترقی ویژه معلوالن  یا 

اند اما نکته جالب آن است که قانون اساسی آمریکا یکی از  اش یعنی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن برخوردار نشده مشعشع ایرانی

ای که در خصوص تساوی  طور مشخص در ماده ست. به معدود قوانین اساسی در دنیا است که به صراحت به موضوع معلوالن اشاره کرده ا

پوست در زمینه استخدام تأکید شده است. البته  حقوق افراد در استخدام گنجانده شده بر رفع تبعیض علیه زنان و معلوالن و افراد رنگین 

ها بسیار  ابینایان را در این حوزه نقل و ... صورت نگرفته و همین هم معلوالن و نو این تأکید در خصوص مسائلی همچون آموزش و حمل

 پذیر کرده است.آسیب

تنها  در آفریقای جنوبی حدود شصت میلیون نفر زندگی می اما  نابینایان در این کشور فعالیت می  22کنند  کند که عمدتاً  مدرسه ویژه 

شان استفاده کنند. تعداد نابینایانی که به درجه دیپلم  شوند از خدماتبرند و افراد دیر نابینا کمتر موفق میزاد از آن بهره مینابینایان مادر

مرکز یکسان نیست    22کنند هم در این کشور بسیار قابل توجه است. کیفیت آموزش در همه این  کاره رها میرسند و تحصیل را نیمه نمی

های  شود و همین هم انتخاب هی نمیمرکز، به دروسی همچون علوم تجربی و ریاضیات اساساً هیچ توج  22و از سوی دیگر در همه این  

شوند و همچنین  تدریج برخی مدارس عادی هم پذیرای نابینایان میکند. البته اخیراً به شدت محروم مینابینایان پس از دوران تحصیل را به 

دانشگاه  دارد که  از آن  نشان  دانشگاه  نابینایان در  موفق  دارندحضور  افراد  این  با  قبولی  قابل  مقاله توضیحاتی هم  ها همکاری  این  . در 

توانند  مندان میها هم ارائه شده که عالقه های جهتیابی و حرکت و دسترسی به رسانه خصوص وضعیت اشتغال، رفت و آمد، آموزشدر

 این جزئیات را به تفصیل در نسخه صوتی پیشخان دنبال کنند.  

تشر شده که در نوع خود جالب توجه است. پتی دچار نوعی بیماری چشمی  هم من1در این شماره همچنین یادداشتی به قلم »پَتی کاْکس«  

کند که بازگو کردن آن را  به نام سندرم آنیریدیا است و یکی دو نکته ایمنی را به کسانی که علت نابیناییشان آنیریدیا است یادآوری می

 گذاریم.میهم به گفت و شنود صوتیمان وا 

 ۱۵ اساو پذیری در آیضیافت دسترس

گذرد و تقریباً وقتش رسیده که نگاهی داشته باشیم به تغییراتی که این  اس میاواز سیستم عامل آی  15درست دو ماه از انتشار ویرایش  

برایمان انجام داده است.  3در ماهنامه »اْکسِس وُرْلْد« 2پذیری شاهدش بوده است. این کار را »جَنِت اینْگبِر« سیستم عامل در زمینه دسترس

لمس صفحه با دو    بار  هایی است که در این نسخه اضافه شده است. منویی که با چهار خوان، از جمله بخشمنوی تنظیمات سریع صفحه 

هایی است که  کند. »الیْو تِکْسْت« هم از دیگر قابلیت نیاز میاُوِر بی شود و کاربر را از مراجعه به صفحه تنظیمات وویس انگشت ظاهر می 

ر اندک  دهد دوربین گوشی را بر روی یک عکس یا نوشته بگیرند و داضافه شده است. امکانی که به کاربران اجازه می  15اس  او به آی 
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ها را هم شناسایی کند. چیزی که البته  تواند اشیای موجود در عکس خوان آن متن را برایشان بخواند. این قابلیت حتی میزمانی صفحه 

های مختلف یک عکس  تواند قسمت ترش را در امکان تازه اضافه شده یعنی »کاوش تصویر« شاهد هستیم. در این قابلیت کاربر میکامل

ها فقط بخشی از  دست آورد. این و ضمن اطالع از جزئیات تصویر، حتی نسبت به چیدمان اجزای تصویر هم اشرافی نسبی به را لمس کند  

طلبد که قطعاً در نسخه  اس اضافه شده و پرداختن به همه جزئیات مجالی فراخ میاو بینا به آی هایی است که ویژه افراد نابینا و کمقابلیت 

 اهد آمد.  صوتی پیشخان فراهم خو

ساز و خواننده نابینای بریتانیایی آشنا خواهید شد. »سارا  شما همچنین اگر شنونده پیشخان باشید در انتهای این بسته صوتی با یک آهنگ 

یْنْدَبیلیتیز«  ای منتشر کرده که همین هم بهانه مصاحبه »باْلخاطر ابتال به دیابت نوع یک در جوانی نابینا شده به تازگی ترانه که به 1کالتیری« 
 را با او فراهم آورده است. با ما همراه باشید تا از او و سابقه و آثارش بیشتر بدانید. 2

 

 ها، راز محبوبیت ها و ستاندهتعادل در داده

 

 فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیالن

های زندگی هر انسانی به شمار می رود. خصوصاً افراد نابینا که در بسیاری از موارد،  ترین ابزارهمراهان عزیز! داشتن مهارت، یکی از مهم 

 جهت سرعت بخشیدن به فعالیت های خود، نیاز به کمک اطرافیان دارند.  

شان، ایم که آنها را از سایر اطرافیان گو کرده وایی گفت هدر این شماره با دو تن از دوستان قدیمی ستون زندگی در خصوص مهارت

 خواه بینا یا نابینا متمایز کرده است.

جزوه  ضبط  مانند  اموری  انجام  برای  دانشگاه  در  که  باشد  افتاده  اتفاق  هم  شما  برای  مسافتشاید  پیمودن  درسی،  و  های  بزرگ  های 

اداری و سایر موارد به کمک دیگران نیاز پیدا کرده باشید. معموالً در چنین مواردی    های تحقیقی، امور خم دانشگاه، انجام پروژه وپیچپر

هایی مانند تسلط  اندیشد که ای کاش مهارتی داشته باشد تا او هم بتواند در موارد مورد نیاز به سایرین کمک کند. مهارتانسان با خود می 
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هایی که بشود اطرافیان را برای تهیه تجهیزات یا دریافت خدمات  ، آشنایی نسبی با مکانهای زنده دنیا، تسلط بر قوانین و امور اداریبر زبان

 مورد نیاز به آنجا راهنمایی کرد.

 ارسالن و محسن دو تن از دوستان نابینا هستند که در این امر بسیار کوشا و موفق بوده اند. 

کند. او از دوران نوجوانی به انجام امور فنی عالقه بسیار داشته  ندگی میارسالن حدود سی سال است که به اتفاق همسر نابینا و فرزندش ز 

ای که قادر است طرز کار های تایپ بریل آلمانی احاطه کامل دارد. به گونه های تایپ معمولی و همچنین ماشین است. او بر ساختار ماشین 

افزار کامپیوتر است. به  موری که او بر آن تسلط دارد، بخش سختها را به افراد متخصص تدریس کند. یکی دیگر از ا و تعمیر این ماشین 

بینا و چه نابینا برای تهیه و تعمیر کامپیوتر ایشان را به عنوان مرجعی قابل اعتماد میگونه  شناسند. خواستیم تا خود  ای که اطرافیان چه 

 را مورد بررسی قرار دهد.   افزار یک کامپیوترتواند سخت مان بگوید از چه زمانی فکر کرد که میبرای

گفت: »این دستگاه قبالً داغ  خواست نگاهی به کامپیوترش بیندازم. به عنوان مثال: میآمد که دوستی از من میها پیش می»گاهی وقت 

رفتم و پس از  گدانستم که دستگاه او نیاز به سرویس شدن دارد. این بود که دستگاه را میشود.« من میشد اما حاال زیاد گرم می نمی

کار   CPUها مثل جاگذاری  دهم چون در برخی قسمتدادم. حاال دیگر این کار را انجام نمیبررسی و نظافت، آن را به او تحویل می

سپارم اما اطالعاتم سبب میشود فرد متصدی بداند  شود. این است که دستگاه خودم را به خدمات کامپیوتری میبسیار ظریف و حساس می

 خواهم. چه خدماتی را از او می دقیقاً 

کردم راهش این  آورد. فکر میرا چطور باید در  CPUدانستم  یک بار از روی کنجکاوی سیستم کامپیوترم را باز کردم. آن موقع نمی

خراب شود   CPUهای سادگی از جایش بیرون بکشم. اتفاقاً همین کار را هم کردم. کاری که باعث شد تعدادی از پین است که آن را به 

از دست دادم اما   CPUدهد. در این ماجرا من یک  های مهمی انجام میشود و کارها به مادربرد متصل مییا بهتر بگویم بشکند. این پین 

گرفتم. این راهی نداشت  را باید یاد می CPUجا کردن  بهتوانستم قطعات دیگر را تعویض کنم اما جادرس بزرگی گرفتم. در آن زمان می

و فن قرار دارد، با   CPUبایست خمیر سیلیکونی را که بین  ر این که با دقت در موردش مطالعه کنم. ضمن مطالعه یاد گرفتم که میمگ

اهرمی را که   نرم کنم؛ همچنین،  به  CPUحرارت سشوار  بسیار مهم است که ما بدانیم  هم وصل می و مادربرد را  این  کند، آزاد کنم. 

پذیر  قدری حساس و آسیب ها به که این پین گیرد، به هیچ عنوان نباید لمس شود؛ چرا در آن قرار می CPUی که  و قسمت CPUهای روی  پین

به  البته خوانندگان میهستند که  و اهمیت استفاده از خمیر   CPUتوانند در مورد فرایند خارج کردن  راحتی دچار اشکال خواهند شد. 

 تر مطالعه کنند.«سیلیکونی دقیق 

مندی های متمادی، توانسته است اعتماد اطرافیان خود را به بهره در انجام معامالت ملکی بسیار موفق است تا جایی که در طول سالمحسن   

 از این توانایی جلب کند.  
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 او حدوداً پانزده سال است که به اتفاق همسر بینا و فرزندانش زندگی می کند.

برای  مهارت  واژه  از  ابتدا  می گوید؛در  مهارت خود می  مان  ارائه  در  آدمی  موفقیت  که سبب  عواملی  و سراز  برای  شود  راهی  انجام 

 گوید:دهد. او میبرداری تجاری از مهارت را به ما نشان میبهره 

های خودش به نحوی که آن ویژگی یا  ردیفکند از هم»مهارت چیست؟ مهارت آن ویژگی یا آن تخصصی است که فرد را متمایز می

تواند اطالعات مناسبی را در اختیار آنها قرار  شود دیگران در زمان الزم یا به وقت احتیاج به فرد به عنوان کسی که میعث میتخصص با

  دهد به او مراجعه کنند. برای این که فرد بتواند محل مراجعه باشد، عالوه بر تخصص به وجاهت هم نیاز دارد. انسان وجیه و مقبولی باشد. 

ه تخصص و توانایی برخی افراد هست که آنها را از سایرین متمایز می کند؛ اما ممکن است فرد، مقبول نباشد. مورد توجه  مواردی در حوز

هم نیست. به همین دلیل افراد تمایلی به استفاده از تجربیات و اطالعات او را ندارند. خودمانی بگویم: او را به حساب نمی آورند. حتی  

به حساب نمیاش در  اگر علم و تجربه  باشد. چون او را  از علم و  آورند ترجیح میآن لحظه سودمند  نکنند؛  به سمتش حرکت  دهند 

اش هم استفاده نکنند. به نظر من این بسیار مهم است که انسان در جایگاهی باشد  که عالوه بر اطالعات و تخصصش  مورد توجه  تجربه 

 هم باشد.  

کند. اگر شما قدرت تحلیل را به تجربه و تخصص اضافه کنید، افراد در دایره نفوذ شما  ایجاد میمهارت و مقبولیت در کنار هم اعتماد  

کنید  دانند شما مشفقانه با درایتی که دارید مسائل را موشکافانه تحلیل و بررسی میکه میکنند. چراگیرند. آنها به شما اعتماد میقرار می

شان دارید بسیار مفید خواهید بود. شخصاً  و از همین طریق برای اطرافیان خود و آنهایی که دوست رسانید  منزل مقصود میو آنها را به سر

شود برای همه افراد  ام مورد اعتماد اطرافیانم باشم و نسبت به اعتماد آنها احساس مسئولیت دارم. معتقدم یک  نسخه را نمیسعی کرده 

های مختص به خودشان  کنند سفارشای هر یک از آنهایی که به من مراجعه میتجویز کرد و تحلیل شخصیت افراد سبب شده است بر

ت  را ارائه کنم. وقتی مهارت توأم با مقبولیت، تحلیل فردی و اعتماد به نزدیکان شما سود و فایده برساند، این سودمندی در دایره ارتباطا

 وان مرجعی قابل اعتماد مراجعه خواهند کرد.ایشان مؤثر خواهد بود؛ در نتیجه اطرافیان آنها نیز به شما به عن

ها باید بگذرد تا حالوت اعتماد در افراد اثر کند؛ با نتایج مثبت حاصل از  شبه آن را بپیمایی. مدتمشاور امین شدن راهی نیست که یک

 که شما را به عنوان مشاوری امین بپذیرند.  این اعتماد مواجه شوند؛ تا این 

چه شرایطی برای زندگی ما مفید خواهد بود. وقتی ما با استفاده از مهارت    کنند در حاال باید ببینیم اعتمادی که سایرین نسبت به ما پیدا می

بایست تأثیر متقابلی هم بر زندگی خودمان داشته  های بهتری در زندگی بگیرند، این عمل میشویم افراد تصمیم مان باعث میو اطالعات 

ست به برقراری ارتباطی مؤثر بپردازیم. با حفظ احترام متقابل،  بایبرداری تجاری کنیم، میچه بخواهیم از مهارت خود بهره باشد. چنان 

تنهایی،  نقاط ضعف و قوت مهارت خود را به طوری که برای شخص مخاطب قابل درک باشد، بیان کنیم. من معتقدم بیان نقاط ضعف به 
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آورد. از این رو بیان هر دو مورد را  هم میاعتمادی را فراتنهایی، اسباب بیشود و بیان نقاط قوت به کشی تجاری محسوب مینوعی خود

 دانم. به تناسب، موجب اعتماد و اطمینان طرفین می

توانید با بیان صادقانه به مقایسه نوع عرضه این مهارت  ممکن است افراد دیگری هم مهارت شما را داشته باشند که در این صورت می

خود دچار وسواس بشویم و فکر کنیم ممکن است راه بهتری هم وجود داشته باشد  ها ممکن است برای ارائه مهارت  بپردازید. گاهی وقت 

ی  یا این که پیشنهاد ما به قدر کافی برای فردی که از ما مشورت خواسته خیلی سودمند نباشد؛ در اینجا باید بگویم: بله! در کنار هر بهتر

کنیم.  ترین کار خود را عرضه می ائه مطمئن باشیم که بهترین و سودمند ممکن است بهترینی وجود داشته باشد اما مهم این است که زمان ار

نتواند   بها بدهیم، بعید نیست که این تردیدها به شخص مقابل هم منتقل شود و او  به این نگرانی و تردیدها بیش از حد  اگر قرار باشد 

تواند دیگران را قانع کند  دارد این است که انسان زمانی می  راحتی راه پیشنهادی شما را در پیش بگیرد. نکته مهمی که در اینجا وجودبه 

گذارد و در  های دیگر را کنار می کنیم، او گزینه که در ابتدا خودش قانع شده باشد. وقتی ما با اطمینان مسیری را به شخصی پیشنهاد می

زمان بپیماید. وقتی ما یک مسیر را برای  د راه را هم ای چن همان مسیر با خیال راحت حرکت خواهد کرد. قرار نیست انسان برای حل مسئله 

پردازد. به همین دلیل است که من تشویش و  ها نمیشود و دیگر به مقایسه سایر راه کنیم، او در همان مسیر وارد میاو واضح تشریح می

 ام.« نگرانی مقایسه شدن را از خود دور کرده 

 افزون را آرزو داریم.اطب گرامی موفقیت روز مان و شما مخدر پایان ما نیز برای دوستان  

 روزهایتان پر از شوق زندگی.

 

 های درمان آورده نشده و گزینه های بر آسیب بینایی و سالمت روانی: نیاز 

 ، ایاالت متحده امریکا ۲۰۲۰استین، دوشیا ال. دمین و استیون ام. سیلورای از: بر اساس مقاله

 

 آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران شناس و زهرا همت: روان 

میلیون نفر در جهان، دچار آسیب بینایی هستند. از این  دویست ومیلیاردمیزان شیوع آسیب بینایی در سراسر جهان بسیار باالست. حدود دو 

ا شدید هستند. در ایاالت متحده امریکا، هفده میلیون نفر، دچار آسیب بینایی متوسط توشش میلیون نفر، نابینا و حدود دویست ومیان، سی

سیاه و دیابت است  مروارید، آب شود و این آسیب معموالً نتیجه آب های شایع سنین پیری محسوب می آسیب بینایی یکی از معلولیت 
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و آسیب بینایی متوسط تا    برابرشود  با افزایش متوسط طول عمر، در سی سال آینده، میزان شیوع نابینایی در سراسر دنیا سهبینی می .پیش

طور کلی بهزیستی افراد، ضروری  برابر خواهد بود. با این حساب، مطالعه آثار آسیب بینایی بر سالمت روانی، کیفیت زندگی و به شدید، دو 

 است.

تریلیون دالر در سراسر جهان(  سه کند. )حدوداً  آسیب بینایی اغلب با معلولیت شدید همراه است و بار مالی سنگینی را به دنیا تحمیل می

دیده بینایی بیشتر در معرض خواسته و تنهایی همراه است و افراد آسیبهای نا عالوه، نابینایی، با کاهش کیفیت زندگی، افزایش آسیب به 

بندی شده  زیکی دسته عنوان یک اختالل فیهای روانی مانند افسردگی و اضطراب قرار دارند ولی به این علت که آسیب بینایی به آسیب

های روانی آن مغفول مانده است. در این مقاله مروری، به بررسی شیوع، رشد و درمان مشکالت سالمت روان در جمعیت  است؛ بیشتر جنبه 

 پردازیم. دیدگان بینایی میآسیب

 دیدگان بینایی افسردگی در آسیب

دیده بینایی در مقایسه با سایر جمعیت هستند. مطالعات بسیاری  راد آسیبدهنده میزان شیوع باالتر افسردگی در افها نشان برخی پژوهش 

دیدگان بینایی با شدت  دیدگان بینایی، نشانگان افسردگی را دارند. در یک مطالعه که در آسیب سوم آسیباند که حدود یکنشان داده 

ارش کردند؛ در حالی که این میزان در جمعیت افراد فاقد  درصد افراد، نشانگان افسردگی متوسط را گز  45.2و شدیدتر انجام شد؛    60/20

اند؛ برای  کردی بینایی شده هایی نیز وجود دارد؛ مبنی بر این که افرادی که دچار اختالل کاردرصد بود. گزارش   16.6آسیب بینایی،  

 20.8تا    11.3گی را گزارش کردند و بین  تری از نشانگان افسردمثال: دشواری در مطالعه روزنامه و مواردی از این دست، سطوح باال 

های نمونه این مطالعات، مشاهده شده است. در یکی از این مطالعات، بین شدت نشانگان افسردگی و  درصد، افسردگی شدید در گروه 

این است که میزان    داری مشاهده شده است. نکته بسیار مهم کرد بینایی، ارتباط همبستگی مثبت معنیتعداد اختالالت گزارش شده در کار

های چشمی متفاوت، رو به افزایش است. برای مثال: در یک  دیده بینایی با بیماریهای مختلف افراد آسیب نشانگان افسردگی در گروه 

ای شبکیه، دارای نشانگان حاد افسردگی هستند. پژوهش دیگری نشان داد  دانه درصد افراد دچار اختالل رنگ   26مطالعه مشاهده شد که  

یابد در مقایسه با مبتالیان همین بیماری که  باز که میزان بینایی آنها به سرعت کاهش میدیده بینایی مبتال به گلوکوم زاویه که افراد آسیب 

 کنند.  تری تجربه مییابد، نشانگان افسردگی شدید کم کاهش میشان پیوسته و کمبینایی

دانند. برای  دیده بینایی میکننده شدت نشانگان افسردگی در افراد آسیبعوامل تعیین ها نیز سن شروع آسیب بینایی را از  برخی پژوهش

نابینا بودند، پایین  نابینا انجام شد، نشان داد که میزان افسردگی در نوجوانانی که از بدو تولد  تر از  مثال: پژوهشی که بر روی نوجوانان 

ای دیگر، نشان داد که میزان افسردگی در نوجوانانی که آسیب بینایی ژنتیکی  ی که مطالعه نوجوانانی بود که نابینا متولد نشده بودند. در حال

های روانی در نوجوانان  درصدی آسیب  9دهنده میزان شیوع حدود  داشتند با نوجوانان فاقد آسیب بینایی، برابر بود. مطالعه سوم نیز نشان 

 ها این است که   جمعیت فاقد آسیب بینایی بود. یکی از تحلیل ها در درصدی این آسیب  13نابینا در مقایسه با شیوع 
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توانی و یادگیری  تر افسردگی در افرادی که نابینا متولد شده بودند، سازگاری با نابینایی از ابتدای زندگی و عدم نیاز به باز علت شیوع پایین  

 های زندگی پس از نابینایی است. مجدد مهارت

 ه بینایی دید اضطراب در افراد آسیب

اند. با این حال، شواهدی مبنی بر افزایش میزان اضطراب در این  دیدگان بینایی پرداختهمطالعات اندکی به موضوع اضطراب در آسیب 

  دهنده میزان اضطراب باالی آنها در مقایسه با همکاران فاقد آسیب های نابینا، نشان افراد وجود دارد. برای مثال: پژوهشی در میان ماساژور

درصد این افراد،   35تازگی برای آنها تشخیص گلوکوم داده شده بود، نشان داد که شان بود. مطالعه یک گروه نمونه از افراد که به بینایی

و  تر بود؛ ارتباط بین میزان بینایی  یا باال   40/20کنند. با توجه به این که میزان بینایی این افراد،  استرس، نگرانی و اضطراب را تجربه می

با  توان این دار نیست. این نتیجه را می اضطراب، معنی بینایی و تصور زندگی  گونه تحلیل کرد که نگرانی از پیشرفت آسیب و کاهش 

شود. در پژوهشی بر روی بیماران گلوکوم  نابینایی در آینده، حتی در غیاب نشانگان کاهش بینایی شدید، موجب افزایش اضطراب می

تری را در مقایسه با بیمارانی که روند کاهش  ن داد که بیمارانی که کاهش دید خیلی سریع دارند، سطح اضطراب باال باز، نتایج نشازاویه 

دیده دهنده سطوح برابر اضطراب در افراد آسیب ها نیز نشان کنند. این در حالی است که برخی پژوهش تری دارند، تجربه می دید آهسته 

دانند؛  آیند می ها آن را با آسیب بینایی هم خالف افسردگی که بیشتر پژوهش این، بر برسیب بینایی هستند. بنا های نمونه فاقد آبینایی و گروه 

دیده بینایی، چیزی گر اضطراب در افراد آسیبشود و احتماالً عامل آغازبین اضطراب و آسیب بینایی، همبستگی قوی در نظر گرفته نمی

 جز خود آسیب بینایی است.  

 ینایی مرتبط با سن و سالمت روانی آسیب ب

یابد. شدت افزایش می سال به   40های باالتر از  کاهش بینایی، بسیار با افزایش سن مرتبط است و میزان شیوع آسیب بینایی و نابینایی در دهه 

شش میلیون نفر را در سراسر جهان، درگیر  و نودو تقریباً صد   2020تباهی لکه زرد، اولین دلیل نابینایی در سنین پیری است که در سال  

نمیکرد نیز  جراحی  و  عینک  معموالً  و  است  در ه  کمک  افراد  توانند  جامعه  از  باالیی  درصد  گروه،  این  و  بکنند  افراد  این  به  خوری 

 دیده بینایی هستند.  آسیب

  8.5ن  دهنده شیوع افسردگی به میزادیده بینایی، بیشتر بر افسردگی تمرکز دارند و این مطالعات نشان مطالعات بر روی سالمندان  آسیب 

دیده بینایی که دچار نشانگان  درصد همساالن فاقد آسیب بینایی است. مطالعه سالمندان آسیب  1.5تا    1درصد در این افراد در مقایسه با  

ارزیابی پایین از سالمت روانی،  تحرکی جسمانی و خود افسردگی بودند؛ نشان داد که مواردی همچون مصرف سیگار بیشتر، چاقی، کم

شناختی، باز هم آسیب  های اجتماعی، اقتصادی و عوامل مرتبط جمعیتحال، حتی پس از کنترل متغیرهرتر است. به اد رایج در این افر

کننده افسردگی در سالمندان شناخته شد. در مطالعه بیماران تباهی لکه زرد، میزان شیوع افسردگی متوسط  بینی بینایی، یکی از عوامل پیش 

اند که  ها و نه تمام آنها، نشان داده های بینایی است.  برخی از پژوهش تر از سایر آسیب درصد بود که بسیار باال   43تا    11و شدید، بین  

شوند و وخامت  های ابتدایی پس از تشخیص بیماری، دچار  نشانگان افسردگی میدرصد از بیماران تباهی لکه زرد، در روز  30حدود  
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دیده بینایی، این، افسردگی یکی از مسائل مهم سالمندان آسیب بران کاهش دید، همبستگی دارد. بنانشانگان،  با شدت آسیب بینایی و میز

 ویژه در بیماران تباهی لکه زرد است.به 

 15.6تا    8.۷دیده بینایی، بین  دیده بینایی است. شیوع اضطراب در سالمندان آسیباضطراب نیز یکی از موارد شایع در سالمندان آسیب 

دیده بینایی در مقایسه با سالمندان دچار آورد شده است. سالمندان آسیب درصد بر  8.6تا    ۷.5در سالمندان فاقد آسیب بینایی، بین    درصد و

 30تا    9.6دیابت یا مشکالت قلبی و عروقی نیز، میزان افسردگی بیشتری نشان دادند. میزان اضطراب در بیماران تباهی لکه زرد نیز بین  

اند که بین  گر، به این نتیجه رسیده های مداخله شده است. این در حالی است که برخی مطالعات نیز پس از کنترل متغیر  آورد درصد بر

 داری وجود ندارد.  دیده بینایی و سالمندان فاقد آسیب بینایی، تفاوت معنیمیزان اضطراب سالمندان آسیب 

تری در مقایسه با افسردگی وجود دارد  ینایی و شدت اضطراب، همبستگی ضعیفاند که بین میزان آسیب ب برخی مطالعات نیز نشان داده 

 دیده بینایی، حتماً باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. اما با توجه به میزان نسبتاً باالی شیوع اضطراب در سالمندان آسیب 

 شناختی سایر مشکالت روان

دیده بینایی مشاهده شده و باید مورد مطالعه قرار گیرد. یک مطالعه نشان  ندان آسیب گرا نیز از مواردی است که در سالمُکشیتفکر خود 

های اجتماعی و مانده آنان مرتبط است و پس از کنترل متغیرُکشی در سالمندان، با میزان بینایی باقیداد که میزان تفکر و تالش برای خود

ُکشی دارند. این در  برابر بیشتر از سالمندان با بینایی بهتر، تفکر و اقدام به خود   3تا    2اقتصادی، مشخص شد که سالمندان با بینایی کمتر،  

دیده بینایی و سالمندان فاقد این آسیب  ُکشی در سالمندان آسیب دهنده عدم تفاوت میزان خود ها نیز نشان حالی است که برخی پژوهش 

گران بر این باورند  اند. در مجموع، بیشتر پژوهش دیده بینایی گزارش کرده ب هستند و مطالعاتی نیز این افزایش خطر را فقط در مردان آسی

ُکشی گرا و نه خود ُکشیکه آسیب بینایی در کنار سایر مسائل مرتبط با کیفیت زندگی و سالمت، ممکن است موجب افزایش تفکر خود

 دیده بینایی شود.  موفق در سالمندان آسیب 

درصد این افراد، دچار توهمات دیداری    59تا    41دیده بینایی است. بین  دیداری در سالمندان آسیب نکته جالب توجه، وجود توهمات  

درصد این افراد، گزارش    1۷تا    5زن هستند ولی توهمات پیچیده مانند تصویر اشخاص و اشیاء، در  ساده مانند نور رنگی یا چراغ چشمک

شوند. افسردگی، انزوای اجتماعی  ت، دچار خشم، اضطراب و پارانوئید خفیف میچهارم بیماران در اثر این توهماشده است. حدود یک 

 و آسیب شناختی نیز در تعدادی از بیماران گزارش شده است.  

آیند با آسیب بینایی آگاه و حساس باشند تا بتوانند  طور کلی باید گفت که متخصصین سالمت باید نسبت به این عالئم و مشکالت هم به 

 کار بگیرند.اقبتی و درمانی صحیحی را به اقدامات مر
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 شناختی اقتصادی و جمعیت -مالحظات اجتماعی

دهند که شیوع آسیب بینایی در  سطح پایین اقتصادی و اجتماعی یکی از عوامل مخاطره مرتبط با آسیب بینایی است. مطالعات نشان می

دهنده ارتباط بین  ها نشان تر است.عالوه بر این، برخی پژوهش باال  های کمتر توسعه یافته،سطوح پایین اجتماعی و اقتصادی و در کشور

به  بینایی هستند؛  و آسیب  پایین این صورت که در گروه میزان تحصیالت  با تحصیالت  نمونه  است.  های  بیشتر  بینایی  تر، شیوع آسیب 

بینایی مرتبط است. مطابق بررسیبه  با آسیب  نیز  انجام ش عالوه، طبقه اجتماعی  های در حال  یافته و کشور های توسعهده در کشورهای 

یابی که به مدت سه سال در ایاالت متحده بر روی  تر اجتماعی و اقتصادی، بیشتر است. در زمینه توسعه، خطر آسیب بینایی در طبقات پایین 

جمله دیابت، رفتار پرخطر از جمله مصرف  های پرمخاطره ازگر مانند: بیماریهزار نفر انجام شد؛ حتی پس از کنترل عوامل مداخله هفتاد 

 اقتصادی، بیشتر گزارش شد.  -تر اجتماعیسیگار، دسترسی به خدمات درمانی مناسب و ... میزان شیوع آسیب بینایی در سطوح پایین 

برابر   1.3نان سالمند، اند که شیوع آسیب بینایی در زیکی دیگر از عوامل مرتبط با آسیب بینایی، جنسیت است. برخی مطالعات نشان داده 

ها بیشتر از مردان است و آسیب بینایی با سن ارتباط دارد و  دهند که متوسط طول عمر زنگونه توضیح میگران اینمردان است. پژوهش 

 ست.  شود که شیوع آسیب بینایی در زنان و مردان برابر اتر، بیشتر شایع است و پس از کنترل عامل سن، مشخص میهای مسن در گروه 

 پردازیم.دیده بینایی میدر شماره بعدی مانا به ارزیابی سالمت روان و اقدامات مراقبتی و درمانی افراد آسیب 

 

 هستید   نابینا که  شمایی  برای دیابت  به  مربوط های مراقبتی خود 

 

 نابینایانزبان ویژه سایت فارسیگذار اولین وبمجتبی خادمی: مترجم انگلیسی و بنیان 

 ۱برایانت اد : نگارنده

شوند که کد تماس تلفنی با کشور  آغاز می  001هایی ارجاع داده شده که همگی با کد  جای متن حاضر، به شماره تلفنتوجه: در جای 

های  ها از متن ترجمه شده حذف نشده تا چنانچه کسانی از طریق آشنایان و اطرافیان به شرکت ایاالت متحده آمریکا است. این شماره تلفن

 
1 Ed Bryant 
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یزات پزشکی در آمریکا دسترسی دارند بتوانند از این طریق با عرضه کنندگان تماس گرفته و محصول مورد نظر خود  توزیع کننده تجه 

 را تهیه کنند.

  هایدارو  و  باشند داشته   نظارت خود  ورزش و غذایی رژیم  بر کنند،  تست   را خود خون: باشند خود  مراقب  باید  دیابتی بیماران  همه

  از اندازه  به   را انسولین  مایع بتوانید  باید  نابینا،   چه و باشید  بینا  چه  دارید، 11 نوع   دیابت شما اگر. کنند  مصرف مناسب زمان در را مناسب

  میزان کنند،می گیریاندازه  موفقیت با  را شانخون  قند  دیابتی نابینای  هزاران.  دهید انجام تنهاییبه  را انسولین  تزریق  و بکشید  بیرون ویال

  مدیریتیخود  به   مربوط هایکار تمام  اطمینان  قابل و  ایمن ایشیوه  به   و کشند،می سرنگ داخل به  دقت  با  را خود  نیاز مورد  انسولین

 . دهندمی انجام بینا افراد کمک بدون را  دیابت

 گوسخن  خون  قند گیریاندازه هایدستگاه

  فرق دیگری با  کدامهر کاربری شیوه   اگرچه. دارند وجود  بازار  در مختلف خانگی خون  قند گیریاندازه  دستگاه  زیادی تعداد امروزه 

-9۷ قطعنامه. دارند  نیاز بینایی  قدرت به نتایج  خواندن  برای هادستگاه  این  تمام تقریبا کنند،می استفاده  متفاوتی تست هاینوار  از  و دارد

  هادستگاه  این  اکثر هنوز. کنند مجهز گفتاری  قابلیت به   را خود های دستگاه  خواهد می سازندگان از 3آمریکا نابینایان ملی فدراسیون  212

  که  بلندگو  یک و  گفتار به  متن تبدیل  صوتی  موتور یک از استفاده   با یا  هادستگاه  این  از شماریانگشت تعداد  . ندارند گفتاری  قابلیت

  در  تجاری صورتبه  که گفتار به   متن تبدیل صوتی هایموتور  از یکی از استفاده   با توانند می یا و  اندشده  گوسخن  شده   تعبیه شاندرون

  آسانی و  سختی اما بشنود،  را خود تست نتایج  تواند می  نابیناست که کسی ها،دستگاه  این  از استفاده  با. شوند گوسخن  دارند،  وجود  بازار

 . است شده  سازگار کامال نابینایان مستقالنه  استفاده  برای هادستگاه  این از  یکی تنها و  دارد فرق هم با هادستگاه  این  از  کدام هر کاربری

  هاآن ترینقدیمی.  دارند وجود  متحده  ایاالت  در اندشده   مجهز گفتاری قابلیت به که گیریاندازه  دستگاه  سه حاضر، حال در

  مجهز گفتاری قابلیت  به باشد، گوسخن  خود خودی  به  کهاین  جایبه  دستگاه   این. 5اسکن الیف  کارخانه از 4پروفایل نام  به   دستگاهیست

  هستند،   تهیه قابل بازار  از تجاری صورت  به  که هایی«6باکستاک»  از  یکی به اتصال  با دستگاه، در  اصالحات ایجاد  بدون یعنی است؛

  قفسه  در هنوز   هاآن  از زیادی تعداد  اما  باشد، کرده  خارج تولید  رده  از تقریبا  را دستگاه  این اسکنالیف نظرم  به. شودمی گوسخن

  به شروع  تا  کنید وصل باکستاک  یک به  را  آن  توانیدمی دارید،  دستگاه  این  از نمونه   یک اگر. اندکرده  خوش ها جافروشگاه  هایانبار 

 .کند کار

 
1 type 1 diabetes 
2 Resolution 97-12 
3 National Federation of the Blind 
4 Profile 
5 LifeScan 
6 talk box 
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  دشوار  نابینا افراد برای  چه  و  بینا  افراد برای  چه دستگاه  این  تست کنار آمدن با معلق شدن قطره خون روی نوار  اما است  دقیق پروفایل

 . دارد نیاز  بینا فرد یک کمک به   باشد، متصل باکستاک یک  به وقتی حتی آن  امکانات از برخی  اما بود،   بهترین  خود زمان در. است

  صفحه یک و  دارد، لمس قابل تست   نوار  یک است، ترساده  و ترجدید  گیریاندازه   برای 1استپ شور  نام  به  اسکنالیف ترجدید دستگاه 

 مثل جایی  از  را 2وُیسدیجی  نام  به گفتاری  ماژول یک باید  کنید،  گوسخن را دستگاه  این کهاین   برای. بزرگ نمایش

  یادداشت  خودتان برای جایی را مرکز این  تلفن شماره  توانید می . بخرید 4پنسیلوانیا  شرق جنوب  منطقه در مستقر 3پروداکتسساینس

 800888۷400-001 کنید:

  اگرچه  و  شوند،نمی  عرضه باشد هاالعملدستور  حاوی که کاسِتی نوار با  همراه  اسکنالیف تست هایدستگاه  از  کدام هیچ:  توجه

  کاربری صرفا هاالعملدستور این  دارند، خود همراه  پروداکسساینس  طرف از هاییالعملدستور وُیسدیجی باکستاک  هایماژول

 . دهندمی  توضیح را  گفتاری ماژول

  از که واقعی،  گویسخن خون قند  تست  دستگاه  یک. است 6راچ برند  از 5مِیت چک وُیساکو خودم شخصی عالقه مورد دستگاه 

  کاربران برای)  و  است، آمده  وجود  به خواند می را نتایج  و  هاالعملدستور  که ایسامانه  با  شده ثابت  و امکاناتچک پراکو ترکیب

  اسپانیایی زبان  به مِیتوُیس. گویدمی شما  به را ( غیره  و 10الگهیومر ،9ایچپیان  ،8آر)  انسولین نوع( ۷کمپانی  و لیلی  ایلی هایانسولین 

 تریکم  خون به  آسانش خمش  با  لمس قابل  تست نوار و  است،  پیشرفته امکانات  از بسیاری دارای اشاره، مورد دستگاه . است دسترس در

  میان از  را دستگاه  روی  از خون  کردن پاک به نیاز  کند، پیدا  را تست نوار   روی درست مکان کندمی کمک نابینا  کاربر به   دارد، احتیاج

  هاینوار  از ویال  هر  بندیبسته   در) دستگاه  «کنترل نوار. » بردمی بین  از را «معلق خون قطره »  مورددر دردسر و  درگیری و دارد،میبر

  یک خواهید می که هاییزمان و  است استفاده  قابل  بینایی، قدرت به نیاز  بدون  آسانی به( است شده   داده  قرار هم 11کنترل نوار   یک تست

  کاسِت نوار  یک مِیتوُیس هر همراه   به. داردمیبر میان از کامل  طوربه  را  بینا افراد کمک به نیاز کنید استفاده  را  جدید تست نوار ویال

  گوییستسخن  دستگاه  تنها مِیت،وُیس . دارد را  مزیت این  که پذیریستدسترس دستگاه  تنها   و دارد  وجود هاالعملدستور  حاوی  صوتی

 
1 SureStep 
2 Digi-Voice 
3 Science Products 
4 Southeastern ، PA 
5 Accu-Chek Voicemate 
6 Roche 
7 Eli Lilly and Co. 
8 R 
9 NPH 
10 Humalog 
11 code key 
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  و  شود گرفته کار به  بینا  افراد کمک بدون  نابینا کاربر یک توسط درصد  صد  طوربه  تواند می  و دارد  قرار دسترس در حاضر حال در که

 .کندمی در این زمینه حفظ را نابینایان   استقالل

  یا است  پایین  خون قند  آیا که  دهد  تشخیص  تواندنمی هاوقت  گاهی که  است این  مشکلش ترینجدی. نیست مشکل بدون   مِیتوُیس

  کارخانه با 1دیابتی ما  اقدامات  شبکه دارد، که دیگری مسائل سایر و  مسئله  این  حل برای. دارد قرار  تست   نوار  روی ناکافی خون میزان

 : کنید بازدید  پیوند  این از  بیشتر  اطالعات برای.  هستند  همکاری حال در 2راچ تشخیصی تجهیزات مرکز یعنی سازنده 

  گوی سخن خون  قند تست  دستگاه  خصوص در مکاتبات»  عنوان  با مقاله  ،2003 پاییز نسخه چهارم، شماره  هجدهم،   دوره  وُیس،

 . «مِیتوُیس چکاکو

  راچ تشخیصی تجهیزات مرکز در ،2030802#: کاتالوگ شماره . دهید سفارش ایخانه دارو  هر  از تقریبا توانیدمی را  مِیتوُیس

 80042850۷6-001 :تلفن(.کندمی  صحبت اسپانیایی زبان  به که مدلی برای #3040208)

  با ،3آمریکا نابینایان  ملی فدراسیون تجهیزات مرکز طریق از  همچنین دستگاه  این 001-80۷2858800راچ:   مشتریان با  ارتباط مرکز تلفن 

 9314-659( 410: )تلفن . است تهیه قابل دالر 4۷5 یعنی قیمت تریننازل

 ۴مدیکر درمانی خدمات

  افراد ،5نامهبی بیمه  بند  اساسبر  و  کند،می بندیطبقه   «بادوام پزشکی تجهیزات»  زمره  در را  خون قند تست  خانگی هایدستگاه  مدیکر

  دارای  «هزینه جدول»  در  صوتی خروجی بدون  قند  تست هایدستگاه . دهدمی قرار پوشش تحت دستگاه  این  تهیه  برای را دیابتی

  های دستگاه  مخصوص افزودنی های۷باکسوُیس   یا صوتی، گرپردازش با  خون قند  تست  هایدستگاه  و  هستند، (60۷6اوای ) مشخصه

.  دسترسند قابل باشند   نابینا  قانونا اقلحد  که نابینا  دیابتی افراد برای  و  دارند،  (21008ای ) دیگری مشخصه  خون،  قند تست خانگی

  تلفن  با  بیشتر،  اطالعات برای. کنید دنبال را پرداختباز  به   مربوط هایالعملدستور  تمام  و  انتخاب،  را درست  مشخصه باشد تانحواس

 . کنید سوال  دوام با  پزشکی تجهیزات  مورد در و  بگیرید تماس  800633422۷-001مدیکر  خدمات اصلی

 
1 Diabetes Action Network 
2 Roche Diagnostics 
3 Federation of the Blind Materials Center 
4 Medicare 
5 Medicare Part B 
6 EO607 
7 voice box 
8 E2100 

https://www.nfb.org/voice.htm
https://www.nfb.org/voice.htm
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 انسولین گیریاندازه 

  حال در. کنید تزریق و  بکشید بیرون  اندازه  به   را انسولین  مطمئن طوربه   بتوانید باید  کنید،  تزریق انسولین  چقدر باید  بدانید  که زمانی

  سه  هر از  موفقیت با دیابتی  نابینایان .  شوند  تزریق پوست طریق از  انسولین   پمپ یا  انسولین قلم سرنگ، با باید  هاانسولین  تمام حاضر،

 .کنندمی استفاده  روش

  افراد ،«نکنند استفاده  بینا  افراد  کمک بدون نابینایان : » شود فروخته هشدار این  با  انسولین هایقلم تمام کرده  ملزم دولتی  مقررات چهاگر

  هایمدل  هم مختلف، هایقلم . هستند هاقلم  این از استفاده  حال در  که هاستسال  انددیده  آموزش درستی به که  دیابتی نابینای 

  حدودی  تا ،3لیلی، و دیسیترانیک ایلی ،2، اون مامفورد 1نوردیسکنووو  تولید  شارژ قابل  هایمدل  هم  و شده پر قبل از مصرفباریک

 . باشید راحت کردم اشاره  که هاییبرند  از یکی با  شاید  و  اند،شده  طراحی لمسی

( 30-۷0 مثل ) شده ترکیب قبل  از آماده  هایانسولین  از  یا. است انسولین ترکیب  خصوص در توانینا  انسولین،  قلم هر ضعف ترینبزرگ

  راحت  است ممکن قلم از استفاده . دهیدمی  انجام را تزریق  بار دو  و  کنیدمی استفاده  قلم دو  از صورت این  غیر در یا کنید،می استفاده 

 . نیست دقیق  اندازه  آن  به اما  باشد

  گفتاری  قابلیت  فاقد و  شکننده  پیچیده، گران، هاپمپ  چندهر . کنندمی استفاده  انسولین   هایپمپ  از موفقیت  با دیابتی نابینایان از  بسیاری

  کمک بدون و  ندارند  مشکلی دهندمی ترجیح را  پمپ که انگیزه با  نابینایان  لذا   دارند قبولی قابل صوتی  هاینشانه  هاآن  از  تعدادی هستند، 

  ایاالت  در پیش  سال چند  به نسبت  بیشتری بسیار هایپمپ  کنندگانتولید . هستند  هاپمپ  این از  استفاده  حال  در موفقیت با بینا  افراد

001-  :متحده  تلفن ایاالت   سوئیس؛  از) دیسیترانیک ،(001-4633646800متحده؛  ایاالت) 4مینیمد  از محصولی و  دارند وجود متحده 

001-  :متحده  ایاالت تلفن بریتانیا؛  از) 5دلتک  ، (برگردند متحده  ایاالت بازار  به 2004 سال اواخر باشید  داشته انتظار و  ۷8280008

 یا ،(۷86۷- 93۷-8۷۷-1 متحده؛ ایاالت ) ۷انیماز ،(2322-342- 866-خ1: متحده  ایاالت تلفن کره؛ از) 6دینا دیابیکر  ،(9۷03826008

  ترآسان کاربری با هاییدستگاه  روز  هر. باشد  مناسب شما برای است ممکن( 001-۷86۷651888متحده:   ایاالت  تلفن ژاپن؛ از) 8نیپرو 

 .شود طراحی نابینایان استفاده   سهولت برای  هاآن  از یکی امیدواریم. شوندمی تولید

 
1 Novo Nordisk 
2 Owen Mumford 
3 Disetronic 
4 Minimed 
5 Deltec 
6 Dana Diabecare 
7 Animas 
8 Nipro 
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  تزریقی انسولین  اندازه  تشخیص برای  بینا افراد  خب؟. کنیم انتخاب را سرنگ از استفاده  یعنی ساده   روش یک مایلیم اکثرا حال، این  با

 . خیر کند؟ پر را او  سرنگ و  باشد  نابینا فرد کنار بینایی فرد الزم است   آیا. کنندمی استفاده  بینایی قدرت از  اندکشیده  سرنگ درون  به  که

  از استفاده  با  سپس و  کند متصل را انسولین  ویال  کند،  گذاریجای را  سرنگ دهندمی  امکان نابینا فرد به   که دارند  وجود  دستگاه  دو

 1بشماردوزیک دستگاه  مورد بهترین. بکشد سرنگ درون به  را انسولین   دقیق دوز  اطمینان  با بینایی، جایبه  صوتی و  لمسی  هاینشانه 

  یک اندازه )  کنونی مدل . کندمی تولید  را  آن 3مدیکول کارخانه  حاضر حال در و  شدمی  تولید 2مدیکال جوردن توسط زمانی که است

 مرکز در که بشماردوزیک دستگاه  با. کندمی استفاده  واحدی 50 4دی بی سیسی 5. سرنگ از ( نیست  دسترس در دیگر سیسی

  تواند می  دیابتی نابینای  یک  است،  دسترس در دالر 40 قیمت به( 4106599314-001:  تلفن) آمریکا نابینایان ملی فدراسیون تجهیزات

  کسی از  یا کند ترکیب سرنگ همان در  و بکشد   بیرون سرنگ یک با تنها   را نظرش مورد انسولین   میزان اطمینان با  ببیند کهاین  بدون 

  حال  در که هاستسال دیابتی نابینایان  از بسیاری مطلوبیست؛  انتخاب  بشماردوزیک دستگاه . دهد انجام   او برای  را کار این  بخواهد

 .است  موجود کاسِت نوار در صوتی هایالعملدستور . هستند  آن از استفاده 

  با ۷کلیولند  بینایی مرکز در 6شاپ دیآی  از  متحده  ایاالت در  و  ساخته کانادا  که 5حمایتیست سرنگ تر،ارزان و ترساده  دستگاه  یک

  قابل لمسی هاینشانه   اما صوتیست هاینشانه   فاقد و  است دالر 26 قیمتش. است دسترس در 2۷8 داخلی،  216۷918118-001تلفن 

  انسولین ویال  باید  انسولین ترکیب  برای دستگاه  این  در بشماردوزیک دستگاه  برعکس  فقط. کنند استفاده  توانند می اکثرا که  دارد قبولی

 .کند آماده  شما  برای هاالعملدستور  حاوی کاسِت  نوار  یک تواند می کلیولند بینایی مرکز توجه!. کنید جدا  دستگاه  از را

 

 

 
1 Count-A-Dose 
2 Jordan Medical 
3 MediCool 
4 BD 
5 Syringe Support 
6 Eye-Dea Shop 
7 Cleveland Sight Center 
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 گری افراد دارای معلولیت حقوق برابر، نه حقوق فراتر: نقدی بر مطالبه 

 

 گزاری فرهنگی ابوذر سمیعی: دکتری سیاست 

گیری کاراستخدام و به برابری در   های برابر است.یابی به فرصت ترین مطالبه افراد دارای معلولیت در سراسر جهان، دستاولین و اساسی

های  یابی به فرصت پذیری اطالعات و فضای مجازی و به طور کلی، دستپذیری محیط و مبلمان شهری، دسترسافراد معلول، دسترس

بات  ها و مطالهای اجتماعی انجمن اجتماعی برابر با جامعه، مصادیق بارز حقوق برابر افراد دارای معلولیت است که بنیان فعالیت -فرهنگی

برابر، هدف غایی کنوانسیون بین افراد معلول را تشکیل داده است. اساسا دست نیز  یابی به حقوق  المللی حقوق افراد دارای معلولیت و 

های دولتی و غیردولتی تا چه  ها و سازمانهای افراد معلول، انجمن گریها و مطالبه که تالشقانون حمایت از حقوق معلوالن است. این 

چه در این فرایند بسیار حائز اند، موضوع این نوشتار نیست. آنثمر ثمر بوده و چقدر شهروندان معلول به حقوق برابر دست یافتهمیزان م

 های فعال این حوزه است.خواهی برابر »و نه فراتر« معلوالن و انجمن گری و نیز حق های مطالبه اهمیت است، شیوه 

های  طلبی برخی از افراد دارای معلولیت و انجمن گیر حقعنی، جلب ترحم و فراترخواهی گریبان کم دو آسیب جدی یرسد دستبه نظر می 

های فراوانی برای  خواهی نامعقول یا ناعادالنه، موضوعاتی هستند که همواره چالشبرانگیز و حق گری ترحماین حوزه شده است. مطالبه 

 اند. های اجتماعی معلوالن ایجاد کرده فعالیت

مداری و ترحم، دو کفه یک ترازو هستند؛ یعنی در یک جامعه به هر میزان امکان دستیابی به حقوق برابر از طرق رسمی و قانونی  قانون

توان گفت محدودیت ابزارها و  شود. در واقع میهای ترحم آمیز کمتر میوجود داشته باشد، به همان میزان امکان تمسک جستن به راه 

اتفاقی است که در موارد  های جایگزین سوق میها را به سوی استفاده از راه قانونی، برخی افراد و گروه -امکانات اجتماعی دهد. این 

های  های این حوزه، هنگامی که در اجرای قوانین توسط دستگاه شود. برخی از افراد دارای معلولیت و انجمنفراوانی در کشور ما حادث می

آمیز و با تحریک عواطف و  های ترحمکنند از راه ورند، در اصطالح به صحرای کربال زده و تالش میخبست میمختلف اجرایی به بن 

گری، احساسات مدیران و مسؤوالن، به حقوق برابر دست یابند. در چنین مواردی، افراد بدون در نظر داشتن تبعات منفی این شیوه از مطالبه 

 کنند. ای برای رسیدن به این هدف استفاده میر داشته و از هر وسیله خواهی و برابری را مدنظصرفا هدف واالی حق 

شود. واقعیت این است که جلب ترحم، یک راه میانبر برای رسیدن  گری ختم نمیهای قانونی مطالبه البته موضوع »ترحم« تنها به وجود راه 

صورت سیستماتیک و رسمی مورد استفاده حوزه معلوالن نیز به های متولی  ها و سازمانآید و سالهاست توسط رسانه شمار میبه اهداف به 
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های تلویزیونی به منظور جلب مخاطب و نیز بهره گرفتن ازتصاویر  افراد معلول برانگیز در برنامهگیرد. استفاده از محتوای ترحمقرار می

های بارز این موضوع هستند. چنین  مصداق   های مختلف، از های مردمی توسط سازمان بهزیستی در مناسبتدر راستای جذب مشارکت 

ها خواهد  برد اهداف توسط افراد و انجمن اقداماتی موجب بازتولید ترحم در جامعه شده و مجوزی پنهان برای استفاده از این راه برای پیش 

 بود.  

دن جایگاه اجتماعی آنها، موجب دور شدن  گری آمیخته به ترحم، عالوه بر زیر پا گذاشتن کرامت افراد دارای معلولیت و ضایع نمومطالبه

افراد از بعد اجتماعی و حقوقی و ورود آن به حوزه فعالیت های قدیمی اخالقی/احساسی است. تجربه نشان داده این شیوه از  های این 

نه مطالبه نمیگری  معلولیت  دارای  افراد  حقوق  برابری  موجب  فزونتنها  جامعه  با  را  آنها  فاصله  بلکه  به    ترشود،  رسیدن  راه  و  کرده 

 کند. های برابر را برای آنان ناهموار میفرصت

های مرتبط است. عدم  خواهی و یا مطالبات نامعقول افراد معلول و انجمن زیاده  موضوع دوم که تا حدودی مرتبط با مسئله پیشین است، 

امل با آنها، در مواردی موجب سوءاستفاده برخی معلوالن اطالع عموم مردم از حقوق افراد دارای معلولیت و نیز تمایل به همکاری و تع

نیازها، محدودیت ها شده است. بررسیو انجمن  افراد دارای معلولیت،  این است که عموم مردم اطالعی درخصوص  از  ها و  ها حاکی 

ای است که از هر دو طرف به  لبه شیر دو های آنان ندارند و طبیعتا از حقوق ایشان  نیز به طور دقیق مطلع نیستند. این موضوع شمتوانمندی 

معلوالن آسیب وارد کرده است. از سویی این موضوع موجبات زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان معلول و نادیده گرفته شدن آنها در  

 اجتماع را فراهم نموده است و در نقطه مقابل بستری برای سوءاستفاده برخی افراد ایجاد کرده است. 

دوستی، تمایل دارند تا جایی که امکان دارد با افراد دارای معلولیت  سبب انسان دهد عموم مردم، گاه از سر ترحم و گاه به تجربه نشان می

مدت محقق شود و هزینه )مادی و غیرمادی(  ویژه اگر چنین امری در کوتاه االمکان موانع را از سر راه آنان بردارند. به همکاری کنند و حتی 

ای، با فرد معلول همدلی کنند و او را در انجام امور  های فراوظیفه کنند با همکاری ی افراد نداشته باشد، آنها تالش میقابل توجهی برا

 یاری نمایند.  

ای یک کارمند موجب شود فرایند  برای همه ما پیش آمده که خارج از نوبت کارمان را در یک اداره راه بیندازند و یا همکاری فراوظیفه 

دهنده حُسن نیت بسیاری از مردم در تعامل با  ها نشان گونه همکاریرمان در یک اداره یا سازمان، سرعت بیشتری پیدا کند. این انجام کا

فراوظیفه  رفتارهای  نوع  این  به  معلولیت  دارای  افراد  برخی  متاسفانه  اما  است  گرفته معلوالن  خو  می ای  گمان  و  پا  اند  که  هرجا  کنند 

وظف هستند کار آنها را پیش از همه و خارج از نوبت راه بیندازند و اگر چنین نکنند این را حمل بر زیر پا گذاشتن  گذارند، دیگران ممی

 کنند.  احترامی به خویشتن قلمداد میحقوق معلوالن یا توهین و بی

های غیرمنطقی این افراد بوده و مطالبات  خواهی و خواسته موارد قابل توجهی از ادعای تضییع حق از سوی افراد معلول، برخواسته از زیاده 

افراد، توان آنها خارج از چارچوب قانونی و حقوقی قرار داشته است. به  های الزم جهت استخدام در یک  مندیعنوان نمونه: برخی از 
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برداری نامطلوب  ز این مسئله بهره اند اما این موضوع را به معلولیت خود مرتبط دانسته و ااند و در آزمون علمی مردود شده سازمان را نداشته 

 اند.  نموده 

قانونی، ممکن است در کوتاه مدت و برای افراد خاصی  واقعیت این است که هر دوی این موضوعات، یعنی جلب ترحم و مطالبات فرا 

ولیت در پی خواهد داشت.  مدت برای عموم افراد دارای معلها و صدمات فراوانی در درازمنافع محدودی به دنبال داشته باشد اما آسیب 

ویژه نابینایان در وزارت آموزش و پرورش مصداق بارز این موضوع است. استخدام  مسئله ممانعت از استخدام افراد دارای معلولیت، به 

ساعت کاهش   10های گذشته که از سر ترحم اتفاق افتاده است و نیز اصرار برخی معلمان نابینا در استفاده از توان در سال برخی افراد کم

خانه  ساعت موظفی در هفته نبوده، موضوعاتی هستند که مسئوالن این وزارت   24ویژه معلمان با  ساعت کاری که اساسا برای نابینایان، به 

افراد معلول تراشی کنند. البته که اشتباهات برخی مجریان یا  توانند بر سر استخدام نابینایان در این سازمان مانعرا واداشته، تا آنجا که می

گریزی مسئوالن وزارت آموزش و پرورش باشد اما نباید فراموش کرد که بخشی از بهانه این کار را خود ما  تواند مجوزی برای قانون نمی

افراد    تواند صدمات جدی به وجهه ای در دراز مدت میایم. به یاد داشته باشیم، تداوم چنین رویه افراد دارای معلولیت به آنها تقدیم نموده 

نمایی مورد و مظلومهای بی طلبیهراسی در جامعه شود. در چنین وضعیتی، عموم مردم از بیم حق دارای معلولیت وارد کرده و موجب معلول

چار  دهند تا جایی که امکان دارد از این افراد دوری کنند تا دمعلوالن، دیگر تمایلی به تعامل و مراوده با آنان نخواهند داشت و ترجیح می

 دردسرهای احتمالی نشوند. 

تواند به حقوق برابر نزدیک کند، قانون است و اجرای قانون نیز صرفا  توان گفت، تنها راهی که ما افراد دارای معلولیت را می در پایان می

هد داشت. امید که همه  بر جز آسیب چیزی به دنبال نخوا های میانپذیر و مثمر ثمر است و سایر راه حقوقی امکان-های اجتماعیاز راه 

های برابر باشیم و نگذاریم وجهه افراد معلول و  ها با نگاهی اجتماعی/حقوقی و منطقی به دنبال فرصت شهروندان دارای معلولیت و انجمن 

 ها شود.دانی برخی افراد و انجمنخواهی یا کم جایگاه اجتماعی آنها قربانی زیاده 
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 وی نشریه مانا با محمد درویشی، اپراتور گ ودر کنار خطوط سیم پیام: گفت 

 

 های قرآنیزاده: دانشجوی دکتری پژوهشمیرهادی نائینی

سال است که    13محمد درویشی، فارغ التحصیل در رشته الهیات با گرایش فقه و حقوق اسالمی از دانشگاه تهران، مدت  

 به اپراتوری مشغول است.  

 *محمد عزیز! اگر در ابتدا سخنی با مخاطبین مانا داری در خدمت تو هستیم.

مانا سالم عرض می - نشریه  امیدوارم  من خدمت همه مخاطبین  و  پاسخگوی  کنم  بتوانم  تا جایی که  باشند.  از بال دور  و  همگی سالم 

 های شما در زمینه شغلی خود هستم. پرسش

 *از نحوه ورود خودت به این کار برای ما صحبت کن. 

ول به  طور اتفاقی با مرکزی که در آن مشغاندی بود که در جستجوی کار بودم. به وسالباره باید به شما بگویم: من حدود یک در این -

کار هستم آشنا شدم و دو ماه پس از مصاحبه کاری و طی مراحل اداری توانستم کار خود را آغاز کنم. شایان ذکر است، هر کسی دوست 

انتخاب شغل داشته باشد و من هم از این قضیه مستثنی نیستم و هنوز در جستجوی شغلی  با رشته تحصیلی خود  دارد در حوزه مرتبط 

 صیلی و مسائلی که در آن مطالعه دارم هستم. متناسب با رشته تح

 دهد؟ چون کار اپراتوری صحبت کن. یک اپراتور دقیقاً چه کاری انجام می و*لطفا برای ما از چند 

ها شده  سازمانای که وارد های مکانیزه شد نبض آنجا دانست؛ اما با حضور سیستمسال پیش اپراتور یک سازمان را می 15باید بگویم تا -

سال تجربه کار در این حوزه را دارم با    10شود. من که بیش از  فرمایان کار اپراتور صرفا به پاسخگویی تلفن محدود میزعم کاراند، به 

گویی  پاسخ  عنوان مثال راهنمایی غلطی به عنوان هایی دارد که اگر رعایت نشوند و به این نظر کامال مخالفم و معتقدم: اپراتوری ریزه کاری

خواهند وارد  به مخاطبی داده شود، شاید اختالل جبران ناپذیری در کار آن سازمان به وجود آید. باید اضافه کنم: برای همه کسانی که می

رک  شدند؛ اما حاال داشتن آن مدادرستی اجرا میها به تر در مراکز نابینایی این آموزشهایی الزم است که پیش این حرفه بشوند آموزش

 فرمایان خیلی الزامی نیست.آموزشی هم برای کار از جانب کار

 هایی در کار خود اشاره کردی. لطفا توضیح بیشتری در اختیار مخاطبان ما که احیانا به این کار نظر دارند قرار بده.کاری*به ریزه 
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ود. یک اپراتور خوب باید در باره جایی که در آن به  شها کامال به جایی بستگی دارند که اپراتور در آن مشغول به کار میاین تکنیک-

بیمارستان کار کنید، نوع کارتان  پردازد اطالعات قابل کار می با این که در یک  قبولی داشته باشد. اگر محل کار شما یک هتل باشد 

ی داشته باشد و توانایی سخن گفتن به  المللتواند متفاوت باشد. حتی این امکان وجود دارد که شما در جایی کار کنید که واحد بین می

 یک یا دو زبان بتواند به شما بسیار کمک کند. 

اپراتوری بیشتر کار ما نابینایان را راحت کرده است یا باعث مسائل  ساله تو در این کار، تحول فنی دستگاه 13*با توجه به تجربه   های 

 پذیری شده؟بیشتری در حوزه دسترس

کرد و البته نابینایان را به استمداد از حافظه سوق  های آنها کار را برای ما دشوار میبودند که برخی پیچیدگیهایی  در گذشته دستگاه -

بسیار شنیده میمی این رو بود که  از  اپراتور داد.  نابینا دارای حافظه شگفت شد،  اما دستگاه های  از آنها  انگیزی هستند   اکنون  هایی که 

ها تحت  شوند. اگر این دستگاه ی یک سیستم عامل هستند که توسط مسئول فنی بخش مورد نظر برنامه ریزی میشود بیشتر دارا استفاده می

تواند کمک شایانی به کار ما بکند. اما در  خوان برای ما نابینایان را دارند و این میب صفحه صسیستم عامل ویندوز باشند، حتی امکان ن

این دستگاه  نظر دسترسامل دیگری کار می ها روی سیستم عمواقعی که  از  به مشکالتی  نابیناها  بر میکنند  راه پذیری  های  خورند که 

ها با  طور که در پاسخ پرسش پیش گفتم: اینجا هم چگونگی همکاری مراکز و سازمانها وجود دارد. همانفصل آن ومتفاوتی برای حل 

 نی از همکاری را با ما نابینایان دارند. های گوناگوفرمایان شیوه نابینایان متفاوت است و این کار

تر شدن کار )در صورت  ها و آسانهای پیش، به آموزش و مدارک خاصی اشاره کردی. آیا با توجه به تغییر شکل دستگاه *در صحبت 

 کنند؟ اتوری میهای اپردانی چه مراکزی مبادرت به آموزش دستگاه دانی؟ آیا میهمکاری سازمان متبوع(، هنوز آموزش را ضروری می

کند  های اپراتوری اقدام میباره این که آیا هنوز جایی به آموزش دستگاه تر این سؤال را از من نپرسیده بود در از آنجا که کسی پیش -

به کار  کنم حتما پیش از ورودخواهند وارد این کار بشوند توصیه میعنوان یک اپراتور به همه کسانی که میاطالع درستی ندارم. اما به 

شود با دستگاهی دیگر آشنا بشوند و  توانند با همان دستگاه و اگر هم میسر نمیاز دستگاهی که باید با آن کار کنند جویا شوند و اگر می

ی باره برخهای سودمندی در رسد با یک جستجوی ساده امکان یافتن مطالب و جزوه چون کار با آن را بیاموزند. به نظر میوسعی کنند چند

با دستگاه ختم نمیاز دستگاه  اپراتوری فقط به دانستن نحوه کار  اپراتوری مهیا باشد. آموزش  اپراتور خوب باید نحوه  های  شود. یک 

بهره مند    -در حدی که الزم است -های کالمی برای راضی نگه داشتن همه  رجوع را بداند و از تکنیک صحیح برخورد با انواع ارباب

 باشد. 

 توانیم برای یک اپراتور قائل باشیم؟ گوناگون اشاره کردی. ما چند نوع مخاطب می*به مخاطبین 
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های محل  یک اپراتور با دو نوع مخاطب سر و کار دارد. یک مخاطب درون سازمانی که بیشتر انتظار او اتصال صحیح با سایر قسمت -

مواجه خواهد شد کسانی هستند که از بیرون سازمان با او در تماس  کار و بیرون از محل کار است. مخاطب دیگری که حتما اپراتور با او  

اجتماعی باید مد نظر اپراتور باشد. بسیار احتمال دارد که  -های روانیکاریخواهند بود. بیشتر برای این افراد است که من معتقدم ریزه 

کند. هنر و یا با شما از موضع باال به پایین صحبت می دهد  آیندی شما را خطاب قرار میخوششما با کسی هم صحبت شوید که با لحن نا 

 تواند رمز موفقیت کاریتان باشد. ارتباط صحیح شما با این مخاطب است که می

 آید؟ هایی جز شرح وظایف او به حساب نمی*وظیفه سازمانی کلی یک اپراتور چیست و چه کار

های گوناگون انتظارات متفاوتی  یک اپراتور در آن مشغول به کار است. سازمانکنم این کامال بستگی به جایی دارد که  باز هم تأکید می-

 ها را در یک چارت کلی ترسیم کرد. توان آن عنوان یک اپراتور دارند که نمی از شما به 

 *آیا جنسیت افراد در توفیق  آنها در این کار تأثیری دارد؟ 

فرمایان کنند که به یک اپراتور خانم نیازمند هستند و برای برخی از کارقید می  ها کامالشود گفت آری و هم نه. برخی از آگهیهم می-

 تر باشد. ها از آقایان سنگین ها وجود ندارد. اما تجربه نشان داده است که کفه ترازوی استخدام خانم تفاوت زیادی مابین آقایان و خانم 

تواند برای کسی حکم سکوی پرتاب را نیز  ری صحبت کنیم. آیا این شغل می آمد و مقدار ساعات کاری متعارف اپراتوباره میزان در *در

 داشته باشد؟ 

آمدی باز هم باید اشاره کنم که کامال موضوع مربوط به نحوه قراردادی است که بین شما و سازمان مربوطه منعقد  های دردر باب بحث -

تر بندند و اگر مدرک اپراتور لیسانس یا باال ای می های حرفها آنها قراردادکنان خود را دارند و بها هوای کارگردد. برخی از سازمانمی

ها را در نظر  کنند و مدارک تحصیلی آن ها به کار افراد نگاه میکنند. اما برخی سازماناز آن باشد، آن را در پرداخت حقوق لحاظ می

 درآمد این کار به دست داد.   توان قانون معین و مشخصی برای بحثدلیل نمی همین گیرند. به نمی

اند، در یک سازمان در باب پیشرفت و سکوی پرتاب باید بگویم: تعدادی از دوستان نابینای ما که مدرک تحصیلی مشخصی را داشته 

های  دیگر وجود زمان تری را در اختیار بگیرند. از طرف  اند مدارج باال عنوان اپراتور، وارد شده و با نمایش لیاقت کاری خود توانسته معین به 

های دیگر نیز داشته باشند. از  آورد تا بتوانند مطالعات دیگری در رشتهخالی و تعامل با همکاران دیگر این فرصت را برای افراد فراهم می

اند  ها توانسته ارهای خود در اموری مثل تایپ یا از این دست ک خاطر توانایینکات گفتنی در این باره این هم هست که برخی از دوستان به 

 اند. ها به کم کردن نیروی انسانی خود، مفید واقع شده خاطر عالقه برخی از سازمانهای دیگری نیز انجام دهند که به عالوه بر اپراتوری کار

ی مد نظر داری  ابر داشت: در پایان، اگر نکته گوی ما برای مخاطبین مانا نکات بسیار خوبی درو کنم گفت*محمد درویشی عزیز! حس می

 با مخاطبین ما در میان بگذار. 
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دانم. اول: از دوستان عزیز نابینا که در حال  از شما و مخاطبین گرامی مانا تشکر فراوان دارم. در پایان، ذکر چند نکته را حائز اهمیت می-

شود مطالعه کنند تا بتوانند  داده میها آموزش  کنم بیش از حدی که در کالس به آن گذراندن دوران تحصیلی خود هستند درخواست می 

ها را از  خاطر نابینایی بچه ها و مصاحبه های کتبی و شفاهی که در پیش دارند بدرخشند و بهانه را از دست کسانی که صرفا به در آزمون 

ز تحصیل جا مانده اند هم بتوانند  تواند باعث شود تا دوستانی که به هر دلیل اکاری که لیاقت انجام دادن آن را دارند بگیرند. این کار می

 راحتی به کار اپراتوری بپردازند.  به 

ای داشته باشیم  تواند برای کار اپراتوری بسیار مهم باشد این است که: ما نابینایان باید در محل کار خود، ظاهر آراسته نکته دیگری که می

هور قدرت دانش و توانایی خودمان کنیم و بتوانیم در جایی که لیاقت  های جذب آشنا شویم تا سایرین را مقدقت بتوانیم با تکنیک و به 

افزون دارم و همه شما را به خدای  آن را داریم به کار خود ادامه دهیم. در پایان، برای شما و همه مخاطبین نشریه مانا آرزوی توفیق روز 

 سپارم. بزرگ می

 

 های فراروی حوزه کتاب در جامعه نابینایانچالش 

 

 امید صالحی: مترجم زبان انگلیسی 

افزونی های صوتی، صرف نظر از مزایا و معایب متعددی که برایشان سراغ داریم، امروزه حتی در میان افراد غیرنابینا نیز رواج روز کتاب

گزینند در قیاس با مثال  آگاهانه برای مطالعه برمیها را، نه از سر اجبار، بلکه از روی انتخاب  اند و تعداد افرادی که این دسته از کتاب یافته

های بسیار مناسب در قیاس با  یک دهه پیش، رشد چشمگیری داشته است. افزایش میزان تولید و فروش کتب صوتی با کیفیت و قیمت

های موجود در حوزه  رخی چالشهای چاپی گواهی بر اثبات این گزاره است. اما در یادداشت حاضر، بر آنم تا به اختصار به تبیین بکتاب

ها بپردازم. امیدوارم این یادداشت، سرآغاز یک  رفت از این چالش خوانی در جامعه نابینایان و ارائه راهکارهایی برای برون کتاب و کتاب

 صوتی باشد. های کنندگان و خوانندگان کتابکنندگان، توزیع گفتگوی منطقی در میان تمامی بازیگران این عرصه، اعم از تولید 

کند. من نیز تحلیل خود پیرامون وضع  طور کلی، هر محصول و از جمله گونه فرهنگی آن، سه فرایند تولید، توزیع و مصرف را طی میبه 

های پیش رو در هر یک از  بندی پی خواهم گرفت و به تبیین اهم چالشخوانی در جامعه نابینایی را بر مبنای همین تقسیمکتاب و کتاب

 سه بخش خواهم پرداخت. این 
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های صوتی،  کاری غیرضروری با سایر متولیان تولید کتاب های صوتی، مسئله موازی ترین چالش در حوزه تولید کتاب به باور من، مهم 

شر یا توسط  توان یافت که توسط خود ناهای فراوانی را میعنوان نمونه، کتابهای نابینایی کشور است. به اعم از ناشران یا سایر کتابخانه 

ها کمابیش با همان سطح  های دیگری از آن اند، اما پس از چندی شاهد ارائه نسخه یکی از مراکز نابینایی با کیفیت قابل قبولی صوتی شده 

ای بیش و پیش از هر چیز، اتالف منابع کمیابی همچون گوینده، منابع مالی و زمان را در پی  کیفی هستیم. ناگفته پیداست چنین رویه 

کار گرفت. کوتاه سخن آنکه ضبط مجدد تنها زمانی  های جدید به ها را برای تولید کتابشد آن خواهد داشت که درغیر این صورت می

ها فاقد حداقل استانداردهای الزم باشد. بر  های موجود به لحاظ کیفیت صدا، نوع خوانش و سایر مولفه پذیر است که نسخه یا نسخه توجیه 

تنها موازی ضبط مجدد کتاب »قصهاین اساس، مثال   نه  بجا در  های هزار و یک شب«  بایسته و  اقدامی  بلکه  نیست،  کاری غیرضروری 

تر  ای« که هر دو پیش هایی مانند »خودت باش دختر« یا »دریاچه شیشه راستای ترویج فرهنگ مطالعه است. اما این مسئله درمورد کتاب

هایی مانند »ملت عشق« یا »حکایت دولت و فرزانگی« به هیچ روی صادق  ، یا درمورد کتاب اندتوسط ناشران با کیفیت عالی ضبط شده 

ها صرفا اهداف تبلیغاتی یا عدم توجه بازتولیدکنندگان به استفاده بهینه از منابع موجود را به ذهن متبادر  نیست و ضبط مجدد این کتاب

شده توسط ناشران و مراکز نابینایی جهت  های ضبط بر فهرست تمامی کتاب  کند. بدیهیست ایجاد یک پایگاه اطالعاتی جامع مشتملمی

 تواند در رفع این نقیصه کارگشا باشد. های صوتی را دارند میمراجعه کسانی که قصد تولید کتاب

ویندگان در برخی از عنوان نمونه، گهای کیفی آثار تولیدشده است. به مسئله دوم در حوزه تولید، عدم نظارت دقیق و مناسب بر جنبه 

بار در متن اشتباه تلفظ میکتاب ابیات شعر را به های صوتی، برخی واژگان را چندین و چند  عنوان بخشی از متن کتاب  کنند یا حتی 

 خوانند. چندی پیش در کتابی به این بیت از حافظ برخوردم که: می

 ری و ترکان سمرقندی.چشمان کشمینازند،     سیه به شعر حافظ شیراز، می رقصند و می

به این صورت خوانده بود. »به شعر حافظ شیراز، می ناباوری گوینده متن را  چشمان کشمیری و رقصند. سیه خوانند و می اما در کمال 

و ترکان چشمان کشمیری  عبارت دیگر، گوینده سیهترکان سمرقندی دوازده ساعت راه را طی کرده بودند تا بتوانند ما را مالقات کنند!« به 

عنوان فاعل جمله بعدی در نظر گرفته بود. شوربختانه از این گونه اشتباهات در خوانش  سمرقندی را از بیت حافظ خارج، و آن را به 

شوند، اما باید اذعان کرد که در نبود یک فرایند مستقل  های تولیدی ناشران هم یافت میهای صوتی کم نیستند و حتی در نسخه کتاب

بهترین کتاب   ویراستاری، انتظار چنین خطاهایی را داشت. ایجاد یک مرکز مستقل حتی در  باید  نیز  از بهترین گویندگان موجود  ها و 

تواند در کاهش تأثیرات این مسئله بر کیفیت  تر به فرایند ویرایش توسط شخص ثالث )و نه خود گوینده( میویراستاری یا توجه بیش 

 های تولیدی موثر باشد. کتاب

ها  های مراکزی است که ظاهرا باید کتاب های صوتی در سطح کشور، عدم نظارت بر فعالیت ترین چالش در بخش توزیع کتابمهم  اما

را در اسرع وقت در اختیار متقاضیان قرار دهند. شوربختانه به دلیل عدم وجود همین سازوکار موثر نظارتی است که شاهدیم بازه زمانی  
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عبارت دیگر، درحالی نهایت متغیر است. به سان از دو کتابخانه مختلف در سطح کشور، از یک ساعت تا بی دریافت یک کتاب صوتی یک

کنند، برخی  های مورد نیاز خود را در اسرع وقت دریافت میشناس کتابواسطه داشتن متصدیانی آگاه و وظیفه که اعضای برخی مراکز به 

ای، برای دریافت یک  های رفتاری برخی از متصدیان مراکز کتابخانه کاری یا بعضا نابهنجاری مسئولیتی، کمدیگر از متقاضیان به دلیل بی 

ها یا دریافت کتاب از سایر مراجع  مانند و گاهی در نهایت مجبور به مراجعه به سایر استانها معطل میکتاب ساده روزها و بعضا هفته 

ها  ها، با تمام آسیب رامی متعدد در حوزه توزیع کتاب و استقبال فراوان مخاطبان از آن های تلگها و گروه تردید، برآمدن کانالشوند. بی می

کانال  این  هست.  و  بوده  کشور  سطح  در  کتاب  توزیع  نابسامان  اوضاع  همین  به  واکنشی  زیادی  حد  تا  مزایایشان،  گروه و  و  با  ها  ها، 

د برای چند متقاضی مواجه نیستند و اگر به درستی مدیریت شوند،  های مربوط به فضا و الزام آپلود چندباره یک کتاب واحمحدودیت 

بیت یا گوگل درایو به دست متقاضیان برسانند.  های سنتی آپلود در دراپباکس، ترینها را با سرعتی به مراتب باالتر از روشتوانند کتاب می

ای هرگز راه به جایی نبرده و از این به بعد نیز نخواهد  کتابخانه   ها توسط مراکزها و کانال به باور من، اتخاذ رویکرد تقابلی با این گروه 

تواند ضمن کاستن از زمان  عنوان یک فضای ابری سریع، امن و مناسب توسط خود مراکز نابینایی میهای تلگرام بهبرد. استفاده از ظرفیت 

عنوان یکی های صوتی تولیدی در مراکز نابینایی به بینا به کتاب های موردنظر، مانع از دسترسی افراد غیرنامورد نیاز برای دسترسی به کتاب

توانند دست به ایجاد این  عبارت دیگر، اگر افرادی از خود جامعه نابینایان میها شود. به ها و کانال های غیرقابل اجتناب این گروه از آسیب 

نام و عضویت  ها ثبت ز نابینایی تولید کتاب صورت نگیرد و خود آن ها بزنند، چرا این کار توسط خود متصدیان مراک ها یا کانال قبیل گروه 

توان در عین  عنوان افراد نابینا نکنند؟ به باور من، با اتخاذ چنین رویکردیست که می ها را مشروط به احراز هویت کاربران به در این گروه 

های متفرقه و خارج از  ها و کانال اندازی گروه ی ناشی از راه هاهای باالی تلگرام در حوزه توزیع کتاب، از آسیبمندی از ظرفیتبهره 

 ها بعضا هیچ گونه سنخیتی با کتاب و مطالعه نیز ندارند. هایی که مدیران آن ها و کانال سازمان نیز کاست: گروه 

تمرکز کردن فرایند توزیعی و خارج  کتابخانه، عالوه بر آنچه در باال گفته شد، م-رفت از این دوگانه مسموم تلگرامپیشنهاد من برای برون 

آوری تقریبا  واسطه عامل فن ها به کردن آن از حالت تفکیک بر مبنای استان است. در دنیای دیجیتال که مرزبندی میان کشورها و قاره 

عدالتی و ناهمسانی  یهای صوتی بر مبنای استان محل سکونت، عالوه بر ایجاد باند، تفکیک نظام توزیع کتابمعنای خود را از دست داده 

ها نیز وجود نداشته باشد،  شود امکان سنجش عینی عملکرد مراکز استاندر دسترسی به منابع برای ساکنان مناطق مختلف کشور، سبب می

ن نظام  های ارسالی آمارسازی کرد. پیشنهاد من در این زمینه، متمرکز کردتوان درمورد تعداد مراجعان و تعداد کتابسادگی میزیرا به 

کننده در  شده در سال و شمار افراد شرکت ها بر مبنای معیارهایی مانند تعداد سمینارهای برگزار توزیع و در مقابل، پایش عملکرد استان

تر است. بدین  ها کمخوانی و جلسات شب شعر و مانند آن است که امکان آمارسازی درمورد آن های کتابها، تعداد و کیفیت کارگاه آن

مند خواهند شد و ساکنان برخی مناطق،  های صوتی بهره ب، تمامی نابینایان در سراسر کشور از امکانات یکسانی در حوزه توزیع کتابترتی

 موقع به منابع مورد نیاز محروم نخواهند ماند. مسئولیتی متصدی فالن مرکز، در قیاس با سایر افراد از دسترسی بهواسطه بی صرفا به 
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نیز به آن اشاره ها، روند فزاینده تولید کتابامی این چالش اما گذشته از تم های صوتی توسط خود ناشران که در آغاز این یادداشت 

های صوتی توسط  هایی از جنسی کامال متفاوت مواجه خواهد کرد. از یک سو، تولید کتابها و چالش کردم، مراکز نابینایی را با فرصت 

های عمدتا غیردرسی بر دوش  ی مخاطبان نابینا، ضمن رونق بخشیدن به صنعت نشر، از بار ضبط کتابها از سو ناشران و خرید این کتاب 

های  های بیشتری را در قالب منابع مالی و زمان برای تأمین نیازهای درسی مخاطبان و نیز اجرای برنامه مراکز نابینایی خواهد کاست و ظرفیت

های صوتی توسط خود ناشران، به افزایش سطح هد ساخت. از سوی دیگر، تولید کتاب خوانی آزاد خواهای کتابجنبی همچون نشست 

کتاب  کیفیت  با  پیوند  در  نابینایی  مراکز  از  هدف  جامعه  این  انتظارات  تأمین  در  را  مراکز  این  کار  و  شد  خواهد  منجر  تولیدی  های 

واهند یا نتوانند خود را با این تحوالت تازه سازگار کنند، چند  استانداردهای تازه دشوارتر خواهد کرد. بدیهیست اگر مراکز نابینایی نخ

های صوتی خواهیم بود که دیگر حتی توان تأمین انتظارات  ها به بازیگرانی پرت در بازار تولید و توزیع کتابسال دیگر شاهد تبدیل آن 

 ای موثر را ندارند. مخاطبان خود به شیوه 

های صوتی که  های تولید، توزیع و استفاده از کتابهای گوناگون در عرصه ا و مواجهه با چالش همندی از فرصتکوتاه سخن آنکه بهره 

به اختصار به آن  باال  نیازمند شکل در  این عرصه، در  ها اشاره کردم،  گیری یک گفتگوی جمعی در میان تمامی متولیان و دوستداران 

زنی و مقصریابی برای وضع موجود خواهد بود. امید است یادداشت  دور از اتهام پوشی و در عین حال به فضایی منطقی، آرام، عاری از پرده 

 حاضر توانسته باشد گامی هرچند کوچک در این مسیر بردارد.

 

 های کتاب صوتی تازه 

 

 های عمومی کشورخانهدار بخش نابینایان نهاد کتابرقیه شفیعی: کتاب

هایی چون افغانستان، عراق، لبنان، کره شمالی، امریکا و حتی در ایران  یار مهربان به کشور آنیم تا همراه دوست خوب و  در این شماره بر 

شناسی، تاریخ، فلسفه و متون دینی را نیز در لیست  هایی برگزیده را از زبان کتاب بخوانیم. البته همچنان رمان، رواننامهسفر کنیم و زندگی

 های ذکر شده.آموز از زبان خود اهالی کشورانگیز و پند هایی عبرتن هم سرگذشت مان خواهیم داشت. پس این شما و ایمطالعات
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مسعود، روایت صدیقه مسعود« نوشته شکیبا هاشمی و ماری فرانسوازکلومبانی است که نشر مرکز آن را با ترجمه افسر افشاری  *»احمدشاه 

 ده است. نامه کرداران تاریخ و سرگذشت صفحه تقدیم دوست 2۷2در  1388سال 

شعر و  ه  فت یش  خته،یذوق، فرهمرد برجسته، خوش  ن یاز کجا شروع کنم. او، ا  دانمیاش صحبت کنم که نمدرباره   خواهدیقدر دلم مآن

ساله  مثل من را که در آن زمان هفده   یاتجربهیطالبان که دختر ساده و ب  هی و مقاومت عل  یضد شوروقهرمان جنگ بر  نیا  خ،یو تار  اتیادب

داعیه  از ابتدا آغاز کنم.  یستیچرا او و من، با بفهمید که   ن یا ی احمدشاه مسعود است. اما برا د، یگرفت و به او عشق ورز ی بودم، به همسر

که در کنار    یگاهیهمان جاخود بمانم،    گاه یمتواضعانه در جا  خواهمیکنم، بلکه فقط م  ت یبزرگ کشورم را روا  خیآن را ندارم که تار

ه  در میمق یافغان کیخودم به عنوان  یعشق است و عالوه بر آن داستان زندگ کیکنم، داستان  فیتعر  خواهمیام. آنچه مهمسرم داشته 

 چهارسال جنگ را حس کرده است.وست یکه ب ریشپنج

ه زیکتاب جا ن یاز آن اشاره شد. ا یااست که به گوشه  ی مسعود، همسر احمدشاه مسعود از و قه یخاطرات صده رندیگبرکتاب حاضر، در 

 را از آن خود کرده است. 2005سال ه )ویژه(تیرو

صفحه روانه بازار کتاب کرده   461در    139۷های بیروت« اثر غاده السمان با ترجمه احسان موسوی خلخالی را نشر نی سال  *»کابوس

 است.

دانستم این آخرین باری است که تا چندین  ح، وقتی از ماشین پیاده شدم و تا اطالع ثانوی صحیح و سالم وارد خانه شدم، نمیآن روز صب

بندم و زندانی  روی زندگی و امید میبندم، دارم آن را به توانم خانه را ترک کنم! و همان لحظه که در را پشت سرم میروز دیگر می

 سخت طوالنی!شوم؛ کابوسی طوالنی می

دانستیم  گرفتیم؛ اگر میدانستیم در راه برگشت چیزی برای خوردن میهم نقش زندانیان را بازی کنیم، اگر میبا برادرم به خانه برگشتم تا با 

 گشتیم و اگر ... و اگر را در خاک پشیمانی کاشتیم و ای کاش درو کردیم. شاید برنمی 

که کاری از  آنهیچ سالحی و بی کنم، بییادآور واقعیتی وحشتناک بود؛ وسط میدان جنگ زندگی می کنم؟ این سؤال  کجا زندگی می

 رود.خیز میزار سپید سینه هایی لرزان مانند رد خون مجروحی که در پنبه دستم برآید، جز همین کشیدن قلم بر کاغذ و به جا گذاشتن سطر

محمدی نشر  پارک و مریان ولرز را با ترجمه مریم علیمیالی به سوی آزادی« اثر یئان خاطر زندگی؛ داستان سفر دختری از کره شم*»به 

 صفحه منتشر کرده است. 336در  1398پشتی سال کتاب کوله 

گوید: برای دو چیز بسیار شکرگزارم، اول این که در کره شمالی متولد شدم و دوم این که از کره شمالی  پارک قهرمان داستان میمییئان

رار کردم. هردو اتفاق مرا شکل دادند و من این دو را با یک زندگی آرام و معمولی عوض نخواهم کرد. داستان من درباره این است که  ف
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ها هزار آدم دیگر اهل کره شمالی من هم از زادگاهم فرار کردم و در کره جنوبی  چگونه تبدیل شدم به آدمی که امروز هستم. مثل ده 

 آیم.ه هنوز هم مثل سالیان پیش شهروند به حساب می مستقر شدم. جایی ک 

های انسان  که چطور در راه رسیدن به چین بازیچه قاچاقچیشود، این در کتاب شرح داده می  1993پارک متولد سال  میداستان فرار یئان 

وجوی  اده بود. مدتی در چین به جست می را هدف قرار دخاطر حمایت از او قربانی تجاوز داللی شد که یئان شدند؛ جایی که مادرش به 

گذرد تا به او و مادرش ملحق شود اما سرطانی العالج  فایده است. پدرش نیز به قصد یافتن خواهرش از مرز میپردازند اما بیخواهرش می

ایی که آنها را به مرز مغولستان ه می و مادرش را مبلغان مسیحی نجات دادند، انسانیئان  2009آورد. در سال  میچند ماه بعد اورا از پای در 

ها را پیش  پایانی پیاده رفتند و به دنبال آزادی خط ستاره با چین رساندند؛ از آنجا تا بیابان بسیار سرد، گوبی در شب تاریک زمستانی و بی 

ر مرز کره شمالی با چین  گرفتند. تمام این وقایع حقیقت محض است اما کل داستان نیست! فاصله دو ساله شبی که از رودخانه یالو د

می قصد  ها یئان گذشتند تا شبی که برای شروع یک زندگی جدید به کره جنوبی پا گذاشتند، اتفاقاتی را برایشان رقم زده که تا مدت 

که در کره  گیرد با کمک مادرش از زمانی  داند. نهایتاً تصمیم می بازگو کردن آنها را نداشته اما بدون ذکر آنها زندگی خود را پوچ می

 شمالی بودند و آن دو سال تا ورود و زندگی در کره جنوبی را شرح دهد. 

در    1400سال    ش یاندرا نشر نسل نو   فیترجمه  الهام شر  با  الومی  نی لیو مر  الوم ی.یدن یدرمانگر، اِرواز زوج  ی اثر  «ی*»مسئله مرگ و زندگ

 کرده است. الوم یداران آثار دوست  میصفحه تقد 263

دردناک    یعاشقانه و گاه  با،یز یاند. شرح حالدارد، نوشته   تیعمر اهم  انیچه در پاگر درباره عشق، فراق و آن درمانزوجاین  کتاب    در

 .دیگویسخن م یزندگ ان یکه از موضوع پا

  ، بدن  دودر    یک روح تمام عمر مانند    بایاست که تقر  یزوج  یاز زندگ  یباورنکردن  یتی عاشقانه و روا  یداستان  ،ی«مرگ و زندگ  مسئله» 

و    یخود در باب زندگ  یهاافتهی ها و  مشاهده   رندیگی م  میزوج عاشق تصم  شود،ی به سرطان مبتال م  الومی  نیلیمر  یاند. وقتکرده   یزندگ

به   ییتنهاکتاب را به  شودیمجبور م نیو ارو رودیم ایاز دن نیلیمر رسد،یم مهیکتاب به ن ی. وقتسندیبنو رککتاب مشت  کیمرگ را در 

 یبزرگه  یهد  زند؛یحرف م  ستنیکه نه از مرگ بلکه از ارزش ز  یکتاب  رسد؛یبه انتشار م  2021کتاب در سال    نیا  ت،یبرساند. در نها  انیپا

از    م؛یکرد  یها در کنارش زندگکه سال   یااز وداع با معشوقه   م؛یشوی کتاب با رنج و فقدان آشنا م  نیا. در  رسدیم  انیبه پا  ی که روز

بعد از مرگ او نباشد.    ییدهد که نگران تنها  نانیمعشوقش بکاهد و به او اطم  یماریاز رنج درد ب  خواهدیعاشق که م  یهمسر  یهمدل

 . داردیموا  یمانی بدون پش  یو زندگ دن یزعشق وروه ی که شما را به تأمل درباره ش یاثر

صفحه منتشر    22۷در    1395خرد با ترجمه سمیه نصرالهی سال  ختری که از چنگال داعش گریخت« نوشته فریدا خلف را نشر مهرگان*»د

 کرده است. 
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انگیز و تأثیرگذار داستان زندگی  ساله بود که از روستایی در عراق توسط داعش دزدیده شد. وی در این کتاب حیرتفریدا خلف نوزده 

شود. روایت  کند. در این داستان تصویری از دنیایی که داعش برای مردم عراق و سوریه درست کرده است ترسیم میخود را روایت می 

کند که خود را  فریدا تنها در مورد وحشت زندانی شدن توسط جنگجویان داعش نیست، او زندگی تحت سلطه حکومتی را توصیف می

 داند. نژاد برتر می

ک راهنمای کاربردی برای تصمیمگیری بهتر« اثری از جان اس هاموند، رالف ال کینی و هوارد رایفا است  های هوشمندانه ی*»انتخاب 

 صفحه به چاپ رسانده است.   222در  1395فر سال پژوه آن را با ترجمه سیاوش ملکیکه نشر آینده 

انتخاب بر از پس  مهارت آمدن  از  پایه های هوشمندانه یکی  است. تصمیمهای  را شکل  ای هرکسی  پیشرفت شغلی شما  های شما مسیر 

آموزند. نتیجه این  گیری را میهای واقعی تصمیمزند. با این وجود تنها اندکی از مردم، مهارت بخشد و کیفیت زندگی شما را رقم میمی

تا شاید فرجی حاصل شود و  کنیم  گیریم؛ یا امروز و فردا میصورت اتفاقی و گاه از روی ترس و اجبار تصمیم میشود که اغلب به می

کند  گیری را به شما پیشنهاد میهای هوشمندانه در وهله اول فرایندی آسان برای تصمیم گیری بگریزیم. انتخاببتوانیم از مهلکه تصمیم

اند تا  کرده پسند را ابداع  های کاربرای از تکنیک که با هدف بهبود شیوه تصمیمگیری شما ابداع شده است. نویسندگان کتاب مجموعه

های  های هوشمندانه گام بردارید. انتخاب تر محک بزنید و در جهت انتخاب تر و اثربخش ای شفاف تان را به گونه هایشما بتوانید انتخاب 

 گوید چگونه تصمیم بگیرید. گوید چه تصمیمی بگیرید بلکه میهوشمندانه به شما نمی

های  مندان رمانصفحه تقدیم عالقه   244در    1399نیا را نشر رسالت سال  حسن طیب *»رادمهر مسافری از سرزمین پارس« نوشته سید م

 تاریخی کرده است. 

رسد که اندیشه و زندگانی  هجری به حقایق پنهانی می  35مخاطره خود در سال  جوست که در سفر پررادمهر داستان مردی آزاده و حقیقت

گویند و  های کتمان شده را به او میکند که واقعیت های بزرگی برخورد میشخصیت سازد. او در این سفر با  کلی دگرگون میاو را به 

گردند.  های تاریخ با شیواترین بیان بازگو میدهند. در این کتاب بسیاری از واقعیت گونه که هست به وی نشان می حقایق ناشناخته را آن 

 عیت تاریخی است که در اسناد متعدد آمده است. کند عین واقهرچند رادمهر شخصیتی خیالی است اما آنچه نقل می

نو سال  گ نشرنرا فره  انینوشته مارک ورنون با ترجمه پژمان تهران  ستن«یبه هنر ز  دنیکمال بخش  یبرا  یگام فلسف  30خوب ؛    ی*»زندگ

 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. 34۷در  139۷

درباره   داستی خوب همانطور که از نامش پ  ی لندن است. زندگ  دلریآ  یمدرس آکادمکتاب مارک ورنون استاد فلسفه و اخالق و  سنده  ینو

ا  ستنیخوب ز  یچگونگ او در  از    نینوشته شده است.  به خوب ز  کیکتاب  تازه    یریگبا جهت   دینگاه کرده است که شا  ستنیبُعد 

ا  ینه خوب زندگیدر زم  تیموفق  گرید  یهاکتاب   ی به حکمت کهن رو  ستنیخوب ز  یبرا  کتاب  نیکردن متفاوت باشد. ورنون در 
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خوب    یپودِ زندگ  ور  است. آنچه در تا  مدارلت یفظ  اتیداشته و اساسش اخالق  انیبشر جر  یدر زندگ ربازیکه از د  یآورده است. حکمت

 .  شودیشناخته م مدار«لت یفض اتی»اخالق عنوان است که به یافتیشده است ره ده یتن

  ی هالت یفض  انه،یگراعمل  ی هالتیفض  ،یاجتماع  یهالت یفض  بار،بتیمص  یهالت یفض  ،یمعنو  ی هالتیبخش )فض  5خوب شامل    یزندگ

از   ...است    ده یراهنما برگز  کیهر گام    یبرا  د،یمای»گام« را درست بپ  30  ن یآنکه خواننده بتواند ا  یبرا  سنده ی»گام« است؛ نو  30و    ی(فرد

  ن یدر طول خواندن ا  ب،یترت  ن ی. به ادیو فرو  لدیو اسکار وا  ونگی و    یو تولستو  دای تا هانا آرنت و ژاک در  فته،ارسطو و افالطون گر

آشنا    ستن یدرباره چگونه خوب ز  خیدر طول تار  ی بشر  یهاشه یاند  نیتری از عال  یبا برخ زیبشر و ن  خیتار  ییاستثنا  ت ی شخص  30کتاب، با  

در وجود   قاً یعم توانند یکه م ییها یها و آگاهاند، در قالب اشاره آمده  گر«ید یبا عنوان »گام ییهاه یز، توصیهر فصل ن  انِیدر پا. دیشویم

زده شده    ینقب  زیاند و نشده   ییحکمت کهن بازگشا   یهارگه  نیترو کهن   نیترق یاز عم  یخوب، برخ  یبدوانند. در زندگ  شهیخواننده ر

 اند. ها دور مانده از نگاه  دی شا ماترند اکه تازه  گرید ییهااست به رگه 

بخشی را انتشارات وزارت امور خارجه سال  اکبر صالحی و حسن علی اکبر صالحی« نوشته علی *»گذری در تاریخ خاطرات دکتر علی

 صفحه به چاپ رسانده است. ۷52در  1396

اندازی شد؛ و در همان سال اولین کتاب  راه   1393امور خارجه در سال    المللی وزارتواحد تاریخ شفاهی مرکز مطالعات سیاسی و بین

ها و سفرای  عنوان خاطرات دیپلمات   5،  1394آورد. در سال  تاریخ شفاهی سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران را به رشته تحریر در

چنین در این سال تدوین خاطرات وزرای سابق و  المللی کتاب تهران رونمایی شد. همنهمین نمایشگاه بین و کشورمان چاپ و در بیست 

ها و خاطرات خود را  اسبق امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در اولویت قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا در صورت تمایل ناگفته 

بق رئیس جمهور که ریاست  اکبر صالحی، وزیر سابق امور خارجه و معاون سادر اختیار واحد تاریخ شفاهی قرار دهند. جناب آقای علی

عهده داشتند، از افرادی بودند که به این خواسته پاسخ مثبت دادند. کتاب حاضر، مجموعه خاطرات ایشان  سازمان انرژی اتمی را نیز بر

 آمده است.است که در این واحد تهیه و به رشته تحریر در 

 344در  13۷5السالم سال شیرازی توسط نشر مدرسه امام علی علیه مکارماهلل تعالی فرجه شریف« را ناصر *»حکومت جهانی مهدی عجل

 داران متون مذهبی کرده است.صفحه تقدیم دوست 

از   لیدال  نیترکند که عالوه بر ذکر مهمیحکومت او بحث م  یها یژگی)عج اهلل فرجه( و و  یمورد ظهور حضرت مهدکتاب در  نیا

 است.  ده یبه ثبوت رس  یعقل از مسائل با ادله ی اریکتاب و سنت، بس
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حکومت    ی الزم برا  یهایآمادگ  ،یانقالب جهان  گر،یاقوام د  انیروشن، مصلح بزرگ در م  نده یباشد: آیقرار م  ن یمطالب کتاب بد  فهرست

که    ییهاو پرسش  ی مهد  رامونی پ  عهیش   ده یعق   یهایژگیآغاز انقالب، و  ی هانشانه   ،یدر منابع اسالم  یانتظار، مصلح بزرگ جهان   ،یجهان

 . نیدروغ  انیمدعو او  یآن مصلح بزرگ، روش حکومت جهان  ی روزیراه پ سته،برخا ده ی عق نیاز ا

 صفحه به چاپ رسانده است.  56در   1389*»بافت سرنوشت« نوشته فرح نادری را نشر نقش نگین سال 

نو    ینگرش  انسان بتواند   قیطر  نی آشنا سازد تا از ا  یح بشرتالش دارد مخاطبان را با اسرار رو  ،یداستان یتیدر روا  خودنگارنده در کتاب  

قرار داده   یبافیرا هنر قال  لیتمث  ن یبهره جسته و نماد ا  یلیکار از زبان تمث  نیا  ی برا  ی دست آورد. وکشف رمز درون خود بهه  نیرا در زم

گونه که نقشه و بافته،  است. همان   ریپذپود آن لمس   و   انسان در تار   کی  ی مختلف زندگ  ی هاکه جنبه   داردی م  انیب  لیتمث  نی . او با اتاس

  ی اره یمتصل است؛ زنج  گرید  قتیبه عامل حق  یریناپذبه طرز اجتناب   قتیامروز حق  ی رو در زندگنیااست، از  یکی  نه یرنگ پود با رنگ زم

آنچه که در    یاست حکمت تمام  ن یوجود آورده است. ارا به   شی خوه  تحول و تفکر انسان دربار  یبرا  ر،یناپذروشن و انکار  یاریکه مع

 .مینیبیاطرافمان م

 

 ن اینایناب ی برا کشور ی بانک ظام ی نریپذدسترس   بهی  نگاه 

 

 قاسم کفیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارتمحمد 

و   یدر انجام امور شخص شتریهر چه ب   ،یینایب ب یآس ی افراد دارا ژه یبه و ت، یمعلول ی در سطح جهان، افراد دارا یورا فن شرفتیامروزه، با پ

با    زیقابل مشاهده است. در کشور ما ن  یو اجتماع  یفرد  یدر همه سطوح زندگ  شرفت،یپ  نیاند. اتوانمند شده   یبه استقالل فرد  دنیرس

قصد    ادداشتی  ن یشده است. در ا  یمثبت  رات ییآنان دستخوش تغ  یو اجتماع  یفرد  ی زندگ  ،یینایب  بی آس  ی افراد دارا  ی هایورود فناور

قرار    یمورد بررس  رانیامر را در ا  ن یو ا  میرا از نظر بگذران  یینای ب  بی آس  ی افراد دارا  ی از امور مهم برا  یکی  ،یخدمات بانک  افتیدر  میدار

 .میده
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 ، 1391مردادماه    1۷مورخ    131164/91  ۀ به شمار  ران، یا  یاسالم  یجمهور  یبانک مرکز  ی بخشنامه اداره مطالعات و مقررات بانک  طبق 

نبوده و ملزم به همراه داشتن    یت یمحدود  گونهچ ی(  مواجه با هی)به جز خدمات حساب جاری  خدمات بانک  ه یدر استفاده از کل  ان ینایناب

 .ستندین گریشخص د

و    دانند یبدون داشتن همراه را حق خود م  ی خدمات بانک  افتیبخشنامه اقدام به در  ن یبا استناد به ا  نایبخشنامه، افراد ناب   ن یاز صدور ا  پس

  ی ادیموضوع مشکالت ز  ن یو ا  کنندیم  ی همراه خودداربدون    نایاز بانکها، از ارائه خدمات به افراد ناب   یگفته نماند که کماکان برخالبته نا 

 .قشر از جامعه به وجود آورده است نیا  یرا برا

شعب    زیها، اقدام به تجهاز بانک   یپکتوس، برخ  انیبنو شرکت دانش   ران یا  انینایانجمن ناب  انیطرح مشترک م  کی  یط  ر،یاخ  یهاسال  در

 یایافزار گونگار و نرم سامانه شامل دستگاه برجسته   نیاست. ا  ده یپسند   اریبس  یاقدام، اقدام  ن یاند که اکرده   انینایناب  ژه یخود به سامانه و

  ی به صورت صوت  ،یبانک  ی هاباجه نصب شده و اطالعات مندرج در فرم  انه یرا  ی رو  یبانک  ی هاافزار فرماست. در ابتدا، نرم   یبانک  یهافرم

شعبه    انه یبه را  ست یباینگار است که مسامانه، دستگاه برجسته   نیدر ا   ازیمورد ن   یهااز ابزار   گرید  یک یود.  شی خوانده م  نا یافراد ناب  یبرا

  ان ینایناب  ژه یو دی با استفاده از صفحه کل  یبانک یهافرم  لیبوده و تکم لیبر شگریو نما  دیصفحه کل ینگار دارابرجسته  دستگاه متصل شود. 

  ل یصورت خط بره نگار بدستگاه برجسته   لیبر  شگرینما  قیاز طر  ،ی بانک  یهااطالعات موجود در فرم   هیشود. کلیو توسط آنها انجام م

درخواست انواع    یهابه حضور همراه، فرم  از یقادر خواهند بود بدون ن  نا یناب انیسامانه، مشتر  نیا لهیوساست. به   ن قابل خواند  ان ینایناب یبرا

  ل یو بر  ی صوت  یهایو خروج  یوجه، خدمات کارت و ...، با استفاده از ورود   زیوجه، وار  افتیرا مثل افتتاح حساب، در  یبانک  اتیعمل

 .ردیگیمسئول باجه قرار م اریدر اخت اتیانجام عمل ی و برا  نتیباجه پر چاپگرشده توسط  لیتکم یهاکنند. فرم  لیتکم

باشد   م،یچند انتقاد را مطرح کن ن یسامانه، چند سوال و همچن  ن یها و شعب مجهز به ابانک  ست یل  یبا بررس میقصد دار  ادداشت، ی  ن یا  در

سامانه، در    نیها و شعب مجهز به ابانک   ست ی . الزم به ذکر است که  لندیآطرح، بر   نیامر، در صدد پاسخ و رفع نواقص ا  نی که مسئول

موجود است    دیسپ  ران یو روزنامه ا  رانیا  ان ینایانجمن ناب  تیوبسا  نی همچن   www.behzisti.irیکشور به نشان  یستیسازمان بهز  ت یوبسا

رسانی، در روزبه همچنین این آمارها طبق آخرین  .را به سهولت مشاهده کنند ل یذ یصحت و سقم آمارها  توانندیو خوانندگان محترم م

  گردآوری شده است.  1400مهر 

و    یبانک و مؤسسه مال  22که    م یمورد است که ما شاهد هست  29در کشور،    یو اعتبار  یها و مؤسسات مالاول: تعداد کل بانک   نکته 

دهنده آن  مؤسسات، نشان   یداد باالتع  نیاند. امجهز شده   انینایناب  ژه یبه سامانه و  ران،یا  انینای به همت شرکت پکتوس و انجمن ناب  ،یاعتبار

 .سامانه صورت گرفته است نیها به ابانک  زیدر تجه یتوجه  ابلاست که تالش ق

شعبه    40تنها بانک با    -1.  افتی  میدست خواه   ریز  یبه دسته بند   م،یقرار ده  یسامانه را مورد بررس  نیدوم: اگر تعداد شعب مجهز به ا  نکته 

 ترین بانک در این حوزه معرفی کرد. روتوان آن را پیش ویژه نابینایان یعنی بانک ملت، که میمجهز به سامانه خدمات  

http://www.behzisti.ir/
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شعبه از شعب    31و  32 ،3۷ بی به ترت  کیکه هر و بانک توسعه تعاون   بانک سپهت، شعبه مجهز: بانک تجار  30از  ش یبا ب یهابانک   -2

 نموده اند.  انینایناب ژه یخود را مجهز به سامانه و

 شعبه مجهز.  20شعبه مجهز: شامل بانک رفاه کارگران با   30تا  20 با  یها  بانک   -3 

  یکشاورز  یهابانک  شعبه،    12بانک مسکن با   شعبه،  13با    یشعبه، مل  15شهر با    ی:هاشعبه مجهز شامل بانک   20تا    10با    یهابانک   -4 

 . بهشع 10ملل با  یو اعتبار یشعبه و مؤسسه مال  11با  نده یو آ

  ی هاشعبه، بانک   4با    ران یالحسنه مهر اشعبه، بانک قرض   5صادرات با  بانک    شعبه،  8  با    ی : دیشعبه شامل بانکها   10کمتر از    یهابانک   -5

خود    بهشع  1هر کدام    نیانصار و کارآفر  ن، یپاسارگاد، اقتصاد نو  یها شعبه و بانک  2  نا یبانک و بانک سشعبه، پست   3با    انیرسالت و پارس

 .مجهز کرده اند ان ینایناب ژه یرا به سامانه و

شعبه خود را مجهز    10بانک، کمتر از    22بانک از    11است که    نیا   شودیکه به ذهن متبادر م  ینکته قابل توجه  نیآمار، اول   نیمشاهده ا  با

  ز یشعبه خود را به تجه  30از    شیبانک ب     3هستند و تنها    ی شعبه اتک ،بانک  4بانک،    11  ن یا  انیکرده اند که از م  انینای ناب  ژه یبه سامانه و

شعبه را به خود اختصاص داده بود، اکنون با    16رسانی پیشین تنها  روزالبته بانک ملت، که در به   .اختصاص داده اند  انینایناب  ژه یو  انهسام

 رفته است.  شعبه مجهز به سامانه خدمات ویژه نابینایان در صدر این لیست قرار گ 40

ها در شهر  بانک   یشعب تمام  ییایجغراف  عیتوز  یبا بررس  : نمونه  یها است. برا شعب بانک   ییایجغراف  ع یتوز  وه یمهم ش  ارینکته بس   گرید

با   بانک تجارت  تنها  بانک  4تهران،  و  د  یهاشعبه  با  ی، ملت و  مل  ،یپاسارگاد،  تجه  1و شهر  به  اقدام  مناطق    زیشعبه،  شعب خود در 

ا  زی بانک اقدام به تجه  4در واقع، تنها    د؛اننموده   یتر شهربرخوردارکم اند. الزم به ذکر است که بانک  مناطق کرده   ن یشعب خود در 

 یها، همگبانک   گریبانک قائل بود؛ اما د  نیا  یرا برا  یقابل قبول  ازیامت  ییایجغراف  ع یاز نظر توز  توان یاست اما م  یاشعبه پاسارگاد، تک

برابر امکانات    عیتوز  هیخالف اصل  اول امر بر  ن یاند که ادر نظر گرفته  انینایناب  ژه یخدمات و  ئهارا  یشعب مرکز و شمال شهر خود را برا

برخوردار مناطق کم  ای  یاه یحاشدر مناطق    ،یینایب   بی آس  یاز افراد دارا  ی اریدقت داشت که بس  دیکشور است. با  کیاتباع    یتمام  یبرا

محروم شده    انینایناب  ژه یدهنده خدمات وبه شعبه ارائه   یاز دسترس  یادیافراد ز  ،ییایجغراف  عیتوز  وه یش نیداخل شهر سکونت دارند و با ا

هستند. البته    یاستفاده مستقل از خدمات بانک  ی برا  یطوالن  یهامسافت  یاز ط  ریمختلف، ناگز  یهاو عالوه بر مشکالت فراوان در حوزه 

شعب خود در مناطق مختلف    عی و سپه، اقدام به توزت، ملت  رفاه، توسعه تعاون، تجار  یعنیشعبه،    20از    شیبا ب  یهامغفول نماند که بانک

  ان یمشتر  یرا برا  انینایناب  ژه یانات وشعبه با امک  کیاقل  ها، در هر استان، حد بانک   نیبود که ا  یمدع  توان یم  ی اند و تا حدکشور کرده 

بوده و    تختیپا  ینگارنده بر مناطق شهر  ینمونه، تسلط نسب  نعنواانتخاب شهر تهران به   لیذکر است که دل  انیاند. شاخود فراهم کرده 

  .اِعمال شده باشد زیکالنشهرها ن گریمشابه تهران، در د یممکن است الگو 
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امر اختصاص    نیخود در شهرها را به ا  یها، شعب مرکزاز بانک   یاست که چند   نیکه توجه نگارنده را جلب کرده ا  ی گریجالب د  نکته

که شرح   میهست یینایب  بیآس یافراد دارا  ی برابر امکانات برا عیشاهد عدم توز گر،ید یاه یبار از زاو نی حساب، دوباره و ا ن یداده اند. با ا

 .ن گذشتیاز ا ش یآن پ

  نی که مطرح است ا  یها وارد است، پرسش مهمبانک  یشده در بعض  زیو تعداد شعب تجه   ییایجغراف ع یتوز  وه یکه به ش  یعالوه بر انتقاد 

شعب    ن ییافراد مطالعه الزم جهت تع نیا ایها را بر عهده دارند و آشعب بانک نییانتخاب و تع تی مسئول  یاشخاص  ا یاست که چه شخص  

امر در حوزه    ان یاست، طبق معمول، متول  ن یشده را به عمل آورده اند؟ اگر چن   ن ییدر مناطق تع  نا یافراد ناب   تیجمعم  مورد نظر بر حسب تراک 

انتخاب    ن یقرار داده اند. و اگر ا  عییرا مورد تض  یینایب ب یاز افراد با آس  ی اریحق بس  ، یسهو  ا ی  ی با قصور عمد ت، یمعلول  ی امور افراد دارا

تر، در ادامه  شعب مناسب   شنهادی پکتوس، با پ  انیبنو شرکت دانش   رانیا  ان ینایاست که انجمن ناب  ستهی شا  ،بوده   یقیتحق  چیشعب بدون ه

 .ندیرا فراهم نما انینایناب ژه یو یاز خدمات بانک ی شتریامکان استفاده افراد ب ،یریپذراه دسترس

که توسط شرکت پکتوس و    یسازروش مناسب   ن یا  ا یاست که آ  ن یا  ز یاز لطف نباشد ن  یمطرح کردن آن خال  د یکه شا  یگرید  پرسش

  ی شتریبه مراتب کمتر، شعب ب یانه یامکان وجود ندارد که با هز نی ا ایراه ممکن است؟ آ نیها مورد توافق و عمل قرار گرفته، بهتربانک

جستجو    ییهادستگاه   ی باال  اری بس  مت یدر ق  توان یپرسش را م  ن یطرح ا  یاصل  لیمجهز شود؟ دل  ناینایناب  ژه یو  انهبه سام  رتریبا خدمات فراگ

  ب یآس  ی افراد دارا  ی برا  زیرا ن   یشتریکرد، بلکه شعب ب  ییجوتنها در صرف بودجه صرفهنه   ،ترنهیهزکم  یروش  افتنیبتوان با    دیکرد که شا

 .نمود ژه یمجهز به خدمات و ،یینایب

  ب یآس  ی به افراد دارا  یرساندر راه خدمات  ی گرید  اریکشور، نواقص بس  ی هااز بانک  یالزم است گفته شود که با وجود قدردان  ان،یپا  در

کشور، از    یهابه اتفاق بانک   بی قر  تیاکثر  ان،ینایناب  ژه یها به سامانه خدمات وشعب مختلف بانک  زیوجود دارد. با وجود تجه  یینایب

  سهواً   ای  عمداً   ،یینایب   ب یآس  یافراد دارا  ی خود برا  یلیموبا  ی هاشنی کیو اپل  هات ی وبسا  ها،بانکنترنت یا  یسازمناسب کردن و    ریپذدسترس

 یها و مؤسسات مالمورد توجه بانک  دینکته با نیاند. اکرده  یامر شانه خال نیها از ابتوان گفت که در واقع بانک  دیاند و شاغفلت کرده 

  ت ی رافع مسئول  ان،ینای ناب  ژه یها و مؤسسات به سامانه وشعب بانک   زیکه تجه   ردیکشور قرار گ  ینظام بانک  ارانک اندر دست   گریو د  یو اعتبار

  ی مرتبط با نظام بانک  ی هاتیها و وبساافزاراز نرم   یینایب  ب یآس  یآنان نسبت به فراهم آوردن امکان استفاده افراد دارا   یو قانون  یاجتماع

در بند ث ماده    یریپذعبارت دسترس  فیبا استناد به  تعر  ی«و قانون یاجتماع  ت یمسئول » در ادامه عبارت    ی کلمه قانون  د ی. قستی ن  یکشور

  ، یجوانب خدمات  یارگان متبوع در تمام  یرا مکلف به مناسبساز  ی و انقالب  یو عموم  یدولت  یدستگاهها  یکه تمام  2ماده    نیو همچن  1

  ی به طور کامل از سو  ن یقوان  نی ا  ی انجام گرفته است. اما متأسفانه تا به امروز، شاهد اجرا  کند،یم  ره ی حمل و نقل، معابر، ساختمانها و غ

  ی برا  یبه شکل صوت  یتیحل چالش امن  ،یبانک  یهارافزاو نرم   هاتی وبسا  شتریدر ب  :مثال  یبرا  کهی طوربه   ؛میاکشور نبوده   یدارنظام بانک 
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  ها ت یوبسا  نیگونه تراکنش در اانجام هر  یبرا  نایفرد ب  کیکمک گرفتن از    از  ریافراد ناگز  ن یو ا  ستیفراهم ن  یینایب بیآس  یافراد دارا

 .ها هستندافزارو نرم 

 .در کشور یینایب ب یآس یتمام افراد دارا  یو فرصت برابر برا  شتریهر چه ب یریپذدسترس  دیام  به

 

 STWزنده ماندن در طبیعت در بازی  

 

 علیرضا نصرتی، گیمر نابینا 

های پیش، نگاهی  شود ادعا کرد که نیازی به معرفی ندارد اما حسب شماره آوازه بازیِ انتخابیِ علیرضا آنقدر شنیده شده که تقریباً می

خواهیم گذاشت و ادامه معرفی و همینطور نمایش جزئیات بازی را هم به خودِ  خواهیم داشت به بازی و کلیاتی از آن را با شما در میان  

باز در انتهای همین نوشته برای بارگیری یا شنیدن، در دسترس عالقمندان  باز خواهیم سپرد. فایل صوتی بازی علیرضا و نسخه صوتی بازی 

 ها است.به این سری برنامه 

خط یا آفالین داشتند، یک بستر بازی برخط یا آنالین برای معرفی انتخاب شده  شکل برون ها همگی  این بار بر خالف گذشته که بازی

های نابینایی کمتر سابقه داشته  العاده بزرگ که نظیرش در فضای بازی ، نام یک بازی در ژانر بقا است. یک پروژه فوق1دبلیو تیاست. اس

دبلیو از  تیقصه مرگ و زندگی است و تالش برای گریز از نابودی. ماجرای اس  های ژانر بقا، قصه این بازی هماست. مشابه سایر بازی

ای، اکثریت قریب به اتفاق  شوید که در آن به خاطر وقوع یک انفجار هسته این قرار است که در آغاز بازی، شما با جهانی مواجه می

اید. در طول  هایی هستید که از این انفجار جان سالم به در برده انسان  اند و شما و سایر بازیکنان، تنهاها جان خودشان را از دست داده انسان 

 این بازی تمام تالشتان باید معطوف آن شود که با شکست دشمنان وحشی و از میان برداشتن انواع و اقسام موانع، از چنگال مرگ بگریزید. 

 16  15کرده است. سم وقتی شروع به طراحی این بازی کرد که    طراحی 2دبلیو را یک جوان نابینای آمریکایی به نام »سَم توپی«تیاس

بُعدی است  دبلیو یک بازی سه تیکند. اسروز میگذرد و هنوز هم خوشبختانه سم آن را به سال بیشتر نداشت. پنج سالی از عمر بازی می 

اند و چنانچه رایانه  بعدی طراحی شده ل سه ها هم به شکشود. صدا و محدوده حرکت بازیکنانش چپ، راست، باال و پایین را شامل می

 
1 Survive the Wild (STW) 
2 Sam Tupy 
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از حد  این جنس صدا های سخت اقلشما  این صدا ها برخوردار است میافزاری پخش  از لذت شنیدن  با توانید  مند  کیفیت هم بهره های 

از موسیقی برده است. ساخت موسیقی اسهای شنیدنی و هیجان شوید. سم  بهره  بازی  »آندره دبلیتیانگیزی هم در طراحی  به عهده  و 

 آهنگساز نابینا بوده است که احتماالً برخی از شما با نامش آشنا هستید.  1لویی«،

نکته که شما میتیاس این  با ذکر  البته  است؛  رایگان  پلتفرم  به حساب  دبلیو یک  را  امکانات  برخی  مبالغ کوچک،  پرداخت  با  توانید 

دهد که در طول مسابقه، با هم در ارتباط باشند. آنها  دن بازی به کاربران این امکان را میخط بوتان در این بازی اضافه کنید. برکاربری

انگیز و جذاب است که  دبلیو آنقدر وسیع و شگفت تیتوانند از طریق گفتگوی نوشتاری )چت(، برای هم پیام ارسال کنند. دنیای اس می

هایی است که تا درگیرش  ای توصیف کرد. از آن بازیصوتی چند دقیقه   صد کلمه یا یک پرونده توان همه جزئیاتش را در چند نمی

دبلیو آن است که روی سکوی پرش گارد بگیرید  تینشوید، نخواهید توانست به ُکنه ماجرا پی ببرید. پس، بهترین کار در مواجهه با اس 

را بفشارید و    5توانید کلید اف لی برایتان پیش بیاید میکه هرجا سؤاپا به درونش بپرید. نگران مشکالت احتمالی هم نباشید؛ چراو جفت 

روز زبان در میان بگذارید. معموالً در هر ساعت از شبانه زبان چت را بر روی فارسی تنظیم کنید و سؤال یا ابهام را با سایر کاربران فارسی

باز  ا بدهد. برای شروع البته بهتر است به نسخه صوتی بازی شود که جوابتان رزبان پیدا میکه سؤال بپرسید، باالخره یکی دو هموطن فارسی

گوش کنید که علیرضا مثل همیشه برای تولیدش زحمت زیادی کشیده است. هدفون را هم فراموش نکنید تا بتوانید از تمام جزئیات  

بر را مرور کرده های میان ظیمات و کلید ای از تناستفاده کنید. علیرضا هم بازی را تا چند مرحله با شما پیش رفته و هم این که خالصه 

رسانی است، از این لینک بارگیری کنید. این شما و این هم اوج  روزدبلیو را که خوشبختانه مدام هم در حال به تیتوانید اس است. شما می

 هیجان با علیرضا! 

 

 آموزان دیروز و دانشجویان امروزای در وصف دانشنامهتوهم

 

 نویسنده: یخ نکنی نمکدون! 

خاطر، در این یادداشت کامالً تخصصی  همین آموز را گذراندیم و در این ماه روز دانشجو را در پیش رو داریم. به در ماه گذشته روز دانش 

 هیم پرداخت. آموزان نابینا در مدارس و شرایطشان در بدو ورود به دانشگاه خواو علمی، با دانش سرشار خود به بررسی وضعیت دانش 

 
1 Andre Louis 
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رسند. مثالً این که رونالدو بهتر است یا مسی. یا این که علم بهتر است یا ثروت. یکی  وقت به جواب قطعی نمیاصوالً بعضی سؤاالت هیچ 

صورت  آموزان نابینا در مدارس اختصاصی خودشان بهتر است یا این که به نفعشان است به از همین سؤاالت این است که تحصیل دانش 

حال اکثر هرتوان گفت طرفداران کدام ایده بیشتر هستند. اما به قی در مدارس عادی و با استفاده از معلم رابط تحصیل کنند. هنوز نمیتلفی

 اند.نابینایان تمام یا بخشی از دوران تحصیل خود را در مدارس استثنایی گذرانده 

آموزانی که ساکن شهرستان هستند.  روزی هستند؛ یعنی دانش موالً شبانه های مدارس نابینایان این است که این مدارس معیکی از مشخصه 

توان  آموزان در خوابگاه میمورد حضور دانشخاطر گاهی در همینبرای تحصیل در این مدارس در خوابگاه این مدارس اقامت دارند. به 

 دفعه به ذهنمان رسید. دیگر! یک از این شعر استفاده کرد که نشود فاش کسی آنچه میان من و توست. خب شعر است 

روند و  گذرانند. اگر هم روزانه باشند با سرویسشان به خانه میآموزان این مدارس، اگر شبانه باشند، معموالً در خوابگاه وقت میدانش 

مخالف در ارتباط نیستند.  خاطر چندان با جنس  همینآموزان نابینا در اجتماع خیلی کم است. به آیند. از این رو، معموالً حضور دانش می

اصالً چه لزومی دارد که نابینایان با جنس مخالف حتی حرف بزنند وقتی در داخل مدارس انواع و اقسام امکانات رفاهی و بهداشتی در  

 اختیارشان است! 

ه بارز آن هم صف طوالنی آنها  اند. نمون ها فرصت ساخته که همیشه از محدودیت البته هرگز نباید خالقیت نابینایان را نادیده گرفت. چرا

چرخ زدن با موتور و  در مقابل تلفن عمومی مدرسه است که مزاحم تلفنی شدن برای خوابگاه مدرسه جنس مخالف را جایگزین تک

با چندین قلم آرایش در مقابل مدارس پسرانه کرده  جا جایز است که نهایت  اند. همیندوچرخه مقابل مدارس دخترانه و حضور مؤثر 

ناپذیر  زدنی، این مسائل اجتنابقدیر و تشکر را از مشاوران حاضر در مدارس ویژه نابینایان داشته باشیم که با نهایت تدبیر و مهارت مثال ت

وجه حضورشان در مدارس به خوردن چای در دفتر مدرسه و  هیچاند و به آموزان نابینا از ریشه حل کرده دوران نوجوانی را برای دانش 

 شود.سالن ورزش خالصه نمی بازی در 

های آنها فقط به آموزش محدود نیست.  های بارز مدارس نابینایان، عملکرد بسیار خوب آنها در زمینه پرورش است و فعالیت از ویژگی 

تا مچ  آموزی در این مدارس دستش های نامتبوع ندارد. هیچ دانش آموزی در این مدارس رفتار نامتعارف و تیک طوری که هیچ دانش به 

درستی رود و به آموزی در این مدارس موقع غذا خوردن تا آرنجش در ظرف غذا فرو نمیدر دهان یا چشم یا دماغش نیست. هیچ دانش 

کنند، از نظر رفتار اجتماعی یکی از  آموزان نابینا که در مدارس نابینایان تحصیل می کند. از این رو، دانش از قاشق و چنگال استفاده می

 ها هستند. بهترین 

آموزان  در مدارس نابینایان همیشه امکانات تحصیلی به بهترین شکل ممکن فراهم است. منابع درسی قبل از امتحانات قطعاً به دست دانش 

از آن دانش می تا قبل  این رو، همواره دانش رسد و  از  نیازی به آنها نخواهند داشت.  نظر علمی در گروه  آموزان هیچ  از  نابینا  آموزان 

به هترین ب هم  کمکی  امکانات  هستند.  میها  یافت  نوت وفور  از  استفاده  اینترنت،  به  دسترسی  بهره شود.  و  پیشرفته تیکر  از  ترین  مندی 
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هاییست که داده شده و امیدواریم در آینده ای  ها قولهای تحصیل در این مدارس است. البته این های روز دنیا از دیگر مزیتتکنولوژی 

شان استفاده کنند. البته اگر تا آن زمان با پیشرفت علم هنوز نابینایی باقی  نوادگانمان بتوانند از این امکانات برای تحصیل کامالً نزدیک  

 مانده باشد. 

شود.  سخت کنکور، وارد دانشگاه میبا تمام آنچه که گفته شد، بعد از اتمام دوران تحصیل در این مدارس، فرد نابینا با عبور از مانع سر

آیند تا بتواند در دانشگاه بدون هیچ  های موجود در این مدارس به کار دانشجوی نابینای تازه وارد می ینجاست که امکانات و رهنمود ا

 مشکلی به تحصیل خود ادامه دهد.

خم ماجرا وتی با چمراحآموزی هم خوابگاهی بوده، به اگر نیاز به اقامت در خوابگاه دانشجویی باشد، دانشجوی نابینا که در زمان دانش 

هایش به او  خوابگاهی ها و هم اتاقیتواند در انواع روابطش با سایر هم تر است و این میتجربه آشناست و حتی از دیگر دانشجویان هم با 

یا خوابگاه  آید و به خانه طور کامل مستقل است. یعنی خودش با عصای خودش به دانشگاه میوارد، به کمک کند. دانشجوی نابینای تازه 

آموزی خود به دفعات با جنس  ها نیست. از آنجا که این فرد در دوران دانش گردد. اصالً متکی به دیگران و آژانس و این حرفبرمی

ی، به  طور کامالً طبیعدهد. برای نمونه: به مخالف در ارتباط بوده، هیچ رفتار نامتعارفی در دانشگاه در مواجهه با این افراد از خود نشان نمی 

افتد. البته این اشکالی ندارد و نشان دهنده  محض سالم کردن یک جنس مخالف به او، به فکر رزرو تاالر عروسی و بلیت ماه عسل می

ایم که دوستان عاشق صدای خانمی شدند و بعداً کاشف به عمل  شدت صداشناسند. مورد داشته نگری اوست. حتی آقایان نابینا به آینده 

 خاطر نباید به این افراد خرده گرفت.همینشناسد و به سال نمیو تر است. البته عشق سنیست سالی از او بزرگآمده که طرف ب

خاطر این بوده که قصد داشته  ریخته است، صرفاً بههموارد، اصالً از نظر رفتار اجتماعی مشکلی ندارد. اگر لباسش به دانشجوی نابینای تازه 

اش نکند نابینا نیست!  کنند. اصالً نابینایی که دست در جاییگران است که متفاوت بودن او را درک نمیمتفاوت باشد. این مشکل دی

هایشان  بازیشان باشند و با این پاستوریزه ها را محکوم کرده و از نابینایان عزیز انتظار دارد که خود واقعیبازیمثبتشدت این بچه نگارنده به 

 کل ایجاد نکنند.نوعان خود مشبرای سایر هم 

های مختلف از اساتید دانشگاه است. به جرأت آمار نمراتی که این  یکی از اقدامات قابل تقدیر دانشجویان نابینا، گرفتن نمره به روش

  رقمی هم شده باشد. البته تقصیر خودشان نیست. اند، حسابش از دست ما خارج شده و شاید حتی چند دوستان از اساتید دانشگاه گرفته 

پذیر شود. یا این که دستگاه ضبط صدایشان خراب  اند دسترسپذیر نشده یا بهتر است بگوییم نخواسته منابع درسی آنها برایشان دسترس 

ها را ضبط کنند. از این رو، یا استاد خودش با زبان خوش نمره را باید بدهد، یا اگر نداد، خود دانشجوی نابینا  اند کالس شده و نتوانسته 

های  گیری منشیکارناپذیر، به های اخذ نمره از اساتید انعطافترین راه گیرد. اصالً نمره دادنی نیست، گرفتنیست. یکی از رایج میآن را  

آورد و دانشگاه هم معموالً با این  هماهنگ در جلسات امتحانیست. از این رو، معموالً فرد نابینا منشی خود را با خودش از خانه یا فامیل می

ها نیروی کافی برای پوشش این موضوع ندارد. در کل دانشجویان نابینا خیلی راضی به زحمت  ع مشکلی ندارد چون خیلی وقت موضو
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های الزم را انجام  ها هم کامالً در این زمینه همکاریکنند خودشان مشکالتشان را حل کنند. دانشگاه دانشگاه برای آنها نیستند و سعی می

ها با آنها، از تمامی مدیران و مسئولین  خاطر این همه توجه و همکاری دانشگاه ینجا از طرف تمام دانشجویان نابینا به دهند و جا دارد هممی

 دانشگاهی کشور نهایت تشکر را داشته باشیم. 

شود، اگر بر این باورید  کنید شهریه آنها دیر پرداخت میشوند. اگر فکر میهای حمایتی کامالً پشتیبانی میدانشجویان نابینا از طرف نهاد 

نهاد  از طرف  نابینایان هیچ حمایتی  برای  قابل مطالعه  به فرمت  تبدیل منابع درسی  برای  کنید که وسایل  شود، اگر تصور میها نمیکه 

 عوض کنید. تر در دانشگاه برایشان به مقدار کافی فراهم نیست، سخت در اشتباهید و بهتر است عینکتان را  توانبخشی برای تحصیل راحت 

صورت تلفیقیست.  توان گرفت این است که تحصیل در مدارس نابینایان برای آنها بسیار بهتر از تحصیل به ای که از این مطلب مینتیجه 

مستقل    آموز نابینا با تحصیل در مدارس نابینایان همآموزان نابینا برنامه دارد. دانش چرا که مدارس نابینایان برای تمامی ابعاد زندگی دانش 

شناسد و هم تمامی امکانات تحصیلی برایش فراهم است و بعد از ورود  خوبی میشود، هم جنس مخالف را به شود، هم اجتماعی میمی

شود و با آمادگی ذهنی، روحی و جسمی  هایی که در این مدارس دیده، با هیچ چالش جدی مواجه نمیبه دانشگاه هم به پشتوانه آموزش

نهاد اه میکامل وارد دانشگ از طرف  باشد،  اگر هم کمبودی داشته  برطرف میشود و  برایش  شود و آب در دلش تکان  های حمایتی 

 خورد. نمی

های مفید و  کنم که قبل از نگارش این یادداشت سراسر علمی، به یکی از دوستان خوبمان که در زمینه پخش دارو جانب اعتراف می این

داشتند مراجعه کرده و به دلیل داشتن سردرد از ایشان طلب کمک کردم. ایشان هم یک داروی بسیار مقوی و  سرشار از نشاط فعالیت  

مؤثر به بنده دادند که چند ثانیه بعد از مصرف آن، سردردمان کامالً برطرف شد و احساس شادابی و نشاط عمیقی ما را فرا گرفت. از این  

کم سردردمان در حال بازگشت است و احساس  درآورده و تقدیم خوانندگان مانا کنیم. اما کم  رو بر آن شدیم تا این مطلب را به نگارش

مان دچار تردید شویم. از  های کنیم اگر بیش از این مطلب طوالنی شود، در مورد باور داشتن خودمان هم نسبت به خیلی از صحبت می

های خاص را نیاز  کنیم که هر کس شماره دوست فعالمان در زمینه دارو میرسانیم و اعالم  جا این مطلب را به پایان میاین رو، همین 

ها را از ما دریافت کند. البته قبل از نوشتن این یادداشت، تعدادی از  های ارتباطی با ماهنامه مانا این شماره تواند از طریق راه داشت، می

اطالعات حساب بانکی خود را در اختیارشان بگذاریم. در طول نوشتن این  مسئولین مربوطه با بنده تماس داشتند و با اصرار زیاد خواستند  

با ما همراه بودید  مان آمد که به شدت کنجکاویم که آنها را بخوانیم. از این مطلب هم چند پیامک برای  که تا پایان ایم مطلب علمی 

 ده بودیم!خواستید نخوانید ما که مجبورتان نکرمزه هم خودتان هستید. میممنونیم. بی

 امضا: یخ نکنی نمکدون! 
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 های صوتی و متنیگیری پرونده بار

گزارش چهار بسته عبارتند از:    ن یشما قرار گرفته است. ا  اریثابت مانا در اخت  یچهار بسته صوت   شه یماه مثل هم  نیا

که در این شماره سنجری، مهندس منصور شادکام    له ی، ارائه شده به وس1400  آبان   ران،یا  ان ینایعملکرد انجمن ناب

با    بازیباز  ،یسرمد  ریو ام  یهاشم  دیام  یبا اجرا  شخانیپکند،  و را همراهی میمسؤول انجمن در کرمانشاه هم ا

ها را مثل  پادکست   نی. تدوزاده ی نینائ  یرهادیم  یکنندگ  هی به اجرا و ته  کار  ستیبگو چو    ینصرت  رضایعل  یزبانیم

 عهده داشته است.  به   ماسولهآذر  اشکان  شهیهم

  د ی تا بتوان  دیانتخاب کن  یریبارگ  یرا برا  کیهر    تان،قه یسل  ای  ازیمتناسب ن  دیتوانیکه شما م  میاکرده   هیاز مانا را ته  یمختلف  یهاما نسخه 

  د یتوانیم دی تر باشراحت  ی. اگر با نسخه صوتدیشماره را مطالعه کن  نیمطالب ا نترنت، یبه ا  ازیو بدون ن  دی داشته باش اریدر اخت  کجایمانا را 

شماره    نیا د،یپسندیرا م  یاگر نسخه متن  ن ی. همچندیدانلود کن  نجایاز ا(  ZIPپرونده فشرده )  کیشماره را در قالب    ن یمجموعه مطالب ا

 . دیکن یریبارگ نکی ل  نیاز اهم   الامیتو به صورت اچ  نجا یاز ا افیدی از مانا را به شکل پ
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