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 ساالنه حدود ۵هزار نفر 
به فلج مغزی دچار می شوند

کید بر  شــهروند| مشــاور وزیر بهداشــت در امــور توانبخشــی بــا تأ
اینکه خدمــات توانبخشــی پزشــکی بایــد به تدریج تحت پوشــش 
بیمه قرار گیرد، گفت: »بر اساس این نکات قرار شد برنامه کشوری 
توانبخشــی پزشــکی تدوین شــود که بیش از 2 ســال برای آن زمان 

گذاشتیم و حاصل آن به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد.«
ح  محمدتقــی جغتایــی در نشســتی خبــری دربــاره نقــش طــر
تحول ســالمت در گســترش خدمــات توانبخشــی، گفــت: »برنامه 
تــا  کشــوری اســت و پیگیــری می کنیــم  ابــالغ شــده  توانبخشــی 
بخش هایــی از برنامــه توانبخشــی در قانــون هفتــم توســعه کشــور 
گنجانــده شــود تا بــه تغییــرات دولت ها ربطــی پیدا نکند. از ســوی 
دیگــر خرســندیم کــه در مناظــرات انتخاباتــی اغلــب کاندیداهــا به 
موضوع توانبخشــی پرداختند و این نشــان می دهــد کاندیداها به 

این ضرورت ها توجه دارند.«
او افزود: »برنامه کشــوری توانبخشــی پزشــکی توســط وزارتخانه 
بــه دانشــگاه های پزشــکی ابــالغ شــده اســت. حــوزه توانبخشــی 
کــه بخــش ســالمت آن متوجــه مــا در وزارت  گونــی دارد  ابعــاد گونا
بهداشــت اســت. از طرفی در رهنمودهای کلی ســالمت که توسط 
مقــام معظم رهبری ابالغ شــد یکی از بندها این اســت که خدمات 
ســالمت اعم از درمان، پیشــگیری یا توانبخشــی به شــکل عادالنه 
به مردم ارایه شــود و برای اقشــار آســیب پذیر در دســترس باشد. از 
طرفــی در برنامه هــای تشــریحی وزیــر محتــرم بــه مجلــس شــورای 
اســالمی نیز در بندی به تعیین برنامه کشــوری توانبخشی پزشکی 

اشاره شده بود.«
جغتایــی ادامــه داد: »در طــول ســالیان قبــل به ویــژه از 2014 بــه 
بعد ســازمان بهداشــت جهانی برنامه ای ویژه در حوزه توانبخشی 
تعییــن کرد تــا این خدمات در دســترس باشــد و گســترش یابد. در 
ســال 201۷ این موضوع دقیق تر بررســی شــد و اصل هایی برای آن 
تعیین و مشخص شد که خدمات توانبخشی پزشکی باید در تمام 
سیاســت های درمانی تســری یابد و همچنین درون ســاختارهای 
ارایــه خدمــات ســالمت، ســاختار خدمــات توانبخشــی هــم وجود 
داشــته باشــد. خدمــات توانبخشــی دیگــر نباید ســطح ســوم ارایه 
خدمات باشــد و باید در ســطوح ارایه خدمات پیشــگیری و درمان 

ادغام شود.«
کــه خدمات  جغتایــی افــزود: »همچنین اصــل دیگــری می گوید 
توانبخشــی پزشــکی باید به تدریج تحت پوشــش بیمه قــرار گیرد. 
از طرفــی وســایل کمکــی توانبخشــی ماننــد ســمعک، ویلچــر و... 
در اختیــار قــرار گیرد. بر اســاس این نکات قرار شــد برنامه کشــوری 
توانبخشــی پزشــکی تدوین شــود که بیش از 2 ســال برای آن زمان 

گذاشتیم و حاصل آن به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد.«
او در تشــریح جزئیــات ایــن برنامــه، اظهــار کــرد: »برنامــه مــا این 
اســت که خدمــات توانبخشــی در نظام ارایــه خدمات دیگــر ادغام 
کــز ارایــه خدمات توانبخشــی گســترش یابــد. همچنین  شــود و مرا
اقداماتی در راســتای گســترش خدمات نظام غربالگری ارایه شــود 
که بیماران زودتر شناســایی شــوند. نکته مهم دیگر تحت پوشــش 
رفتن خدمــات توانبخشــی اســت. در عین حــال نیز نبایــد از نکات 

پژوهشی غافل شویم.«
کنــون  مشــاور وزیــر بهداشــت در امــور توانبخشــی، ادامــه داد: »ا
خیلی از خدمات توانبخشی در کشــور ارایه می شود ولی مشکل ما 
در خدماتی اســت که نیاز به کار تیمی دارد مانند افراد دچار سکته 
مغــزی، قطع عضــو، ضایعــات پیش رونــده و... که ایــن بیماری ها 
گیــرد و تمرکــز مــا بــر ایــن  بایــد در دســته خدمــات اولویــت دار قــرار 

خدمات است.«
گرفتــه در  او افــزود: »بــر اســاس پیش بینی هــا و بررســی صــورت 
کشــور ســاالنه حدود 100 هزارنفر دچار ناتوانی ناشی از سکته مغزی 
می شــوند که به درمان جواب می دهند. حدود  ۳هزار نفر در سال 
دچار ضایعه نخاعی می شــوند، حدود 4هزار تا ۵هزار نفر دچار فلج 
مغزی می شــوند، شــیوع اوتیســم ســاالنه 1۵ هزار نفر اســت و قطع 
عضو حدود 2هزار نفر در ســال است. همچنین شــیوع پارکینسون 
ســاالنه حدود ۵هزار نفر است و ســاالنه حدود 2هزار بیمار مبتال به 

MS به جمعیت بیماران اضافه می شود.«
گفــت: »یکــی از بیماری هــای شــایع،  مشــاور وزیــر بهداشــت، 
دمانــس یا آلزایمر اســت زیــرا امید بــه زندگــی افزایش یافته اســت و 
جمعیت ســالمند که در خطــر ابتال به این بیماری هســتند بیشــتر 
می شــوند. پیش بینی هــا می گویــد 200 هــزار نفــر در آینده بــه نوعی 
گــر پیشــگیری نشــود دچــار  دچــار اختــالل حافظــه می شــوند کــه ا

بیماری های پیش رونده می شوند.«
کنــون هــم حــدود 1۵ هزارنفــر در حــوزه توانبخشــی با  او افــزود: »ا
مجوزهای ما خدمــات ارایه می دهند و در ســطح دنیــا خدمات ما 
قابل قبول اســت. حدود 140 مرکز جامع توانبخشی داریم و حدود 
۷هزار دفتر کار یا مطب دایر شــده اســت. بر اســاس برنامه کشوری 
بایــد بتوانیم تا ســال 1404 خدمات غربالگــری را 2۵ درصد افزایش 
کز ارایــه خدمات توانبخشــی نیز بایــد ۳0 درصد افزایش  دهیــم. مرا
کز تخصصی ندارند برایشــان ایجاد شــود.  یابند و گروه هایی که مرا
برای تأمیــن اهداف باید آموزش و پذیرش دانشــجو تقویت شــود و 
دیگر رشته ها نیز اصول اولیه را آموزش ببینند. برای تحقیقات هم 
باید شــبکه ملی تحقیقات توانبخشی ایجاد شود و تکنولوژی های 

توانبخشی به روز شود.«

راضیــهزرگــری| همــه ســبدها ولو اســت روی 
از روتین هــای  یکــی  تلنبــار. حصیربافــی  هــم 
زندگی شان است اما نمی دانستند این سبدها 
را باید چگونــه ،کجا و با چه قیمتی بــرای فروش 
عرضــه کننــد و پــول دربیاورنــد.  نه مشــاوره ای 
دارند و نه حمایتی؛ فصل خشکسالی که شروع 
می شــود اهالــی کاشــمر و روســتاهای اطرافش 
گنــدم بــرای  ســخت تر می تواننــد ســاقه های 
حصیربافی پیدا کنند. آنها کارشان را بلد هستند 
بــه بهتریــن شــکل و بــا خالقانه تریــن روش ها. 
سبدهای محکم می بافند؛گلیم پالس می بافند 
اما چرا در ســختی زندگی می کنند؟ چون کسی 
نیســت که به آنها بگوید گیر صنایع دستی روی 
هم تلنبار شده شان کجاست؛ ارزش کارشان را 

نمی دانند ؛ بازارشان را پیدا نکرده اند.

نــوازشروحبــاتماشــایدستســازههای
بشر

دست ســازه های  و  صنایع دســتی  دیــدن 
کثــر آدم هــا جــذاب و چشــم نواز  هنــری بــرای ا
است؛ از قالی های هزار نقش و رنگ دست بافت 
گرفتــه تــا ســوزن دوزی های تودرتــو و منظــم و 
معرق کاری هــای بی نظیــر. در دنیای مکانیکی 
و ماشــینی امروز که نشــانه اســتیالی صنعت بر 
روح آدم هاست، تماشــای صنایع دستی یعنی 
دمیــدن لطافــت بــه زندگی خشــک و بــی روح. 
ظرافــت و زیبایی دست ســازه های هنری مثل 
کثــر مــا آدم هــا در زندگی های  نــوری اســت کــه ا
روزمره مان به آن نیاز مبرم داریم تا با تماشای آن 

روح مان را جال بدهیم.
 صنعتی که زاییده روح آدم ها و نشــان دهنده 
کــه بــا مــواد  آئیــن فرهنگ هاســت. محصولــی 
اولیه  بومي، به کمك دســت و ابزار دســتي خلق 

می شود، بدون شک زنده است و روح دارد.
 صنایع دستی شــاید در طول سال ها نسل به 
نســل با فراز و نشــیب های زیادی مواجه باشــد 
اما همین نیاز همیشگی بشر به زیبایی شناسی 
در زندگــی مــدرن، نمی گــذارد صنایع دســتی از 
بین برود. با این همه در کشــور ما متأســفانه به 
این هنر صنعتی بهای چندانی داده نمی شــود 
تضمینی بــرای ادامه حیات رشــته های بســیار 

صنایع دستی وجود ندارد.
 

تأسیس»شــورايجهانيصنايعدستي«،
بهعنواننهادوابستهبهيونسكو

پــس از جنــگ جهانــي دوم، صنایع دســتي 
بــا محتــواي هنــري و فرهنگــي، مــورد توجــه 
دهــم  در  گرفــت.  قــرار  پیشــرفته  کشــورهاي 
ژوئــن/ بیســتم خــرداد ســال 1964نخســتین 
همایش  جهاني با شــرکت مســئوالن اجرایي، 
اســتادان دانشــگاه، هنرمنــدان و صنعتگــران 
کشــور جهــان، در نیویــورك برگــزار  بیــش از 40 
شــد.در قطعنامه  پایاني آن همایش، تأسیس 
»شــوراي جهانــي صنایع دســتي«، به عنــوان 
نهاد وابســته به یونســکو تصویب  شــد. سالروز 
تأســیس این همایــش، به عنــوان »روز جهاني 
بــا  اســت.  شــده  نامگــذاري  صنایع دســتي« 
صنایع دســتي،  جهانــي  شــوراي  راه انــدازي 
صنایع دســتي و ســنتي، به صــورت بخشــي از 
حیــات فرهنگــي- اقتصــادي ملت هــا، مــورد 
توجه قرار گرفت. ایران، از ســال 1۳4۷از طریق 
سازمان صنایع دستي کشــور، به عضویت این 
شــورا درآمد و در مجمع آســیا و اقیانوســیه  آن، 

مشغول فعالیت شد.

سبدهایشرامحكمترازمادرشمیبافدتا
خودراثابتکند

بهجت نبوی، کارآفرین حوزه صنایع دســتی 
و حامی زنــان و کودکان آســیب دیده اجتماعی 
فــروش  و  تولیــد  رونــد  مصائــب  از  او  اســت. 
صنایع دســتی در روستاهای منطقه کوهسرخ 
کاشمر در خراســان رضوی به شهروند می گوید: 

»مــردان و زنــان روســتاهای کاشــمر همه شــان 
کوچــک 8  حصیربافــی می داننــد. بچه هــای 
ســاله و 10 ســاله هــم به ایــن کارهــا عالقــه دارند 
گرفتــن ایــن هنــر از همدیگــر ســبقت  و در یــاد 
می گیرند.  می خواهند خودشــان را ثابت کنند 
و ســبدهایی می بافند که محکم تر از سبدهای 
مادرشان باشد، اما این ظرفیت های ارزشمند 
را نهــادی قدر نمی داند. مســئوالن می آیند، به 
آنهــا ســر می زننــد و عکــس می گیرند و برایشــان 
مثــال  هــم  نهایــت  در  می گذارنــد.  نمایشــگاه 
کارهایشان با 200 هزار تومان فروش برمی گردد.«

را  نفــر   ۷ کــه  خانمــی  می کنــد  تعریــف  او   
تحــت پوشــش داشــت، ایــن هنــر را خــودش و 
بچه هایش بلد بودند اما ساقه برای حصیربافی 
کــم داشــتند: »همیــن بانــو دختــری 1۵ ســاله 
داشــت که از تــرس شــوهر کــردن خــودش را 1۳ 
گر  ســاله جلوه می داد. این روســتاییان شریف ا
صنایع دســتی پررونقی داشــته باشند فرهنگ 
اجتماعی شان هم رشد می کند و از آسیب ها رها 

می شوند.«
 ایــن کارآفریــن کــه بالــغ بــر 1۵ ســال اســت در 
حوزه هــای مختلف حمایــت از آســیب دیدگان 
فعالیت کــرده دوســت دارد تغییــری در جامعه 
کنــد: »ســاختار فکــری بایــد  روســتایی ایجــاد 
گر قرار اســت به صنایع دســتی نگاه  تغییر کند. ا
کنیم باید بدانیم این ســبد به چه قیمتی از این 
خانه درآمده اســت.«  او از زنی می گوید که چند 
ساعتی را پیشش بوده و فهمیده که همسرش 
معتاد و بیــکار در خانه می چرخد و او با مشــقت 
در هوای گرم با بچه کوچک می نشیند به حصیر 
بافــی: »یک گوشــه خانه حصیر بــود؛ یک جای 
دیگــر صابون هایــی کــه درســت کــرده بــود و آن 
طرف هم میوه های خشــک کــرده اش، اما چه 
سود که نمایشگاه ها بســیار کم رونق و کم فروغ 
اســت و کمــک زیــادی بــه تولیدکننــدگان ایــن 

صنایع نمی کند.«

بایــدبدانیمچهکنیمکهمشــاغلخانگیو
صنايعدستیبهکسبوکارتبديلشود

گر واقعا دلســوز   نبوی معتقــد اســت نهادها  ا
کســب  روی  هســتند،باید  صنایع دســتی 
و کار تمرکــز کننــد. بایــد بدانیــم چــه کنیــم کــه 
مشاغل خانگی و صنایع دســتی به کسب و کار 
تبدیل شــود؟ روســتایی تولیدکننده یک سبد 
حصیــری حتــی نمی دانــد قیمــت محصولــش 
چقدر بایــد باشــد. کاش مســئوالن کنار عکس 
گرفتن هایشــان مشــاوره هــم بدهنــد بــه ایــن 

بندگان خدا.
گر اهالی این منطقه روی صنایع دســتی   ا
کار کننــد و بــازار صنایع دستی شــان را احیــا 
کننــد خیلــی بهتــر از دامــداری و کشــاورزی 
است که متأثر شــدید از خشکسالی ها شده 

است. صنایع دستی روستایی را دریابید.
 نبوی از احیای یک صنعت قدیمی خراســان 
رضــوی کــه در حال فراموشــی بــود به شــهروند 
می گوید: »دو ســه ســال اســت روی گلیم پالس 
کــه بافــت متفــاوت از  کار می کنیــم. محصولــی 
گلیم های قدیم طرح پیچشی دارد. روش های 
جدیــد بــا نخ هــای ظریف تــر و اســتقبال بیشــتر 
گــره ای نیســت. وقتــی  جوانــان؛ ایــن گلیم هــا 
نمایشگاه راه انداختم، روستاییان ابتدا خیلی 
مقاومــت می کردنــد نمی آمدنــد و بــا واســطه 
محصول شــان را می فرســتادند. چــون اساســا 
اعتمــادی نداشــتند و فرآینــد ارایــه محصــول 
و بازاریابــی را بلــد نبودنــد. بــه همیــن دلیــل 
هم  ارتباط برقرار نمی کردند، اما وقتی افراد موثر 
روستا آمدند و روستاییان هم راه افتادند و حاال 
مــن خوشــحال می شــوم وقتــی زنی روســتایی 
،سومین گلیم پالســش را با ســفارش مستقیم 
مشتری می بافد. با این همه آنها نگران هستند 
چون تضمینی برای توســعه کســب و کارشــان 

ندارند.«

ازســفالوشیشــهوفلــزگرفتهتــاطراحیو
مینیاتوروتذهیب

می توانــی  می دهــی  کــه  هنــر  کنکــور   
صنایع دســتی را بــرای تحصیل انتخــاب کنی، 
اما دانشــگاه های محدودی شــامل این رشــته 
می شــوند مخصوصــا دانشــگاه های دولتی که 
خیلی کم این رشته را دارند. صنایع دستی از آن 
رشــته هایی اســت که رتبه خوبی برای پذیرش 
می طلبــد و در ســال های اخیر جزو رشــته های 
پرطرفــدار شــده. هالــه ایرانخــواه، دانشــجوی 
صنایع دستی دانشگاه هنر است. او به شهروند 

از جذابیت های رشته تحصیلی اش می گوید: »از 
سفال و شیشــه و فلز گرفته تا طراحی و مینیاتور 
و تذهیــب؛ با همــه این رشــته ها تا حــدودی در 
طول دانشگاه آشنا می شــویم و چه از این بهتر. 
در نهایــت یکــی از ایــن متریال هــا را به صــورت 
تخصصی ادامه می دهیم و در سال آخر دانشگاه 

به صورت تخصصی کار می کنیم.
 رشــته صنایع دســتی بــرای آدم هــا خیلــی 
جذاب اســت.« هاله وقتی وارد دانشــگاه شــد 
تصــوری متفــاوت از ایــن رشــته داشــت: »فکر 
می کــردم رشــته ای قدیمــی اســت و نمی توان 
صنایع دســتی امــروزی را تجربه کــرد. ولی این 
مهــارت کامــال بســتگی بــه شــخص دارد. یکی 
شــاید تذهیب ســنتی را یــاد بگیــرد و همــان را 
ادامــه دهد، اما بیشــتر هنرجوهای این رشــته 
در طول مســیر، خالقیت و ابداع را چاشنی هنر 
و صنعت می کنند تا کارهایشان با ادوار پیشین 
متفاوت باشــد و متناســب با ســلیقه آدم های 

امروزی.«
مشکالت حوزه صنایع دســتی هم مثل همه 
حوزه ها زیاد اســت. کمبودهای بودجــه و گران 
شــدن مــواد اولیــه هــر کاری مهم تریــن دغدغه 
جوانانی است که امروز در این رشته ها تحصیل 
می کنند و دوست دارند کسب و کاری در همین 
مســیر راه بیندازنــد. هالــه از لــذت تجربــه خلق 
یک محصــول در صنایع دســتی می گوید: »فلز، 
سفال و شیشه؛ همه متفاوت و منحصر به فرد. 
مثــال چوب ســخت اســت بــر خــالف ســفال که 
سریع شکل می گیرد باید انرژی بیشتری برایش 
بگــذاری. یعنــی روحیــه من وقتــی با چــوب کار 
می کنم سفت و ســخت تر می شــود. انگار آدمی 
می شــوم که مقاومت چوب به مــن هم منتقل 
می شــود. ولی وقتی با سفال کار می کنی لطیف 
و منعطــف می شــوی. یک ظــرف ســفالی که با 
دقــت و زحمت می ســازی، دســت آخــر ممکن 
است در کوره ترک بخورد و آن چیزی نشود که تو 
می خواهی. پس باید آنقــدر این کار را تکرار کنی 
تا به نتیجه برســی. همین بهترین تمرین برای 

صبر است.
وقتــی همــه صنعت هــای هنــری را تجربــه 
کــه  می شــود  بــاز  آنقــدر  ذهنــت  می کنــی 
ایده هــای  و  مــی رود  بــاال  هــم  خالقیت هــا 
جدیــدی ســراغت می آیــد و وارد یــک دنیــای 
متفــاوت می شــوی. حتــی بــا کمتریــن متریال 
می توانــی یــک اثــر تجســمی بســازی. همیــن 
زیبایی هــای صنایع دســتی و جذابیت هایــش 
را چنــد برابــر می کنــد.« این دانشــجوی صنایع 
دســتی می گوید: »آدم هایی کــه هنر مخصوصا 
صنایع دســتی می خوانند، شجاع هســتند و از 
گر نگران آینده معیشتی  آینده نمی ترســند که ا
زندگی بودند شــاید یک رشته پولساز را انتخاب 

می کردند.«
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گره هایی که با توسعه کسب و کار 
صنایع دستی باز  می شود

یک کارآفرین حوزه 
صنایع دستی روستایی 

گر  می گوید: »نهادهای مسئول ا
واقعا دلسوز صنایع دستی 

هستند،باید روی کسب و کار 
در این حوزه تمرکز کنند. باید 

بدانیم چه کنیم که مشاغل 
خانگی و صنایع دستی به 
کسب و کار تبدیل شود؟ 

روستایی تولیدکننده یک سبد 
حصیری حتی نمی داند قیمت 
محصولش چقدر باید باشد. 

کاش مسئوالن کنار عکس 
گرفتن هایشان برای توسعه 

صنایع دستی مشاوره هم 
بدهند.«


