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در  است که  معلولی  میلیون ها  از  یکی  او 
زندگی  یک  برای  و  می کند  زندگی  ایران 

معمولی، باید از صدها مانع عبور کند. 
راضیه نابیناست و از بدو تولد نابینا بوده، 
اما نگذاشته این شرایط او را خانه نشین کند. 
از بردسیر به تنهایی به تهران رفته و در رشتۀ 
دانشگاه عالمه در مقطع  اجتماعی  ارتباطات 
کارشناسی و کارشناسی ارشد درس خوانده و 
بعد هم، به گفتۀ خودش، برای فرار از بیکاری 
شرکت  استخدامی  آزمون  در  خسته کننده ، 
منوجان  مدارس  از  یکی  در  اکنون  و  کرده 

دبیر است.  
این  در  و  دارد  پورامیری 30 سال  راضیه 
از مشکالتی که  برخی  به  اشاره  با  گفت وگو، 
دارند،  ما  جامعۀ  در  معلولیت  دارای  افراد 
تصریح می کند که همۀ افراد دارای معلولیت 

باید به آنچه که حق شان است برسند. 
گفت وگو با او را که به مناسبت 12 آذرماه 
روز جهانی افراد دارای معلولیت انجام شد، در 

ادامه می خوانید.

گوناگونی  مشکالت  معلولیت  دارای  افراد 
شما،  مثل  کسانی  برای  می کنم  فکر  دارند. 
از  یکی  تحصیل  ادامۀ  و  خواندن  درس 
وجود،  این  با  باشد.  چالش ها  بزرگ ترین 
از تجربیات و  شما تا مقطع ارشد خوانده اید. 

دشواری های دوران تحصیل بگویید.
نابینایان درس خواندم  با  ابتدایی  مدرسۀ 
اما در مقاطع راهنمایی و دبیرستان در مدارس 
عادی بودم. مشکل اصلی ما نابینایان، کمبود و 
یا نبود کتاب مناسب بود. به ویژه کتاب ها که 
یا صوتی شود،  بریل  تا وقتی  تغییر می کند، 
خیلی طول می کشد و در این مدت، ما برای 
درس خواندن، مشکالت زیادی داریم و خود 
من مدتی می شد که کتاب نداشتم. وقتی وارد 
دانشگاه می شویم که مشکالت خیلی بیش تر 
جزوه ها  و  کتاب ها  از  بسیاری  چون  می شود 
و  دوستان  یا  همکالسی ها  و   نیست  صوتی 

آشنایان باید آن را بخوانند.

در مقطع کارشناسی چه رشته ای خواندید؟
عالمه  دانشگاه  اجتماعی  ارتباطات 
طباطبایی، ارشد هم با معدل باال، در همین 

رشته قبول شدم.

دوران دانشجویی در خوابگاه بودید؟
دانشگاه  دوران  در  بودم.  خوابگاه  در  بله. 
با  مشکل چندانی نداشتم. مسئوالن خوابگاه 
من رفتار خوبی داشتند و اتاق  مناسبی برایم 
ولی  نبود  دانشگاه  قانون  می گرفتند.  نظر  در 
خود مسئوالن دانشگاه این کار را می کردند و 
این، شرایط خوبی برای درس خواندنم فراهم 

می کرد.

با وجود سختی هایی که داشتید و در همان 
ترم اول متوجه شدید که در دانشگاه، حداقِل 
امکان، یعنی کتاب و جزوه ها را هم ندارید؛ چه 
انگیزه ای موجب شد که همۀ این سختی ها را 

تحمل کنید و ادامه بدهید؟
طریق  از  کردم،  تمام  را  اول  ترم  وقتی 
 90 بین  شدم  متوجه  همکالسی هایم 
خوشحال  خیلی  شدم.  اول  نفر  هم ورودی، 
حفظ  را  معدل  این  گرفتم  تصمیم  و  شدم 
از  دیگر  یکی  شوم.  قبول  هم  ارشد  تا  کنم 
انگیزه هایم این بود که با خودم می گفتم چون 
خیلی زحمت کشیدم تا دانشگاه قبول شوم، 
باید معدلم باال باشد. از لحاظ شخصیتی هم 
را  باشد  برعهده ام  طوری هستم که هرکاری 
بهترین شکل ممکن آن را  به  سعی می کنم 

انجام دهم.

را  نداشتید  جزوه  و  کتاب  که  اول  ترم 
چطوری خواندید که رتبۀ اول هم شدید؟

اغلب استادان اجازه نمی دهند صدای آن ها 

در کالس ضبط شود. ترم اول بودم و کسی را 
هم در دانشگاه نمی شناختم تا کمک بگیرم. تا 
اینکه یکی از همکالسی هایم گفت که جزوه ها 
را برایت ضبط می کنم. دانشگاه هم امتیازی در 
نظر گرفته بود که هرکس جزوه های نابینایان 
را ضبط کند، کار دانشجویی محسوب می شود 
دانشجویان  برخی  برای  انگیزه ای  همین،  و 
شده بود تا جزوه ها را ضبط کنند و تا حدودی 
مشکالت حل شد. البته، هر دانشگاهی چنین 
امتیازی ندارد و با این وجود هم دانشجویان 
ندارند چون گاهی،  کار  این  به  تمایل  خیلی 
جزوه ها آن  قدر سنگین است که وقت زیادی 

می گیرد و خسته کننده می شود. 

شما ورودی چه سالی بودید؟
ارشد  کارشناسی  و   92 سال  کارشناسی 

سال 96.

االن هم، کسانی که نابینا هستند، همچنان 
با مشکل جزوه و کتاب مواجهند؟

دارد.  ادامه  همچنان  مشکالت  این  بله. 
دانشگاه هایی مثل عالمه یا تهران این امتیاز 
را در نظر گرفته تا تبدیل جزوه ها و کتاب ها 
به فایل صوتی کار دانشجویی به حساب بیاید 
ولی در بسیاری از دانشگاه های دیگر، چنین 
شرایطی نیست و برای دانشجویان نابینا درس 

خواندن خیلی سخت است.  

چه شد که رشتۀ ارتباطات اجتماعی را در 
دانشگاه انتخاب کردید؟

به رشته هایی که مربوط به جامعه شناسی 
رشته هایی  تعداد  داشتم.  عالقه  خیلی  بود 
آن ها،  از  یکی  و  بود  محدود  کردم  انتخاب 
ارتباطات بود و این رشته هم چون نزدیک به 

جامعه شناسی بود، انتخابش کردم. 

همۀ ما وقتی وارد دانشگاه می شویم، به این 
فکر می کنیم که روزی درس مان تمام بشود و 
فکر  به  هم  شما  حتما  باشیم.  داشته  شغلی 

شغل بودید.
خیلی. خیلی. از همان روز اول.

چه شغلی را مدنظر داشتید؟
که  کار  دنبال  شد،  تمام  درسم  وقتی 
هیچ وقت  که  می دیدم  رفتارهایی  می گشتم، 
و  بود  تعجب آور  برایم  نمی کردم.  فکر  آن  به 
شگفت زده می شدم. انگار وارد دنیایی دیگر شده 
بودم. در زمان دانشجویی، سروکارم با استاد و 
دانشجو بود ولی وقتی دنبال کار می گشتم و 
وارد جامعه شدم، رفتارها خیلی متفاوت شده 
بود. یکی از استادانم توصیه کرده بود که در یک 
حوزه خوب می توانم کار کنم و موفق می شوم. 
همین را در بیرون از دانشگاه دنبال کردم. به 
یک نشریه رفتم و پیشنهادم را مطرح کردم ولی 
سردبیر آنجا چنان برخورد بدی با من داشت که 
هنوز هم باورم نمی شود که این برخورد از یک 
فرد رسانه ای و سردبیر یک نشریه سر زده است. 

رفتاری فوق العاده زشت بود.

صرفا برای اینکه نابینا بودید؟
من  توانایی هایی  دربارۀ  چیزی  اصال  بله. 
ندارم  وقت  من  برو،  »خانم  گفت:  و  نپرسید 
رو  کسی  اینجا  من  کنم.  صحبت  شما  با 
می خوام که برام کار کنه. شما که نمی تونی 

کار کنی. برو و وقت من رو نگیر«. این رفتار 
به  دیگر  گرفتم  تصمیم  من  که  بود  جوری 
تغییر کرد و  بعد نظرم  اما  نباشم.  دنبال کار 
با افراد رسانه ای دیگری آشنا شدم که متفاوت 
و همان طوری بودند که انتظار داشتم. ولی به 
دالیل مشکالت اقتصادی که روزنامه ها در این 
دو، سه سال داشتند نتوانستم کاری با درآمد 
خوب پیدا کنم. مدتی تولید محتوا برای یک 
شرکت خصوصی در کرمان انجام می دادم که 
تجربۀ خیلی خوبی بود ولی بعد از مدتی، این 

شرکت هم تعطیل شد و بیکار شدم.

االن جایی مشغول هستید؟
بله. آزمون استخدامی شرکت کردم و در 

آموزش و پرورش پذیرفته شدم.

برای همین االن منوجان هستید؟
اجتماعی  علوم  دبیر  به عنوان  من  بله. 
پذیرفته شدم و در حال تدریس جغرافیا، تاریخ 
کالس های  دانش آموزان  برای  روانشناسی  و 

دهم و یازدهم و دوازدهم هستم. 

منوجان تنها هستید؟
بله. خانواده ام بردسیر هستند.

را  تهران  در  دانشجویی  زندگی  که  شما 
زندگی  عهدۀ  از  کردید،  تجربه  سال  چندین 

جدید در منوجان هم به خوبی برمی آیید.
زندگی در منوجان نسبت به تهران سخت تر 
است چون شهری کوچک تر با امکاناتی کم تر 
سال  یک  که  است  این  امیدم  االن  اما  است 

دیگر به کرمان برمی گردم.

بوده  چطور  شما  با  دانش آموزان  رفتار 
است؟

رفتار  مسئوالن  برخی  طرف  از  اول  روز 
با من نشد. وقتی مدارکم را فرستادم  خوبی 
با  می خواهی  گفتند  هستم،  نابینا  گفتم  و 
مدرسه استثنایی کار کنی؟ گفتم که نه، چون 
تخصص آن را ندارم و اینکه نابینا هستم حتما 
استثنایی  بچه های  به  بتوانم  نمی شود  دلیل 
عادی  مدرسۀ  به  مرا  شد  قرار  بدهم.  درس 
بفرستند، ولی دو مدرسه، مدیران شان قبول 
نمی کردند و گفته بودند من حتی نمی توانم 
راه کالس و دفتر مدرسه را پیدا کنم! مدتی 
معطل بودم و مدیران هم مرا نمی پذیرفتند. در 
آخر، گفتم: قبول؛ اما نامه ای بدهید و بنویسید 
نامۀ  که  کردم  پافشاری  نمی خواهید.  را  من 
مکتوب به من بدهند تا به کرمان بروم. این 
نامه را ندادند و مدیر یک مدرسه قبول کرد 
برخورد خوبی  و خیلی هم  بروم  آنجا  به  که 
شد.  شروع  کارم  که  شد  این  داشت.  من  با 
با دانش آموزان هم تا حاال مشکلی نداشته ام. 
خیلی  دارند،  پایین تری  سن  وقتی  بچه ها 
می پذیرند.  را  متفاوت  شرایط  با  افراد  راحت 
دانش آموزان می گفتند هرکسی توانایی خاص 
خودش را دارد و قطعا شما هم توانایی دارید 

که معلم شدید و من را پذیرفتند.

به  شما  رفتن  با  مخالفتی  خانواده تان 
منوجان نداشتند؟

وقتی در آزمون استخدامی ثبت نام کردم 
به کسی نگفتم و بعد که پذیرفته شدم، اطالع 
کردند  تعحب  فقط  نکردند؛  مخالفتی  دادم. 

راه  واقعا  کردم؟  انتخاب  را  منوجان  چرا  که 
دیگری نداشتم، چون از بیکاری خسته شده 
بودم. معموال نیرو برای مناطق دور می گیرند و 
من اگر می خواستم در شهر دیگری باشم، باید 
خیلی تالش می کردم شاید مدیر یک مدرسه 
مرا بپذیرد. از بیکاری خیلی خسته شده بودم 
را  منوجان  که  شد  باعث  شرایط  همین  و 

انتخاب کنم.

شغل  برای  را  اجتماعی  ارتباطات  رشتۀ 
خاصی انتخاب کردید؟ 

دوست  خیلی  را  صداوسیما  در  کار  من 
داشتم. االن هم به خبرنگاری و گویندگی در 
اینکه  از  تلویزیون و رادیو خیلی عالقه دارم. 
پشیمان  اصال  کردم  انتخاب  را  رشته  این 
دارم  قصد  و  خوشحالم  هم  خیلی  و  نیستم 

ادامه تحصیل بدهم.

نابینا هستید، شرایط  به عنوان فردی که 
تردد در شهرها چقدر برایتان فراهم است؟

کرمان  استان  شهرهای  در  مناسب سازی 
به  پیاده روها  وضعیت  نیست.  خوب  اصال 
هیچ وجه مناسب نیست. مثال در حال رفتن در 
پیاده رو هستیم، ناگهان به چاله ای برمی خوریم 
که خطرآفرین است. برای خودم پیش آمده 
که به خاطر چاله در پیاده رو، زمین خوردم. 
خط های بساوایی که حق بچه های نابیناست 
می بینیم.  استان  شهرهای  در  کم  خیلی  را 
تابلوها و بنرهایی که مخصوص نابینایان باشد 
در سطح استان کافی نیست و اصال افراد نابینا 
دیده نمی شوند. وسایل حمل ونقل اصال و اصال 
وضعیت خوبی ندارد. می توانم بگویم که امکان 
استفاده از اتوبوس و تاکسی های درون شهری 
تقریبا برای افراد نابینا وجود ندارد و مجبوریم 
دربست  یا  اینترنتی  تاکسی های  و  آژانس  از 
استفاده کنیم که هزینه های بیش تری دارد. از 
یک طرف، هزینه های زندگی ما به دلیل این 
شرایط، بسیار باال می رود و از طرفی، شغل هم 

به افراد دارای معلولیت داده نمی شود.

مشکالت  حل  برای  که  سال هاست 
قانون  می دهند،  تشکیل  کارگروه  معلوالن، 
پاشنۀ  همان  بر  همچنان  در  ولی  می نویسند 
سابق می چرخد.  فکر می کنید برای تغییر نگاه 
پذیرفته  معلوالن  اینکه  و  جامعه  و  مسئوالن 
باید  چه  شود،  رعایت  آن ها  حقوق  و  شوند 

کرد؟ 
فضای  چه  رسانه ها؛  می کنم  فکر  من 
تلویزیون،  و  رادیو  و  نشریات  چه  و  مجازی 
باشند.  موثر  خیلی  می توانند  زمینه  این  در 
اگر اطالع رسانی خوبی انجام شود و مثال در 
سطح شهر بنرها و تابلوهایی مرتبط با معلوالن 
نصب شود و در رسانه ها به موضوعات و مسائل 
معلوالن بپردازند؛ نه سالی یک بار و تنها به 
مناسبت روز جهانی معلوالن و چیزهایی هم 
نوشته و گفته شود که واقعی باشد نه آرمانی، 
و  می گذارد  تاثیر  کم کم  می کنم  فکر  من 

بسیاری از مشکالت حل می شود.

بزرگ ترین آرزوی شما چیست؟
نمی توانم  و  دارم  زیادی  خیلی  آرزوهای 
بگویم کدام یک بزرگ ترین و کدام شان کم ارزش 
است. هرکدام ارزش و اهمیت خود را دارد ولی 
چیزی که من می خواهم این است که در زندگی 
به آرامش برسم و استرس ها و دغدغه های الکی 
به من تحمیل نشود. اگر هم دغدغه ای هست، 

در راستای رشد و پیشرفتم باشد.

منظورتان استرس هایی است که به خاطر 
شرایط جسمی شما برایتان پیش می آید؟

مثال من آزمون استخدامی قبول می شوم 
ولی مدام باید این استرس را داشته باشم که 
این ها  نه؟  یا  می پذیرد  مرا  مدرسه  مدیر  آیا 
افراد  همۀ  و  من  است.  الکی  استرس هایی 
دارای معلولیت، باید به چیزهایی که حق مان 

است برسیم. 

با گذشت 19 سال از زلزله بم؛
32 کالس دانش آموزان بمی 

در کانکس برگزار می شود

گروه جامعه: مدیر آموزش و پرورش شهرستان 
بم با بیان این که دیدگاهی که نسبت به بم وجود 
این شهر ساخته  زلزله  از  بعد  است که  این  دارد 
شده، در حالی که این  گونه نیست، گفت: »ما در 
زمان زلزله 18 هزار دانش آموز داشتیم، اما امروز 
نفر   300 و  هزار   38 به  بم  دانش آموزان  تعداد 

رسیده است«.
حسین اهلل آبادی 13 آذرماه در جلسۀ شورای 
آموزش و پرورش استان کرمان، با اشاره به اینکه 
در  کانکسی  مدرسه  هشت  و  کالس   32 هنوز 
شهرستان بم وجود دارد، افزود: »خیلی از مدارس 
در شیفت  مدرسه  و چهار  ندارند  هنوز حیاط  ما 

عصر برگزار می شود«.
وی بیان کرد: »پیشنهاد داریم، همایش خیرین 
مدرسه ساز در شهرستان بم به صورت ملی برگزار 
شود تا بتوانیم بخشی از کمبودهای سرانۀ آموزشی 

در شرق استان را جبران کنیم«.
به گزارش تسنیم، مدیرکل آموزش و پرورش 
کرد: »در  اظهار  این جلسه  در  نیز  کرمان  استان 
از روستاهای استان مدارسی وجود دارد  بسیاری 
که در حال حاضر بالاستفاده است و باید تعیین 

تکلیف شوند«.
رضا رضایی با اشاره به اینکه برخی از اراضی و 
امالک آموزش و پرورش استان فاقد سند هستند، 
یادآور شد: »دریافت اسناد اراضی و امالک آموزش 

و پرورش استان در دستور کار است«.
از شهرداری می خواهیم که  اینکه  بیان  با  وی 
حتماً  هم  را  آموزشی  فضای  اراضی،  تفکیک  در 
»وقتی  گفت:  بگیرد،  نظر  در  مدرسه سازی  برای 
قرار است یک شهرک با جمعیت باال ساخته شود، 
حتماً باید فضایی برای ساخت مدرسه هم در آن 

باشد تا ما بتوانیم مدرسه بسازیم«. 

راضیه پورامیری، نابینا و کارشناس ارشد ارتباطات مطرح کرد

افرادنابینادرکرماندیدهنمیشوند!
خبر

 وقتی دنبال کار می گشتم رفتارهایی حیرت انگیز دیدم      آرزویم این است که در زندگی ام به آرامش برسم 

اسما پورزنگی آبادی 

آگهي فقدان  سندمالکيت 
ابادی  فتح  صالحی  صغری  خانم  اینکه  به  نظر 
وکالت  3051488062طبق  ملی  بشماره  فرزندعلی 
دفترخانه   1388/07/20 11117مورخ  بشماره  نامه 
ازورثه  واحدی  سایرورثه  ازطرف  بوکالت  124کرمان 
گلوساالر  پور  جعفری  محمدرضا  واقای  میباشد  
بشماره   وکالتنامه  ملی 3090670380 طبق  بشماره 
38809مورخ 1401/08/30 دفترخانه 97 بندرعباس  
پور  اصغرجعفری  اقای  ازورثه   احد  ازطرف  بوکالت 
اعیان  و  عرصه  دانگ  شش  مالک  بعنوان  گلوساالر 
پالک1387  فرعی از 2787  اصلی بخش 3 کرمان  
موضوع سند مالکیت اصلي بشماره چاپی 057519/3 
سری سال که در صفحه 65 دفتر امالک جلد 81ذیل 
درخواست  است.بموجب  گردیده  ثبت  شماره10656 
مورخ1401/09/12    1102/17107 بشماره   وارده 
ضمن تسلیم دوبرگ استشهاد محلی تصدیق امضاشده 
مدعی است سندمالکیت پالک مزبور  بعلت جابجایی 
لذا  نموده  المثني   مالکیت  ودر خواست سند  مفقود 
باستناد اصالح تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت  مراتب  در یک نوبت در تاریخ مندرج در 
ذیل آگهـــي مي شود تا چنانچه کسي مدعي انجام 
معامله نسبت به ملک فوق الذکر با وجود سند مالکیت 
نزد خود میباشد ظرف مدت ده روز پس از انتشار آگهي 
به اداره ثبت شهرستان کرمان مراجعه واعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نمایند واال پس از مدت مذکور نسبت به صدور سند 

مالکیت المثني اقدام خواهد شد.  
محمود مهدیزاده
رئیس اداره ثبت اسنادوامالك منطقه 2 
شهرستان کرمان


