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ویپستگی اجتماعی،
نظم اجتماعی،
هدایت بهاءالدینی .مدیر عامل مسسه نرجس

همبستگی اجتماعی

و مشا کرت اجتماعی

در جامعــه امــروزی ،پیوســتگی اجتماعــی ،نظــم اجتماعــی و همبســتگی اجتماعــی ســه عاملــی اســت کــه ســبب میشــود،
بستر مناسبی برای مشارکت اجتماعی افراد جامعه فراهم شود.

مشــارکت اجتماعــی افــراد صورتهــای متفاوتــی در جوامــع دارد و بــدون شــک رشــد و تعالــی هــر نظــام اجتماعــی در پرتــو همبســتگی

اجتماعــی و مشــارکت افــراد آن جامعــه میســر میگــردد .جامعــه شناســان ایجــاد همبســتگی و مشــارکت اجتماعــی عمومــی جامعــه را
ناشــی از عواملــی چــون اعتقــادات ،احساســات مشــترک ،تعــادل و هماهنگــی میــان باورهــا و ارزشهــای حاکــم بــر جوامــع میداننــد و
عامــل اصلــی واگرایــی انســانها نســبت بــه مشــارکت اجتماعیشــان را نیــز ناشــی از جــدال و ســتیز و کمبــود امکانــات مــادی تلقــی
میکننــد .انســانها موجوداتــی ذاتــاً اجتماعــی هســتند .کــه انســان نیازمنــد ارتبــاط بــا دیگــران اســت و در ایــن ارتبــاط مشــارکت
شــکل میگیــرد .حیــات اجتماعــی انســان بــه مشــارکت اجتماعــی او بــا همنوعانــش وابســته اســت ،انســان از همــان ابتــدای زندگــی

خــود بــرای تأمیــن نیازهــای خویــش بــه تعــاون و همــکاری بــا دیگــران نیــاز داشــته ،در طــول تاریــخ ،مشــارکت اجتماعــی در نظامهــای
سیاســی یکــی از مهمتریــن مباحــث محســوب میشــده اســت .مشــارکت اجتماعــی فرآینــدی اســت کــه از طریــق آن ،شــخصیت

اجتماعــی انســانها شــکل میگیــرد و آنــان را بــرای انجــام کارهــای مشــترک و گروهــی آمــاده میســازد .مشــارکت امــری اســت

کــه میتوانــد در زمینههــای گوناگــون از جملــه هــمکاری ،ســازگاری ،پذیــرش ،همبســتگی ،همیــاری ،یکپارچگــی و تعامــل تحقــق

یابــد .انســجام و وحــدت اعضــای جامعــه ،از جملــه مهمتریــن عواملــی هســتند کــه موفقیــت آنهــا را تضمیــن میکنــد و جامعــه را بــه
ســوی رشــد و تعالــی ســوق میدهــد .از ســوی دیگــر تفرقــه و پراکندگــی موجــب زوال و انحطــاط اســت .مشــارکت بخــش جوهــری
و اساســی رشــد انســان و توســعه اعتمــاد بــه خــود ،ابتــکار ،ســربلندی ،فعالیــت ،مســئولیتپذیری و تعــاون اجتماعــی اســت .بــدون

چنیــن توســعه و تحولــی در درون مــردم تــاش و اقــدام بــرای امحــای فقــر و توســعه نیافتگــی ،اگــر غیرممکــن نباشــد ،دس ـتکم بــا
ت فراینــدیاجتماعــی ،عمومــی ،یکپارچــه،
مشــکالت عدیــدهای مواجــه خواهــد بــود( .بورکلــی )۱۹۹۶ ،بــ ه نظــر گائوتــری ،مشــارک 

ت کــ ه هــدفآنکشــاندنهمــهمــردمبــهایفــاینقــشدرهمــهمراحــل توســعهاســت.
چندگانــه ،چندبعــدیو چندفرهنگــیاســ 

(ازکیــا و غفــاری )۱۳۸۳ ،مشــارکت اجتماعــی درکنــار حوزههــای اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی و … قــرار میگیــرد .در تعریــف
مشــارکت اجتماعــی گفتــه شــده اســت :مشــارکت اجتماعــی عبــارت اســت از شــرکت آگاهانــه ،ارادی ،خودانگیختــه و هدفمنــد گروههــا و

افــراد در فرایندهــا و امــور اجتماعــی جامعــه بــهمنظــور تســهیم و نقــش داشــتن در کارهــا ،تســهیل و تســریع امــور جامعــه و بهرهبــرداری

از نتایــج آنهــا و کمــک بــه اهــداف توســعه اجتماعــی جامعــه( .انصــاری )۱۳۸۳ ،درخصــوص مشــارکت اجتماعــی دو نظریــه وجــود دارد،

اول نظریههایــی کــه از دیــدگاه شــناختی ریشــه در اندیش ـههای ماکــس و بــر دارنــد .در ایــن نظریههــا بــه سیســتم اعتقــادات ،باورهــا،

گرایشهــا و اندیشــههای فــرد تاکیــد میشــود .فرضیــه مهــم ایــن نظریــه عبــارت اســت از ایــن کــه اگــر مشــارکت بــه عنــوان یــک

کنــش اجتماعــی در نظــر گرفتــه شــود .ایــن کنــش برخاســته از وجــوه فرهنگــی هــر جامعــه اســت و تحــت عناصــر گوناگــون در سیســتم
فرهنگــی جامعــه میباشــد.

در واقــع هنگامــی کــه میــزان مشــارکت فــرد یــا تمایــل فــرد بــرای مشــارکت درجامعــه کــم اســت ریشــه آن بــه سیســتم دیدگاههــای
جامعــه و فــرد در خصــوص فرهنــگ ،باورهــا و تصــوری کــه فــرد بــه محیــط پیرامــون خــود دارد ،بــر میگــردد .یعنــی یــک نــوع
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بیقدرتــی و احســاس بیقدرتــی در فــرد بــه وجــود میآیــد کــه خــود عامــل مهمــی بــرای کاهــش مشــارکت افــراد میباشــد .افــرادی
کــه احســاس بیقدرتــی میکننــد ،اعتمــاد بــه نفــس خــود را نیــز از دســت میدهنــد و احســاس میکننــد کــه حضــور و عــدم حضــور

آنهــا در فرآیندهــای اجتماعــی تأثیــری نــدارد ،لــذا در عرصــه اجتمــاع کمتــر فعالیــت مشــارکتی دارنــد.

در مورد آخرین پیشرفتهای حاصله مطالعه کنید ،تا بتوانید اقدامات آگاهانهتری انجام دهید

دســته دوم نظریــات ،بــر جنبــه رفتــاری تأکیــد دارنــد و بــه ســود و زیــان مشــارکت میپردازنــد ،یعنــی پاداشهــا و مجازاتهایــی کــه در
قبــال انجــام یــک رفتــار نصیــب یــک شــخص میشــود تعییــن کننــده ادامــه رفتــار او و میــزان مشــارکت او میباشــد.

بــه عبــارت دیگــر بــرای ایــن افــراد ایــن امــر مهــم اســت کــه در قبــال انجــام دادن رفتــار و یــا مشــارکت جامعــه چقــدر آنهــا را تنبیــه
میکنــد یــا پــاداش میدهــد .در رابطــه بــا یــک بنــگاه یــا یــک شــرکت ،درحقیقــت مســؤلیت اجتماعــی عبــارت اســت از :اداره کســب و

کار بــه گونـهای کــه آن کســب و کار بتوانــد انتظــارات اخالقــی ،قانونــی ،مالــی و عمومــی جامعــه را بــرآورده ســازد .هــدف اصلــی هــر بنــگاه،

بقــاء بــه وســیله بــه دســت آوردن مزیــت رقابتــی در بــازار اقتصــادی اســت و بــا توجــه بــه اینکــه متمایــز کــردن فعالیتهــای اقتصــادی
و اجتماعــی بنــگاه ،میتوانــد دشــوار باشــد ،مکانیزمهــای مســؤلیت اجتماعــی قــادر خواهــد بــود بقــاء و کارایــی بنــگاه را تضمیــن کــرده
و پایــدار نــگاه دارد .بــر ایــن اســاس فعالیتهــای مســؤلیت اجتماعــی میتواننــد بــا عملکــرد ســازمان ،شــرکت و یــا بنــگاه در جنبههــای

مختلــف مرتبــط شــود .در واقــع مســؤلیت اجتماعــی شــرکت ،مســؤلیتی بزرگتــر اســت کــه شــرکت در قبــال اثــرات خــود بــر جامعــه و
محیــط طبیعــی بــر عهــده دارد .در ایــن مرحلــه تشــکلها ،شــرکتها و بنگاههــا تاثیــر بــر جوامــع داخلــی و خارجــی را مــد نظــر قــرار

میدهنــد و گــرد هــم آوردن تمــام یــا بخشهایــی از مراکــز دولتــی ،خصوصــی و یــا خیریههــا را هــدف خــود میداننــد و ســعی میکننــد

از یــک ســو موجــب همســویی منافــع اقتصــادی بــا محیــط زندگانــی اجتماعــی شــده و از ســوی دیگــر باعــث توفیــق رشــد و پایــداری کســب

و کار گردنــد .اگــر چــه وابســتگی کســب و کار بــه مســؤلیت اجتماعــی متناســب بــا نــوع کار و انــدازه واحــد اقتصــادی اســت ،ولــی بــه لحــاظ
ارزش افــزوده و منافعــی کــه مســؤلیتپذیری اجتماعــی بــرای هــر کســب و کار ایجــاد میکنــد ،بهرهگیــری از آن در هــر ســطح ضــروری
اســت.

در همیــن رابطــه مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس شــیراز تیرمــاه ســال  ۱۳۷۴بــا عنایــت خداونــدی و بــا هــدف نگهــداری و توانبخشــی
معلولیــن ذهنــی و جســمی بــه شــماره ثبــت  ۲۸۶فعالیــت خــود را آغــاز نمــود .ایــن تشــکل کامـ ً
ا مردمــی ،باحمایتهــای خیریــن و کســب
موفقیتهــای روزافــزون در ارایــه خدمــات شایســته بــه جامعــه هــدف بــه عنــوان یــک ســازمان مــردم نهــاد ممتــاز و مؤلــف درســطح کشــور

شــناخته شــده ،در حــال حاضــر وظیفــه نگهــداری و توانبخشــی بیــش از  ۲۵۰نفــر از کــودکان کمتــوان ذهنــی و جســمی را برعهــده دارد
و تــاش مینمایــد آنهــا را از حقــوق انســانی خویــش در جامعــه برخــوردار ســازد .توانخواهانــی کــه ســرای نرجــس تنهــا ســرپناه آنــان
اســت ،از آســیبترین اقشــار جامعــه هســتند کــه حکمــت خداونــد و اطمینــان او از شــفقت و مهربانــی مخلوقاتــش ســبب شــده آنهــا را در

دس ـتهای مهربــان دیگــر بنــدگان خــود بــه امانــت بســپارد و هــر صاحبدلــی را بــا دیــدن آنهــا بــه شــکر و تســبیح وا دارد .عــاوه بــر

آن خیریــه نرجــس بــه حــدود  ۷۰۰خانــوار محــروم و نیازمنــد بــا جمعیــت تقریبــی ۲۸۰۰نفــر نیــز ارایــه خدمــت مینمایــد .ایــن مــوارد
جــزو وظایــف ذاتــی مرکــز میباشــد ،امــا در راســتای عمــل بــه تعهــدات و مســؤلیت مشــارکت اجتماعــی خــود ،مدیریــت مؤسســه نرجــس
بــا ایجــاد اشــتغال پایــدار بــرای حــدود ۲۴۰نفــر ،در شــرایط دشــوار اشــتغالزایی بهخصــوص در ایــام اوج شــیوع کرونــا ،گام بزرگــی در
فقرزدائــی و تحکیــم بنیــان خانــواده کارکنــان خودبرداشــته اســت.

شــایان ذکــر اســت ایــن مؤسســه خیریــه مردمــی بــا فراهــم نمــودن شــرایط کامـ ً
ا مناســب و فراتــر ازاســتانداردهای موجــود جهــت نگهــداری

کــودکان معلــول و بیسرپرســت عــاوه بــر تامیــن آرامــش و آســایش خانوادههــای افــراد معلــول ،رفــاه و آســایش همســایگان آنــان و عمــوم
جامعــه را نیــز فراهــم کــرده کــه ایــن خــود مهمتریــن ایفــای نقــش در زمینــه مشــارکت و مســؤلیتهای اجتماعــی اســت.
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توجه داشته باشیدکه همه به نحوی از برقراری توازن میان کار و زندگی شما بهره میبرند
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ـالیانه مجمـ
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نشسـ
ـه
ـای مؤسسـ
ـت امنـ
ـات هیئـ
انتخابـ

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

4

نشســت ســالیانه مجمــع عمومــی و انتخابــات هیئــت امنــای مؤسســه
خیریــه مردمــی نرجــس شــیراز رأس ســاعت ۱۹روز چهارشــنبه
۱۵مردادمــاه ســال جــاری ،بــا دعــوت قبلــی و بــا رعایــت کامــل
مــوارد ایمنــی ،بــا حضــور اعضــا و نماینــده محتــرم بهزیســتی برگــزار
شــد .ابتــدا آیاتــی چنــد از قــرآن مجیــد تــاوت شــد ،ســپس مجــری
برنامــه ،بـ ه حضــار خیــر مقــدم گفتــه ،آنگاه گــروه ســرود بچههــای
نرجــس ،ســرود زیبایــی را بــه جمــع حاضــر تقدیــم نمودنــد .پــس
از خیــر مقــدم کوتــاه مدیــر عامــل مؤسســه و قرائــت بنــد ۱۶
اساســنامه توســط مجــری ،انتخــاب هیئــت رئیســه ســنی صــورت
گرفــت و خانــم رحی ـمدل درجایــگاه رئیــس جلســه مســتقر شــدند.
در ادامــه ،هدایــت بهاءالدینــی گــزارش جامعــی از اقدامــات انجــام
شــده در ســال  ،۱۳۹۸ارائــه نمودنــد .ســپس مســؤل امــور اداری
مؤسســه بهطــور مبســوط ،آمارهــای امــور اداری ،بخــش نگهــداری،
فنــاوری و اطالعــات ،خانههــای پناهگاهــی و روابــط عمومــی را
ارائــه نمــوده و بــه ســؤاالت حضــار پاســخ دادنــد .پــس از آن ،آمــار
مالــی و اقدامــات واحــد حســابداری بــه اطــاع حضــار رســانده و بــه
پرســشهای مطــرح شــده پاســخ داده شــد .آمــار واحــد توســعه و
عمــران نیــز توســط آقــای مهنــدس ســعید بهاالدینــی ارائــه گردیــد
و کلیپــی از پیشــرفت پــروژه صــدرا نمایــش داده شــد .در ادامــه،
آمــار امــور اداری و مالــی درمانــگاه خیریــه نرجــس هــم ارائــه
شــد .ســپس ســرکار خانــم نعیمــه نظامدوســت یکــی از اعضــای
هیئــت امنــا کــه بــهدلیــل بعــد مســافت و مشــکل شــیوع کرونــا
نمیتوانســتند در جلســه حضــور داشــته باشــند ،از طریــق فضــای
مجــازی ،بــا ســایر اعضــا ،ارتبــاط تصویــری مســتقیم برقــرار نمــوده و
بــه آقــای بهاءالدینــی وکالــت دادنــد ،از طــرف ایشــان در رأیگیــری

و اتخــاذ هــر تصمیمــی مشــارکت داشــته باشــند .پخــش کلیــپ
نرجــس در رســانهها کــه در حقیقــت فعالیتهــای رســانهای
نرجــس در ســال گذشــته را بــه نمایــش میگذاشــت ،بخــش
بعــدی برنامــه بــود .پــس از آن بــا توجــه بــه اینکــه ،یکــی از
اعضــای هیئــت امنــا بــه دلیــل ضعــف جســمانی قــادر بــه ادامــه
فعالیــت و حضــور در جلســات نبودنــد ،بــرای ترمیــم هیئــت امنــا،
انتخابــات صــورت گرفــت و آقــای ابراهیــم صدیقــی بهعنــوان عضــو
جدیــد و بــا اکثریــت آرا انتخــاب شــدند .همچنیــن رایگیــری
بــرای انتخــاب هیئــت مدیــره بــا ورقــه و بهصــورت مخفیانــه انجــام
شــد و از بیــن نامزدهــا بــه ترتیــب:
 -1آقای هدایت بهاءالدینی با ۲۵رأی
 -2خانم رباب امیدبخش با ۲۳رأی
 -۳آقای سعید بهاءالدینی با ۲۲رأی
 -۴آقای سیدحمید رضا موسویمدنی با ۱۹رأی
 -۵آقای حسین دیدهجهان با  ۱۷رأی
بهعنــوان اعضــای اصلــی و ســرکار خانمهــا :زیبــا خلیفــه بــا
۱۱رأی و لیــا محــرر بــا ۱۰رأی بهعنــوان اعضــاء علیالبــدل بــرای
مــدت یــک ســال دیگــر انتخــاب شــدند .بــرای انتخــاب بــازرس
اصلــی و علیالبــدل مؤسســه هــم رأیگیــری بــه عمــل آمــد و از
بیــن نامزدهــا ،آقــای حمیــد دهقانیــان بــا ۲۵رأی بهعنــوان بــازرس
اصلــی و خانــم ســهیال بخشــی بــا  ۱۳رأی بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل انتخــاب شــدند .در مرحلــه بعــد جهــت انتخابــات
بازرســین درمانــگاه شــبانه روزی نرجــس رأی گیــری شــد و
خانــم جــم زاد بــا  ۱۲رأی بهعنــوان بــازرس اصلــی و خانــم
منتصــری بــا ۱۱رأی بهعنــوان بــازرس علیالبــدل انتخــاب شــدند.

ایــن

ِ
ســخاوت
بــزم

انیــس اســت و رضــا
ایــن بــزمســخاوتِ انیــس اســت و رضــا  -ایــن ســفره مهــر و عشــق
توفیــق خبیــر و فخــ ِر ســبحانیپور -
و لطــف اســت و صفــا -
ِ
فرشــتگان نرجــس زخــدا
خواهنــد،
ِ
اینکــه ســفره ولیمــه عروســی و بــز ِم آغــا ِز زندگــی زوجــی در
بهشــت گســترده شــود ،شــاید نصیــب هــر کســی نشــود ،امــا

برای تک تک ساعات روز ارزش قائل شوید و از آنها به شکلی مؤثر استفاده کنید

ســرکار خانــم خبیــر و جنــاب آقــای ســبحانیپور ،دو نیکاندیــش
ـان فرهیختــه و خانوادههــای بزرگــوار ایــن دو عزیــز،
دریــادل ،دو انسـ ِ
بــهدلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا و بــهمنظــور حفــظ ســامت خــود،
خانــواده ،دوســتان و بهطورکلــی جامعــه ،قیــد برگــزاری جشــن
عروســی خانوادگــی را زدنــد و در عــوض ســفره جشــن و مراســم
عروسیشــان را در بهشــت نرجــس شــیراز و در حضــور ســیصد
فرشــته معصــوم و پــاک گســترانیدند تــا شــادمانی و لبخنــد رضایــت
فرشــتگان نرجــس ،در طــول زندگــی شیرینشــان ،همراهشــان
باشــد .اطمینــان داریــم ،عــاوه بــر ســیصد فرشــته زمینــی ســرای
نرجــس ،فرشــتگان مقــرب درگاه حضــرت احدیــت نیــز بــر ایــن
ایثــار و کرامــت لبخنــد رضایــت زدهانــد .دعــای خیــر کــودکان
معلــول و بیسرپرســت ســرای نرجــس ،رفیــق راهشــان بــاد.

بــهمنظــور قدردانــی از توجــه و عنایــت جنــاب آقــای مهنــدس
نامورچــی ،نیکــوکار ارجمنــدی کــه در اجرائــی شــدن پــروژه شــعبه
دوم مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس شــیراز در شــهر صدرا موســوم
بــه کلبــه مهــر بــا ایــن خیریــه ،همــکاری صمیمانــهای داشــتند،
جمعــی از مســؤلین و فرزنــدان ســرای نرجــس در دفترکارشــان
حضــور یافتــه ،ضمــن تبریــک انتصــاب ایشــان بــه ســمت شــهرداری
ناحیــه یــک ،بــا تقدیــم لــوح تقدیــر از همــکاری و مساعدتشــان
تقدیــر وتشــکر نمودنــد

نیکــوکار

خردســالی

کــه

فقدانــش هــم منشــاء خیــر شــد

پاســـداشت فرهنــگ نیکوکـــاری

برای هر یک از مراحل اقدامات خود تاریخ را تعیین کنید
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رســم نیکــوی بزرگداشــت و قدردانــی از کســانی کــه بهنوعــی
در مســائل اجتماعــی نقــش مثبــت ایفــا میکننــد ،درحقیقــت
پاسداشــت فرهنــگ نیکــوکاری و مســؤلیتپذیری اجتماعــی اســت.
در همیــن راســتا ،روز چهارشــنبه ،پانزدهــم مردادمــاه ســال جــاری،

چــه ســخت اســت ،در دل گریســتن و کالمــی بــر زبــان نرانــدن،
چــه دشــوار اســت بــدون دوســت زیســتن و چهــره معصومانــه و
خندههــای کودکانــه او را در خــاک جســتن ،درســت اســت کــه
خانــواده و دوســتان آیــار خــرد بــا غــروب ناگهانــی ماهتاب ســیمای
او ،در دریــای غــم و اندوهــی عظیــم فــرو رفتنــد ،امــا از آنجایــی
کــه مشــیت الهــی را جــز تســلیم و صبــر چــارهای نیســت ،بــر آنچــه
مقــدر شــد ،شــکیبائی و صبــر پیشــه کردنــد .دوســتان آیــار بــا
توجــه بــه وضعیــت فعلــی جامعــه و دشــوار بــودن برگــزاری مراســم
ســوگواری ،در اقدامــی خداپســندانه هزینــه مراســم را صــرف تهیــه
اقــام مــورد نیــاز کــودکان معلــول و بیسرپرســت مؤسســه خیریــه
مردمــی نرجــس نمــوده و بــا ایــن اقــدام نیکوکارانــه ،نــام عزیــز
از دســت را هــم بــه فهرســت حامیــان خردســال فرزنــدان ســرای
نرجــس افزودنــد ،تــا عــاوه بــر اجــر معنــوی ،نــام نیــک او را نیــز
جاودانــه ســازند .مؤسســه خیریــه نرجــس شــیراز ،ضمــن ســپاس از
اقــدام نیکوکارانــه دوســتان آیــار عزیــز عــرض تســلیت بــه خانــواده
داغدیــده و بازمانــدگان محتــرم ،شــادی روح و روان مرحومــه را از
درگاه ایزدمنــان مســئلت مینمایــد .دعــای خیــر کــودکان معلــول و
بیسرپرســت ســرای نرجــس ،رفیــق راهتــان بــاد.
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گذر ی از رپوژه کلبه مهر صدرا و خاهناهی کودک پناهگاهی از زبان مهندس سعید بهاءالدینی

* ضمــن عــرض خ وشآمــد خدمــت شــما ،لطفــ ًا بفرماییــد
بــه چــه دلیــل مدیریــت خیریــه نرجــس تصمیــم بــه راه
انــدازی شــعبه دوم مرکــز نگهــداری گرفــت؟

بــا ســام و ســپاس از مســؤلین فصلنامــه وزیــن نرجــس کــه ایــن فرصــت
را در اختیــار واحــد توســعه و عمــران مؤسســه قــرار دادنــد ،بــه اســتحضار
میرســانم راهانــدازی شــعبه دوم مرکــز نگهــداری چنــد دلیــل عمــده داشــت
کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــداز:
 -۱ناکافــی بــودن ســرانه فضــای فیزیکــی مؤسســه بــر اســاس اســتانداردهای
موجــود ،ســرانه فضــای فیزیکــی جهــت اســکان و ســرانه فضــای ســبز بــرای
هــر نفــر معلــول بــه ترتیــب بالــغ بــر دو و نیــم و یــک و نیــم متــر مربــع اســت.
علیرغــم آنکــه ظرفیــت اســمی مرکــز نگهــداری مؤسســه  ۱۵۰نفــر اســت
امــا ،درحــال حاضــر حــدود  ۲۵۰نفــر توانخــواه در ســرای نرجــس نگهــداری
میشــوند و نیــاز بــه حداقــل  ۷۰۰مترمربــع فضــای فیزیکــی اســکان و ۴۰۰
مترمربــع فضــای ســبز اســت .بــه دلیــل محدودیتهــا ،امــکان افزایــش
فضــا وجــود نداشــت .از ســوی دیگــر چنــد ســال اســت کــه تقریبــاً ۲۵۰
نفــر توانخــواه پشــت نوبــت نگهــداری هســتند و نیــاز بــه فضــای مناســب
دارنــد .بههمیــن ســبب از اواخــر ســال  ۱۳۹۴مقدمــات احــداث و راهانــدازی
شــعبه دوم مؤسســه ،فراهــم شــد .البتــه تهیــه زمیــن ،دریافــت مجوزهــا ،تهیــه
نقشـههای مربوطــه یکــی دو ســال وقــت بــرد و در اردیبهشـتماه ســال ۱۳۹۶
کلنــگ احــداث ســاختمان در شــهر صــدرا بــه زمیــن زده شــد .از آنجایــی کــه
مطابــق بــا دســتورالعملهای ســازمان بهزیســتی اولویــت ساختوســاز مراکــز
بــا پروژههــای کوچــک و ظرفیتهــای محدودتــر بــود ،تصمیــم گرفتــه شــد
پــروژه در ابعــاد کوچــک اجــرا شــود .در نهایــت در ســال ۱۳۹۷پروانــه ســاخت
و ســاز مجموعــه ،شــامل یــک واحــد مرکــز نگهــداری معلولیــن جســمی و
ذهنــی عمیــق و پناهگاهــی پســر بــاالی ۱۴ســال بــا ظرفیــت  ۲۰۰نفــر و
 ۸واحــد نگهــداری ویــژه پســران بــاالی ۱۴ســال بــا معلولیــت خفیــف تحــت
عنــوان خانههــای کــودک پناهگاهــی دریافــت و عملیــات اجرایــی شــروع شــد

* آیــا در ایــن مســیر مشــکالتی هــم بــر ســر راه پــروژه
وجــود داشــت؟
موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز
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باالخــره در هــر پــروژه ســاختمانی مشــکالت و معضالتی وجــود دارد ،در مســیر

پــروژه «کلبــه مهــر» هــم عــاوه بــر مشــکالت عــادی ســاخت و ســاز ،مــوارد
دیگــری پیــش میآمــد کــه عمــده آنهــا بــه اعتبــارات مالــی برمیگشــت.

چــون بخــش عمــدهای از اعتبارات مــورد نیاز توســط نیکــوکاران وخیراندیشــان
تأمیــن میشــود بدیهــی اســت هرگونــه تغییــر در شــرایط اقتصــادی کشــور
کــه باعــث کاهــش عایــدی نیکــوکاران و خیراندیشــان شــود ،موجــب اختــال
در واریــز مســاعدتهای خیریــن بــه حســاب مؤسســه و یــا تأخیــر در اجــرای
تعهــدات آنــان میشــود .بنابرایــن پــروژه در مقاطعــی دچــار وقفــه شــد .از
ســوی دیگــر بــه دالیــل فنــی و تغییــر مســیر جــاده منتهــی بــه پــروژه ،یکــی
ـن پــروژه اعِمــال
دو بــار هــم از ســوی شــرکت عمــران صــدرا ،تغییراتــی در زمیـ ِ
شــد کــه بــاز هــم باعــث تاخیــر در اجــرا شــد .امــا در ادامــه بحمــداهلل و بــه

لطــف خداونــد ،بــا یــاری بیدریــغ خیریــن ،مشــکالت یکبهیــک رفــع شــد
وکار روی غلتــک افتــاد .بایســتی بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرد کــه چــون
از نظــر مدیریــت مؤسســه ،کیفیــت مطلــوب عملیــات اولویــت نخســت اســت،
مســئله نظــارت مــداوم ،مشــکالت را پررنگتــر میکنــد.

* آیــا زمــان دریافــت مجوزهــا ،در زمینــه پرداخــت
هزینههــای صــدور پروانــه و مجوزهــای شــهرداری نیــز بــا
مشــکلی روبــرو شــدید؟

ابتــدا الزم اســت یــادآوری نمایــم ،بــر اســاس قوانیــن جــاری کشــور ،پروژههــا و

اقداماتــی کــه در رابطــه بــا معلولیــن و کــودکان بیسرپرســت انجــام میشــود
شــامل برخــی معافیتهــا و تخفیفــات قانونــی اســت ،مــا هــم برابــر قانــون از
تمامــی ایــن تخفیفهــا اســتفاده کردیــم .از ســوی دیگــر همــه مهندســین،
نقشــهبرداران و نقشــهکشها بنــا بــر بــاور و عقیــده انساندوســتانه خــود
بــهصــورت رایــگان بــا پــروژه همــکاری نمودنــد .شــهرداریها هــم همــکاری
صمیمانـهای بــا مؤسســه داشــتند و تــا جایــی کــه مــوارد قانونــی اجــازه مـیداد
از تخفیفــات شــهرداریها نیــز اســتفاده کردیــم .در ایــن مــورد مشــکلی پیــش
نیامــد.

* متراژ پروژه چقدر است؟

متــراژ اولیــه پــروژه  ۵۵۰۰متــر مربــع بــود ،ولــی در حــال حاضــر پــس از
تغییراتــی کــه صــورت گرفتــه متــراژ پــروژه بالــغ بــر  ۵۰۰۰مترمربــع زیربنــا

اســت.

* تغییراتی که باعث این تغییر متراژ شده چیست؟

بهدلیــل مشــکالت اعتبــاری ،احــداث یکــی از طبقــات را فعــ ً
ا بــه حالــت
تعلیــق درآوردهایــم و در نظــر داریــم زمانــی کــه شــرایط مالــی بهتــر شــد آن
طبقــه را هــم تکمیــل کنیــم.

از یک مربی بخواهید شما را در ایجاد تغییرات مورد نظرتان کمک کند

* مشخصات فنی پروژه را هم اعالم نمایید؟

در پــروژه صــدرا ،مــا مجموعــاً پنــج ســاختمان مجــزا و جداگانــه داریــم.
ســاختمان شــماره یــک ،بــرای نگهــداری و آسایشــگاه پســران معلــول جســمی
و ذهنــی عمیــق و پناهگاهــی بــاالی  ۱۴ســال اختصــاص یافتــه اســت.
ســاختمان شــمارهدو ،ســاختمان خدمــات اســت و شــامل :رختشــویخانه،
آشــپزخانه ،ســردخانهها و انبارهــا اســت .همــه اینهــا در زیرزمیــن ســاختمان
شــمارهدو واقــع شــده اســت .درقســمت همکــف ســاختمان شــمارهدو ،چهــار
واحــد مســکونی تحــت عنــوان خانههــای کــودک یــا همــان یتیمخانــه ســابق
واقــع شــده کــه در هــر واحــد بیــن  ۱۲تــا  ۲۰نفــر نگهــداری خواهنــد شــد.
کودکانــی کــه در ایــن واحدهــا پذیــرش و نگهــداری میشــوند ،معلولیــن بــا
ســطح معلولیــت خفیــف یــا کــودکان بیسرپرســت و بدسرپرســت هســتند کــه
تــوان آمــوزش و یادگیــری مهارتهــای زندگــی و همچنیــن ســوادآموزی را
دارنــد .در حقیقــت توانخواهــان در ایــن خانههــا بــرای ورود بــه اجتمــاع و
داشــتن زندگانــی مســتقل آمــاده میشــوند .طبقــه اول هــم دقیقــاً شــبیه
طبقــه همکــف ،مشــتمل بــر چهــار واحــد مســکونی خانههــای کــودک اســت.
روی همرفتــه در طبقــه اول و دوم ســاختمان شــماره دو ،مجموعــاً هشــت
واحــد خانههــای کــودک پناهگاهــی را خواهیــم داشــت.
ســاختمان شــمارهســه ،بخــش اداری مجموعــه ،در ضلــع جنوبــی پــروژه
واقــع اســت و در ســه طبقــه احــداث گردیــده ،در زیرزمیــن ایــن ســاختمان،
مجموعــه انبارهــای مرکــز واقــع اســت .در طبقــه اول و دوم نیــز ســایت اداری
مجموعــه جــای دارد.
ســاختمان شــماره چهــار ،ویــژه امــور مشــارکتها و نگهبانــی اســت،
همچنیــن در همیــن ســاختمان ســوئیت نگهبانــی نیــز واقــع شــده اســت.
ســاختمان شــماره پنــج ،مــکان ویــژه مالقــات خانوادههــا بــا فرزندانشــان
اســت .در همیــن ســاختمان ،امــکان بازدیــد از محوطــه و اســتفاده از فضــای
ســبز هــم برایشــان فراهــم شــده اســت.

* برآورد اولیه شما از اعتبارات مورد نیاز چقدر بوده است؟

زمانــی کــه کلنــگ اولیــه پــروژه بــر زمیــن زده شــد هزینــه هــر متــر مربــع
بالــغ بــر یــک میلیــون و دویســت هــزار تومــان تخمیــن زده شــد ،درحــال
حاضــر بــا توجــه بــه تــورم ،گــران شــدن مصالــح و افزایــش دســتمزدها ،هزینــه
هــر متــر مربــع ساختوســاز ،بــه دو میلیــون و هفتصدهــزار تومــان رســیده،
بــا در نظــر داشــتن افزایــش تصاعــدی نــرخ تــورم وگــران شــدن مصالــح ،شــاید

نیــز بتــون آمــاده شــده مــورد نیــاز پــروژه را تهیــه و در اختیــار مــا قــرار دهــد.
بــههمیــن خاطــر پانصــد و شــصت و نــه تــن ســیمان اهدائــی فــرد نیکــوکار بــه
همــراه شــن ،ماســه و ســایر مصالــح مــورد نیــاز ،کــه از طریــق نیکــوکاران اهــدا
و یــا خریــداری شــده بــود را بــه شــرکت تولیــد بتــن تحویــل دادیــم و برابــر
ارزش ریالــی آن بتــون آمــاده تحویــل گرفتیــم .یعنــی حــدود  ۸۰درصــد بتــن
مــورد نیــاز پــروژه از طریــق تهاتــر ســیمان و مصالــح بــا بتــن آمــاده تامیــن
و مابقــی را هــم خیریــن نیکونهــاد مســتقیماً خریــداری و تامیــن کردنــد و
تحویــل پــروژه دادنــد .بــه بیــان دیگــر حــدود هــزار مترمکعــب بتــن ریــزی
از ایــن طریــق انجــام شــد ،اگــر وزن هــر متــر مکعــب بتــن را حــدود یــک
و نیــم تــن در نظــر بگیریــم ،بیشــتر از پانــزده هــزار تــن بتنریــزی انجــام
شــده اســت.

* پیشرفت فیزیکی پروژه االن در چه حدی است؟

مطابــق بــا محاســبات حــدود  ۷۰درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــتهایم .بایــد

بــه اطــاع برســانم پــروژه در  ۳ســطح انجــام شــده و کار در زیرزمیــن ،طبقــات
همکــف و طبقــه اول در کل پــروژه یعنــی ســاختمان شــماره یــک ،دو و ســه
بهیــک انــدازه پیشــرفت داشــته اســت .از ســوی دیگــر اســکلت ســاختمان در
تمــام پــروژه کامـ ً
ا تمــام شــده و اینــک در مرحلــه نصــب تأسیســات هســتیم.
انشــااهلل مابقــی کار یعنــی معمــاری و نــازککاری اتاقهــا هــم پــس از اتمــام
کار سیســتم تأسیســات طــی یکــی دو مــاه آینــده بــه پایــان خواهــد رســید.

* آیــا از پیشــرفت پــروژه راضــی هســتید و پیشــرفت آن
مطابــق بــا پیشبینیهــای اولیــه انجــام شــده اســت یــا خیــر؟

بــه لطــف خداونــد و بــا همــت خیریــن ،کار پــروژه هــم از نظــر کیفــی بســیار
عالــی اجــرا شــده ،و هــم بــر اســاس جــدول زمانبنــدی پیشبینــی شــده
جلــو رفتــه اســت.

* زمان نهایی بهرهبرداری از پروژه چه تاریخی است؟

اگــر مســاعدتهای مــردم نیکونهــاد اســتمرار داشــته باشــد ،بهیــاری خداونــد

در خردادمــاه ســال  ۱۴۰۰پــروژه بــه بهرهبــرداری نهایــی میرســد.

* اگــر ممکــن اســت کمــی هــم از ســختیهای کار گفتگــو
کنیــد!

البتــه واضــح اســت کار پــروژهای بــه ایــن عظمــت دشــوار و ســخت اســت ،ولــی

وقتــی هــدف روشــن و مقــدس اســت ،برنامهریــزی هــم اصولــی و صحیــح
انجــام شــده ،ســختی کار اصــا بــه چشــم نمیآیــد ،در عــوض محقــق شــدن
روزانــه و مســتمر برنامههــا ،باعــث میشــود از انجــام کار هــر چقــدر هــم کــه

در پایــان کار هزینــه هــر متــر مربــع بالــغ بــر  ۳میلیــون و  ۲۰۰هــزار تومــان
هــم شــود .نمونــه واضــح و روشــن افزایــش هزینــه مث ـ ً
ا در مــورد تیرآهــن و

ســخت باشــد لــذت ببریــد.

میلگــرد اســت .در ابتــدای کار مــا آهــن را کیلویــی  ۳۰۰۰تومــان میخریدیــم،
االن هــر کیلــو را  ۱۵هــزار تومــان میخریــم ،یعنــی تقریب ـاً افزایــش قیمتــی

اگــر حمــل بــر خودســتایی و خودنمایــی نشــود ،بایــد بگویــم ،ســخن آخــر در

بیــن  ۵تــا  ۶برابــر را مجبوریــم تحمــل کنیـم.

* چــه مقــدار از هزینههــای احــداث پــروژه صــدرا توســط
خیریــن و نیکــوکاران تقبــل و تامیــن شــده اســت؟

تقریبــا تمامــی هزینههــای انجــام شــده اعــم از هزینــه خریــد زمیــن ،هزینــه

اخــذ مجوزهــا ،هزینــه تهیــه نقشــه و هزینــه ســاخت بــه طــور کامــل بــا همــت
خیریــن نیکونهــاد و نوعدوســت تامیــن و پرداخــت شــده اســت

* میزان بتن ریزی پروژه چقدر بوده است؟

مــورد نیــاز را متقبــل شــدند ،از ســوی دیگــر بــا یکــی از کارگاههــای معــروف

حقیقــت همــان ادامــه کار و تــداوم راه بنیانگــذاران نیکاندیــش مجموعــه
ســرای نرجــس اســت کــه از ابتــدا ،افــق دیدگاهشــان تعالــی و اعتــای
معلولیــن و احقــاق حقــوق مســلم آنــان بــوده اســت .البتــه انتظــار داریــم
نیکــوکاران همچنــان چتــر حمایــت خــود را بــر ســر کــودکان و معلولیــن
ســرای نرجــس گســترده و افراشــته نگهدارنــد و در امــر مهــم تجهیــز شــعبه
دوم مؤسســه خیریــه مردمــی نرجــس پــس از بهرهبــرداری نیــز همچــون
گذشــته یــاور و همــراه مــا باشــند ...ان شــاءاهلل.
تهیه و تدوین :نرگس باصری ،مسؤل روابط عمومی مؤسسه

تهیــه بتــن نیــز هماهنگــی بــه عمــل آمــد و مدیــران نیکاندیــش کارگاه
پذیرفتنــد در قبــال تحویــل ســیمان و مصالــح مــورد نیــاز بــه آنهــا ،شــرکت
اعضای گروه را تشویق کنید که محل کار خود را سر وقت ترک کنند

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

طــی مذاکراتــی کــه بــا یکــی از نیکــوکاران داشــتیم ایشــان تهیــه ســیمان

* در خاتمه شایسته است کالم پایانی شما را هم بشنویم.
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بررسی مفهوم شخصیت حقیقی وحقوقی
و مسئولیتهای مترتب بر آن
هنگامیکــه از شــخص صحبــت میشــود ،اولیــن نکتــهای کــه بــه

میشــوند کــه از نظــر اهــداف بــه دو دســته تقســیم میشــوند.:

کــه عملــی انجــام میدهــد یــا تــرک میکنــد.

غیــر تجــاری میباشــند مــاده  ۵۸۴قانــون تجــارت اینهــا را اینگونــه

ذهــن خطــور میکنــد ایــن کــه شــامل یــک فــرد انســانی اســت
لیکــن امــروزه انــواع فعالیتهــا از جملــه داد و ســتد صرفــ ًا

مخصــوص افــراد انســان نیســت بلکــه اشــخاص دیگــری بــه حکــم
قانــون میتواننــد ایــن اعمــال را انجــام دهنــد کــه بــه آنهــا
اشــخاص حقوقــی گفتــه میشــود و بــا ایــن تعریــف اشــخاص دو

نــوع میباشــند.

اول -اشــخاص حقیقــی :شــخص حقیقــی در حقیقــت همــان فــرد انســانی
میباشــد .ایــن افــراد بــا زنــده شــدن دارای حقوقــی میگردنــد و در زمــان

تعریــف کــرده کــه کلیــه تشــکیالت و مؤسســاتی اســت کــه بــرای مقاصــد
غیرتجــاری از قبیــل امــور علمــی یــا ادبــی یــا خیریــه و امثــال آنهــا تشــکیل
میشــود اعــم از اینکــه مؤســس و تشــکیل دهنــدگان قصــد انتفــاع داشــته
یــا نداشــته باشــند .بــا توجــه بــه ایــن مــاده مــاک تشــخیص ایــن اشــخاص
از شــرکتهای تجــاری را نبایــد قصــد انتفــاع بدانیــم بلکــه ایــن موضوعــات
فعالیــت ایــن اشــخاص میباشــد کــه آنهــا را از شــرکتهای تجــاری متمایــز
میســازد .در نتیجــه کلیــه مؤسســات و ســازمانهایی کــه بــه منظــور اهــداف

حیــات خــود آنهــا را دارا میباشــد کــه بــه آنهــا اهلیــت گفتــه میشــود.

غیــر تجــاری تشــکیل میشــوند و جــزء دســتگاه دولتــی نباشــند ،ســازمان یــا

متولــد شــدن انســان شــروع و بــا مــرگ او تمــام میشــود.

 شــرکت هــای تجــاری در هیــچ یــک از قوانیــن مــا تعریفــی از شــرکتتجــاری بیــان نشــده بلکــه صرف ـاً بــه ذکــر انــواع آنهــا بســنده شــده
اســت .بــه همیــن علــت حقوقدانــان ،تعاریفــی از شــرکتهای تجــاری
بهدســت دادنــد از جملــه:
 عبــارتاســت از اینکــه چنــد نفــر مالــی را بــرای تجــارت و اســتفادهاز منابــع آن در میــان بگذارند.
عبــارتاســت از نوعــی شــرکت عقــدی کــه به موجــب قوانیــن تجاریو مالــی بــرای انجــام امــور بازرگانــی و بــردن ســود بــا ســرمایه معیــن
تشــکیل و منشــاء پیدایــش شــخصیت حقوقــی در حقــوق خصوصــی
میشــود.
تفــاوت عمــده بیــن اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی و اشــخاص
حقوقــی حقــوق خصوصــی ایــن اســت کــه اشــخاص نــوع اول بــه
محــض بوجــود آمــدن دارای شــخصیت حقوقــی بــوده و احتیــاج بــه
ثبــت ندارنــد ولــی اشــخاص نــوع دوم از تاریخــی کــه مطابــق بــا ضوابط
قانونــی بــه ثبــت میرســند شــخصیت حقوقــی پیــدا میکننــد.
مســئولیت اشــخاص حقوقــى در قانــون مجــازات اســامى :در مســئولیت
کیفــری اصــل بــر مســئولیت شــخص حقیقــی اســت و شــخص حقوقــی
در صورتــی دارای مســئولیت کیفــری اســت کــه نماینــده قانونــی
شــخص حقوقــی بــه نــام یــا در راســتای منافــع آن مرتکــب جرمــی
شــود .مســئولیت کیفــری اشــخاص حقوقــی مانــع مســئولیت اشــخاص
حقیقــی مرتکــب جــرم نیســت.
 مجــازات اشــخاص حقوقــی؛ در مــورد اشــخاص حقوقــی دولتــی ویــا عمومــی غیــر دولتــی در مــواردی کــه اعمــال حاکمیــت میکننــد،
موضوعیــت نــدارد.
 چنانچــه رابطــه علیــت بیــن رفتــار شــخص حقوقــی و خســارت واردشــده احــراز شــود دیــه و خســارت ،قابــل مطالبــه خواهــد بــود.

در مــاده  ۹۵۶ق.م آمــده اســت کــه اهلیــت بــرای دارا بــودن حقــوق بــا زنــده
اهلیت به دو دسته اهلیت تمتع و اهلیت استیفا تقسیم میگردد.

دوم -اشــخاص حقوقــی :عــاوهبــر افــراد در جامعــه ،اشــخاص دیگــری هــم
یافــت میشــوند کــه بــه فعالیــت میپردازنــد ماننــد گروههــا ،جمعیتهــا،

مؤسســات ،ســازمانها و ...بــه ایــن نــوع اشــخاص ،اشــخاص حقوقــی

میگوینــد ،اینهــا وجــود طبیعــی ندارنــد و دارای وجــود فرضــی و اعتبــاری
میباشــند :شــخص حقوقــی مولــود اجتماعــی اســت کــه بــه تجویــز قانــون و

از اجتمــاع دو یــا چنــد شــخص حقیقــی ایجــاد میشــود .ایــن اشــخاص دارای

حقــوق ،تکالیــف و اموالــی هســتند کــه بــه طــور کلــی از امــوال و حقــوق و

دارایــی افــرادی کــه آن را تشــکیل میدهنــد جداســت و دارای کلیــه حقــوق و
تکالیفــی میباشــند کــه قانــون بــرای اشــخاص حقیقــی شــناخته اســت مگــر
آنچــه کــه مالزمــه بــا طبیعــت و فطــرت و سرشــت انســانی دارد و مختــص
انســان اســت ماننــد حقــوق و وظایــف ابــوت و نبــوت (مــاده  ۵۸۸ق.ت)

اشــخاص حقوقــی ماننــد اشــخاص حقیقــی ایجــاد میشــوند ،زندگــی
میکننــد و روزی حیاتشــان خاتمــه مییابــد ،ایجادشــان تشــکیل و

ثبــت آنهــا ،زندگیشــان فعالیــت آنهــا و مرگشــان زمــان انحــال آنهــا

میباشــد.

اشــخاص حقوقــی بــه دو دســته ،اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی و اشــخاص

حقوقــی حقــوق خصوصــی تقســیم میشــوند:

 -1اشــخاص حقوقــی حقــوق عمومــی :ویژگــی مهــم ایــن اشــخاص آن اســت
کــه ذاتــاً از امتیــازات قــدرت عمومــی برخوردارنــد و بــ ه نظــر میرســد بــه

منظــور و اهــداف خاصــی تشــکیل میشــوند کــه نوعــاً دادن ســرویس و
خدمــات عمومــی اســت و در چهارچــوب ضوابــط و مقــررات خاصــی بوجــود
میآیــد ماننــد وزارتخانههــا ،شــهرداریها و ســایر مؤسســات دولتــی ،ایــن
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 -ســازمانها و مؤسســات غیرتجــاری :ایــن اشــخاص دارای اهــداف و مقاصــد

اشــخاص را بدیــن علــت کــه مرتبــط بــه دولــت و حکومــت هســتند و هــدف

آنهــا خدمــت بــه جامعــه و حفــظ حکومــت اســت شــخصیت حقوقــی حقــوق
عمومــی گوینــد.

 -2اشــخاص حقوقــی حقــوق خصوصــی :ایــن اشــخاص بیــن افــرادی تشــکیل

مؤسســه غیــر تجــاری میباشــد.

* ق  -م (( :قانون مدنی))

گردآوری و تدوین :حمید عرفانی کارشناس و مشاور حقوقی مؤسسه

اگر برای خودتان ارزش قائل باشید ،دیگران نیز برای شما احترام قائل خواهند شد
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مدیریــت راهبــردی یــا مدیریــت اســتراتژیک ،تجزیــه و تحلیلــی در خصــوص مســائل مهــم و برجســته هــر ســازمان و تشــکل اســت
کــه توســط راهبــران ارشــد ســازمان یــا تشــکل بــه منظــور کنتــرل منابــع در محیطهــای خــارج از ســازمان ،صــورت میگیــرد.

تقدیـراز هدایت بهاءالدینی در

دوره جامع مدیریت استراتژیک تعهد به کیفیت و تعالی سازمانی

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

10

ایــن فراینــد ،شــامل :مشــخص کــردن چشــمانداز ،داراییهــای
ســازمان ،توســعه برنامههــا و سیاســت کلــی ســازمان اســت.
مدیــر پیشــرو و موفــق کســی اســت کــه درکنــار اداره امــروز
ســازمان ،فــردا و آینــده مجموعــه تحــت مدیریــت ،خــود را نیــز
مــد نظــر داشــته باشــد .بــا پیشبینــی نیازهــای ســالهای
پیــش روی ســازمان ،از همیــن امــروز بــرای تامیــن آن نیازهــای
دور دســت اقــدام نمایــد .از آنجاییکــه راهبــران مؤسســه خیریــه
مردمــی نرجــس از ابتــدای راهانــدازی مؤسســه ،بــر اســاس اصــول
مدیریــت راهبــردی و اســتراتژیک حرکــت رو بــه جلــوی خــود
و مؤسســه را برنامهریــزی نمودهانــد ،افــق آینــده مؤسســه
همیشــه در اولویــت برنامهنویســی و تهیــه طــرح توســعه
مؤسســه قــرار داشــته و حــرف اول را زده اســت .در همیــن رابطــه
هدایــت بهاءالدینــی ،مدیــر عامــل ســرای نرجــس ،بــا درک
صحیــح از ســرعت تغییــرات تکنولــوژی و علــوم روزآمــد ،همــواره

درصــدد بــه روز نمــودن اطالعــات و دانــش خــود و کارکنــان زیــر
مجموعــه تحــت مدیریــت خــود بــوده ،از هــر فرصــت برای کســب
دانــش جدیــد و مــدرن اســتفاده نمــوده اســت .بهعنــوان مثــال
در ســالهای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸بهدلیــل موفقیــت در ســاماندهی
وضعیــت اشــتغال بالــغ بــر  ۲۰۰نفــر کارکنان مؤسســه در شــرایط
اضطــرار و رکــود اقتصــادی ،بهعنــوان کارآفریــن نمونــه کشــوری
شــناخته شــده اســت .در جدیدتریــن رخــداد از ایــن دســت نیــز،
شــهریور مــاه ســال  ۱۳۹۹از ســوی باشــگاه مدیــران ســتاپ
بـ ه عنــوان مدیــر برگزیــدهای کــه دوره جامــع اســتراتژیک ،تعهــد
بــه کیفیــت و تعالــی ســازمانی را طــی کــرده ،انتخــاب و لــوح
تقدیــر و تندیــس افتخــار جشــنواره را دریافــت نمودنــد .بــرگ
زریــن دیگــری بــر افتخــارات و موفقیتهــای خــود و مؤسســه
خیریــه مردمــی نرجــس افــزوده اســت.

به چیزهایی که احساس توانمند بودن شما را بوجود میآورند فکر کنید
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مطمئن شوید که افراد زمان کافی برای حمایت و پشتیبانی در اختیار دارند

اسباب بازيهايي كه به رشد شناختي كودك كمك ميكنند
كــودك شــما از طريــق بــازي ،در مــورد دنيــاي اطرافــش ميآمــوزد ،مهارتهــاي جديــدي را تمريــن ميكنــد
و ســرگرم فعاليتهايــي ميشــود كــه ســبب افزايــش و پيشــرفت رشــد ذهنــي او میشــوند .بعضــي از
اســباب بازيهــا ،رفتارهايــي را در كــودك تقويــت ميكننــد كــه رشــد شــناختي او را افزايــش میدهـــد.
شــما بــا فراهــم كــردن اســباب بازيهــاي مناســب بــراي رشــد و ســن

خــود كتــاب بخوانيــد تــا بــه افزايــش دامنــه لغــات ،تقويــت دانــش و درك

كودكتــان ،بــه او فرصــت ميدهيــد تــا مهــارت حــل مســئله ،تفکــر

خوانــدن او كمــك كنيــد.

نمادیــن ،تقلیــد و اســتدالل را تمریــن کنــد.

نوزادان

كودكان پيش دبستاني

بــازي بــا كــودك پيــش دبســتانيتان پيچيدهتــر ،جزييتــر و جســميتر

در طــول ســال اول زندگــي نــوزاد ،اســباب بازیهایــی را بــراي او فراهــم

ميشــود همزمــان بــا پيشــرفت كــودك در زمينــه مهارتهــاي حركتــي

کنیــد کــه اکتشــاف حســی و رشــد مهارتهــای حرکتــی او را تقويــت كنــد.

ظريــف ،بــا فراهــم كــردن مــداد رنگــي ،ماژيــك ،قيچــي كــودك و كتابهــاي

آويزهــاي عروســكي تخــت كــودك ،بينايــي كــودك شــما را تحريــك ميكنــد

رنگآميــزي ،فرصــت خلــق كارهــاي هنــري را بــراي او ايجــاد كنيــد.

و هماهنگــي چشــم و دســت كــودك را هنگامــي كــه بــه آنهــا ضربــه

اســباب بازیهــای ســازمان نيافتــه (نامحــدود) ماننــد بلوكهــا و مجموعــه

ميزنــد ،افزايــش ميدهــد.

ســاختني ،تفكــر نماديــن را در كــودك تقويــت ميكننــد.

آينههــاي نشــكن ميتواننــد بــه كــودك شــما در خودآگاهــي و شــناخت

هنگامــي كــه كــودك قطعــات جورچيــن ( نوعــي از پــازل) را دردســتش

خــودش كمــك كننــد و حلقههــاي هــوش ســبب تقويــت مهارتهــاي

ميگيــرد ،مهــارت كــودك افزايــش مييابــد ،همچنيــن بــا فهميــدن اينكــه

حركتــي ظريــف ميشــوند ،زيــرا كــودك شــما تمريــن ميكنــد كــه

قطعــات در كجــا قــرار بگيرنــد ،جورچيــن بــه كــودك كمــك ميكنــد تــا

حلقههــا را بــا دســتانش روي قســمت مخروطــي قــرار دهــد.

روابــط مكانــي را درك كــرده و منطقــي فكــر کنــد

اســباب بازيهــاي هــل دادنــي و كشــيدني كمــك ميكننــد تــا كــودك

کودکان در سن مدرسه

شــما تعــادل را يــاد بگيــرد و همچنيــن هنگامــي كــه كــودك يــاد ميگيــرد

کــودک دبســتانی شــما شــروع بــه نشــان دادن و ايجــاد عاليــق خــود کــرده

راه بــرود ،بــه رشــد و پــرورش مهارتهــاي حركتــي درشــت او كمــك

اســت .بنابرايــن ،فرصتهايــي را بــراي رشــد و پــرورش عاليــق كودكتــان

ميكنند.

فراهــم كنيــد .اگــر بــه خوانــدن عالقــه دارد ،اغلــب او را بــه كتابخانــه ببريــد

كودكان نوپا

يــا اگــر تمايــل بــه دنبــال كــردن يــك ســاز موســيقي دارد ،ميتوانيــد او را در

اســباب بازیهــای بــراق ،رنگارنــگ كــه بــه آســاني اســتفاده ميشــوند ،بــراي

كالس پيانــو ثبتنــام كنيــد.

کــودک نــو پــاي شــما جــذاب هســتند.

بازیهــای تختــهای و بازیهــای کارتــي را بــا كــودك خــود انجــام دهیــد

اســباب بازیهایــی کــه شــناخت اشــکال ،اندازههــا و رنگهــا را بــه

کــه بــه او تفکــر اســتراتژیک و منصفانــه بــازي كــردن را آمــوزش میدهنــد.

كــودك آمــوزش میدهنــد  -ماننــد اســباب بازيهــاي  shape sortersو

اســباب بازیهایــی کــه اکتشــاف و پیشــرفت مهارتهــای علمــی را تقویــت

پگبردهــا  ،peg boardsبــه کــودک نوپــا کمــک میکننــد تــا مفاهیــم

میکننــد ماننــد دوربینهــاي دوچشــمي یــا مجموعههــای آمــوزش شــیمی،

پايــه را یــاد بگیــرد و تواناییهــای حــل مســئله را در او تقويــت ميكننــد.

در پيشــرفت تواناییهــای حــل مســئله و مهارتهــای علــوم و ریاضیــات

اســباب بازیهایــی کــه بازیهــاي نماديــن (وانمــودي) را تقويــت ميكننــد

كــودك مفیــد هســتند

ماننــد ســت اســباب بــازي آشــپزخانه كــودك ،كيتهــاي پزشــكي
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كــودكان ،صنــدوق پــول كــودكان
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اوقــات بــراي كــودك كوچــك
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عملکرد ارزیابی شونده را از نقطهنظر دیگر افراد سازمان مورد بررسی قرار دهید

آیــا فلج مغــزی بر هــوش کــودک تاثیــر میگــذارد؟
فلــج مغــزی بــه صــورت مســتقیم نمیتوانــد باعــث ایجــاد مشــکالت
ذهنــی شــود امــا معمــو ًال مشــکالت ذهنــی در کنــار اختــاالت حرکتــی در
کــودکان ســی پــی اتفــاق میافتــد .تقریبـ ًا  ۵۰درصــد کــودکان ســی پــی

دچــار مشــکالت ذهنــی هســتند.

کــودکان فلــج مغــزی اسپاســتیک معمــوالً درگیــری ذهنــی بیشــتری نســبت
بــه ســایرین دارنــد:

فرق مشکالت ذهنی و اختالل یادگیری چیست؟

کــودکان کندذهــن عمومــاً ضریــب هوشــی زیــر  ۷۰دارنــد و در رفتارهــای
اجتماعــی دچــار مشــکل هســتند امــا کودکانــی کــه دچــار اختــال یادگیــری
هســتند در تعاملهــای اجتماعــی مشــکلی ندارنــد و ضریــب هوشــی آنهــا
معمــوالً متوســط اســت امــا در برخــی از مهارتهــای تحصیلــی دچــار اختــال
هســتند .مشــکالت کــودکان دارای اختــال یادگیــری میتوانــد در زمینــه
نوشــتن خوانــدن و یــا ریاضیــات باشــد.

عالئم اختالل ذهنی در کودکان فلج مغزی:

مشــکالت ذهنــی میتوانــد خفیــف باشــد عمومــا ایــن افــراد دارای ضریــب

هوشــی بیــن  ۵۰تــا  ۷۰هســتند .در شــرایط متوســط ضریــب هوشــی بیــن
 ۳۶تــا  ۴۹اســت و مشــکالت ذهنــی شــدید ضریــب هوشــی بیــن  ۲۰تــا ۳۵
میباشــد .در کــودکان کــم ســن و ســالتر فلــج مغــزی معمــوالً تشــخیص
وجــود مشــکل ذهنــی ســختتر میباشــد و بســیاری از متخصصــان مغــز و
اعصــاب و کاردرمانگــران بــا ســابقه میتواننــد بهصــورت تجربــی مهارتهــای
ذهنــی کــودکان را از شــکل ارتبــاط آنهــا و نــوع نــگاه ایــن کــودکان ارزیابــی
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کننــد.

عالئم ناتوانی ذهنی در کودکان فلج مغزی:

مشــکالت ارتباطــی و اجتماعــی  -ضعــف حافظــه  -مشــکالت عاطفــی و

احساســی  -مشــکالت تفکــر منطقــی  -تاخیــر در پاســخدهی.
درمان مشکالت ذهنی در کودکان فلج مغزی
یکــی از مؤثرتریــن روشهــای درمانــی و آمــوزش و کنتــرل مشــکالت ذهنــی در
کــودکان ســی پــی ،کاردرمانــی ذهنــی میباشــد.
امــروزه درمــان اختصاصــی مشــکالت شــناختی در کــودکان فلــج مغــزی توســط
کاردرمانگــران ذهنــی در حــال انجــام اســت و ایــن کاردرمانگــران پــس از
ارزیابــی کاســتیهای شــناختی در کــودکان فلــج مغــزی اقــدام بــه برنامــه
درمانــی مناســب میکننــد .کاردرمانگــران ذهنــی بــا تقویــت مهارتهــای
پایــه همچــون بهبــود اجــرای دســتورات یــک کلمـهای ،بهبــود توجــه و تمرکــز،
تقویــت هماهنگــی چشــم و دســت ،تقویــت مهارتهــای نوشــتاری ،آمــوزش
مفاهیــم پیــش دبســتانی و ...بــه کــودکان فلــج مغــزی در تقویــت مهارتهــای
ذهنــی کمــک میکنــد.
چنــد توصیــه بــه والدیــن کــودکان فلــج مغــزی بــرای بهبــود مهارتهــای
ذهنــی در آنهــا:
مشــکالت ذهنــی و شــناختی در کــودکان فلــج مغــزی میتوانــد اســترسهایی
را بــرای والدیــن آنهــا بــه دنبــال داشــته باشــد و ادامــه ایــن مشــکالت میتوانــد
باعــث بــروز اختــاالت عاطفــی و روانــی در آنهــا شــود.

لذا چند نکته را جهت راهنمایی شما والدین ذکر میکنیم:
از تشویق برای انجام مهارتهای ذهنی استفاده کنید.

معاشــرت و ارتبــاط بــا کــودکان دیگــر میتوانــد بــرای تقویــت مهارتهــای
ک کننــده باشــد.
ذهنــی یــک کــودک ســی پــی کم ـ 
از کاردرمانگران ذهنی با سابقه برای کودکتان کمک بگیرید
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بازخوردها را به دقت ارزیابی کنید ،تا از میزان ارزش آن برای ارزیابی فرد مطمئن شوید

تغذیهدرکودکانفلجمغزی

برای اثربخش بودن خوردن و نوشيدن در درمان کودکان فلج مغزی  ،بايد به موارد زير توجه کرد

بســياري از اصــول وضعيــت غــذا دادن را بايــد بــراي تغذيــه کــودک بــه کاربــرد.

اســتفاده کــرد تــا غــذا ديرتــر ســرد شــود ،همچنیــن ميتــوان از بشــقابهاي

بايــد وضعيــت نشســته خوبــي را بــراي فــرد بــا يــا بــدون وســيله کمکــي فراهــم

ســنگين بــراي ثبــات بيشــتر اســتفاده کــرد.

کــرد .ســر را کمــي بــه جلــو خــم مــی کنیــم ،اگــر ســر بــه طــرف عقــب رفتــه
باشــد بســتن لبهــا و بلعيــدن غــذا را مشــکل ميکند.ايــن وضعيــت خميــده

 -بعضــي مواقــع الزم اســت کــه قاشــق و چنــگال را بــراي کــودک تطبيــق داد

بــراي مثــال :بهتــر اســت بــرای کودکانــي کــه قــدرت عضالنــي کمــي دارنــد،

در گــردن بــه کاهــش رفلکــس بســتن نــا بههنجــار دهــان کمــک ميکنــد.

از قاشــق و چنگالهــاي ســبکتر اســتفاده شــود .انــدازه قاشــق چنــگال

 -بــه دليــل اينکــه کــودک بــه غــذا و مســير حمل غــذا توجــه دارد ،بهتراســت

را ميتــوان بســته بــه نيــاز کــودک تغييــر داد .مثــا دســته بلنــد قاشــق

ظــرف غــذا در جلــوی کــودک و غــذا در وســط قــرار گيــرد .همچنيــن مســير

ميتوانــد بــه کودکــي کــه داراي محدوديــت حرکتــي اســت کمــک کنــد.

غــذا طــوری باشــد کــه حرکتهــاي نــا بههنجــار را تشــويق نکنــد و در عيــن

قاشــق کمعمــق ميتوانــد بــه کودکــي کــه در گرفتــن غــذا از قاشــق مشــکل

حــال موضــوع تقــارن در کــودک تشــويق شــود.

دارد ،کمــک کنــد.

 بايــد کــودک را تشــويق کــرد کــه بــراي گرفتــن غــذا از قاشــق بــه طــرفجلــو آمــده و لبهــا را کامــ ً
ا در اطــراف قاشــق ببنــدد.

 -در صورتــي کــه توانخــواه در هنــگام نوشــيدن دچــار اشــکال شــده و

 جويــدن مؤثــر تنهــا موقعــي بــه وجــود ميآيــد کــه لبهــا کام ـ ًا بســته
باشــند .بــراي بســتن لبهــا اگــر الزم باشــد ،ميتــوان بــا قــرار دادن انگشــت

نميتوانــد ســر خــود را عقــب ببــرد ،ميتــوان از ليوانهــاي لبــهدار و

زاویــهدار حتــي قــوري اســتفاده کــرد .از طرفــي ديگــر مشــکلهاي زيــادي
در تغذيــه کــودکان فلــج مغــزی ممکــن اســت بــهايــن صــورت نمايــان شــود

زيــر لــب پايينــي و فشــار دادن آن بــه طــرف بــاال بــه کــودک کمــک کــرد.

کــه فــک بــه طــور ناگهانــي بــا نيــرو يــا بــا يــک انحــراف شــديد بــاز شــود و

 -طــرز جويــدن ،غــذا ميبايســت بيــن داندانهــا باشــد .بــراي درمــان

نــوع تنفــس دهــان و تقــا و اســترس ،موجــب تشــديد وضعيــت ميشــود.

افــراد فلــج مغــزی کــه مشــکل در حرکــت دادن غــذا دردهــان دارنــد ،والديــن

همچنيــن حساســيت بيــش از حــد دهــان ،تمــاس دندانهــا بــا هــم ،تمــاس

ميتواننــد لقمــه را بيــن دندانهــا قــرار دهنــد (تجربههــا نشــان دادهانــد

لثههــا و دندانهــا بــا اســباب بــازي ،غــذا و ...ميتوانــد منجــر بــه بــاز شــدن

کــه کــودکان معمــوال يــک طــرف دهــان را بــراي جويــدن ترجيــح ميدهنــد)

دهــان گــردد .عفونــت و پوســيدگي دندانهــا و لثههــا نيــز ممکــن اســت

 -خــوردن درجلــوي آينــه بــه کــودک کمــک ميکنــد تــا مراقــب بســته

مشــکلهايي را در تغذيــه بــه وجــود آورد ،بــهطــوری کــه فــرد بــراي فــرار از

بــودن لبهــا بــوده ،و جويــدن را دنبــال کنــد.

درد دهــان و دنــدان ،دهــان خــود را بــاز نگ ـهدارد.

 -بــراي جلوگيــري از لغزيــدن بشــقاب يــا کاســه ،از صفحههــاي غيــر لغزنــده

بررســي و درمــان بــه موقــع ايــن مشــکلها ميتوانــد تــا حــد زيــادي از بــروز

يــا بادکـشدار بايــد اســتفاده کــرد.

مســايل بعــدي جلوگيــري کــرده و بــه حــل مشــکلهاي تغذيـهاي کمــک کنــد.

بشــقابهايي کــه يــک طــرف آن بلندتــر از طــرف ديگــر اســت اســتفاده کــرد.

منبع/https://www.iranrehab.ir :
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روش برای تبدیل بيشفعالي به بهرهوري در کودکان

مــرز باريكــي بيــن كودكــي كــه بــه طــور طبيعــي فعــال
اســت بــا كودكــي كــه تحــت تاثيــر اختــال بيشفعالــي
قــرار گرفتــه اســت ،وجــود دارد.اختــال كمبــود توجــه و
بيشفعالــي اكثــرا در اوايــل كودكــي ،تقريبــا حــدود دو
يــا ســه ســالگي ،قابــل توجــه ميشــود ،امــا از آنجايــي
كــه بيشــتر كــودكان بــه طــور طبيعــي مســتعد خيالبافــي،
رفتارهــاي نــا آرام و بيقــراري ،و دامنــه توجــه كوتــاه يــا
بيتوجهــي هســتند،غالبا كمــي ديرتراختــال بیشفعالــی
در زندگــي تشــخيص داده مــي شــود.
عالئم بیشفعالی
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ایــن عالئــم معمــوال شــامل مشــكالت رفتــاري از جملــه مشــكل در
تمركــز يــا پيــروي از دســتورالعملها ،یــا عــدم توانايــي در كنتــرل
رفتارهــاي نامناســب ماننــد دويــدن در ســالن يــا دائمــا قطــع كــردن
مكالمــات ديگــران ميباشــد .اگــر والديــن ،معلمــان يــا ســاير
سرپرســتان از ايــن اختــال كــودك آگاه نباشــند ،بــراي كــودك
مبتــا بــه بیشفعالــی ميتوانــد خســته كننــده باشــد کــه
بــراي رفتــارش مــورد انتقــاد قــرار بگيــرد يــا تنبيــه شــود.
كــودك خــود را نظــارت كنيــد بههميــن دليــل،
توجــه جــدي بــه رفتارهــاي غيــر معمــول
شــلوغ يــا بــه ظاهــر بیادبانــه در
كــودك اهميــت دارد .اگــر
مشــكالت رفتــاري فقــط
گاهــي اوقــات و در
موقعيتهــاي خــاص
صــورت ميگيرنــد،

احتمــاال كــودك شــما تنهــا «رفتــار كودكانــه» را انجــام ميدهــد.
امــا اگــر متوجــه شــديد كــه كــودك شــما هــم در خانــه و هــم در
مدرســه در تمركــز كــردن مشــكل دارد ،و نيــز بــه نظــر ميرســد كــه
بــه طــور مــداوم در پيگيــري دســتورالعملها يــا كنتــرل رفتارهــاي
نامناســب مشــكل دارد ،ممكــن اســت زمــان آن فــرا رســيده باشــد كــه
در مــورد داليــل احتمالــي آن بــا پزشــك متخصــص صحبــت كنيــد.
اگرچــه معمــوال بیشفعالــی بــه عنــوان يــك خصوصيــت مثبــت تلقــي
نميشــود ،امــا الزم نيســت بــه عنــوان ناتوانــي نيــز در نظــر گرفتــه
شــود .بــا پيــدا كــردن راههايــي بــراي هدايــت بيشفعالــي بــه ســمت
فعاليتهــاي مؤثــر و ســازنده ،ميتوانيــد بــه
كــودك خــود يــاد دهيــد كــه از انــرژي خــود
بــه عنــوان ســوخت بــراي خالقيــت اســتفاده
كنــد.
در اينجــا پنــج روش بــراي بــرآورده كــردن
نيــاز کودکتــان بــه تحــرك جســمي
بيشــتر و كمــك بــه او در مهــار
انــرژي و بهدســت آوردن كنتــرل
بيشــتر بــر تكانههايــش آورده
شــده اســت:

دیدگاه افراد را برای راهی که که در پیش دارند جویا شوید

ورزش

فعاليــت بدنــي بــراي كــودك مبتــا بــه
بیشفعالــی ضــروري اســت ،بنابرايــن
تقريبــا هــر ورزشــي از دوچرخــه ســواري
تــا شــنا بــراي كــودك شــما ســودمند
خواهــد بــود ،اگرچــه برخــي از ورزشهــا
حتــي مؤثرتــر از بقيــه هســتند .بــه

عنــوان مثــال ورزشهــاي رزمــي ماننــد كاراتــه ،كونــگ فــو يــا تكوانــدو
بــه دليــل تعــادل كامــل تمركــز ذهنــي همــراه بــا فشــارهاي جســمي
الزم ،ميتواننــد بســيار مفيــد باشــند .ايــن ورزشهــا ميتوانــد بــه
كــودكان كمــك كننــد تــا يــاد بگيرنــد چگونــه انــرژي خــود را متمركــز
كننــد و نيــز انظبــاط شــخصي و كنتــرل را يــاد بگيرنــد.
ورزشهــاي تيمــي (گروهــي) ماننــد فوتبــال يــا بســكتبال نيــز بســيار
مؤثــر هســتند ،زيــرا نيــاز دارنــد كــه كــودك بــا ديگــران مشــاركت
و در كنــار آنهــا فعاليــت كنــد كــه ايــن عامــل بــراي مهارتهــاي
اجتماعــي كــودكان نيــز مفيــد اســت.

كالسهاي رقص ،بازيگري يا موسيقي

بســته بــه اينكــه كودكتــان بــه چــه فعاليتــي عالقــه دارد ،يادگيــري
يــك ســاز موســيقي ،حضــور دركالسهــاي نمايــش و يادگيــري
هماهنگــي از طريــق رقــص ،همــه ميتواننــد فعاليتهــاي بســيار
مفيــدي بــراي بعــد از مدرســه باشــند.
تحقيقــات نشــان داده اســت كــه نواختــن يــك ســاز موســيقي نيــاز
دارد كــه دو طــرف مغــز بهطــور همزمــان فعاليــت كنــد و بــه آمــوزش
مغــز بــراي انجــام چنــد كار همزمــان كمــك ميكنــد .در حاليكــه
رقصيــدن بــه كــودكان اجــازه ميدهــد انــرژي خــود را در حاليكــه
كنتــرل حركاتشــان را دارنــد ،تخليــه كننــد .اگرچــه بازيگــري نســبت
بــه رقــص يــا ورزش ،فعاليــت جســمي كمتــري دارد ،بــه كــودك كمــك
ميكنــد تــا مهارتهــاي حفــظ كــردن را تمريــن كنــد و خالقیــت
خــود را بــه کار گیــرد.
اجــازه بــه کــودکان بــرای بــازي در شــخصيتها و صحنههــاي
مختلــف ،بــه آنهــا كمــك ميكنــد تــا انــرژي و احساســات خــود را بــه
ســمت فعاليتــي مؤثــر هدايــت كننــد.

فعاليتهاي هنري و كاردستي

فعاليتهــا يــا پروژههــاي هنــري و كاردســتي بــراي آمــوزش بــه
كــودكان عالــي هســتند ،بــه آنهــا کمــک میکننــد تــا بــر اســاس
ایدههــای خودعمــل کننــد و مفاهيــم خالقانــه را واقعيــت ببخشــند.
اعــم از اينكــه كــودكان از نقاشــي ،مــدل ســازي ،نجــاري يــا خياطــي
لــذت ميبرنــد ،انتخــاب یــک ایــده و مشــاهده پیادهســازی کامــل

آن ،ميتوانــد بــراي هــر كودكــي بــه خصــوص كــودك مبتــا بــه
بیشفعالــی انگيــزه بخــش باشــد .ايــن فعاليتهــا بــه كــودكان نشــان
ميدهنــد كــه قادرنــد از تمــام انــرژي خــود بــه عنــوان نيــروي محركــي
بــراي فعاليتــي خالقانــه و مفيــد اســتفاده كننــد.

فعاليتهایي در فضاي باز

هيــچ عاملــی ماننــد هــواي تــازه ،طبيعــت و فعاليــت بدنــي بــراي كمــك
بــه كــودك بيشفعــال شــما در اســتفاده مثبــت از انــرژياش وجــود
نــدارد .بــردن كودكتــان بــه كمپينــگ ،فرصــت فوقالعــادهاي بــراي
آمــوزش بــه او در مــورد طبيعــت و كمــك بــه او در پــرورش مهارتهــاي
عملــي و كاربــردي ميباشــد .اگــر فرصــت نداريــد كــه شــخصاً هــر
زمــان كــه دوســت داشــته باشــيد كــودك خــود را بــه پيــادهروي در
طبيعــت يــا كوهنــوردي و كمپينــگ ببريــد ،اردوهــاي پيشــاهنگي روش
بســيار خوبــي بــراي اطمينــان يافتــن از ايــن اســت كــه كودکتــان
ايــن تجربيــات فوقالعــاده را از دســت نميدهــد.
همچنيــن اردوهــاي پيشاهنگــي بــه كــودكان كمــك ميكننــد تــا
كارهــاي گروهــي (تيمــي) را يــاد بگيرنــد و مهارتهــاي اجتماعیشــان
را بهبــود ببخشــند.

كمك در كارهاي خانه

اگــر كــودك شــما از مدرســه بــه خانــه ميآيــد و عمــا بــا انــرژي در
حــال بــاال و پاييــن پريــدن اســت ،او را در مقابــل تلويزيــون نگذاريــد
و بــه او اجــازه ندهيــد بــا بازيهــاي ويدئويــي و كامپيوتــري ســرگرم
شــود .در عــوض از او بپرســيد كــه آيــا دوســت دارد در آمــاده كــردن
شــام يــا انجــام چنــد كار ســاده ماننــد گردگيــري يــا جاروبرقــي بــه
شــما كمــك كند.كــودكان اغلــب از ايــن مــدل وقــت گذرانــدن بــا
والديــن لــذت ميبرنــد ،و همچنيــن ايــن گونــه فعاليتهــا بــه
كــودكان احســاس مســئولیت ميدهــد و بــه آنهــا كمــك ميكنــد
تــا در فعاليــت خوداحســاس افتخــار كننــد
گردآورنده :سمانه صفری نژاد کارشناس ارشد روان شناس بالینی مؤسسه
منبع/https://www.iranrehab.ir :
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بلند پرواز باشید و به هنگام تعیین اهداف بزرگ بیاندیشید

سیستم ایمنی بدن را با این  ۱۴خوراکی تقویت کنید

ت کننــده سیســتم ایمنــی،
مصــرف غذاهــای تقوی ـ 

بــه خــواص ســیر در مبــارزه بــا عفونــت پــی بــرده

عادتــی بســیار مفیــد اســت .اگــر بــه دنبــال کشــف

بودنــد .براســاس تحقیقــات ،ســیر فشــار خــون

راههــای تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کــودکان

را پاییــن مــیآورد و رونــد ســخت شــدن دیــواره

و بزرگســاالن هســتید قــدم اول ســر زدن بــه
نزدیکتریــن میوهفروشــی محــل اســت.

فلفل شیرین

هــر گــرم فلفــل ،دو برابــر هــر گــرم مرکبــات
ویتامیــن Cدارد .فلفــل دلمــهای قرمــز همچنیــن
از منابــع غنــی بتاکاروتــن (پیشســاز ویتامیــن)A

است.

عــروق را کنــد میکنــد.
بــه نظــر میرســد خــواص ســیر بــرای تقویــت
سیســتم ایمنــی بــدن ناشــی از داشــتن مقادیــر
زیــادی ترکیبــات حــاوی گوگــرد ماننــد آلیســین
باشــد.

مرکبـات

اکثــر افــراد بهمحــض اینکــه ســرما میخورنــد
ســراغ ویتامیــن Cمیرونــد.

ویتامیــنC

سیســتم ایمنــی بــدن را تقویــت میکنــد.
گلبــول ســفید کلیــد مبــارزه بــا عفونــت در
بــدن اســت .گریپفــروت ،پرتقــال ،نارنگــی،
لیموشــیرین ،لیموتــرش و نارنگــی مهمتریــن
مرکبــات هســتند .بــه دلیــل اینکــه بــدن مــا
توانایــی تولیــد و ذخیــره ویتامیــن Cرا نــدارد ،مــا
روزانــه بــه مصــرف میوههــا و ســبزیجات دارای
ویتامین  Cاحتیاج داریم.
تقریبــا تمــام مرکبــات دارای میــزان زیــادی
ویتامیــن Cهســتند .بــا ایــن همــه تنــوع در
موسسـه خیریه
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کلم بروکلی

ن و
کلــم بروکلــی سرشــار از انــواع ویتامیــ 
مــواد معدنــی اســت .ویتامیــن ،Aویتامیــن Cو
ویتامیــن Eبههمــراه میــزان زیــادی آنتیاکســیدان
و فیبــر ،بروکلــی را بــه یکــی از ســالمترین
ســبزیجاتی تبدیــل کــرده اســت کــه میتوانیــد
بــه برنامــه غذایــی خــود اضافــه کنیــد .بــرای حفــظ
خــواص بروکلــی بهتــر اســت ایــن ســبزی تــا جــای

بخوریــم.

زنجبیــل از گیاهانــی اســت کــه خیلــی از افــراد

هنــگام ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا ســراغ آن
میرونــد .زنجبیــل میتوانــد بــه کاهــش التهــاب
کمــک کنــد و بــا ایــن کار باعــث کاهــش گلــودرد
و دیگــر عالئــم التهابــی بیمــاری شــود .زنجبیــل
همچنیــن میتوانــد بــه کاهــش تهــوع و اســتفراغ
کمــک کنــد.

ممکــن کــم پختــه شــود ،چهبهتــر کــه آن را خــام
مصــرف کنیــد.

اسفنـاج

مرکبــات ،کار ســختی نیســت کــه هــر روز کمــی
آبلیمــو بــه غــذا اضافــه کنیــم یــا چنــد پــر پرتقال

زنجبـیل

سیـر

ســیر بــرای ســامتی الزم اســت .تمدنهــای اولیــه

اســفناج بــه ایــن دلیــل در ایــن فهرســت قــرار

گرفتــه اســت کــه نــهتنهــا میــزان زیــادی ویتامینC

دارد ،بلکــه سرشــار از آنتیاکســیدان و مــواد

همیشه سعی کنید در مورد انتظاراتی که از افراد دارید ثابت قدم باشید

معدنــی اســت کــه میتواننــد قــدرت مبــارزه بــا

کــه نوعــی آنتیاکســیدان اســت .عالوهبــر ایــن

عفونــت را در سیســتم ایمنــی بــدن تقویــت کننــد.

چــای ســبز مقادیــری زیــادی اپیگالوکتشــین

ماننــد بروکلــی ،بهتــر اســت اســفناج هــم بــا

گاالت یــا  EGCGدارد کــه یــک آنتیاکســیدان

کمتریــن میــزان پخــت یــا بــه صــورت خــام

قــوی دیگــر اســت کــه باعــث تقویــت سیســتم

مصــرف شــود.

ایمنــی بــدن میشــود .چــای ســبز همچنیــن

ماسـت

تخم آفتابگردان

منبــع خوبــی بــرای یــک اســید آمینــه بــه نــام

مغــز تخــم آفتابگــردان سرشــار از مــواد مغــذی

 theanineLاســت کــه میتوانــد بــه تولیــد

شــامل فســفر ،منیزیــم و ویتامیــن  B۶اســت .ایــن

ترکیبــات مؤثــر بــرای مبــارزه بــا میکروبهــا در

دانههــا همچنیــن بــه طــرز شــگفتانگیزی از

ســلولهای لنفوســیت تــی کمــک کنــد.

ویتامیــن Eسرشــارند و میتواننــد تــا  ۸۲درصــد از

ماس ـتهایی ماننــد ماســت الکتیویــا و ماس ـتهای

نیــاز روزانــه بــدن مــا را تنهــا بــا مصــرف یکچهــارم

پروبیوتیــک و بهویــژه ماســت کفیــر ،سیســتم

فنجــان در روز تامیــن کننــد.

ایمنــی را تحریــک میکننــد تــا بــا بیماریهــا
مبــارزه کنــد.

کیـوی

کیــوی بــه طــور طبیعــی میــزان زیــادی ترکیبــات
مفیــد شــامل فــوالت ،پتاســیم ،ویتامیــن Kو

بادام و گردو

میگــو

ویتامیــن Cدارد .ویتامیــن Cموجــود در کیــوی

میگــو از جملــه غذاهــای دریایــی اســت کــه حــاوی

ویتامیــن Eو روی ،کلیــد سیســتم ایمنــی ســالم

گلبولهــای ســفید را تقویــت میکنــد تــا بــا

مقــدار زیــادی زینــک اســت .بــرای تقویت سیســتم

هســتند .مغزهایــی ماننــد بــادام شــیرین ،سرشــار

هرگونــه عفونــت مبــارزه کننــد ،درحالــی کــه دیگــر

ایمنــی بــدن بــه میگــو هــم احتیــاج داریــم .البتــه

از ویتامیــن و چربیهــای مفیــد و روی هســتند.

ترکیبــات مفیــد کیــوی در حفــظ عملکــرد صحیــح

بــه یــاد داشــته باشــید شــما بیشــتر از میــزان

ســایر بخشهــای بــدن مؤثرنــد.

توصیــهشــده در روز بــه زینــک احتیــاج نداریــد.
بــرای آقایــان و خانمهــای بالــغ بــه ترتیــب  ۱۱و
 ۸میلیگــرم زینــک در روز توصیــه شــده اســت.
مصــرف بیــش از حــد زینــک باعــث مختــل شــدن

زردچوبـه

سیســتم ایمنــی بــدن میشــود.

ممکــن اســت زردچوبــه را بــه عنــوان ترکیــب
اصلــی بســیاری از ادویههــا بشناســید .امــا ایــن

ماکیـان

وقتــی مریــض هســتید ،ســوپ مــرغ تنهــا نقــش

مــاده سالهاســت بــه عنــوان یــک ضدالتهــاب

یــک غــذای رژیمــی بــا تاثیــر تلقینــی را نــدارد.

گردآورنده :دکتر حمیدرضا موسوی مدنی

قــوی بــرای درمــان رماتیســم مفصلــی و آرتــروز

گوشــت ماکیــان نــهتنهــا بــه بهبــود عالئــم

منبعhttps://article.tebyan.net :

مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

ســرماخوردگی کمــک میکنــد ،بلکــه همچنیــن
میتوانــد در جلوگیــری از بیمــاری هــم مؤثــر
باشــد .گوشــت ماکیــان ماننــد مــرغ و بوقلمــون
سرشــار از ویتامیــن B۶هســتند .حــدود  ۸۵گــرم

چای سبـز

گوشــت بوقلمــون یــا مــرغ بــرای تامیــن  ۴۰تــا ۵۰
درصــد از نیــاز روزانــه بــدن شــما بــه ویتامیــن B۶

چــای ســیاه و چــای ســبز هــر دو فالونوئیــد دارنــد

کافــی اســت.
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بیماری

پنجم در کودک

B 19

بیمــاری پنجــم یــا بیمــاری پوســت ســرخی عفونی

بیمــاری پنجــم در کنــار مخملــک ،ســرخک،

نگــه داشــتن او در خانــه نیســت.

کــه عامــل آن ویروســی بــه نــام پاروویــروس B19

ســرخجه ،آبلهمرغــان و روزئــوال یــا بیمــاری ششــم،

همچنیــن الزم اســت بدانیــد پــارو ویروســی

اســت ،بــا وجــود اســمهای ترســناکش یــک
بیمــاری نســبتاً خفیــف اســت کــه بیشــتر بچههــا

یکــی از بیماریهــای همــراه بــا راش قرمــز دوران

کــه ســگها و گربههــا در برابــر آن واکســینه

کودکــی اســت .از میــان ایــن بیماریهــا ،بیمــاری

میشــوند بــا ایــن ویــروس فــرق دارد .ویروســی

بــدون هیــچ عارضــهای از آن بهبــود مییابنــد.

پنجــم ،پنجمیــن بیمــاری شناساییشــده بــود
و تنهــا بیمــاری اســت کــه معمــوالً بــر اســاس

کــه بیمــاری پنجــم را ایجــاد میکنــد از نوعــی
اســت کــه روی انســان تأثیــر میگــذارد و کــودک

پیشدبســتانی و دبســتانی ظاهــر میشــود.

شــماره آن نامیــده و شــناخته میشــود.

شــما نــه میتوانــد پــارو ویــروس  B19را از

ایــن ویــروس ماننــد دیگــر ویروسهــا از طریــق

حیوانــات بگیــرد و نــه میتوانــد آن را بــه آنهــا

بــزاق و ترشــحات بینــی منتشــر میشــود .کــودک

انتقــال دهــد.

ایــن بیمــاری اغلــب در فصــل بهــار و در کــودکان
عالئم بیماری پنجم در کودک

مراجعــه بــه پزشــک بــرای بیمــاری پنجــم در
کــودک

درمان بیماری پنجم در کودک

پیشگیری از ابتالی کودک به بیماری پنجم

مشــترک یــا از طریــق ســرفه کــردن یــا عطســه،
بیمــاری پنجــم را بگیــرد یــا بــه دیگــران منتقــل

حــدود یــک هفتــه قبــل از ظاهــر شــدن راش،

کنــد .هنگامــی کــه کــودک در معــرض ویــروس

ممکــن اســت کودکتــان اندکــی تــب کنــد

قــرار گرفــت ،شــروع بیمــاری میتوانــد چهــار تــا
 20روز کــه متوســط آن معمــوالً حــدود  14روز

یــا بــه نظــر برســد کــه در حــال ســرما خــوردن
اســت .عالئــم ممکــن اســت شــامل گرفتگــی بینــی

اســت زمــان ببــرد .کــودک در طــول دوره نهفتگــی

یــا آبریــزش بینــی ،گلــودرد ،ناراحتــی معــده یــا

بیمــاری پنجــم یــک بیمــاری ویروســی اســت

بیمــاری یعنــی قبــل از بــروز هــر گونــه عالئمــی

دلدرد یــا ســردرد و کوفتگــی باشــد .ســایر عالئــم

کــه بــه نــام عفونــت پاروویــروس  ، B19اریتمــا

یــا هفتــه قبــل از ظاهــر شــدن راش یعنــی همــان

رایــج نیــز شــامل غــدد متــورم ،چش ـمهای قرمــز

اینفکتیــوزوم یــا بیمــاری پوســت ســرخی عفونــی

زمانــی کــه عالئمــی شــبیه ســرماخوردگی دارد،

نیــز شــناخته میشــود .کــودکان زیــر یــک ســال و

بیشــتر از هــر زمــان دیگــری توانایــی انتقــال ایــن

و اســهال اســت.
ً
هنگامــی کــه راش معمــوال چندیــن روز بعــد ظاهــر

بزرگســاالن زیــاد دچــار بیمــاری پنجــم نمیشــوند،

بیمــاری را بــه دیگــران دارد.

میشــود ،گونههــای کودکتــان قرمــز خواهــد

امــا امــکان ابتــا بــه آن را دارنــد .بیــش از نیمــی

برخــاف دیگــر بیماریهــای شــامل راش،

شــد و طــوری بــه نظــر میرســد کــه انــگار ســیلی

از مــردم جهــان بــه ویــروس آن آلــوده شــدهاند و

ماننــد ســرخک و آبلهمرغــان ،بیشــتر کــودکان

خــورده اســت .ممکــن اســت راش قرمــزی نیــز

بنابرایــن نســبت بــه آن ایمنــی دارنــد .کــودکان

پــس از ظاهــر شــدن راش بیمــاری پنجــم دیگــر

روی تنــه ،بازوهــا ،رانهــا ،باســن ،دســتها و

زیــر یــک ســال بــه خاطــر آنتیبادیهایــی کــه

نمیتواننــد بیمــاری را منتقــل کننــد .بنابرایــن،

پاهــای کــودک ظاهــر شــود.

هنــگام تولــد از مادرشــان دریافــت میکننــد ،تــا

اگــر فرزندتــان بــه مهدکــودک یــا مدرســه مـیرود،

گاهــی اوقــات راش ظاهــر شــده خــارش دارد ،امــا

حــدی نســبت بــه ایــن بیمــاری ایمــن هســتند.

در مرحلــه ظاهــر شــدن راش دیگــر نیــازی بــه

غیــر از ایــن ،حــال فرزندتــان در طــول بیمــاری

قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری پنجــم در

بــارداری

ـاری پنجم در کودک
بیمـ
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شــما میتوانــد بــا اســتفاده کــردن از ظــروف

ـم بیماری پنجم در کودک
عالئـ

موضاعاتی که بهصورت محرمانه با ارزیابی شونده مطرح میکنید را محترم بشمارید

پنجــم احتمــاالً خــوب خواهــد بــود .در مــوارد نــادر

داشــته باشــد یــا سیســتم ایمنــی بدنــش ضعیــف

دلیــل اینکــه فــرد مبتــا بــه ایــن بیمــاری خیلــی

نیــز ،کــودک راشــی شــبیه تــاول یــا کبودشــدگی

شــده اســت ،بیمــاری پنجــم او را در معــرض

قبلتــر از ظاهــر شــدن راش میتوانــد بیمــاری

میزنــد.

خطــر ابتــا بــه عــوارض ثانویــه جــدی قــرار

را منتقــل کنــد ،شــما نمیتوانیــد کــودک خــود

اگرچــه راش میتوانــد تــا ماههــا باقــی بمانــد
امــا معمــوالً طــی یــک هفتــه تــا  10روز از بیــن

میدهــد .همینطــور اگــر تــب کــودک بیشــتر

را بــه طــور کامــل از پنجــم بیمــاری محافظــت

از چنــد روز طــول بکشــد یــا بــه باالتــر از 39.7

کنیــد ،بــه ویــژه اگــر ایــن بیمــاری در مهدکــودک

م ـیرود .اگــر کــودک در اثــر تــب داشــتن یــا در

درجــه ســانتیگراد برســد نیــز ممکــن اســت

یــا مدرســه کودکتــان شــایع شــده اســت .در هــر

هــوای خیلــی گــرم خیلــی گرمــش شــود ،یــا اگــر

عفونــت دیگــری عامــل آن باشــد.

صــورت شــما میتوانیــد احتمــال ابتــا کــودک بــه

خیلــی ناراحــت شــود یــا فعالیــت زیــادی داشــته

درمان بیماری پنجم در کودک

باشــد ،راش ممکــن اســت دوبــاره ظاهــر شــود.

بیمــاری پنجــم را بــا شســتن مکــرر دســتهای
کودکتــان و دس ـتهای خودتــان کاهــش دهیــد.

همچنیــن در حینــی کــه راش کوچــک میشــود،

ویــروس بیمــاری پنجــم را مثل یک ســرماخوردگی

گاهــی اوقــات میتوانــد توریشــکل هــم بشــود.

درمــان کنیــد .یعنــی بــا نوشــیدن مایعــات و

همینطــور ،همــه کــودکان آلــوده بــه پاروویــروس

اســتراحت زیــاد .هماننــد بیشــتر ویروسهــا،

 B19بیمــار نمیشــوند .حــدود  20درصــد از

بیمــاری پنجــم فقــط بایــد دوره خــود را طــی

بیشــتر کودکانــی کــه مادرانشــان در دوران

کــودکان و بزرگســاالن آلــوده بــه ایــن ویــروس

کنــد ،چــون از آنجــا کــه بیمــاری پنجــم یــک

بــارداری در معــرض بیمــاری پنجــم بودهانــد

هیــچ نشــانهای ندارنــد و درحالیکــه بزرگســاالن

بیمــاری ویروســی اســت ،آنتیبیوتیکهــا کمکــی

هیــچ مشــکلی نخواهنــد داشــت ،حتــی اگــر مــادر

اغلــب همــراه بــا ایــن بیمــاری درد مفصلــی را

بــه بهبــود حــال فرزندتــان نخواهنــد کــرد.

بــه ویــروس آلــوده شــود .امــا در برخــی مــوارد و

تجربــه میکننــد ،کــودکان بــه نــدرت چنیــن

زمانــی کــه کودکتــان راش ایــن بیمــاری را زده
اســت احتمــاالً دیگــر دچــار ناراحتــی نخواهــد

بیشــتر هنگامــی کــه مــادر در نیمــه اول بــارداری
در معــرض بیمــاری قــرار گرفتــه اســت میتوانــد

بــود ،امــا در اوایــل بیمــاری میتوانیــد از پزشــک

بــرای نــوزاد عوارضــی ماننــد نوعــی کمخونــی

خــود در مــورد دادن اســتامینوفن یــا ایبوپروفــن

جــدی ،نارســایی قلبــی یــا مــرگ بــه دنبــال

بــه کــودک بــرای تســکین تــب یــا ناراحتیهــای

داشــته باشــد.

هرچنــد اگــر فرزندتــان بیمــاری پنجــم گرفتــه

دیگــر ســؤال کنیــد .امــا هرگــز بــه یــک کــودک

اســت ،کار زیــادی نیســت کــه پزشــک بتوانــد

آســپیرین ندهیــد ،زیــرا میتوانــد بــه ســندرم ری

اگــر بارداریــد و میدانیــد کــه نســبت بــه بیمــاری
پنجــم ایمــن هســتید چــون قبــ ً
ا بــه آن مبتــا

برایــش انجــام دهــد ولــی در هــر صــورت ،بــرای
اطمینــان از نبــود مشــکالت دیگــر حتمــاً الزم

کــه یــک بیمــاری نــادر امــا بالقــوه کشــنده اســت

شــدهاید ،پــس شــما هیــچ دلیلــی بــرای نگرانــی

منجــر شــود.

نداریــد .امــا اگــر مطمئــن نیســتید و در معــرض

دردی دارنــد.
مراجعــه بــه پزشــک بــرای بیمــاری پنجــم
در کــودک

اســت بــه پزشــک کــودک مراجعــه کنیــد.

پیشــگیری از ابتــای کــودک بــه بیمــاری

در کودکــی کــه از جهــات دیگــر ســالم اســت،
بیمــاری پنجــم معمــوالً بیمــاری مالیمــی خواهــد

پنجــم

بــود .امــا اگــر فرزنــد شــما نوعــی کمخونــی مزمــن

واکســنی بــرای بیمــاری پنجــم وجــود نــدارد و بــه

قــرار گرفتــن در معــرض بیمــاری پنجــم در

ـارداری
بـ

ویــروس بیمــاری قــرار گرفتهایــد ،بــا پزشــک
خــود صحبــت کنیــد
گردآورنــده و تدویــن :محســن شــبیری مســئول فضــای
مجــازی مؤسســه
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وینــدوز یکــی از محبوبتریــن سیســتم عاملهــای موجــود در
جهــان اســت کــه همــه مــا تجربــه کار بــا ایــن سیســتم عامــل را
داشــتهایم و کمــاکان منتظــر ارائــه نســخه جدیــد ایــن سیســتم
عامــل توســط شــرکت مایکروســافت هســتیم .بــا ایــن حــال آخرین
نســخهای کــه تاکنــون بــرای وینــدوز توســط شــرکت مایکروســافت
ارائــه شــده اســت ،وینــدوز  10میباشــد کــه واقعــا توانســت دنیــای
علــم و فنــاوری را متحــول کنــد.
 -1منو استارت

از اصلیتریــن تحــوالت وینــدوز  10نســبت بــه نســلهای گذشــته،
منــو اســتارت جــذاب و جدیــد آن اســت کــه بعــد از وارد شــدن بــه
وینــدوز ،اولیــن چیــزی کــه میتوانــد شــروع بــه جلــب توجــه شــما
و هــر کاربــری کنــد ،منــو اســتارت وینــدوز  10میباشــد کــه وقتــی
بــر روی آن کلیــک میکنیــد میتوانیــد بــا یــک پنــل همــه کاره و
منحصــر بهفــرد کــه هــر چیــزی را بــه شــما نشــان میدهــد روبــرو
شــوید! در ســمت راســت محیــط اســتارت وینــدوز  ،10چندیــن کاشــی
رنگارنــگ جــای گرفتهانــد کــه هــر یــک از آنهــا متعلــق بــه یــک اپ
وینــدوز میباشــد .بــرای مثــال میتوانیــد ایمیلهــا ،تصاویــر ،تقویــم،
مخاطبیــن ذخیــره شــده ،دوربیــن و ...را در میــان ایــن کاش ـیها دیــد
کــه بــرای دسترســی بــه آنهــا دیگــر نیــازی بــه جســتجو در Search
 Boxوینــدوز نداریــد.
 -2قابلیت جدید Cortana

مایکروســافت جهــت ســهولت و انجــام کارهــای عــادی کــه شــاید نیــاز
بــه چنــد کلیــک ســاده را دارنــد ،از دســتیار دیجیتالــی منحصــر بهفــرد و
خارقالعــاده خــود بــه نــام کورتانــا رونمایــی کــرد کــه میتوانیــد ایــن
قابلیــت را در کنــار دکمــه اســتارت وینــدوز  10بــه شــکل یــک دایــره
مشــاهده کنیــد .بــا ایــن حــال اگــر شــما مســلط بــه زبــان انگلیســی
هســتید ،ایــن ابــزار بــرای انجــام کارهــای روزمــره شــما حاضــر اســت.
 -3برنامه آنالین XBOX

موسسـه خیریه
نرجــس شـیراز

24

در وینــدوز کنســول بــازی ایکسباکــس کــه متعلــق بــه شــرکت
مایکروســافت میباشــد ،در نســخه جدیــد وینــدوز یعنــی
وینــدوز 10از برنامــه آنالیــن ایکسباکــس رونمایــی کــرده اســت کــه
شــما میتوانیــد بــا اســتفاده از اینترنــت و خریــد اکانــت از بازیهــای
آنالیــن ایــن کنســول بــه ســادگی اســتفاده کنیــد .بــا ایــن حــال اگــر
شــما بــه بازیهــای آنالیــن عالقــه داریــد میتوانیــد از ایــن اپ کــه
بهصــورت پیــش فــرض بــا نصــب وینــدوز بــر روی سیســتم شــما نصــب
شــده اســت ،از دههــا بــازی آنالیــن لــذت ببریــد.
Cloud Clipboard -4

بــه احتمــال زیــاد تاکنــون بــا دو کلیــد  Ctrl+Cبــرای کپــی کــردن
متــن و یــا فایلهــای مختلــف اســتفاده کردهایــد .امــا اگــر شــما

جدیدتریــن نســخه وینــدوز  10را نصــب کنیــد ،میتوانیــد بــه ســادگی
بــا فشــردن دو کلیــد  Win+Vمتونــی کــه بــا اســتفاده از  Ctrl+Cکپــی
کردهایــد را مشــاهده کنیــد و ایــن ابــزار بیشــتر بــرای دسترســی بهتــر
بــه متــون کپــی شــده در حافظــه کلیــپ بــورد میباشــد.
Snip & Sketch -5
در نســخههای قدیمــی وینــدوز بیشــک از ابــزار Snipping Toolz
اســتفاده کردهایــد کــه یــک ابــزار بــرای گرفتــن عکــس از صفحــه
میباشــد و بعــد از مشــخص کــردن قســمت مدنظــر ،شــروع بــه ذخیــره
کــردن آن میکنیــد .امــا ایــن ابــزار در وینــدوز 10تبدیــل بــه ابــزاری
متفــاوت و بهبــود یافتــه بــه نــام  Snip & Sketchشــده اســت کــه در
کنــار عکــس گرفتــن از صفحــه ،شــما میتوانیــد قســمتی از صفحــه را
بــا مــوس کامپیوتــر ببریــد و یــا حتــی میتوانیــد بعــد از ثبــت عکــس،
اقــدام بــه ویرایــش آن کنیــد.
 -6تایپ کردن با ویس

در ســالهای گذشــته بــرای اســتفاده ازایــن قابلیــت بایــد هزینههــای
گــزاف را میپرداختیــد تــا نــرم افــزار تبدیــل گفتــار بــه متــن را
خریــداری کنیــد کــه بــه میــزان زیــادی بــاگ داشــت و شــاید از هــر
 10کلمــه 5 ،مــورد کلمــه بــه اشــتباه تایــپ میشــد .امــا امــروزه دیگــر
نیــاز بــه هزینههــای گــزاف نداریــد چــرا کــه در وینــدوز 10ایــن قابلیــت
وجــود دارد کــه تشــخیص صــدا آن بســیار حرفــهای میباشــد .بــرای
فعــال کــردن ایــن آپشــن فقــط بایــد وارد تنظیمــات وینــدوز شــوید
و ســپس بــر روی گزینــه  Speechکلیــک کنیــد و ســپس گزینــه
 Online speech recognitionرا فعــال کنیــد .پــس از فعــال شــدن
هــر موقــع کــه نیــاز بــه تایــپ داشــتید دو کلیــد  Win+Hرا بفشــارید و
بــا اســتفاده از ایــن قابلیــت تایــپ کنیــد.
 -7حالت دارک مود

اگــر شــما از محیــط کاربــری قدیمی ویندوز احســاس خســتگی و کســلی
میکنیــد ،میتوانیــد از حالــت دارک مــود وینــدوز اســتفاده کنیــد کــه
شــباهت نزدیکــی بــه نســل جدیــد گوش ـیهای هوشــمند دارد و شــما
میتوانیــد بــه ســادگی از آن بــرای انجــام کارهــای روزمــره خــود
اســتفاده کنیــد و دیگــر چش ـمهای شــما احســاس خســتگی نخواهــد
داشــت .بــرای فعــال کــردن آن تنهــا کافــی اســت وارد تنظیمــات شــوید
و در منــو جســتجو تنظیمــات عبــارت  Colorرا تایــپ کنیــد و بعــد
از پیــدا شــدن آن کلیــک کنیــد و ســپس گزینــه Choose your
 default app modeرا بــا کمــی اســکرول مشــاهده خواهیــد کــرد
کــه از حالــت  Lightبــه حالــت  Darkتبدیــل کنیــد.
گردآوری و تدوین :امین طایی زاده مسوول  ITمؤسسه

به واسطه مدیر بودن خود از دیگران توقع بیجا نداشته باشید
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مراقب سالمتی خود باشید و هرگز از یاد مبرید ،عقل سالم در بدن سالم است
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برای پیاده سازی موفق هر تکنیک مدیریت ،باید پیش نیازهای آن را رعایت نمود
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At 7 pm on Wednesday August 5 th this year, prior
to the invitation and with full observance of safety
issues the meeting was held in the presence
of members and esteemed representatives of
Welfare organization. First, some verses from
the Holy Quran were recited. The host then
welcomed the audience. After that the group
of Narjes children sang a beautiful song to the
audience. After a brief introduction and welcome
by the director of the institute and the reading of
the paragraph 16 of the articles of association by
the host, Mrs Rahim Del was appointed as the
chair of the meeting after being elected as the
most respected member, age wise.
Bahaeddinis guidance further provided a
comprehensive report on the actions taken
in 2019. Mr Erfani then provided detailed
statistics on administrative affairs, maintenance,
technology and information units, shelters, and
public relations; and answered the questions of
the audience.
After that, Mrs Jamzad informed the audience
about the financial statistics and actions of the
accounting unit; and answered the questions
raised. The statistics of the Development and
Civil Engineering Unit were also presented by
Mr Saeed Bahaldini, a very talented engineer.
And a clip of the, the progress of the Sadra
project was shown. In addition, the statistics

of administrative and financial affairs of Narjes
Charity Clinic were presented by. Mr Erfani
Then, Ms Naeema Nezamdoost, one of the
members of the Board of Trustees, who could not
attend the meeting due to the distance and the
problem of the outbreak of corona, established
direct video communication with other members
through cyberspace and gave the power of
attorney to participate in the voting and decisionmaking process to. Mr Bahaeddini on her behalf
Playing the clip «Narjes in the media», which in
fact showed the activities of Narjes media in the
past year was the next part of the program. After
that, due to the fact that one of the members of
the Board of Trustees was unable to continue
her activities and not being able to attend the
meetings due to her physical weakness, an
election was held to restore the board of trustees
and. Mr Ebrahim Seddighi was elected as a new
member of the Board of Trustees by a majority
of votes. Then the voting for the election of the
board of directors was carried out secretly and
from among the candidates in the following order:
1. Mr Hedayat Bahaeddini with 25 votes
2. Mrs Robab Omidbakhsh with 23 votes
3. Mr Saeed Bahaeddini with 22 votes
4. Mr Seyed Hamidreza Mousavi Madani with 19
votes.
5. Mr Hosein Dideh Jahan with 17 votes

As principal members and ladies: Ziba Khalifeh
with 11 votes and Leila Moharar with 10 votes
were elected as alternate members for another
year. Voting was also held to select the main and
alternate inspector of the institute and among the
candidates, Mr Hamid Dehghanian was elected
as the Chief Inspector with 25 votes and Ms

عیبجو و بهانهگیر نباشید و اجازه ندهید این دو خصلت در شما به عادت مبدل شود
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Soheila Bakhshi was elected as the Deputy
Inspector with 13 votes. In the next stage, voting
was done for the election of the inspectors
of Narjes boarding clinic; Ms Jamzad with 12
votes was elected as the main inspector and.
Ms Montaseri with 11 votes were elected as the
substitute inspector.

concerns the soul and psyche of the deceased
from the gracious God.
May good prayers from the disabled children
and the caretaker of Narjes charity be with you!

Report on the Annual Meeting
of they Institute
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How hard it is to cry in your heart and not
say a word, how difficult it is to live without a
friend and searching for her innocent face and
childish laughter in the ground. It is true that
Aylar Kherad’s family and friends were suddenly
struck by the sudden loss of the moonlight of
her face. They sank in a sea of great sorrow;
however, since divine providence has no choice
but to submit and be patient, they were patient in
what was destined. These noble people, given
the current state of society and the difficulty of
holding a mourning ceremony, in a God-pleasing
act the money for the ceremony was spent on
providing the items needed by children with
disabilities and the head of the Narjes people›s
charity institute. With this charitable action they
added the name of their lost loved one, Aylar,
to the list of young supporters of Narjes charity
institute to perpetuate her good name in addition
to the precious spiritual reward.
Narjes Shiraz Charity, while offering condolences
to the bereaved Kherad family and the honorable
survivors, is also praying for the happiness

This is the feast generosity of Anis and Reza
This table is full of love, kindness, and purity
This is the grace of Khabir and the blessing of
Sobhanipour
The angles want Narjes from God
To spread the wedding table and the beginning
of a couple›s life in heaven may not be for
everyone, however. MisS Khabir and Mr
Sobhanipour, two benevolent thinkers, two
educated people and noble families of these two
dear people have gained it without any doubt.
Due to the prevalence of corona disease and in
order to maintain their own health, their families’,
friends’ and society’s in general they banned
the holding of a family wedding celebration and
instead set their wedding table and ceremony
in the paradise of Narjes Shiraz And in the
presence of three hundred innocent angels; they
spread it so that the joy and smile of satisfaction
of Narjes angels would accompany them during
their sweet life. We are sure that, in addition to
the 300 earthly angels of the Narjes charity, the
angels close to the door of heavens have also
consented to this self-sacrifice and smiled at this
dignity. May the prayers of the disabled children
and the caretaker of Narjes charity be with them
in their life!

 اجازه ندهید اطرافیانتان از این حس شما مطلع شوند،حتی وقتی موردی پیش آمده که به شدت ترسیدهاید

cowboy
cowboy
town and stopped at a

A cowboy rode into

Unfortunately, the locals

saloon for a drink.

of picking on strangers.

always had a habit

drink, he found his horse

When he finished his

went back into the bar,

had been stolenHe

gun into the air, caught

handily flipped his

without even looking and

it above his head

ceiling.Which one of you

fired a shot into the

sidewinders stole my horse?! he yelled with surprising forcefulness. No one answered. Alright, I’m
gonna have another beer, and if my horse ain’t back outside by the time I finish, I’m gonna do what I
done in Texas! And I don’t like to have to do what I done in Texas! Some of the locals shifted restlessly.
The man, true to his word, had another beer, walked outside, and his horse had been returned to the
post. He saddled up and started to ride out of town. The bartender wandered out of the bar and asked,
Say partner, before you go… what happened in Texas? The cowboy turned back and said, I had to
walk home

گاوچران

گاوچرانی وارد شهر شد و برای نوشیدن چیزی ،کنار یک مهمانخانه ایستاد .بدبختانه ،کسانی که در آن شهر زندگی میکردند
عادت بدی داشتند که سر به سر غریبههـــا میگذاشتند .وقتی گاوچـــران نوشیدنیاش را تمـــام کرد ،متوجه شد که اسبـــش
دزدیده شده است .او به کافه برگشت ،و ماهرانه اسلحهاش را درآورد و باالی سرش گرفت بدون هیچ نگاهـی به سقف یک
گلوله شلیک کرد .او با تعجب و خیلی مقتدرانه فریاد زد ،کدام یک از شما آدمهای بد اسب منو دزدیده؟! کسی پاسخی نداد.
بسیارخوب ،من یک نوشیدنی دیگه می خورم ،و تا وقتی آن را تمام میکنم اسبم برنگردد ،کاری را که در تگزاس انجام دادم
انجام میدهـم! و دوست ندارم آن کـاری رو که در تگزاس انجام دادم رو انجام بدم! بعضی ازافـراد خودشون رو جمع و جـور
کردن .آن مرد ،نوشیدنی دیگری نوشید و بیرون رفت ،اسبش به سرجایش برگشته بود .اسبش رو زین کرد و به سمت خارج
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از شهر رفت .کافه چی به آرامی از کافه بیرون آمد و پرسید :هی رفیق قبل از اینکه بری بگو ،در تگزاس چه اتفاقی افتاد؟؟
گاوچران برگشت و گفت :مجبور شدم پیاده برم خونه

با هر نوع بی انضباتی مبارزه کنید

