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لهمقاسر  
انقالب  از  دهه  سه  از  بیش 
شکوهمند اسالمی گذشت ، انقالبی که 
برخواسته از فریادهای حق طلبانه ملت 
ایران و برپایه خون هزاران شهید استوار 
این سی  در  که  آنچه  اساس  بر   . است 
خواسته   – ایران  انقالب  از  و یک سال 
عمومی حک  اذهان  در   - ناخواسته  یا 
کنند  می  تصور  برخی   ، است  گردیده 
که انقالب اسالمی یک پدیده سیاسی- 
در  تحولی  صرفا  که  است  اجتماعی 
زندگی روزمره مردم ایران پدید آورده و 
البته برخی هم از این انقالب به عنوان 
''انتقال قدرت'' یاد می کنند ، عده ای 
نیز بر این باورند که انقالب برگ دیگری 
باید  و  است  ایران  تاریخی  از سرنوشت 

اتفاق می افتاده !   
میزان  چه  به  دیدگاه  این  اینکه 
جامعیت دارد و این تصورات چقدر به 
است  موضوعی   ، است  نزدیک  واقعیت 
خواهیم  آن  به  قسمت  چندین  در  که 
سوال  چند  طرح  ابتدا  ولی  پرداخت 
ضروری بنظر می رسد و آن اینکه : آیا 
انقالب اسالمی ایران یک انقالب به 
؟  است  تاریخ  انقالبهای  همه  مانند 
این جریان دینی به چه میزان برنامه 
دول  معادالت  و  مدت  بلند  های 
بیگانه را برهم زد ؟ آیا ابرقدرتهای 
شرق و غرب پس از پیروزی انقالب 
های خود عقب  برنامه  از   ، اسالمی 
آیا  اینکه  از همه  نشستند ؟ و مهمتر 
نوپای  نهاد  اخیردرقبال  ما در سه دهه 

انقالب ، غفلت داشته ایم ؟   
تاریخی  انقالب  عظمت  و  شکوه 
که  دریافت  توان  می  هنگامی  را  ایران 
آرمانهای این نهضت اسالمی را به خوبی 
بایست  می  اینکه  تر  مهم  و  شناخت 
تاریخی  واقعه  این  که  نمود  بررسی 
وقوع  به  جهان  سیاسی  شرایط  چه  در 

پیوست .
کمی به عقب برمی گردیم وشرایط 
چیدمان  چگونگی  و  جهان  سیاسی 
از  بعد  ابرقدرتها  دست  به  حکومتها 
بررسی می کنیم  را  جنگ جهانی دوم 
شما  ذهن  در  را  جدید  ای  دریچه  تا 

بازنماییم . 

 ، دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
شرق  و  غرب  بلوک  دو  به  جهان 
شود  می  تقسیم  ابرقدرتها  میان 
در  را  مذهبی  عقاید  ابرقدرتها  و 
ناکارآمد  و  مضر  انسانی  جوامع 
ارزیابی نموده و دین را از سیاست 
را  مختلف  جوامع  اذهان  و  جدا 
دینی  حکومتهای  گیری  شکل  از 

منحرف نمودند.
از سوی دیگر خطر تفکر کمونیسم 
و ایجاد حکومت کمونیستی در جوامع 
غرب  بنابراین   ، رسید  صفر  به  غربی 
و  رسیده  تعامل  به  جهان  در  شرق  و 
ایجاد دیگر انقالب های کارگری تهدید 

محسوب نمی شد.
بیش  وجود  علیرغم  همچنین 
 ، جهان  در  مسلمان  میلیارد  یک  از 
ابرقدرتها با نیرنگ و تفرقه افکنی و در 
از حکومتهای  سایه خودباختگی برخی 
دست نشانده عربی و ممالک اسالمی وبا 
ایجاد اختالفات مذهبی ، هیچ واهمه ای 
از مسلمان نداشتند و امکان اتحاد میان 

دول عرب را به صفر رسانده بود .
و  کشورکذایی  دیگر  ازسوی 
قدرتهای  سوی  از  اسراییل  نامشروع 
جایگاه  پیش  از  بیش  روز  هر  جهان 
بین المللی پیدا می کرد و برای حفظ 
منافع ابرقدرتها به عنوان یک تهدید در 
خاورمیانه و پیش روی دنیای اسالم و 
ملل عرب دهان کجی می نمود و رفته 
 ، خاکی  جهان  در  که  رفت  می  رفته 

حرفی از ملت فلسطین نباشد.
صنعتی  مدرن  دنیای  وابستگی 
وابرقدرتها به ذخایر انرژی خاورمیانه و 
موقعیت خاص جغرافیایی آن ، همواره 
آرامش سیاسی و امنیتی این منطقه را 
حضور  بنابراین   . انداخت  می  خطر  به 
اسراییل و دیگر حکومتهای وابسته علی 
پهلوی  شاهنشاهی  حکومت  الخصوص 
حفظ  و  امنیت  ایجاد  برای   ، ایران  در 
جایگاه  از  منطقه  در  ابرقدرتها  منافع 

خاصی برخوردار بود. 
قدرتهای  جهان  جای  جای  در 
برملل محروم  از سالها ظلم  حاکم پس 
با انجام کودتاهای نظامی و فجایع انسانی 

و  هیروشیما  اتمی  بمباران  همچون   -
های  ثروت  وغارت   - ژاپن  در  ناکازاکی 
های  حکومت  از  پشتیبانی  با   ، جهان 
سعی  خود  نشانده  دست  و  ساختگی 
جلد  در  گرگی  همچون  تا  نمودند 
را  خود  ظالمانه  و  کریه  چهرۀ   ، میش 
مقابل  در   ، دوم  جهانی  جنگ  از  پس 
افکار عمومی جهان ، چهره ای دوست 
داشتنی جلوه دهند . بنابراین می بینیم 
و  مطرح  آنان  سوی  از  بشر  حقوق  که 
بر  برای سرپوش گذاردن  آویزی  دست 
به استضعاف کشیدن  افروزیها و  جنگ 

ملل جهان می باشد .
پرچم  یکباره  به  میان  این  در 
بخش  تداوم  که  اسالمی  نهضت 
تاریخ  در  همواره  و  حسینی  قیام 
از  پس  اینبار   ، بود  برپا   و  زنده 
 ، تاریخ  نشیبهای  و  فراز  از  گذر 
سربداران   ، زیدیان   ، فاطمیان  قیام 
و  چرخید  دست  به  دست  را  و... 
آیت  بدست  معاصرایران  درتاریخ 
اسالم-  فداییان  و سپس  کاشانی  اله 
می  برافراشته   - صفوی  نواب  شهید 
خمینی  فریاد  با   دیگر  بار  تا  ماند 
آرامش  تا  آید  در می  اهتزاز  به  کبیر 
زند  برهم  را  ابرقدرتها  ساختگی  دنیای 
. نهضتی که بر پایه اسالم استوار و در 
جهان به انقالب محرومان و مستضعفان 
در  را  اسراییل  نابودی  و  است  مشهور 

جهان وعده می دهد. 
 ، غربی  نه  شرقی  نه  شعار 
جمهوری اسالمی ، برای اولین بار در 
جهان طنین انداز می شود و تمامی 
روابط ظالمانه و چیدمان دیپلماسی 
دنیا را نفی می کند و از طرفی این 
شعار خواهان حکومتی دینی است 
شرق  حاکمان  که  چیزی  آن  یعنی 
از وجودش وحشت  و غرب همواره 

داشته اند.
حاال با توجه به شرایط موجود که 
قابل پیش  ابرقدرتها  برای  به هیچ وجه 
بینی نبوده ، دو  سوال مطرح است: آیا 
این نهضت با آرمانهای بلند اسالمی 
مکتب  مبنای  بر  ناپذیری  سازش  و 
شهادت طلبی حسین)ع(، درمقابل 

تکیه  ملل  سازمان  به  که  ابرقدرتها 
زده و خود را مدافع حقوق بشرمعرفی 
آیا  نیست؟  ،خطرناک  اند  کرده 
 - ایران  مسلمان  ملت  یکپارچگی 
خاورمیانه  مهم  منطقه  در  هم  آن 
برهم  را  زورگویان  منافع  تمامی   -

نمی زند ؟
پاسخ به این سوالها همین بس که 
دشمنان  انقالب  اول  روزهای  همان  از 
کمر به نابودی این نهضت بستند. آنان 
ملت  سرکوبی  با  که  کردند  تصور  ابتدا 
انقالب و  انعکاس ضعیف اخبار  ایران و 
 ، ملت  دادن شعارهای  با محدود جلوه 
جوامع جهانی را متقاعد خواهند ساخت 
که صرفا عده ای مخالف محمد رضا شاه 

هستند . 
گسترده  با  و  بعد  درمرحله  سپس 
ایران،  ملت  انقالبی  حرکت  ابعاد  شدن 
مانده  عاجز  خود  اولیه  هدف  از  آنان 
وسعی نمودند تا خود را با مردم همرنگ 
حتی   دیدیم  که  جایی  تا  دهند  جلوه 
BBC هم چهره انقالبی به خود گرفت. 
از  اخباری  مشخصی،  ترفند  با   BBC
کردند  می  منعکس  ایران  ملت  انقالب 
که هدفشان ملی جلوه دادن انقالب بود 

و نه اسالمی بودن آن !   
بودند  راضی  بعدها  بیگانگان حتی 
بر  نرم  کودتای  دریک  گراها  ملی  که 
مسند حکومت تکیه زنند . لیکن رهبری 
قرآن  پایه  بر  و  قوی  آنچنان  امت  امام 
استوار بود که این حرکتهای موذیانه ، 
حتی یک لحظه هم مردم را از آرمانهای 

اسالمی انقالب دور نکرد . 
پس از سالها تالش و ریخته شدن 
خون هزاران شهید انقالب اسالمی ایران 
به پیروزی رسید .اما سلطه گران جهان 
خوب می دانستند که شکل گیری یک 
یعنی  خاورمیانه  در  اسالمی  حکومت 

چه ! 
          ادامه دارد...
سید محمد موسوی
رئیس هیئت مدیره کانون توانا

انقالب اسالمی ایران ، نفی منافع زورگویان !

peyk@irantavana.com
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فقط کافي است که با خودت رو راست باشي و حداقل به خودت دورغ نگویي.
فقط کافي است بخندي و سعي کني غمي از چهره اي بزدایي و لبخندي بکاري.آن روز حتما عید است .حتي 

اگر در تقویم رومیزي نشاني از روزهاي اول بهار نباشد.
فقط کافي است که انسان باشي و عاشقانه به مردم مهربان شهر و کشورت  عشق بورزي و در کوچه پس کوچه های 

شهر و محله ات لبخند بکاری و مهر درو کنی .
 الزم نیست حتما با دو پایت راه بروی ،الزم نیست حتما دستانت کار کند ،الزم نیست حتی چشمانت ببینند 
و گوش هایت بشنوند  فقط کافی است با خودت روراست باشی و واقعیت های زندگی را بپذیری و مطمئن باشی 

آنروز عید است،  حتی اگر روی تقویم های رومیزی و دیواری ا ت ننوشته باشند ''فروردین سال89 ''.
می توانی تا عید نرسیده روزی چند بار با افتخار به خودت در آیینه نگاه کنی و با خودت زمزمه کنی :آری آری 
زندگی زیباست/. زندگی آتشگهی دیرنده پا برجاست / گر بیفروزیش رقص شعله اش در هر کران پیداست / ور نه 
خاموش است و خاموشی گناه ماست / می توانی روبروی شیشه پنجره خانه ات بایستی و به خودت لبخند بزنی 
و اصال یادت برود که معلولی  و با خودت برای هزارمین بار تکرار کنی که معلولیت ،محرومیت نیست ؛محدودیت 
است و جسارت کنی و از ته دل به این جمله و جمله های مشابهی مانند به معلول ماهی ندهید ماهیگیری را یاد 

بدهید قاه قاه بخندی و....
 می توانی  هر روز دست یتیمي را بگیري، به سر سالمندي دست نوازش بکشي یا حتي ویلچر کهنه معلولي 

را از چاله چوله هاي خیابان عبور دهي آن روز حتما  عید است .عید توست.

اگر یادمان بود و باران گرفت ...

آن روز که بغض بچه هاي خیاباني و کودکان 
و  خانه  به  را  فرار  دختران  دهي،  تسلي  را  کار 

زندگي شان بازگرداني،عید است.
از  نشاني  رومیزي  تقویم  در  نیست  الزم 
روزهاي اول فروردین باشد،اینگونه که باشي هر 

روز عید است ....
ما چه بخواهیم وچه نخواهیم و چه زانوی غم 
بغل کنیم و گوشه ای کز کنیم و معلولیت مان 
را چماق کنیم و به سر خود و خانواده و دیگران 
به  را  و سرزندگی  تازگی  و  بهار می رسد  بزنیم  
ارمغان می آورد. بیایید و یک بار هم  که شده با 
خودمان روراست باشیم و با پذیرفتن واقعیت های 
پنهان  جامعه  افراد  چشم  از  را  خودمان  زندگی 
نکنیم و یادمان باشد که با شناسایی توانایی مان 
فردا روز می توانیم تبدیل به وزنه ای برای شهر 
یا  دیر  اتفاق  این  کنید  باور   . و کشورمان شویم 
زود می افتد، باور کنید ودر آستانه بهار به آفتاب 

سالمی دوباره بدهید. 
زهره حاجیان 

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیرم .             سولون اجتماعي 
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هر چیزی پاداش و مزدی دارد، مگر اشکی که برای ما ریخته شود  
                              )که چیزی با آن برابری نمی کند و مزد بی اندازه دارد(.        امام صادق )ع(

4

اجتماعي 

کوتاه و خواندنی از بهزیستی 
روابط عمومي و امور بین الملل وزارت رفاه 

و تامین اجتماعي
مسئول ستاد مناسب سازي بهزیستي کشور گفت: مراکز 
بهداشت  وزارت  و  اجتماعي  وتامین  رفاه  وزارت  به  وابسته 

مناسب معلوالن هستند. 
موجود  وضعیت  کرد:  نشان  خاطر  مرادي  محمدرضا 
مناسب سازي، حاصل فعالیت و تالش هاي سازمان بهزیستي 
در طول بیش از 15 سال است که البته این سطح مناسب سازي 

در طي این فاصله زماني بسیار قابل تأمل است. 
موضوعات  صرفاً  که  صورتي  در  کرد:  عنوان  وي 
و  بهداشتي  سرویس  شیب دار،  سطح  چون  مناسب سازي 
و  شهري  مبلمان  و  تجهیزات  آسانسور،  و  باالبر  همینطور 
سیستم حمل و نقل را در مراکز عمومي شهر مد نظر قرار 
دهیم مي توان گفت که وضعیت موجود مناسب سازي محیط 

عمومي در کشور کمتر از 20 درصد است. 
خبرگزاری ایسنا

مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیت های سازمان بهزیستی کشور ضمن اعالم این که حدود 50 درصد 
از موارد عقب ماندگی های ذهنی علل ژنتیکی دارد، گفت: این در حالیست که با مشاوره ژنتیک قبل از 

ازدواج و قبل از بارداری، می توان آمار معلولیت در کشور را کاهش داد. 
 دکتر زهرا نوع پرست با بیان این که بر اساس آمار 60 تا 70 درصد معلولیت ها قابل پیشگیری هستند، 
گفت: تولد هر نوزاد معلول هزینه بسیاری بر خانواده و جامعه تحمیل می کند که در مقابل هزینه مشاوره 

و آزمایش های ژنتیک بسیار ناچیز است.
وی تاکید کرد: خانواده هایی که دارای یک فرزند معلولند و یا مادرانی که قصد بارداری در سنین باالتر 

از 35 سال را دارند، توصیه می شود که حتما بعد از مشاوره ژنتیک برای بارداری اقدام کنند.

خبرگزاری مهر
اتخاذ  خواستار  لرستان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
بخش  توسط  معلوالن  استخدام  برای  تشویقی  سیاستهای 

خصوصی شد.
در  معلوالن  بیکاری  روند  به  اشاره  با  رحیمی  مرتضی 
غیر  بخش  تشویق  جهت  به  است  الزم  شد:  یادآور  کشور 
دولتی برای بکارگیری معلوالن سیاستهای تشویقی نظیر ارئه 
تسهیالت کم بهره، پرداخت بخشی از حقوق به عنوان جبران 
مالیاتی  معافیتهای  یا  و  کارفرمایان  بیمه  پرداخت  خدمات، 
کنند  می  کار  به  مشغول  را  معلوالن  که  کارفرمایانی  برای 

توسط قانونگذاران در نظر گرفته شود. 

خبرگزاری مهر 
سرپرست دفتر معلوالن ذهنی سازمان بهزیستی از ایجاد خانه های پناهگاهی ویژه معلوالن ذهنی 

خفیف و بی سرپرست در پنج استان کشور خبر داد.
علیرضا سعادتی افزود: در حال حاضر در 260 مرکز شبانه روزی معلولین ذهنی خدمات توانبخشی به 

معلوالن ارائه می شود و برای پذیرش آنها هیچ مشکلی وجود ندارد و حتی ظرفیت خالی نیز داریم. 
کودک  های  خانه  تاسیس  شد  اجرایی  جاری  سال  در  که  مهمی  های  برنامه  از  یکی   : افزود  وی 
پناهگاهی بود که هدف آن تحت پوشش قرار گرفتن معلوالن ذهنی خفیف و بی سرپرست است که خانواده 

آنها را رها کرده اند. 
مراکز شبه  در  معلوالن  این  نگهداری  کرد:  تاکید  بهزیستی  معلوالن ذهنی سازمان  دفتر  سرپرست 
خانواده مشکالتی را ایجاد کرده بود به همین دلیل اساس مطالعات انجام شده در چندین کشور دنیا طرح 
خانه های پناهگاهی را ویژه این کودکان معلول برای اولین بار در استانهای اصفهان، چهارمحال بختیاری، 

خراسان رضوی، ایالم و کرمان اجرایی کردیم.

خبرگزاری ایرنا
معاون امور توانبخشي سازمان بهزیستي کشور اعالم کرد: سازمان بهزیستي تاکنون براي 10 هزار و 

500 نفر معلول در سطح کشور، آموزش هاي فني و حرفه اي ارایه کرده است. 
کاظم نظم ده افزود: همچنین، قراردادهایي را با مراکز فني و حرفه اي و دانشگاه تهران براي حمایت از 

معلوالن ذهني و بیماران رواني مزمن مراکز فني و حرفه اي منعقد کرده ایم.
وي با بیان اینکه بر اساس آمارهاي موجود،20 هزار معلول در کشور متقاضي کار هستند، افزود: در 

سال گذشته، تنها 77 نفر معلول در مراکز دولتي استخدام شدند . 

واحد مرکزی خبر
دبیر ستاد تامین مسکن سازمان بهزیستي، از واگذاري هشت هزار و 700 واحد مسکوني به مددجویان این سازمان، 

تا نیمه نخست سال آینده خبر داد.
علي ربوبي با اشاره به این که با همکاري موسسات خیریه، هزار واحد مسکوني نیز سال آینده به مددجویان سازمان 
بهزیستي واگذار خواهد شد، افزود: از سال 85 تاکنون، 9هزار و 800 واحد مسکوني به مددجویان واجد شرایط واگذار 

شده است.
وي گفت : بر اساس مصوبه هیات دولت در سال 85، تسهیالتي با عنوان ودیعه مسکن ویژه مستاجران کم درآمد 

به مددجویان تحت پوشش اختصاص خواهد یافت .

واحد مرکزی خبر
دبیر ستاد تامین مسکن سازمان بهزیستي گفت: امسال 150 میلیارد ریال، براي تسهیالت وام هاي 

قرض الحسنه اختصاص یافته است. 
ربوبي با بیان این که با ابالغ بانک مرکزي، بانک ملي به عنوان بانک عامل براي ارائه این تسهیالت 
معرفي شده است، گفت: هر مددجوي تحت پوشش فاقد مسکن ملکي با10 سال سابقه سکونت در شهر 

محل سکونت خود مي تواند از این تسهیالت بهره مند شود. 

خبرگزاری ایرنا 
مهدی علیپور ، معاون پشتیباني امور مجلس سازمان بهزیستي کشور از ثبت 2 میلیون و 

500 هزار مددجو در بانک اطالعات بهزیستي کشور خبر داد. 
وی همچنین از رشد 141 درصدي اعتبارات بهزیستي در طول برنامه چهارم توسعه خبر 

داد. 

تصمیم برای ورود 4700 خودرو ویژه معلوالن 
بدون دریافت عوارض گمرکی 

بر  معلوالن،  ویژه  شده  سازی  مناسب  خودرو   4700  
اساس مصوبه دولت، بدون دریافت عوارض گمرکی و مالیات 

وارد کشور و واگذار می شود. 
رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه همایش تجلیل 
برای  دیگری  گام  کار  این  افزود:  تهران  استان  نیکوکاران  از 
تامین خودرو معلوالن است که خبر ثبت نام آن تا چند روز 
آینده اعالم خواهد شد. ابوالحسن فقیه با اشاره به این که همه 
خودروهای وارداتی، 100 درصد عوارض گمرکی دارد، گفت: 
میلیون   30 تا  معلوالن،  خودرو  برای  مالیاتی  تخفیف  سقف 
و  است  شده  ابالغ  مربوط  مصوبه  افزود:  فقیه  است.  تومان 
چگونگی ثبت نام و ورود این خودروها تا چند روز آینده اعالم 

خواهد شد و معلوالن در تعیین نوع خودرو آزاد هستند. 



دبیرکل سازمان ملل در پیامی 
معلول  جهانی  روز  مناسبت  به 
در  که  واقعیت  این  به  اشاره  ضمن 
بیشتر کشورها حداقل از هر 10 نفر 
و  فیزیکی  معلولیت  دارای  نفر  یک 
هستند  حسی  اختالالت  یا  روانی 
معلوالن  توانمندسازی  خواستار   ،
توسعه  آرمانهای  به  دستیابی  برای 

هزاره و توسعه برای همه شد.
است:  آمده  مون  کی  بان  پیام  در 
امسال موضوع روز بین المللی معلول 
آرمانهای  در  معلولیت  گنجاندن 
که  همچنان  است.  هزاره  توسعه 
در  سران  اجالس  برگزاری  آماده 
آرمانهای  برای  آینده  سپتامبر سال 
توسعه هزاره می شویم باید تضمین 
نماییم که تمامی تالشهای ما فراگیر 
کیفیت  و  معیارها  بهبود  موجب  و 

زندگی همه افراد شود. 
ما  است:  آمده  پیام  این  ادامه  در 
همگی نسبت به معلولیت موقتی یا 
ویژه  به  پذیر هستیم  آسیب  دائمی 

هنگامی که مسن تر می شویم.  
یک چهارم از جمعیت جهان مستقیما 
تحت تاثیر معلولیت به عنوان مددکار 
هستند.  )معلول(  خانواده  اعضای  یا 
مشکالت  با  معلولیت  دارای  افراد 
زیادی رو در رو هستند. غالبا در میان 
اعضای  ترین  منزوی  و  فقیرترین 
به  حال  عین  در  دارند.  قرار  جامعه 
پذیری  انعطاف  معمول  ای  گونه 
زیادی نشان می دهند و دستاوردهای 
عظیم در زمینه کوشش های بشری 

به دست آورده اند. 
این  در  همچنین  مون  کی  بان 
داده  نشان  تجربه  نویسد:  می  پیام 
معلولیت  دارای  افراد  که  هنگامی 
فرایند  رهبری  و  مشارکت  برای 
تمامی  اند  شده  توانمند  توسعه 
جامعه پویا می گردد. مشارکت آنان 

معلولیت  با  چه  همه،  برای  فرصت 
می  وجود  به  معلولیت،  بدون  یا 
توسعه  آرمانهای  برای  پیام  آورد. 
افراد  دادن  قرار  است:  روشن  هزاره 
در  آنان  جوامع  و  معلولیت  دارای 
راهی  عنوان  به  تالشهایمان  قلب 
اثبات شده برای پیشبرد دستور کار 

توسعه است. 
آمده  پیام  این  از  دیگری  بخش  در 
در  متحد  ملل  کنوانسیون  است: 
زمینه حقوق افراد دارای معلولیت که 
در سال 2008 به مورد اجرا گذاشته 
ما  ابزارهای  مهمترین  از  یکی  شد 
برای پیشبرد این مهم است. ما باید 
به تالش هایمان برای اجرا و جهان 

شمولی آن ادامه دهیم. 
دبیر کل سازمان ملل در پایان پیام 
بین  روز  این  در  نویسد:  می  خود 
تا  کنیم  تعهد  دهید  اجازه  المللی 
موانعی که معلوالن با آنها در زندگی 
و  مشارکت  زمینه  در  خود  روزمره 
راه  سر  از  را  اند  مواجه  دسترسی 
آنان برداریم. اجازه دهید آنان را به 
برای  ناپذیر  جدایی  عامالن  عنوان 
دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره و 

توسعه برای همه توانمند کنیم.
منبع: خبرگزاری مهر

جتمچاع خبالاير
سعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد.        پاسکال

اجتماعي 

واگذاری به روز خودروی 
معلوالن و جانبازان

دبیر کمیته هماهنگی مناسب سازی بهزیستی کشور گفت: مطابق تعهد 
با  جانبازان  و  معلوالن  ویژه  خودرو  واگذاری  طرح  دوم  فاز  خودرو  پارس 

واگذاری به روز آغاز می شود. 
محمدرضا مرادی در خصوص نتایج فاز اول واگذاری خودروی ویژه معلوالن 
و جانبازان اعالم کرد: مطابق توافق با پارس خودرو واگذاری 850 خودرو 
مرحله اول اوایل پاییز به پایان رسید و ثبت نامی هایی که هزینه خودرو را 

پرداخت کرده بودند این خودرو را دریافت کردند. 
وی با اعالم اینکه فاز دوم این طرح به زودی آغاز می شود گفت: سازمان 
بهزیستی کشور در فاز دوم به استان ها اعالم کرده است که 800 نفر را به 

عنوان اولویت های فاز دوم طرح معرفی کنند. 
به  توجه  با  است  فاز دوم متعهد شده  پارس خودرو در  داد:  ادامه  مرادی 
400 دستگاه خودروی مناسب سازی شده موجود در انبار واگذاری را به 

روز انجام دهد. 
وی با اعالم اینکه استان ها تا پایان ماه جاری موظف به اعالم و معرفی افراد 
واجد شرایط مرحله دوم طرح هستند گفت: مشموالن واجد شرایط که از 
نظر مددکاران سازمان تایید شوند می توانند تا سقف 5 میلیون تومان برای 

خودرو وام دریافت کنند.
 خبرگزاری حیات

تحویل سهمیه سوخت 
معلوالن تا ماه آینده

مدیر سوخت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور: سازمان 
بهزیستی کشور تا ماه آینده کارت موقت سوخت 9 میلیون لیتر سهمیه بنزین 

معلوالن را دریافت می کند.
ویژه  واگذاری سهمیه سوخت  فاز دوم طرح  به تصویب  اشاره  با  امیررضا رجبی 
معلوالن به سازمان بهزیستی کشور گفت: طبق توافق ستاد مدیریت سوخت و 
بهزیستی به عنوان بزرگترین متولی معلوالن در کشور طرح واگذاری سهمیه ویژه 

به معلوالن تصویب شده است. 
وی با اشاره به اینکه در 6 ماه دوم سال 87 فاز اول این طرح تصویب و طی آن 
روزانه 50 هزار لیتر به مدت 6 ماه به معلوالن اختصاص یافت ادامه داد: در فاز دوم 

واگذاری 9 میلیون لیتر سوخت در قالب کارت های موقت تصویب شده است. 
رجبی متذکر شد: این سهمیه برای 6 ماه دوم سال 88 برنامه ریزی شده است و 

کارت ها تا ماه آینده به دست سازمان بهزیستی کشور خواهد رسید. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: این سهمیه به تمام معلوالن تحت پوشش تعلق نمی 
گیرد و تنها تعدادی از افراد واجد شرایط و نیازمند به دریافت خدمات می توانند 

از این امکان حمل و نقل استفاده کنند. 
رجبی در پایان متذکر شد: قیمت این سوخت مطابق سهمیه متداول لیتری 100 

تومان است و توزیع آن به برنامه ریزی سازمان بهزیستی وابسته است. 
منبع: حیات

بد نیست خوانندگان محترم پیک توانا اطالع داشته باشند که این خبر مربوط به 
تاریخ 9 آذر 88 است و تاکنون عملی صورت نگردیده است .

خبرگزاری حیات

بخشهایی از پیام دبیرکل 
سازمان ملل در

 روز جهانی معلول
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ما آنچه را انتظار داریم، به دست می آوریم.        نورمن وینسنت پیل
اجتماعي 

4700 خودرو معلوالن وارد 
کشور مي شود

مصوبه  اساس  بر  گفت:  بهزیستي کشور  سازمان  رییس 
دولت،چهار هزار و 700 خودروي مناسب سازي شده ویژه 
معلوالن بزودي وارد کشورمي شود و این خودروها تا سقف 

30 میلیون تومان از عوارض و مالیات معاف مي شوند. 
خیرین  از  تجلیل  آیین  حاشیه  در  فقیه«  »ابوالحسن 
استان تهران در کتابخانه ملي ایران افزود: در واقع معلوالن 
استانداردهاي جهاني  براساس  را  مي توانند خودروهاي خود 

مناسب سازي کنند. 
فقیه با بیان این مطلب که تاریخ ثبت نام این خودروها 
با  را  خودروها  این  معلوالن  گفت:  شود،  مي  اعالم  بزودي 
درحالي  این  و  مي کنند  دریافت  مالیات  عوارض  از  معافیت 
عوارض  و  مالیات  خارج،  از  خودرو  هر  ورود  براي  که  است 

دریافت مي  شود. 
این مقام سازمان بهزیستي تاکید کرد: معلوالن تا سقف 
30 میلیون تومان مي توانند هرخودرویي که بخواهند بدون 

دریافت مالیات، تحویل بگیرند. 
و  میلیون  درحال حاضر یک  این سازمان  آمار  براساس 

200 هزار نفر در سراسر کشور معلول هستند. 

منبع: خبرگزاری ایرنا

در  سازی  مناسب  اندیشی  هم  همایش  نخستین 
منطقه 3 شهرداری تهران توسط ناحیه 6 این منطقه برگزار 
بهزیستی  تئاترسازمان  آمفی  در سالن  شد.این همایش 
کارشناسان  از  اندکی  جمع  حضور  با  و  تهران  استان 
توانبخشی مراکز ذیربط و با هدف مناسب سازی منطقه 

کاوسیه با 373 متر مربع مساحت برگزار شد. 
 بحث با مجموعه باید هایی که باید انجام شود آن هم 
بدون برنامه زمانی مشخص دنبال می شد. یک نماینده 
توانبخشی  معاونت  و   6 منطقه  شهرداری   6 ناحیه  از 

بهزیستی تهران هدایت جلسه را بر عهده داشتند. 
مسووالن متفق القول به وجود کم کاری و بی توجهی 
به مسئله مناسب سازی محیط شهری عقیده داشتند و 
توجه به برنامه هایی که بتواند زمینه حضور معلوالن و 
جانبازان را در جامعه فراهم کند را یکی از اولویت های 

سازمان و نهاد خود معرفی می کردند.
همه می دانستند که مناسب سازی ''باید'' انجام شود، 
می دانستند که تمام باید هایی که تا امروز باید انجام 
اتمام رسیده، می  به  یا سر سری  کاره  نیمه  می شد 
نام به ''کم  با تغییر این  دانستند تمام مشکل معلول 
نمی  حل  ویژه''  شرایط  با  ''افرادی  یا  جسمی''  توان 

شود، می دانستند جامعه ای با 2 میلیون و 700 هزار 
نفر کثرت که هر چهار ساعت با یک نفر رشد مواجه 
و  از دیروز  توجه و رسیدگی دارد،بیشتر  به  نیاز  است 

امروز کارنامه یمان،می دانستند... 
حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  تصویب  از  سال   5
معلوالن می گذرد،قانون 16 ماده ای که مناسب سازی 
می  بر  در  خود  مفاد  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  را 
گیرد،قانونی که بهزیستی را به عنوان متولی نظارت بر 
امر مناسب سازی معرفی کرده ،قانونی که دستگاه ها 
را ملزم به صرف مقداری از بودجه عمرانی در مناسب 
و  تاکنون  که  وقانونی  کند  می  خود  ساختمان  سازی 
پس از چند سال با اجرای 3 درصدی آن تنها موفق به 

مناسب سازی 10 درصد از محیط شهری شدیم. 
نام  با  افرادی  ورود  ،از  گذرد  می  انقالب  از  سال   30
ما  وظیفه  که  فرهنگ  این  اعالم  از  جامعه،  به  جانباز 
در مقابل آنها که بهای آرامشمان را پرداختند خدمت 
است،30 سال، هر روز از تمام باید های باید و نکرده 
گذشته و امروز هنوز صحنه انتظار یک معلول و جانباز 
نشینی  خانه  شود،هنوز  می  تکرار  بارها  تاکسی  برای 
برای این گروه قصه هر روز تکرار است و ما میان تمام 

باید های انجام نشده به سمینار و جلسه و قانون و طرح 
بسنده می کنیم ،می دانیم تکریم وظیفه است و باز.... 
آمیخته  های  دانسته  تمام  استناد  به  جلسه  حاضران 
عنوان  مناطق  بندی  اولویت  طرح  بینی،  خوش  با 
شده،رعایت اصول استاندارد مناسب سازی در عملیات 
های اجرایی،آموزش، مناسب سازی یک مکان در هر 
گروه ، استفاده از همکاری مردم و معلوالن و جانبازان 
محل و NGO های عالقه مند در ساماندهی مشکالت 

این گروه را در پایان جلسه تصویب کردند. 
امیدواریم این جلسه مانند خیلی از همایش های دیگر 
فقط به صرف برگزاری به عنوان یک اقدام مهم در امر 
و  دار  دنباله  تالشهای  و  نشود  معرفی  سازی  مناسب 
با  همایش  این  در  کننده  شرکت  های  نهاد  همکاری 
تالش و انرژی اعضای شهرداری منطقه 3 بعد از این 
همه سال به جای فراموشکاری طعم اجرای اصولی و 
موفق را بچشد و زمینه ای برای فراگیر شدن در سطح 

استان و کشور را فراهم کند. 
 تهران - حیات 

کالف سردرگم مناسب سازی این بار در 
شهرداری منطقه ۳ تهران

مناسب سازی خودروی شخصی 
معلوالن و جانبازان

نماینده 4 شرکت اروپایی در ایران، خودروهای 
شخصی معلوالن و جانبازان را مطابق استانداردهای 

جهان مناسب سازی می کند. 
با  قراردادی  انعقاد  پی  بهزیستی کشور در  سازمان 
شرکت آمبوالنس پیشرو به عنوان نماینده 4 شرکت 
اتریش  بویی  المان،  وایگل  اتوآداپت سوئد،  اروپایی 
سازی  مناسب  روند  در  تسریع  به  آلمان  بروشن  و 

خودروی معلوالن و جانبازان اقدام کرده است. 
در این تفاهم نامه که 3 ماه قبل به امضای معاون 
است،  رسیده  کشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی 
این سازمان متعهد شده است خودروهای شخصی 
صاحب  نیاز  مطابق  را  شرکت  به  کننده  مراجعه 

خودرو مناسب سازی و آماده استفاده کند. 
روی  نیاز  مورد  تجهیزات  نصب  با  شرکت  این 

خودروهای کارکرده و صفر وسایل نقلیه معلوالن را مطابق آخرین استانداردهای مناسب سازی 
دنیا مناسب سازی می کند. 

ارایه خدمات و گارانتی 10 ساله، عقد قرارداد با یک آموزشگاه معتبر رانندگی در پنج کالن شهر 
به منظور تجهیز، آموزش و آزمایش رانندگی به معلوالن در طی 5 سال تعهد این شرکت به 

بهزیستی از مفاد تفاهم نامه امضا شده است. 
مطابق اعالم سازمان بهزیستی کشور 400 میلیون تومان هزینه مناسب سازی برای معلوالن 

سازمان در نظر گرفته شده است که به این گروه تعلق می گیرد. 
این شرکت متعهد شده است که هر نوع خودرو را با هر نوع معلولیت و با باالترین استاندارد 

برای مراجعان مناسب سازی کند. 
 خبرگزاری حیات
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محصولی گفت: تمامی معلوالن سرپرست خانوار 
تا 5 سال آینده صاحب مسکن می شوند.

اجتماعی  تأمین  و  رفاه  وزیر  محصولی  صادق 
ظهر امروز در یک نشست خبری با بیان آغاز طرح 
به  توجه  با  گفت:  مددجو  معلوالن  مسکن  نهضت 
شهروندان  نیازهای  ترین  ابتدایی  از  مسکن  اینکه 
است، تهیه مسکن برای افراد بی بضاعت در اولویت 

کار وزارت رفاه قرار گرفت. 
بر این اساس برای تأمین مسکن اقشار محروم 
مددجو  معلوالن  مسکن  نهضت  طرح  درآمد  کم  و 
نیازمندی  دلیل  به  معلول  مددجویان  اولویت  با 
جسمی، ذهنی و مادی در دستور کار این وزارتخانه 

قرار گرفت و  مورد اجرا گذاشته شد. 
مسکونی  واحد  هزار   20 ساالنه  تحویل  از  وی 
به مددجویان خبر داد و افزود: با تأمین زمین های 
مورد نظر از سوی وزارت مسکن، افراد معرفی شده 
این  دریافت  اولویت  در  بهزیستی  سازمان  سوی  از 
تاکنون 78 هزار سرپرست  قرار می گیرند.  ها  خانه 

خانواد معلول فاقد مسکن توسط بهزیستی شناسایی 
شده اند. 

همچنین 16 هزار و 400 سرپرست خانوار که 
دارای دو فرزند معلول هستند از سوی این سازمان 
شناسایی شدند. با برنامه ریزی های صورت گرفته 
قریب یکصد هزار واحد مسکونی برای این قشر نیاز 

است که طی 5 سال آینده تأمین می شود. 
وزیر رفاه درخصوص هزینه های تهیه زمین و 
و  ساخت  های  هزینه  تمامی  گفت:  ساخت  پروانه 
پروانه ساخت از طرف دولت به مددجویان پرداخت 
می شود و برای هر یک از واحدهای مسکونی 20 
بانکی در نظر گرفته شده  میلیون تومان تسهیالت 

است. 
مددجویان این تسهیالت را با کارمزد 4 درصد 
دریافت می کنند. این در حالی است که برای تأمین 
تضمینی  گونه  هیچ  تسهیالت  اقساط  بازپرداخت 
اخذ نمی شود و فقط سند مسکن احداثی تا زمان 

پرداخت اقساط در گرو بانک قرار می گیرند. 

ده  و  یکصد  ماهانه  پرداخت  اعالم  با  محصولی 
هزار تومان به عنوان اقساط بازپرداخت تصریح کرد: 
در  تومان  هزار   20 پرداخت  با  توانند  می  خیرین 
پرداخت تسهیالت به مددجویان کمک کنند و هر 6 

خیر می توانند یک معلول را صاحب خانه کنند. 
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی خانه های ساخته 
شده در دولت نهم برای معلوالن را 12 هزار واحد 
مسکونی اعالم و تأکید کرد: 8 هزار واحد دیگر هم 
ساخت  حال  در  بهزیستی  سازمان  توسط  اکنون 
نیز 28  امداد  کمیته  که  است  حالی  در  این  است. 
هزار واحد مسکونی را برای مددجویان احداث کرده 
پرداخت  را  آن  نیاز  مورد  یارانه های  دولت  و  است 

کرده است. 
برای مددجویان  واحد مسکونی  از ساخت  وی 
کار  کرد:  تأکید  و  داد  خبر  نزدیک  ای  آینده  در 
با  ابتدای سال 89  از  معلوالن  ویژه  ساخت مسکن 

تعیین اولویت ها آغاز می شود. 
منبع: خبرگزاری برنا

افزون بر شش هزارمعلول صاحب خانه شدند
کشور  بهزیستي  سازمان  رییس 
گذشته،  سال  سه  طول  در  گفت: 
شش هزار و 800 واحد مسکوني ویژه 
معلوالن در سراسر کشور ساخته شده 

و به آنان تحویل داده شده است. 
''ابوالحسن فقیه'' در آیین تجلیل 
افزود:  بهزیستي  سازمان  خیرین  از 
از  را  خانواده اي  سرپناه،  هر  ایجاد 
یک  نجات  و  مي دهد  نجات  بحران 

خانواده نجات یک جامعه است. 
که  خانواده اي  داد:  ادامه  وي 
بدون مسکن یا شغل باشد به راحتي 
از هم مي پاشد و باعث بروز آسیب هاي 

اجتماعي مي شود. 
در  خیرین  اینکه  بیان  با  فقیه 
انجام  بزرگي  کارهاي  کشور  سراسر 
داده اند گفت: اگر چه این کارها بزرگ 
و مهم است اما کافي نیست و این نیاز 
براي  و  کنیم  کمک  که  دارد  وجود 
تعاملي  معلوالن  به  رساني  خدمت 

ایجاد کنیم. 
با سرعت  افزود: سعي داریم  وي 
بیشتر، کیفیت بهتر و مشارکت فراگیر 
و  کنیم  رساني  خدمت  معلوالن  به 

را  هستند  نیازمند  که  کساني  همه 
نیز  دولت  دهیم  قرار  پوشش  تحت 
باید تالش هاي خود را در این زمینه 

انجام دهد. 
کشور  بهزیستي  سازمان  رییس 
 80 از  بیش  حاضر،  حال  در  گفت: 
بخش   توسط  بهزیستي  مراکز  درصد 
برنامه  در  و  مي شود  اداره  خصوصي 
تمام  که  داریم  سعي  توسعه  پنجم 
مراکز سازمان بهزیستي به بخش هاي 

غیردولتي واگذار شود. 
بخش  این  تمامي  وي،  گفته  به 
هاي غیر دولتي اکنون توسط،خیرین 

در سراسر کشور اداره مي شوند. 
کشور  بهزیستي  سازمان  رییس 
ذکر  به  معلوالن  اشتغال  وضعیت 
آماري دراین زمینه پرداخت و گفت: 
فعالیت هاي سازمان در بحث اشتغال، 
با  مقایسه  در  گذشته  سال  سه  در 
همه  و  بوده  بیشتر  اخیر  سال   30
مشارکت  و  برنامه ریزي  با  کارها  این 

همکاران انجام شده است. 
از  گزارشي  اگر  کرد:  تاکید  فقیه 
عملکرد سازمان بهزیستي گفته شده 

و  همکاران  همه  عملکرد  این  است 
خیرین است. 

کشور  بهزیستي  سازمان  رییس 
ادامه داد: ما توانستیم به اهداف خود 
در برنامه چهارم توسعه برسیم و میزان 
مشارکت هاي مردمي در تامین اعتبار 
15درصد  حداقل  بهزیستي  سازمان 
نیز  و رقم آن  این عملي شد  بود که 

افزایش پیدا کرد. 
این مقام سازمان بهزیستي کشور 
تومان  میلیارد   130 اینکه  بیان  با 
که  کرده ایم  دریافت  مردمي  کمک 
برنامه ریزي  که  15درصدي  آن  به 
کردیم، اضافه شد، در عین حال گفت: 
دولت نیز کمک هاي زیادي به سازمان  
با  خیرین  و  است  داشته  بهزیستي 
کمک دولت کمک هاي بسیاري براي 

معلوالن انجام داده اند. 
وي گفت: کمک هاي نقدي و غیر 
نقدي و اعتبار نیز نشان از اعتماد به 
سازمان است و این نشان مي دهد باید 

در این راه قدم هاي زیادي برداریم. 
مشارکت ها  باید  افزود:  فقیه 
بدانند  باید  خیرین  و  باشد  هدفمند 

که براي چه نوع کاري در بهزیستي، 
فعالیت  این  تمامي  و  مي کنند  کمک 

ها باید شفاف سازي شود. 
وي گفت: کار دولت سیاستگذاري، 
و  است  امور  بر  نظارت  و  برنامه ریزي 
بهزیستي  از سازمان  برنامه اي که  هر 

به دولت رفت، راي آورد. 
کمک  بهزیستي  عالي  مسوول 
برنامه  اجراي  در  را  مردمي  هاي 
دانست  حیاتي  بسیار  بهزیستي  هاي 
ها  کمک  این  که  کرد  خاطرنشان  و 
در هر سطحي که باشد حتي کارهاي 
نقدي  غیر  مشارکت هاي  و  خدماتي 
درخوري  اهمیت  سازها  و  در ساخت 
کمک  این  که  آنهایي  که  داراست  را 
ها را دریافت مي کنند بخوبي از این 

موضوع آگاه هستند. 
مهم  شاخص هاي  از  یکي  فقیه 
سنجش فعالیت هاي سازمان بهزیستي 
را اعتماد میان دولت و مردم دانست 
و هدف این سازمان را در برنامه پنجم 
توسعه ایجاد مسکن و اشتغال مطلوب 

براي معلوالن اعالم کرد. 
منبع: خبرگزاری ایرنا

تمامی معلوالن سرپرست خانوار، خانه دار می شوند

 از زندگی خود لذت ببرید، بدون آن که آن را با زندگی دیگران مقایسه کنید.              کندورسهاجتماعي 
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انعقاد  از  تهران  استان  بهزیستي  مدیرکل 
براي  نهضت سوادآموزي  با سازمان  تفاهمنامه اي 
و  آموزش  توانایي  که  مددجویاني  به  سوادآموزي 

یادگیري دارند خبر داد.
بانک  در  بازنگري  افزود:  رستمي  ظاهر 
حدود  مجموع  از  حاکیست  مددجویان  اطالعاتي 
نفر  هزار  پوشش، 26  تحت  مددجوي  هزار   320
تا 12  که 10  در حالیست  این  بي سواد هستند، 
ذهني  معلوالن  جزو  بي سوادان  این  از  نفر  هزار 

هستند. 
و  معلوالن  شناسایي  با  بهزیستي  افزود:  وي 
اختیار  با در  و  خانواده هاي بي سواد جامعه هدف 
آموزش  ارایه  براي  نیاز  مورد  فضاي  دادن  قرار 
اقدام به سوادآموزي کرده است و با فراهم شدن 
مقدمات، سوادآموزي مددجویان از هفته گذشته 

در شهر ري آغاز شد. 
کرد:  اعالم  تهران  استان  بهزیستي  مدیرکل 
در عین حال به مرور زمان و طي دو سال آینده 
دارند،  یادگیري  قدرت  که  مددجویاني  تمامي 

تحت آموزش قرار گرفته و باسواد مي شوند. 
رستمي تاکید کرد: براي سوادآموزي مددجویان 
سرانه آموزشي در نظر گرفته نشده است و در این 
زمینه تنها مکان مورد نیاز براي ارائه آموزش در 
رقمي  اما  گرفته،  قرار  سوادآموزي  نهضت  اختیار 

سوادآموزي  نهضت  به  مددجویان  آموزش  براي 
پرداخت نمي کنیم. 

وي اضافه کرد: این در حالیست که بهزیستي 
از جامعه هدف بي سواد حمایت مي کند. 

همچنین  تهران  استان  بهزیستي  مدیرکل 
با سازمان فني و حرفه اي  تفاهمنامه اي  انعقاد  از 
زمینه  در  الزم  آموزش هاي  ارایه  منظور  به 

توانمندسازي و استقالل مددجویان خبر داد. 
رستمي در این باره تصریح کرد: براساس این 
موردنیاز  مکان  بهزیستي  شده،  مقرر  تفاهمنامه 
ارایه آموزش ها را در اختیار سازمان فني و  براي 
حرفه اي قرار دهد تا این سازمان نیز با در اختیار 
ابزار کار و مربي، آموزش هاي الزم را به  گذاردن 

مددجویان ارائه کند.
کارگاه  چهار  حاضر  حال  در  وي،  گفته  به 
حرفه آموزي تعمیر تلفن همراه، آموزش کامپیوتر، 
ظرفیت  با  برقي  وسایل  پیچي  سیم  و  خیاطي 

آموزش 100 نفر افتتاح شده است. 
این  بیان  با  تهران  استان  بهزیستي  مدیرکل 
از گذراندن آموزش هاي الزم  که مددجویان پس 
اظهار  مي کنند،  دریافت  حرفه اي  و  فني  مدرک 
ظرفیت  تفاهمنامه،  این  اجراي  دوم  فاز  در  کرد: 
مي یابد،  افزایش  نفر   500 به  مددجویان  آموزش 
چهار  آینده  سال  پایان  تا  که  حالیست  در  این 

کارگاه آموزشي دیگر نیز راه اندازي مي شود. 
و  بانکي  تسهیالت  ارائه  به  اشاره  با  رستمي 
کمک هاي بالعوض به مددجویاني که مدرک فني 
و حرفه اي را دریافت و درصدد استقالل هستند، 
عنوان کرد: بابت ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي 

به مددجویان، هزینه اي پرداخت نمي کنیم. 
منعقد شده  قرارداد  اساس  بر  داد:  ادامه  وي 
در  شده  نگهداري  فرزندان  خصوصي،  شرکتي  با 
و  فني  آموزش هاي  تحت  نیز  شبانه روزي  مراکز 

حرفه اي قرار مي گیرند. 
طرح  این  اول  مرحله  در  رستمي،  گفته  به 
40 نفر از این افراد تحت آموزش  قرار مي گیرند و 
پس از گذراندن دوره هاي دو ماهه به کار گماشته 
شده و برابر قانون کار، حقوق و دستمزد دریافت 

مي کنند. 
پیش  مشکالت  از  یکي  که  این  بیان  با  وي 
براي  الزم  بستر  نبودن  آماده  بهزیستي  روي 
فراهم  بستر  این  هم اکنون  که  بوده  آموزش  ارائه 
پیش بیني مي شود، ظرف  اعالم کرد:  است،  شده 
با  نفر  هزار  دو  تا  یک هزار  ساالنه  آینده  سال  دو 

دریافت آموزش هاي الزم جذب بازار کار شوند. 

منبع: سایت وزارت رفاه

آغاز سوادآموزي به مددجویان بي سواد

در  رشد  ''تسهیل  کتاب 
و  اسپینابیفیدا  به  مبتال  کودکان 
فرانک  از  اي  ترجمه  هیدروسفالي'' 
تفرشي و نوشین مرادي است که با 
انریکو پوپلین،  پیشگفتاري از دکتر 
سازمان  توانپزشکي  بخش  رییس 
از  اي  مقدمه  و  بهداشت  جهاني 
توانبخشي  معاون  ده،  نظم  کاظم 
مي  بهزیستي کشور شروع  سازمان 

شود.
این کتاب در 82 صفحه با قطع 
همچون  هایي  سرفصل  به  رحلي 
چه  هیدروسفالي  و  ''اسپینابیفیدا 

چه  اسپینابیفیدا  اثر  در  هستند؟، 
اتفاقي مي افتد؟، در اثر هیدروسفالي 
چه اتفاقي مي افتد؟، تسهیل رشد و 
حرکت و اسپینابیفیدا و هیدروسفالي 

در کودکان بزرگتر'' مي پردازد.
شایع  از  یکی  اسپینابیفیدا 
لوله  مادرزادی  نقایص  انواع  ترین 
عصبی است. بیشتر کودکانی که با 
می شوند طول  متولد  اسپینابیفیدا 
مشکالت  اما  دارند،  طبیعی  عمر 
متولد  فرد  که  دارد  وجود  زیادی 
شده با اسپینابیفیدا درگیر آن است، 
موارد  به  توان  می  این مشکالت  از 

حرکت  در  ناتوانی  نمود؛  اشاره  زیر 
فقدان  بدن،  تحتانی  های  اندام 
هیدروسفالی  مثانه،  و  روده  کنترل 
به  اغلب  که  یادگیری  در  ناتوانی  و 

صورت مادام العمر باقی می ماند. 
تواند  می  حاضر  کتاب  ترجمه 
و  جامعه  سازی  آگاه  راستای  در 
و  آموزش  در  خانواده  مشارکت 
توانبخشی افراد مبتال به این ناتوانی 
مؤثر بوده و گام بزرگی در رسیدن 

به اهداف CBR است.

انتشار کتاب تسهيل رشد در کودکان مبتال به 
اسپينابيفيدا  و هيدروسفالي

 از معاشرت با کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست، پرهیز نما.        افالطوناجتماعي 

تصميم برای ورود 
4700 خودرو ویژه 
معلوالن بدون دریافت 

عوارض گمرکی
سازی  مناسب  خودرو   4700
بر اساس مصوبه  شده ویژه معلوالن، 
دولت، بدون دریافت عوارض گمرکی 
می  واگذار  و  کشور  وارد  مالیات  و 
بهزیستی  سازمان  رئیس  شود. 
از  تجلیل  همایش  حاشیه  در  کشور 
این  افزود:  تهران  استان  نیکوکاران 
خودرو  تامین  برای  دیگری  گام  کار 
معلوالن است که خبر ثبت نام آن تا 

چند روز آینده اعالم خواهد شد.
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اجتماعي 

خرم آباد- مدیرکل بهزیستی استان لرستان 
در مصاحبه با خبرگزاری مهر عنوان کرد: در دور 
اول سفر ریاست جمهوری به استان لرستان سه 
تصویب  به  استان  بهزیستی  سازمان  از  مصوبه 

رسید که هر سه مصوبه تحقق یافته اند. 
ادامه داد: همچنین در دور دوم سفر ریاست  رحیمی 
این  از  مصوبه  چهار  نیز  لرستان  استان  به  جمهوری 
مصوبات  این  از  یکی  که  رسید  تصویب  به  سازمان 
ساخت 60 واحد مسکونی برای گروه های هدف بوده 
که واحدهای مسکونی در دست ساخت هستند و بخش 

عمده اعتبارات آن تامین شده است. 
وی افزود: همچنین اعطای کمک هزینه جهیزیه برای 
هزار زوج از دیگر مصوبات دور دوم سفر هیأت دولت به 
لرستان بوده است که از مبلغ 500 میلیون تومان این 
یافته و  تومان آن تحقق  تاکنون 416 میلیون  مصوبه 

بقیه این اعتبار در دست پیگری است. 
تحقق  از  همچنین  لرستان  استان  بهزیستی  مدیرکل 
کامل مصوبه خرید وسایل کمک توانبخشی خبر داد.  

حمایت  فراکسیون  رییسه  هیأت  قزوین– 
از حقوق معلوالن مجلس از فعالیتهای فرهنگی، 
معلولین  کانون  کارگاهی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

توانا بازدید کردند . 
گفت:  بازدید  این  در  توانا  معلوالن  کانون  عامل  مدیر 
واحد مسکوني در  قالب 96  معلوالن در  طرح مسکن 
چهار بلوک در حال احداث است که براي ساخت این 
واحدهاي مسکوني 50 میلیارد ریال هزینه پیش بیني 

شده که تا کنون 20 میلیارد ریال هزینه شده است. 
حجت اهلل یوسفي افزود: همچنین 112 نفر از معلوالن 
از طریق زمین هاي 99ساله صاحب  این کانون  عضو 
و دریافت  داد  قرار  انعقاد  کار  مسکن خواهند شد که 

وامهاي مصوب در حال انجام است. 
وي اعضاي کانون معلوالن توانا را در قزوین دو هزار و 
200 نفر اعالم کرد و گفت: این کانون در زمینه هاي 
و  رفاهي  مسایل  و  درمان  مسکن،  اشتغال،  آموزشي، 
فرهنگي به معلوالن نابینا، ناشنوا و معلولین جسمي و 

حرکتي ارایه خدمت مي کند. 
یوسفي افزود: در زمینه اشتغال در سال گذشته 150 
کانون  این  و  شده  ایجاد  مختلف  زمینه هاي  در  شغل 
به عنوان کارآفرین برتر در زمینه خدمات به معلولین 

معرفي شده است. 
مدیر عامل کانون معلوالن توانا قزوین به خدمات ارایه 
شده در حوزه درمان اشاره کرد و گفت: 120 پزشک 
متخصص در استان به صورت رایگان افراد معلول را در 

سطح استان درمان مي کنند. 
فاطمه آلیا رییس فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن 
ایران  الحاق  به  بازدید  این  مجلس شوراي اسالمي در 
معلوالن خبر  از حقوق  کنوانسیون جهاني حمایت  به 
داد و گفت: در آستانه نخستین سال تصویب الحاق به 
کنوانسیون جهاني حمایت از حقوق معلوالن قرار داریم 
و طبق مفاد کنوانسیون دو ماه براي تشکیل نهاد ملي 

فرصت داریم. 
دکتر شکور اکبر نژاد ،نماینده مردم تبریز در مجلس 
توانا  معلوالن  کانون  از  دیدار  در  نیز  اسالمي  شوراي 

باید  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  گفت:  قزوین 
اصالح شود. 

استان  بهزیستي  مدیرکل  مقدم  افشار  حسین  دکتر 
داشتن  رغم  به  افراد  این  گفت:  مراسم  این  در  قزوین 
محدودیت هاي جسمي کارهاي مفید انجام مي دهند 
و مسوولیت خطیر ما را براي درک قابلیت هاي آنها، 
فراهم سازي زمینه مشارکت اجتماعي و پاسخگویي به 

نیازهاي طبیعي معلوالن است.
مشاور وزیر رفاه در امور معلوالن ، مدیرکل فقرزدایی 
مردم  نماینده  علیخانی  االسالم  حجت   ، رفاه  وزارت 
قزوین در مجلس و جمعی از مسووالن استانی نیز از 

بازدیدکنندگان بودند.

صاحب  آذربایجان غربي  27روستاي  اروميه- 
مرکز توانبخشي شدند

آذربایجان غربي  بهزیستي  سازمان  توانبخشي  معاون 
گفت: در 27 روستاي آذربایجان غربي شوراي توانبخشي 

تشکیل شده است. 
در  توانبخشي  شوراي  داشت:  اظهار  رضایي  یوسف 
سطح استان آذربایجان غربي فقط در شهرستان ارومیه 
تشکیل شده و با تشکیل این شورا 648 روستاي این 
شهرستان زیر پوشش طرح توانبخشي مبتني بر جامعه 

قرار گرفته است.
وي تعداد معلوالن شناسایي شده در طول اجراي طرح 
توانبخشي مبتني بر جامعه را 7 هزار و 428 نفر عنوان 
کرد و افزود: از این تعداد 3 هزار معلول زیر پوشش این 

طرح قرار گرفته اند.
این مقام مسئول جمعیت روستایي زیر پوشش طرح 
خاطرنشان  و  اعالم  نفر   176 و  هزار   296 را  مذکور 
کرد: 180 خانه بهداشت، 14 مجتمع روستایي، 217 
دهیاري در اجراي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه با 

سازمان بهزیستي استان تعامل داشتند.

ساخته  کرمان  در  مسکوني  واحد   68 کرمان- 
مي شود

به زودي کلنگ 68 واحد مسکوني ویژه معلوالن و سایر 
زمین  به  کرمان  استان  بهزیستي  سازمان  مددجویان 

زده مي شود.
سازمان  را  پروژه ها  این  اجراي  براي  موردنیاز  زمین 
مسکن و شهرسازي تأمین نموده و هزینه آماده سازي 

زمین بر عهده استانداري است.
از  فوق الذکر،  واحدهاي  از  یک  هر  ساخت وساز  براي 
سوي دفتر ریاست جمهوري 210 میلیون ریال کمک 
بالعوض پرداخت خواهد شد و بانک مسکن نیز موظف 
است به هر یک از این واحدهاي مسکوني 30 میلیون 

ریال تسهیالت کم بهره ي مسکن پرداخت کند.
طرح  این  در  که  مددجویاني  و  معلوالن  است  گفتني 
این  نوبت دریافت  از مدت ها قبل پشت  شرکت دارند 
تسهیالت بوده و پس از تشکیل پرونده ي کامل جهت 

اخذ تسهیالت معرفي شده اند.

 
وام  استان مرکزي  از مددجویان  اراک- 82نفر 

اشتغال گرفتند
ماهه   9 طي  گفت:  مرکزي  استان  بهزیستي  مدیرکل 
امسال به 28 نفر از مددجویان زیر پوشش بهزیستي 2 
میلیارد و 600  میلیون ریال وام اشتغال و خودکفایي 

پرداخت شده است. 
علي روشنایي اظهار داشت: همچنین طي این مدت به 
023 نفر از مددجویان زیر پوشش اعتبارات حق بیمه 
و  میلیون  مبلغ 435  به  فرمایي  و خویش  کارفرمایي 

578 هزار و 802 ریال پرداخت شده است.
وي آموزش فني و حرفه اي به 45 نفر، ایجاد اشتغال 
طرح هاي  از  بازدید  نفر،   50 به  کار  بازار  طریق  از 
آشتیان  زرندیه،  خمین،  ساوه،  شهرستان هاي  اشتغال 
و  اشتغال  دبیرخانه  جلسات  در  شرکت  تفرش  و 
 541 توزیع  زودبازده،  بنگاه هاي  یارانه هاي  پیگیري 
 612 به  جبراني  اعتبارات  ریال  هزار   350 و  میلیون 
انجام  از معلوالن، تشکیل جلسه و هماهنگي هاي  نفر 
شده با انجمن توانخواهان در زمینه انعقاد تفاهمنامه و 
واگذاري بخشي از خدمات اشتغال به بخش خصوصي 
را از برنامه هاي انجام شده حوزه اشتغال و کارآفریني 

سازمان بهزیستي استان مرکزي بیان کرد.

اردبيل- دیدار مدیرکل بهزیستی استان با وزیر 
رفاه 

اتفاق  به  اردبیل  استان  بهزیستي  کل  مدیر  احمدیان 
حقیقت پور استاندار و نمایندگان شهرستانهاي خلخال، 
نیر، نمین، اردبیل و سرعین در مجلس شوراي اسالمي 
با وزیر رفاه و تامین اجتماعي صادق محصولي دیدار و 
گفتگو کردند. در این دیدار مدیر کل بهزیستي استان 
استان  بهزیستي  اردبیل عملکرد و مسائل و مشکالت 

را مطرح کرد. 
در این نشست وزیر رفاه و تامین اجتماعي در خصوص 
حل مشکالت سازمان بهزیستي استان قول مساعد داد  
و  مددجویان  مسکن  و  جهیزیه  تامین  خصوص  در  و 

معلوالن بهزیستي اردبیل دستور مضاعفي داده شد.
کسري اعتبارات در حوزه هاي مختلف، کمبود نیروي 
تکمیل  همچنین  نوبت،  پشت  افراد  پذیرش  انساني، 
بي  هاي  خانواده  و  معلوالن  ویژه  مسکن  ساخت  و 
سرپرست از جمله مشکالتي بود که احمدیان در این 

دیدار به آنها اشاره کرد.
تحت  نفر  هزار   27 اردبیل  استان  بهزیستي  سازمان 
 ( هدف  جامعه  به  گوناگوني  خدمات  و  دارد  پوشش 
کند  مي  ارائه   ) سرپرست  بي  هاي  خانواده  معلوالن، 
هزینه  کمک  پرداخت  به  توان  مي  آنان  جمله  از  که 
نگهداري بیمه درماني و مکمل، هزینه تحصیلي، کمک 
هزینه تامین مسکن ،جهیزیه انواع کمک وسایل توان 
بخشي، سمعک، ویلچر، عصا، مشاوره هاي حضوري و 
قبیل  از  هایي  طرح  برگزاري  ژنتیکي،  حضوري،  غیر 
مادرزادي  غربالگري  شنوائي،  غربالگري  چشم،  تنبلي 
اجتماعي  بحرانهاي  در  مداخله  همچنین  و  تیروئید 

اشاره کرد.
منبع: مهرنو



مهم نیست که شما سرنگون شوید، مهم آن است که دوباره برپا خیزید.                ونسان لومباروی
اجتماعي 

تهران- ساخت مسکن برای مددجویان
مدیر کل سازمان بهزیستي استان تهران گفت: با توجه 
به هزینه هاي باالي مسکن در تهران تصور مي شد که 
سازمان امکان ساخت مسکن براي مددجویان را ندارد 
ولي این امر با کمک َخّیران و تقویت بخش مشارکت 

تحقق یافت. 
به  اشاره  با  تهران  استان  بهزیستي  سازمان  کل  مدیر 
شده  پذیرفته  هم  مرکزي  درستاد  موضوع  این  اینکه 
اختیار  در  براي ساخت مسکن  اي  بودجه  و هیچ  بود 
کرد:  دادند،تصریح  نمي  قرار  تهران  استان  بهزیستي 
استان تهران و شناسایي خیران  با مطالعه ظرفیتهاي 
زمین هاي اهدایي و تقویت بخش مشارکت منجر به 
براي  تهران  استان  بهزیستي  توسط  مسکن  ساخت 

مددجویان شد.
رستمي با اشاره به اینکه براي ساخت مسکن مددجویان 
همکاریهاي برون سازماني هم داشته ایم اظهار داشت: 
وزارت مسکن و شهرسازي با طرح مسکن مهر کمک 
بسیار زیادي به ساخت و ساز واحدهاي مسکوني براي 

مددجویان سازمان داشت.
وبنیادهاي  ها  سازمان  کرد: درگذشته  خاطرنشان  وي 
در  اما  نمي شناختند  را  بهزیستي  مسکن شهرستان ها 
حال حاضر با فعالیتهاي شبانه روزي روساي شهرستان 

ها همکاریهاي خوبي در هر دو سمت انجام مي شود.
منبع: خبرگزاري ایلنا

 
خراسان جنوبی - بیمه معلوالن خراسان جنوبی 

در سفر سوم هیئت دولت
مدیر کل سازمان بهزیستي خراسان جنوبي، مساعدت 
براي ساخت مسکن معلوالن، بیمه معلوالن و کمک به 
بهزیستي  پیشنهادات  مهم ترین  از  را  غیر دولتي  مراکز 
خواند که در سفر سوم هیئت دولت به استان پیگیري 

مي شود.
محمد حسن اکبري  مطلق اظهار داشت: مناسب سازي 
تامین  پوشش،  زیر  خانواده هاي  مسکن  مقاوم سازي  و 
جهیزیه و کمک هزینه نوعروسان زیر پوشش، انشعاب 
لوله کشي گاز منازل مددجویان، شهریه دانشجویان  و 
بینایي  زیر پوشش و اختصاص دستگاه هاي غربالگري 
بخشي دیگر از پیشنهادهاي این سازمان در دور سوم 

سفرهاي استاني هیئت دولت است. 
سفرهاي  مصوبات  صددرصدي  شدن  اجرایي  از  وي 
استاني هیئت دولت در حوزه بهزیستي به این استان 

خبر داد. 
افزود:  جنوبي  خراسان  بهزیستي  سازمان  کل  مدیر 
ساخت مرکز ویژه نابینایان که جزو توافقات سفر هیئت 
دولت با وزارتخانه رفاه و تامین اجتماعي در سال 84 
بوده با زیربناي 3 هزار مترمربع و در زمیني به مساحت 
هزار و 500 متر مربع در حال ساخت  و این پروژه در 
حال حاضر 50 درصد پیشرفت فیزیکي دارد و تاکنون 

4 میلیارد ریال براي ساخت آن صرف شده است. 
وي ادامه داد: اعتبار مصوبه سفر دولت با عنوان تامین 
استان  بي سرپرست  فرزندان  نگهداري  مراکز  اعتبار 
خراسان جنوبي به صورت کامل اختصاص یافته است 
صرف  ریال  میلیارد   5 اعتبارات  این  مجموع  از  که 
و  نگهداري  مراکز  هزینه هاي  تامین  توانمندسازي، 
مستمري  پرداخت  و  مذکور  مراکز  به  بالعوض  کمک 

فرزندان بي سرپرست شده است. 

دیگر  به  جنوبي  خراسان  بهزیستي  سازمان  کل  مدیر 
پروژه هاي این سفر با عنوان ایجاد مراکز ارتوز و پروتز 
 700 زیربناي  با  نیز  مراکز  این  گفت:  و  کرد  اشاره 
و  ریال ساخته  میلیارد   2 بر  بالغ  اعتباري  با  مترمربع 

تجهیز شده است. 
چه  تاکنون  که  سوال  این  به  پاسخ  در  مطلق  اکبري  
و  پروري  باز  واحدهاي  از  یک  هر  به  مساعدت هایي 
شده  بهزیستي  سوي  از  خصوصي  توانبخشي هاي 
مالي  مساعدت هاي  زمینه  در  داشت:  اظهار  است، 
از  ریال  میلیون   8 تاکنون  مردم نهاد  سازمان هاي  به 
که  شده  داده  اختصاص  سازمان  به  مصوبه  این  محل 
قرار  توانبخشي  اختیار تشکل هاي غیردولتي حوزه  در 

گرفته است. 
افراد  بیمه  حق  پرداخت  از  معافیت  کرد:  اضافه  وي 
انجام  نیز مطابق مصوبه هر ساله  زیر پوشش سازمان 

مي شود.
 

طرح  با  معلوالن  اشتغال  مشکل  رفع  ایالم- 
جبران کارائي

استان  بهزیستي  سازمان  مردمي  مشارکت هاي  معاون 
از  بخشي  معلوالن  کارائي  جبران  طرح  گفت:  ایالم 

مشکل اشتغال آنان را رفع کرده است.
حسن جعفري اظهار داشت: این طرح ویژه از طرح هاي 
ابتکاري دولت عدالت محور است که از سال گذشته در 

این استان اجرایي شده است. 
بهزیستي  سازمان  این طرح  اجراي  در  داد:  ادامه  وي 
را  معلول  فرد  دستمزد  و  حقوق  درصد   50 سقف  تا 
برابر قانون کار به کارفرماي بخش خصوصي پرداخت 

مي کند. 
این مسئول اضافه کرد: عالوه بر این 100 درصد بیمه 
سهم کارفرماي فرد معلول استخدام شده نیز به کارفرما 

توسط این سازمان پرداخت مي شود. 
جعفري تصریح کرد: بر این اساس فرد معلول با اجراي 
این طرح به مدت پنج سال در بخش خصوصي از جمله 
کارخانه ها  و  غیردولتي  موسسات  تولیدي،  کارگاه هاي 

استخدام مي شود. 
استان  بهزیستي  سازمان  مردمي  مشارکت هاي  معاون 
بیشتر  تشویق  طرح  این  اجراي  از  هدف  گفت:  ایالم 
کارفرمایان براي جذب معلوالن و کمک به رفع مشکل 

اشتغال این قشر است. 
وي بیان داشت: از زمان اجراي این طرح تاکنون 26 
نفر از معلوالن این استان جذب بازار کار شده و اکنون 

مشغول فعالیت هستند. 
این مسئول عنوان داشت: از این تعداد 13 معلول در 
کارائي  جبران  براي طرح  که  جاري جذب شده  سال 
آنان 190 میلیون و 118 هزار ریال اعتبار هزینه شده 

است. 
جعفري ابراز داشت: پرداخت حق بیمه کارفرمائي 32 
نفر به مبلغ بیش از 65 میلیون ریال و پرداخت حق 
بیمه خویش فرمایي 89 نفر به مبلغ حدود 100 میلیون 
سال  در  سازمان  این  خدمات  دیگر  از  را  اعتبار  ریال 

جاري به معلوالن و مددجویان زیر پوشش است. 
در حال حاضر 9 هزار معلول در استان ایالم زیر پوشش 

خدمات حمایتي بهزیستي قرار دارند. 
منبع: خبرگزاری فارس

 

مسکوني  واحد   84 از  بهره برداري  یزد- 
مددجویان

 8 از  بهره برداري  مراسم  در  یزد  بهزیستي  کل  مدیر 
این  گفت:  بافق  بهزیستي  مددجویان  مسکوني  واحد 
واحدهاي مسکوني هر کدام با زیربناي 81 مترمربع در 
زمیني به مساحت 1100 متر مربع احداث شده است. 
دکتر محمد حسین رحیمي نسب در این مراسم گفت: 
بر  بالغ  اعتباري  مسکوني  واحدهاي  این  ساخت  براي 
یک میلیارد و460 میلیون ریال از محل اعتبارات سفر 
مقام معظم رهبري و دور دوم سفر رییس جمهور به 
استان یزد و همچنین60 درصد مشارکت مددجویان و 

خیرین و نیکوکاران تأمین و هزینه شده است. 
افزون بر 400  اینکه هم اکنون  با بیان  رحیمي نسب 
واحد مسکوني مددجویان در حال ساخت است، اظهار 
درصد   75 متوسط  با  واحدها  این  احداث  براي  کرد: 
پیشرفت فیزیکي تاکنون بالغ بر60 میلیارد ریال هزینه 
شده و براي تکمیل و بهره برداري از آنها به 20 میلیارد 

ریال اعتبار دیگر نیاز است. منبع: خبرگزاری ایسنا

 اهواز– مدیر کل بهزیستي خوزستان از اعطاي 
براي  قرض الحسنه  تسهیالت  ریال  میلیارد   700
مددجویان زیر پوشش این اداره کل در سفر سوم 

هیات دولت به خوزستان خبر داد. 
علي عسکرظاهري با ذکر اینکه تسهیالت قرض الحسنه 
700 میلیارد ریالي با سرانه 10 میلیون تومانی به افراد 
زیر پوشش بهزیستي تعلق مي گیرد ، از احداث یک هزار 
و 400 واحد مسکوني در دوسال آینده برای افراد تحت 

پوشش خبرداد . 
مسکونی 250  واحد  هر  احداث  سرانه   : وی  گفته  به 
میلیون ریال است که 10 میلیون تومان کمک بالعوض 

و 15 میلیون تومان وام خواهد بود .  
ظاهري کمک به تامین جهیزیه 3 هزار نفر از مددجویان 
وسایل  خرید  به  کمک   ، تومان  میلیون  یک  سرانه  با 
ضروري یک هزار و 500 مورد با سرانه 300هزارتومان 
و کمک به تامین هزینه لوله کشي گاز یک هزار و 500 
امام  امداد  کمیته  و  بهزیستي  مددجویان  براي  مورد 

خمیني)ره( را از دیگر مصوبات سفر عنوان کرد. 
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آنالین و سخنرانی ها گوش دهند . است . این کتابخانه افراد نابینارا قادر می سازد تا به کتاب هاي الکترونیکی ، موسیقی توسط کتابخانه ملی چین ، فدراسیون معلوالن چین و انتشارات بریل چین ایجاد شده است و به طور عمده از طریق اینترنت در دسترس می باشد. این کتابخانه دیجیتال   کتابخانه دیجیتال چین یک کتابخانه آنالین برای اختالالت بینایی )CDLVI(  در چین کتابخانه ها براي نابینایان دیجیتالي مي شوند 

سطح سازمان جهاني بهداشت – فن آوری های توانبخشی :  ارتقای  راستای  در   )WHO(جهانی بهداشت  ، قطعنامه مجمع جهانی سازمان  توانبخشی   ایجاد کیفی فن آوری های کمک  را   2006-2011 عملکرد  برنامه  و   WHA58.23 و بهداشت  توزیع   ، تولید   ، توسعه    ، ارتقاء  به  این زمینه  و در  نیاز برای اجرای  مواد کنوانسیون تهیه نمایند . دستگاه های حرکتی و سایر فن آوری های کمکی و الزامات مورد کردند که مقاله اي مشترک در مورد اهمیت تحرک شخصی ، نقش ابزارهاي حرکتی ( شکل دهند. شرکت کنندگان همچنین توافق از دولتهای عضو در اجرای مواد 20 و 26 کنوانسیون )مربوط به یک برنامه عملکرد جهاني حرکت نموده و اتحادي را برای حمایت معلولیت برگزار شد. شرکت کنندگان توافق کردند که در راستاي کلیدی که تالش مي کنند در جهت پیشرفت تحرک افراد دارای همکاریهای سازمان جهانی بهداشت ، شرکا و دیگر سازمان های از اجرای  CRPD گفتگو شد . نشست با حضور کارشناسان مرکز داد که در آن در مورد دسترسی به ابزار هاي حرکتی براي حمایت تاریخ 28-29 اکتبر سازمان بهداشت جلسه اي ازسهامداران ترتیب سرویس دهی فن آوری های کمک توانبخشی پرداخته است. در کرده است 

UNESCAP –ارتقاء دسترسی از طریق شهر هاي موفق 

کمیسیون  (توسط  ژاپن  )در   Takayama تاکایاما  کنفرانس 

اقیانوسیه  و  آسیا  برای  متحد  ملل  سازمان  اجتماعی  و  اقتصادی 

UNESCAP  در سال 2009  در مورد ایجاد جامعه قابل دسترس  

و فراگیر در آسیا و اقیانوس آرام ، برگزار شد. این کنفرانس بر بهبود 

با  آرام  اقیانوس  آسیا  منطقه  در  معلول  افراد  برای  دسترسی  قابلیت 

استفاده از داستان موفقیت شهر تاکایاما Takayama  متمرکز بود 

و در بخشی از این بازدید ، در حدود 200 شرکت کننده از این شهر 

با نیازهای مختلف  دیدار کردند و  شاهد آشنایی  شهروندان محلی 

آنها  به  نسبت  احترام  و  مناسب  برخورد  ، طرز  معلولیت  دارای  افراد 

در  بودند.  مختلفي  سازي(  مناسب   ( دسترسي  امکانات  همچنین  و 

پایان این دیدار ، ''اعالمیه تاکایاما در مورد توسعه جامعه برای همه'' 

به تصویب رسید ، در این کنفرانس در حدود 20 توصیه برای بهبود 

قابلیت دسترسي و مناسب سازي شبکه های منطقه ای، دفاع از حقوق 

، توسعه سیاست ها ، تحقیق و جمع آوری داده ها، ظرفیت سازی و 

بسیج منابع  مطرح شد. اطالعات بیشتر :

 http://www.escaptakayama.com/index.html 

جمع آوری یک میلیون امضاء برای CRPD در پاکستان

 موزه کودکان برای صلح و حقوق بشر )CMPHR( و شبکه اي از سازمان 

هایي که برای افراد معلول در پاکستان کارمي کنند براي تصویب کنوانسیون حقوق 

از دالیل منحصر  .یکي  آوري کردند  امضاء جمع  میلیون   از یک  بیش   ، معلولین 

به فرد بودن این مسئله این است که این تعداد عظیم امضاء جمع آوري شده در 

طول تاریخ پاکستان بي سابقه است و عالوه براین یک نشانه واضح است که مردم 

پاکستان معتقد به ایجاد جامعه فراگیر برای همه هستند. 

برنامه توسعه ملل متحد - ابزار جدید آموزش :
 برنامه توسعه ملل متحد)UNDP( از طریق ایجاد یک ابزار 
آموزشي جدید آنالین ، به باال بردن سطح آگاهی کارکنان خود در 
مورد مسائل مربوط به افراد دارای معلولیت ، پرداخته است تا زمینه 

ادغام آنها را در نیروی کار تسهیل نماید. 
انسانی  منابع  دفتر  توسط  برگزار شده  آنالین  آموزشی  دوره 
UNDP  با نام ''افراد دارای معلولیت : توانایی. استعداد . استخدام 
نوع در  این  از  اولیه  ابتکار   ابزار آموزش یک  نامیده مي شود.   ''
تنها  در  نه  ابتکار  این  سازمان ملل متحد محسوب مي شود که 

محتوای آن ، بلکه در توانایی این دوره در وفق دادن  افراد با محدودیت 
های عملکردیشان نیز مشاهده مي شود .

این دوره به لحاظ آنکه بر اساس ویژگی های قابل دسترس بودن 
و شناختی ساخته  ، حرکتي  بینایی، شنوایي  اختالالت  با  افراد  برای 
شده  بسیار منحصر به فرد است. برنامه توسعه ملل متحد یک نسخه 
ی نمونه از آموزش آنالین را بر روی سایت اینترنتی خود به نمایش 
و  عمومي  به صورت  ها  آموزش  این  از  کامل  نسخه  و  است  گذاشته 

سفارشي وجود دارد .
/http://www.undp.org/disability-course-demo 

یک درصد از درآمد کل مشاغل مالزي براي معلوالن است

وزارت منابع انساني کشور مالزي هم تراز با وزارت کار و امور اجتماعي ایران 

است. در دیداري که دکتر ''سوپرا ماینام ساتا سیوام'' وزیر منابع انساني این کشور 

از مرکز »نیوشا« داشت فرصتي کوتاه براي انجام مصاحبه دست داد. در زیر این 
مصاحبه را مي خوانید.

- آقاي وزیر! معلوالن در قانون کار کشور مالزي چقدر دیده شده اند؟

خوشبختانه در قوانین کشور مالزي نگاه خوبي به معلوالن شده است و یک 

درصد از تمام شغل ها در تمام سطوح از مدیریت تا کارگري براي معلوالن در نظر 
گرفته مي شود. 

-  آیا در وزارتخانه منابع انساني مالزي صندوقي براي اشتغال زایي معلوالن 
وجود دارد؟

بله. صندوق هاي مختص کمک به معلوالن تنها به وزارتخانه تحت سرپرستي 

از  حمایت  براي  صندوقي  موظفند  وزارتخانه ها  همه  بلکه  نمي شود  خالصه  من 
معلوالن داشته باشند. 

مالي  موارد  که  است  مالزي  رفاه  وزارت  به  مربوط  هم  صندوق  اصلي ترین 

جمع آوري شده در آن براي توسعه همکاري هایي که براي تسهیالت و تمهیدات 
معلوالن است استفاده مي شود.

معلوالن،  کارآفریني  براي  است  بستري  انساني  منابع  وزارت  مالي  صندوق 

آماده کردن بستر با ما بوده و فعالیت با معلوالن است. 

- آیا الگو یا مدل اشتغال زایي مشخصي براي معلوالن در مالزي وجود دارد؟

ما براي اشتغال زایي معلوالن ایجاد مهارت و آموزش را اصل قرار داده ایم و 

بعد از سپري شدن دوره هاي آموزشي معلوالن مي توانند کار پیدا کنند یا جایي 

استخدام شده و یا خودشان کارآفریني کنند. 

-  آیا آماري هم از تعداد معلوالن در کشورتان دارید؟

تعداد 200 هزار معلول ، تحت سرپرستي وزارتخانه من هستند اما آمار دقیقي 

از معلوالن کل کشور ندارم. ولي تخمین مي زنم حدود یک میلیون و پانصد هزار 

نفر معلول در کل کشور مالزي زندگي مي کنند.

مهرنو

وقتی به کاری مصمم شدی، دیگر درهای شکست و تردید را از هرسو ببند.        نيچه اجتماعي 
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رقیه بابایی

از همان لحظه که به فکر کردن خو مى گیرید در راه ترقى گام بر مى دارید.             پستالوژى
اجتماعي 

 چندی پیش معاون توانبخشی سازمان بهزیستی هرمزگان ضمن اعالم این خبر که نزدیک به 9 هزار 
معلول زیر پوشش بهزیستی این سازمان خدمات توانبخشی دریافت می کنند اعالم کرد: خدمات توانبخشی 
در شهرستان های میناب، بندرعباس، بستک، پارسیان، حاجی آباد، رودان، جاسک و قشم به معلوالن ارائه 

می شود.
وی عنوان کرده بود خدماتی که از طریق توانبخشی در جامعه به معلوالن این استان ارائه می شود 
شامل آموزش در منزل و خارج از آن، خدمات ارجاع، توزیع لوازم توانبخشی، کمک به اشتغال، کاریابی و 

همکاری های مستمر با آنان است.
در پی پیگیری بخش خبری پیک توانا، دفتر معاونت توانبخشی بهزیستی این استان اعالم کرد: قسمت 
بیشتر خدماتی که ما به معلوالن تحت پوشش بهزیستی در استان می دهیم شامل معلوالن ضایعه نخاعی 

و بیماران روانی مزمن می باشد.
محمدی به عنوان نمایندۀ معاون توانبخشی بهزیستی این استان گفت: در استان هرمزگان خدمات به 

معلوالن از طریق تیم های سیار و مجهز ارائه می شود. 
وی ادامه داد: این تیم های سیار متشکل از یک پزشک، یک پرستار و یک مددکار فیزیوتراپی بوده  و 
خدمات پزشکی، آموزش های ورزشی، آموزش در خانه، مشاوره در بحث اشتغال و سایر موارد الزم توسط 

آنها به معلوالن ارائه می شود. 

بهزیستی  توانبخشی  معاون  آرام  سعید 
از  جاری  سال  ماه  مرداد  در  مازندران  استان 
مسکن  سازی  مناسب  های  کمیته  تشکیل 
سال  در  و  مازندران  استانداری  در  معلوالن 

جاری خبر داده بود.
وی عنوان کرده بود، برای مناسب سازی 
هماهنگی  با  جاری  سال  در  معلوالن  مسکن 
در  مربوطه،  های  کمیته  مازندران  استانداری 
تشکیل  حال  در  شهرسازی  های  کمیسیون 

است.
اطالع  و  پیگیری  دنبال  به  آرام  سعید 
گفت:  باره  این  در  توانا  پیک  ماهنامۀ  رسانی 
کمیته های مناسب سازی مسکن معلوالن در 
استان مازندران تشکیل و هم اکنون مشغول 

به کار هستند.
تشکیل  راستای  در  ما  داد:  ادامه  وی 
های  دوره  برگزاری  ضمن  ها،  کمیته  این 
مسکن  شهرداری،  کارشناسان  برای  آموزشی 
و  نقد  کارشناسان  چنین  هم  و  شهرسازی  و 
با مقولۀ مناسب سازی  را  آنها  استان  بررسی 

معلوالن آشنا کردیم.
این  برنامه  حاضر  حال  در  افزود:  آرام 
و  ساخت  برای  سیاستگذاری  ها  کمیته 
سازهای استان، اماکن عمومی و اماکن جدید 
و در حال ساخت معاون توانبخشی بهزیستی 
دوره  مدت  حداکثر  گفت:  مازندران  استان 
های آموزشی برای این کمیته ها یک ماه می 

باشد.
مناسب  های  کمیته  دبیر  آرام:  گفتۀ  به 
مازندران  بهزیستی  استان، سازمان  در  سازی 
عمران  معاونت  عهدۀ  به  آن  ریاست  و  بوده 

استانداری است. 

معلوالن استان هرمزگان در »خانه های خود« 
خدمات می گيرند !

معاون توانبخشی بهزیستی 
مازندران:

کميته های مناسب 
سازی مسکن معلوالن 
در مازندران آغاز به 

کار کرد.

افخمی از: 

ارایه خدمات رایگان به معلوالن ضایعه نخاعی در قم 
خبر داد.

مدیر کل بهزیستی استان قم در اردیبهشت ماه سال جاری از افتتاح مرکز ضایعات نخاعی فردوس در 
این استان خبر داده بود.

ابراهیم حاجی مظفری با اشاره به افتتاح این مرکز اظهار کرده بود این مرکز به افرادی که به هر دلیلی 
دچار ضایعات نخاعی شده اند خدمات رسانی کرده و با برنامه ریزی و دوره های درمانی مشخص به درمان 

آنها می پردازد.
افخمی مسوول کلینیک درمانی فردوس در گفتگو با خبرنگار پیک توانا:

معلوالن  به  رایگان  ویزیت  ارایه  و  مددکاری  روانشناسی،  پرستاری،  خدمات  فیزیوتراپی،  کاردرمانی، 
ضایعه نخاعی را از جمله خدمات این مرکز درمانی نام برد و گفت: این مرکز تحت نظارت سازمان بهزیستی 

و بطور خصوصی فعالیت می کند.
وی ادامه داد: کلینیک توانبخشی فردوس در اسفند ماه گذشته تشکیل و در اواخر اردیبهشت ماه سال 

جاری آغاز به کار کرده است.
افخمی در خصوص تامین هزینه های مرکز تصریح کرد: ما در مرکز فردوس به طور معمول 33 نفر 
ظرفیت دریافت یارانه از سازمان بهزیستی در پذیرش مراجعین خود داریم. و بخش دیگری از هزینه های 

مرکز از طریق خیرین تامین می گردد. 
مسوول کلینیک توانبخشی ضایعات نخاعی فردوس افزود: ما به گروهی از مراجعین کم درآمد خود به 

طور رایگان و در دو نوبت صبح و بعدازظهر خدمات رسانی می کنیم.
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اجتماعي 

به همت واحد درمان کانون توانا ، 
بیش از 20 خانواده دارای فرزند معلول 
زیر 7 سال با رئیس هئیت مدیره کانون 

توانا مالقات کردند.
کانون  عمومی  روابط  گزارش  به 
با  که  اندیشی  هم  دیدار  این  در  توانا، 
هدف مشاوره خانواده ها و تعامل و رفع 
نیازهای اولیه آنان برگزار گردید ، سید 
محمد موسوی ضمن ابراز خوشحالی از 
معلول  فرزند  دارای  والدین  با  مالقات 
فرزند  داشتن   : گفت   آنها  فرزندان  و 
معلول در خانواده زحمات خاص خود را 
دارد و والدین یک فرزند معلول مراحل 

سختی را طی می کنند.
موسوی با تاکید بر اینکه معلولیت 
نعمت  این  قدر  اگر  و  است  نعمت  یک 
 ، شود  می  موفقیت  باعث  شود  دانسته 
افزود : در پذیرش و تربیت کودکان 

معلول خود با خدا معامله کنید .
توانا  کانون  مدیره  هئیت  رییس 
گفت  معلولین  های  خانواده  به  خطاب 
: فرزندان شما معلول هستند تا در 
دنیایی که قوای جسمی و یدی فاقد 
اهمیت است و بهای اصلی به فکر و 
اندیشه داده میشود ، پژوهش کنند 

و دانشمند باشند. 

بخشی  بازگویی  ضمن  موسوی 
و  خود  کودکی  دوران  خاطرات  از 
گیری  شکل  در  اطرافیانشان  نقش 
به عنوان  مادرشان  از   ، شخصیت خود 
فرد  یک   : گفت  و  کرد  یاد  اسوه  یک 
شود  موفق  تواند  می  وقتی  معلول 
مادر  و  پدر  بخصوص  اطرافیان  که 

بدانند چگونه با او رفتار کنند.
در خاتمه این نشست مقرر گردید 
تا این گروه با تشکیل جلسات ماهیانه ، 
دعوت از مسووالن زیربط و جذب دیگر 
کودکان معلول ، در جهت رفع نیازهای 

مادی و معنوی آنان بکوشد .  

در  بازیگری  عرصه  توانای  هنرمند  پسیاني  آتیال 
سینما و تئاتر از کانون معلولین توانا بازدید کرد .

پسیاني  آتیال   ، توانا  پیک  خبرنگار  گزارش  به 

تئاتر  بازبینی کار گروه  برای  به دعوت کانون و  که 
از  بازدید  ضمن   ، بود  آمده  قزوین  به  موسسه  این 
کانون  رفاهی  و  اجتماعی  فرهنگی،  فعالیتهای 
معلولین توانا ، این مرکز را دارای شخصیت محترم و 

فعالیتهای آن را خوب و ارزنده شمرد. 
به  شما  که  سوال  این  به  پاسخ  در  پسیاني 
معلولین چگونه نگاه مي کنید گفت : من معلولین را 
درست مانند سایر افراد جامعه مي بینم و در برخورد 

با آنها نگاه عادي دارم.
: به نظر من نگاهي که باعث ترحم  وي افزود 

به  نسبت  کردن  اغماض  ویا  کردن  نگاه  استثنایي  یا 
معلولین شود ، نگاه بیمارگونه ای است.

پسیاني ادامه داد: من وقتي براي معلولین کار مي 
براي  را دارم که هنگام کار  نگرشی  همان  کنم دقیقاً 

هنرمندان یا سایر اقشار جامعه درمن است .
درسینما  معلولین  جایگاه  با  رابطه  در  پسیاني 
عادی  دید  معلولین  به  نسبت  همه  اگر   : وتئاترگفت 
داشته باشند برای معلولین درسینما و تئاتر جا براي 
خود  که  است  این  مهم  آنچه  اما  بود  حضورخواهد 

معلولین این فضا را براي خود باز کنند.
به  بازیگرها  اغلب  مندي  عالقه  خصوص  در  وي 
ایفاي نقش معلولین گفت : معموالً بازي کردن نقشي 
که شرایط عادي ندارد براي بازیگرجذابیت دارد و حتي 
بازیگرها بین نقش یک معلول جسمي و یک معلول کم 

توان ذهني ، به ایفای نقش معلول ذهني راغب ترند.
پسیاني ادامه داد: در اینگونه نقش ها معلوالً یک 
هم  بازیگر  که  شود  مي  خلق  استثنایي  شرایط  نوع 
کند  اندام  عرض  استثنایي  شرایط  درآن  دارد  دوست 
کارشناسان  و  داوران  قضاوت  مورد  بهتر  اینکه  هم  و 

قرار بگیرد.
 '' دیده  خواب  گنگ   '' نمایش  ادامه  در  پسیاني 
که توسط گروه تئاتر کانون و برای حضور در جشنواره 
بازبینی    ، شود  می  آماده   – طلوع   – معلولین  تئاتر 

بعمل آورد.
گفتني است که متن نمایش ''گنگ خواب دیده'' 
نوشته آتیال پسیانی بوده و با موافقت ایشان برای اجرا 
در جشنواره منطقه ای تئاتر معلوالن ، به کانون توانا 

سپرده شده است . 

رئیس هئیت مدیره کانون توانا در اجتماع کودکان معلول زیر 7 سال و مادران آنها :

در پذیرش و تربيت کودکان معلول خود ، 
با خدا معامله کنيد

''گنگ خواب دیده'' 
بهانه ای برای حضور آتيال پسيانی  در کانون توانا

آرمان را نباید فراموش ساخت اما مي توان هر دم ، به روشي بهتر  براي رسیدن به آن اندیشید .      ارد بزرگ 

رقیه بابایی



رییسه  هیات  اعضای  بازدید  پی  در 
و  مجلس  معلوالن  از حقوق  فراکسیون حمایت 
از  اسالمی  نمایندگان مجلس شورای  از  جمعی 
شمردیم  مغتنم  را  فرصت  توانا،  معلوالن  کانون 
و به سراغ فاطمه آلیا رفتیم تا در یک گفتگوی 
شما  سواالت  شاید  که  را  سواالتمان  اختصاصی 

نیز باشند، از ایشان بپرسیم : 

- هدف شما از بازدید از کانون 
مردم  عنوان یک سازمان  به  توانا  معلولین 

نهاد و غیر دولتی چه بوده است؟
هدف ما از بازدید کانون معلولین توانا معرفی 
یک نهاد مردمی به جامعه است. نهادی که بدون 
در  سالهاست  دولت  از  بالعوض  کمک  دریافت 
توانا  کانون  فعالیت می کند.  معلوالن  زمینه ی 
با توجه به موفقیت هایی که در بحث مسکن و 
مناسبی  الگوی  تواند  می  دارد  معلوالن  اشتغال 
برای مجموعه های مشابه خود باشند. همچنین 
مردم  های  تشکل  بین  سالم  های  رقابت  ایجاد 
سایر  که  بود  این  هدف  بود،  ما  اهداف  از  نهاد 
مجموعه ها با دیدن کانون توانا و الگو قرار دادن 
این مجموعه دست به فعالیت های مشابه کانون 
بخصوص در زمینه ی اشتغال و مسکن معلوالن 

بزنند. 

به عنوان رییس فراکسیون    -
ی  زمینه  در  معلوالن،  حقوق  از  حمایت 
انجام  اقداماتی  چه  جامع  قانون  بازنگری 

داده اید؟ 
در  معلوالن  جامعه  دانید  می  که  همانطور 
کشور ما یک گروه اجتماعی بسیار موثر هستند 
و بنابراین مسووالن هم برای توانمند سازی این 
دغدغه  همواره  مختلف،  های  بخش  در  قشر 

دارند.
در  را  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون  ما 
سال 83 به تصویب رساندیم. از آن زمان حدود 
تالش  دولتها  مدت  این  در  گذرد.  می  سال   5
اما  کنند  محقق  را  آن  از  هایی  بخش  کردند 
نه  و  بوده  ما  رضایت  مورد  نه  تاکنون  نتیجه 
مورد رضایت جامعه هدف. در حال حاضر هم، 
همانطور که می دانید بخش هایی از این قوانین 
از جمله بخش اشتغال که گروه هدف ما در این 
زمینه مشکالت زیادی دارند، بدلیل تحول هایی 

که در جامعه ایجاد شده نیاز به بازنگری دارد.
این مورد که 3 درصد از سهمیه اشتغال باید 
 60 اینکه  یا  و  شود  داده  تخصیص  معلوالن  به 
درصد از جایگاه های تلفنچی و اپراتوری ادارات 
بینایان  کم  و  نابینایان  به  باید  ها  سازمان  و 

کوچکتر  به  دولت  تمایل  دلیل  به  شود  واگذار 
و  دولتی  استخدام  نداشتن  نتیجه  در  و  شدن 
در  خصوصی  بخش  تقویت  دلیل  به  همینطور 
سالهای اخیر، چندان مورد توجه قرار نگرفته و 
رعایت نشده است. برای رفع این مسئله در نظر 
داریم جلسات مشترکی با وزیر کار- با توجه به 
اینکه وزیر محترم کار، رییس شورای عالی کار 
نیز هستند- برگزار کنیم و در این بخش قطعا 
فراهم نمودن تسهیالت جدیدی را ضروری می 
بینیم. در بخش مناسب سازی هم قانون رسا و 
واضح است اما در بخش اجرا باید تالش بیشتری 
عزیز  معلوالن  مشکالت  و  موانع  رفع  در جهت 

داشته باشیم.

مسکن  اینکه  به  توجه  با    -
یک  به  تبدیل  اخیر  سالهای  در  معلوالن 
این  در  شده  آنها  بین  در  عمومی  معضل 

زمینه چه اقداماتی در نظر دارید؟
در مورد مسکن معلوالن، بحث مناسب سازی 
عادی  افراد  دانید  می  که  همانطور  است.  مطرح 
اگر اجاره نشین باشند در رابطه با مناسب سازی 
مشکلی ندارند اما معلوالن در صورت اجاره نشین 
بودن با مشکالت عدیده ای روبرو هستند. از جمله 
ای  اجاره  منزل  در  اینکه  از  معلوالن پس  اینکه 
مستقر شدند نیاز دارند محیط خود را بسته به 
سازی  مناسب  خود  حرکتی  و  جسمی  شرایط 
و ترک منزل،  اتمام مدت مقرر  از  کنند و پس 
با ورود به منزل بعدی عملیات مناسب سازی را 
باید دوباره انجام بدهند. این موضوع عالوه بر بار 
مالی که دارد از توان معلوالن خارج است و این 
دارند.  حمایت  به  نیاز جدی  این جهت  از  قشر 
معلوالن  که  کنیم  می  تالش  ما  جهت  این  از 
عزیز حتی االمکان در واحد های مسکونی ثابت، 
نداشته  جابجایی  به  نیاز  و  کنند  پیدا  استقرار 
باشند. همچنین در نظر داریم به زودی نشستی 
با وزیر مسکن در خصوص مسکن معلوالن داشته 
باشیم و امیدواریم بتوانیم در کوتاه مدت اقدامی 

در این زمینه برای معلوالن عزیز بکنیم.

رئیس  فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس در گفتگو با خبرنگار پیک توانا :

نتيجه حاصله از اجرای قانون جامع 
مورد رضایت ما نيست

آنانکه نمی توانند خود را اداره کنند، ناچار از اطاعت دیگرانند.            ویکتور هوگو
اجتماعي 
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مالی  مشکل  رفع  برای  پیشنهادی  چه   -
معلوالن در زمینه مسکن مهر دارید؟

به  توجه  با  تعاون  و  مسکن  وزارت  مسکن،  بخش  در  البته 
سیاست های اعمال شده در اصل 44 در زمینه مسکن در تالش 
هستند. اما، ما برآنیم زمینه ای فراهم کنیم که معلوالن بتوانند 
با استفاده از تسهیالت بانکی صاحب مسکن شوند. و در مورد آن 
از  داریم  نظر  در  مالی هستند  بضاعت  فاقد  که  افرادی  از  دسته 
دولت بخواهیم سهم آورده مالی افراد را به عهده بگیرد و یا این 
سهم از طریق نهادهای حمایتی مثل کمیته امداد امام )ره( و یا 

سازمان بهزیستی پرداخت شود.

مردم  های  تشکل  فعالیت  تقویت  برای    -
نهادی که در زمینه معلوالن کار می کنند چه اقدامی در 

دستور کار دارید؟
با  و  دارند  اساسی  نقش  جامعه  در  نهاد  مردم  های  سازمان 
فعالیت های خود در زمینه معلوالن می توانند بازویی برای دولت 
به  آنها  با شناسایی و معرفی  این منظر ما قصد داریم  از  باشند. 
انگیزۀ تالش  ایجاد  و  ها  این سازمان  تشویق خود  جامعه ضمن 
و مجموعه های مشابه سعی در  ها  رقابت صحیح در سازمان  و 

تقویت تشکل ها و فعالیت های آنها داریم.

-  آیا آمار دقیقی از تعداد معلوالن کشور در 
دست دارید؟

شود  می  زده  تخمین  دنیا  کشورهای  همۀ  در  کلی  طور  به 
که 10 درصد از جمعیت جامعه، معلوالن باشند. اما در کشور ما 
آنطور که برآورد می شود حدود 5 میلیون معلول وجود دارد که 2 
میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته اند.

-  به عنوان آخرین سوال بفرمایید کانون معلولین 
می  ارزیابی  چطور  را  مجموعه  این  و  دیدید  چگونه  را  توانا 

کنید؟
با توضیحاتی که رییس هیات مدیره کانون توانا از فعالیت های 
کانون دادند و با توجه به آنچه در بازدید از بخش های مختلف 
کانون دیدیم این مجموعه، آقای موسوی و کلیه عزیزانی که در 
کانون فعالیت می کنند را شایسته تقدیر و تشکر می بینیم. اما 
آقای  اینکه  بود  توجه  جالب  ما  برای  بازدید  این  در  که  چیزی 

موسوی در کانون توانا با وارد کردن معلوالن در بحث اشتغال و 
در فعالیت های اجتماعی توانسته اند آنها را وارد زندگی اجتماعی 
در  و  دارند  عادی  زندگی  معلوالن  که  دیدیم  اینجا  در  ما  کنند. 
زمینه های فنی، تولیدی و به خصوص فرهنگی مثل پیک توانا 
که امروز یک نشریه موفق است، فعالیت می کنند. ما همچنین 
مطلع شدیم آقای موسوی اخیرا بخش روابط بین الملل را نیز راه 
اندازی کرده اند. روابط بین الملل در این برهه از زمان نقش مهمی 
در پیشرفت و آگاهی مجموعه از یکدیگر دارد و ما می بینیم که 
کانون از این کانال ارتباطی نیز عقب نمانده است و همه این ها 

نشان می دهند که کانون توانا یک مجموعه بی نظیر است.

رقیه بابایی

گوش شنونده  همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است.       فردوسی خردمند
اجتماعي 

ن نابينا و نيمه بينا 
قابل توجه عزیزا

 )word( در صورت تمایل به دریافت رایگان سی دی

مطالب این مجله با واحد فنی نشریه تماس بگیرید.

تلفن : 0281-۳۳۳9212 
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مسیر 
ترقی

بزرگترین فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظیري است که بر ما مي گذرد.    سالوبيل     

نام مهربانی که در فراسوی  به 
ابرها به نظاره نشسته است.

در یک غروب پاییز بعد از اینکه 
یک  شد،  تمام  ام  روزانه  کارهای 
انداختم.  موبایلم  گوشی  به  نگاهی 
دانشگاه  تبریک  پیام  شدم.  شوکه 
مورد عالقه ام بود؛ که نشان می داد 
من پذیرفته شده ام. کلی خوشحال 
به سایت رفتم و  شدم و روز دیگر 
دیدم که در یکی از شهرهای اطراف 
تصمیم  شدم.  قبول  زندگیم  محل 
کنم.  اقدام  نام  ثبت  برای  گرفتم 
و  برداشتیم  را  الزمه  مدارک  تمام 
به همراه مامان و بابا رفتیم و دیدیم 

که لطف این دانشگاه خیلی شامل 
حالمان شده و به قول مسووالن امر، 
98 درصد از کالسها در طبقه دوم و 
سوم است که من به علت معلولیت 
مسیر  چنین  پیمودن  از   ، حرکتی 
ترقی! معذور بودم. با کلی افسوس و 
''ای کاش'' در حالی که تمام اهدافم 
را در ذهنم مرور می کردم به خانه 
مسوول  خانم  صحبت  برگشتم. 
نظام  در  متاسفانه   '' گفت:  می  که 
در طبقات  اکثر کالسها  دانشگاهی 
افکارم  شود''   می  تشکیل  فوقانی 
اینکه  تر  جالب  و  کرد  مشغول  را 
دو روز بعد از این ماجرا از دانشگاه 

شهری دیگر با من تماس گرفتند و 
گفتند که آنجا هم قبول شدم . تازه 
داشت داغ دانشگاه اولی فراموشم می 
شد که دوباره دلم سوخت. من برای 
رسیدن به خواسته ام وارد معرکه ای 
شدم که خیلی خیلی دوست دارم 

برنده میدان باشم. 
یک  را  من  صدای  امیدوارم 
رضای  محض  مسوولین،  از  نفر 
ما  فکر  به  هم  کمی  و  بشنود  خدا 
و  پیشرفت  به  عالقمند  معلوالن 

ترقی باشد. 
   آید آن روز؟ خدا می داند.

  مریم رحیمی    

اجتماعي 

که  بکردندی  حکایت  چنین 
در  و  قدیم  نه چندان  روزگاران  در 
عصاییان  حامی  سازمان   ، ما  دیار 
و ویلچریان و روشندالن با سفر به 
از  گیری  بهره  با  بهتران  ما  از  دیار 
تجربه های فرنگ، تصمیم گرفتندی 
که این جماعت را دلخوش کردندی 
و مرهمی بر زخمهای آنان البته به 

شکل درهم و دینار نهادندی . 
دولتیان با خود اندیشیدندی که این 
چندرغاز درهم و دینار را چه بنامند 
که توقعات بیچارگان و نیازمندان را 

برنینگیختندی ؟ 
یکی از آن میان بگفتندی: ''مستمری''! 
البته بماند که این پرداختی ها خیلی 

هم مستمر نبودندی !
و  ویلچریان  و  عصاییان  جماعت 
ذهن  آنانکه  حتی  و  روشندالن 
کم توانی داشتندی، همه خوشحال 
پایکوبان  و  افشان  دست  و  ببودی 
 ، هنگفت  مستمری  این  انتظار  در 

لحظه شماری کردندی ! 
برخی از این جماعت دلخوشیشان به 
شب  چند  که  یافتی  فزونی  قدری 
دعوت  شام  به  را  خود  طلبکاران 
مفلسی  دوران  بیایید  که  کردندی 

من به پایان رسیدندی!
شدندی  شایعه  حتی  میان  این  در 

که برخی از افراد تندرست تصمیم 
گرفتندی تا خود را در زیر ماشین 
ملحق  جماعت  این  به  و  افکندی 
خوان  این  از  هم  آنها  تا  شدندی 

گسترده بهره مند شدندی! 
اما همیشه از رویا تا واقعیت فاصله 

زیادی ببودی!
و  شدندی  شروع  داستانی  تازه 
بهتر''  برای زندگی  ''سازمان حامی 
به برخی گفتندی شما که جزو آن 
هم  برخی  به  نبودندی!  جماعت 
گفتندی که شما جزو آن جماعت 
بودندی اما مستمری به شما تعلق 
این دیار  نگرفتندی! در برخی بالد 
نیز عصاییان و ویلچریان و روشندالن 
گلچین  حکومتیان  سلیقه  بر  بنا 
شدندی! برخی از آن بیچارگان  هم 
دوششان  روی  بر  سعادت  همای 
نشستندی و  از مستمری برخوردار 
ناچیز  مبلغ  این  آنقدر  اما  بودندی! 
بودندی که برای خریدن چیپس و 

پفک هم کفاف ندادندی !   
گزینش  در   : اینکه  کالم  َمخلَِص 
روشندالن  و  ویلچریان  و  عصاییان 
نبودندی!  حاکم  مشخصی  قانون 
فریاد  بیچارگان  از  برخی  البته 
برآوردندی )ببخشید در گوشی نجوا 
 ! نبودندی  این سزاوار    : کردندی( 

در  ما  دیار  االیام  قدیم  از  که  چرا 
قانون  ترین  قدیمی  خاکی  جهان 
را   داریوش  کتیبه  بر  شده  نبشته 

دارا بودندی ! 
واحد  قانون  یک  نداشتن   ، القصه   

ترجیح  برخی  که  شدندی  سبب 
مستمری  این  عطای  که  دادندی 
دم  و  بخشیدندی  لقایش  به  را 

نزدندی!
      مرتضی رویتوند

ِچنِدرغاز 
مستمری دوست داشتنی! 
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اگرنادان ساکت بماند، هیچ گاه مردم گرفتار اختالف نمی شوند.          امام محمد تقی )ع(

20

برنارد شاو اجتماعي  یک خانواده خوشحال چیزي جز یک بهشت زود رس نیست.  

17

اجتماعي 

م- ک 33 ساله 
این موضوع را می توان از چند لحاظ بررسی کرد:

1- نگرش
2- درک خانواده ها و کنار آمدن آنها با این امر

3- میزان وابستگی یا استقالل
4- علت معلولیت و میزان معلولیت

5- خود افراد )معلول با معلول یا تندرست( تا چه حد از نیازها و 
انتظارات یکدیگر اطالع دارند.

6- خودباوری و قبول مسئولیت

خانم 30 ساله - معلول
ازدواج  بین  تفاوتی   ، موضوع  اصل  در 
معلوالن و افراد دیگر جامعه وجود ندارد و این 
خود معلوالن هستند که باید توانایی های خود 
را در امر ازدواج نشان دهند. تفاوت در مسائل 
جانبی است همان طور که در جامعه به مسائلی 
معلوالن  و...  اشتغال  و  تحصیل  چگونگی  مثل 
اندیشه نشده و حتی همواره مسائل و مشکالتی 
وارد  معلول  فرد  به  خانواده  و  جامعه  طرف  از 
و  مسائل  به  خود  معلوالن  همواره  و  شود  می 
نیز  ازدواج  امر  در  پردازند.  می  خود  مشکالت 
این خود معلول است که می تواند خودش را از 
افراد به خودش  جامعه دور نکرده و مثل بقیه 
حق انتخاب و زندگی بدهد. اما نسبت به بقیه 
در  کمااینکه  دارد.  به تالش مضاعف  نیاز  افراد 
که  دارد  وجود  فراوانی  بارز  های  مثال  جامعه 
بدون مشکل دو فرد معلول و یا یک فرد معلول 
با فرد سالم زندگی تشکیل داده و زندگی خوبی 

دارند.

خانم 29 ساله – معلول
در خصوص ازدواج فقط می توانم بگویم که : 

کبوتر با کبوتر، باز با باز
کند همراز با همراز پرواز

آقای 35 ساله – معلول
پیرامون ازدواج معلوالن به 2 نکته اشاره می کنم : 

نباید   . همیشه آنچه که ما تصور می کنیم ، درست نیست   -1
ازدواج  امکان  دیگر  پس  هستیم  معلول  شدیدا  ما  چون  کنیم  تصور 
برایمان مهیا نیست .نباید تصور کنیم که ما محکوم به تنهایی و انزوا 
هستیم . بعضی وقتها خداوند شرایطی را برای بندگانش رقم می زند 
که حتی شما یک در صد هم به تحقق آن باور نداشته اید . پس به خدا 
توکل کنید و در مسیر حرکت و پویایی گام بردارید . فقط کافی است 

که در صحنه نمایش هستی ، نقشهایمان مثبت باشد .
شکست  به  منتهی  ازدواج  از  بهتر  ماندن  تنها  وقتها  بعضی   -2
است . اگر حضور شما در جامعه و تالشتان در مسیر رشد و ترقی نتیجه 
بخش نباشد و امر ازدواج اوضاع بر وفق مرادتان پیش نرود ، بدانید که 
حکمتی در آن نهفته است . شاید خدا دوست ندارد شما را شکست 

خورده و پشیمان ببیند . یادمان باشد که همه چیز ، ازدواج نیست .

م- خلیلی 35 ساله
ازدواج معلوالن باید با شناخت کافی و الزم صورت گیرد و موارد پزشکی 

و ژنتیکی را در نظر بگیرند.
ازدواج معلولین همانند دیگر اقشار جامعه، امری بدیهی است، اما نکته 
این  امر شرایط خاص و مشکالت  این  سنجی بسیاری می طلبد و تحقق 
افراد )به دلیل عدم رعایت حقوق آنها در سطح جامعه( نیازمند حمایت ویژه 

دولت و کمک خانواده هاست.
باید تهدیدها را از بین برد و برای این کار، هر دو  قبل از هر چیزی 
با زندگی و مشکالت شخصی معلولین آشنا باشد. تغییر  باید کاماًل  طرف 
نگرش در آنها ایجاد شده باشد و آگاهانه تصمیم گیری نمایند تا ستونهای 

زندگی شان مستحکم شود.

شقایق - 25 ساله و تندرست
روح  دو  ازپیوند  که  است  معنوی  و  مقدس  امری  ازدواج  من  نظر  به 
حاصل می شود و سالمت روح خیلی مهمتر از سالمت جسم می باشد. 
چه بسیار بدنهای سالم که روحی معلول دارند و چه بسیار تنهای معلول 
که روحی سالم و سرشار از معنویت و عشق دارند. و در ازدواجی که بُعد 
باید شک  زندگی  آن  های  پایه  به  گیرد  قرار  چندم   اولویت  در  معنوی 

کرد!!!!

دوستان و همراهان همیشگی 
پیک توانا

ما بر این باوریم که مخاطبان 
ارزشمند  های  سرمایه 
هستند.  گروهی  های  رسانه 
پیک توانا مصمم است تا پس 
این نظرات و دیدگاههای  از 
پیرامون  را  خود  مخاطبان 
شده  مشخص  موضوعات 
ویژه  اجتماعی  )مسایل 

معلوالن( درج نماید.
شما دوست عزیز می توانید 

خود  شخصی  دیدگاهای 
فکس  یا  نامه  صورت  به  را 
یا  و  ارسال  مجله  دفتر  به 
شماره  به  پیامک  قالب  در 

30007545 ارسال نمایید .
نشانی : قزوین - بلوار شهید 
بهشتی- کانون توانا – تلفکس 

 02813339212
الزم به ذکر است که نظرات 
دیدگاههای  شده،  درج 
شخصی مخاطبان است و پیک 
توانا هیچ گونه مسوولیتی در 

قبال آن ندارد.
موضوع این شماره : محاسن 
فرد  دو  ازدواج  معایب  و 

معلول
ادامه   : بعد  شماره  موضوع 
معایب  و  محاسن  مبحث 

ازدواج دو فرد معلول
تاالر  در  شده  درج  نظرات 
شخصی  دیدگاههای  گفتگو، 

مخاطبان است

موضوع: ازدواج 



کسي که مي خواهد درو کند ، باید بکارد.            َمثَل آلماني
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مالیات خودروی افراد دارای مـعلولـیت
اگر فردی معلولیت داشته باشد و از مستمری معلولیت نیز استفاده  کند،  بازنشسته ی جنگ باشد یا 
وسیله نقلیه ی مناسب نداشته باشد، می تواند از برچسب مالیات خودرو استفاده کند که به موجب آن از 

مالیات خودرو معاف می گردد.
برای معافیت از مالیات، باید خودرو به نام فرد دارای معلولیت و یا به نام کسی ثبت شده باشد که راننده 

ی فرد معلول است.
همچنین خودرو باید فقط برای اهداف فرد دارای معلولیت، مانند خرید کردن یا تهیه ی نسخه به کار 

رود.
در صورتی که راننده و یا فرد دیگری از خودرو برای اهداف شخصی استفاده کند، معافیت فسخ می شود 

و هزینه ی معمولی مالیات خودرو باید پرداخت شود.
قبل از این که فرد بتواند از برچسب مالیات و قانون معافیت استفاده کند، باید از آژانسی که وی را بیمه 

می کند، درخواست جواز معافیت کند. برخی از وسایل نیازی به ''جواز معافیت'' ندارند.
اگر فردی بیش از 28 روز در بیمارستان بستری باشد، مشمول معافیت از مالیات می شود و تا آن زمان 
خودرو برای جابجایی فرد استفاده می شود. همچنین اگر فرد معلولی به دلیل بستری بودن در بیمارستان از 

مستمری ویژه ی معلولیت محروم شود، معافیت از مالیات قابل اجراست.
فردی که دارای خودروی فرسوده است برای کسب برچسب معافیت از مالیات، نیازی به جواز ندارد. وسیله 
نقلیه باید به نام فرد ثبت شده باشد، وزنش کمتر از 509 کیلوگرم باشد و متناسب استفاده ی فرد دارای 

معلولیت در جاده باشد.
ترجمه: معصومه آِمدی

معرفی کتاب

موسيقي درماني 
کم توانان ذهني

کتاب راهنماي آموزش موسیقي و موسیقي 
درماني کم توانان ذهني به چاپ رسید.

هاي  فعالیت  شده  سعي  کتاب  این  در 
ارائه  مربیان  به  کاربردي  صورت  به  موسیقیایي 
شود تا آنها بتوانند این فعالیتها را با محدودترین 
تمرین  خود  مددجویان  با  امکانات  و  وسایل 
کنند. در بسیاري از موارد خالقیت مربیان است 
و  را گرفته  امکانات  و  تواند جاي وسایل  که مي 

باعث پیشرفت مددجویان شود.
ذهني  توانان  کم  درماني  موسیقي  کتاب 

شامل چهار فصل تخصصی شامل:
تعریف،  که  استثنایی  کودکان  اول:  فصل 
طبقه بندی و سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی 

را شامل می شود. 
درمانی  موسیقی  عنوان  با  دوم:  فصل 
موسیقی  و  موسیقی  تعاریف  شامل  چیست؟ 

درمانی و روشهای آن می شود.
شنیداری  های  مهارت  تقویت  سوم:  فصل 
کودکان کم توان ذهنی، شامل تمرین هایی برای 

این منظور می باشد.
های  مهارت  تقویت  نیز  چهارم:  فصل 
هایی  تمرین  و  ذهنی  توان  کم  کودکان  حرکتی 

بدین منظور را شامل می شود. 

حضرت امیرالمومنین علی )ع( به فرزندش امام حسن )ع( فرمود: 
پسرم! همانا ارزشمندترین بی نیازی عقل است و بزرگترین فقر بی خردی است و ترسناک ترین 

تنهایی خودپسندی است و گرامی ترین ارزش خانوادگی، اخالق نیکوست. 
پسرم ! از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که می خواهد به تو نفعی برساند اما دچار زیانت می 
کند . از دوستی با بخیل بپرهیز، زیرا آنچه را که سخت به آن نیاز داری از تو دریغ می کند. 
از دوستی با بدکار بپرهیز، که با اندک بهایی تو را می فروشد. از دوستی با دروغگو بپرهیز، 

که او به سراب می ماند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را دور می نمایاند.



هرگاه تصمیم شایسته ای گرفتید ، آنرا رها نکنید.        آنتونی رابينز
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اجتماعي 
برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود ، کاری ، زنی ، آرمانی و ...       مارکوس آنا  
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قابل توجه خوانندگان محترم پیک توانا
با توجه به اهميت فرهنگ سازی در موضوع ازدواج معلوالن، از کليه کارشناسان مسایل 
اجتماعی، صاحبنظران، خواهران و برادران معلول و مخاطبين گرامی دعوت می گردد 
تا نظرات، عقاید، باورها، مطالب و پيام های خود را پيرامون موانع و راهکارهای ازدواج 

معلوالن با ما در ميان بگذارند.
بدیهی است که مطالب ارسالی خوانندگان بدون ذکر نام )در صورت تمایل با ذکر نام( در 

صفحه پيوند درج خواهد شد.

چشم هایت حرف مي زنند، خیره مي شوم به دهانت، 
انگشتانت در فضاي فاصله ي بین ما ، تکان مي خورد. من 
اشاره هاي  نه  و  را مي فهمم  زبانت  بر  واژه هاي جاري  نه 
دستانت را، قلبت هزار حرف نگفته را برایم معنا مي کند.
در  تنهایي  و  اضطراب  هاي  لحظه  در  اینکه  از  خوشحالم 

کنارم هستي.
مدت زیادی نمي شود که به عقد هم در آمده اند، هنوز مهر 
سند ازدواجشان بوي نم مي دهد و جعبه ي بزرگ شیریني ، روي 
میز خانم ''اعتماد'' )رئیس هئیت مدیره انجمن ناشنوایان ایران(، 

خود را به چشم مراجعه کنندگان مي کشد.
خبر بسیار خوبي براي اعضاي انجمن ناشنوایان است، فضاي 

رو بوسي و تبریک است.
''مهري سادات  نقیبیان'' با '' امیر داعي'' در روز عید غدیر، 
مسرت  بسیار  خبر  این  و  اند  کرده  آغاز  را  مشترکشان  زندگي 
بخشي است که همراه سکوت و اشاره در فضاي سالن ساختمان 

انجمن مي پیچد. 
هر دو داراي یک نقص و زبان مشترک هستند . ''خانم نقیبیان'' 
44 ساله و متولد خمین است  ، ناشنوایي اش مادرزادي بوده و 4 
سال است که عضو انجمن ناشنوایان است و با دستهاي هنرمندش، 
 50 تابلو هاي زیبایي از گل را خلق مي کند و آقاي ''امیر داعي'' 
سال دارد ، متولد آبادان و در کودکي بر اثر عوارض تزریق یک 
. او نیز هنرمند است. اوقات فراغتش  دارو ، ناشنوا شده است 
ي  رشته  قهرمان  او  کشد.  مي  کاریکاتور  و  نقاشي  اغلب،   را 

وزنه برداري است .
او هم اکنون ، کارمند متعهد و با سابقه ي شهرداري ساوه 
است. از همسر اولش که بر اثر بیماري سرطان در گذشته است. 
''شیوا''  نام  به  ساله   13 دختر  یک  و  پسر  دو   ، فرزند   3 داراي 

است.
''شیوا'' مي گوید : ''بعد از فوت مادرم ، دیدن تنهایي پدر برایم 
سخت بود. ضمن اینکه مسئولیت کارهاي خانه هم به عهده ي من 
بود . از پیشنهاد عمه ام براي ازدواج مجدد پدرم ، با خانم نقیبیان 

استقبال کردم .''
او ادامه مي دهد : ''من و برادرانم ،همسر پدرم را نه به عنوان 
یک'' نامادري، ''بلکه به عنوان همدم و مونس پدر و یک دوست و 

راهنما در زندگیمان پذیرفتیم.''
انصافا هم وقتي با نگاه پر مهر و مودب خانم نقیبیان  ، مواجه 
مي شوي به راحتي مي شود تصویري از یک تکیه گاه خوب و 
مطمئن  را در زندگي آینده براي آقاي داعي و فرزندانش کشید.

آقاي داعي در پایان، با احساس رضایت از این انتخاب شایسته 
تلخي  و مرگش حقیقت  بود  ناشنوا  اولم هم  ''همسر   : مي گوید 
ها  کمک  با  اما   ، داشت  زیادي  زمان  به  نیاز  پذیرفتنش  که  بود 
چراغ  توانستم   ، فرزندانم  همکاري  و  خواهرم  هاي  راهنمایي  و 
خاموش خانه ام را با نگاه هاي صمیمي همسرم ، دوباره روشن 

کنم.'' 
   سیما  سلطاني آذر

تــکيه گــاه 



در شماره ي قبل مطلبي خواندید از بنیامین کوچولو، بنیامین کوچولویي که سندروم داون داره و در قالب یک شعر ، سوالهاي مهمي را از آدمها 
پرسیده بود.

پس از درج این مطلب تماسهای زیادی داشتیم و تصمیم گرفتیم تا خوانندگان مجله با بنیامین بیشتر آشنا بشن . به همین خاطر به سراغ وبالگ 
و نوشته های پدر بنیامین رفتیم تا در هرشماره مطلبی از اون برای شما چاپ  کنیم. مطالبي زیبا و در عین حال تاثیرگذار.

برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که  یا راهی خواهم یافت... یا راهی خواهم ساخت.
باالخره بنيامين وایستاد.

چند روز پیش خاله ها و شوهر خاله ها به همراه دختر خاله و پسر خاله که دسته جمعي به مکه مشرف شده بودند پیروزمندانه از فتح مکه تشریف 
آوردند و ما براي کسب غنایم و عرض زیارت قبول و تشکر از ایشان که تشریف برده بودند ، رفتیم خانه ایشان . خالصه ، کلي مهمون غریبه و آشنا 
همه توي سالن دوره نشسته بودند ''بني'' ) بنیامین ( هم همون وسط داشت براي خودش بازي مي کرد و از این ور به اونور روي باسنش حرکت 
مي کرد . هرکس یه جوري نگاه مي کرد نگاه پدر بزرگم هنوز توي ذهنمه و آزارم میده . مثل سوالهاي همیشگي اش ! البته از وقتي فهمیده ، 
دیگه نمي پرسه.  نگاه پدر بزرگم سرشار از ترحم بود، 
نه ترحم به من نه ''بني'' .  اول به مادرم بعد به 
من و بعد ''بني'' خوب از نظر اون مادر من 
ما هم  و  است  دنیا  موجود  ترین  ظریف 
یه چیزي تو مایه هاي جیپ جنگي و 

تانک و خرس و گاو .
اصال  ممکنه   : پرسه  مي  مادرم 
کج  رو  پاش  چرا  ؟  نره  راه 
با  پیش  روز  چند  ؟  میذاره 
مامان حرفم شد آخه همه 
اش میگه فکر تو فکر این 
بچه...  گفتم این بچه خوبه 
شوهر  و  خودت  نگران 
ات  دیگه  هاي  بچه  و 
میگفتن  وقتي  و...  باش 
دارم  حاال  ''ترحم''... 
بعضي  کنم  مي  لمس 
حرف  توي  رو  ها  چیز 
عمل  توي  و  شنویم  مي 

یه چیز دیگه هستن!
تا اینکه دیروز ''بني'' مثل 
دنیا  به  تازه  که   ........ این 
و  ایستند  مي  پا  سر  و  میان 
مي  زمین  و  لرزه  مي  پاشون 
خورن از پشتي گرفت و وایستاد 
و ... حاال خیلي خوشحالم  و ''بني'' 
برو  گرم.  َدِمت  خدایا  خوبه.  حالش 

خوش باش که ''بني'' وایستاد. 

هنگامی که همه مانند یکدیگر می اندیشند، در واقع کسی نمی اندیشد.              والتر ليمپناجتماعي 
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فرمانهاي در ظاهر مهمل و در واقع درست
غالبا آدمها غير منطقي ، بي حكمت و خود محورند!

                                                                             با اين وجود آنان را ببخشيد.

اگر مهربان هستيد ، آدمها شما را به خودخواهي و غرض ورزي متهم مي كنند !
                                                                                                                     با اين وجود مهربان باشيد.

اگر كاميابيد ، دوستاني بي وفا و دشمناني واقعي خواهيد يافت !
                                                                                            با اين وجود موفق باشيد.

اگر درستكار و صادقيد ، آدمها شما را فريب خواهند داد !
                                                                                     با اين وجود امين و صادق بمانيد.

آنچه شما سالهايتان را براي بنايش صرف كرده ايد ، آدمها يك شبه نابود مي كنند !
                                                                                                                          با اين وجود بنا كنيد.

اگر به شادي و آرامي برسيد ، ديگران حسادت مي كنند !
                                                                                    با اين وجود شاد باشيد.

نيكي هاي امروزتان را فردا فراموش مي كنند !
                                                                       با اين وجود نيكي كنيد.

حتي وقتي بهترين خود را ايثار مي كنيد ، باز مي گويند كافي نيست !
                                                                                                    با اين وجود بهترين خود را ايثار كنيد.

با اين وجود در سنجش نهايي ، قضاوت هاي ايشان نيست كه شما را مي سنجد ! 
                                                                                                                    تنها خداست كه شما را داوري مي كند.

ت ...
حكم

طريق 

''برگرفته از کتاب مادر ترزا''

کسى که مى خواهد رازی را حفظ کند باید این واقعیت را که رازی دارد، کتمان کند.   
گوته اجتماعي 
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اجتماعی  فرهنگی،  ماهنامه 
»پیک توانا« در دومین سال انتشار، 
شماره 24 )آذر ماه 88(، شعری در 
سندروم  با  کودک  برای   14 صفحه 
و سیاق  از سبک  برگرفته  داون که 
کرمانشاهی  معینی  گرانمایه  شاعر 
از  تحلیلی  با  بود   1340 دهه  در 
»منگول«  واژه  از  »بنیامین«  زبان 
باید  چیز  هر  از  قبل  نمود.  استفاده 
مکتب  از  واژه  این  که  دهم  توضیح 
جرم شناسی ایتالیا توسط »لمبرزو« 
ابداع گردید )قرن نوزدهم میالدی( 
شناسی  جرم  کتاب  در  بار  اولین  و 
دکتر رضا مظلومان وارد علم حقوق 

شد.
»منگولیسم« یا ریخت شناسی 
قومیت ها، از واژگان مغول به امانت 
مکتب  هدف  لیکن  شده  گرفته 
از  حقوقی  پزشکی-  تحلیل  لمبرزو 
مهم  این  بود.  ژنتیک  شناسی  جرم 
که  گردد  می  باز  نگرش  این  به 
محیطی  یا  اکتسابی  »شخصیت« 
آن  در  ها  ژن  اینکه  یا  و  است 
علم  که  هستند؟ جنگی  گذار  تاثیر 
به  را  شناسی  جامعه  و  پزشکی 
مناقشه ای یک بعدی کشانید، اما با 
توسعه تکنولوژی و علم پزشکی این 
موضوع تا حدود زیادی حل و رابطۀ 
ژن با محیط را می توان به ظرف و 

مظروف تعبیر کرد.
مساله دیگر آن که یکی از مسایل 
کارشناسان توانبخشی رفع انگ زدن 
منفی  نگرش  از  که   )Labbling(
باشد،  می  گرفته  تاریخی سرچشمه 
نظر  به  واژگان  کاربرد  بنابراین 
ترجمه(  در  )خصوصا  باید  اینجانب 
در  اجتماعی(  )پزشکی-  تلفیقی 
باشد. علم پزشکی  حوزه توانبخشی 
دانش  اما  دارد،  سروکار  فرد  با 
خانواده،  معلول،  فرد  با  توانبخشی 
جامعه و دولت رابطه دارد، به همین 
بودن  )تلفیقی(  مسئله  نیز  خاطر 
واژگان و در صورت لزوم تفکیک بین 

واژگان پزشکی و توانبخشی و 
حتی در سایر علوم اجتماعی 
دارد.  ای  ویژه  اهمیت 
کارگروهی  علم  توانبخشی 
است   )Team work(
تمام  از  که  مسئله  این  و 
جامعه  از  اعم  ها  تخصص 
و  حقوق  اقتصاد،  شناسی، 
باید  پیراپزشکی  و  پزشکی 
بهره گیرد نباید مورد غفلت 
معلولیت  شود.  گرفته  قرار 
است  محدودیت  و  نقص 
بازتاب  است  ممکن  یعنی 
عوامل  یا  باشد  بیماری  یک 
به  فرهنگی،  محیطی- 
همین لحاظ هم تجربۀ سی 
ساله طبقه بندی بین المللی 
روانی،  ذهنی،  اختالالت 
حسی  و  حرکتی  جسمی، 
است،  کرده  تغییر  پیوسته 

بندی  )طبقه   I.E.I.D.H از جمله 
بین المللی نقص، کم توانی و ناتوانی 
و معلولیت( که پس از بازبینی توسط 
 )W.H.O( سازمان بهداشت جهانی
به I.C.F )یا طبقه بندی بین المللی 
کم توانی و ناتوانی( تغییر یافت )این 
کتاب توسط مرکز آمار ایران ترجمه 
آنجا  از  اما  است(.  قابل دسترسی  و 
به   2001 سال  در  کتاب  این  که 
چاپ رسید، در عنوان کنوانسیون از 

واژه معلول استفاده شده است.     
سعی  خود  اهداف  در   I.C.F
معلول،  خود  تلفیق  ضمن  نمود 
موثر  »پیشگیری  جامعه  و  خانواده 
از معلولیت و مشارکت کامل« را در 
زندگی اجتماعی معلول با رویکرد به 
ملی  ریزی  برنامه  در  گرایی  توسعه 
برای  اقدام جهانی  برنامه  از  الهام  با 

معلوالن متذکر شود.
میان  به  سخن  پزشکی  علم  از 
از  که  دهم  توضیح  باید  ام،  آورده 
ها  معلولیت  شناسی  سبب  منظر 
یک سلسله بیماری هایی وجود دارد 

معلولیت(  )علت  معلولیت  باعث  که 
های  بیماری  به  آن  از  برخی  که 
از  اند،  کرده  تعبیر  معلولین  شایع 
»مادر  بخش  دو  به  پزشکی  منظر 
زادی و ژنتیکی« تقسیم می شوند، 
انسان  که  است  مواردی  سوای  این 
هر  در  تولد  از  پس  زایمان،  حین 
تواند دچار  یا تصادفی می  شرایطی 
های  سانحه  مثل  شود،  معلولیت 
ضربه  یا  اتوموبیل  تصادف  از  ناشی 
توانبخشی  علم  بنابراین  )ستروما(. 
بی نیاز از علم پزشکی نیست، لیکن 
باید به سمت تخصصی شدن هرچه 
چرا  باشد،  ها  معلولیت  به  بیشتر 
ناتوانی  و  توانی  کم  معلولیت،  که 
اما هنوز  افزایش  در جهان در حال 
از یک سو و فرهنگ  حوزه پزشکی 
اطالع رسانی در جهت پیشگیری از 
تولد کودک معلول رشد چشمگیری 
تشخیص  در  که  چرا  است،  نداشته 
که  مواردی  حتی  بارداری،  دوران 
از  حاملگی  دوران  در  باردار  زن 
از  کند،  پرهیز  باید  عواملی  چه 
با  آشنایی  تا  ضروری  آزمایشات 

فرهنگ »سالمت« نه صرفا از زاویه 
پزشکی باید پیشگیری اولیه به عمل 
آید. اما هدف از این مقاله به لحاظ 
برابر  استاندارد  »مقررات  مطالعه 
سازی فرصت ها برای اشخاص کم 
جهانی  اقدام  برنامه  ناتوان«  و  توان 
حقوق  کنوانسیون  و  معلوالن  برای 
معلوالن ایجاد واژگان صحیح در علم 

توانبخشی برای معلوالن است. 
معلول،  فرد  که  واژگانی 
به  شدیداً  که  معلول  های  خانواده 
هستند  حساس  اجتماعی  عوامل 
گرایانه  انسان  رویکردی  جامعه  و 
روانشناس  »اریکسون«  قول  به  و 
نفس«  به  »اعتماد  آمریکایی 
یک  به  که  برد  باال  را  معلوالن 
از  قبل  اما  کنم  می  بسنده  مثال 
آن به خاطره ای از حقوقدان آقای 
بار  اولین  برای  که  آملی  احمد 
بنیان  ایران  در  را  معلوالن  حقوق 
گزارد و تا کنون پیگیرانه تحقیق و 
مطالعه می کند می آورم، در سال 
المللی  بین  کنگره  اولین   1379
که  هوشی«  ناتوانی  با  »کودکان 

ضرورت تشکيل فرهنگستان علوم توانبخشی

تندخویي بي مورد نوعي دیوانگي است، زیرا که تندخو پشیمان مي شود، 
                        و اگر پشیمان نشد، پس دیوانگي او پایدار است.                    امام علی)ع(



در بین تمامي مردم تنها عقل است که به عدالت تقسیم شده 
رنه دکارت           زیرا همه فکر مي کنند به اندازه کافي عاقلند. 

23

اجتماعی 

برگزار می شد، پدرم، خانم دکتر حاتمی زاده، 
خانم مرحوم دکتر ضیایی و استاد دکتر اصالن 
از  معلول  کودکان  برجسته  روانپزشک  ضرابی 
دبیر علمی کنگره در به کار بردن واژه »ناتوانی 
هوشی« انتقاد کردند، این مهم تا جایی پیش 
کرد،  باید  چه  توانبخشی  واژگان  در  که  رفت 
را  بررسی  و  نقد  کنگره  علمی  دبیر  متاسفانه 
حاتمی  دکتر  خانم  که  جایی  تا  گرفت  نادیده 
زاده و مرحومه دکتر ضیایی خود را از کنگره 
بین المللی کنار کشیدند، آقای آملی به حالت 
اعتراض چندین جلسه در هیئت علمی شرکت 
علوم  دانشگاه  ریاست  وساطت  با  که  نکرد 
و  برگشت  جلسات  به  توانبخشی  و  بهزیستی 
این  علیرغم  آملی  آقای  که  اینجاست  جالب 
در  بود،  داده  ارائه  را  خود  حقوقی  مقاله  که 
کتاب مقاالت کنگره چاپ نشد و در اولین روز 
ترجمه  به  اعتراض  المللی  بین  کنگره  افتتاح 
disability گردید، آقای آملی به لحاظ  واژۀ 
نقد  به  زبان شناسی  از منظر  تخصص خویش 
در  نهایت  در  که  پرداخت  »ناتوانی«  واژه  این 
همان روز اول کنگره بین المللی به عزل دبیر 

علمی انجامید.

زبان  با  چون  پزشک  یک  عنوان  به  من  اما 
سال  داشتم  آشنایی  فرانسه  و  آلمانی  انگلیسی، 
های بعد پیگیر این مسئله شدم و با مطالعه تطبیقی 
در  بازبینی  و  تحول  ضرورت  توانبخشی  پزشکی- 
ترجمه واژگان را احساس کردم، اما فرصت این مقال 
یک  عنوان  به  ام  رشته  در  التحصیلی  فارغ  از  پس 
پزشک دست داد. اما نمونه ای که می خواهم بدان 
متذکر شوم واژه ای است که از قطعنامۀ »مقررات 
برای  ها«  فرصت  سازی  برابر  سازی  استاندارد 
ادبیات  در   dis شده  گرفته   disability اشخاص 
شده،  گرفته  وام  پزشکی  منظر  از  جهانی  بهداشت 
پزشکی  حوزۀ  از   Impair ment که  گونه  همان 
وارد توانبخشی شده که به معنای »نقص« می باشد. 
به  یا  نفی  معنای  به   dis انگلیسی  ادبیات  در  اگر 
قول آقای آملی جنبۀ معالجه دارد، اما در تعریف آن 
در واژه disability هرگز مفهوم کلی نیست، چرا 
که اگر مفهوم کلی را برساند طیف معلولیت )مثل 
طیف نور در علم فیزیک( صرفا ناتوانی را می رساند، 
و  معلوالن  برای  جهانی  اقدام  برنامۀ  که  ببینیم  اما 
ناتوانی و سالمت )ICF( چه  طبقه بندی عملکرد، 

می گوید.
معلوالن  برای  جهانی  اقدام  برنامه  کتاب  از 
ایرانی  ترجمه  در  را   hanidicat و   disability
آقای  )ترجمه  است  کرده  ترجمه  ماندگی  عقب  به 

مهدی بابایی(.

تناقضات موجود در شکلی دیگری از ترجمۀ 
واژگان در I.C.F وجود دارد که disabily را به 
ناتوانی ترجمه کرده که به نظر نگارنده با توضیحات 
اجتماعی  پزشکی-  پایه  فاقد  اساسا  ترمینولوژی 
را در  واژگان  بوده و همان گونه که متذکر شدم 
معنای خود با شیوۀ تحلیلی- توصیفی با رویکرد به 

علم توانبخشی در معلولیت ها تعبیر کرد.
نیازمند  ایران  توانبخشی  که  این  خاتمه  در 
به  که  باشد  می  خود  خاص  علوم  فرهنگستان 
صورت کارگروهی از تمام تخصص ها بهره جوید، 
پیراپزشکی  های  رشته  استثناء  به  که  این  دیگر 
دارای  توانبخشی  فیزیک  رشته  صرفا  ایران  در 
پیراپزشکی  های  )رشته  است  ایران  در  تخصص 
تخصص ندارند بلکه PHD دارند( که باید برای 
پیشگیری از تولد کودکان که در تخصص پزشکان 

است برنامه ریزی شود.
دکتر المیرا آملی 

ایران  در  حتی  طرفدارانی  هم  هنوز  که  لمبرزو  مکتب   -1
و  است  ژنتیکی  جرم  ارتکاب  و  جرم  که  است  باور  این  بر  دارد 
مثالی هم که می آورند سندروم داون است که در اصطالح عوام به 
این نظریه مطرود و  باید گفت که  تعبیر شده-  بالفطره«  »مجرمان 

علنی نیست و حتی آن را با نظریات هیتلرتشبیه کرده اند.        



C
.B
.R

اگر همواره مانند گذشته بیندیشید، همیشه همان چیزهایي را به دست مي آورید
                                                   که تا به حال کسب کرده اید .                        فاینمن
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مبتنی  توانبخشی  یا   C.B.R
ملی  و  حیاتی  پروژه  یک  جامعه  بر 
را  آن  برخی  متأسفانه  که  است 
متدولوژی )روش و شیوۀ توانبخشی( 
یک  که  صورتی  در  اند،  کرده  تعبیر 
ملی  )استراتژیک(  راهبردی  برنامه 
سال  در  آن  اولیه  کلیات  که  است 
ارتقاء  یعنی  محور  چهار  در   1977
بهداشت، پیشگیری، خدمات درمانی 
و توانبخشی توسط سازمان بهداشت 
شوروی  »آلماآتا«  شهر  در  جهانی 
در  آن  متعاقب  گردید،  برگزار  سابق 
سال 1982 در »برنامه اقدام جهانی 
معلوالن« مصوب سازمان ملل متحد 

وارد جزییات این برنامه شد.
یک  جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی 
اقدام بشر دوستانه محسوب می شود 
حقوق  کنوانسیون  تصویب  با  که 
معلوالن وارد مرحلۀ نوینی شده است. 
فرد  به  جدی  رویکردی  پروژه  این 
و  مستقیم  ارتباط  و  خانواده  معلول، 
با جامعه دارد.  غیرمستقیم و مستمر 
های  گروه  و  مختلف  ابعاد  بنابراین 
های  حوزه  در  را  جنسیتی  و  سنی 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی 

و پزشکی در برمی گیرد.
مراحل و پروسه آن از »غربالگیری« 
و  آغاز  معلول  کودک  شناسایی  جهت 
پس از شناسایی و متعاقب آن پرونده ای 
علت  معلولیت،  نوع  مشخصات  از 
معلولیت، وضعیت اقتصادی و فرهنگی 
خانواده )اعم از میزان سواد، تخصص، 
ابزارها  مسکن،  داشتن  درآمد،  شغل، 
و وسایل زندگی، آشنایی با معلولیت، 
تعداد خانواده، نحوه و امکان دسترسی 
به کلینیک های محلی، بازی درمانی، 
معاشرت  میزان  کودک،  تفریحات 
خانواده و بهداشت روانی، تقسیم کار 
موسسه  یا  مهدکودک  مراقبت،  در 
بیماری شایع  توانبخشی و نوع بیمه، 
دارو  و  پزشکی  های  مراقبت  معلول، 
درمانی و نظایر آن را در برمی گیرد( 
ریزی  برنامه  آن  اساس  بر  و  تشکیل 
عنوان  تحت  که  چه  آن  شود.  می 
کتاب های آموزشی توانبخشی مبتنی 
بر جامعه با لحاظ داشتن نوع معلولیت 

توسط سازمان بهداشت جهانی چاپ، 
ترجمه و توزیع گردیده مربوط به بیش 
از 20 سال پیش می باشد که رویکرد 
اساسی آن مربوط به کشورهایی است 
که ترکیب غالب آن جمعیت روستایی 
ایران  در  که  صورتی  در  باشد،  می 
بیش از 70 درصد جمعیت کشور در 
شهرها و خصوصاً 30 درصد جمعیت 
نفر  هزار   200 )باالی  شهر   60 در 
جمعیت( می باشد، بنابراین دو برنامه 
متفاوت شهری و روستایی باید مدنظر 
به  باشد،  ها   N.G.O و  کارشناسان 
از شناسایی معلول  نمونه پس  عنوان 
عنوان  به  روستا  یک  روستا  چند  در 
محور )Pilot( قرار گرفته تا معلوالن 
از  امکانات محلی  از  استفاده  در کنار 
از  استفاده  جهت   Pilot روستای  
شوند.  مند  بهره  خاص  های  آموزش 
در این خصوص باید مسایل فرهنگی، 
و  رسیدن  زمان  تولیدی،  و  اقتصادی 
محور  روستای  به  معلول  دسترسی 
حرفه  لزوم  صورت  در  و  کلینیک  و 
آموزی، فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار 
سنجی  بینایی  و  شنوایی  و  درمانی 

مورد توجه قرار گیرد.
معلوالن  را  مشکالت  بیشترین 
که  داشت  خواهند  شهرها  کالن  در 
مناسبات  شدن  پیچیده  لحاظ  به 
مشارکت  و  تعامل  سطح  اجتماعی، 
معلول نیز بغرنج تر خواهد شد. همان 
شوراهای  شده  گفته  قباًل  که  گونه 
شهر و روستاها ابزار موثری در تحقق 

بر  مبتنی  توانبخشی  ریزی  برنامه 
جامعه هستند. متأسفانه حرفه آموزی 
معلوالن  برای  )خصوصاً  ایران  در 
ذهنی( کلیشه ای شده و دامنۀ ارتقاء 
توانمندی های فرد معلول را محدود 
مندی  بهره  نگارنده  نظر  به  کند.  می 
ها  شورایاری  نظیر  محلی  امکانات  از 
فنی  آموزش  سازمان  با  آن  ارتباط  و 
های  خانواده  آموزش  ای،  حرفه  و 
خواهد  موثری  راهکارهای  از  معلول 
بود. استفاده و یا استخدام از معلوالن 
اهداف  از  بخشی  نیز  التحصیل  فارغ 
توانبخشی مبتنی بر جامعه را محقق 

خواهد ساخت.
زمان بندی  در توانبخشی مبتنی 
بر جامعه باتوجه به گروههای سنی و 
ای  به گونه  نباید  نیز هرگز  جنسیتی 
باشد که شتاب یا کندی وجود داشته 
منکر  توان  نمی  که  چند  هر  باشد. 

آزمون و خطا شد.
 )Team work( اما تیم توانبخشی

ترکیب آن چگونه باید باشد؟ 
در این خصوص بر اساس میزان 
دسترسی به امکانات موضوع متفاوت 
خواهد بود، متأسفانه تاکنون رشتۀ 
معلوالن  تخصصی جامعه شناسی 
وجود  ایران  در  توانبخشی  یا 
ندارد، همان گونه که روان پرستاری، 
در  کنون  تا  معلوالن  پزشکی  روان 
تیم  اما  ندارد.  وجود  ها  دانشگاه 
نیازمند  جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی 
پرستار،  بهیار،  اجتماعی،  مددکار 

پزشک عمومی، روانپزشک، کار درمان، 
گفتار درمان، کارشناس شنوایی سنجی و 
بینایی سنجی، جامعه شناس، کارشناس 
اقتصاد خانواده، مربی توانبخشی حرفه ای، 
موسیقی درمان و تئاتر درمان، مدیریت 

توانبخشی و مشاوره خانواده می باشد.
سرانه  تقسیم  و  سرکشی  نحوه 
که  باشد  ای  گونه  به  نباید  معلوالن 
توانبخشی  تیم  فعالیت  تراکم  موجب 

شود.
باید از اساتید و کارشناسان مرتبط 
چه  توانبخشی  مدیریت  و   C.B.R با 
چه  و  کارشناسان  آموزش  جهت  در 
در زمینه برنامه ریزی کالن و تحلیل 
)چرا  جست  بهره  ها  داده  و  نتایج 
از  بیش  رغم گذشت  علی  گفتیم  که 
توانبخشی  دفتر  استقرار  از  سال  ده 
مشخص  آمار  هنوز  جامعه  بر  مبتنی 
و نتایج آن اطالعی در سطح کالن در 

دست نیست(.
هدف توانبخشی گسترش تعامل 
و مشارکت اجتماعی معلوالن است، اما 
عملکرد کالسیک سازمان های مرتبط 
با معلولیت ها هنوز نتوانسته در زمینۀ 
توانبخشی حرفه ای و اشتغال، مسکن، 
دارو درمانی، مراقبات پزشکی و جان 
نتیجۀ  ها''  فرصت  سازی  ''برابر  کالم 
ملموسی را بدست داده تا این عزیزان 
توانبخشبی  موسسات  مدارس،  در  را 
ها،  مهدکودک  روزی(،  شبانه  )غیر 
ورزشی  هنری،  و  فرهنگی  موسسات 
به عنوان جامعۀ باز به وضوح مشاهده 

کنیم.
N.G.O های مرتبط با معلوالن 
به  را  مهم  این  که  هستند  موظف 
و  داده  گسترش  همگانی  صورت 
به  منازل  در  تنهایی  از  را  معلوالن 

سوی جامعه بکشانند. 
شود  می  پیشنهاد  ضمنًا 
به  ها   N.G.O در  فعال  معلوالن 
مراجعه  خصوصی  های  بخش 
داشته تا بیشتر نسبت به آن چه 
گفته شد مصمم شده و در تحقق 

آن فعالیت کنند.

احمد آملی-  حقوقدان

توانبخشی مبتنی بر جامعه
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در ادامه معرفی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن این بار 
ماده 13 این قانون را بررسی خواهیم کرد؛ اما تاکید می شود که در 
این ستون صرفاً معرفی قانون مد نظر است و اجرایی شدن این قوانین 

نیازمند پیگیری مجدانه دارندگان این حقوق می باشد.
 به موجب ماده 13 قانون جامع حمایت از معلوالن، سازمان بهزیستی 
دو  به  نسبت  معلول  افراد  قضایی  حقوق  مسائل  خصوص  در  کشور 

دسته از معلوالن وظایفی را بر عهده دارد. 
1- وظایف سازمان بهزیستی نسبت به معلوالن محجور: منظور 
از فرد محجور کسی است که به دلیل فقدان قوه عاقله یا صغر سن به 
تنهایی نمی تواند نسبت به امور مالی و غیر مالی خود اقدامات الزم را 
انجام دهد. چنین افرادی باید امور خویش را به وسیله ''ولی قهری'' و 
در صورت عدم وجود''ولی قهری'' قیم انجام دهد. حال چنانچه فردی 
معلول باشد و در عین حال مجنون یا صغیر باشد و پدر یا جد پدری 
)ولی قهری( نداشته باشد سازمان بهزیستی موظف است برای این دسته 
اداره  را  معلول  مالی  غیر  و  مالی  امور  تا  نماید  انتخاب  قیم  معلوالن  از 
نماید. بر همین اساس ماده یک آیین نامه اجرایی ماده 13 دادگاهها را 
موظف نموده تا در نصب قیم یا عزل قیم برای افراد معلول صرفاً با معرفی 

و اعالم سازمان بهزیستی اقدام نماید.
او تعیین  برای  باشد ولی قیمی  نیاز به قیم داشته  حال چنانچه معلولی 
نشده باشد؛ مسوولیت مراقبت، نگهداری، توانمند سازی و نمایندگی قانونی 
این معلول در کلیه امور مربوط به اموال حقوق مالی و غیر مالی تا زمان 

نصب قیم با سازمان بهزیستی می باشد.
پس از معرفی و اعالم سازمان بهزیستی نسبت به تعیین قیم، دادگاه 

اقدام به تعیین قیم می نماید. 

به  مستقیماً  باید  افراد  محجور  معلوالن  برای  قیم  تعیین  بنابراین 
بهزیستی مراجعه کرده تا بهزیستی قیم مورد نظر را تعیین و به دادگاه 

اعالم نماید.
از آنجایی که مطابق قانون مدنی، قیم حق مطالبه اجرت بابت انجام 
امور مالی و غیرمالی محجور را داده، ماده پنج آیین نامه مزبور این 
امر را پیش بینی کرده و سازمان بهزیستی را مکلف نموده تا اجرت 
اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود  از محل  قیم را 
پرداخت نماید. البته اگر معلول خود تمکن مالی  داشته باشد اجرت 
مزبور از اموال خود معلول پرداخت می شود. ضمانت اجرای عدم عمل 
به تکالیف از سوی قیم مانند عدم ارایه صورتحساب زمان تصدی به 
دادستان، این است که سازمان بهزیستی موظف است مراتب را جهت 

عزل قیم به دادگاه صالح اعالم نماید.
2- وظیفه سازمان بهزیستی نسبت به معلوالن اعم از محجور و غیر 
سازمان بهزیستی به موجب تبصره یک ماده 13 و ماده 7 آیین  محجور: 
معلوالن  کلیه  به  مشاوره حقوقی  ارایه  به  نسبت  است  موظف  اجرایی  نامه 
کشور و تعیین وکیل برای دفاع از حقوق افراد معلول در مراجع قضایی اقدام 
و به دادگاه مربوط معرفی نماید. حتی در موارد ضروری چنانچه معلولی بی 
سرپرست باشد بهزیستی می تواند جهت جلوگیری از تضییع حقوق معلوالن 
به نمایندگی از آنها در دادگاهها و دادسراها طرح دعوی و دادخواهی نماید.

احقاق حق  برای  دادگستری  وکالی  از  تواند  می  اینکه  بر  عالوه  بهزیستی 
تعقیب دعاوی  یا دفاع و  برای طرح هرگونه دعوی  نماید  استفاده  معلوالن 
مربوط به معلوالن، می تواند از کارشناسان حقوقی خود به عنوان نماینده 

حقوقی در دادگاهها استفاده نماید.
تبصره یک ماده 8 آیین نامه مزبور، کانون وکال و مرکز امور مشاوران حقوقی 
قوه قضائیه را موظف نموده تا با درخواست بهزیستی نسبت به تعیین وکیل 
معاضدتی مورد نیاز افراد معلول اقدام نماید. چنانچه معلولی به دلیل عدم 
کفالت دارایی قادر به تأدیه هزینه دادرسی نباشد ، بهزیستی موظف است 
دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه تقدیم نماید. قیم یا 
معلولی که متقاضی حمایت قضایی می باشند باید درخواست کتبی خود را 
با ذکر دالیل به سازمان بهزیستی تسلیم نمایند. مرجع تشخیص ضرورت 
کل  مدیران  سازمان،  مقام  باالترین  معلولین  از  حقوقی  و  قضایی  حمایت 
ادارات، بهزیستی استانها، و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان های سراسر 

کشور خواهد بود. 
زینب کلهر

وای به حال شما که جامعه به شما رو کند و شما خود را نساخته باشید؟!             امام خمينی
اجتماعي 
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اجتماعي 

'' نگران پائیز است و زخم کبوتر... دلواپس روزهاي تنهایي مادرش است و 
چله نشیني پدر... از فاصله ها سخن مي گوید، از آخرین کوچه در نهایت نگاه 

عابر...
'' سیروس ذکایي'' را مي شناسند آنهایي که َسر و ِسّري با ادبیات و شعر 
دارند. همانهایي که یک روز از هفت روز هفته را در انجمن هاي ادبي گرد هم 

مي آیند تا زیباترین کلمه هاي دنیاي ذهنشان را به گوش هم برسانند.
''استاد ذکایي'' متولد تهران است و 49 بهار را تجربه کرده است و به سبک'' 
سپید '' شعر مي سراید. سالها پیش عضو وابسته ي روزنامه نگاران جوان بوده و 
هم اکنون در فرهنگسراي ارسباران)هنر( در انجمن ادبي انتظار و شاعران بیدل 

و در فرهنگسراي اندیشه در انجمن ادبي گلستان سعدي فعالیت مي کند.
او که از کودکي دچار بیماري ''سي- پي'')فلج مغزي نخاعي( شده براي معالجه 
به همراه خانواده به کشور انگلیس سفر مي کند و در آنجا کامل مداوا نمي شود 
و طبق نظریه ي پزشکان که این بیماري درماني ندارد به ایران باز مي گردد.او 

ضمن این بیماري از نعمت شنوایي کامل نیز بر خوردار نیست.
بسیاري از ما تصور مي کنیم معلولیت یعني ناامیدي و پایان تمام تواناییها، 

ولي سیروس ذکایي با شعر هایش خالف این ایده را ثابت مي کند.
ذکایي حرف هاي مهم زندگي اش را در کتابي با نام''طوفاني در گندمزار''، 

در قالب شعر ماندگار کرده است.
این کتاب اولین دفتر شعر او محسوب مي شود که در آن  شعرهایي براي 
معلولین سروده است که از شعرهایش در محافل بزرگ ادبي تقدیر شده است. 

در این کتاب مي خوانیم: 

'' کاش مي شد روبرویت ترا با یک شاخه گل ببینم
                                اما این لقوه نمي گذارد

           کاش عاشقت نمي شدم تا این زبان الکن مجبور باشد بگوید
                                                   دو.. دو .. سـ.. تت..،دا.. دا.. دارم

کاش مي شد آن چند دقیقه که با من حرف مي زدي
                           این سمعک لعنتي ''خر خر '' نمیکرد ...

                                                                             کاش... !! ''
در این میان خانم''فرخ'' مادر سیروس، که یار همیشه همراه او نیز بوده 

است از خاطرات کودکي و مشکالت دوران تحصیل او مي گوید:
''من و همسرم، بیماري و مشکالت فرزندمان را پذیرفتیم چون سیروس واقعا 
برکت خانه ي ما بود . با معاینات و تست هایي که توسط پزشکان به عمل آمد 
سیروس توانست در سن8 سالگي وارد مدرسه شود. او تعادلي در راه رفتن نداشت 
و اوایل دوران تحصیل ، برایمان بسیار سخت گذشت. باال رفتن از پله ها، بچه 
هاي شیطان و بازیگوش که هنگام بازي و ورزش سر به سر هم مي گذارند، همه 
و همه باعث نگراني مي شد و من ناچار بودم حتي زنگهاي تفریح به مدرسه 

بروم و به او کمک کنم.''

 روزهایی پر از 
شعر سپید 

ذکایي براي قدرداني 
قلم  نیز  او  که  پدر  از 
تابلوهاي  بدست است و 
نموده  خلق  را  زیبایي 
بهترین  که  مادرش  و 
را  خود  جواني  سالهاي 
صرف خدمت به او کرده 
سروده  شعرهایي  است 
کرده  سعي  آن  در  و 
خستگي این سالهاي پر 

مشقت را بدر کند.
بسیار  و  نیست  خبري  زباني  بازیهاي  از  او  شعرهاي  مجموعه  در 
لطیف، ساده و روان جاري شده و همه چیز داراي نبض بوده و قابل لمس 

به نظر مي رسد.
               ''زردي ات را

                          امروز فراموش مي کنم
                                  فردا از چهارشنبه خواهم گذشت

                                          تا براي همیشه...سرخابي بسوزم 
       تو از من

       ترانه هاي سبز ، سفید ، سرخ مي خواهي
       که قافیه هایش را
       اساطیر نامي ایران

       عاشقانه تفسیر کرده اند
        اما من به نان مي اندیشم.''

فشار   ، مشکالتم  خاطر  به  نوجواني  دوران  در   '' گوید:  مي  ذکایي 
روحي زیادي را متحمل مي شدم. اما وقتي کلماتي که در ذهنم جاري 
مي شد را به روي کاغذ مي آوردم آرام تر مي شدم و سعي مي کردم تمام 

ضعفم را با سرودن شعر جبران کنم''.
او ادامه مي دهد :'' معلوالن نباید از مردم کناره گیري کنند ، چون 
ممکن است هر کدام از ما استعدادهایي داشته باشیم که فقط با حضور 

در جامعه به آن پي ببریم ''.
در پایان گفت و گو ''احمد ذکایي'' پدر وي ، این نکته را اضافه کرد : 
''این موضوع را نباید نادیده گرفت که مي توان با ایجاد فرصت و امکانات 
انسان  یک  نیازمند  و  منزوي  فرد  یک  جاي  به  او  از  معلول   فرد  براي 

توانمند و موفق ساخت ''.

سیما سلطاني آذر

لحظاتي با شاعر نسل امروز
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یزد ، شهر بادگيرها                                
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استان یزد در قسمت مرکزی 
فالت ایران قرار دارد و دارای 10 
شهرستان، 21 شهر، 19 بخش و 
51 دهستان می باشد. استان یزد با 
استانهای اصفهان، فارس، خراسان 

و کرمان همجوار می باشد.
دارای  بلندی  و  نظر پستی  از  یزد 
تنوع است. نوسان درجه حرارت در 
زمستان و تابستان و حتی در شب 
حداکثر  است.  زیاد  بسیار  روز  و 
حرارت 45 درجه سانتیگراد باالی 
صفر و حداقل 20 درجه سانتیگراد 
محدوده  است.  متغیر  صفر  زیر 
استان یزد جزیی از فالت مرکزی 
ایران است که کویرهای ایران نیز 
دارند.  جای  فالت  این  در  عمدتا 
از مساحت محدوده  بزرگی  بخش 
کویرهای  از  قسمتهایی  را  استان 
مختلف پوشانده و جمعیت استان 

معادل 750769 نفر می باشد.
سرزمینهای  از  یکی  یزد  منطقه 
باستانی و دارای میراث درخشانی 
ادوار  و  کهن  تمدن  و  فرهنگ  از 
هزار   3 قدمت  با  تاریخی  مختلف 
سال است. برخی از مورخین بنای 
اولیه شهر یزد را به زمان اسکندر 
وی  که  دهند  می  نسبت  مقدونی 
را چنین  آن  نام  و  زندانی ساخته 
ای  عده  اعتقاد  به  و  است  نهاده 
دوره  در  نویسان  تاریخ  از  دیگر 
اول  یزدگرد  فرمان  به  ساسانیان 
یزدان  بنام  شهری  محل  این  در 
گرد بنا گردیده و نام یزد از همین 
عنوان گرفته شده است و به معنی 
آفرین  و در خور  مقدس، فرخنده 

می باشد. 
و  کهن  شهر  این  یونانی  مورخین 
که  اند  خوانده  ایاتیس  را  باستانی 
کهن  شهر  ویرانی  از  بعد  احتماال 

''کته'' پدید آمده است. 
گفتنی است که پس از ظهور 
ایران  مردم  گرایش  و  اسالم 
لقب  یزد  به  اسالم  دین  به 

''دارالعباده'' داده شد.
و  مقدس  و  پاک  معنای  به  یزد 
خدایی  داده  معنای  به  گرد  یزد 
است. شهر یزد نیز به معنای شهر 
خدا و سرزمین مقدس است. این 
ناحیه همواره در دوره هخامنشیان 
های  موسسه  معتبر  راههای  از 
چاپاری  و  پستی  مراکز  راهداری، 
در  راهداری  است.  بوده  برخوردار 
یزد قدیم چنان اهمیتی داشت که 
خاندان آل مظفر از منصب راهداری 
پادشاهی رسیدند.  به  میبد  ناحیه 
آبادیهای  متمادی  قرون  طی  در 
این  در  متعددی  بزرگ  و  کوچک 
سرزمین پدید آمده و از میان رفته 
است. آنچه اینک سرافراز از میان 
از  مصون  احصار،  روان  ریگهای 
جا  بر  تاریخی  مخرب  رخدادهای 
مانده یادگارهای گویا از سرنوشت 
نشانگر  و  سرزمین  این  تاریخی 
فرهنگ و تمدن پربار است. منابع 
عهد  به  را  یزد  پیدایش  مکتوب 

پیشدادیان نسبت داده اند.
مراکز تاریخي : 

قدیمي،  محالت  و  تاریخي  بافت 
مسجد   ، امیرچخماق  مجموعه 
اسکندر،  زندان  کبیر،  جامع 
بازار خان، خانه  و  مجموعه حمام 
باغ  امام،  دوازده  بقعه  ها،  الري 
دولت آباد، موزه آئینه و روشنایي، 
مسجد  هشت،  تاریخي  مجموعه 
یعقوبي،  مسجد    ، محراب  چهل 
شش  انبار  آب  زرتشتیان،  دخمه 
مراکز  جمله  از  و...  بادگیري 

تاریخی این شهر هستند.
یزد شهر بزرگی است که از لحاظ 
تجارت و رفت و آمد نقطه مهمی 
پارچه  نوع  یک  رود  می  بشمار 
بافته  آنجا  در  طالیي  و  ابریشمی 

می شود که موسوم است به پارچه 
صادر  دنیا  جای  همه  به  و  یزدی 

می شود. 
هر   ، است  هنر  گنجینه  یزد  شهر 
ویرانه اش دفتری پر از زیبایي در 
گشاده  هنر  شیفتگان  چشم  برابر 

است.
اخالقی  عالی  هاي  نشانه  یزد  در 
با  شناسی  باستان  و  معماری  و 
هم در آمیخته اند و جزء فرهنگ 

جدایی ناپذیر این مردمند.
نگینی  یزد  تاریخی  و  بزرگ  شهر 
سرزمین  قلب  در  درخشان  است 

استوار  است  دژی  و  ایران  پهناور 
در کویر. نشانه پیروزی و سپیدی 
آبادی  و  سبزی  سر  و  پاکی  و 
و  خشکی  و  تیرگی  اهریمن  بر 

ویرانی. 

شما هم می توانید مطالب مربوط 
به تاریخچه و معرفی شهر خود را 
برای ما ارسال نمایید.امید آنکه با 
هر  بخش  این  دوستان  یاری شما 

روز پربارتر از روز قبل باشد.
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توانمندی  قشر  ما  جامعه  در 
زندگی می کنند به نام معلوالن. آنها 
افرادی هستند که به سبب کمبودها 
و ناکارآمدی بسیاری از دستگاه های 
دولتی و کم توجهی مسئوالن، همواره 
با مشکالت عدیده ای دست و پنجه 
نرم می کنند و در پس این نارسایی 
ها و کمبودها استعدادها و توانمندی 

هایشان به حاشیه رانده می شود.
اغلب  سخنرانیهای  در  البته 
توجهات  ها،  نشست  و  ها  مناسبت 
امیدوارکننده ای توسط مسووالن به 

این قشر می شود اما ...
اما پس از مدت کوتاهی همه این حق 
و حقوق و توانمندی ها و توجهات به 

دست فراموشی سپرده می شوند!
این مصاحبه نگاهی دارد به وضعیت 
سازمان  که  خدماتی  و  معلوالن 

بهزیستی به آنها ارائه می دهد. 
معاون  ده،  نظم  دکتر  سراغ  به 
تا  رفتیم  کشور  بهزیستی  توانبخشی 
در این باره و مسائل مربوط به قشر 
داشته  گویی  و  گفت  وی  با  معلول 

باشیم.

بفرمایید  شروع  برای   -
آمار معلوالن ایران چقدر است؟

در دست  زمینه  این  در  دقیقی  آمار 
نزدیک  شود  می  گفته  اما  نیست 
کشور  جمعیت  از  نفر  3میلیون  به 
که  دهند  می  تشکیل  معلوالن  را 
حرکتی،  جسمی-  های  معلولیت 
حسی، نخاعی، نابینا، ناشنوا، معلولیت 
از کهولت سن و بیماری  های ناشی 
های روانی حاد و مزمن را می توان 
در این گروه قرار داد. اما به هر حال 
می توان گفت 12 درصد از جمعیت 

ایران را معلوالن تشکیل می دهند.

و  ایاب  برای  بفرمایید   -
ذهاب و مناسب سازی خودروهای 
خاص معلوالن چه کارهایی انجام 

داده اید؟
ذهاب  و  ایاب  بحث  در  امسال  ما 
داده  انجام  خاصی  کارهای  معلوالن 
امسال  کشور  بهزیستی  سازمان  ایم. 
نامه  تفاهم  خودرو  پارس  شرکت  با 
برای  توانستیم  ما  امضا کرد و  را  ای 
های  اتومبیل  تولید  خط  بار  اولین 
راه  کشور  در  را  سازی شده  مناسب 
اندازی کنیم. تا به حال نیز توانسته 
مناسب  را  خودرو  دستگاه   600 ایم 
سازی کرده و در اختیار معلوالن قرار 
برای  کارگاهی  ما  چنین  هم  دهیم. 
شخصی  خودروهای  سازی  مناسب 
این  که  ایم  کرده  احداث  معلوالن 
و  استانداردها  از  استفاده  با  کارگاه 
تکنولوژی های جهانی و مورد تایید، 
خاص  خودروهای  سازی  مناسب  به 

معلوالن می پردازد.

جدید  سال  در  آیا   -
را  معلوالن  ذهاب  و  ایاب  بودجه 

افزایش داده اید؟
معلوالن  ذهاب  و  ایاب  بودجه  بله. 
تومان  میلیارد   2 به  حاضر  حال  در 
در  حالیکه  در  کرده،  پیدا  افزایش 
سال های پیش ما فقط 250 میلیون 
یک  فقط  و  داشتیم  اعتبار  تومان 
هم  آن  کار  بهزیست  نام  به  شرکت 
به  خودرو   700 با  تنها  و  تهران  در 
اما  کرد  می  دهی  سرویس  معلوالن 
در حال حاضر این تعداد به 3 شرکت 
افزایش پیدا کرده و این تسهیالت در 
اختیار سایر استان ها نیز قرار گرفته 
و با نظارت خاص و دستورالعمل هایی 
فعالیت و خدمت رسانی می کنند.   

- درباره وضعیت ایاب و 
ها  شهرستان  در  معلوالن  ذهاب 

توضیح بیشتری بدهید؟

خود  به  را  ها  استان  اعتبارات  ما 
البته  ایم،  داده  تحویل  ها  استان 
دستورالعمل اجرایی و ضوابط را نیز 
برای آنها مشخص کرده ایم. آنها نیز 
در راستای توجه و شناختی که نسبت 
به معلوالن خود دارند عمل می کنند. 
بهزیستی  های  سازمان  به  هم  ما  و 
عملکردهایشان  و  ها  شهرستان  در 

نظارت دائمی داریم.

- درباره وضعیت سهمیه 
جاری  سال  در  بنزین  بندی 
توضیح دهید، آیا قرار است این 

سهمیه  کاهش یابد؟
سازمان  های  پیگیری  با  خیر، 
محترم  ریاست  لطف  به  و  بهزیستی 
شد  مقرر  سوخت  ستاد  و  جمهوری 
سال  که  لیتری  میلیون   9 همان 
گذشته تصویب شده بود، امسال نیز 

ثابت بماند.

- اما سهمیۀ سال گذشته 
برای معلوالن چندان کافی نبوده 

است؟
سهمیۀ  میزان  این  که  دارم  قبول 
اما  نیست  معلوالن  جوابگوی  بنزین 
کنیم  درک  را  کشور  شرایط  باید  ما 
این  از  و  با آن وفق دهیم  را  و خود 
سهمیه برای کارهای ضروری و مهم 
امسال  حال  هر  به  کنیم،  استفاده 
قطع  ها  سازمان  از  بسیاری  سهمیه 
شد، اما به لطف مسئوالن کشور تنها 

سهم معلوالن کاسته نشد.
در  معلوالن  سهمیه  برای  ما  البته 
هایی  نیز دستورالعمل  ها  شهرستان 
آنها  به  مستقیماً  و  ایم  کرده  صادر 

نظارت می کنیم.

خرید  وام  مورد  در   -
شدۀ  سازی  مناسب  خودروهای 
و  بفرمایید  توضیح  معلوالن 
بگویید تا کنون چند نفر توانسته 
اند این وام را برای خرید خودرو 

دریافت کنند؟
در بحث خرید خودروها ما تسهیالت 
اولویت  البته  ایم،  فراهم کرده  بانکی 
مهم  بسیار  ما  برای  معلوالن  بندی 
است، ما سعی می کنیم ابتدا خانواده 
را  معلول  یک  از  بیش  دارای  های 
دهیم  قرار  اولویت  در  زمینه  این  در 
حمایت  معلولین  سایر  از  سپس  و 
به متقاضیان خرید خودرو  ما  کنیم. 
بین پانصدهزار تومان تا یک میلیون 
وام می دهیم ولی مقرر شده در سال 
آینده این مبلغ افزایش پیدا کند. در 
دست  در  دقیقی  آمار  نیز  مورد  این 

نیست. 

- مبلغ مستمری معلوالن 
از سوی سازمان بهزیستی بین 9 
شده  مقرر  تومان  هزار   30 الی 
است. قبول دارید که این مبلغ در 
ماه برای تامین هزینه ها و مخارج 
بفرمایید  است؟  ناکافی  معلوالن 
سازمان بهزیستی در سال آینده 
چه  معلوالن  مستمری  مورد  در 

اقداماتی انجام خواهد داد؟
ما مستمری 9 هزار تومانی نداریم!ص 
تومان  هزار  ماهانه 32  فرد  هر  برای 
است.  شده  گرفته  نظر  در  مستمری 
البته ما قبول داریم که این مقدار برای 
بهزیستی  اما  است  ناکافی  معلوالن 
توانبخشی  خدمات  ارائه  دنبال  به 
و  معیشتی  تامین مشکالت  نه  است 
اقتصادی خانواده ها. ما از یک فرزند 
معلول در خانواده حمایت می کنیم 

اما در حد بضاعت خودمان.

- آیا از وضعیت بهسازی 
معلوالن  برای  معابر  و ساماندهی 

راضی هستید؟
شهرداری  مسئوالن  است  مدتی  بله، 
و  داشته  کار  این  برای  اهتمام جدی 
حتی دستورالعملی را نوشته اند و در 
آن همۀ سازمان ها و نهادها را ملزم 
روها،  پیاده  معابر،  سازی  مناسب  به 

 معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در مصاحبه اختصاصی با پیک توانا :

مستمری 9 هزار تومانی 
نداریم!
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ها  پارک  عمومی،  های  ساختمان 
حتی  و  معلوالن  برای  ها  بوستان  و 
سالمندان و جانبازان کرده اند. که به 
مسیرهایی  ساماندهی  به  نمونه  طور 
مانند ولیعصر، انقالب و آزادی می توان 

اشاره کرد.

روند  از  شما  پس   -
شهری  فضاهای  سازی  مناسب 

راضی هستید؟
نهادهای  و  شهرداری  حال  هر  به 
این  در  اخیر  های  سال  در  مرتبط 
زمینه کارهای فراوانی کرده اند، اما ما 
باید قبول کنیم که شهرمان به سبب 
معلول  برنامه  بی  سازهای  و  ساخت 
است. مثاًل ما تقریباً در تمامی معابر 
شهری با مشکل مواجه هستیم چرا 
و  هستند  عرض  کم  روها  پیاده  که 
معلولین نمی توانند با ویلچر حرکت 
کنند، حتی در بسیاری از ساختمان 
تمهیداتی  نیز  اداری  ساز  تازه  های 
نشده  گرفته  نظر  در  معلوالن  برای 
است، به هر حال امیدوارم مسئوالن 
چون  بپردازند  مقوله  این  به  بیشتر 
مناسب سازی مشکالت  در بحث  ما 

بسیاری داریم. 

ایران  پیوستن  درباره   -
حقوق  جهانی  کنوانسیون  به 
معلوالن چه نظری دارید؟ به نظر 
شما این الحاق چه تاثیری بر روی 

معلوالن ما می تواند بگذارد؟
دولی  بین  یا  و  پیمان های جهانی 
که  هستند  خوبی  های  پیمان 
کنند  می  القول  متفق  را  کشورها 
راستای  در  توانند  می  کشورها  و 
امکانات  تجربیات،  از  پیمان  این 
استفاده  یکدیگر  های  داشته  و 
نامه ها چندان  اما این پیمان  کنند، 
قوی نیستند و کشورها هر زمان که 
پیمان  این  از  توانند  می  بخواهند 
برای  الزامی  چون  شوند  خارج  نامه 
نیست،  آن  در  ماندن  و  کردن  اجرا 
حمایت  جامع  قانون  خودمان  ما  اما 
من  نظر  به  که  داریم  را  معلوالن  از 
کنوانسیون  قانون  از  کارآمدتر  بسیار 

حمایت از معلوالن است.

جامع  قانون  درباره   -
توضیح  معلوالن  از  حمایت 

دهید؟
قانونی است که مصوب  قانون جامع 

مجلس و مورد تایید شورای نگهبان 
است. همه دستگاهها ملزم به رعایت 
آن هستند و ما هیچگاه نمی توانیم از 
آن سرپیچی کنیم زیرا که منع قانونی 
دارد، البته ما تا به حال فقط توانسته 
اجرایی  را  قانون  این  35درصد  ایم 
کنیم چون از نظر تامین منابع مالی و 
اعتباری با مشکالت عدیده ای روبرو 
مسئوالن  و  دولتمردان  از  و  هستیم 
ما  از  که  داریم  تقاضا  نمایندگان  و 
حمایت کنند تا بتوانیم این قانون را 

به طور کامل اجرایی کنیم.

مهمترین  از  یکی   -
حال  در  معلوالن  مشکالت 
چه  است،  مسکن  موضوع  حاضر 
اندیشیده  آن  برای  تمهیداتی 

اید؟        
عمده  نیازهای  جمله  از  مسکن 
کافی  توجه  آن  به  اگر  که  است  ای 
معلوالن  مشکالت  از  بسیاری  شود، 
بودجه  است.  حل  قابل  جامعه  در 
معلوالن  مسکن  برای  امسال  که  ای 
در اختیارمان بوده از کل بودجه ای 
که در عمر بهزیستی تهیه شده بود 
10ها برابر بیشتر است. ما تا آذرماه 

در  را  واحد   9755 توانستیم   1388
اختیار معلوالن قرار دهیم، 376 مورد 
مربوط به سال 1386 بوده است و در 
حال حاضر نیز 8474 واحد مسکونی 
مسکن  البته  داریم.  ساخت  حال  در 
سازمان  مسئولیت  و  وظیفه  سازی 
به  توجه  با  ما  اما  نیست،  بهزیستی 
این  در  معلوالن  عدیدۀ  مشکالت 

بحث نیز وارد شده ایم.

از خرید  برای حمایت   -
هم  وام  آنها  به  معلوالن،  مسکن 

داده می شود؟
بله، ما این وام را در سال جدید به 6 
میلیون تومان رسانده ایم و متقاضیان 
می توانند از این مقدار وام بهره مند 
شوند. ما برای ودیعه مسکن هم اقدام 
کرده ایم و تا کنون 15 هزار معلول را 
نیز پوشش داده ایم. حتی 49 واحد 
کرده  خریداری  آنها  برای  نیز  آماده 
توجه  با  ارقام  این  شاید  البته  ایم، 
کافی  معلوالن  گسترده  تعداد  به 
نباشد، اما به هر حال مشکل مسکن 
اقشار  حتی  که  است  مهمی  مشکل 
سالم جامعه نیز با آن روبرو هستند.                                                                                                                                           
   معصومه حیدری پارسا

مشخص نیست حضور ویلچر در تلویزیون از چه 
ابتدا شاید  است.شایداز همان  آغاز شده  سالي 

هم به تازگي.
در فیلمها »ویلچر« این موجود دوست داشتني، 

همیشه مورد ظلم قرار گرفته است!
از  پس  که  زماني  بدها  آدم  فیلمها  برخي  در 
عمري بد بودن نادم و پشیمان مي شوند باید 
بر روي ویلچر بشینند تا این نوع زندگي دلیلي 
بر پشیماني آنها باشد.نتیجه اخالقي اینکه اگر 
آدم بدي باشید بر روي ویلچر خواهید نشست.

یه وقت بد نباشید ها!
بر  ویلچري،  فرد  یه  دیگر حضور  فیلمهایی  در 
متفاوت بودن نگاه کارگردان صحه مي گذارد! 
نشان  که  میکند  استفاده  ویلچر  از  کارگردان 
تفاوت  اصال  اینکه  و  است!  خالق  چقدر  دهد 
ویلچر ورزشي و معمولي را نمي داند هم اصال 
فیلمها  نوع  این  دیگر!  است  هنر  نسیت!  مهم 
خوراک انواع جوایز گیاهان طالیی است!) چون 
طالیی،انار  طالیی،تمشک  طالیی،ترنج  نخل 

طالیی، کاهو طالیی و .....(
قهرمان  وقت  هر  دیگر  فیلمهاي  برخي  در 
داستان بخواهد انساندوستي خود را به دیگران 
نشان دهد باید به چند ویلچري کمک کند تا 
به خانه شان برسند! ژان والژان در این فیلمها 

به وفور چشم می خورد!
در فیلمهایی دیگر کل فیلم بر پایه یک ویلچر  
در تاریکی سیر می کند.به نوع فیلمها میگویند 
این  از مفهوم  و هیچ مخاطبی هم  »معناگرا«. 
فیلمها سر در نیارد مهم نیست!مهم نفس معنا 

است!
در فیلمهاي دیگري یکي از زوجهاي خوشبخت 
مي بایست بر اثر یک تصادف )ترجیحا دلخراش( 
با  دیگر  یکي  آن  تا  بنشیند  ویلچر  روي  بر 
فداکاریش  و  بشیند  او  پاي  به  بسیار  فداکاري 

را به رخ جهانیان بکشد!
آیا اینها واقعیت ویلچر و معلوالن است؟!

مرتضی رویتوند

تلویزیون جام جهان نما نیست!



از رویای خود فرارنکنید بدون رویا بودن یعنی امید نداشتن 
و امید نداشتن یعنی بی هدف بودن.
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که  اید  دیده  را  فردی  حال  به  تا  آیا 
در  زمان  مرور  به  ولی  است  بوده  سالم  قباًل 
فیزیکی  توانائی  عضالنی  قوای  کاهش  اثر 
چرا  باشد؟  داده  دست  از  را  خود  حرکت  و 
چنین می شود ؟ نام این بیماری چیست ؟ آیا 

درمانی خاص برای مبتالیان وجود دارد ؟
از  چند  تنی  سواالت  این  از  برخی  به  پاسخ 
و  با همت  تا  داشت  آن  بر  را  جامعه  فرهیختگان 
انجمن  یک  تاسیس  به  مبادرت  خویش  پشتکار 

بنمایند . 
بله ، صحبت از تشکیل انجمن مردم نهادي است 
که با یاری خداوند پس از سه سال تالش بی وقفه 
 1385 آذرماه  در  سرانجام   ، آن  مؤسس  هیأت 
تاریخ  در  و  گرفت  کشور  وزارت  از  فعالیت  پروانه 
12 اردیبهشت ماه 1386 اولین مجمع عمومی آن 
از  تعداد زیادی   ، این وزارتخانه  نماینده  با حضور 
بیماران مبتال به دیستروفی عضالنی ، پزشکان و 

هیأت مؤسس تشکیل شد . 
از  هدف  بیشتر  توضیحات  با  تا  آنیم  بر  ادامه  در 
تشکیل این انجمن ، روش اجرای اهداف ، شرایط 
عضویت در آن ، انواع عضویت ، بیماری دیستروفی 

عضالنی و انواع مختلف آن و .... را شرح دهیم . 

• شرایط عضویت در این انجمن به شرح زیر 
می باشد :

1- کلیه بیماران دیستروفی عضالنی که مایل به 
عضویت و فعالیت بر طبق اهداف و مفاد اساسنامه 

هستند . 
2- والدین بیماران دیستروفی عضالنی تا زمانی که 

بیمار به سن 18 سالگی برسد . 
بیماری  امر  در  متخصص  پزشکان  و  محققان   -3

دیستروفی عضالنی با تشخیص مجمع عمومی . 
4- کلیه کسانی که به تشخیص مجمع عمومی به 
)یا حتی  یا غیر نقدی  نحوی حمایت های نقدی 

معنوی( از این گونه بیماران دارند . 

• هدف از تشکیل انجمن چیست ؟
بیماران  از  معنوی  و  مالی  های  حمایت   -1
دیستروفی عضالنی و خانواده آن ها با در اختیار 

گذاشتن امکانات درمانی و کمک درمانی . 
2- ارائه خدمات علمی ، پژوهشی در مورد بیماری 

دیستروفی توسط متخصصان . 
3- آمار گیری از تعداد بیماران دیستروفی عضالنی 
در سطح کشور و طبقه بندی طیف بیماری آنها . 
از  بیماری  این  مورد  در  جوانان  سازی  آگاه   -4

طریق انتشار بروشور و رسانه های عمومی . 
در  ذیربط  های  دستگاه  با  همکاری  و  تالش   -5
بیمارانی  تحصیل  ادامه  برای  الزم  شرایط  ایجاد 
که به دلیل شرایط جسمی قادر به ادامه تحصیل 

نیستند . 
در  ذیربط  های  دستگاه  با  همکاری  و  تالش   -6
با  متناسب  بیمار  برای  اشتغال  های  زمینه  ایجاد 

شرایط جسمی بیمار . 
تبادل  برای  جهان  علمی  مراکز  با  ارتباط   -7
اطالعات کسب اخبار آخرین دستاورد های علمی

8- کلیه اقدامات فوق در صورت نیاز پس از اخذ 
مجوز از مراجع ذیصالح و ذیربط به مرحله اجرا در 

خواهد آمد . 
چشم انداز آینده انجمن

معلولین  انتفاعي  غیر  مدرسه  اولین  تاسیس   )1
جسمي- حرکتي در سه مقطع دبستان، راهنمایي 

و دبیرستان

2( تاسیس دانشگاه مجازي آموزش از راه دور براي 
معلولین

درماني،  )آب  توانبخشي  مرکز  تاسیس   )3
و...(  درماني  گفتار  کاردرماني،  فیزیوتراپي، 

مخصوص بیماران دیستروفي عضالني
4( تحت پوشش قرار دادن بیماران براي درمانهاي 

جدید از طریق وارد کردن این درمانها به کشور
قرار  بیمه  پوشش  تحت  جهت  در  تالش   )5
مانند:  بیماران  درماني  هاي  هزینه  تمامي  دادن 
)کاردرماني، وسایل کمک توانبخشي، داروها و ...(

6( آموزش پزشکان و متخصصان مرتبط با بیماري 
از طریق پخش جزوات آموزشي، فیلم و برگزاري 

کالسها و سمینارها مطابق با علم روز دنیا
7( شرکت در سمینارهاي بین المللي جهت کسب 

اطالعات از تازه ترین دستاورد هاي علمي
8( آموزش خانواده ها درباره چگونگي نگهداري و 
از طریق کارگاههاي آموزشي،  بیماران  از  مراقبت 

پخش جزوات و فیلم، برگزاري اردوها
9( مددکاري و روانشناسي بیماران و خانواده هایشان 

براي پذیرش بیماري و امید به زندگي بهتر
عمومي  هاي  رسانه  طریق  از  رساني  اطالع   )10

مانند رادیو و تلویزیون
کنسرتهاي  مانند  شاد  هاي  برنامه  برگزاري   )11
موسیقي جهت افزایش نشاط و شادابي جمعي و 

جذب خیرین
جهت  ورزشکاران  و  هنرمندان  نظر  جلب   )12

تبلیغ براي انجمن
13( فرهنگ سازي جامعه و خانواده براي ارتباط 

با فرد معلول
در  علمي  گذاري  سرمایه  براي  تالش   )14
در  پژوهش  و  تشخیص  درمان،  جهت  دانشگاهها 

زمینه بیماري
شماره هاي تماس با انجمن دیستروفي عضالني: 

                       09126397376 - 22493652  
آدرس سایت انجمن دیستروفي عضالني : 

        www.dystrophy.ir  
آدرس ایمیل انجمن دیستروفي عضالني :

                                                                                         info@dystrophy.ir  
شماره حساب انجمن:       

پارسیان  بانک  نزد   02-01062391-006   
به  از مبتالیان  انجمن حمایت  نام  به  شعبه صدرا 

دیستروفي عضالني
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به سراغ درخت  ترتیب  به  را  آنها  پسر داشت.  روزی مردی چهار 

بود؛  روییده  شان  خانه  از  دور  ای  فاصله  در  که  فرستاد  ای  گالبی 

پسر اول در زمستان، دومی در بهار، سومی در تابستان و پسر چهارم 

از آنها  در پاییز به کنار درخت رفتند سپس پدر همه را فراخواند و 

خواست که بر اساس آنچه دیده بودند درخت را توصیف کنند، پسر 

اول گفت: درخت زشتی بود خمیده و در هم پیچیده.

امید  از  پر  و  بود  جوانه  از  پوشیده  درختی  نه،  گفت:  دوم  پسر 
شکفتن.

پسر سوم گفت: نه، درختی بود سرشار از شکوفه های زیبا و عطرآگین 

و با شکوهترین صحنه ای بود که تا به امروز دیده ام. پسر چهارم گفت: 

نه! درخت بالغی بود پربار از میوه ها، پر از زندگی و زایش. 

مرد لبخندی زد و گفت: همه شما درست گفتید، اما هریک از شما 

فقط یک فصل از زندگی درخت را دیده اید . شما نمی توانید درباره یک 

درخت یا یک انسان بر اساس یک فصل قضاوت کنید: همه حاصل آنچه 

بر می آید  از زندگی شان  هستند، هستند. و لذت، شوق و عشقی که 

فقط در انتها نمایان می شود، وقتی همه فصل ها آمده و رفته باشند اگر 

در زمستان تسلیم شوید، امید شکوفایی بهار، زیبایی تابستان و باروری 

و  زیبایی  رنج یک فصل  و  بگذارید درد  مبادا  اید.  داده  از کف  را  پاییز 

شادی تمام فصل های دیگر را نابود کند، زندگی را فقط با فصل های 

دشوارش نبینید.

صاحب کمالی می گفت: آن گاه که می بینم شب در پیش است 
به خود می گویم با پروردگار تنها خواهم ماند و آن گاه که می بینم 
از  مرا  که  کسانی  دیدار  ناخشنودی  فرط  از  است،  نزدیک  صبحدم 

خداوند باز می دارند، اندوهناک می شوم.
..........

های  وسوسه  از  که  است  غریزی  نیروی  عشق  گفت:  افالطون 
خواستن و سایه های خیال عاید صورت طبیعی می گردد، و دلیران 
را بزدلی آرد و بزدالن را دلیر کند و هر انسانی را خویی بخشد، که 

عکس خوی او بود. 
..........

بهرام گور را پسری یگانه بود کوتاه همت و دنی که کنیزان زیبا و 
خوش آواز بر او سخت مسلط گشته بودند. تا آن جا که به یکی از آنان 
عاشق شد. هنگامی که بهرام از این واقعه آگاه شد، کنیزک را گفت: 
وی را به گناهی متهم نما و بگو که من جز مردی بلند طبع و عالی 
همت را نشایم. پس از آن، پسر، ترک حاالت خویش گفت و هنگامی 
که به سلطنت رسید، از با شهامت ترین و صحیح الرای ترین پادشاهان 

محسوب افتاد.  

شیخ بهایی

هیچ صیادی از جویی حقیر که به گودالی می ریزد مروارید ی صید نخواهد کرد.            فروغ فرخزاد 

روز 13 فروردین یکی از پرکارترین روزهای خدا برای بانوان و خانم های 
خانه دار است. چرا که باید از ساعت اولیه روز بیدار شوند و به محل خدمت 
روزانه خود یعنی آشپزخانه برود و تازه مواظب باشد که احیانا ظرفی به ظروف 
دیگر نخورد و مقام عالی قدر خانه بدخواب شود. بعد از بار گذاشتن غذا، با 
تمام عواطف مادرانه با احتیاط وارد اتاق بچه شود و با چیدن بوسه ای از گونه 

بچه ها، آقازاده ها و بقیه را بیدار کند.
مردها در روز سیزده بدر بسیار زحمت می کشند چرا که باید کوچکترین 
اثری از دست پخت خانم ها را بر زمین مگذارند و با همساالن خود یک رقابت 
با  اکثر پدرها ترجیح می دهند که  این روز  باشند. در  کامال آگاهانه داشته 
دوستان خود خانواده را برای ساعتی رها کنند و مادرها هم با غرغر کودکان 

خود خوشی بگذرانند.
در،  دربه  دشمناتون  صدبرابر،  خوشیاتون  در،  به  سیزدتون  حال  هر  به 

رفیقاتون گل به سر و سیزده به درتون مبارک.
مریم رحیمی

13 فروردین 
)روز طبیعت(



را  پاهایش  بود،  نشسته  دیوارشان  لب  فقر 
تاب می داد، آجیل می خورد و آشغالهایش را می 
می  تماشا  را  دوقلوها  و  آنها  حیاط  توی  انداخت 

کرد.
از  دو تا پسربچه روی موزاییک های یک در میان 
از لب باغچه  جا درآمدۀ حیاط لی لی بازی می کردند. 
سنگریزه جمع می کردند، به طرف هم می انداختند و 
می خندیدند. سرگرمیشان همین بود، برای آنها که فقر 
نگاه می کرد  را  آنها  و  بود  لب دیوار خانه شان نشسته 
را چیده  که موزاییک های یک در میان درآمده حیاط 

اند زیر دیوار.
سنگ انداختن دوقلوها را به هم نگاه می کرد، بچه 
نشانه  جای  به  اگرنه  نشسته،  آنجا  او  دانستند  نمی  ها 
رفتن همدیگر، سنگ های بزرگتری برمی داشتند و می 
انداختند طرف او تا پرتش کنند از روی دیوار خانه شان 

بیافتد پایین.
بچه ها کاله شان را گذاشته بودند نوک سرشان، از 
بس توی سرما دنبال هم کرده بودند گرمشان شده بود 

اما صورت و نوک بینی شان از سرما سرخ شده بود.
صدای باز شدن در اتاق و تق تق دمپایی پالستیکی 
با سرعت می آمد توی حیاط  پله ها  از روی  مامان که 
از  قبل  بجنبند،  بیایند  تا  آورد  خودشان  به  را  ها  بچه 
شنیدن هر حرفی  2 تا پس گردنی محکم خوردند که 
پشت گردنشان را هم مثل گونه هایشان سرخ کرد. بعد 
2 تا ضربه صدای مامان بلند شد که می گفت خیلی بی 
عقلند که به طرف همدیگر سنگ پرت می کنند. بعد هم 
عادت همیشگی  به  و  اتاق  داد طرف  هلشان  یکی  یکی 

موزاییکها را که بابا صبح وقت رفتن جمع کرده بود، 
می گذاشت سرجایشان، تندوتند خم و راست می شد 
و این کار را می کرد. زیر لب غر می زد که خانه را 

گل برداشت.
می دانست بابا که بیاید دوباره موزاییکها را که 
وقتی رویشان راه می رفت تلق تلق صدا می کردند را 

درمیاورد و می گوید: ''اعصابم خرد شد''.
این اتفاق جدیدی نبود، مامان هم جواب حاضر 
آماده تو آستینش داشت و می گفت: ''خب، درستشان 

کن، اعصابت خرد نشه''.
هرچند بابا زیر چشمی، چشم غره ای می رفت 
و با حالت طلبکارانه ای می گفت: ''با کدوم پول؟'' و 
همیشه این را که می گفت بچه ها دیگر جرأت نمی 
کردند پول توی جیبی بخواهند برای خریدن لواشک 

و بستنی زمستانی.
آنها،  دیوار خانۀ  لب  از  آویزان  پاهای  آن  با  فقر 
کوله  توی  انداخت  می  و  دزدید  می  هم  را  فکرشان 

پشتی اش که بیشتر شبیه گونی بود.
داشتن  فکر  ها،  بچه  از  را  داشتن دوچرخه  فکر 
پیراهن گلدار با دامن تحت آبی را از مادر و فکر صبح 
به صبح با ماشین سرکار رفتن را از پدر می دزدید و 
می انداخت توی کوله پشتی اش که پر از شعله های 
آتش بود، فکرها را جزغاله می کرد. خیالش که راحت 
می شد دوباره آجیلش را می خورد و آشغالش را می 
انداخت توی حیاط آنها و به جّرو بحث بابا و مامان، 

شادی بچه ها و دعواهایشان نگاه می کرد.
خواب  یعنی  ماند،  خواب  فقر  روز  یک  اینکه  تا 
دم  شد.  بیدار  سحر  کلۀ  ها  بچه  از  یکی  نماند،  که 
نشده  بیدار  هیچ کس  هنوز  وقتی  اذون صبح  دمای 
روی  گاز  اجاق  روی  مامان  کتری  هنوز  وقتی  بود، 
پر  را  اتاق  چای  و  بخار  بوی  و  زد  نمی  قل  میزشان 
اش  تنبلی  اما  دستشویی  برود  خواست  می  بود.  نکرده 

آمد برود توی حیاط.
قل خورد این طرف، قل خورد آن طرف، ولی نشد 
کاش  ای  کرد  فکر  که  بود  وقت  آن  گرفت،  درد  دلش 
یک خانۀ بزرگ داشتند که دستشویی اش توی اتاق بود 
آنها مجبور نمی شدند روزهای سرد زمستان دمپایی  و 
بودند  شده  سنگ  مثل  که  را  زده  یخ  های  پالستیکی 

بپوشند و بروند توی حیاط.
بود  خوابیده  که  فقر  و  باالتر  و  باال  رفت  فکر  این 
نتوانست آن را بدزدد و فرو کند توی کوله پشتی اش که 

بیشتر شبیه گونی بود.
دوست  نداشت،  دوست  را  فکرها  جور  این  فقر 
نداشت  دوست  بکنند،  شدن  پولدار  هوس  آنها  نداشت 
دلشان پلو و چلو بخواهد، دوست نداشت! حوصله نداشت 

باروبندیلش را جمع کند و برود.
می  پیدا  برای خودش  دیگری  معلوم جای  کجا  از 
کرد، توی اون محله لب هر دیواری یکی از این خاندان 
فقری ها نشسته بود. پاهایش را تکان می داد، آجیل و 
تخمه می خورد، بعضی هاشان هندوانه و آشغالش را می 
خوابید  می  وقتی  فقر  صاحبخانه.  حیاط  توی  انداختند 
برای آنها خواب هم می دید، خوابش ریشه می زد زیر 
دیوار  جای  یک  دیدند  می  دفعه  یک  شان،  خانه  دیوار 

طبله کرده و دارد می ریزد.
اما آن روز صبح  بیدار می شد،  فقر صبح به صبح 
نفهمید یکی از بچه ها زودتر بیدار شده و دلش یک خانه 
بزرگ تر خواسته، یک آرزو که توی دلش مانده، فکرش 

پرواز کرده رفته.

بی  دوقلوها  از  یکی  ها،  بچه  بازی  همیشگی  وقت 
بود  کرده  صبح  که  آرزویی  بود،  فکر  توی  بود،  حوصله 

داشت بزرگ و بزرگ تر می شد.
برادرش تنهایی بازی می کرد، تنهایی هم که بازی 
می کرد، آروم بازی می کرد. گوشۀ باغچه می نشست با 
موزاییک های کنده شده برای خودش حصار درست می 
کرد، نه می خندیدند، نه شوخی می کردند نه دنبال هم 

می دویدند، نه توی سروکلۀ هم می زدند.
حوصلۀ فقر سر رفت، اینها چیزهایی نبودند که او را 
سرگرم کنند. دم دمای ظهر، پیش خودش گفت: ''یک 
و همین که  بود  بزنم''. چشمهایش سنگین شده  چرت 

این را گفت زود خوابش برد.
همان موقع که خوابش برد، مامان خم شده بود کف 
زمین  روی  را  سایۀ خودش  که  سابید  را می  آشپزخانه 
دید. دلش خواست سایۀ یک گردنبند توی گردنش تاب 

بخورد و نگینش توی نور آفتاب برق بزند.
فقر بی دل و دماغ از خواب نیمروز بیدار شد، هیچ 
خبری از هیاهوی توی خانه نبود. مامان هم دل و دماغ 
جا زدن موزاییک ها و جّروبحث با بابا را نداشت. مامان 
کرده  کز  دیگر  گوشۀ  یک  دوقلوها  از  یکی  گوشه،  یک 
بودند و توی خیاالت خودشان بودند. بابا نگران شده بود، 
وقتها  بیشتر  بود،  افتاده  اتفاق  آنروز کمتر  تا  که  چیزی 
عصبانی بود و ناراحت تا نگران. اما آن روز نگران شد و 
فکر کرد ای کاش قدری پول ته جیبهایش داشت، با یک 

جعبه شیرینی می آمد توی خانه همه را می خنداند. 
یکهو پسرش صاف صاف آمد جلویش، قد سینه اش 
به زانوی بابایش می رسید. خودش را چسباند به زانوی 
گفت:  دار  کش  صدای  با  پایین.  انداخت  را  سرش  بابا 
''بابا'' و با انگشتهایش چیزی را خیالی به هم فشار داد و 

پرسید: ''چرا دستشویی ما توی خانه نیست؟''
تا حاال کسی این سوال را از پدر نپرسیده بود.

بابا به مامان و برادر دوقلو به همدیگر زل زدند به 
پسرکوچولو و پیش خودشان گفتند: ''چرا؟''

را گرفته  بود، سرش  رفته  فقر حسابی سر  حوصلۀ 
به آسمان و سوت می زد که یکدفعه چیزهایی  رو  بود 

توی آسمان دید.
اُه، اُه، اُه! این همه فکر و خیاالت کی از دستش در 
رفته بود؟ حاال خیلی از او دورتر شده بودند که دستش 

به آنها برسد.
دو زانو نشست لب دیوار و با کنجکاوی گوشه کنار 
حیاط را نگاه کرد، ببیند باز هم خبری از این جور فکرها 
بّپر  بّپر  دوقلوها  تا   2 باز شد،  اتاق  در  که  نه؟  یا  هست 

پریدند وسط حیاط.
مامان مثل همیشه گفت: ''یواش تر''

دوباره  جان،  ''آخ  گفت:  خودش  پیش  فقر 
سرگرمی''.

اما وقتی بابا با یک کلنگ پشت همه آمد توی حیاط 
فکر دیگری کرد.

را  کلنگ  و  دستشویی  دیوار  سراغ  رفت  صاف  بابا 
محکم زد به دیوار، بچه ها پریدند باال و پایین و دست 

زدند. و دیوار زیر پای فقر لرزید.
آن دیوار همان دیواری بود که سالها فقر رویش جا 

خشک کرده بود.
دیوار خراب شد.

فقر از روی آن بلند شد، کوله پشتی اش را انداخت 
روی کولش و از آنجا دور شد و رفت...

صدیقه مالیی
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بهتر است او را به جایی قفل 
کنم تا اینکه از دستش بدهم.

دردناک  چهره  دو  عکس  این 
کند:  می  بازگو  را  چین  کشور  از 

''مافیای دزدی کودک؛ فقر.''
 مطلب نوشته شده در زیر عکس 
که در روزنامه متروی گوتنبرگ سوئد 

چاپ شده را می آورم:
کودکان  برای  کودک،  ''مهد 
تاکسی  است.  گران  بسیار  چین  در 
چوالیو(  )چن  چینی  ران  دوچرخه 
توان پرداخت هزینه مهد کودک پسر 
به  رو  این  از  ندارد.  را  اش  ساله  دو 
دنبال تهیه یک زنجیر کلفت و قفل 
تیر  به  را  اش  ساله  دو  پسر  تا  افتاد 
خیال  آرامش  با  تا  کرده  قفل  برقی 
را در خیابانهای پکن  مسافران خود 

به مقصد برساند. چن همواره نگران 
است که پسر دوساله اش ربوده شود. 
او می گوید مدتی پیش دختر چهار 

ساله اش را ربودند.''
به عکس خیره شوید. در هوای 
و سرد  کلفت  زنجیر  زمستانی،  سرد 
چگونه از میان آستینها و پاچه های 

شلوارش عبور داده شده است.
این چهره واقعی چین مائوئیست 
گرایی  کپی  قمار،  فقر،  مافیا،  است. 
های  شاخص  سیاسی  فحشای  و 
کبیر  مائوی  آفتاب  شهر  مفتخرانه 
از خراب کردن معابد  است که پس 
بودا و الئوتسه و کنفسیوس بر خرابه 
به  سرش  اخالق  نهاد.  بنا  آنها  های 

شن فرو رفت.
تا به حال فکر می کردم  طراح 
منظور  به  را  دیوار  این  چین،  دیوار 

جلوگیری از ایلغار ملیت های اطراف 
چین بنا نهاد؛ اما اکنون در یافته ام 
ممانعت  بود.  این  داستان عکس  که 
زمین  سر  دیگر  چپاول  و  ایلغار  از 
دیوار  بود.  چینیان  خود  بدست  ها 
را  چینیان  است.  ریخته  فرو  اکنون 

جدی بگیریم. 
اداره  که  بدانید  است  جالب 
مالیات دولت سوئد، کنترل شدیدی 
بر در آمدهای پولی سیاه، بخصوص 
این  ولی  دارد  خارجیان  میان  در 
سوئد  مقیم  های  چینی  بر  کنترل 
دانند  می  زیرا  شود؛  نمی  اعمال 
پولهای  هفته  آخر  چینیان  این  که 
دولتی  کازینوهای  در  را  سیاهشان 

سوئد تحویل خود دولت می دهند

رضا. ط از سوئد

برخی منابع خبری جهان از انتشار جزئیات 
شخصی  خودروی  در  رفته  کار  به  فناوریهای 
رئیس جمهور جدید آمریکا خبر داند. به گزارش 
فوق  لیموزین  یک  خودرو  این  مهر،  خبرگزاری 
مدرن است که به لطف استفاده از طیف گسترده 
ای از فناوریهای روز دنیا به یکی از امنیتی ترین 

خودروهای جهان تبدیل شده است.
درب این خودرو 20 سانتمیتر قطر داشته و 
به جهت استفاده از آلیاژهای فلزی بسیار سنگین 
وزنی معادل درب کابین هواپیمای بوئینگ 747 

دارد.
در  ای  گونه  به  خودروی  این  های  شیشه 
با  تواند  اوباما می  تنها  اند که  آن جاسازی شده 
فشردن دکمه مخصوص آنها را پایین و باال ببرد.

فناوری           و  تاپ  لپ  جز  به  خودرو  این  در 
ارتباطی  خط  و  ای  ماهواره  تلفن  از   Wi-Fi
نیز  پنتاگون  و  جمهور  رئیس  معاون  با  مستقیم 

استفاده شده است.
به گزارش مهر، باک این خودرو نیز با استفاده 
از پوشش فومی بسیار مستحکمی پوشیده شده 
است تا درصورت برخورد بسیار شدید خودرو با 

موانع نیز منفجر نشود.
نکته جالب در این خودرو، شیشه درب قسمت 

جزئیات ماشین اوباما
راننده است. این شیشه تنها 7/5 سانتیمتر پایین 
می آید تا راننده بتواند با عوامل امنیتی صحبت 
داخل  از  را  عبور  مخصوص  فیشهای  یا  و  کرده 

خودرو پرداخت کند.
فوالد،  فلزات  از  ترکیبی  نیز  خودرو  شاسی 
تیتانیوم، آلومینیوم و سرامیک است که استحکام 

قابل توجهی به کل آن داده است.
استفاده  Digg.com، در  اساس گزارش  بر 
از تایرها نیز دقت خیره کننده ای شده است. این 
تایرها تقریبا هیچ گاه پنچر نمی شوند و به جهت 

استفاده از الیه فلزی در زیر الیه های رویی، حتی 
در صورت تکه تکه شدن تایر نیز خودرو می تواند 

با سرعت باالیی از محل حادثه فرار کند.
در داخل بدنه خودرو، اسلحه ویژه ای مجهز 
همچنین  دارد.  قرار  قرمز  مادون  فناوری  به 
بدنه  این  در  نیز  اوباما  از  خونی  واحد  چندین 
جاسازی شده است تا در مواقع لزوم از آن برای 
تصادفات  جریان  در  جمهور  رئیس  جان  حفظ 

استفاده شود.

کودکی در زنجیر!

 خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .       اُرد بزرگاجتماعي 
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مقدمه:
ما یک نفریم، در مرام ما نیست، خودمان را 
''ما'' خطاب کنیم، ما احترام به خودمان را آبا و 

اجدادی به ارث بردیم و حفظ کردیم.
اداره ای هستیم که اساسًا  ما کارمند  حاال 

بهر ثواب و کار خیر بنا شده است.
انشاا... که مقبول افتد.

را  بود، کارها  نو  از سال  قبل  روز کاری  آخرین 
تعطیل کردیم و گازش را گرفتیم طرف خانه که چیز 

عجیبی توجهمان را جلب کرد.
چقدر  اش  قیافه  خیابان،  کنار  زدیم  یکدفعه 
برایمان آشنا بود، انگار هر روز و هر ظهر و بعدازظهر 
و هر شبی از هزار شبی که در اداره بودیم، او را دیده 
بودیم، دنده عقب گرفتیم، خودش بود، افسار االغی 
در دست لب خیابان ایستاده و در دست دیگرش تکه 
کارتن پاره ای که رویش نوشته بود ''فروشی''. ما که 
از صبح بهر ثواب چشم باز می کردیم و به اداره مان 
می رفتیم، پیش خودمان گفتیم: ''بد نیست این شب 
عیدی و آخر سالی، همچنان ثواب کنیم'' و بگوییم: 
''جناب، َخَرت به َچند؟'' الزم به ذکر است که پیش 
خودمان فکر کردیم، ممکن است با واژه ی پدر جان، 
و  بدهد  او دست  به  بودن  احساس خودمانی  زیادی 

بخواهد خرش را به ما قالب کند.
نداشتیم، گفتیم  را  َخر  ما که قصد خرید  البته 
هم  چشم  توی  چشممان  زمانی  بپرسیم،  ثواب  بهر 
ما  از  بگوید هیچ کس  نیاید شکایت کند  بوده، فردا 

نپرسید: ''خرت به چند؟''
خالصه دنده عقب را گرفتیم و آرام به او نزدیک 
در  که  همانگونه  و  زدیم  پایین  را  شیشه  و  شدیم 
افکارمان به نتیجه رسیده بودیم، پرسیدیم: ''جناب، 

خرت به چند؟''
فروشی  که  ''خر  گفت:  و  خندید  پیرمرد 

نیست؟''  
گفتیم: ''مردک مردم را سر کار گذاشته ای، پس 

چرا روی کارتن پاره ات نوشته ای فروشی؟!''
گفت: ''نترس برادر جان! کسی تا به حال از من 

سوالی نپرسیده که سرکار باشد.''
گفتیم: ''پس ما چه؟ ما که پرسیدیم! دست شما 

درد نکند.''
گفت: ''خرم فروشی نیست، شما هم که خریدار 
خر نیستی که از ماشینت پیاده نمی شوی، محتویات 

خورجین خرم فروشی است!
گفتم: ''آها! حاال چی هستند آن محتویات؟''

گفت: ''ترشی''!
پیش خودمان گفتیم، بد نیست! هم ثواب است 
هم ترشی کنار سبزی پلو ماهی مان جور می شود.''

''ترشی این روستایی ها خوشمزه می شود.''
پالستیکی  هایی  دبه  که  را  محتویات خورجین 

بودند خریدیم.
هفت  ''به  گفت:  ترشی چیست؟  اسم  پرسیدیم 

َخِرت به چند؟

سعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد      پاسکالاجتماعي 

بیمار می ماند.''
و  کرد  پر  را  ماشین  پر  گل  و  سرکه  بوی 

دهانمان را آب انداخت.
افتادیم،  گیر  که  نوروزی  ترافیک  اولین  پشت 
بهترین کار را این دیدیم که ناخنکی به این ترشی های 

خوش بو بزنیم و در یکی از دبه ها را باز کردیم...
در ترشی را باز کردن همانا و بند بند تنمان 

لرزیدن همانا!
قالب  ما  به  بود که مردک  ای  این چه ترشی 
بند  بند  بود،  کرده  مسخره  پاک  را  ما  بود؟  کرده 
قانون جامع حمایت از معلوالن را انداخته بود توی 
سرکه، آنقدر که رنگ از رخ بندها و تبصره ها پریده 

بود. باید به او بفهمانیم با که طرف است.
به اولین دور برگردان که رسیدیم، دور زدیم، 
که  دیدیم  را  مردک  بود،  آمد  جوش  به  خونمان 
فروشی  تابلوی  و  ایستاده  خیابان  کنار  طور  همان 

در دست به ریش ما می خندد. 
حاال او را خوب یادمان آمده بود...

دبه  و  شدیم  پیاده  ماشینمان  از  عصبانیت  با 
ی ترشی در دست به سویش نشانه رفتیم که: ''تا 
دیروز پله های )پله ها را با تاکید گفتیم( این اداره 
بندهای  و  آمدی  و  رفتی  که  بس  کردی  صاف  را 
را  قانون  حاال  کشیدی.  رخمان  به  را  جامع  قانون 

ترشی می اندازی؟!''
خندید و گفت: ''اشتباه کردم آقاجان!،چیزی را 
که به کار نیاید بهتر است ترشی انداخت تا نگندد. 
حاالها  حاال  خدا  شکر  است،  کوچک  هنوز  پسرم 

گذرش به اداره شما نمی افتد.''

پایین  و  رفتن  باال  جای  به  گفتم  خودمان  پیش 
کردن این پله ها و پیله کردن به شما و به رخ کشیدن 
قانون و زور زدن برای اجرایش، به جای خسته و مانده 
به خانه رفتن و نای حرف زدن نداشتن و زانوی غم بغل 
گرفتن و نگران آینده ی او بودن و غصه ی سالها بعد 
را خوردن بهتر است بنشینیم توی خانه و برای پسرم 
بخوانم  بگیرد،  یاد  خواندن  که  بخوانم  بخوانم،  کتاب 
چشمش به دست دیگران نباشد، بخوانم منتظر نباشد 
کسی کاری برایش بکند، بخوانم که بداند پاهایش هر 
بایستد،  خودش  پای  روی  باید  باشد  نحیف  هم  قدر 
و  بفهمد  زود  سردواندش،  کسی  اگر  بداند  که  بخوانم 

دور خودش نچرخد، بخوانم که...
...

آن همه احترام و جاه و جالل که برای خودمان 
ناغافل شکست. خودم را دیدم که یکه و  قایل بودیم، 
تنها و خجالت زده مقابل پدری ایستاده که هّم و غمش 
آینده ی پسر معلولش است. صبح تا شب می دود تا 

فردا پسرش جایی کم نیاورد.
ماشینم،  از  شلوارم،  و  کت  از  خودم،  از  شکستم، 

خجالت کشیدم.
استیشن  پلی  توی خانه  پای سالم  با 2  پسر من 

بازی می کرد و از عالم و آدم شاکی بود.
از  و  خواند  می  کتاب  گیرش  زمین  پسر  برای  او 

عالم با خبرش می کرد.
شب سر سفره ی شام عید، اگر ماهی بی استخوان 
هم داشتیم از گلویم پایین نمی رفت چه برسد به ماهی 

سفید که پر است از استخوان های ریز و درشت...
صدیقه مالیی
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دنیا دو روز است. آن روز که با تو نیست صبور باش و آن روز که با توست مغرور نباش 
زیرا هر دو پایان پذیر است. ادب و هنر

در  م   1889 نوامبر   )14( در  حسین   طه   
به  سالگی  سه  سن  در   . است  شده  متولد  مصر 
گشته  نابینا  و  گردیده  مبتال  توّرم چشم  بیماری 
دهکده  مدرسه  در  او  ابتدائی  تحصیالت  است. 
برای فراگرفتن قرآن آغاز گردید. در سال 1902 
آنجا  در  فرستاد.  ااَلَزَهر  دانشگاه  به  را  او  پدرش 
به تحصیل زبان عربی و ادبیات و تمدن اسالمی 
و حکمت الهی پرداخت و در سال 1912 ناگزیر 
شد ااَلَزَهر را بدون گرفتن هیچ گونه مدرک علمی 
که  کردند  قضاوت  چنین  او  استادان  کند.  ترک 
اعطای دیپلم به کسی که طبعی چنان سرکش و 
خودرای دارد کار خطرناکی است . وی با روزنامه 
سپس  کرد،  آغاز  را  خود  فعالیت  اولین  نگاری 
مشهور  نامه   پایان  و  گردید  وارد  مصر  بدانشگاه 
و ممتاز خود رادرباره شاعر فیلسوف بنام ''ِذْکری 
نوشت . در سال 1914 دانشگاه او را  ابی العالء'' 
فرستاد.  فرانسه  به  و  نمود  علمی  مطالعات  مامور 
سالهای اول جنگ را ابتدا در شهر مونپولیه  و بعد 
زبانهای  تحصیل  به  آنجا  در  گذرانید.  پاریس  در 
التین و یونانی پرداخت و لیسانسیه در ادبیات شد 
و سپس به اخذ دیپلم در تحصیالت عالی نائل آمد 
نامه  تحصیلی خود را که درباره  اصول  پایان  و 
عقاید اجتماعی ابن خلدون بنام ''فلسفه اجتماعی 
در  گذرانید.  سوربن  در  بود  نوشته  خلدون''  ابن 
سال 1917 با دختر محصلی که با او در سوربن 
و  پسر  دارای یک  و  نمود  ازدواج  میکرد  تحصیل 

یک دختر شد..
مشاغل: در سال 1919 طه حسین به مصر 
ادبیات  دانشکده   استادی  سمت  به  و  برگشت 
منصوب گردید و فعالیت های روزنامه نگاری خود 
را تعقیب کرد. در سال 1932 بریاست دانشکده 

ادبیات )دانشگاه قاهره ( انتخاب شد ولی چون در 
اوامر دیکتاتوری ملک فواد اول مقاومت میکرد و با 
دستورهای او مخالفت می ورزید از خدمت برکنار 
شد. در سال 1936 به مقام سابق دوباره منصوب 
وزارت  معاونت  مقام  1942به  سال  در   . گشت 
دانشگاه  ریاست  سپس  و  شد  برگزیده  فرهنگ 
تاسیس  را  آن  و  گردید  محول  او  به  اسکندریه 
کرد. در سال 1950 وزیر فرهنگ شد و تعلیمات 
مجانی دوره  مقدماتی و ابتدائی و متوسطه را برقرار 
)ناحیه  آسیوت  دانشگاه  تاسیس  به  و سپس  کرد 
ای در مصر علیا( پرداخت . عالوه بر این ، تاسیس 
ایجاد  و  مادرید  در  اسالمی  تحصیالت  انستیتوی 
کرسی در شهر نیس و تاسیس مدرسه زبان های 
مختلف در قاهره از اموری است که تحت توجهات 

او انجام گرفت .
در سال 1955 به ریاست انجمن رجال ادب 
مصر انتخاب گردید و در سال 1956 به عضویت 
شورای عالی ادب و هنرهای زیبای مصر منصوب 
شد. و به عضویت فرهنگستان مصر و فرهنگستان 
ادبی پاریس و فرهنگستان تاریخی مادرید پذیرفته 
مایانس  های  فرهنگستان  عضو  حسین  طه  شد. 
)آلمان ( و دمشق و طهران و بغداد و رم نیز بوده 
های  دانشگاه  افتخاری  دکترای  دیپلم  اخذ  به  و 
مونپولیه ، و لیون و آتن و رم و اکسفورد و مادرید 

نایل آمده است .
امتیازات و مدال ها و نشانها: دارنده مدالهای 
و  عراق  و  سوریه  و  لبنان  و  مصر  ازدولت  متعدد 

فرانسه و اسپانیا و بلژیک و یونان است .
به  خصوصی  یا  و  رسمی  بصورت  مسافرتها: 
ممالک فرانسه ، انگلستان ، هلند، بلژیک ، سویس، 
 ، ، سوریه  لبنان   ، یونان  اسپانیا،  ایتالیا،   ، اتریش 

فلسطین ، عربستان مسافرت کرده است . در تمام 
نماینده  و  کرده  شرکت  مستشرقین  های  کنگره 
کشور مصر در کنفرانس های یونسکو بوده است .

نام  »روزها«  که  مشهورش  کتاب   : آثارش 
 ، فرانسه  جمله  از  زبان  دوازده  از  بیشتر  به  دارد 
انگلیسی ، آلمانی ، ایتالیایی ، اسپانیولی ، روسی، 
آثار   . است  ترجمه شده  غیره  و  و چینی  فارسی 
جمله  از  میشود  جلد  چهل  از  متجاوز  متعددش 
ادبی  و  اجتماعی  مطالعات  و  بسیار  های  نوول 
 ، تاریخی  انتقادهای  و  برد  نام  میتوان  را  مختلف 
از  از جمله  است  متعدد  های  ترجمه  را  او  نیز  و 
فرانسه ترجمه   زبان  از  و   ) یونانی قدیم )سوفکل 
بعضی آثار راسین و آندره ژید که دوست عزیز او 
بود آثاری دارد. کتاب '' آینده تعلیم و پرورش در 
او بزبان انگلیسی ترجمه شده و در امریکا  مصر'' 

انتشار یافته است .
نوبل  جایزه   برای  مکرر  حسین  طه  نام 
در  هفته  هر  حسین  طه   . است  پیشنهادشده 
مقاالتی  مصر  روزنامه  مهمترین  الجمهوریه 
وی  کرد.  می  تدریس  دانشگاه  در  و  مینگاشت 

کتابی نیز درباره  دموکراسی تالیف کرده است.

گردآوری: میناجانی
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دیشب خواب قشنگی دیدم، دو فرشته ی زیبا به طرف من آمدند و 
به من گفتند که می خواهند چشمهای من را برای خدا هدیه ببرند.

خیلی خوشحال شدم. چشمهایم را به راحتی برداشتم و در کادوی 
زیبایی گذاشتم تا مالیکه اون دو تا چشم را برای خدا هدیه ببرند.

... امروز برای من روز سرنوشت سازی است. بعد از یک ماه باند چشم 
های من باز می شود. امروز معلوم می شود که بعد از این می توانم دنیا 

را دوباره ببینم یا نه.
صدای تپش قلب مادرم رو می شنوم که تند تند می زنه و صدای 
لبهاشو که داره ذکر میگه و صدای پای پدرم رو که تا االن 121 بار از 

اتاق به این طرف و آن طرف رفته.
از پدر و مادرم خواهش می کنم که چند لحظه ای آروم بگیرند و 
به حرفهای من گوش بدهند. اونا آروم نمی گیرند. اما پای حرفهای من 

می نشینند.
پدر خوبم، مادر مهربونم، می خوام قبل از اینکه آقای دکتر بیاد و باند 

چشمهام رو باز کنه، یه چیزی بهتون بگم:
برای من فرقی نمی کنه که این دنیا رو دوباره ببینم یا نبینم، این 
رو  امانتش  اگه خدا خواست   ، امانت خداوند پیش من هستند  چشمها 
زودتر از من بگیره، وظیفۀ من سبکتر می شه و اگه امانتش رو از من 
نگرفت، بر من منت گذاشته و من رو قابل دونسته تا باز هم از امانتش 
نگهداری کنم، پس خواهش می کنم هر اتفاقی افتاد ، فقط به خدا توکل 

کنید.
دیگه صدای ضربان تند تند مادرم را نمی شنیدم. اما صدای ذکرش 
هنوز می اومد و پدرم هم آروم کنار تخت من نشسته بود و دستم رو 
گرفته بود. آرامش اونو کاماًل احساس می کردم. وقتی آقای دکتر اومد 
هر سه نفر ما آروِم آروم بودیم. دکتر از اینهمه آرامش تعجب کرده بود، 
به کنار تخت من رسید، گفت: حال دخترمون  اما چیزی نگفت. وقتی 

چطوره؟
استرس نداری که؟!

گفتم نه آقای دکتر، چرا استرس ، توکل به خدا.
به من گفت  و  برداشت  از چشم های من  آروم  رو  باند  آقای دکتر 
چشمهات رو آروم باز کن. باز کردم. اما هیچی ندیدم و فهمیدم آن دو 
مالئکه چشمهام رو برای خدا هدیه بردند. امشب باز هم اون دو تا مالئکه 
اومدند و پیغامی رو از طرف خدا برام آوردند. اون دو فرشته به من گفتند: 
خدا گفته ''خیلی منتظرت هستم تا یک جفت چشم قشنگ تر از اونی 

که به من هدیه دادی، به تو هدیه بدم''
دنیا لطفی

به  وقتی  شناخت  نمی  پا  از  سر  بود.  شده  عاشق  دنیا 
بود.  نبود که عاشقش شده  زمانی  دیر  فکر می کرد.  عشقش 

شاید نزدیک به هشتاد روز ...
شمارش دقیق روزها را داشت. هر روز بیشتر از روز قبل 
عاشق می شد. شب و روز به عشقش فکر می کرد. بارها او را 

دیده بود اما این بار....
شوند.  خبردار  عشقش  از  دیگران  نداشت  دوست  چندان 
ندانستن دیگران برایش مقدس بود. می خواست این راز برای 
او  بدانند  همه  خواست  می  هم  گاهی  گاه  اما  باشد.  خودش 
عاشق است. در طول حیاتش از عشق زیاد شنیده بود اما حاال 
می  دیگر  را  عشقش  دید.  می  عاشقی  هر  از  عاشقتر  را  خود 

پرستید. او هر روز عاشق بود. اما...
شاید از اول هم می دانست روزی ، روز جدایی خواهد آمد 
و حال به آن روز نزدیک و نزدیکتر می شد. بیقرار بود. چه زود 
باید از عشقش جدا می شد. او که می دانست روزی از عشقش 

جدا می شود ، چرا عاشق شده بود؟ خودش هم نمی دانست.
دیدن  آخر  روز  داد.  رخ  اتفاقی  هر  از  زودتر  اتفاق  آن  و 
عشقش بود. برای او ثانیه ها به سرعت می گذشت و روز برای 
او خیلی زود گذشت. تا طلوع دیگر خورشید فرصت داشت تا 
عشقش را ببیند. و شب هم چندان تفاوتی با روز نداشت و به 
سرعت می گذشت. او زمان را از دست می داد و لحظه لحظه 
به موعد خداحافظی نزدیک می شد. نمی دانست چگونه جلوی 
زمان را بگیرد. نگاهی به آسمان کرد و از آسمانیان خواست تا 

دقایقی را بیشتر به او فرصت دهند.
و آرزویش به پاسداشت عشق برآورده شد، دقایقی دیگر به 
آن شب افزوده شد. و آن شب طوالنی ترین شب سال شد تا 

دنیا، عشق را، پاییز را، بیشتر ببیند.
مرتضی رویتوند

...تالايرومچند
 از همان لحظه که به فکر کردن خو می گیرید در راه ترقی گام بر می دارید.     پستالوژیادب و هنر 
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شعر
تفکر یک دختر معلول

درغروبی سرد، شهر با غوغای بیگانه، می رهاند عابران خسته از هر چیز.
کورسویی می دهد در کوچه ای تاریک.

در اتاق تنگ، دختری با شانه ای در دست، ریخت دلتنگ از زمان و زندگی
جلوه ای از خویش را در آینه می بیند اما شیشه هایش تار،

چوبدستی، یار دیرینش
همزبان داستان تلخ و شیرینش، قصه ای را ناگفته ماند
چشمهایش می کشاند تا پس دیوار، اما شوق یک دیدار 

می کشاند باالیش بر ورای شهر، اگر پایش توان زندگی را، برنمی تابد.
هراسی برنمی دارد، باز می گردد به سوی آینه، با شانه ای در دست

می خرامد شانه اش بر موج گیسو
چون شبی در باد، پنداری هوا را با درختان، می نشاند با نوای شرم

برق چشمانش
از آینه بر پایش، به پایین می خزد، چون موج که بر باال و پایین می رود، تا ساحل دریا

لحظه ای در خویش می ماند، نرم نرمک باز می گردد. به سوی بسترش چون تاک
و در اندیشه ی فردا، برای یافتن در بستر تاریخ

به سان رعد در جمعیتی انبوه
طراوتهای بودن را، با هزاران شانه می جوید، برای زندگی در باد

احمد آملی '' فرد نابینا ''

چشم من
تو در وجود منی،

ز چه رو بیگانه ز منی؟
گرچه از من بریده ای، چون جان شیرین دارمت دوست.

چشم من!
به من بگو که آیینه چیست؟

شب را دریافتم
روز چگونه است؟

چشم من!
سرخی، سفیدی، سبزینه ها را

چگونه تعبیر کنم؟
من وامانده ام از این همه رنگ ها چهره های آشنا.

چشم من!
آیا عشق هم رنگی به سان 

خزه های بسته بر درخت، رنگی عارفانه دارد؟
چشم من! 

عشق را شناخته ام،
 دردی است که 

عنصر زمان
عاجز از فراق اوست

چشم من!
بیگانه های آشنا، مرا که نه، با عصایم شناختند.

من با کدامین درد 
عشق و زندگی را، در خلوتی آشکار

نه بازمانده از تاریکی و نور
تعبیری مستانه کنم؟!

احمد آملی

هیچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده ی شعری، شاعر آن لحظه ی شعر است.          پابلو نروداادب و هنر شعر



حكات

طبيب روح و داروی جان

روزی سقراط ، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی 
او پاسخ داد:   ، را پرسید  ناراحتی وی  ناراحت و متاثر است. علت 
''در راه که می آمدم یکی از  آشنایان را دیدم. سالم کردم جواب 
نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت و من از این طرز 

رفتار او خیلی رنجیدم.'' 
معلوم  ''خب   : گفت  تعجب  با  ''مرد  رنجیدی؟  ''چرا  گفت:  سقراط 

است، چنین رفتاری ناراحت کننده است.''
سقراط پرسید: ''اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده و 
از درد و بیماری به خود می پیچد، آیا از دست او دلخور و رنجیده 

می شدی؟''
مرد گفت: ''مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم. آدم که از بیمار 

بودن کسی دلخور نمی شود.'' 
چه            و  یافتی  می  احساسی  چه  دلخوری  جای  ''به  پرسید:  سقراط 

می کردی؟'' 
مرد جواب داد: ''احساس دلسوزی و شفقت و سعی می کردم طبیب 

یا دارویی به او برسانم.'' 
سقراط گفت: همه ی این کارها را به خاطر آن می کردی که او را 
بیمار می دانستی، آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود؟ و آیا کسی 
که رفتارش نادرست است ، روانش بیمار نیست؟ اگر کسی فکر و 
روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود؟ بیماری فکر 
و روان نامش ''غفلت'' است و باید به جای دلخوری و رنجش ، نسبت 
به کسی که بدی می کند و غافل است، دل سوزاند و کمک کرد و 

به او طبیب روح و داروی جان رساند. 
و  مگیر  دل  به  کینه  و  مشو  دلخور  هیچکس  دست  از  پس، 
بدان که هر وقت کسی  از دست مده و  را هرگز  آرامش خود 

بدی می کند، در آن لحظه بیمار است.

کشفيات انسان
انسان پدیده ای است که به فتح هیمالیا می رود، به کشف 
یک  تنها  کند.  می  سفر  ماه  به  یابد،  می  دست  آرام  اقیانوس 
درون  آن  و  کند  نمی  تالش  آن  کشف  به  که  است  سرزمین 

خودش است! 

روزی دو مرد عازم ماهیگیری شدند، یکی 
از آنها، ماهیگیری بسیار کارکشته و متبحر بود و 
دیگری سررشته ای از این کار نداشت. هر بار که 
ماهیگیر ماهی بزرگی را صید می کرد، بالفاصله 
تا  انداخت  می  یخ  از  پر  ظرف  یک  در  آنرا 
بار  هر  اما  نشود.  فاسد  و  بماند  تازه  و  تر 
که ماهیگیر بی تجربه یک ماهی بزرگ صید 
انداخت.  می  آب  به  را  آن  دوباره  کرد،  می 
این  شاهد  شب  هنگام  تا  متبحر  ماهیگیر 
تمام  دوستش  دید  می  اینکه  از  بود،  ماجرا 
مدت وقتش را تلف می کند، سرانجام کاسه 
چی  هر  چرا  پرسید:  و  شد  لبریز  صبرش 
ماهی بزرگ صید می کنی دوباره توی آب 
داد:  جواب  تجربه  بی  ماهیگیر  انداری؟  می 
تابه  یه  فقط  من  اینکه  برای  معلومه،  خوب 

کوچک دارم!

داستان ماهیگیر

وقتى نهال آزادی ریشه گرفت به سرعت رشد ونمو مى کند.              جورج واشنگتن
ادب و هنر 
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من هرگز به آینده فکر نمي کنم، چرا که خودش به زودي خواهد آمد.
آلبرت انيشتين

39

ادب و هنر 

پانزده سال از خطهای روی پیشونیم میگذره 
اما هنوز هیچ کس نمی تونه این خطهای سیاه 
این خطها  اون کسی که خودش  رو بخونه جز 
عجله  با  ها  دقیقه  و  ها  ثانیه  کرده.  نقاشی  رو 
پیشی  هم  از  و  کنن  می  دنبال  همدیگرو 
میگیرن. شاید اونا هم از اینکه روزهای خوبی رو 
در کنار همۀ سختیهام می گذرونم خوشحالن و 
لذت می برن و یا شاید از روی حسادت به فکر 

تالفی بیفتن.
با  ابتدایی  مثل  هم  رو  راهنمایی  دوران 
دورۀ  وارد   20 معدل  با  و  گذروندم  موفقیت 
مثل  تحصیلی  سال  اوایل  شدم.  دبیرستان 
سالهای قبل کاماًل جدی و پرتالش بودم اما کم 
شدم  همکالسیام  از  گروههایی  جمع  وارد  کم 
و با کمال میل در بحثاشون که هیچ ربطی به 
درس نداشت حاضر می شدم و این باعث شد تا 
حدودی از درس غافل بشم و ذهنم تو مسائل 
بی ربط سیر کنه. مسائلی که هیچ ربطی به من 
یه  شروع  این  و  نداشت  من  حساس  روحیۀ  و 
مشکل جدی برای آیندم شد و من تازه تو این 
مرحله کمبودهایی رو حس کردم. با چند نفر از 
همکالسیام به حدی صمیمی شده بودم که به 
بار همدیگرو  روز چندین  در طی  ای  بهانه  هر 
می دیدیم البته اونا بیشتر سراغ من می اومدن 
و بیرون می رفتیم. شیطنتهای دوستام در بین 

راه مدرسه یا کتابخونه به قدری برام جالب بود 
که دوست داشتم بیشتر وقتم رو کنار دوستام 

باشم.
بود  نگران کرده  مامانمو خیلی  این مسئله 
و طولی نکشید که تو درسام هم تاثیر خودشو 
گذاشت و من با افت تحصیلی مواجه شدم و من 
حضور  کالس  در  آمادگی  بدون  وقت  هیچ  که 
پیدا نمی کردم ، جرات گفتن »خانوم من درس 
منفی  نمرات  و  بودم  کرده  پیدا  رو  نخوندم« 
زیاد برام مهم نبود و حتی کلی با دوستام می 

خندیدیم که منفی گرفتیم.
که  بود  روزهایی  ترین  پراشتباه  روزها  این 
من رو درگیر خودش کرده بود و من اصاًل نمی 
فهمیدم. با وجود نصیحت های شوهرخالم که تو 
این روزها خیلی به من نزدیک شده بود و می 
بیخود  و  پوچ  این مسائل  از  منو  خواست ذهن 
بیرون ببره و من کاماًل بی اعتنا بودم. سال اول 
برای خانوادم و حتی  با معدل 18 که اصاًل  رو 
قبول  قابل  کردم-  گریه  روز  چند  -که  خودم 
و  مادربزرگ  کنار  هم  تابستونو  گذروندم.  نبود 
پدربزرگم در روستا و کنار خالم سپری کردم تا 

جزو  بهترین روزهای گذشتم به حساب نیاد.
تابستون هم تموم شد و من برای اینکه با 
به  از شهرصنعتی  باشیم  یه دبیرستان  تو  خالم 
قزوین اومدم و تو دبیرستان ..... ثبت نام کردم.    

مرحلۀ  سازترین  آینده  و  ترین  مهم  تو 
انتخاب   - بودم  گرفته  قرار  تحصیلی  و  زندگی 
از  باشه.  آیندم  مناسب   ای که  رشته   – رشته 
رو  ای  رشته  خواستم  دبیرستان  مشاورهای 
من  به  باشه  من  جسمی  وضعیت  مناسب  که 
دستام  از  تونستم  نمی  من  چون  کنن.  معرفی 
استفادۀ الزم رو داشته باشم رشتۀ علوم تجربی 
به  بود که  این  . شاید علتش  انتخاب کردم  رو 
روانشناسی عالقۀ خاصی داشتم. اما بدون اینکه 
بدونم چه مشکالتی در سر راهم وجود خواهد 
داشت! و هیچ کس منو راهنمایی نکرد و من تو 
این رشته موفق نشدم و با توجه به معلولیت از 
ناحیه دودست ، توی آزمایشگاه شیمی و فیزیک 
به عنوان تماشاگر حضور پیدا می کردم و هیچ 
کاری از دستم برنمی اومد. و روزهای من سرد 
و بی هدف تلف می شد و خستگی راه هم به 
این بی ذوقی کمک می کرد. کاماًل افت کردم 
و حاال دنبال بهانه ای برای برگشتن به روزهای 

اوج خودم می گشتم. 
یک  راه،  یک  راهنمایی،  یک  تلنگر،  یک 

اتفاق خوب و تازه...
اما انگار همه مثل من خسته شده بودن و 

من با بی میلی به راه خودم ادامه می دادم... 
                              ادامه دارد ... 
                         صبا . ن



نگهداري جداگانه از 
کودکان معلول ذهني خفيف

مدیرکل دفتر توانبخشي معلولین ذهني بهزیستي کشور گفت: هم اکنون 
بیش از 16هزار معلول ذهني در کشور زیر پوشش بهزیستي قرار دارند. 

علیرضا سعادتي با اشاره به اینکه 280 مرکز توانبخشي ذهني شدید و 
متوسط در کشور وجود دارد، افزود: از این تعداد 14هزار نفر آنها با پرداخت 
نگهداري  بقیه توسط هزینه خانواده ها بصورت شبانه روزي  و  یارانه دولت 

مي شوند. 
ذهني  معلولین  با  خفیف  ذهني  معلولین  نگهداري  اینکه  بیان  با  وي 
شدید و عمیق در کنار هم مشکالتي ایجاد مي کرد، اظهار داشت: سازمان 
بهزیستي با ارایه طرحي براي برطرف کردن این مشکل بصورت الگو در 10 
استان کشور اقدام به نگهداري کودکان معلول ذهني خفیف در مجتمع هاي 

جداگانه با عنوان خانه هاي پناهگاهي کرده است. 
به گفته وي، نخستین خانه پناهگاهي کوچک در سطح کشور در اردستان 
با 12کودک معلول ذهني خفیف بي سرپرست زیر 12 سال راه اندازي شد. 

سالجاري  پایان  تا  کشور  دیگر  استان   10 در  این طرح  افزود:  سعادتي 
اجرا و بیش از 350 نفر از کودکان معلول ذهني خفیف زیرپوشش آنها قرار 

خواهد گرفت. 
وي هزینه ماهیانه نگهداري هر یک از این معلولین را یک میلیون و 700 
هزار ریال ذکر کرد و گفت: این هزینه توسط دولت پرداخت مي شود و اخیرا 
با تمدیدات الزم و پیشنهاد سازمان بهزیستي به شرط تصویب هیات وزیران 

این رقم به دو میلیون و 300 هزار ریال افزایش خواهد یافت. 
معلول خفیف  کودکان  نگهداري  نخستین مجتمع  افتتاح  براي  که  وي 
بي سرپرست زیر 12سال به اردستان سفر کرده بود، همچنین از ایجاد مرکز 
جامع دهان و دندان و دندانپزشکي براي معلولین کشور خبر داد و گفت: با 
دیگري  خدمات  دندانپزشکي،  خدمات  ارایه  بر  عالوه  مراکز  این  اندازي  راه 
همچون گفتار درماني، فیزیوتراپي، بهداشت و تغذیه براي معلولین را پاسخگو 

خواهد بود. 
این گزارش حاکیست، به مناسبت دهه فجر در آییني نخستین مجتمع 
نگهداري کودکان معلول ذهني خفیف بي سرپرست زیر 12سال کشور، در 

اردستان گشایش یافت. 
رییس اداره بهزیستي شهرستان اردستان گفت: این مجتمع با پذیرش 
راه  این شهرستان  مثقال  کجو  روستاي  در  ذهني خفیف  معلول  12کودک 

اندازي شد. 
وي گفت: براي مرمت و تجهیز این مجتمع قدیمي که یکهزار و 700 
از محل  ریال  میلیون  دارد، 300  زیربنا  مترمربع  با 500  مترمربع مساحت 

کمکهاي مردم نیکوکار هزینه شده است. 
ذهني  معلولین  توانبخشي  دفتر  مدیرکل  مجتمع  این  افتتاح  آیین  در 
و  اردستان  فرماندار  اصفهان،  استان  بهزیستي  مدیرکل  کشور،  بهزیستي 

جمعي از مسووالن این شهرستان حضور داشتند. 
استان  شمال  در  جمعیت  نفر  هزار   45 از  بیش  با  اردستان  شهرستان 

اصفهان واقع است. 
منبع: خبرگزاری ایرنا

تشخيص عقب افتادگي نوزاد از 
طریق سونوگرافي پيشرفته

با  جنین  گردن  پشت  پوست  ضخامت  گیري  اندازه  طریق  از 
سونوگرافي پیشرفته، عقب افتادگي نوزاد مشخص مي شود.

لیدا شمسایي کارشناس عالي مامایي گفت: انجام سونوگرافي در 
سه ماهه اول، دو ماهه دوم، و سه ماهه سوم و به خصوص تا هشت 

هفته ارزش بیشتري دارند.
سونوگرافي در سه نوع ساده، سه بعدي، چهار بعدي و پیشرفته 
عقب  تشخیص  براي  سونوگرافي  پیشرفته  نوع  که  شود  مي  انجام 

افتادگي نوزاد صورت  میگیرد.
سونوگرافي  خصوصي  صورت  به  تهران  در  مرکز  سه  اکنون  هم 
پیشرفته براي اندازه گیري ضخامت پوست پشت گردن جنین را انجام 
تصمیم  بیمار  آینده  براي  سونوگرافي  جواب  طبق  بر  که  دهند  مي 
به  اقدام  هفتگي  پانزده  تا  بودن  ناقص  صورت  در  و  شود  مي  گیري 

سقط جنین مي شود.
سونوگرافي پیشرفته در هفته هاي هشتم و هجدهم و بیست و 
هشتم صورت مي گیرد و ممکن است سونوگرافي هاي مکرر فرد را 

دچار مشکالتي کند.
باشگاه خبرنگاران

اخبار سالمت
 از همان لحظه که به فکر کردن خو می گیرید در راه ترقی گام بر می دارید.        پستالوژیسالمت
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 خراسان رضوی قهـرمـان 
مسابقات شنای معلوالن کشور  

در این رقابت ها که با حضور 140 شناگر از 21 
استان به مدت دو روز در سالن استخر جانبازان و 
معلوالن استان قم برگزار شد، تیم خراسان رضوی 
کرد،  پیدا  دست  نخست  عنوان  به  امتیاز   155 با 
تیم تهران با 138 امتیاز به عنوان دوم رسید و قم 
با 112 امتیاز سوم شد. تیم های آذربایجان شرقی 
 80( اصفهان  و  امتیاز(   84( فارس  امتیاز(،   102(
امتیاز( نیز در مکان های چهارم تا ششم ایستادند. 
شنا  انجمن  رئیس  اقبالی،  محمدحسین 
این  کردن  توصیف  عالی  ضمن  کشور  معلوالن 
رقابت ها، گفت: در این مسابقات 21 رکورد استخر 
مسافت کوتاه شکسته شد، ضمن اینکه ما به این 
مسابقات به چشم انتخابی جوانان جهان که سال 
آینده در آلمان برگزار می شود هم نگاه می کنیم. 
وی در ادامه افزود: برترین های رقابت های شنا 
معلوالن کشور تا قبل از پایان سال به اردوی تیم 
ملی دعوت می شوند تا برای تورنمنت های آتی و 
بخصوص رقابت های پارالمپیک 2012 لندن آماده 

شوند. 
منبع: خبرگزاری مهر 

برندگان کسانی هستند که به انجام کارهایی عادت می کنند 
سالمت                          که بازماندگان از انجام آنها معذب می شوند.                 ادفورمن

 دور برگشت مسابقات تنيس روي ميز 
جانبازان و معلوالن از 14 تا 17 اسفند ماه 

در شيراز برگزار مي شود. 
  مهدي جاویدپور، خبرنگار ارشد بین المللي در گفت 
ایران )سما( گفت: در این  با خبرنگار سایت معلوالن  و گو 
بحري، هادي صفت،  حسن  از مسابقات محمد مهدي  دوره 
عارف،  محمد رضایي،  محمدعلي یزدي،  علي یزدي به مربي 
گري حسین سالمي و عباس آخوندي تیم قم را همراهي 

مي کنند. 
  وي با بیان این مطلب که این مسابقات، دور برگشت 
امتیازات  مجموعه  هستند، افزود:  کیش  در  رفت  مسابقات 
رفت و برگشت براي کسب مدال و رده بندي محسوب مي 

شود. 
  جاویدپور خاطرنشان کرد: محمد مهدي بحري، علي 
یزدي و حسین سالمي شانس زیادي را براي کسب مدال 

تیم قم در این دوره از مسابقات دارند. 

1 مقام قهرماني براي کانون 
نابينایان جهرم 

دور برگشت از پنجمین دوره رقابتهاي لیگ 
دسته یک رقابت هاي گلبال آقایان با قهرماني تیم 

کانون نابینایان جهرم درکرمان به پایان رسید.
میزباني  به  ماه  بهمن  ازهشتم  رقابت ها  این 
سازمان بهزیستي استان کرمان درسالن نابینایان 

این شهر برگزار شد.

در مسابقات تيراندازي با کمان 
قهرماني کشور جام خليج فارس که 
در جزیره ي کيش برگزار شد، 17 
ورزشکار ویلچري با ورزشکاران 

سالم به رقابت پرداختند.
در مسابقات تیراندازي با کمان قهرماني کشور 
برگزار  کیش  ي  جزیره  در  که  فارس  خلیج  جام 
به  سالم  ورزشکاران  با  ویلچري  ورزشکار   17 شد، 
معلول،  ورزشکار  سه  نهایت  در  و  پرداخته  رقابت 
امیر قاضي زاده در بخش مردان  و  رهام شهابي پور 
اول  مقام هاي  با کسب  ترتیب  به  کرمان  استان  از 
و سوم و زهرا نعمتي تنها ورزشکار معلول زن در 
بخش زنان با کسب عنوان قهرماني این بازي ها بار 
دیگر موجب سربلندي جامعه ورزشي استان کرمان 

شدند. 
منبع: فارس

مسابقات  در  کرمان  تيم  برتري   
جانبازان  نشسته  واليبال  چهارجانبه 
نشسته  والیبال  چهارجانبه  مسابقات  بوشهر  در 
جانبازان با شرکت چهار تیم از کرمان، بوشهر، فارس 

و شهرستان فسا در بوشهر برگزار شد. 
جانبازان  حضور  با  که  مسابقات  از  دوره  این  در 
برگزار  بوشهر  و  کرمان  فارس،  استان هاي  از  اعزامي 
رتبه  به  قهرماني  مقام  کسب  با  کرمان  استان  شد، 
نخست دست یافت و بوشهر در مقام دوم و فارس در 

مقام سوم واقع شد. 
منبع: فارس

مرحله برگشت سومين دوره رقابت هاي 
ليگ باشگاهي فوتبال  7  نفره جانبازان و 

معلولين هفته نخست اسفند
با قهرماني فارس به پایان رسيد.

مرحله برگشت سومین دوره رقابت هاي لیگ فوتبال 7 
نفره جانبازان و معلولین باشگاه هاي ایران از اول اسفندماه 
فارس،  زنجان،  گیالن،  استان هاي  از  نمایندگاني  حضور  با 

بوشهر و خوزستان به میزباني شیراز آغاز شد. 
اسفندماه   3 تا  و  روز   3 به مدت  که  مسابقات  این  در 
ادامه داشت تیم فوتبال فارس با 14 امتیاز عنوان قهرماني را 
کسب کرد. تیم هاي بوشهر و گیالن هم به ترتیب با 12 و 8 

امتیاز دوم و سوم شدند. 
موثرترین  عنوان  به  فارس  از  پور  غالمحسین  احسان 
بازیکن و حبیب حیدري مهر از زنجان هم به عنوان بهترین 

دروازه بان رقابت ها انتخاب شدند. 
عبدالرضا کریمي زاده از بوشهر هم با 11 گل زده عنوان 

آقاي گلي مسابقات را به خود اختصاص داد. 
قهرمان  کرمانشاه  تیم  مسابقات  این  گذشته  دوره  در 
شده بود. تیم هاي فارس و بوشهر هم به ترتیب عناوین دوم 

و سوم را کسب کرده بودند. 
منبع: فارس

اخبار ورزشی 

گروه بهداشتی فيروز نایب 
قهرمان مسابقات واليبال نشسته 

دسته اول کشور
شناخت مشکالت جانبازان و معلوالن عامل 

اصلی حمایت فیروز قزوین از والیبال نشسته
قزوین  فیروز  بهداشتی  گروه  ورزش  نماینده 
قهرمانی  نایب  عنوان  در خصوص کسب  شنبه  روز 
اظهار  والیبال نشسته  لیگ دسته یک  رقابتهای  در 
بهداشتی  گروه  شرکت  نشسته  والیبال  تیم  داشت: 
فیروز قزوین از تیم های با سابقه این استان است و 

خوشبختانه بازیکنان خوبی  در ترکیب خود دارد.
خبرنگار  با  گفتگو  در  حسینی  سیداکبر 
افزود:  معلوالن  و  جانبازان  های  ورزش  فدراسیون 
شرکت گروه بهداشتی فیروز قزوین فعالیت خود را 
از سه  و معلوالن  از ورزش جانبازان  جهت حمایت 

سال پیش آغاز نموده است.
وی ادامه داد: تیم های والیبال نشسته آقایان 
تحت  اکنون  هم  ویلچر  با  بسکتبال  تیم  و  بانوان  و 

حمایت این شرکت قرار داردند.
 حسینی با اشاره به معلولیت مدیرعامل شرکت 
گروه بهداشتی قزوین گفت: شرکت گروه بهداشتی 
فیروز قزوین عضو خانواده معلوالن است و در حال 
نفر  پنجاه  آن  مدیریت  خاص  نگاه  لطف  به  حاضر 
افراد دارای معلولیت تشکیل شده  از  از پرسنل آن 

است.
فیروز  بهداشتی  گروه  شرکت  ورزش  نماینده 
برنامه ریزی های صورت گرفته  با  قزوین در رابطه 
جهت حمایت از ورزش جانبازان و معلوالن تصریح 
سال  از  معلوالن  های  توانمندی  به  توجه  با  کرد: 
 CP نفره  فوتبال هفت  تیم  از  یاری خدا،  به  آینده 

نیز حمایت خواهیم کرد.
فیروز  اصلی  هدف  کرد:  تأکید  ادامه  در  وی 
ورزشی  های  رشته  از  مالی  حمایت  از  قزوین 
جانبازان و معلوالن ایجاد انگیزه در بین افراد معلول 

و توانبخشی آنها است.
دوم  درجه  در  قهرمانی  کرد:  اضافه  حسینی 
اهمیت قرار دارد و مسأله مهم افزایش ظرفیت های 

روحی و جسمی جانبازان و معلوالن است.
گروه  حمایت  به  اشاره  با  حسینی  سیداکبر 
در حوزه  فرهنگی  های  فعالیت  از  قزوین  بهداشتی 
از  یکی  عنوان  به  نیز  توانا  کانون  گفت:  معلوالن 
حوزه  در  فعال  دولتی  غیر  های  انجمن  نخستین 
جانبازان و معلوالن است که 14 سال از تأسیس آن 
می گذرد و با آموزش و ایجاد اشتغال برای معلوالن 
معلولیت  دارای  افراد  شناخت  در  مؤثری  نقش 
ورزشی  جمله  از  مختلف  های  زمینه  در  مستعد 

داشته است.
با  و  خدا  لطف  به  شد:  یادآور  پایان  در  وی 
همکاری و حمایت همیشگی شرکت بهداشتی فیروز 
قزوین و مدیر کل محترم تربیت بدنی استان آینده 

ورزشی روشنی را در پیش خواهیم داشت.
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تولد فرزند معلول یا پی بردن به 
تواند  می  است،  معلول  کودکی  اینکه 
تاثیرات مهمی بر خانواده داشته باشد. 
برای  جامعی  اطالعات  مقاله  این  در 
تندرستی  و  زندگی، سالمت  به  کمک 
معلول  عضوی  دارای  که  ای  خانواده 
است، ارائه  می شود و تالش شده است 
آنچه در آینده در انتظار شما و خانواده 

تان است، توضیح داده شود.
از یک سو می خواهیم شما از هر 
آنچه  با  بتوانید  تا  شوید  آماده  لحاظ 
اتفاق   تان  خانواده  و  شما  برای  شاید 
دیگر  سوی  از  و  کنید  برخورد  بیفتد، 
تفاوت  به  را  شما  توجه  داریم  سعی 
معلولیت  ی  زمینه  در  شخصی  های 
کودک جلب کنیم. پژوهشگران معموال 
یافته های خود را بر پایه ی داده های 
مردم  بیشتر  برای  که  )آنچه  گروهی 
دهد(  می  روی  یکسان  وضعیت  در 
باشید  داشته  توجه  کنند.  می  استوار 
پژوهش  یک  در  است  ممکن  آنچه  
خانواده  ی  درباره  شاید  باشد،  درست 
شما صدق نکند. بنابراین، ضمن اینکه 
مناسب  منبعی  مقاله  این  امیدواریم 
برای کمک به شما باشد، تنها آنچه را 

به نظرتان درست می آید، اجرا کنید.
سفر: 

روند رشد بی پایان است و زندگی 
ما به شکلی غیر قابل پیش بینی تغییر 
را  هایم  رنج  توانم  نمی  من  کند.  می 
دخترم   دوستان  وقتی  کنم.  فراموش 
احساس  به شکلی خاص  بینم،  می  را 
از آن ها همسن  بعضی  درد می کنم. 
دخترم هستند. در این زمان ها به آنچه 
او نمی تواند انجام دهد و به جایی که 
می توانست برسد، فکر می کنم. اما ما 
نمی توانیم تجربه ها را غربال کنیم و 
آن هایی را که کمتر رنج مان می دهد، 

برگزینیم.
خواهد  نمی  ای  خانواده  هیچ 
فرزندش بیمار و معلول باشد یا آسیبی 
نیست که کسی  ای  این تجربه  ببیند. 
یک  بلکه  باشد،  داشته  را  انتظارش 
سفر ناخواسته است. خانواده ها باید از 
مسیرهای سختی بگذرند. بیشتر آن ها 
در وجود خود یا در حلقه ی نزدیکان 
با  نگرانی ها و  توانایی رویارویی  شان 
سختی های زندگی کودک بیمار یا کم 
بسیاري  کنند.  می  پیدا  را  خود  توان 
حسی  بهبود  و  نوسانات  والدین،  از 
و  معلولیت  به  بردن  پی  از  بعد  که  را 
بیماری کودک خود داشته اند، تشریح 

کرده اند، احساساتی همچون : شوک، 
سردرگمی.  و  گناه  عصبانیت،  انکار، 
احساساتی که والدین تجربه می کنند 
و  طبیعی   ، شدت  و  تلخی  وجود  با 
زمان،  گذشت  با  هستند.  پذیرفتنی 
تک  تک  و  خانواده  به  آرامش  و  ثبات 
اعضای آن بر می گردد. والدین جست 
اطالعات  به  دسترسی  براي  جو  و 
از  ها  خیلی  و  کنند  می  آغاز  را  الزم 
شان  برای  که  درونی  نیرویی  احساس 
شگفت آور است،خبر می دهند. مادری 
تولد  از  پس  خود  زندگی  ی  درباره 
من  گوید:  می  چنین  معلولش  کودک 
دوره  هر  از  بیشتر  پسرم،  تولد  از  بعد 
و  گرفتم  یاد  زندگی  در  دیگری  ی 
و  باشم  بردبار  گرفتم  یاد  کردم.  رشد 
معجزاتی را  ببینم که در اوضاع عادی 
نمی دیدم. پذیرفتن را آموختم. متوجه 
اشتباه  دیگران  کردن  داوری  که  شدم 
است و فهمیدم که عشق بدون قید و 

شرط چیست.
که  والدینی  نظرات  و  پیشنهادها 
سال ها با کودکی معلول زندگی کرده 
اند، راهنمای خوبی براي والدینی است 
که به تازگی متوجه معلولیت فرزندشان 
شده اند. در ادامه ی این مقاله، راه هاي 
براي  خود  به  والدین  کمک  متفاوت 
نیازهاي کودکان خاص را  با  سازگاری 

مورد بحث قرار مي دهیم.
دسترسی به اطالعات و خدمات: 

سودمند،  کارهای  اولین  از  یکی 
اطالعات  است.  اطالعات  آوری  جمع 
خدمات  فرزندتان،  معلولیت  ی  درباره 
موجود و کارهایی که می توانید برای 
دهید.  انجام  فرزندتان  رشد  به  کمک 
درباره  موجود  اطالعات  آوری  جمع 
پرورش  بخش  مهمترین  معلولیت،  ی 
خوشبختانه  است.  استثنایی  کودکان 

و  معلولیت  ی  درباره  زیادی  اطالعات 
انواع آن  موجود است.

به یک انجمن یا گروه بپیوندید: 
به  شما،  مانند  دیگری  والدین   
تواند  می  که  اطالعات  از  بسیاری 
دارند.  دسترسی  باشند  مفید  برایتان 
یک  در  عضویت  سبب،  همین  به 
از  بعضی  است.  مفیدی  کار  انجمن 
انجمن ها روی معلولیت خاصی تمرکز 
والدیني  مناسب  دیگر  بعضی  و  دارند 
معلولیت  تفاوت  وجود  با  هستندکه 
مشترکی   های  نگرانی  شان  فرزندان 
داری،  نگه  چون:  هایی  نگرانی  دارند. 
اطالعات  آوری  گرد  کردن،  جا  جابه 
دارای  کودکان  آموزش  از  پشتیبانی  و 
نیازهای ویژه در اجتماع. می توان در 
میان تک تک این انجمن ها از دغدغه 
های مشترک، اطالعات و حمایت های 
عاطفی بهره مند شد. میل به در میان 
گذاشتن و بازگویي احساسات و عواطف 
و  سردرگمی  اضطراب،  با  مبارزه  برای 
تنهایی، همچون رشته ای نا گسستني 
در نوشته های بیشتر والدین به چشم 

می خورد. 
یک تجربه: 

زودهنگام،  تولد  من  کودک 
سی  ناشنوایی،  صرع،  دان،  سندرم 
از  من  داشت.  قلبی  های  حفره  و  پی 
متنفر  پی  در  پی  جراحی  های  عمل 
بودم. اما هر مادری آرزو دارد کودکش 
پزشکان  که  باشد  داشته  وضیعتی 
ایجاد  در  من  کنند.  درمانش  بتوانند 
داشتم.  مشکل  غریبه  افراد  با  ارتباط 
وضعیت  خواست  می  دیگری  مادر  اما 
کودکش برای همه روشن باشد تا افراد 
او  کودک  چرا  که  کنند  درک  غریبه 
عمل  ماهه  شش  کودکان  دیگر  مانند 
نمی کند. بودن در کنار دیگر مادرانی 
شنیدن  و  دارند  توان  کم  فرزندان  که 

های  تجربه  و  مختلف  ماجراهای 
دیگران در من تاثیر مثبتی گذاشت.

تنها  خانوادگی  های  گردهمایی 
هایی  انجمن  نیست.  مادران  ی  ویژه 
که  دارند  وجود  نیز  پدران  ی  ویژه 
پدرها در آنجا دور هم جمع می شوند 
تا تجربیات و دیدگاه های خود را  با 

هم درمیان بگذارند. 
یک تجربه: بیشتر وقت ها شور و 
حرارت  شرکت کنندگان این نشست 
ها آن قدر باال می گیرد که افراد اتاق 
تر  آرام  خواهند  می  ما  از  دیگر  های 
با  گو  و  گفت  در  چنان  پدرها  باشیم. 
ناچاریم  یک دیگر غرق می شوند که 
در پایان نشست ها بارها گوشزد کنیم 
همه ی   ... است  تمام شده  جلسه  که 
اینها پدرانی هستند که معموال به بی 
است  روشن  شوند.  می  متهم  توجهی 
که این مردان حرف های زیادی برای 
برای   بسیاری  های  تجربه  و  گفتن 

سهیم شدن با دیگران دارند.
دیگر  والدین  که  را  هایی   کتاب 

نوشته اند، مطالعه کنید: 
شاید مطالعه ی کتاب ها، مجالت 
موضوع  به  مربوط  های  سایت  وب  و 
معلولیت برای شما سودمند باشد. می 
کودک  آموزگار  کتابداران،  با  توانید 
تان، کارشناسان یا دیگر والدین درباره 
مشورت  مطالعه  برای  مفید  منابع  ی 

کنید.
در جست و جوی خدمات مناسب  

باشید: 
کودکان  نیازهای  که  آنجا  از 
همواره در حال تغییر است، پیدا کردن 
والدین  برای  پذیر،  دسترس  خدمات 
کار آسانی نیست. خدمات بسیاری در 
سطح استان ها و مناطق مختلف برای 
کمک رسانی و برآورده کردن نیازهای 
ارایه  کودک معلول و خانواده ی شما 
کودکان  که  هایی  خانواده  شود.  می 
تازه متولد شده تا سه ساله دارند، باید 
برای  که  خدماتی  از  سریعتر  هرچه 
شناسایی و درمان مشکالت مربوط به 
رشد کودکان ارایه می شوند، استفاده 
در سنین  معلول  کودکان  برای  کنند. 
باالتر، مدارس استثنایی نقش بسزایی 
دارند،  آموزشي  نیازهاي  تامین  در 
کودک  والدین  عنوان  به  شما  اگرچه 
معلول، دارای نقش اساسی در تعیین 
دریافت  تان  کودک  که  آموزشی  نوع 
وب  و  ها  کتاب  هستید.  کند،  می 
براي  نیز  فراواني  و  مفید  های  سایت 
خدمات آموزش استثنایی وجود دارند.

برگردان: علیرضا طهماسبی 

چگونه والدین خوبی برای یک کودک معلول باشيم

همین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ، سالمت
                                یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم .                سی فوستر
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طلب دانش برهر مسلماني واجب است . خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.    
امام علي ) ع (  سالمت

درک ، فرایندی است که در مغز 
صورت می پذیرد . در اصل توانایی 
واژه  با  را  کودک  پیرامون  تشخیص 
باالیی  درصد  بریم.  می  نام  درک 
دیدار  طریق  از  کودک  یادگیری  از 
است . درک دیداری از بدو تولد در 
کودک وجود دارد ، اما معنای کامل 
آموزش از این طریق از سه سالگی 
به بعد در بچه های سندرم ''داون'' 

پیگیری می شود .
طریق  از  را  آموزش  کودکان  تمام 
کنند.  می  آغاز  دیداری  ادراک 
این  در  داون''  ''سندرم  کودکان 
دارند  توجهی  قابل  تاخیر  ادراک 
اولین  جزو  دارند   وظیفه  والدین  و 
دیداری  درک   ، آموزشی  گامهای 

کودک را تست و بعد تقویت کنند.
دیداری  ادراک  تقویت  برای 
را  تمرینات  این  داون  کودک 

انجام دهید :
اینکه  بدون  بخواهید  کودک  از 
سرش را تکان بدهد ، فقط با چشم، 
خودکاری را که در دست شما قرار 
دارد و آن را به چپ و راست حرکت 
چند  از  بعد  کند.  دنبال  دهید  می 
پایین  باال و  را  روز حرکت خودکار 
وقتی  کنید.  دایره  شکل   به  یا  و 
تکان  بدون  کودک  شدید  متوجه 
خودکار  نگاه  با  فقط  سر  دادن 
جدیدی  بازی   ، کند  می  دنبال  را 
مثلث،  دایره،  فضا  در  کنید  آغاز  را 
بخواهید  کودک  از  و  بکشید  مربع 
آنچه از این شکلها تجسم می کند و 
می فهمد را برای شما بگوید . )البته 
هندسی  شکلهای  باید  شما  کودک 
اگر   ، باشد  شناخته  و  دیده  قبال  را 
اشکال  او  به  وسایل  وسیله  به  قبال 
را  تمرین  نیاموختید،  را  هندسی 

در حد همان چپ و راست و باال و 
پایین نگاه دارید .(

به  را  آینه  بازتاب  یا  قوه  چراغ  نور 
از کودک  و  بیاندازید  سقف و دیوار 

بخواهید با چشم آن را دنبال کند.
و  بنشانید  صندلی  روی  را  کودک 
در  را  اش  عالقه  مورد  بازی  اسباب 
فضای وسیعی در هوا بچرخانید . از 
او بخواهید فقط با نگاهش ، اسباب 

بازی را دنبال کند .

به حداقل  هنگامی که خطای کودک 
رسید، تمرینات دفتری را  آغاز می کنیم.

را  موش  مستقیم  خط  یک  در 
را  پنیر  و  صفحه  طرف  یک  در 
در  پنیر  و  موش  بکشید.  روبرویش 
یک راستا قرار دارند و این فاصله را 
با کادر مشخص کنید . از کودکتان 
بخواهید بدون برخورد با کادر موش 
را به پنیرش برساند. نوع خطی که 
کودک می کشد ، مشخص می کند 

برخوردار  نوشتاری  ضعف  چه  از  او 
است . مثال خطوط ناصاف و کنگره 
دار نشان می دهد که عضالت دست 
به  اگر خطوط  اما   . هستند  ضعیف 
باشد،  تکه  تکه  و  شکسته  صورت 
دیداری  ضعف  همان  دهنده  نشان 
است که در باال، تمرین کردیم، پس 
باید تمرینات دیداری را باز هم تکرار 

کنیم .
در  کودک   ، داد  نشان  خطوط  اگر 
)اکثر  است  ضعیف  دست  عضله 
مرحله  این  در  ''داون''  کودکان 
می  نشان  را  دست  عضله  ضعف 
آغاز  را  دیگری  فعالیتهای  دهند.( 

می کنیم .
1 - از کودک بخواهید طنابی را گره 

بزند و بعد گره را باز کند .
2 - اجازه بدهید دکمه و زیپ را باز 
و بسته کند ، به غیر از حس استقالل 
آگاه  ناخود  که  نفسی  به  اعتماد  و 
عضالت  تقویت  در  دهید  می  او  به 

دستش نیز کمک کرده اید .
باطله  کاغذهای  کردن  قیچی   -  3

جزو تمرینات خیلی خوب است .
با  را  روزنامه  تا  بخواهید  او  از   –  4
یک دست مچاله کند و از دیگر اعضا 

کمک نگیرد .
از کودک بخواهید جلوی شما   - 5
بنشیند و هر انگشتی که شما تکان 
می دهید ، او هم همان را باز و بسته 

کند و تکان بدهد .
به دور  را  نخ  تا  بخواهید  او  از   –  6

قرقره بچرخاند .
7 - تیله بازی ، بستن بند کفشش ، 
دسته بندی کردن چوبهای کبریت، 
بسیار  او  برای  هم   ... و  بازی  خمیر 

مفید است .

تجربه های مادر یک کودک معلول سندرم داون

درکدیـــــداری
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سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد .         ارد بزرگ سالمت 

اساس یک جامعه سالم را خانواده 
سالم می سازد. هر کودکی در خانواده ای 
به دنیا می آید، بزرگ می شود و تکامل 
که  است  این خانواده سالم  می یابد. 
انسان سالم پرورش می دهد. خانواده 
سالم، خانواده ای است که به نیازهای 
گستره  در  خود  اعضای  جانبه  همه 
می کند  سعی  و  دارد  توجه  حیات 
به  کودکان  نیازهای  و  انتظارها  به 

شیوه  های درست پاسخ دهد. 
اما  دارند،  نیازهایی  کودکان  همه 
کودک استثنایی عالوه بر آن نیازها، 
دارای یک سری نیازهای ویژه است. 
ویژه  نیازهای  عمده  بخش  خانواده، 
به  را  شنوایی  دیده   آسیب  کودکان 
دبستان  از  پیش  سال های  در  ویژه 
برآورده  شدن  برای  برآورده می کند. 
این نیازها الزم است به نیازهای کل 
خانواده،  فرهنگ  خانواده،  اعضای 
نیز  خانواده  پویایی های  و  مذهب 
توجه کامل شود. در سال  های اخیر به 
غربالگری  روزافزون  گسترش  دنبال 
بهنگام  مداخله  است  الزم  شنوایی، 
برای  ویژه ای  برنامه های  صورت  به 
کودکان آسیب دیده شنوایی و خانواده 
آنها صورت گیرد. مداخله های بهنگام 
برای حمایت  برنامه هایی  باید شامل 
از کودک، حمایت از والدین و حمایت 
والدین  و  کودک  میان  ارتباطات  از 

باشد. 
آسیب  کودکان  90درصد  از  بیش 
شنوا  خانواده های  در  شنوایی  دیده 
از  یکی  رو  این  از  می آیند.  دنیا  به 
اساسی ترین ارکان های هر نوع برنامه 
اطالعات  ارایه  والدین،  از  حمایت 
مناسب و مورد نیاز خانواده ها است. 
هیجانی  لحاظ  از  باید  همچنین 
پذیرش  برای  را  آنان  احساسی  و 
واقعیت کم شنوایی فرزند آماده کرد. 
برنامه های مناسب مداخله و حمایت 
شناختی،  رشد  سبب  هنگام  به 
اجتماعی و سالمت عمومی کودکان 
کم شنوا می شود و کیفیت زندگی و 
میزان  به  را  آنها  اجتماعی  تعامالت 
می بخشد.   بهبود  زیادی  بسیار 
غالبا  ناشنوا  کودک  دارای  خانواده 

اما  دارد  خود  فرزند  از  انتظاراتی 
داشتن انتظار از کودک، بدون توجه 
و نقش های خانواده،  به مسوولیت ها 

انتظاری عبث و بیهوده است. 
تکالیف،  انتظارها،  اسالم،  مکتب  در 
دوجانبه  انسانها  وظایف  و  حقوق 
شایسته  رو  این  از  است.  متقابل  و 
صادقانه  مادری  و  پدر  هر  است 
چگونه  من  کند  سوال  خود  از 
به  من  هستم؟  آیا  مادری  و  پدر 
آیا  واقفم؟  فرزندم  نیازهای  همه 
چه  من  از  فرزندم  می دانم  من 

انتظارهایی دارد؟ 
به  پنهان،  معلولیت  این  ناشنوایی، 
ویژه از لحاظ ناتوانی های ارتباطی که 
مداخله ها  به  نیاز  به همراه می آورد، 
در  که  دارد  ویژه ای  توانبخشی  و 
مسوولیت  این  بار  نخست،  سال های 
والدین است.  بر دوش  از همه  بیش 
این  است  شده  سعی  مقاله  این  در 
آسیب  کودک  یک  زبان  از  نیازها 
ارایه  ساده  گونه ای  به  شنوایی  دیده 

شود.
الف( انتظارهای کلی و اساسی 

پدر و مادر عزیز، فرزند ناشنوای 
شما انتظار دارد: 

او  پرورش  و  آموزش  با  ارتباط  در   -
احساس مسوولیت کنید. 

توجه  او  انتظارهای  و  نیازها  به   -
کنید و پاسخ مناسب دهید. 

- هرچه سریع تر اقدامات توان بخشی 
آغاز  او  برای  را  الزم  مداخله ای  و 

کنید.
- از او در حد توانایی و وسعش انتظار 

داشته باشید. 
و  جنس  سن،  با  متناسب  او  با   -

محدودیت هایش رفتار کنید. 
- از کار با او خسته نشوید. 

هست  که  گونه  همان  را  او   -
بپذیرید. 

- اعتماد به نفس او را تقویت کنید. 
متخصصان  و  مربیان  توصیه های   -
موقعیت های  همه  در  و  منزل  در  را 

زندگی در نظر بگیرید. 
- به توانایی های او تکیه کنید، نه به 

ناتوانی هایش. 

- به او اعتماد کنید. 
- نگران آینده ی او نباشید و به خدا 

توکل کنید. 
- فرصت ها، امکانات و شرایط مناسب 
را برای رشد و شکوفایی استعدادهای 

بالقوه او فراهم کنید. 
- او را زیاد در آغوش بگیرید، نوازش 

کنید و مورد محبت قرار دهید. 
توجه  او  لباس  و  به وضع ظاهری   -

کنید. 
- او را لوس نکنید و ادب و تربیت او 

را در نظر داشته باشید. 
ب( انتظارهای عاطفی و روانی 
کودک ناشنوای شما انتظار دارد: 
توجه  او  عواطف  و  احساس ها  به   -

کنید و آنها را بپذیرید. 
- در مورد احساس های مختلف مثل 
محبت،  کینه،  حسد،  غم،  شادی، 
تاسف، نگرانی و... با او صحبت کنید. 
- سعی کنید احساس ها را به صورت 
نقاشی و با تصاویر به او نشان دهید. 
را  احساسش  بتواند  بدهید  یاد  او  به 

در چهره خود نشان دهد. 
نشان دهید چگونه می تواند  او  به   -
ناراحتی  ایجاد  و  زدن  آسیب  بدون 
بروز  را  احساسش  دیگران،  برای 

دهد. 
ابراز  شیوه های  کنید  کمک  او  به   -
با  بنویسد،  بشناسد:  را  احساسات 
کسی حرف بزند، نقاشی کند، جست 

و خیز کند، گریه کند و.. 
- همواره به او افتخار کنید و بگویید 
احساس  او  مانند  فرزندی  داشتن  از 

غرور می کنید. 
- محیطی به دور از اضطراب برایش 

فراهم کنید. 
- در حد اعتدال به او محبت کنید. 

موارد  برخی  برای  دهید  اجازه   -
تصمیم  به  و  بگیرد  تصمیم  خودش 

او احترام بگذارید. 
- با او جر و بحث نکنید. 

سرزنش  یا  تحقیر  مسخره،  را  او   -
نکنید. 

- او را با دیگران مقایسه نکنید. 
برادرهایش  و  خواهرها  و  او  بین 

تبعیض قایل نشوید. 

او را هرچند کوچک،  - هر موفقیت 
مورد تشویق قرار دهید. 

- به فرزندتان کمک کنید اشتباه  ها 
و شکست هایش را جبران کند. 

- قوانین خاصی برای منزل خود در 
آنها  به  بخواهید  او  از  و  بگیرید  نظر 

احترام بگذارد. 
کردن  سوال  از  کنید  سعی   -
کردن  انتقاد  و  دادن  دستور  زیاد، 

بپرهیزید. 
سرگرمی های  و  فعالیت ها  در   -

فرزندتان شریک باشید. 
و  خود  کنید  کمک  فرزندتان  به   -
ناتوانی خود را هرچه بیشتر بشناسد. 
به  مربوط  انتظارهای  ج( 

مهارت های حسی و حرکتی 
پارک،  کوه،  گردش،  به  زیاد  را  او   -
را  طبیعت  تا  ببرید  و...  رودخانه، 

ببیند. 
- اجازه دهید زیاد آب بازی کند و او 

را به شنا بفرستید. 
- اجازه دهید با خاک و سنگ بازی 
و  ماسه  در  را  پایش  و  و دست  کند 

خاک فرو کند. 
- اجازه دهید بدود، باال و پایین برود 

یا از جایی آویزان شود. 
و  آهنگ  با  کنید  تشویق  را  او   -
وزن  نوع  هر  )با  کودکانه  سرودهای 

و آهنگی( نرمش کند. 
کودکان  بازی  محل  به  زیاد  را  او   -
با  بگذارید  و  ببرید  منزل  حیاط  یا 
همساالنش بازی های پرتحرک کند. 
ممکن  هرچه  فرزندتان  کنید  سعی 
و  کند  نگاه  تلویزیون  کمتر  است 

پشت رایانه بنشیند. 
- او را به توپ بازی و فوتبال تشویق 
بازی  او  با  خودتان  گاهی  و  کنید 

کنید. 
- او را تشویق کنید نقاشی بکشد و 

نمایش بازی کند. 
بازی  خمیر  کنید  تشویق  را  او   -

کند. 
نوازش   ، دهید  ماساژ  را  او  گاهی   -

کنید و موهایش را شانه بزنید.

منبع: مجله تعلیم و تربیت استثنایی

انتظارات کودکان ناشنوا از والدین خود
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سالمت

پرسش و پاسخ در مورد پيوند قرنيه

پرسش: من به علت قوز قرنیه 
قرنیه  پیوند  کاندید  شدید 
شده ام. یکي از همکاران شما 
گفت که من را پیوند ورقه اي 
مي کند. آیا این که مي گویند 
نوع  بهترین  اي  ورقه  پیوند 
است؟  درست  است  پیوند 
را  آن  معایب  و  محاسن  لطفا 

بگویید؟ 
ای  الیه  قرنیه   پیوند  پاسخ: 
تمام ضخامت  پیوند  و  ای(  )ورقه 
قبول  قابل  روشهای  هردو  قرنیه، 
دیگر  یا  و  قرنیه  قوز  درمان  در 
باشند.  می  قرنیه  بیماریهاي 
است  بهتر  شما  برای  کدام  اینکه 
شما،  چشم  وضعیت  به  بستگي 
یا عدم وجود سابقه بعضی  وجود 
از بیماریهای چشم مانند خشکي 
غیره،  و  پلک  بیماریهاي  و  چشم 
یا  و  سالم  و  قرنیه  ضخامت 
قرنیه،  پشتی  الیه  بودن  ناسالم  
های  فعالیت  نوع  همچنین  و 
دارد.   عمل  از  بعد  شما  جسمی 
حسن پیوند الیه ای در این است 
که به مراقبت کمتری پس از عمل 
و همچنین شانس پس  دارد  نیاز 
زدن پیوند کمتر می شود. کیفیت 
دید پس از پیوند الیه ای ممکن 
است به خوبی پیوند تمام ضخامت 

نباشد. 

پرسش: من به علت قوز قرنیه 
ام.  داده  انجام  قرنیه  پیوند 
پیوند من تمام ضخامت است. 
حدودا بخیه ها چند وقت بعد 
از عمل کشیده مي شود؟ این 
موفقیت  شانس  اید  گفته  که 
رد  شامل  است  درصد   95

پیوند هم مي شود؟ 
بعد  بخیه  برداشتن  زمان  پاسخ: 

عوامل  به  بستگی  قرنیه  پیوند  از 
متعددی از جمله به نوع و تعداد 
زمان  مدت  شده،  استفاده  بخیه 
سن  عمل،  از  پس  شده  سپری 
از  مهمتر  و  شما،  فعالیت  نوع  و 
آستیگماتیسم  میزان  به  همه 
معمول  بطور  دارد.  عمل  از  پس 
از حدود سه ماه پس از عمل می 
شود در مورد برداشتن تعدادی از 
میزان  و  به شدت  بسته  ها  بخیه 
آستیگماتیسم تصمیم گیری نمود. 
در مواردی  ممکن است تعدادی 
نامعلومی  مدت  تا  را  ها  بخیه  از 
نگه داشت. از طرف دیگر اگر بخیه 
از  را  آن  بالفاصله  باید  شود  شل 

چشم خارج نمود. 
قرنیه  پیوند  موفقیت  شانس  کال 
و  باال  بسیار  قرنیه  قوز  درمان  در 
حدود 95 درصد می باشد که این 
احتمال با احتساب همه عوارض و 

منجمله رد پیوند نیز می شود. 

پیوند  کاندید  من   پرسش: 
توان  می  آیا  ام.  شده  قرنیه 
حسی  بی  با  را  پیوند  عمل 

موضعی انجام داد؟ 
پاسخ: عمل پیوند قرنیه می تواند 
هم  و  موضعی  حسی  بی  با  هم 
گیرد.  انجام  عمومی  بیهوشی  با 
عمدتا  بیهوشی  نحوه  انتخاب 
سالمت  و  شرایط  به  بستگی 
جسمی بیمار و همچنین آمادگی  
روحی وی دارد. طبعا برای بیماری 
تواند  می  عمومی  بیهوشی  که 
سالمت و حیات وی را تهدید کند 
ضعی  مو  حسی  بی  اول  انتخاب 
فردی  مورد  در  اما  بود.  خواهد 
که احتمال عدم همکاری وی در 
افراد  مانند  رود،  می  عمل  هنگام 
کم سن و سال و یا افرادی که از 

لحاظ روحی روانی آمادگی الزم را 
عمومی  بیهوشی  باشند،  نداشته 
شرایط   اگر  است.   اول  انتخاب 
روشها  این  دوی  هر  برای  بیمار  
انتخاب روش  باشد  نداشته  منعی 
بیهوشی عمدتا  تابعی است از نوع 
و نحوه عمل جراحی چشم. برای 
عمدتا  مروارید  آب  عملهای  مثال 
با بی حسی موضعی و یا با قطره 
شبکیه  عملهای  گیرد.  می  انجام 
طوالنی  غالبا  اینکه  بعلت  چشم 
بیهوشی عمومی  با  مدت هستند، 
عمل  ایران   در  شود.  می  انجام 
پیوند قرنیه عمدتا تحت  بیهوشی 

عمومی صورت می گیرد. 

قرنیه  قوز  چشمم  پرسش: 
از  بعد  اما  پیوند شد.  و  داشت 
پیوند هنوز شماره چشمم7/5- 
توانم  نمی  و  است  آستیگمات 
خوب ببینم. آیا می توانم عمل 

لیزیک را انجام دهم؟

قرنیه،  پیوند  عمل  از  بعد  پاسخ: 
دیگر  یا  و  لیزیک  عمل  انجام 
اعمال لیزری سطحی مانند الزک 
و پی ار کی، امکانپذیر است. برای 
پاسخ قطعی، ابتدا چشم شما باید 
مورد معاینه قرار گیرد تا مطمئن 
اینگونه  برای  منعی  که  شویم 
اعمال جراحی نباشد. ناگفته نماند 
جراحی  عمل  بیشتر  تاکنون  که 
توصیه  قرنیه  پیوند  از  بعد  لیزیک 
جراحی  اعمال  اخیرا  اما  شد.  می 
ار کی  پی  و  مانند الزک  سطحی 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است 
و نتایج این عملهای جراحی توسط 
نتایج شخصی   از جمله  و  دیگران 
جراحی  اعمال  که  داده  نشان 
سطحی بعد از پیوند قرنیه، هم به 
سهولت بیشتری قابل انجام است 
و هم نتایج بهتر و ماندگارتری  از 

نتایج عمل لیزیک می دهد.   

دکتر محمد حسین دستجردی

 براي آنکه عمر طوالني باشد باید آهسته زندگي کنیم.           سیسرون
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کودکی که فقط 
یک نيمکره مغز 

دارد!

با کمال  ایتالیایی  پزشکان 
را  ای  شگفتی کودک دو ساله 
یک  از  تنها  که  کردند  کشف 
و  است  برخوردار  مغز  نیمکره 
با وجود این تقریبا یک زندگی 

عادی دارد.
از  استفاده  در  کودک  این 
دچار  رفتن  راه  و  دست  یک 
مشکل است. از طریق یکسری 
پزشکی،  های  ارزیابی  از 
در  تاخیر  مختصصان  این 
عملکردهای احساسی، رفتاری، 

دشواری  همچنین  و  اجتماعی 
این  در  را  زبان  از  استفاده  در 

کودک مشاهده کرده اند.
نتایج این بررسی ها نشان 
این  مغزی  توسعه  در  که  داد 
دارد.  وجود  اختالالتی  کودک 
کمک  با  شده  تهیه  تصاویر 
مغناطیسی  رزونانس  دستگاه 
نشان داد که یک کیست بزرگ 
نیمکره  تمام  ''پروانسوفالیک'' 
چپ مغز او را پوشانده است و 
منطقه  در  کورتیکال  نوار  تنها 

گیجگاهی  ای،  ساقه  جلو- 
میانی،  گیجگاهی  و  پیشین 
ساقه  های  هسته  و  تاالموس 

باقی مانده اند.
نتایج  پزشکان  این 
عنوان  به  را  خود  های  یافته 
استثنایی  بالینی  مورد  یک 
المللی بین  علمی  مجله  در 
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منتشر کردند

محققان با کمک تزریق سلولهایی خاصی موفق به درمان کور رنگی در میمونها شدند و زمینه ای 
روشن را برای استفاده از طب ژنتیکی برای درمان این بیماری در انسانها به وجود آوردند.

محققان دانشگاه واشنگتن که از این شیوه درمانی جدید به عنوان یک رویا تعبیر می کنند معتقدند 
این روش که هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد به سرعت می تواند به ابزاری برای درمان تمامی بیماری ها 

و اختالالت چشمی تبدیل شود.
بیماری کور رنگی که از رایج ترین اختالالت ژنتیکی در بینایی انسانها به شمار می رود در حدود 
3/5میلیون نفر در ایاالت متحده، 13 میلیون نفر در چین و 16 میلیون نفر در هند را تحت تاثیر خود 
قرار داده است. این بیماری بیشتر در میان مردان رواج دارد و با وجود اینکه چشم این افراد عملکرد 
درستی دارد، کور رنگی در آنها مانع از فعالیت در بسیاری از تخصص ها از جمله زمین شناسی و خلبانی 

خواهد شد.
این بیماری در میان برخی گونه های جانوری از جمله میمونها نیز دیده شده است و چشم این 
جانداران دچار کمبود ژن رنگی است که به آنها امکان مشاهده رنگهای قرمز و سبز را نمی دهد. به منظور 
بررسی این ژنها دانشمندان تعدادی از میمونها را که قسمتی از آنها کور رنگ بوده و قسمت دیگر سالم 

بودند را در آزمایشگاه آموزش دادند.
پس از اتمام این دوره دانشمندان با شناسایی میمونهای کور رنگ سلولهای حساس به رنگ قرمز 
مخروطی را به پشت شبکیه چشم دو میمون کور رنگ تزریق کرده و پس از دو هفته در کمال ناباوری 

مشاهده کردند میمونها قادرند لکه های قرمز و سبز را بر روی نمایشگر نشان دهند.
دانشمندان برای مدتها بر این باور بودند مشاهده کامل رنگها وابسته به میلیونها سلول خاص عصبی 
است و به همین دلیل تصور اینکه با یک دخالت ژنتیکی ساده بتوان چنین بیماری را درمان کرد باعث 
شگفت زدگی دانشمندان شده است. بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، تحقیقات جدید ثابت می کند 
خود  اصلی  ساختارهای  میان  در  جدید  سیستمی  پذیرش  برای  باالیی  پذیری  انطباق  توانایی  از  مغز 
دارد که این پدیده باعث می شود دانشمندان درباره این عضو پیچیده بدن تجدید نظر کنند. به گفته 
دانشمندان قابل انعطاف بودن باالی مغز دریچه ای جدید را برای یافتن درمانهایی که در گذشته غیر 

ممکن به نظر می رسیده اند، خواهد گشود.
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بیشتر مردم دعا نمي کنند فقط التماس مي کنند.          برنارد شاو
سالمت
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سالمت

 = بارداری  در  بيوتيک  آنتی  مصرف 

بروز نقص در نوزاد

مطالعات جدید نشان می دهد در دوران بارداری استفاده از دارو می تواند اثرات جدی 

روی نوزاد داشته باشند . بویژه مصرف آنتی بیوتیک ها در این دوران یکی از عوامل جدی در 

بروز نقص در نوزاد است.

درمان  برای  که  بیوتیک ها  آنتی  شایع  نوع  دو  بین  ارتباط  در خصوص  نتایجی  اخیرا 

وجود  است.  آمده  دست  به  نوزاد  در  نقص  بروز  و  می شوند  مصرف  ادراری  عفونت های 

عفونت های باکتریایی می تواند موجب ایجاد مشکالتی برای مادر و جنین شود و در این 

مواقع استفاده از آنتی بیوتیک ها به نظر ضروری می آید، اما باید در خصوص مصرف انواع 

آنتی بیوتیک ها با پزشکان مشورت کرد. بر این اساس محققان مطالعه ای روی اطالعات به 

دست آمده از چندین زن باردار مصرف کننده آنتی بیوتیک انجام دادند و دریافتند مادرانی 

از دو نوع  از مادرانی که دارای کودکان سالم بودند  که دارای نوزادان ناقص بودند بیشتر 

خاص آنتی بیوتیک ها مصرف می کردند.

براساس این گزارش رویترز، این دو نوع شایع، آنتی بیوتیک ادراری است که به ''فورا 

دانیتن'' یا ''ماکرویید'' )نیتروفورانتویین( مشهور است و دیگری داروهای ''سولفا'' هستند 

این  در  اند.  شده  نامگذاری  )کوتریموکسازول(  فورت''  ''سیوسولفیل  یا  ''باکتریم''  به  که 

مطالعه محققان 12 هزار مادر دارای نوزاد ناقص و 5 هزار مادر با بچه های سالم را آنالیز 
کردند. 

زماِنِ خوردن در افزایش وزن 
موثر است

محققان دانشگاه نورت وسترن در آمریکا تاکید کردند که زمان خوردن در 
اضافه وزن و چاقي تاثیرگذار است. 

این پژوهشگران توصیه مي کنند که اگر واقعا مي خواهید اضافه وزن خود را 

کاهش دهید،  در زمان مشخص و مناسبي از طول روز غذا بخورید.

بدون  و  نامنظم  زمانهاي  در  خوردن  که  دریافته اند  تازگي  به  محققان  این 
برنامه باعث اضافه وزن مي شود.

آنها هم چنین خاطرنشان کردند: خوردن در نیمه شب یعني زماني که بدن 

چرخه هاي  بوسیله  انرژي  تنظیم  چون  نیست  صحیحي  کار  بخوابد  مي خواهد 

شبانه روزي در این زمینه نقش مهمي ایفا مي کند.

و  برگ«  وین  »کالج  در  فیزیولوژي  و  نوروبیولوژي  پروفسور  توریک،  فرد 

رئیس مرکز خواب و بیولوژي شبانه روزي بدن در این باره اظهار داشت: اینکه 

و  است  ای  پیچیده  بسیار  فرایندي  مي شود  بیشتر  فردي  وزن  چرا  و  چطور 

هنوز کامال واضح و مشخص نیست که کالري ها چطور وارد بدن شده یا خارج 
مي شوند.

روزي  فاکتورهاي مهمي که چرخه هاي شبانه  از  یکي  تصور مي کنیم  ما 

را در کنترل دارند موضوع زمان بندي مناسب براي مصرف وعده هاي غذایي 

است و بهره مندي از این برنامه ریزي غذایي بویژه از لحاظ زماني در کنترل و 
پیشگیري از چاقي حائز اهمیت است. 

بهبود ضعف های 
عضالنی با ميگو

و  فراوان  معدني  ماده  وجود  دلیل  به  میگو  مصرف 

ارزش غذایي باال زماني که با سبزیجات تازه بخارپز شود 

باعث بهبود ضعف هاي عضالني مي شود. 

دکتر حمیدرضا فتوحي، متخصص تغذیه در گفت وگو 

با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجویان ایران 

نظر  از  میگو  گفت:  ایران  پزشکي  علوم  واحد  )ایسنا( 

میان  در  اما  مي گیرد  گروه گوشت ها جاي  در  تغذیه اي 

محصوالت دریایي داراي ارزش غذایي متفاوتي است؛ به 

این ترتیب که در هر 100 گرم از آن، 23 گرم پروتئین 

آن  مي توان  پس  دارد.  وجود  منیزیم  گرم  میلي   46 و 

منیزیم  ضمن  در  نامید.  پروتئین  از  پر  گوشت  یک  را 

فراواني که در میگو وجود دارد کمک مي کند تا افرادي 

این مشکل  از  باال دارند،  که کلسترول و تري گلیسرید 
رهایي پیدا کنند. 

مشکل  با  فردي  اگر  عالوه  به  کرد:  تاکید  وي 

با مصرف میگو مي تواند  بي اشتهایي و تهوع روبرو است 

این مشکل را رفع کند. 

مي دهد  نشان  تحقیقات  کرد:  تصریح  فتوحي  دکتر 

که رژیم غذایي کم سبزي و مملو از غالت تصفیه شده 

احتمال بروز کمبود این ماده مغذي را فراهم خواهد کرد 

و عادت به خوردن میگو به دلیل وجود ماده معدني یاد 

شده به خصوص اگر با سبزیجات تازه و یا بخارپز استفاده 

شود، ضعف هاي عضالني را برطرف مي کند. 



کم بودن وزن و خطر اوتيسم
بیماری  درخودماندگی،  یا  اوتیسم 

دنیای  با  افراد  ارتباط  از  که  است  روانی 

خارج جلوگیری می کند. به نظر می رسد 

قربانیان در دنیای خودشان به سر می برند 

و تا کنون پزشکان نتوانستند آنها را درک 
کنند. 

دهد،  می  نشان  اخیر  تحقیقات 

کودکانی که وزنشان هنگام تولد کمتر از 

حد طبیعی است و یا زودتر از موعد متولد 

می شوند بیشتر از دیگر هم سن و ساالن 

خود درمعرض ابتال به اوتیسم قرار دارند. 

این در حالی است که پژوهش های 

قبلی نشان داده بود، کم بودن وزن نوزاد 

در هنگام تولد می تواند مانع از رشد کامل 

نوزاد در مراحل بعدی رشد کودک شود. 

که  اخیری  های  بررسی  با  محققان 

به انجام رساندند، دریافتند کم بودن وزن 

تولد زود هنگام  یا  و  تولد  نوزاد در حین 

به  ابتال  عوامل خطرساز  از  تواند  وی می 
بیماری اوتیسم به حساب بیاید. 

سال  در  بار  اولین  بیماری  این 

پزشکان  هنوز  و  شد  نامگذاری   1943

آن  به  نسبت  کمی  بسیار  پیشرفت های 
موقع کرده اند. 

کودک،  هزار  هر10  از  آمارها  طبق 
بین دو تا چهار نفر اوتیسمی)در خودمانده( 

متولد می شوند. 

توانایی صحبت  اوقات قربانیان  اغلب 

ندارند.اما  را  نوشتن  یا  خواندن  کردن، 

غیر  بیشتر  بیماری  این  مورد  در  آنچه 

دیگر  از سویی  است که  این  است  عادی 

بسیاری از این کودکان توانایی استفاده از 

مغزهایشان را در راه  و روشهایی گوناگون 
دارند که تقریبآ فوق بشری هستند. 

یکی از مهارت های عادی این نخبگان 

درخودمانده، محاسبه تقویمی است. یعنی 

در  هفته  از  روزی  در  بگویند  می توانند 

تاریخ خاصی چه اتفاقی افتاده است. برای 

اولین  نمونه »جکی« که 42 ساله است، 

گفتن  سخن  به  شروع  سالگی   6 در  بار 

کمی  با  که  دارد  را  این  توانایی  کرد،وی 

هفته  از  روزی  چه  بگوید  شما  به  تردید 

به سخن گفتن  آوریل 1933 شروع  اول 

چگونه  بپرسید  او  از  اگر  اما  است،  کرده 

این کار را می کنی به شما خواهد گفت: 
نمی دانم. 

افراد مبتال به اوتیسم معموال حداقل 

شده  عنوان  زیر  در  که  را  عالئمی  نصف 

ها  نشانه  این   . دهند  می  نشان  است 

در   . هستند  متغیر  شدید  تا  خفیف  از 

رفتارهایی  متفاوت،  کاماًل  های  موقعیت 

که با سن کودک تطابق ندارد ، مشاهده 
می شود. 

مقابل  در  و  داشته  یکسانی  به  اصرار   -
تغییر مقاوم هستند. 

- مشکالت شدید تکلمی دارند. 

از  و  دارند  مشکل  نیازها  بیان  در   -

کلمات  جای  به  حرکات  و  اشارات 
استفاده می کنند. 

استفاده  معکوس  ضمایر  از  اغلب   -

می کنند ، به جای استفاده از ” من” از ” 
تو” استفاده می کنند . 

تکرار  را  دیگران  جمالت  یا  و  کلمات   -
می کنند. 

- خنده و گریه بی دلیل دارند و یا بدون 

علت مشخص نگران و مضطرب می شوند. 

- قشقرق به پا می کنند و به دالیلی که 

برای دیگران آشکار نیست شدیداً پریشان 
می شوند. 

برقرار  رابطه  دیگران  با  نیستند  قادر   -
کنند. 

- دوست ندارند در آغوش گرفته شوند و 
یا دیگران را در بغل گیرند. 

- تماس چشمی ندارند یا تماس چشمی 
آنها اندک است. 

- به روش آموزش معمول پاسخ نمی دهند. 

- با اسباب بازی، درست بازی نمی کنند. 

- چرخیدن و تاب خوردن را خیلی دوست 
دارند. 

حد  از  بیشتر  یا  کمتر  درد  احساس   -
دارند. 

- از خطرات نمی ترسند. 
- پر تحرک یا کم تحرک هستند. 

پاسخ  صداها  یا  و  ها  صحبت  به   -

آید  به نظر می  نمی دهند به طوری که 

ناشنوا هستند اگر چه حس شنوایی سالم 
است. 

اوتیسم،  به  مبتال  کودکان  درصد   70  -
ناتوانی هوشی دارند.

سعادتمند کسی است که در هجوم و مقابله با مصائب خود را نبازد.              پاسکالسالمت 
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شناسایي  هزار بيمار اوتيسمي در مراکز 
معلوالن ذهني

رییس ستاد ساماندهي بیماران رواني مزمن سازمان بهزیستي کشور با بیان اینکه هم  اکنون تعداد زیادي 
از مبتالیان به اختالالت اوتیسم در مراکز شبانه روزي نگهداري از معلوالن ذهني نگهداري مي شوند، از انعقاد 
تفاهم نامه اي خبر داد که بر اساس آن این دسته از افراد بدون آنکه از این مراکز خارج شوند، از معلوالن ذهني 

جدا شده و تحت آموزش  قرار مي گیرند. 
وی در مورد جزییات این خبر گفت: بدلیل آن که از زمان هاي گذشته اقدام خاصي براي کودکان مبتال 
به اختالالت اوتیسم صورت نگرفته بود، تعداد حدود یک هزار کودک مبتال در کشور در مراکز معلوالن ذهني 

نگهداري مي شدند که با افزایش سنشان، در حال حاضر آن ها نوجوان شده اند. 
به گفته وي، این دسته از مبتالیان جز افرادي هستند که به دلیل شدید بودن اختالالت رفتاري، خانواده 

 هایشان قادر به نگهداري آن ها نبوده، لذا در مراکز شبانه روزي نگهداري از معلوالن ذهني نگهداري مي شوند. 
رییس ستاد ساماندهي بیماران رواني مزمن سازمان بهزیستي ادامه داد: بر همین اساس و در راستاي 
و  منعقد  ذهني  معلوالن  از  نگهداري  مرکز  با  تفاهمنامه اي  افراد  این  شدید تر  درخودماندگي  از  جلوگیري 

مقدمات انجام آموزش این افراد فراهم شده است. 
نحوي نژاد تاکید کرد: بنابراین مبتال به اختالالت اوتیسم بدون اینکه از این مراکز خارج شوند، از معلوالن 
ذهني جدا مي شوند؛ به طوري که بخش جداگانه اي براي این افراد در نظر گرفته مي شود تا از آموزش هاي 

مورد نیاز دور نمانند. 
وي با این گفته که در همین راستا خوابگاه هاي معلوالن ذهني و اوتیسمي ها از یکدیگر جدا مي شود، 

تصریح کرد: بحث آموزش هاي آن ها نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود. 
رییس ستاد ساماندهي بیماران رواني مزمن سازمان بهزیستي کشور درباره اعتبارات مورد نیاز براي اجراي 
تامین  بیماران رواني(  از سوي دو دفتر )معلوالن جسمي و ذهني و  اعتبار الزم  ایسنا، گفت:  به  برنامه  این 
مي شود؛ به طوري که دفتر معلوالن ذهني هزینه اقامت و دفتر بیماران رواني مزمن نیز هزینه هاي آموزشي 

این افراد را متقبل مي شوند.
نحوي نژاد با بیان اینکه سرانه آموزشي مبتالیان به اوتیسم هم اکنون ماهانه حدود 60 هزار تومان است، 
گفت: مشکلي در هزینه  کرد این اعتبار نداریم و مراکز ملزم شده اند تا در اسرع وقت خود را با برنامه ریزي  

صورت گرفته براي آموزش مطابقت دهند. 
به گفته وي، طرح یاد شده هم اکنون به صورت آزمایشي در برخي مراکز نگهداري از معلوالن ذهني آغاز 

شده است و سال آینده به صورت فراگیر گسترش یافته و تمام کودکان مبتال به اوتیسم را در برمي گیرد. 
رییس ستاد ساماندهي بیماران رواني مزمن سازمان بهزیستي تاکید کرد: اعتبار منظور شده از سوي دفتر 
معلوالن ذهني که ماهانه بابت اقامت مبتالیان به اوتیسم مي پردازد، با اجراي این طرح همچنان ادامه دارد و 
قطع نخواهد شد، بلکه دفتر بیماران رواني مزمن اعتبار اضافه تري را به مراکز مي پردازد تا این دسته از افراد 

از امر آموزش غافل نمانند.
منبع: ایسنا

سالمت 

نگهداری جداگانه 
از کودکان اوتيسمي

بهزیستي  مراکز  تمام  به  ضرورت  این 
کودکان  بعد  به  این  از  تا  شده  ابالغ 
اوتیسمي در محیطي جدا از سایر کودکان 
شوند  نگهداري  ذهني  اختالالت  به  مبتال 
کودکان اوتیسمي از هوش و توانایي خوبي 

برخوردار هستند. 
رئیس ستاد ساماندهي بیماران رواني و 
مزمن سازمان بهزیستي کشور با بیان اینکه 
در حال حاضر حدود هزار کودک اوتیسمي 
در کل کشور، در مراکز نگهداري کودکان 
عقب مانده ذهني نگهداري مي شوند، گفت: 
کودکان  نگهداري  محل  آینده  سال  از 
اوتیسمي از کودکان عقب مانده ذهني جدا 

مي شود. 
حسین نحوي نژاد از امضاي  تفاهم نامه اي 
با دفتر امور ذهني بهزیستي خبر داد و تاکید 
تا محل نگهداري کودکان  کرد: مقرر شده 
اوتیسمي با سایر کودکان مبتال به اختالالت 
آموزش هاي جداگانه اي  و  ذهني جدا شده 
براي این کودکان در نظر گرفته شود، چرا 
که اغلب، کار با کودکان اوتیسمي راحت تر 

انجام مي شود. 
وی با بیان اینکه اعتبار این اقدام نیز 
براي سال آینده در نظر گرفته شده است، 
افزود: این ضرورت به تمام مراکز بهزیستي 
ابالغ شده تا از این به بعد کودکان اوتیسمي 
در محیطي جدا از سایر کودکان مبتال به 

اختالالت ذهني نگهداري شوند. 
بهزیستي،  در  مسئول  این  گفته  به 
کودکان اوتیسمي از هوش و توانایي خوبي 
برخوردار هستند که اگر به موقع شناسایي 
و درمان شوند مي توانند براي رشد کشور 

مفید باشند. 
منبع: تابناک

 هیچ تنهایي وحشتناک تر از خود پسندي نیست  .                 امام حسين )ع( 
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هنگامی که همه مانند یکدیگر می اندیشند، در واقع کسی نمی اندیشد.       والتر ليمپن

روحیه خود را با به یاد آوردن خاطره ای آرامش بخش، تغییر دهید. 
روزی طوالنی را که کنار دریا سپری کرده اید به خاطر می آورید؟ یا 
پرتوهای آفتابی که در یک صبح زمستانی از البه الی درختان می تابد؟ 
مغزتان با تجسم صحنه هایی خوشایند مانند اینها، هورمون تنش زا که 
باعث سرخوشی شما می شود، آزاد می کند. پس چندتایی از خاطرات 
خوشتان را یاداشت کنید و به مدت ده ثانیه بر هر کدام تمرکز کنید؛ 
مثال، احساس مطبوع گرمای خورشید که بر پشت شما می تابد، مطالعه 

کتابی کنار شومینه، یا صرفا سکوت.

مترجم: مژگان انصاری راد

هندگشادهندگشاد
یکصد  شما  بخش  این  در  پس  این  از 

پیشنهاد عملی برای رهایی از تنش و کسب آرامش را خواهید 
یافت. پیشنهادهایی درباره کارها، خوراکی ها، اشیا و مناسکی 
معنوی که تنش را از ذهن شما می راند و آرامش را جایگزین 
آن می کند. این پیشنهادات بر گرفته از کتاب  ''جهان به شادی 
گذران'' نوشته دکتر ''جنی سات کلیف''، روان درمانگری است 
که در ولز زندگی می کند و دارای 6 فرزند بوده و اکنون تمام 

وقت به نوشتن مشغول است . 

خاطرۀ آرامش بخش

سالمت

بنا بر یک تحقیق جدید، 
خواندن کتاب بهترین راه برای 
رسیدن به آرامش است و حتی 

6 دقیقه از آن می تواند برای 
کاهش سطح استرس به میزان 

دو سوم کافی باشد.

»این که چه کتابی 
می خوانید، واقعآ مهم نیست. 
با غرق شدن در یک کتاب 

بسیار جذاب می  توانید از شر 
همه ی ناراحتی ها و استرس های 

روزمره ی دنیا راحت شوید و 
مدت زمانی را صرف سیاحت 
در دامنه ی خیاالت نویسنده 

کنید«! به  رسیدن  امروز  دنیای  در 
به  که  رویاست  یک  مانند  آرامش 
عوامل  یابد.  می  تحقق  سختی 
توانند  می  که  دارند  وجود  متعددی 
اوضاع  از  کنند.  صلب  را  ما  آرامش 
سیاسی  های  ناآرامی  و  اجتماعی 
این  در  فردی.  مشکالت  تا  گرفته 
با  خود  زندگی  در  معلول  فرد  بین 
می شود  رو  روبه  زیادی  های  تنش 
آرامش  نیازمند  از هر کسی  بیش  و 
می باشد. او با هر دگرگونی در روند 
ساکن زندگی اش اولین چیزی را که 

از دست می دهد آرامش است.
گاهی یک فرد دارای معلولیت 
آنقدر آسیب پذیر و وابسته به عادت 
های روزمره اش می باشد که حتی 
های  اتفاق  و  سال  های  مناسبت 
جدیدی که گونه ای نوین از زندگی 
توانند  آورند و می  ارمغان می  به  را 
برای دیگران دلپذیر و سرگرم کننده 
باشند، برای او اضطراب آور و سخت 
جلوه می کنند. فرا رسیدن یک سال 

جدید و تعطیالت عید که فراغتی را 
برای اطرافیان او فراهم می کند تا به 
دید و بازدید بپردازند و زمانی را برای 
سفر اختصاص دهند می تواند بخش 

بزرگی از آرامش او را صلب کند.
در مقابل چنین اضطرابی چگونه 

می توان به آرامش رسید؟
بسیار شنیده ایم که می گویند 
کنید   می  آرامی  نا  احساس  وقتی 
و  بروید  راه  قدمی  چند  است  کافی 
را  خود  و  بکشید  عمیق  نفس  چند 
به یک فعالیت سرگرم کنید. مثال به 
لیوان  یک  یا  دهید  گوش  موسیقی 

چای بنوشید.
که  افرادی  برای  خواندن  کتاب 
فرا  گوش  موسیقی  به  توانند  نمی 
دهند مانند ناشنوایان و آنها که نمی 
توانند از روی ویلچیر خود برخیزند و 
پیاده روی کنند، بهترین راه رسیدن 

به آرامش است.
می تواند  حتی  کتاب  خواندن 
بهتر و سریع تر از سایر روش ها عمل 

کند.
این  دارند  عقیده  روان شناسان 
ذهن  که  است  دلیل  بدان  مسئله 
روی خواندن  بر  است  مجبور  انسان 

تمرکز کند.
و  کتاب  دنیای  به  شدن  وارد 
پرت شدن حواس انسان در نتیجه ی 
آن، تنش ها را در ماهیچه ها و قلب از 

بین می برد. تحقیق بر روی گروهی 
از افراد داوطلب انجام شده است.

در ابتدا با انجام چندین تمرین 
میزان  و  استرس  سطح  تست،  و 
افزایش  داوطلبان  در  قلب  ضربان 
یافت. سپس چندین روش مختلف و 
سنتی »تمدد اعصاب« بر روی آن ها 

آزمایش شد.
 David( لوییس  دیوید  دکتر 
کتاب  خواندن  می گوید:   )Lewis
از همه ی روش ها بهتر عمل کرده و 
سطح استرس را تا 68 درصد کاهش 

داده است.
وی می گوید: برای کاهش ضربان 
قلب و رفع فشار در ماهیچه ها، فقط 
کافی بود داوطلبان به مدت 6 دقیقه 
بدون صدا، کتاب بخوانند. با این کار 
سطح استرس در آن ها از میزان اولیه 

هم کمتر می شد.
تا 61  به موسیقی  گوش کردن 
یا  چای  لیوان  یک  خوردن  درصد، 
قهوه تا 54 درصد و قدم زدن تا 42 

درصد این سطح را کاهش می دهد.
سطح  کامپیوتری  بازی های 
کاهش  درصد   21 تا  را  استرس 
ضربان  حالت  این  در  اما  می دهند، 
به  نسبت  همچنان  داوطلبان  قلب 

میزان اولیه باالتر باقی می ماند.
را  تحقیق  این  لوییس که  دکتر 
که:  است  عقیده  این  بر  داده  انجام 

»بهترین راه برای تمدد اعصاب، غرق 
شدن در یک کتاب است«!

پس دست به کار شوید و برای 
را  کتابی  نو  سال  ابتدایی  روزهای 

آماده کنید. 
تحویل  لحظه ی  در  گویند  می 
تا  دهید  انجام  که  کاری  هر  سال 
آخر سال به آن کار اشتغال خواهید 
داشت. به امتحانش می ارزد. کتابتان 
را لحظه ی سال تحویل نیز از خود 
در  توانید  می  حتی  نکنید.  جدا 
فاصله ی بین دو مهمانی یا در مسیر 
رسیدن به خانه ی اقوام کتاب خود 
را به همراه داشته و چند صفحه ای 
بخوانید و به آرامش برسید. امیدواریم 
سالی پر از علم و دانایی پیش روی 

خود داشته باشید.

نفیسه قدوسی

آرامشی از جنس کتاب
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آیا درمان ضایعات 
نخاعي توسط دارو 

ممکن است؟
محققان دانشگاه پزشکي هاروارد در 
بوستون در بررسي هاي جدید خود راه را 
براي استفاده از دارودرماني در ضایعات 

نخاعي باز کردند. 
سلول هاي موجود در بافت آسیب دیده 
نخاعي مولکول هایي را آزاد مي کنند که به 
به رشته هاي  و  نورون ها متصل شده  سطح 
اجازه  دیده(  )آسیب  جداشده  عصبي 
نمي دهد تا از مناطق آسیب دیده عبور کرده 
و اتصاالت جدید به وجود آورد و این فرایند 

باعث بهبودي حرکتي و احساسي شود.
ورود  از  مولکول ها  این  حقیقت  در 
دیده  آسیب  مناطق  از  اعصاب  بافت هاي 
جلوگیري  نخاع  سالم  مناطق  با  پیوند  و 
تواند  مي  جدید  محل  این  یافتن  مي کنند. 
نخاعي  ضایعات  دارودرماني  براي  امیدي 

باشد.
استاد  فالنگاگان،  جان  گفته  طبق 
براي  مساله  هاروارد،  این  پزشکي  دانشگاه 
حدوداً دو دهه  ذهن دانشمندان را به خود 

مشغول کرده بود.
از  مولکول ها  این  که  مي دانستند  آنها 
جلوگیري  اعصاب  رشته هاي  دوباره  تولید 
معلوم  آن  چگونگي  و  نحوه  ولي  مي کند 
به  آنها  اتصال  محل هاي  که  اکنون  نبود 
نورون ها مشخص شده است محققان دنبال 
کردن  راه  سد  از  جلوگیري  براي  روشهایي 
پیوند رشته هاي اعصاب توسط این مولکولها 

هستند.
با توجه به نتایج این تحقیق پژوهشگران 
آسیب  بیماران  بتوانند  آینده  در  امیدوارند 
کنند.  درمان  قرص  یک  با  را  نخاعي  دیده 
 scince گفتني است، این پژوهش در مجله

به چاپ رسیده است.

یکي از مهمترین عوامل ابتالي 
کودکان به زردي در هفته اول شیر ندادن 

کافي مادر به نوزاد است که در صورت 
تشدید بیماری نوزاد به عقب ماندگی 

ذهنی مبتال می شود.

زردي و عقب افتادگي 
ذهني در کودکان 

ژنتیک  کودکان،  متخصص  بشردوست  علي 
در نوزادان پسر و سفید پوست، ناسازگاري گروه 
خوني و کمبود آنزیم هاي خاص را از علت هاي 

زردي در هفته اول دانست.
طوري  به  نوزاد  و  مادر  خوني  ناسازگاري 
نوزاد  و گروه خونی  مادر مثبت  که گروه خونی 
اواخر  در  مادران  که  هایی  آمپول  و  باشد  منفي 
به  ابتال  علتهاي  از  نیز  زنند  مي  بارداري  دوران 

این بیماري است.
بدن  در  موجود  هاي  بیماري  از  بعضي 
کاري  کم  و  تیروئید  ها،  عفونت  مانند  مادران 
آن تاثیر بسزایي در ابتالي نوزاد به این بیماري 
دارد. زردي باال موجب عقب افتادگي ذهني در 

کودکان مي شود.
وی تنظیم دفعات شیردهي مناسب 8 تا 10 
دانست  راه هاي درماني  از  را  بار در 24 ساعت 
قابل  معموال  ها  آنزیم  کمبود  کرد:  عنوان  و 

پیشگیري نمي باشد.
درمواردي که زردي در حد پایین  )بین 10 
مناسب  با شیردهي  باشد معموال  تا 12 درصد( 
و در مدت کوتاه  )چند روز( برطرف مي شود و 
درموارد شدید ) بین 16-17 درصد( به باال نوزاد 
فوتوتراپي  با  درمان  تحت  و  شده  بستري  باید 

قرارگیرند.
المپ هاي فوتوتراپي طول موج خاص، ارتفاع 
مناسب و تعداد مشخصي و مخصوصي دارند که 
می تواند در درمان زردی موثر باشد اما مهتابي 
ها و درمان خانگي نه تنها جوابگوي این بیماري 

نیست بلکه خطرناک هم است.

سودمندی لباس فضایی برای کودکان مبتال به فلج مغزی
گروهی از پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشکی تهران ، اصفهان و بقیه اهلل ، تاثیر استفاده از لباس فضایی را در بهبود عملکرد حرکتی شماری از کودکان 

مبتال به فلج مغزی بررسی کردند.
برپایه این بررسی استفاده از لباس فضایی عملکرد حرکتی غیرظریف کودکان مبتال به فلج مغزی را بهبود می بخشد.

فلج مغزی ، گروهی از اختالالت تکاملی حرکتی است که بر اثر آسیب غیر پیشرونده به مغز جنین یا نوزاد به وجود می آید.
لباس فضایی، لباسی است که در آن پوشش متناسب با حالت بدن ایجاد می شود.

اعالم نتایج اميدوار کننده 
ژن درمانی چشم

محققان در موسسه پزشکی هاوارد هگز شیوه ای 
جدید را برای تصحیح ژن دچار اختالل در مبتالیان به 
نوعی نابینایی ارائه کرده اند که بخشی از بینایی را به 

آنها باز می گرداند.
محققان در موسسه پزشکی هاوارد هگز شیوه ای 
جدید از ژن درمانی را برای مداوای بیکاری موسوم به 
نابینایی شناختی لبر یا LCA ارائه کرده اند که تاکنون 
توانسته است بینایی را به تعدادی از کودکان 8 تا 11 

ساله بازگرداند.
بیمار  بینایی  قوای  از  تدریج  به  نادر  بیماری  این 
فرد  کامل  کوری  باعث  سالگی   40 سن  تا  و  کاسته 
این روش تحت  واسطه  به  بیماری که  خواهد شد 12 
درمان قرار گرفته اند، اکنون از قدرت بینایی بیشتری 
آنها  چشم  در  ای  شبکیه  عملکرد  و  هستند  برخوردار 

بهبود پیدا کرده است.
بیماری LCA باعث نابودی تدریجی شبکیه چشم 
سنین  از  درمان  هرچه  دریافتند  محققان  و  شود  می 
کمتر آغاز شود، تاثیرگذاری آن بیشتر و بهتر خواهد بود 
دلیل آغاز این بیماری در افراد اختالل در یکی از ژنهای 

بینایی است که درمان قطعی برای آن وجود ندارد.
بر اساس گزارش رویترز، دانشمندان با کمک یک 
ویروس ساخته شده به نام ادنو که دی ان ای تصحیح 
توانستند  کند  می  داخل چشم حمل  به  را  ای  کننده 
بهبود قابل توجهی را در کودکان مبتال ایجاد کنند به 
بازی  به  قادرند  تنهایی  به  اکنون  این کودکان  طوریکه 
و انجام کارهای مختلف خود بپردازند این شیوه تا 16 
به طور  نه  و  ایجاد کرده  تغییر   PRE65 درصد در ژن 
نابینایی  از  را  بیماران  تقریبی  صورت  به  بلکه  کامل، 

مطلق نجات داده است.

از نشانه های جوانمردی این است که به دیگران احترام بگذاریم، سالمت
                                               حتی اگر فایده ای برایمان نداشته باشد.                        ویليام ميکپيس 
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دانستن کافی نیست، باید به دانسته ی خود عمل کنید.               ناپلئون هيل 
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سالمت 

گروهی از پزشکان ایتالیایی در تحقیق 
نتایجی  به  ام.اس  جدید  درمانهای  روی 
گردد  اثبات  کامل  طور  به  اگر  که  رسیدند 
تحول بسیار بزرگی در زندگی این بیماران 
آنان نشان  آورد. تحقیقات  به وجود خواهد 
بیماری  پیشرفت  درمان  نوع  این  دهد  می 
به  مستندات  طبق  سازد.  می  متوقف  را 
از  پس  بیماران  تحقیق  این  ی  آمده  عمل 
طی مراحل ساده ، عالیم بیماریشان به طور 
ناگهانی متوقف می شود  و اغلب موارد آنها 

قادر به ادامه زندگی عادیشان می گردند.
این پژوهش ایتالیایی از راز این بیماری 
است  مدیدی  مدتهای  که  کننده  ناتوان 
تاکنون  دارد.  برمی  پرده  مانده  پرده  پشت 
گفته شده است که بیماری ام اس یک نوع 
بیماری خود ایمنی است که در آن بدن با 
عصبی  سیستم  خودی  سلولهای  به  حمله 
مرکزی را درگیر می سازد و منجر به ضعف ، 
خستگی ، درد های مزمن و مشکالت بینایی 
را  واقعیت  این  حاضر  تحقیق  اما  گرد.  می 
برمال می سازد که این بیماری یک بیماری 
بنیادی  نقص  یک  صورت  به  است  عروقی 
اگر تشخیص داده  از گردن که  در رگهایی 
شود می تواند قبل از ایجاد هر گونه ناتوانی 
درمان گردد. این نظریه توسط دکتر پائولو 
زامبونی)Zamboni(، جراح عروق و استاد 
شده  ارائه   ''Ferrara'' در  دانشگاه  سابق 
است.  ''زامبونی'' در انجام پژوهش خود در 
بیماران ام.اس متوجه شد که تقریبا تمام آنها 
در رگ گردن  انسداد  و  پیچیدگی  نوع  یک 
باالیی خود و قفسه سینه شان دارند که باعث 

اختالل جریان خون در مغز می گردد. 
عامل  همین  که  است  باور  این  بر  او  
زامبونی  گردد.  می  اس  ام  بیماری  موجب 
دستیابی به این موفقیت را فرصت جدیدی 
برای تحقیقات بیشتر در این زمینه می داند. 

که  دریافت  سونوگرافی،  از  استفاده  با  او 
رگ  در  انسداد  ام.اس  بیماران  تمام  تقریبا 
در  دارند  سینه  قفسه  و  خود  گردن  باالی 

حالی که افراد سالم اینطور نبودند. 
زامبونی اشاره می کند که این وضعیت، 
مغزی-  مزمن  وریدی  نارسایی  موجب 
نخاعی می گردد و معتقد است که در افراد 
با این شرایط ، خون نمی تواند به درستی 
واژگون  جریان  این  و  شود  تخلیه  مغز  از 
مغز(  به  دوباره  برگشت  )موجب  گردد  می 
آن  تبدیل  و  آهن  که موجب ذخیره شدن 
خاکستری  ی  ماده  در  سمی  ای  ماده  به 
مغز می گردد و همین آهن اضافی موجب 
مغز و ایجاد اختالل  از بین رفتن ''میلین'' 
در واکنش های دفاعی بدن و نهایتا ام.اس 

می گردد.
زامبونی امیدوار است که پزشکان دیگر با 
این  به  و پی گیری درمان  روند  این  به  نگاه 
دکتر  کار  باشند.  آفرین  تحول  بتوانند  شیوه 
زامبونی هم اکنون پزشکان و محققان زیادی را 
در کشورهای آمریکا و کانادا برانگیخته است. از 
جمله دکتر رابرت ''zivadinov'' در دانشگاه 
بوفالو در حال تالش برای تحقیق بیشتر روی 
این نوع درمان است و نمونه ای بالغ بر 1600 

نفر داوطلب این طرح شده اند.
آمیز  موفقیت  تحقیق  این  اول  گامهای 
بوده است و اکنون بیماران ام.اس در انتظار 
بهره گیری از این شیوه بسر می برند. دکتر 
زامبونی رویه درمانی که به کار گرفته است 
تحت عنوان ''درمان رهایی بخش'' نام برده 
عمل  تحت  توان  می  گوید  می  .او  است 
جراحی و با استفاده از بالونها ) بادکنکهایی( 
عروق  و  کرد  باز  را  شده  مسدود  رگهای 

''کرونر'' را آنژیو پالستی و ترمیم کرد.
به  بیشتری  تحقیقات  در  امر  این  اگر 
ام.اس  بزرگی در درمان  انقالب  اثبات رسد 
درمان  روند  کامل  به طور  زیرا  بود،  خواهد 

خواهد  تغییر  را  کننده  هالک  بیماری  این 
داد. مطالعات انجام یافته در ایتالیا چشمگیر 
است و در گروهی از بیماران مبتال به عود 
که  ام.اس(  شکل  ترین  )رایج  بازگشت  و 
ضایعات  گرفتند  قرار  درمان  نوع  این  تحت 
فعال مغز بشدت کاهش یافت. همسر خود 
دکتر زامبونی که مبتالی ام.اس است و به 
سال  سه  از  است  شده  جراحی  شیوه  این 
پیش تاکنون هیچ حمله ای نداشته است و 
 ''Zeppi'' .سالمتی خود را باز یافته است
بیماران  از  دیگر  یکی  نیز  ساله   40 بیمار 
درمان شده به این شیوه است و از نه سال 
پیش دچار حمالت سخت و آزار دهنده ی 
ام.اس بوده و از آن رنج می برده است. او 
بار دچار حمالت سنگین  هر چهارماه یک 

می شده است .
انگار  حاصل  تغییرات  گوید:  می  او 
زندگی دوباره به من بخشیده است. او یکی 
از اولین کسانی است که تحت عمل جراحی 
از رگهای مسدود  تا  و دو  قرار گرفته است 
شده زیر گلویی اش که یکی 60 و دیگری 

70 درصد انسداد داشت باز شده است.
او می گوید این زندگی دوم من است و 

من بار دگر متولد شده ام.
آقای ''lipp'' بیمار دیگری است که به 
این طریق تحت عمل جراحی قرار گرفته و 
آزمایشهای پزشکان انسداد رگ زیر گلویی 
او را نشان داد و درماه ژانویه سال جاری به 
ایتالیا سفر کرد و تحت درمان قرار گرفت و 
از  بود  سال  ده  او  شد.  باز  رگهایش  انسداد 
حمالت فزاینده ام.اس رنج می برد و عالیم 
بیماری آنچنان شدید شده بود که دیگر قادر 
زندگی  ی  ساده  امور  انجام  و  کارکردن  به 
سال  یک  از  گوید:  می  او  نبود.  هم  خود 
پیش دیگر هیچ حمله ای نداشته ام و عالیم 
بیماری ام زایل شده، احساس بسیار خوبی 

دارم، احساسی رو به سوی زندگی.

درمان رهایی بخش ، 
تئوری بحث انگيز در 

MS مورد بيماری
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»یرویین آرندسن« یکی از محققانی است که روی زبان عالیم کار می کند، او معتقد است که ما راجع به درک زبان عالیم خیلی 
کم می دانیم. هدف این تحقیق افزایش دانش بشری از مشاهدات زبان عالیم است. به عنوان مثال، برای تبدیل زبان اشاره 

کاربران، کافی است کمی به حرکات دست توجه کنیم تا معنی آن را دریابیم.

تشخیص خودکار: دیدگاه های عقالنی بشر در نهایت می تواند با استفاده از دوربین ها و کامپیوترها برای توسعه ی فناوری 
تشخیص خودکار زبان اشاره به کار رود. در این تحقیق، یک محیط یادگیری الکترونیکی برای کودکانی ایجاد می شود که ناشنوا 

یا کم شنوا هستند.

تصاویر: این تحقیق همراه با موسسه ی کودکان ناشنوا و کم شنوا، کامپیوتری را فراهم کرده که قادر است به سرعت زبان اشاره 
را تشخیص دهد و بنابراین می توان برای یادگیری سریع ترعالئم جدید به کودکان ناشنوا و کم شنوا از آن بهره جست.

تصاویر به کودکان سه تا شش سال نشان داده می شود و از آنها درخواست می شود تا درست اشاره کنند. سپس کامپیوتر باید 
اشاره را بررسی کند، و این بسیار سخت است زیرا کامپیوتر بسیار راحت تر از انسان بر اثر عالئم بی ربط هنگ می کند.

اطالعات قابل درک برای کامپیوتر: کار گروه تحقیقات این است که این عالئم را به اطالعاتی تبدیل کنند که برای کامپیوتر 
قابل درک باشد.

فرهنگ لغت زبان اشاره: تحقیقات بیشتر نشان دادند که محیط یادگیری الکترونیک واقعا کاربرد دارد. فرهنگ لغت زبان 
اشاره ی این کودکان که با آن کار می کردند در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت. 

ترجمه: معصومه آِمدی

کامپیوتر به کودکان ناشنوا کمک 
می کند تا زبان عالیم را بیاموزند !



من احساس میکنم همواره بدنبال چیزی هستم که  هرگز  نخواهم یافت!!!.          أوله نوئرر
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باالبر حمام
برای این که افراد دارای معلولیت بتوانند به راحتی از پس 
مشکالت روزمره خویش برآیند باید امکاناتی متناسب با 

نیازهای امروزی فراهم شود.
حمام  وان  در  که  است  باالبر  نوع  یک  وسیله  این 
یا  باال  با دکمه  قابلیت شارژ دارد و  استفاده می شود. 

پائین می رود.

توجه 

به نظر شما ویژگيهای یک مددکار نمونه چيست؟

 را با 
ن ثابتی

 توانبخشی، ستو
دکاران

ل از مد
ت در جهت تجلی

وانا مصمم اس
پیک ت

 گرامی 
ذا از شما مخاطب

ص دهد. ل
 امر اختصا

 به این
عنوان معرفی مددکار نمونه

دفتر 
ه به 

ر در 5 مشخص
نه را حداکث

دکار نمو
ی های مد

 ویژگ
در خواست می شود

 دورنگار 3339212-0281 ارسال نمایید.
یا به شماره

وانا و 
یه پیک ت

نشر

خواهد شد.
ی اهدا 

ز ارزنده ا
بهترین نظرات جوای

نا به 
ضم

با دوچرخه “هوندا” راه 
رفتن را بدون خستگی 

تجربه کنيد
ساخت  در  است  نتوانسته  شرکتی  هیچ  تاکنون  تقریبا 
وسایل حمل و نقل به پای شرکت هوندا برسد. جالب است 
به  تواند  آنجا که می  تا  این شرکت در ساخت وسایلش  که 
در  محصول  آن  تاثیر  و  استفاده  سهولت  و  انسانها  آسایش 

افزایش کیفیت زندگی افراد توجه می کند. 
رفتن  راه  به  وسیله کمک  این  از ساخت  هوندا  اصلی  هدف 
اثر  بر  یا  روند  می  راه  زیاد  روزانه  کار  در  که  است  افرادی 
از  دستگاه  این  نیستند.  رفتن  راه  به  قادر  ناتوانی  و  بیماری 
دارای  که  ساخته شده  دوچرخه  شبیه صندلی  یک صندلی 
دو عدد بازوی حرکتی است. هر یک از بازوها به کفش فرد 
بسته شده و با روشن شدنش راه رفتن خیلی راحت تر از قبل 

امکان پذیر می شود.
بسیار  های حرکتی  اهرم  و  ها  به کمک سنسور  وسیله  این 
حساس، احساسی شبیه رکاب زدن دوچرخه را در افراد ایجاد 
می کند و با القای این حس در افراد ، پاها را به گام بر داشتن 
مجبور می سازد. انعطاف پذیری این دستگاه نیز آنقدر است 
که با طول گام هر فرد سازگاری دارد و احساس خستگی را 
افراد به دنبال ندارد. به گفته یکی از مهندسین طراح  برای 
زمان  در  افراد  عصبی  فشار  و  استرس  وسیله  این  با  هوندا، 
ایستادن و قدم زدن از بین می رود و راه رفتن را راحت تر 
می کند. این محصول در یکی از کلینیک های طبی ژاپن نیز 
مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است و به زودی به بازار 

ارایه خواهد شد.

موش جهش یافته، سرنخی برای اختالل 
پيش رونده ی شنوایی انسان

محققان ثابت کردند جهش در ژنوم موش، شبیه اختالل پیش رونده ی 
و  انگلیس  کمبریج  موسسه  )محققان  محققان  این  است.  انسان  در  شنوایی 
پادوئا( دریافتند موش هایی که حامل جهش  همکاران خویش در مونیخ و 
ژنتیکی موسوم به فراموشی هستند، درعملکرد سلول های موی گوش داخلی 

خود مشکالتی دارند که قبل از بروز تاثیرات ظاهری رخ می دهند.
حدود 6 الی 10 نفر از افراد 70 ساله به اختالل پیش رونده ی شنوایی مبتال 
می شوند. عالوه بر تاثیرات محیطی، تاثیرات ژنتیکی نیز نقش اصلی را ایفا 
می کنند. هر چند ژن های بسیاری را می شناسیم که در ناشنوایی کودکان 
رونده ی  پیش  اختالل  در  رنگی  کم  نقش  ها  ژن  این  اکثر  دخیل هستند، 

شنوایی انسان دارند.
گروه محققان دریافتند که بین جهش ژنتیکی فراموشی با انواع ناشنوایی در 
انسان وجوه مشترک وجود دارد. در موش هایی که یک نسخه از ژن فراموشیشان 
جهش یافته بود، ابتدا سلول های مو عملکرد کمی داشتند اما بعدا کمتر شد؛ 
در موش هایی که دو نسخه ی جهش یافته داشتند، سلول های مو قبال، هنگام 

تولد آسیب دیده بودند.
این محققان با ایجاد جهش در ژنوم موش، به سرعت علت احتمالی اختالل 
شنوایی را کشف کردند. آنها ثابت کردند که موشهای جهش یافته در اولین 
حرف کد ژنتیکی موسوم به Atp2b2 جهش دارند. این ژن با تغییر C به T  از 
ایجاد پمپ مولکولی عادی جلوگیری می کند که با پمپاژ کلسیم اضافی گوش 

به بیرون، باعث عملکرد مفید سلول های موی گوش می شود.

ترجمه: معصومه آِمدی



بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است.        ارد بزرگ

55

جدول

جواب جدول شماره24

افقی:
1- از دین خارج شدگان- مشورت کننده- مورد توجه 
جنگلی-  درخت  نوعی   -2 زرتشت  دین  در  خداوند 
بندند-  می  اسب  زین  به  که  فلزی  حلقه  قورباغه- 
روم  امپراطوران  لقب  بدن-   - تر  3-راغب  اندیشه. 
باستان- ضربه با سر 4- شهری در استان آذربایجان 
نروژ  پایتخت   -5 خشنود.  تسبیح-  درخت  شرقی- 
ای  ناحیه   -6 واسطه  چیز-  بی  آخر-  حرف  بدون 
در بدن- حرف بیهوده زدن- گل نقاشی 7- جنگلی 
وقلعه  بلند  دیوار  شکوه-  و  عزت  گیالن-  استان  در 
8- موجود نامرئی- زیارت کننده با تکرار حرف آخر- 
تعجب زنانه- کرشمه، ناز ، تقلید کردن. 9- آرایش و 
زیور- عتیقه- برابر و مساوی 10- همقدم- دشمنجو 
از   -12 اکنون  ساحل-  و  کرانه  جان-  و  روح   -11
جنگ های امام علی )ع(- پدر- خاک کوزه گری 13- 
حافظه و ذهن- فرزند- ناپسند داشتن 14- دو خط  

که نقطه مشترکی ندارند- نیازمندان

عمودی: 
1- راه رفتن با ناز- اسید سیتریک 2- بیماری گشاد 
شدن رگ های پا- آفت گندم- پوشش صورت آقایان- 
زور جای کس  به  که  کننده 3- کسی  بیهوش  مایع 
دیگر را می گیرد- آب طال داده شده 4- ریشه- گیاهی 
دارویی برای درمان سنگ کلیه و اسهال - اشاره به دور 
5- از غالت- میوه تابستانی خنک- گرفتنی ماه رمضان 
6- باالپوشی برای آقایان- پست شدن- بیابانگرد و آواره. 
7- پدربزرگ- جنس به ظاهر قوی- دشمنی 8-بدی- 
درخت همیشه سبز- از بازیگران معروف سینما- مکان 
درختان  از  دیگر  یکی  آتش-  طاقچه-  یکباره-   -9
فرشته  دو  ِسّر-  برگهای سوزنی 10-  با  همیشه سبز 
سرازیر  بابل  چاه  در  گویند  می  که  خداوند  مغضوب 
آویخته شده اند 11- محلولی گیاهی- نشانه- همراه 
هم 12- خشنودی و موافق بودن- صندوق چوبی که 
نشستند 13-  می  آن  بر  و  بستند  می  روی شتر  بر 
و  آزاد  مفعولی-  عالمت  دور-  به  اشاره  تنفر-  حرف 
رها- دگرگونی بدون حرف آخر! 14- تنها- نام پنجم 
و ششم قمری- واحد سطح- حرف فاصله 15- استانی 

سردسیر- از کشورهای استقالل یافته شوروی سابق

طراح: حسین طارمیان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

123456789101112131415



اگر شغلي داري که هیچ سختي در آن نیست پس بدان که اصاًل شغل نداري. 
ماکلوم اس فوربس 
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