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انقالب اسالمی ایران  ،نفی منافع زورگویان !

بیش از سه دهه از انقالب
شکوهمند اسالمی گذشت  ،انقالبی که
برخواسته از فریادهای حق طلبانه ملت
ایران و برپایه خون هزاران شهید استوار
است  .بر اساس آنچه که در این سی
و یک سال از انقالب ایران – خواسته
یا ناخواسته  -در اذهان عمومی حک
گردیده است  ،برخی تصور می کنند
که انقالب اسالمی یک پدیده سیاسی-
اجتماعی است که صرفا تحولی در
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
از سرنوشت تاریخی ایران است و باید
اتفاق می افتاده !
اینکه این دیدگاه به چه میزان
جامعیت دارد و این تصورات چقدر به
واقعیت نزدیک است  ،موضوعی است
که در چندین قسمت به آن خواهیم
پرداخت ولی ابتدا طرح چند سوال
ضروری بنظر می رسد و آن اینکه  :آیا
انقالب اسالمی ایران یک انقالب به
مانند همه انقالبهای تاریخ است ؟
این جریان دینی به چه میزان برنامه
های بلند مدت و معادالت دول
بیگانه را برهم زد ؟ آیا ابرقدرتهای
شرق و غرب پس از پیروزی انقالب
اسالمی  ،از برنامه های خود عقب
نشستند ؟ و مهمتر از همه اینکه آیا
ما در سه دهه اخیردرقبال نهاد نوپای
انقالب  ،غفلت داشته ایم ؟
شکوه و عظمت انقالب تاریخی
ایران را هنگامی می توان دریافت که
آرمانهای این نهضت اسالمی را به خوبی
شناخت و مهم تر اینکه می بایست
بررسی نمود که این واقعه تاریخی
در چه شرایط سیاسی جهان به وقوع
پیوست .
کمی به عقب برمی گردیم وشرایط
سیاسی جهان و چگونگی چیدمان
حکومتها به دست ابرقدرتها بعد از
جنگ جهانی دوم را بررسی می کنیم
تا دریچه ای جدید را در ذهن شما
بازنماییم .

پس از جنگ جهانی دوم ،
جهان به دو بلوک غرب و شرق
میان ابرقدرتها تقسیم می شود
و ابرقدرتها عقاید مذهبی را در
جوامع انسانی مضر و ناکارآمد
ارزیابی نموده و دین را از سیاست
جدا و اذهان جوامع مختلف را
از شکل گیری حکومتهای دینی
منحرف نمودند.
از سوی دیگر خطر تفکر کمونیسم
و ایجاد حکومت کمونیستی در جوامع
غربی به صفر رسید  ،بنابراین غرب
و شرق در جهان به تعامل رسیده و
ایجاد دیگر انقالب های کارگری تهدید
محسوب نمی شد.
همچنین علیرغم وجود بیش
از یک میلیارد مسلمان در جهان ،
ابرقدرتها با نیرنگ و تفرقه افکنی و در
سایه خودباختگی برخی از حکومتهای
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 .
ازسوی دیگر کشورکذایی و
نامشروع اسراییل از سوی قدرتهای
جهان هر روز بیش از پیش جایگاه
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
رفته می رفت که در جهان خاکی ،
حرفی از ملت فلسطین نباشد.
وابستگی دنیای مدرن صنعتی
وابرقدرتها به ذخایر انرژی خاورمیانه و
موقعیت خاص جغرافیایی آن  ،همواره
آرامش سیاسی و امنیتی این منطقه را
به خطر می انداخت  .بنابراین حضور
اسراییل و دیگر حکومتهای وابسته علی
الخصوص حکومت شاهنشاهی پهلوی
در ایران  ،برای ایجاد امنیت و حفظ
منافع ابرقدرتها در منطقه از جایگاه
خاصی برخوردار بود.
در جای جای جهان قدرتهای
حاکم پس از سالها ظلم برملل محروم
با انجام کودتاهای نظامی و فجایع انسانی

 همچون بمباران اتمی هیروشیما وناکازاکی در ژاپن  -وغارت ثروت های
جهان  ،با پشتیبانی از حکومت های
ساختگی و دست نشانده خود سعی
نمودند تا همچون گرگی در جلد
میش  ،چهرۀ کریه و ظالمانه خود را
پس از جنگ جهانی دوم  ،در مقابل
افکار عمومی جهان  ،چهره ای دوست
داشتنی جلوه دهند  .بنابراین می بینیم
که حقوق بشر از سوی آنان مطرح و
دست آویزی برای سرپوش گذاردن بر
جنگ افروزیها و به استضعاف کشیدن
ملل جهان می باشد .
در این میان به یکباره پرچم
نهضت اسالمی که تداوم بخش
قیام حسینی و همواره در تاریخ
زنده و برپا بود  ،اینبار پس از
گذر از فراز و نشیبهای تاریخ ،
قیام فاطمیان  ،زیدیان  ،سربداران
و ...را دست به دست چرخید و
درتاریخ معاصرایران بدست آیت
اله کاشانی و سپس فداییان اسالم-
شهید نواب صفوی  -برافراشته می
ماند تا بار دیگر با فریاد خمینی
کبیر به اهتزاز در می آید تا آرامش
دنیای ساختگی ابرقدرتها را برهم زند
 .نهضتی که بر پایه اسالم استوار و در
جهان به انقالب محرومان و مستضعفان
مشهور است و نابودی اسراییل را در
جهان وعده می دهد.
شعار نه شرقی نه غربی ،
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
یعنی آن چیزی که حاکمان شرق
و غرب همواره از وجودش وحشت
داشته اند.
حاال با توجه به شرایط موجود که
به هیچ وجه برای ابرقدرتها قابل پیش
بینی نبوده  ،دو سوال مطرح است :آیا
این نهضت با آرمانهای بلند اسالمی
و سازش ناپذیری بر مبنای مکتب
شهادت طلبی حسین(ع) ،درمقابل

ابرقدرتها که به سازمان ملل تکیه
زده و خود را مدافع حقوق بشرمعرفی
کرده اند ،خطرناک نیست؟ آیا
یکپارچگی ملت مسلمان ایران -
آن هم در منطقه مهم خاورمیانه
 تمامی منافع زورگویان را برهمنمی زند ؟
پاسخ به این سوالها همین بس که
از همان روزهای اول انقالب دشمنان
کمر به نابودی این نهضت بستند .آنان
ابتدا تصور کردند که با سرکوبی ملت
ایران و انعکاس ضعیف اخبار انقالب و
با محدود جلوه دادن شعارهای ملت ،
جوامع جهانی را متقاعد خواهند ساخت
که صرفا عده ای مخالف محمد رضا شاه
هستند .
سپس درمرحله بعد و با گسترده
شدن ابعاد حرکت انقالبی ملت ایران،
آنان از هدف اولیه خود عاجز مانده
وسعی نمودند تا خود را با مردم همرنگ
جلوه دهند تا جایی که دیدیم حتی
 BBCهم چهره انقالبی به خود گرفت.
 BBCبا ترفند مشخصی ،اخباری از
انقالب ملت ایران منعکس می کردند
که هدفشان ملی جلوه دادن انقالب بود
و نه اسالمی بودن آن !
بیگانگان حتی بعدها راضی بودند
که ملی گراها دریک کودتای نرم بر
مسند حکومت تکیه زنند  .لیکن رهبری
امام امت آنچنان قوی و بر پایه قرآن
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
حکومت اسالمی در خاورمیانه یعنی
چه !
ادامه دارد...
سید محمد موسوی
رئیس هیئت مدیره کانون توانا

peyk@irantavana.com

اجتم

اعي

راز جوانی من در این است که هر روز چیز تازه ای یاد می گیرم .

سولون
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اگر یادمان بود و باران گرفت ...
فقط كافي است كه با خودت رو راست باشي و حداقل به خودت دورغ نگويي.
فقط كافي است بخندي و سعي كني غمي از چهره اي بزدايي و لبخندي بكاري.آن روز حتما عيد است .حتي
اگر در تقويم روميزي نشاني از روزهاي اول بهار نباشد.
فقط كافي است كه 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 سال.'' 89
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 يتيمي را بگيري ،به سر سالمندي دست نوازش بكشي يا حتي ويلچر كهنه معلولي
را از چاله چولههاي خيابان عبور دهي آن روز حتما عيد است .عید توست.

آن روز كه بغض بچههاي خياباني و كودكان
كار را تسلي دهي ،دختران فرار را به خانه و
زندگي شان بازگرداني،عيد است.
الزم نيست در تقويم روميزي نشاني از
روزهاي اول فروردين باشد،اينگونه كه باشي هر
روز عيد 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
بزنیم بهار می رسد و تازگی و سرزندگی را به
ارمغان می آورد .بیایید و یک بار هم که شده با
خودمان روراست باشیم و با پذیرفتن واقعیت های
زندگی خودمان را از چشم افراد جامعه پنهان
نکنیم و یادمان باشد که با شناسایی توانایی مان
فردا روز می توانیم تبدیل به وزنه ای برای شهر
و کشورمان شویم  .باور کنید این اتفاق دیر یا
زود می افتد ،باور کنید ودر آستانه بهار به آفتاب
سالمی دوباره بدهید.
زهره حاجیان

اجتم

اعي

هر چيزى پاداش و مزدى دارد ،مگر اشکى که براى ما ريخته شود
(که چيزى با آن برابرى نمى کند و مزد بى اندازه دارد).

امام صادق (ع)

کوتاه و خواندنی از بهزیستی
روابط عمومي و امور بين الملل وزارت رفاه
و تامين اجتماعي
مسئول ستاد مناسبسازي بهزيستي كشور گفت :مراكز
وابسته به وزارت رفاه وتامين اجتماعي و وزارت بهداشت
مناسب معلوالن هستند.
محمدرضا مرادي خاطر نشان كرد :وضعيت موجود
مناسبسازي ،حاصل فعاليت و تالشهاي سازمان بهزيستي
در طول بيش از  15سال است كه البته اين سطح مناسبسازي
در طي اين فاصله زماني بسيار قابل تأمل است.
وي عنوان كرد :در صورتي كه صرفاً موضوعات
مناسبسازي چون سطح شيبدار ،سرويس بهداشتي و
همينطور باالبر و آسانسور ،تجهيزات و مبلمان شهري و
سيستم حمل و نقل را در مراكز عمومي شهر مد نظر قرار
دهيم ميتوان گفت كه وضعيت موجود مناسبسازي محيط
عمومي در كشور كمتر از  20درصد است.
خبرگزاری مهر
مدیرکل بهزیستی استان لرستان خواستار اتخاذ
سیاستهای تشویقی برای استخدام معلوالن توسط بخش
خصوصی شد.
مرتضی رحیمی با اشاره به روند بیکاری معلوالن در
کشور یادآور شد :الزم است به جهت تشویق بخش غیر
دولتی برای بکارگیری معلوالن سیاستهای تشویقی نظیر ارئه
تسهیالت کم بهره ،پرداخت بخشی از حقوق به عنوان جبران
خدمات ،پرداخت بیمه کارفرمایان و یا معافیتهای مالیاتی
برای کارفرمایانی که معلوالن را مشغول به کار می کنند
توسط قانونگذاران در نظر گرفته شود.

تصمیم برای ورود  4700خودرو ویژه معلوالن
بدون دریافت عوارض گمرکی
 4700خودرو مناسب سازی شده ویژه معلوالن ،بر
اساس مصوبه دولت ،بدون دریافت عوارض گمرکی و مالیات
وارد کشور و واگذار می شود.
رئیس سازمان بهزیستی کشور در حاشیه همایش تجلیل
از نیکوکاران استان تهران افزود :این کار گام دیگری برای
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:
سقف تخفیف مالیاتی برای خودرو معلوالن ،تا  30میلیون
تومان است .فقیه افزود :مصوبه مربوط ابالغ شده است و
چگونگی ثبت نام و ورود این خودروها تا چند روز آینده اعالم
خواهد شد و معلوالن در تعیین نوع خودرو آزاد هستند.
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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  260مرکز 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.
وی افزود  :یکی از برنامه های مهمی که در سال جاری اجرایی شد تاسیس خانه های کودک
پناهگاهی بود که هدف آن تحت پوشش قرار گرفتن معلوالن ذهنی خفیف و بی سرپرست است که خانواده
آنها را رها کرده اند.
سرپرست دفتر معلوالن ذهنی سازمان بهزیستی تاکید کرد :نگهداری این معلوالن در مراکز شبه
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 ایسنا
مدیرکل دفتر پیشگیری از معلولیتهای سازمان بهزیستی کشور ضمن اعالم این که حدود  ۵۰درصد
از موارد عقبماندگیهای ذهنی علل ژنتیکی دارد ،گفت :این در حالیست که با مشاوره ژنتیک قبل از
ازدواج و قبل از بارداری ،میتوان آمار معلولیت در کشور را کاهش داد.
دکتر زهرا نوعپرست با بیان این که بر اساس آمار  ۶۰تا  ۷۰درصد معلولیتها قابل پیشگیری هستند،
گفت :تولد هر نوزاد معلول هزینه بسیاری بر خانواده و جامعه تحمیل میکند که در مقابل هزینه مشاوره
و آزمایشهای ژنتیک بسیار ناچیز است.
وی تاکید کرد :خانوادههایی که دارای یک فرزند معلولند و یا مادرانی که قصد بارداری در سنین باالتر
از  ۳۵سال را دارند ،توصیه میشود که حتما بعد از مشاوره ژنتیک برای بارداری اقدام کنند.
واحد مرکزی خبر
دبير ستاد تامين مسکن سازمان بهزيستي گفت :امسال  150ميليارد ريال ،براي تسهيالت وام هاي
قرض الحسنه اختصاص يافته است.
ربوبي با بيان اين که با ابالغ بانک مرکزي ،بانک ملي به عنوان بانک عامل براي ارائه اين تسهيالت
معرفي شده است ،گفت :هر مددجوي تحت پوشش فاقد مسکن ملکي با 10سال سابقه سکونت در شهر
محل سکونت خود مي تواند از اين تسهيالت بهره مند شود.
خبرگزاری ایرنا
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي کشور اعالم کرد :سازمان بهزيستي تاکنون براي  10هزار و
 500نفر معلول در سطح کشور ،آموزشهاي فني و حرفهاي ارايه کرده است.
کاظم نظم ده افزود :همچنين ،قراردادهايي را با مراکز فني و حرفهاي و دانشگاه تهران براي حمايت از
معلوالن ذهني و بيماران رواني مزمن مراکز فني و حرفهاي منعقد کردهايم.
وي با بيان اينکه بر اساس آمارهاي موجود 20،هزار معلول در کشور متقاضي کار هستند ،افزود :در
سال گذشته ،تنها  77نفر معلول در مراکز دولتي استخدام شدند .

خبرگزاری ایرنا
مهدی علیپور  ،معاون پشتيباني امور مجلس سازمان بهزيستي كشور از ثبت  2ميليون و
 500هزار مددجو در بانك اطالعات بهزيستي كشور خبر داد.
وی همچنین از رشد  141درصدي اعتبارات بهزيستي در طول برنامه چهارم توسعه خبر
داد.

واحد مرکزی خبر
دبير ستاد تامين مسکن سازمان بهزيستي ،از واگذاري هشت هزار و  700واحد مسکوني به مددجويان اين سازمان،
تا نيمه نخست سال آينده خبر داد.
علي ربوبي با اشاره به اين که با همکاري موسسات خيريه ،هزار واحد مسکوني نيز سال آينده به مددجويان سازمان
بهزيستي واگذار خواهد شد ،افزود :از سال  85تاکنون9 ،هزار و  800واحد مسکوني به مددجويان واجد شرايط واگذار
شده است.
وي گفت  :بر اساس مصوبه هيات دولت در سال  ،85تسهيالتي با عنوان وديعه مسکن ويژه مستاجران کم درآمد
به مددجويان تحت پوشش اختصاص خواهد یافت .

اجتم

اعي

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

ﺧﺒﺎلﺎﻳر ﺟﺘﻤﭼﺎﻋ

بخشهایی از پیام دبیرکل
سازمان ملل در
روز جهانی معلول
دبیرکل سازمان ملل در پیامی
به مناسبت روز جهانی معلول
ضمن اشاره به این واقعیت که در
بیشتر کشورها حداقل از هر  10نفر
یک نفر دارای معلولیت فیزیکی و
روانی یا اختالالت حسی هستند
 ،خواستار توانمندسازی معلوالن
برای دستیابی به آرمانهای توسعه
هزاره و توسعه برای همه شد.
در پیام بان کی مون آمده است:
امسال موضوع روز بین المللی معلول
گنجاندن معلولیت در آرمانهای
توسعه هزاره است .همچنان که
آماده برگزاری اجالس سران در
سپتامبر سال آینده برای آرمانهای
توسعه هزاره می شویم باید تضمین
نماییم که تمامی تالشهای ما فراگیر
و موجب بهبود معیارها و کیفیت
زندگی همه افراد شود.
در ادامه این پیام آمده است :ما
همگی نسبت به معلولیت موقتی یا
دائمی آسیب پذیر هستیم به ویژه
هنگامی که مسن تر می شویم.
یک چهارم از جمعیت جهان مستقیما
تحت تاثیر معلولیت به عنوان مددکار
یا اعضای خانواده (معلول) هستند.
افراد دارای معلولیت با مشکالت
زیادی رو در رو هستند .غالبا در میان
فقیرترین و منزوی ترین اعضای
جامعه قرار دارند .در عین حال به
گونه ای معمول انعطاف پذیری
زیادی نشان می دهند و دستاوردهای
عظیم در زمینه کوشش های بشری
به دست آورده اند.
بان کی مون همچنین در این
پیام می نویسد :تجربه نشان داده
هنگامی که افراد دارای معلولیت
برای مشارکت و رهبری فرایند
توسعه توانمند شده اند تمامی
جامعه پویا می گردد .مشارکت آنان

فرصت برای همه ،چه با معلولیت
یا بدون معلولیت ،به وجود می
آورد .پیام برای آرمانهای توسعه
هزاره روشن است :قرار دادن افراد
دارای معلولیت و جوامع آنان در
قلب تالشهایمان به عنوان راهی
اثبات شده برای پیشبرد دستور کار
توسعه است.
در بخش دیگری از این پیام آمده
است :کنوانسیون ملل متحد در
زمینه حقوق افراد دارای معلولیت که
در سال  2008به مورد اجرا گذاشته
شد یکی از مهمترین ابزارهای ما
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
خود می نویسد :در این روز بین
المللی اجازه دهید تعهد کنیم تا
موانعی که معلوالن با آنها در زندگی
روزمره خود در زمینه مشارکت و
دسترسی مواجه اند را از سر راه
آنان برداریم .اجازه دهید آنان را به
عنوان عامالن جدایی ناپذیر برای
دستیابی به آرمانهای توسعه هزاره و
توسعه برای همه توانمند کنیم.
منبع :خبرگزاری مهر
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واگذاری به روز خودروی
معلوالن و جانبازان

دبیر کمیته هماهنگی مناسب سازی بهزیستی کشور گفت :مطابق تعهد
پارس خودرو فاز دوم طرح واگذاری خودرو ویژه معلوالن و جانبازان با
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  850خودرو
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  800نفر را به
عنوان اولویت های فاز دوم طرح معرفی کنند.
مرادی ادامه داد :پارس خودرو در فاز دوم متعهد شده است با توجه به
 400دستگاه 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  5میلیون 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  9میلیون لیتر سهمیه بنزین
معلوالن را دریافت می کند.
امیررضا رجبی با اشاره به تصویب فاز دوم طرح واگذاری سهمیه سوخت ویژه
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  6ماه دوم سال  87فاز اول این طرح تصویب و طی آن
روزانه  50هزار لیتر به مدت  6ماه به معلوالن اختصاص یافت ادامه داد :در فاز دوم
واگذاری  9میلیون لیتر سوخت در قالب کارت های موقت تصویب شده است.
رجبی متذکر شد :این سهمیه برای  6ماه دوم سال  88برنامه 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  9آذر  88است و تاکنون عملی صورت نگردیده است .
خبرگزاری حیات
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ما آنچه را انتظار داریم ،به دست می آوریم.

نورمن وینسنت پیل

کالف سردرگم مناسب سازی این بار در
شهرداری منطقه ۳تهران

نخستین همایش هم اندیشی مناسب سازی در
منطقه  ۳شهرداری تهران توسط ناحیه  ۶این منطقه برگزار
شد.این همایش در سالن آمفی تئاترسازمان بهزیستی
استان تهران و با حضور جمع اندکی از کارشناسان
توانبخشی مراکز ذیربط و با هدف مناسب سازی منطقه
کاوسیه با  ۳۷۳متر مربع مساحت برگزار شد.
بحث با مجموعه باید هایی که باید انجام شود آن هم
بدون برنامه زمانی مشخص دنبال می شد .یک نماینده
از ناحیه  ۶شهرداری منطقه  ۶و معاونت توانبخشی
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
می شد نیمه کاره یا سر سری به اتمام رسیده ،می
دانستند تمام مشکل معلول با تغییر این نام به ''کم
توان جسمی'' یا ''افرادی با شرایط ویژه'' حل نمی

شود ،می دانستند جامعه ای با  ۲میلیون و  ۷۰۰هزار
نفر کثرت که هر چهار ساعت با یک نفر رشد مواجه
است نیاز به توجه و رسیدگی دارد،بیشتر از دیروز و
امروز کارنامه یمان،می دانستند...
 ۵سال از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق
معلوالن می گذرد،قانون  ۱۶ماده ای که مناسب سازی
را به عنوان یکی از مهمترین مفاد خود در بر می
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
سازی ساختمان خود می کند وقانونی که تاکنون و
پس از چند سال با اجرای  ۳درصدی آن تنها موفق به
مناسب سازی  ۱۰درصد از محیط شهری شدیم.
 ۳۰سال از انقالب می گذرد ،از ورود افرادی با نام
جانباز به جامعه ،از اعالم این فرهنگ که وظیفه ما
در مقابل آنها که بهای آرامشمان را پرداختند خدمت
است ۳۰،سال ،هر روز از تمام باید های باید و نکرده
گذشته و امروز هنوز صحنه انتظار یک معلول و جانباز
برای تاکسی بارها تکرار می شود،هنوز خانه نشینی
برای این گروه قصه هر روز تکرار است و ما میان تمام

مناسب سازی خودروی شخصی
معلوالن و جانبازان
نماینده  4شرکت اروپایی در ایران ،خودروهای
شخصی معلوالن و جانبازان را مطابق استانداردهای
جهان مناسب سازی می کند.
سازمان بهزیستی کشور در پی انعقاد قراردادی با
شرکت آمبوالنس پیشرو به عنوان نماینده  4شرکت
اروپایی اتوآداپت سوئد ،وایگل المان ،بویی اتریش
و بروشن آلمان به تسریع در روند مناسب سازی
خودروی معلوالن و جانبازان اقدام کرده است.
در این تفاهم نامه که  3ماه قبل به امضای معاون
توانبخشی سازمان بهزیستی کشور رسیده است،
این سازمان متعهد شده است خودروهای شخصی
مراجعه کننده به شرکت را مطابق نیاز صاحب
خودرو مناسب سازی و آماده استفاده کند.
این شرکت با نصب تجهیزات مورد نیاز روی
خودروهای کارکرده و صفر وسایل نقلیه معلوالن را مطابق آخرین استانداردهای مناسب سازی
دنیا مناسب سازی می کند.
ارایه خدمات و گارانتی  10ساله ،عقد قرارداد با یک آموزشگاه معتبر رانندگی در پنج کالن شهر
به منظور تجهیز ،آموزش و آزمایش رانندگی به معلوالن در طی  5سال تعهد این شرکت به
بهزیستی از مفاد تفاهم نامه امضا شده است.
مطابق اعالم سازمان بهزیستی کشور  400میلیون 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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باید های انجام نشده به سمینار و جلسه و قانون و طرح
بسنده می کنیم ،می دانیم تکریم وظیفه است و باز....
حاضران جلسه به استناد تمام دانسته های آمیخته
با خوش بینی ،طرح اولویت بندی مناطق عنوان
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  NGOهای 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
مناسب سازی معرفی نشود و تالشهای دنباله دار و
همکاری نهاد های شرکت کننده در این همایش با
تالش و انرژی اعضای شهرداری منطقه  ۳بعد 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

 4700خودرو معلوالن وارد
کشور مي شود
رييس سازمان بهزيستي کشور گفت :بر اساس مصوبه
دولت،چهار هزار و  700خودروي مناسب سازي شده ويژه
معلوالن بزودي وارد کشورمي شود و اين خودروها تا سقف
 30ميليون تومان از عوارض و ماليات معاف ميشوند.
«ابوالحسن فقيه» در حاشيه آيين تجليل از خيرين
استان تهران در کتابخانه ملي ايران افزود :در واقع معلوالن
ميتوانند خودروهاي خود را براساس استانداردهاي جهاني
مناسبسازي کنند.
فقيه با بيان اين مطلب که تاريخ ثبت نام اين خودروها
بزودي اعالم مي شود ،گفت :معلوالن اين خودروها را با
معافيت از عوارض ماليات دريافت ميکنند و اين درحالي
است که براي ورود هر خودرو از خارج ،ماليات و عوارض
دريافت ميشود.
اين مقام سازمان بهزيستي تاکيد کرد :معلوالن تا سقف
 30ميليون تومان مي توانند هرخودرويي که بخواهند بدون
دريافت ماليات ،تحويل بگيرند.
براساس آمار اين سازمان درحال حاضر يک ميليون و
 200هزار نفر در سراسر کشور معلول هستند.
منبع :خبرگزاری ایرنا

اجتم

اعي

از زندگى خود لذت ببرید ،بدون آن که آن را با زندگى دیگران مقایسه کنید.
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افزون بر شش هزارمعلول صاحب خانه شدند
رييس سازمان بهزيستي کشور
گفت :در طول سه سال گذشته،
شش هزار و  800واحد مسکوني ويژه
معلوالن در سراسر کشور ساخته شده
و به آنان تحويل داده شده است.
''ابوالحسن فقيه'' در آيين تجليل
از خيرين سازمان بهزيستي افزود:
ايجاد هر سرپناه ،خانوادهاي را از
بحران نجات ميدهد و نجات يک
خانواده نجات يک جامعه است.
وي ادامه داد :خانوادهاي که
بدون مسکن يا شغل باشد به راحتي
از هم ميپاشد و باعث بروز آسيبهاي
اجتماعي ميشود.
فقيه با بيان اينکه خيرين در
سراسر کشور کارهاي بزرگي انجام
دادهاند گفت :اگر چه اين کارها بزرگ
و مهم است اما کافي نيست و اين نياز
وجود دارد که کمک کنيم و براي
خدمت رساني به معلوالن تعاملي
ايجاد کنيم.
وي افزود :سعي داريم با سرعت
بيشتر ،کيفيت بهتر و مشارکت فراگير
به معلوالن خدمت رساني کنيم و

همه کساني که نيازمند هستند را
تحت پوشش قرار دهيم دولت نيز
بايد تالشهاي خود را در اين زمينه
انجام دهد.
رييس سازمان بهزيستي کشور
گفت :در حال حاضر ،بيش از 80
درصد مراکز بهزيستي توسط بخش
خصوصي اداره ميشود و در برنامه
پنجم توسعه سعي داريم که تمام
مراکز سازمان بهزيستي به بخشهاي
غيردولتي واگذار شود.
به گفته وي ،تمامي اين بخش
هاي غير دولتي اکنون توسط،خيرين
در سراسر کشور اداره مي شوند.
رييس سازمان بهزيستي کشور
وضعيت اشتغال معلوالن به ذکر
آماري دراين زمينه پرداخت و گفت:
فعاليتهاي سازمان در بحث اشتغال،
در سه سال گذشته در مقايسه با
 30سال اخير بيشتر بوده و همه
اين کارها با برنامهريزي و مشارکت
همکاران انجام شده است.
فقيه تاکيد کرد :اگر گزارشي از
عملکرد سازمان بهزيستي گفته شده

است اين عملکرد همه همکاران و
خيرين است.
رييس سازمان بهزيستي کشور
ادامه داد :ما توانستيم به اهداف خود
در برنامه چهارم توسعه برسيم و ميزان
مشارکتهاي مردمي در تامين اعتبار
سازمان بهزيستي حداقل 15درصد
بود که اين عملي شد و رقم آن نيز
افزايش پيدا کرد.
اين مقام سازمان بهزيستي کشور
با بيان اينکه  130ميليارد تومان
کمک مردمي دريافت کردهايم که
به آن 15درصدي که برنامهريزي
کرديم ،اضافه شد ،در عين حال گفت:
دولت نيز کمکهاي زيادي به سازمان
بهزيستي داشته است و خيرين با
کمک دولت کمکهاي بسياري براي
معلوالن انجام دادهاند.
وي گفت :کمکهاي نقدي و غير
نقدي و اعتبار نيز نشان از اعتماد به
سازمان است و اين نشان ميدهد بايد
در اين راه قدمهاي زيادي برداريم.
فقيه افزود :بايد مشارکتها
هدفمند باشد و خيرين بايد بدانند

که براي چه نوع کاري در بهزيستي،
کمک ميکنند و تمامي اين فعاليت
ها بايد شفاف سازي شود.
وي گفت :کار دولت سياستگذاري،
برنامهريزي و نظارت بر امور است و
هر برنامهاي که از سازمان بهزيستي
به دولت رفت ،راي آورد.
مسوول عالي بهزيستي کمک
هاي مردمي را در اجراي برنامه
هاي بهزيستي بسيار حياتي دانست
و خاطرنشان کرد که اين کمک ها
در هر سطحي که باشد حتي کارهاي
خدماتي و مشارکتهاي غير نقدي
در ساخت و سازها اهميت درخوري
را داراست که آنهايي که اين کمک
ها را دريافت مي کنند بخوبي از اين
موضوع آگاه هستند.
فقيه يکي از شاخصهاي مهم
سنجش فعاليت هاي سازمان بهزيستي
را اعتماد ميان دولت و مردم دانست
و هدف اين سازمان را در برنامه پنجم
توسعه ايجاد مسکن و اشتغال مطلوب
براي معلوالن اعالم کرد.
منبع :خبرگزاری ایرنا

تمامی معلوالن سرپرست خانوار ،خانهدار میشوند
محصولی گفت :تمامی معلوالن سرپرست خانوار
تا  5سال آینده صاحب مسکن میشوند.
صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
ظهر امروز در یک نشست خبری با بیان آغاز طرح
نهضت مسکن معلوالن مددجو گفت :با توجه به
اینکه مسکن از ابتدایی ترین نیازهای شهروندان
است ،تهیه مسکن برای افراد بی بضاعت در اولویت
کار وزارت رفاه قرار گرفت.
بر این اساس برای تأمین مسکن اقشار محروم
و کم درآمد طرح نهضت مسکن معلوالن مددجو
با اولویت مددجویان معلول به دلیل نیازمندی
جسمی ،ذهنی و مادی در دستور کار این وزارتخانه
قرار گرفت و مورد اجرا گذاشته شد.
وی از تحویل ساالنه  20هزار واحد مسکونی
به مددجویان خبر داد و افزود :با تأمین زمینهای
مورد نظر از سوی وزارت مسکن ،افراد معرفی شده
از سوی سازمان بهزیستی در اولویت دریافت این
خانه ها قرار میگیرند .تاکنون  78هزار سرپرست

خانواد معلول فاقد مسکن توسط بهزیستی شناسایی
شده اند.
همچنین  16هزار و  400سرپرست 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  5سال آینده تأمین می شود.
وزیر رفاه درخصوص هزینه های تهیه زمین و
پروانه ساخت گفت :تمامی هزینه های ساخت و
پروانه ساخت از طرف دولت به مددجویان پرداخت
می شود و برای هر یک از واحدهای مسکونی 20
میلیون تومان تسهیالت بانکی در نظر گرفته شده
است.
مددجویان این تسهیالت را با کارمزد  4درصد
دریافت می کنند .این در حالی است که برای تأمین
بازپرداخت اقساط تسهیالت هیچ گونه تضمینی
اخذ نمی شود و فقط سند مسکن احداثی تا زمان
پرداخت اقساط در گرو بانک قرار می گیرند.

محصولی با اعالم پرداخت ماهانه یکصد و ده
هزار تومان به عنوان اقساط بازپرداخت تصریح کرد:
خیرین می توانند با پرداخت  20هزار تومان در
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  12هزار واحد
مسکونی اعالم و تأکید کرد 8 :هزار واحد دیگر هم
اکنون توسط سازمان بهزیستی در حال ساخت
است .این در حالی است که کمیته امداد نیز 28
هزار واحد مسکونی را برای مددجویان احداث کرده
است و دولت یارانههای مورد نیاز آن را پرداخت
کرده است.
وی از ساخت واحد مسکونی برای مددجویان
در آینده ای نزدیک خبر داد و تأکید کرد :کار
ساخت مسکن ویژه معلوالن از ابتدای سال  89با
تعیین اولویت ها آغاز می شود.
منبع :خبرگزاری برنا

اجتم

اعي

از معاشرت با کسى که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگى خود نیست ،پرهیز نما.
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آغاز سوادآموزي به مددجويان بيسواد
مديركل بهزيستي استان تهران از انعقاد
تفاهمنامهاي با سازمان نهضت سوادآموزي براي
سوادآموزي به مددجوياني كه توانايي آموزش و
يادگيري دارند خبر داد.
ظاهر رستمي افزود :بازنگري در بانك
اطالعاتي مددجويان حاكيست از مجموع حدود
 320هزار مددجوي تحت پوشش 26 ،هزار نفر
بيسواد هستند ،اين در حاليست كه  10تا 12
هزار نفر از اين بيسوادان جزو معلوالن ذهني
هستند.
وي افزود :بهزيستي با شناسايي معلوالن و
خانوادههاي بيسواد جامعه هدف و با در اختيار
قرار دادن فضاي مورد نياز براي ارایه آموزش
اقدام به سوادآموزي كرده است و با فراهم شدن
مقدمات ،سوادآموزي مددجويان از هفته گذشته
در شهر ري آغاز شد.
مديركل بهزيستي استان تهران اعالم كرد:
در عين حال به مرور زمان و طي دو سال آينده
تمامي مددجوياني كه قدرت يادگيري دارند،
تحت آموزش قرار گرفته و باسواد ميشوند.
رستمي تاكيد كرد :براي سوادآموزي مددجويان
سرانه آموزشي در نظر گرفته نشده است و در اين
زمينه تنها مكان مورد نياز براي ارائه آموزش در
اختيار نهضت سوادآموزي قرار گرفته ،اما رقمي

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

براي آموزش مددجويان به نهضت سوادآموزي
پرداخت نميكنيم.
وي اضافه كرد :اين در حاليست كه بهزيستي
از جامعه هدف بيسواد حمايت ميكند.
مديركل بهزيستي استان تهران همچنين
از انعقاد تفاهمنامهاي با سازمان فني و حرفهاي
به منظور ارایه آموزشهاي الزم در زمينه
توانمندسازي و استقالل مددجويان خبر داد.
رستمي در اين باره تصريح كرد :براساس اين
تفاهمنامه مقرر شده ،بهزيستي مكان موردنياز
براي ارایه آموزشها را در اختيار سازمان فني و
حرفهاي قرار دهد تا اين سازمان نيز با در اختيار
گذاردن ابزار كار و مربي ،آموزشهاي الزم را به
مددجويان ارائه كند.
به گفته وي ،در حال حاضر چهار كارگاه
حرفهآموزي تعمير تلفن همراه ،آموزش كامپيوتر،
خياطي و سيم پيچي وسايل برقي با ظرفيت
آموزش  100نفر افتتاح شده است.
مديركل بهزيستي استان تهران با بيان اين
كه مددجويان پس از گذراندن آموزشهاي الزم
مدرك فني و حرفهاي دريافت ميكنند ،اظهار
كرد :در فاز دوم اجراي اين تفاهمنامه ،ظرفيت
آموزش مددجويان به  500نفر افزايش مييابد،
اين در حاليست كه تا پايان سال آينده چهار

كارگاه آموزشي ديگر نيز راهاندازي ميشود.
رستمي با اشاره به ارائه تسهيالت بانكي و
كمكهاي بالعوض به مددجوياني كه مدرك فني
و حرفهاي را دريافت و درصدد استقالل هستند،
عنوان كرد :بابت ارائه آموزشهاي فني و حرفهاي
به مددجويان ،هزينهاي پرداخت نميكنيم.
وي ادامه داد :بر اساس قرارداد منعقد شده
با شركتي خصوصي ،فرزندان نگهداري شده در
مراكز شبانهروزي نيز تحت آموزشهاي فني و
حرفهاي قرار ميگيرند.
به گفته رستمي ،در مرحله اول اين طرح
 40نفر از اين افراد تحت آموزش قرار ميگيرند و
پس از گذراندن دورههاي دو ماهه به كار گماشته
شده و برابر قانون كار ،حقوق و دستمزد دريافت
ميكنند.
وي با بيان اين كه يكي از مشكالت پيش
روي بهزيستي آماده نبودن بستر الزم براي
ارائه آموزش بوده كه هماكنون اين بستر فراهم
شده است ،اعالم كرد :پيشبيني ميشود ،ظرف
دو سال آينده ساالنه يكهزار تا دو هزار نفر با
دريافت آموزشهاي الزم جذب بازار كار شوند.
منبع :سایت وزارت رفاه

انتشار کتاب تسهيل رشد در کودکان مبتال به
اسپينابيفيدا و هيدروسفالي
کتاب ''تسهيل رشد در
کودکان مبتال به اسپينابيفيدا و
هيدروسفالي'' ترجمه اي از فرانک
تفرشي و نوشين مرادي است که با
پيشگفتاري از دکتر انريکو پوپلين،
ریيس بخش توانپزشکي سازمان
جهاني بهداشت و مقدمه اي از
کاظم نظم ده ،معاون توانبخشي
سازمان بهزيستي کشور شروع مي
شود.
اين کتاب در  82صفحه با قطع
رحلي به سرفصل هايي همچون
''اسپينابيفيدا و هيدروسفالي چه

هستند؟ ،در اثر اسپينابيفيدا چه
اتفاقي مي افتد؟ ،در اثر هيدروسفالي
چه اتفاقي مي افتد؟ ،تسهيل رشد و
حرکت و اسپينابيفيدا و هيدروسفالي
در کودکان بزرگتر'' مي پردازد.
اسپينابيفيدا یکی از شایع
ترین انواع نقایص مادرزادی لوله
عصبی است .بیشتر کودکانی که با
اسپينابيفيدا متولد می شوند طول
عمر طبیعی دارند ،اما مشکالت
زیادی وجود دارد که فرد متولد
شده با اسپينابيفيدا درگیر آن است،
از این مشکالت می توان به موارد

زیر اشاره نمود؛ ناتوانی در حرکت
اندام های تحتانی بدن ،فقدان
کنترل روده و مثانه ،هیدروسفالی
و ناتوانی در یادگیری که اغلب به
صورت مادام العمر باقی می ماند.
ترجمه کتاب حاضر می تواند
در راستای آگاه سازی جامعه و
مشارکت خانواده در آموزش و
توانبخشی افراد مبتال به این ناتوانی
مؤثر بوده و گام بزرگی در رسیدن
به اهداف  CBRاست.

اجتم

اعي

بايد خود را مقيد كنيم كه از اشتباههاي خود پند بگيريم،
نه اينكه به خود بپيچيم و خويشتن را مالمت كنيم .
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خرم آباد -مدیرکل بهزیستی استان لرستان
در مصاحبه با خبرگزاری مهر عنوان کرد :در دور
اول سفر ریاست جمهوری به استان لرستان سه
مصوبه از سازمان بهزیستی استان به تصویب
رسید که هر سه مصوبه تحقق یافته اند.
رحیمی ادامه داد :همچنین در دور دوم سفر ریاست
جمهوری به استان لرستان نیز چهار مصوبه از این
سازمان به تصویب رسید که یکی از این مصوبات
ساخت  60واحد 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  500میلیون تومان این
مصوبه تاکنون  416میلیون تومان آن تحقق یافته و
بقیه این اعتبار در دست پیگری است.
مدیرکل بهزیستی استان لرستان همچنین از تحقق
کامل مصوبه خرید وسایل کمک توانبخشی خبر داد.
قزوین– هیأت رییسه فراکسیون حمایت
از حقوق معلوالن مجلس از فعالیتهای فرهنگی،
اجتماعی ،اقتصادی و کارگاهی کانون معلولین
توانا بازدید کردند .
مدير عامل کانون معلوالن توانا در اين بازديد گفت:
طرح مسکن معلوالن در قالب  96واحد مسکوني در
چهار بلوک در حال احداث است که براي ساخت اين
واحدهاي مسکوني  50ميليارد ريال هزينه پيش بيني
شده که تا کنون  20ميليارد ريال هزينه شده است.
حجت اهلل يوسفي افزود :همچنين  112نفر از معلوالن
عضو اين کانون از طريق زمين هاي 99ساله صاحب
مسکن خواهند شد که کار انعقاد قرار داد و دريافت
وامهاي مصوب در حال انجام است.
وي اعضاي کانون معلوالن توانا را در قزوين دو هزار و
 200نفر اعالم کرد و گفت :اين کانون در زمينههاي
آموزشي ،اشتغال ،مسکن ،درمان و مسايل رفاهي و
فرهنگي به معلوالن نابينا ،ناشنوا و معلولين جسمي و
حرکتي ارايه خدمت ميکند.
يوسفي افزود :در زمينه اشتغال در سال گذشته 150
شغل در زمينههاي مختلف ايجاد شده و اين کانون
به عنوان کارآفرين برتر در زمينه خدمات به معلولين
معرفي شده است.
مدير عامل کانون معلوالن توانا قزوين به خدمات ارايه
شده در حوزه درمان اشاره کرد و گفت 120 :پزشک
متخصص در استان به صورت رايگان افراد معلول را در
سطح استان درمان ميکنند.
فاطمه آلیا رييس فراکسيون حمايت از حقوق معلوالن
مجلس شوراي اسالمي در این بازدید به الحاق ايران
به کنوانسيون جهاني حمايت از حقوق معلوالن خبر
داد و گفت :در آستانه نخستين سال تصويب الحاق به
کنوانسيون جهاني حمايت از حقوق معلوالن قرار داريم
و طبق مفاد کنوانسيون دو ماه براي تشکيل نهاد ملي
فرصت داريم.
دکتر شکور اکبر نژاد ،نماينده مردم تبريز در مجلس
شوراي اسالمي نيز در ديدار از کانون معلوالن توانا

قزوين گفت :قانون جامع حمايت از معلوالن بايد
اصالح شود.
دکتر حسين افشار مقدم مديرکل بهزيستي استان
قزوين در اين مراسم گفت :اين افراد به رغم داشتن
محدوديت هاي جسمي کارهاي مفيد انجام مي دهند
و مسووليت خطير ما را براي درک قابليت هاي آنها،
فراهم سازي زمينه مشارکت اجتماعي و پاسخگويي به
نيازهاي طبيعي معلوالن است.
مشاور وزیر رفاه در امور معلوالن  ،مدیرکل فقرزدایی
وزارت رفاه  ،حجت االسالم علیخانی نماینده مردم
قزوین در مجلس و جمعی از مسووالن استانی نیز از
بازدیدکنندگان بودند.
ارومیه27 -روستاي آذربايجانغربي صاحب
مركز توانبخشي شدند
معاون توانبخشي سازمان بهزيستي آذربايجانغربي
گفت :در  27روستاي آذربايجانغربي شوراي توانبخشي
تشكيل شده است.
يوسف رضايي اظهار داشت :شوراي توانبخشي در
سطح استان آذربايجانغربي فقط در شهرستان اروميه
تشكيل شده و با تشكيل اين شورا  648روستاي اين
شهرستان زير پوشش طرح توانبخشي مبتني بر جامعه
قرار گرفته است.
وي تعداد معلوالن شناسايي شده در طول اجراي طرح
توانبخشي مبتني بر جامعه را  7هزار و  428نفر عنوان
كرد و افزود :از اين تعداد  3هزار معلول زير پوشش اين
طرح قرار گرفتهاند.
اين مقام مسئول جمعيت روستايي زير پوشش طرح
مذكور را  296هزار و  176نفر اعالم و خاطرنشان
كرد 180 :خانه بهداشت 14 ،مجتمع روستايي217 ،
دهياري در اجراي طرح توانبخشي مبتني بر جامعه با
سازمان بهزيستي استان تعامل داشتند.
کرمان 68 -واحد مسکوني در کرمان ساخته
ميشود
به زودي کلنگ  68واحد مسکوني ويژه معلوالن و ساير
مددجويان سازمان بهزيستي استان کرمان به زمين
زده ميشود.
زمين موردنياز براي اجراي اين پروژهها را سازمان
مسکن و شهرسازي تأمين نموده و هزينه آمادهسازي
زمين بر عهده استانداري است.
براي ساختوساز هر يک از واحدهاي فوقالذکر ،از
سوي دفتر رياست جمهوري  210ميليون ريال کمک
بالعوض پرداخت خواهد شد و بانک مسکن نيز موظف
است به هر يک از اين واحدهاي مسکوني  30ميليون
ريال تسهيالت کم بهرهي مسکن پرداخت کند.
گفتني است معلوالن و مددجوياني که در اين طرح
شرکت دارند از مدتها قبل پشت نوبت دريافت اين
تسهيالت بوده و پس از تشکيل پروندهي کامل جهت
اخذ تسهيالت معرفي شدهاند.

اراک82 -نفر از مددجويان استان مرکزي وام
اشتغال گرفتند
مديركل بهزيستي استان مركزي گفت :طي  9ماهه
امسال به  28نفر از مددجويان زير پوشش بهزيستي 2
ميليارد و  600ميليون ريال وام اشتغال و خودكفايي
پرداخت شده است.
علي روشنايي اظهار داشت :همچنين طي اين مدت به
 023نفر از مددجويان زير پوشش اعتبارات حق بيمه
كارفرمايي و خويش فرمايي به مبلغ  435ميليون و
 578هزار و  802ريال پرداخت شده است.
وي آموزش فني و حرفهاي به  45نفر ،ايجاد اشتغال
از طريق بازار كار به  50نفر ،بازديد از طرحهاي
اشتغال شهرستانهاي ساوه ،خمين ،زرنديه ،آشتيان
و تفرش شركت در جلسات دبيرخانه اشتغال و
پيگيري يارانههاي بنگاههاي زودبازده ،توزيع 541
ميليون و  350هزار ريال اعتبارات جبراني به 612
نفر از معلوالن ،تشكيل جلسه و هماهنگيهاي انجام
شده با انجمن توانخواهان در زمينه انعقاد تفاهمنامه و
واگذاري بخشي از خدمات اشتغال به بخش خصوصي
را از برنامههاي انجام شده حوزه اشتغال و كارآفريني
سازمان بهزيستي استان مركزي بيان كرد.
اردبيل -دیدار مدیرکل بهزیستی استان با وزیر
رفاه
احمديان مدير کل بهزيستي استان اردبيل به اتفاق
حقيقت پور استاندار و نمايندگان شهرستانهاي خلخال،
نير ،نمين ،اردبيل و سرعين در مجلس شوراي اسالمي
با وزير رفاه و تامين اجتماعي صادق محصولي ديدار و
گفتگو کردند .در اين ديدار مدير کل بهزيستي استان
اردبيل عملکرد و مسائل و مشکالت بهزيستي استان
را مطرح کرد.
در اين نشست وزير رفاه و تامين اجتماعي در خصوص
حل مشکالت سازمان بهزيستي استان قول مساعد داد
و در خصوص تامين جهيزيه و مسکن مددجويان و
معلوالن بهزيستي اردبيل دستور مضاعفي داده شد.
کسري اعتبارات در حوزه هاي مختلف ،کمبود نيروي
انساني ،پذيرش افراد پشت نوبت ،همچنين تکميل
و ساخت مسکن ويژه معلوالن و خانواده هاي بي
سرپرست از جمله مشکالتي بود که احمديان در اين
ديدار به آنها اشاره کرد.
سازمان بهزيستي استان اردبيل  27هزار نفر تحت
پوشش دارد و خدمات گوناگوني به جامعه هدف (
معلوالن ،خانواده هاي بي سرپرست ) ارائه مي کند
که از جمله آنان مي توان به پرداخت کمک هزينه
نگهداري بيمه درماني و مکمل ،هزينه تحصيلي ،کمک
هزينه تامين مسکن ،جهيزيه انواع کمک وسايل توان
بخشي ،سمعک ،ويلچر ،عصا ،مشاوره هاي حضوري و
غير حضوري ،ژنتيکي ،برگزاري طرح هايي از قبيل
تنبلي چشم ،غربالگري شنوائي ،غربالگري مادرزادي
تيروئيد و همچنين مداخله در بحرانهاي اجتماعي
اشاره کرد.
منبع :مهرنو

اجتم

اعي

مهم نیست که شما سرنگون شوید ،مهم آن است که دوباره برپا خیزید.
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تهران -ساخت مسکن برای مددجویان
مدير كل سازمان بهزيستي استان تهران گفت :با توجه
به هزينه هاي باالي مسكن در تهران تصور مي شد كه
سازمان امكان ساخت مسكن براي مددجويان را ندارد
ولي اين امر با كمك خَ ّيران و تقويت بخش مشاركت
تحقق يافت.
مدير كل سازمان بهزيستي استان تهران با اشاره به
اينكه اين موضوع درستاد مركزي هم پذيرفته شده
بود و هيچ بودجه اي براي ساخت مسكن در اختيار
بهزيستي استان تهران قرار نمي دادند،تصريح كرد:
با مطالعه ظرفيتهاي استان تهران و شناسايي خيران
زمين هاي اهدايي و تقويت بخش مشاركت منجر به
ساخت مسكن توسط بهزيستي استان تهران براي
مددجويان شد.
رستمي با اشاره به اينكه براي ساخت مسكن مددجويان
همكاريهاي برون سازماني هم داشته ايم اظهار داشت:
وزارت مسكن و شهرسازي با طرح مسكن مهر كمك
بسيار زيادي به ساخت و ساز واحدهاي مسكوني براي
مددجويان سازمان داشت.
وي خاطرنشان كرد:درگذشته سازمان ها وبنيادهاي
مسكن شهرستانها بهزيستي را نميشناختند اما در
حال حاضر با فعاليتهاي شبانه روزي روساي شهرستان
ها همكاريهاي خوبي در هر دو سمت انجام مي شود.
منبع :خبرگزاري ایلنا

ایالم -رفع مشکل اشتغال معلوالن با طرح
جبران كارائي
معاون مشاركتهاي مردمي سازمان بهزيستي استان
ايالم گفت :طرح جبران كارائي معلوالن بخشي از
مشكل اشتغال آنان را رفع كرده است.
حسن جعفري اظهار داشت :اين طرح ويژه از طرحهاي
ابتكاري دولت عدالتمحور است كه از سال گذشته در
اين استان اجرايي شده است.
وي ادامه داد :در اجراي اين طرح سازمان بهزيستي
تا سقف  50درصد حقوق و دستمزد فرد معلول را
برابر قانون كار به كارفرماي بخش خصوصي پرداخت
ميكند.
اين مسئول اضافه كرد :عالوه بر اين  100درصد بيمه
سهم كارفرماي فرد معلول استخدام شده نيز به كارفرما
توسط اين سازمان پرداخت ميشود.
جعفري تصريح كرد :بر اين اساس فرد معلول با اجراي
اين طرح به مدت پنج سال در بخش خصوصي از جمله
كارگاههاي توليدي ،موسسات غيردولتي و كارخانهها
استخدام ميشود.
معاون مشاركتهاي مردمي سازمان بهزيستي استان
ايالم گفت :هدف از اجراي اين طرح تشويق بيشتر
كارفرمايان براي جذب معلوالن و كمك به رفع مشكل
اشتغال اين قشر است.
وي بيان داشت :از زمان اجراي اين طرح تاكنون 26
نفر از معلوالن اين استان جذب بازار كار شده و اكنون
مشغول فعاليت هستند.
اين مسئول عنوان داشت :از اين تعداد  13معلول در
سال جاري جذب شده كه براي طرح جبران كارائي
آنان  190ميليون و  118هزار ريال اعتبار هزينه شده
است.
جعفري ابراز داشت :پرداخت حق بيمه كارفرمائي 32
نفر به مبلغ بيش از  65ميليون ريال و پرداخت حق
بيمه خويشفرمايي  89نفر به مبلغ حدود  100ميليون
ريال اعتبار را از ديگر خدمات اين سازمان در سال
جاري به معلوالن و مددجويان زير پوشش است.
در حال حاضر  9هزار معلول در استان ايالم زير پوشش
خدمات حمايتي بهزيستي قرار دارند.
منبع :خبرگزاری فارس

اهواز– مدير كل بهزيستي خوزستان از اعطاي
 700ميليارد ريال تسهيالت قرضالحسنه براي
مددجويان زير پوشش اين اداره كل در سفر سوم
هيات دولت به خوزستان خبر داد.
علي عسكرظاهري با ذکر اینکه تسهيالت قرضالحسنه
 700ميليارد ريالي با سرانه  10میلیون تومانی به افراد
زير پوشش بهزيستي تعلق ميگيرد  ،از احداث يكهزار
و  400واحد مسكوني در دوسال آینده برای افراد تحت
پوشش خبرداد .
به گفته وی  :سرانه احداث هر واحد مسکونی 250
ميليون ريال است كه  10ميليون تومان كمك بالعوض
و  15ميليون تومان وام خواهد بود .
ظاهري كمك به تامين جهيزيه  3هزار نفر از مددجويان
با سرانه یک ميليون تومان  ،كمك به خريد وسايل
ضروري يكهزار و  500مورد با سرانه 300هزارتومان
و كمك به تامين هزينه لولهكشي گاز يكهزار و 500
مورد براي مددجويان بهزيستي و كميته امداد امام
خميني(ره) را از ديگر مصوبات سفر عنوان كرد.

ی
انها به
است ان ت،
ر مند ولی
نا د عالق معل رد.
ا ذی
وا
ک ت میان ط ب می پ ید
یر
ب
ی
ه پ از مرت خاری س بگ 02
 ،ت
ل
81
مج ختلف وعا ر افت تما -3
م ض نگا ما 33
مو خبر با 92
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خراسان جنوبی  -بيمه معلوالن خراسان جنوبی
در سفر سوم هیئت دولت
مدير كل سازمان بهزيستي خراسان جنوبي ،مساعدت
براي ساخت مسكن معلوالن ،بيمه معلوالن و كمك به
مراكز غيردولتي را از مهمترين پيشنهادات بهزيستي
خواند كه در سفر سوم هيئت دولت به استان پيگيري
ميشود.
ي مطلق اظهار داشت :مناسبسازي
محمدحسن اكبر 
و مقاومسازي مسكن خانوادههاي زير پوشش ،تامين
جهيزيه و كمك هزينه نوعروسان زير پوشش ،انشعاب
و لولهكشي گاز منازل مددجويان ،شهريه دانشجويان
زير پوشش و اختصاص دستگاههاي غربالگري بينايي
بخشي ديگر از پيشنهادهاي اين سازمان در دور سوم
سفرهاي استاني هيئت دولت است.
وي از اجرايي شدن صددرصدي مصوبات سفرهاي
استاني هيئت دولت در حوزه بهزيستي به اين استان
خبر داد.
مدير كل سازمان بهزيستي خراسان جنوبي افزود:
ساخت مركز ويژه نابينايان كه جزو توافقات سفر هيئت
دولت با وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي در سال 84
بوده با زيربناي  3هزار مترمربع و در زميني به مساحت
هزار و  500متر مربع در حال ساخت و اين پروژه در
حال حاضر  50درصد پيشرفت فيزيكي دارد و تاكنون
 4ميليارد ريال براي ساخت آن صرف شده است.
وي ادامه داد :اعتبار مصوبه سفر دولت با عنوان تامين
اعتبار مراكز نگهداري فرزندان بيسرپرست استان
خراسان جنوبي به صورت كامل اختصاص يافته است
كه از مجموع اين اعتبارات  5ميليارد ريال صرف
توانمندسازي ،تامين هزينههاي مراكز نگهداري و
كمك بالعوض به مراكز مذكور و پرداخت مستمري
فرزندان بيسرپرست شده است.

مدير كل سازمان بهزيستي خراسان جنوبي به ديگر
پروژههاي اين سفر با عنوان ايجاد مراكز ارتوز و پروتز
اشاره كرد و گفت :اين مراكز نيز با زيربناي 700
مترمربع با اعتباري بالغ بر  2ميليارد ريال ساخته و
تجهيز شده است.
اكبري مطلق در پاسخ به اين سوال كه تاكنون چه
مساعدتهايي به هر يك از واحدهاي باز پروري و
توانبخشيهاي خصوصي از سوي بهزيستي شده
است ،اظهار داشت :در زمينه مساعدتهاي مالي
به سازمانهاي مردمنهاد تاكنون  8ميليون ريال از
محل اين مصوبه به سازمان اختصاص داده شده كه
در اختيار تشكلهاي غيردولتي حوزه توانبخشي قرار
گرفته است.
وي اضافه كرد :معافيت از پرداخت حق بيمه افراد
زير پوشش سازمان نيز مطابق مصوبه هر ساله انجام
ميشود.

یزد -بهرهبرداري از  84واحد مسکوني
مددجويان
مدير كل بهزيستي يزد در مراسم بهرهبرداري از 8
واحد مسكوني مددجويان بهزيستي بافق گفت :اين
واحدهاي مسکوني هر کدام با زيربناي  81مترمربع در
زميني به مساحت  1100متر مربع احداث شده است.
دکتر محمد حسين رحيمي نسب در اين مراسم گفت:
براي ساخت اين واحدهاي مسکوني اعتباري بالغ بر
يک ميليارد و 460ميليون ريال از محل اعتبارات سفر
مقام معظم رهبري و دور دوم سفر رييس جمهور به
استان يزد و همچنين 60درصد مشارکت مددجويان و
خيرين و نيکوکاران تأمين و هزينه شده است.
رحيمي نسب با بيان اينکه هم اكنون افزون بر 400
واحد مسکوني مددجويان در حال ساخت است ،اظهار
كرد :براي احداث اين واحدها با متوسط  75درصد
پيشرفت فيزيکي تاکنون بالغ بر 60ميليارد ريال هزينه
شده و براي تکميل و بهرهبرداري از آنها به  20ميليارد
ريال اعتبار ديگر نياز است .منبع :خبرگزاری ایسنا

اجتم

اعي

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

برنامه توسعه ملل متحد  -ابزار جدید آموزش :
برنامه توسعه ملل متحد( )UNDPاز طریق ايجاد 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 نمايد.
دوره آموزشی آنالين برگزار شده توسط دفتر منابع انسانی
 UNDPبا نام ''افراد دارای معلولیت  :توانایی .استعداد  .استخدام
'' ناميده مي شود .ابزار آموزش يك ابتکار اوليه از اين نوع در
سازمان ملل متحد محسوب مي شود كه اين ابتكار نه تنها در
محتوای آن  ،بلکه در توانایی اين دوره در وفق دادن افراد با محدودیت
های عملکردیشان نيز مشاهده مي شود .
اين دوره به لحاظ آنكه بر اساس ویژگی های قابل دسترس بودن
برای افراد با اختالالت بینایی ،شنوايي  ،حركتي و شناختی ساخته
شده بسيار منحصر به فرد است .برنامه توسعه ملل متحد يك نسخه
ی نمونه از آموزش آنالين را بر روی سایت اینترنتی خود به نمايش
گذاشته است و نسخه کامل از اين آموزش ها به صورت عمومي و
سفارشي وجود دارد .
/http://www.undp.org/disability-course-demo

– فن آوری های توانبخشی :
سازمان جهاني بهداشت
 )WHOدر راستای ارتقای سطح
سازمان بهداشت جهانی(
نبخشی  ،قطعنامه مجمع جهانی
کیفی فن آوری های کمک توا
عملكرد  2006-2011را ايجاد
بهداشت  WHA58.23و برنامه
تقاء  ،توسعه  ،تولید  ،توزیع و
كرده است و در اين زمينه به ار
مک توانبخشی پرداخته است .در
سرویس دهی فن آوری های ک
شت جلسه اي ازسهامداران ترتيب
تاریخ  29-28اکتبر سازمان بهدا
به ابزار هاي حرکتی براي حمایت
داد كه در آن در مورد دسترسی
نشست با حضور کارشناسان مرکز
از اجرای  CRPDگفتگو شد .
شت  ،شرکا و دیگر سازمان های
همکاریهای سازمان جهانی بهدا
هت پيشرفت تحرک افراد دارای
کلیدی كه تالش مي كنند در ج
گان توافق کردند که در راستاي
علولیت برگزار شد .شرکت کنند
م
نموده و اتحادي را برای حمایت
يك برنامه عملكرد جهاني حركت
 20و  26کنوانسیون (مربوط به
از دولتهای عضو در اجرای مواد
شرکت کنندگان همچنین توافق
ابزارهاي حرکتی ) شكل دهند.
ورد اهمیت تحرک شخصی  ،نقش
کردند كه مقاله اي مشترک در م
آوری های کمکی و الزامات مورد
دستگاه های حرکتی و سایر فن
رای مواد كنوانسيون تهيه نمايند .
نیاز برای اج
– UNESCAPارتقاء دستر
سی از طریق شهر هاي موفق
كنفرانس تاكاياما kayama
( Taدر ژاپن )توسط کمیسیون
اق
تصادی و اجتماعی سازمان ملل
متحد برای آسیا و اقیانوسیه
P
CA
ES
UN
در سال  2009در
مورد ایجاد جامعه قابل دسترس
و
فراگیر در آسیا و اقیانوس آرام ،
بر
گزار
شد .اين کنفرانس بر بهبود
قابل
یت
د
ستر
سی
برای افراد معلول
در منطقه آسیا اقیانوس آرام با
استفاده از داستان موفقیت شهر
تاکا
یاما
a
 Takayamمتمركز بود
و در بخشی از این بازدید  ،در ح
دود  200شرکت کننده از اين شهر
د
يدار كردند و شاهد آشنایی ش
هروندان محلی با نیازهای مختلف
ا
فراد
دا
رای
م
علول
یت  ،طرز برخورد
مناسب و احترام نسبت به آنها
و
ه
مچ
نین
ا
مکا
نات دسترسي (
مناسب سازي) مختلفي بودند .در
پایان این دیدار '' ،اعالمیه تاكا
ياما
در
م
ورد
توسعه جامعه برای همه''
به
تصویب رسید  ،در این کنفرانس
در حدود  20توصیه برای بهبود
قابل
يت
د
ستر
سي
و مناسب سازي ش
بکه های منطقه ای ،دفاع از حقوق
،
توسعه سياست ها  ،تحقیق و ج
مع
آو
ری
داده ها ،ظرفیت سازی و
ب
سیج
م
نابع
م
طرح شد .اطالعات بیشتر :
ml
.ht
dex
a.com/in
http://www.escaptakayam
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جمع آوری یک میلیون ام
ضاء برای  CRPDدر پاکستان
موزه کود
کان برای صلح و حقوق بشر (R
 )CMPHو شبکه اي از سازمان
هایي كه برای
افراد معلول در پاکستان كارمي ك
نند براي تصويب كنوانسيون حقوق
معلولين  ،بیش
از یک میلیون امضاء جمع آو
ري كردند .يكي از داليل منحصر
به فرد بودن
اين مسئله اين است كه اين تعداد
عظيم امضاء جمع آوري شده در
طول تاريخ پ
اكستان بي سابقه است و عالوه بر
این یک نشانه واضح است که مردم
پاکستان معتقد به ایجاد
جامعه فراگیر برای همه هستند.
نابينایان دیجیتالي مي شوند
در چین کتابخانه ها براي
رای اختالالت بینایی ()CDLVI
یجیتال چین یک کتابخانه آنالین ب
کتابخانه د
می باشد .این کتابخانه دیجیتال
مده از طریق اینترنت در دسترس
است و به طور ع
و انتشارات بریل چین ایجاد شده
ملی چین  ،فدراسیون معلوالن چین
توسط کتابخانه
کتاب هاي الکترونیکی  ،موسیقی
خانه افراد نابينارا قادر می سازد تا به
است  .این کتاب
الین و سخنرانی ها گوش دهند .
آن
یک درصد از درآمد كل مشا
غل مالزي براي معلوالن است
وزارت م
نابع انساني کشور مالزي هم تراز با
وزارت کار و امور اجتماعي ايران
است .در
ديدا
ري
که
د
کتر
''س
وپرا ماينام ساتا سي
وام'' وزير منابع انساني اين کشور
از مرکز «نيو
شا» داشت فرصتي کوتاه براي ان
جام مصاحبه دست داد .در زير اين
مصاحبه را م 
يخوانيد.
آقاي وزير! معلوالن در قانون کار
کشور مالزي چقدر ديده شدهاند؟
خو
شبخ
تانه
در
قوا
نين
ک
شور مالزي نگاه خ
وبي به معلوالن شده است و يک
درصد از ت
مام شغلها در تمام سطوح از مدير
يت
تا
کارگ
ري براي معلوالن در نظر
گرفته م 
يشود.
 آيادر وزارتخانه منابع انساني مالزي
صندوقي براي اشتغالزايي معلوالن
وجود دارد؟
بله .صندو 
قهاي مختص کمک به معلوالن
تنها به وزارتخانه تحت سرپرستي
من خالصه نم
ي

شود
ب
لکه
همه وزارتخانهها
موظفند صندوقي براي حمايت از
معلوالن داشته باشند.
اصليت
رين صندوق هم مربوط به وزارت
رفاه مالزي است که موارد مالي
جمعآوري
شده
در
آن
ب
راي
تو
سعه همکاريه
ايي که براي تسهيالت و تمهيدات
معلوالن است استفاده م 
يشود.
صندوق م
الي وزارت منابع انساني بستري
است براي کارآفريني معلوالن،
آماده کردن ب
ستر
با
ما
ب
وده
و
فعاليت با معلوالن است.
 آيا الگو يا مدل اشتغالزايي مشخصي ب
راي معلوالن در مالزي وجود دارد؟
ما ب
راي
ا
شتغا
ل
ز
ايي
م
علو
الن ايجاد مهارت
و آموزش را اصل قرار داده ايم و
بعد از
سپ
ري
ش
دن
دور
ه

هاي
آ
موزشي معلوالن
ميتوانند کار پيدا کنند يا جايي
استخدام
شده و يا خودشان کارآفريني کنند.
 آيا آماري هم ازتعداد معلوالن در کشورتان داريد؟
تعداد  200هزار
مع
لول
،
ت
حت سرپرستي و
زارتخانه من هستند اما آمار دقيقي
از معلوالن کل ک
شور
ند
ارم.
ولي تخمين م 
يزنم
حدود يک ميليون و پانصد هزار
نفر معلول در
کل کشور مالزي زندگي ميکنند.
مهرنو

اجتم

اعي

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

پستالوژى
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رقیه بابایی

معاون توانبخشی بهزیستی
مازندران:

کمیته های مناسب
سازی مسکن معلوالن
در مازندران آغاز به
کار کرد.
سعید آرام معاون توانبخشی بهزیستی
استان مازندران در مرداد ماه سال جاری از
تشکیل کمیته های مناسب سازی مسکن
معلوالن در استانداری مازندران و در سال
جاری خبر داده بود.
وی عنوان کرده بود ،برای مناسب سازی
مسکن معلوالن در سال جاری با هماهنگی
استانداری مازندران کمیته های مربوطه ،در
کمیسیون های شهرسازی در حال تشکیل
است.
سعید آرام به دنبال پیگیری و اطالع
رسانی ماهنامۀ پیک توانا در این باره گفت:
کمیته های مناسب سازی مسکن معلوالن در
استان مازندران تشکیل و هم اکنون مشغول
به کار هستند.
وی ادامه داد :ما در راستای تشکیل
این کمیته ها ،ضمن برگزاری دوره های
آموزشی برای کارشناسان شهرداری ،مسکن
و شهرسازی و هم چنین کارشناسان نقد و
بررسی استان آنها را با مقولۀ مناسب سازی
معلوالن آشنا کردیم.
آرام افزود :در حال حاضر برنامه این
کمیته ها سیاستگذاری برای ساخت و
سازهای استان ،اماکن عمومی و اماکن جدید
و در حال ساخت معاون توانبخشی بهزیستی
استان مازندران گفت :حداکثر مدت دوره
های آموزشی برای این کمیته ها یک ماه می
باشد.
به گفتۀ آرام :دبیر کمیته های مناسب
سازی در استان ،سازمان بهزیستی مازندران
بوده و ریاست آن به عهدۀ معاونت عمران
استانداری است.

معلوالن استان هرمزگان در «خانه های خود»
خدمات می گیرند !
چندی پیش معاون توانبخشی سازمان بهزیستی هرمزگان ضمن اعالم این خبر که نزدیک به  9هزار
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.
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:
کاردرمانی ،فیزیوتراپی ،خدمات پرستاری ،روانشناسی ،مددکاری و ارایه ویزیت رایگان به معلوالن
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  33نفر
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.

اجتم

اعي

آرمان را نبايد فراموش ساخت اما مي توان هر دم  ،به روشي بهتر براي رسيدن به آن انديشيد .

ارد بزرگ
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''گنگ خواب دیده''
بهانه ای برای حضور آتیال پسیانی در کانون توانا
آتيال پسیاني هنرمند توانای عرصه بازیگری در
سينما و تئاتر از كانون معلولين توانا بازديد كرد .
به گزارش خبرنگار پيك توانا  ،آتيال پسیاني

که به دعوت کانون و برای بازبینی کار گروه تئاتر
این موسسه به قزوین آمده بود  ،ضمن بازديد از
فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی و رفاهی کانون
معلولين توانا  ،این مرکز را دارای شخصیت محترم و
فعالیتهای آن را خوب و ارزنده شمرد.
پسیاني در پاسخ به اين سوال كه شما به
معلولين چگونه نگاه مي كنيد گفت  :من معلولين را
درست مانند ساير افراد جامعه مي بينم و در برخورد
با آنها نگاه عادي دارم.
وي افزود  :به نظر من نگاهي كه باعث ترحم
يا استثنايي نگاه كردن ويا اغماض كردن نسبت به
معلولين شود  ،نگاه بیمارگونه ای است.
پسیاني ادامه داد :من وقتي براي معلولين كار مي
كنم دقيقاً همان نگرشی را دارم كه هنگام كار براي
هنرمندان يا ساير اقشار جامعه درمن است .
پسیاني در رابطه با جايگاه معلولين درسينما
وتئاترگفت  :اگر همه نسبت به معلولین دید عادی
داشته باشند برای معلولین درسینما و تئاتر جا براي
حضورخواهد بود اما آنچه مهم اين است كه خود
معلولين اين فضا را براي خود باز كنند.
وي در خصوص عالقه مندي اغلب بازيگرها به
ايفاي نقش معلولين گفت  :معموالً بازي كردن نقشي
كه شرايط عادي ندارد براي بازيگرجذابيت دارد و حتي
بازيگرها بين نقش يك معلول جسمي و يك معلول کم

توان ذهني  ،به ایفای نقش معلول ذهني راغب ترند.
پسیاني ادامه داد :در اينگونه نقش ها معلوالً يك
نوع شرايط استثنايي خلق مي شود كه بازيگر هم
دوست دارد درآن شرايط استثنايي عرض اندام كند
و هم اینکه بهتر مورد قضاوت داوران و كارشناسان
قرار بگيرد.
پسیاني در ادامه نمایش '' گنگ خواب دیده ''
که توسط گروه تئاتر کانون و برای حضور در جشنواره
تئاتر معلولین – طلوع – آماده می شود  ،بازبینی
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  7سال و مادران آنها :

در پذیرش و تربیت کودکان معلول خود ،
با خدا معامله کنید
به همت واحد درمان کانون توانا ،
بیش از  20خانواده دارای فرزند معلول
زیر  7سال با رئیس هئیت مدیره کانون
توانا مالقات کردند.
به گزارش روابط عمومی کانون
توانا ،در این دیدار هم اندیشی که با
هدف مشاوره خانواده ها و تعامل و رفع
نیازهای اولیه آنان برگزار گردید  ،سید
محمد موسوی ضمن ابراز خوشحالی از
مالقات با والدین دارای فرزند معلول
و فرزندان آنها گفت  :داشتن فرزند
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
یک نعمت است و اگر قدر این نعمت
دانسته شود باعث موفقیت می شود ،
افزود  :در پذیرش و تربیت کودکان
معلول خود با خدا معامله کنید .
رییس هئیت مدیره کانون توانا
خطاب به خانواده های معلولین گفت
 :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.

رقیه بابایی

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

اجتم

اعي

آنانکه نمیتوانند خود را اداره کنند ،ناچار از اطاعت دیگرانند.

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

ویکتور هوگو
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نتیجه حاصله از اجرای قانون جامع
مورد رضایت ما نیست
واگذار شود به دلیل تمایل دولت به کوچکتر
شدن و در نتیجه نداشتن استخدام دولتی و
همینطور به دلیل تقویت بخش خصوصی در
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
در جهت رفع موانع و مشکالت معلوالن عزیز
داشته باشیم.

در پی بازدید اعضای هیات رییسه
فراکسیون حمایت از حقوق معلوالن مجلس و
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی از
کانون معلوالن توانا ،فرصت را مغتنم شمردیم
و به سراغ فاطمه آلیا رفتیم تا در یک گفتگوی
اختصاصی سواالتمان را که شاید سواالت شما
نیز باشند ،از ایشان بپرسیم :
 هدف شما از بازدید از کانونمعلولین توانا به عنوان یک سازمان مردم
نهاد و غیر دولتی چه بوده است؟
هدف ما از بازدید کانون معلولین توانا معرفی
یک نهاد مردمی به جامعه است .نهادی که بدون
دریافت کمک بالعوض از دولت سالهاست در
زمینه ی معلوالن فعالیت می کند .کانون توانا
با توجه به موفقیت هایی که در بحث مسکن و
اشتغال معلوالن دارد می تواند الگوی مناسبی
برای مجموعه های مشابه خود باشند .همچنین
ایجاد رقابت های سالم بین تشکل های مردم
نهاد از اهداف ما بود ،هدف این بود که سایر
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 فراکسیونحمایت از حقوق معلوالن ،در زمینه ی
بازنگری قانون جامع چه اقداماتی انجام
داده اید؟
همانطور که می دانید جامعه معلوالن در
کشور ما یک گروه اجتماعی بسیار موثر هستند
و بنابراین مسووالن هم برای توانمند سازی این
قشر در بخش های مختلف ،همواره دغدغه
دارند.
ما قانون جامع حمایت از معلوالن را در
سال  83به تصویب رساندیم .از آن زمان حدود
 5سال می گذرد .در این مدت دولتها تالش
کردند بخش هایی از آن را محقق کنند اما
نتیجه تاکنون نه مورد رضایت ما بوده و نه
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  3درصد از سهمیه اشتغال باید
به معلوالن تخصیص داده شود و یا اینکه 60
درصد از جایگاه های تلفنچی و اپراتوری ادارات
و سازمان ها باید به نابینایان و کم بینایان

 با توجه به اینکه مسکنمعلوالن در سالهای اخیر تبدیل به یک
معضل عمومی در بین آنها شده در این
زمینه چه اقداماتی در نظر دارید؟
در مورد مسکن معلوالن ،بحث مناسب سازی
مطرح است .همانطور که می دانید افراد عادی
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
اینکه معلوالن پس از اینکه در منزل اجاره ای
مستقر شدند نیاز دارند محیط خود را بسته به
شرایط جسمی و حرکتی خود مناسب سازی
کنند و پس از اتمام مدت مقرر و ترک منزل،
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
قشر از این جهت نیاز جدی به حمایت دارند.
از این جهت ما تالش می کنیم که معلوالن
عزیز حتی االمکان در واحد های مسکونی ثابت،
استقرار پیدا کنند و نیاز به جابجایی نداشته
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.

اجتم

اعي

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

فردوسی خردمند
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 چه پیشنهادی برای رفع مشکل مالیمعلوالن در زمینه مسکن مهر دارید؟
البته در بخش مسکن ،وزارت مسکن و تعاون با توجه به
سیاست های اعمال شده در اصل  44در 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
دسته از افرادی که فاقد بضاعت مالی هستند در نظر داریم از
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.
 برای تقویت فعالیت تشکل های مردمنهادی که در زمینه معلوالن کار می کنند چه اقدامی در
دستور کار دارید؟
سازمان های مردم نهاد در جامعه نقش اساسی دارند و با
فعالیت های خود در زمینه معلوالن می توانند بازویی برای دولت
باشند .از این منظر ما قصد داریم با شناسایی و معرفی آنها به
جامعه ضمن تشویق خود این سازمان ها و ایجاد انگیزۀ تالش
و رقابت صحیح در سازمان ها و مجموعه های مشابه سعی در
تقویت تشکل ها و فعالیت های آنها داریم.
 آیا آمار دقیقی از تعداد معلوالن کشور دردست دارید؟
به طور کلی در همۀ کشورهای دنیا تخمین زده می شود
که  10درصد از جمعیت جامعه ،معلوالن باشند .اما در کشور ما
آنطور که برآورد می شود حدود  5میلیون معلول وجود دارد که 2
میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار گرفته اند.
 به عنوان آخرین سوال بفرمایید کانون معلولینتوانا را چگونه دیدید و این مجموعه را چطور ارزیابی می
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
چیزی که در این بازدید برای ما جالب توجه بود اینکه آقای
موسوی در کانون توانا با وارد کردن معلوالن در بحث اشتغال و
در فعالیت های اجتماعی توانسته اند آنها را وارد زندگی اجتماعی
کنند .ما در اینجا دیدیم که معلوالن زندگی عادی دارند و در
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
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بزرگترين فن زندگي استفاده از فرصت هاي بي نظيري است که بر ما مي گذرد .سالوبيل
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ِچ ِ
ندرغاز
مستمری دوست داشتنی!

چنین حکایت بکردندی که
در روزگاران نه چندان قدیم و در
دیار ما  ،سازمان حامی عصاییان
و ویلچریان و روشندالن با سفر به
دیار از ما بهتران با بهره گیری از
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 !
جماعت عصاییان و ویلچریان و
روشندالن و حتی آنانکه ذهن
کم توانی داشتندی ،همه خوشحال
ببودی و دست افشان و پایکوبان
در انتظار این مستمری هنگفت ،
لحظه شماری کردندی !
برخی از این جماعت دلخوشیشان به
قدری فزونی یافتی که چند شب
طلبکاران خود را به شام دعوت
کردندی که بیایید دوران مفلسی
من به پایان رسیدندی!
در این میان حتی شایعه شدندی

مسیر
ترقی

که برخی از افراد تندرست تصمیم
گرفتندی تا خود را در زیر ماشین
افکندی و به این جماعت ملحق
شدندی تا آنها هم از این خوان
گسترده بهره مند شدندی!
اما همیشه از رویا تا واقعیت فاصله
زیادی ببودی!
تازه داستانی شروع شدندی و
''سازمان حامی برای زندگی بهتر''
به برخی گفتندی شما که جزو آن
جماعت نبودندی! به برخی هم
گفتندی که شما جزو آن جماعت
بودندی اما مستمری به شما تعلق
نگرفتندی! در برخی بالد این دیار
نیز عصاییان و ویلچریان و روشندالن
بنا بر سلیقه حکومتیان گلچین
شدندی! برخی از آن بیچارگان هم
همای سعادت بر روی دوششان
نشستندی و از مستمری برخوردار
بودندی! اما آنقدر این مبلغ ناچیز
بودندی که برای خریدن چیپس و
پفک هم کفاف ندادندی !
ص کالم اینکه  :در گزینش
َمخلَ ِ
عصاییان و ویلچریان و روشندالن
قانون مشخصی حاکم نبودندی!
البته برخی از بیچارگان فریاد
برآوردندی (ببخشید در گوشی نجوا
کردندی)  :این سزاوار نبودندی !

چرا که از قدیم االیام دیار ما در
جهان خاکی قدیمی ترین قانون
نبشته شده بر کتیبه داریوش را
دارا بودندی !
القصه  ،نداشتن یک قانون واحد

سبب شدندی که برخی ترجیح
دادندی که عطای این مستمری
را به لقایش بخشیدندی و دم
نزدندی!
مرتضی رویتوند

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

که لطف این دانشگاه خیلی شامل
حالمان شده و به قول مسووالن امر،
 98درصد از کالسها در طبقه دوم و
سوم است که من به علت معلولیت
حرکتی  ،از پیمودن چنین مسیر
ترقی! معذور بودم .با کلی افسوس و
''ای کاش'' در حالی که تمام اهدافم
را در ذهنم مرور می کردم به خانه
برگشتم .صحبت خانم مسوول
که می گفت '' :متاسفانه در نظام
دانشگاهی اکثر کالسها در طبقات
فوقانی تشکیل می شود'' افکارم
را مشغول کرد و جالب تر اینکه
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.
امیدوارم صدای من را یک
نفر از مسوولین ،محض رضای
خدا بشنود و کمی هم به فکر ما
معلوالن عالقمند به پیشرفت و
ترقی باشد.

آید آن روز؟ خدا می داند.

مریم رحیمی

اجتم
اعي

نيست.
شوند.
نمیرس
اختالفزود
يک بهشت
گرفتار
مردمجز
چيزي
خوشحالگاه
بماند ،هیچ
خانواده
يکساکت
اگرنادان

(ع)
تقی شاو
امام محمدبرنارد
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موضوع :ازدواج

دوستان و همراهان همیشگی
پیک توانا
ما بر این باوریم که مخاطبان
سرمایه های ارزشمند
رسانه های گروهی هستند.
پیک توانا مصمم است تا پس
از این نظرات و دیدگاههای
مخاطبان خود را پیرامون
موضوعات مشخص شده
(مسایل اجتماعی ویژه
معلوالن) درج نماید.
شما دوست عزیز می توانید

دیدگاهای شخصی خود
را به صورت نامه یا فکس
به دفتر مجله ارسال و یا
در قالب پیامک به شماره
 30007545ارسال نمایید .
نشانی  :قزوین  -بلوار شهید
بهشتی -کانون توانا – تلفکس
02813339212
الزم به ذکر است که نظرات
درج شده ،دیدگاههای
شخصی مخاطبان است و پیک
توانا هیچ گونه مسوولیتی در

قبال آن ندارد.
موضوع این شماره  :محاسن
و معایب ازدواج دو فرد
معلول
موضوع شماره بعد  :ادامه
مبحث محاسن و معایب
ازدواج دو فرد معلول
نظرات درج شده در تاالر
گفتگو ،دیدگاههای شخصی
مخاطبان است

م -خلیلی  35ساله
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
سنجی بسیاری می طلبد و تحقق این امر شرایط خاص و مشکالت این
افراد (به دلیل عدم رعایت حقوق آنها در سطح جامعه) نیازمند حمایت ویژه
دولت و کمک خانواده هاست.
قبل از هر چیزی باید تهدیدها را از بین برد و برای این کار ،هر دو
طرف باید کام ً
ال با زندگی و مشکالت شخصی معلولین آشنا باشد .تغییر
نگرش در آنها ایجاد شده باشد و آگاهانه تصمیم گیری نمایند تا ستونهای
زندگی شان مستحکم شود.
شقایق  25 -ساله و تندرست
به نظر من ازدواج امری مقدس و معنوی است که ازپیوند دو روح
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
معنوی در اولویت چندم قرار گیرد به پایه های آن زندگی باید شک
کرد!!!!
م -ک  33ساله
این موضوع را می توان از چند لحاظ بررسی کرد:
 -1نگرش
 -2درک خانواده ها و کنار آمدن آنها با این امر
 -3میزان وابستگی یا استقالل
 -4علت معلولیت و میزان معلولیت
 -5خود افراد (معلول با معلول یا تندرست) تا چه حد از نیازها و
انتظارات یکدیگر اطالع دارند.
 -6خودباوری و قبول مسئولیت

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

آقای  35ساله – معلول
پیرامون ازدواج معلوالن به  2نکته اشاره می کنم :
 -1همیشه آنچه که ما تصور می کنیم  ،درست نیست  .نباید
تصور کنیم چون ما شدیدا معلول هستیم پس دیگر امکان ازدواج
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 .
 -2بعضی وقتها تنها ماندن بهتر از ازدواج منتهی به شکست
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 .

خانم  29ساله – معلول
در خصوص ازدواج فقط می توانم بگویم که :
کبوتر با کبوتر ،باز با باز

کند همراز با همراز پرواز

اجتم
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کسي که مي خواهد درو کند  ،بايد بکارد.

َمثَل آلماني
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معرفی کتاب

موسيقي درماني
کم توانان ذهني
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.
رود.

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

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  28روز 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  509کیلوگرم باشد و متناسب استفاده ی فرد دارای
معلولیت در جاده باشد.
ترجمه :معصومه آمِدی

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.

کتاب راهنماي آموزش موسيقي و موسيقي
درماني کم توانان ذهني به چاپ رسید.
در اين کتاب سعي شده فعاليت هاي
موسيقيايي به صورت کاربردي به مربيان ارائه
شود تا آنها بتوانند اين فعاليتها را با محدودترين
وسايل و امکانات با مددجويان خود تمرين
کنند .در بسياري از موارد خالقيت مربيان است
که مي تواند جاي وسايل و امکانات را گرفته و
باعث پيشرفت مددجويان شود.

کتاب موسيقي درماني کم توانان ذهني
شامل چهار فصل تخصصی شامل:

فصل اول :کودکان استثنایی که تعریف،
طبقه بندی و سبب شناسی عقب ماندگی ذهنی
را شامل می شود.
فصل دوم :با عنوان موسیقی درمانی
چیست؟ شامل تعاریف موسیقی و موسیقی
درمانی و روشهای آن می شود.
فصل سوم :تقویت مهارت های شنیداری
کودکان کم توان ذهنی ،شامل تمرین هایی برای
این منظور می باشد.
فصل چهارم :نیز تقویت مهارت های
حرکتی کودکان کم توان ذهنی و تمرین هایی
بدین منظور را شامل می شود.

اجتم
اجتمااععي
ي

آنتونی رابینز
هرگاه تصمیم شایسته ای گرفتید  ،آنرا رها نکنید.
برای تحمل شدائد زندگی باید عاشق چیزی بود  ،کاری  ،زنی  ،آرمانی و ...

مارکوس آنا
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تــکیه گــاه

چشم هايت حرف مي زنند ،خيره مي شوم به دهانت،
انگشتانت در فضاي فاصله ي بين ما  ،تكان مي خورد .من
نه واژه هاي جاري بر زبانت را مي فهمم و نه اشاره هاي
دستانت را ،قلبت هزار حرف نگفته را برايم معنا مي كند.
خوشحالم از اينكه در لحظه هاي اضطراب و تنهايي در
كنارم هستي.
مدت زیادی نمي شود که به عقد هم در آمده اند ،هنوز مهر
سند ازدواجشان بوي نم مي دهد و جعبه ي بزرگ شيريني  ،روي
ميز خانم ''اعتماد'' (رئيس هئيت مديره انجمن ناشنوایان ایران)،
خود را به چشم مراجعه كنندگان مي كشد.
خبر بسيار خوبي براي اعضاي انجمن ناشنوايان است ،فضاي
رو بوسي و تبريك است.
''مهري سادات نقيبيان'' با '' امير داعي'' در روز عيد غدير،
زندگي مشتركشان را آغاز كرده اند و اين خبر بسيار مسرت
بخشي است كه همراه سكوت و اشاره در فضاي سالن ساختمان
انجمن مي پيچد.
هر دو داراي يك نقص و زبان مشترك هستند '' .خانم نقيبيان''
 44ساله و متولد خمين است  ،ناشنوايي اش مادرزادي بوده و 4
سال است كه عضو انجمن ناشنوايان است و با دستهاي هنرمندش،
تابلو هاي زيبایي از گل را خلق مي كند و آقاي ''امير داعي'' 50
سال دارد  ،متولد آبادان و در كودكي بر اثر عوارض تزريق يك
دارو  ،ناشنوا شده است  .او نيز هنرمند است .اوقات فراغتش
را اغلب ،نقاشي و كاريكاتور مي كشد .او قهرمان رشته ي
وزنه برداري است .
او هم اكنون  ،كارمند متعهد و با سابقه ي شهرداري ساوه
است .از همسر اولش كه بر اثر بيماري سرطان در گذشته است.
داراي  3فرزند  ،دو پسر و يك دختر  13ساله به نام ''شيوا''
است.
''شيوا'' مي گويد '' :بعد از فوت مادرم  ،ديدن تنهايي پدر برايم
سخت بود .ضمن اينكه مسئوليت كارهاي خانه هم به عهده ي من
بود  .از پيشنهاد عمه ام براي ازدواج مجدد پدرم  ،با خانم نقيبيان
استقبال كردم ''.
او ادامه مي دهد '' :من و برادرانم ،همسر پدرم را نه به عنوان
يك'' نامادري'' ،بلكه به عنوان همدم و مونس پدر و يك دوست و
راهنما در زندگيمان پذيرفتيم''.
انصافا هم وقتي با نگاه پر مهر و مودب خانم نقيبيان  ،مواجه
مي شوي به راحتي مي شود تصويري از يك تكيه گاه خوب و
مطمئن را در زندگي آينده براي آقاي داعي و فرزندانش كشيد.
آقاي داعي در پايان ،با احساس رضايت از اين انتخاب شايسته
مي گويد '' :همسر اولم هم ناشنوا بود و مرگش حقيقت تلخي
بود كه پذيرفتنش نياز به زمان زيادي داشت  ،اما با كمك ها
و راهنمايي هاي خواهرم و همكاري فرزندانم  ،توانستم چراغ
خاموش خانه ام را با نگاه هاي صميمي همسرم  ،دوباره روشن
كنم''.
سيما سلطاني آذر

قابل توجه خوانندگان محترم پیک توانا

با توجه به اهمیت فرهنگ سازی در موضوع ازدواج معلوالن ،از کلیه کارشناسان مسایل
اجتماعی ،صاحبنظران ،خواهران و برادران معلول و مخاطبین گرامی دعوت می گردد
تا نظرات ،عقاید ،باورها ،مطالب و پیام های خود را پیرامون موانع و راهکارهای ازدواج
معلوالن با ما در میان بگذارند.
بدیهی است که مطالب ارسالی خوانندگان بدون ذکر نام (در صورت تمایل با ذکر نام) در
صفحه پیوند درج خواهد شد.

اجتم

اعي

هنگامی که همه مانند یکدیگر می اندیشند ،در واقع کسی نمی اندیشد.

والتر لیمپن
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در شماره ي قبل مطلبي خوانديد از بنيامين كوچولو ،بنيامين كوچولويي كه سندروم داون داره و در قالب يك شعر  ،سوالهاي مهمي را از آدمها
پرسيده 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 كنيم .مطالبي زيبا و در عين حال تاثيرگذار.
برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد .چون بر این باورند که یا راهی خواهم یافت ...یا راهی خواهم ساخت.
باالخره بنیامین وايستاد.
چند روز پيش خاله ها و شوهر خاله ها به همراه دختر خاله و پسر خاله كه دسته جمعي به مكه مشرف شده بودند پيروزمندانه از فتح مكه تشريف
آوردند و ما براي كسب غنایم و عرض زيارت قبول و تشكر از ايشان كه تشريف برده بودند  ،رفتيم خانه ايشان  .خالصه  ،كلي مهمون غريبه و آشنا
همه توي سالن دوره نشسته بودند ''بني'' ( بنیامین ) هم همون وسط داشت براي خودش بازي مي كرد و از اين ور به اونور روي باسنش حركت
مي كرد  .هركس يه جوري نگاه مي كرد نگاه پدر بزرگم هنوز توي ذهنمه و آزارم ميده  .مثل سوالهاي هميشگي اش ! البته از وقتي فهميده ،
ديگه 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
ظريف ترين موجود دنيا است و ما هم
يه چيزي تو مايه هاي جيپ جنگي و
تانك و خرس و گاو .
مادرم مي پرسه  :ممكنه اصال
راه نره ؟ چرا پاش رو كج
ميذاره ؟ چند روز پيش با
مامان حرفم شد آخه همه
اش ميگه فكر تو فكر اين
بچه ...گفتم اين بچه خوبه
نگران خودت و شوهر
و بچه هاي ديگه ات
باش و ...وقتي ميگفتن
''ترحم'' ...حاال دارم
لمس مي كنم بعضي
چيز ها رو توي حرف
مي شنويم و توي عمل
يه چيز ديگه هستن!
تا اينكه ديروز ''بني'' مثل
اين  ........كه تازه به دنيا
ميان و سر پا مي ايستند و
پاشون مي لرزه و زمين مي
خورن از پشتي گرفت و وايستاد
و  ...حاال خيلي خوشحالم و ''بني''
حالش خوبه .خدايا َدمِت گرم .برو
خوش باش كه ''بني'' وايستاد.

اجتم

اعي

کسی که میخواهد رازی را حفظ کند بايد اين واقعيت را که رازی دارد ،کتمان کند.
گوته
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طر

فرمانهاي در ظاهر مهمل و در واقع درست

با اين وجود آنان را ببخشيد.

يق

غالبا آدمها غير منطقي  ،بي حكمت و خود محورند!

حك م

اگر مهربان هستيد  ،آدمها شما را به خودخواهي و غرض ورزي متهم مي كنند !

با اين وجود مهربان باشيد.

ت..

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.
''برگرفته از كتاب مادر ترزا''

اجتم

اعی

تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است ،زيرا كه تندخو پشيمان مي شود،
و اگر پشيمان نشد ،پس ديوانگي او پايدار است.

امام علی(ع)
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ضرورت تشکیل فرهنگستان علوم توانبخشی
ماهنامه فرهنگی ،اجتماعی
«پیک توانا» در دومین سال انتشار،
شماره ( 24آذر ماه  ،)88شعری در
صفحه  14برای کودک با سندروم
داون که برگرفته از سبک و سیاق
شاعر گرانمایه معینی کرمانشاهی
در دهه  1340بود با تحلیلی از
زبان «بنیامین» از واژه «منگول»
استفاده نمود .قبل از هر چیز باید
توضیح دهم که این واژه از مکتب
جرم شناسی ایتالیا توسط «لمبرزو»
ابداع گردید (قرن نوزدهم میالدی)
و اولین بار در کتاب جرم شناسی
دکتر رضا مظلومان وارد علم حقوق
شد.
«منگولیسم» یا ریخت شناسی
قومیت ها ،از واژگان مغول به امانت
گرفته شده لیکن هدف مکتب
لمبرزو تحلیل پزشکی -حقوقی از
جرم شناسی ژنتیک بود .این مهم
به این نگرش باز می گردد که
«شخصیت» اکتسابی یا محیطی
است و یا اینکه ژن ها در آن
تاثیر گذار هستند؟ جنگی که علم
پزشکی و جامعه شناسی را به
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
( )Labblingکه از نگرش منفی
تاریخی سرچشمه گرفته می باشد،
بنابراین کاربرد واژگان به نظر
اینجانب باید (خصوصا در ترجمه)
تلفیقی (پزشکی -اجتماعی) در
حوزه توانبخشی باشد .علم پزشکی
با فرد سروکار دارد ،اما دانش
توانبخشی با فرد معلول ،خانواده،
جامعه و دولت رابطه دارد ،به همین
خاطر نیز مسئله (تلفیقی) بودن
واژگان و در صورت لزوم تفکیک بین

واژگان پزشکی و توانبخشی و
حتی در سایر علوم اجتماعی
اهمیت ویژه ای دارد.
توانبخشی علم کارگروهی
( )Team workاست
و این مسئله که از تمام
تخصص ها اعم از جامعه
شناسی ،اقتصاد ،حقوق و
پزشکی و پیراپزشکی باید
بهره گیرد نباید مورد غفلت
قرار گرفته شود .معلولیت
نقص و محدودیت است
یعنی ممکن است بازتاب
یک بیماری باشد یا عوامل
محیطی -فرهنگی ،به
همین لحاظ هم تجربۀ سی
ساله طبقه بندی بین المللی
اختالالت ذهنی ،روانی،
جسمی ،حرکتی و حسی
پیوسته تغییر کرده است،
از جمله ( I.E.I.D.Hطبقه بندی
بین المللی نقص ،کم توانی و ناتوانی
و معلولیت) که پس از بازبینی توسط
سازمان بهداشت جهانی ()W.H.O
به ( I.C.Fیا طبقه بندی بین المللی
کم توانی و ناتوانی) تغییر یافت (این
کتاب توسط مرکز آمار ایران ترجمه
و قابل دسترسی است) .اما از آنجا
که این کتاب در سال  2001به
چاپ رسید ،در عنوان کنوانسیون از
واژه معلول استفاده شده است.
 I.C.Fدر اهداف خود سعی
نمود ضمن تلفیق خود معلول،
خانواده و جامعه «پیشگیری موثر
از معلولیت و مشارکت کامل» را در
زندگی اجتماعی معلول با رویکرد به
توسعه گرایی در برنامه ریزی ملی
با الهام از برنامه اقدام جهانی برای
معلوالن متذکر شود.
از علم پزشکی سخن به میان
آورده ام ،باید توضیح دهم که از
منظر سبب شناسی معلولیت ها
یک سلسله بیماری هایی وجود دارد

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

فرهنگ «سالمت» نه صرفا از زاویه
پزشکی باید پیشگیری اولیه به عمل
آید .اما هدف از این مقاله به لحاظ
مطالعه «مقررات استاندارد برابر
سازی فرصت ها برای اشخاص کم
توان و ناتوان» برنامه اقدام جهانی
برای معلوالن و کنوانسیون حقوق
معلوالن ایجاد واژگان صحیح در علم
توانبخشی برای معلوالن است.
واژگانی که فرد معلول،
خانواده های معلول که شدیدا ً به
عوامل اجتماعی حساس هستند
و جامعه رویکردی انسان گرایانه
و به قول «اریکسون» روانشناس
آمریکایی «اعتماد به نفس»
معلوالن را باال برد که به یک
مثال بسنده می کنم اما قبل از
آن به خاطره ای از حقوقدان آقای
احمد آملی که برای اولین بار
حقوق معلوالن را در ایران بنیان
گزارد و تا کنون پیگیرانه تحقیق و
مطالعه می کند می آورم ،در سال
 1379اولین کنگره بین المللی
«کودکان با ناتوانی هوشی» که

اجتم

اعی

در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده
زيرا همه فكر ميكنند به اندازه كافي عاقلند.

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

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

تناقضات موجود در شکلی دیگری از ترجمۀ
واژگان در  I.C.Fوجود دارد که  disabilyرا به
ناتوانی ترجمه کرده که به نظر نگارنده با توضیحات
ترمینولوژی اساسا فاقد پایه پزشکی -اجتماعی
بوده و همان گونه که متذکر شدم واژگان را در
معنای خود با شیوۀ تحلیلی -توصیفی با رویکرد به
علم توانبخشی در معلولیت ها تعبیر کرد.
در خاتمه این که توانبخشی ایران نیازمند
فرهنگستان علوم خاص خود می باشد که به
صورت کارگروهی از تمام تخصص ها بهره جوید،
دیگر این که به استثناء رشته های پیراپزشکی
در ایران صرفا رشته فیزیک توانبخشی دارای
تخصص در ایران است (رشته های پیراپزشکی
تخصص ندارند بلکه  PHDدارند) که باید برای
پیشگیری از تولد کودکان که در تخصص پزشکان
است برنامه ریزی شود.
دکتر المیرا آملی
 -1مکتب لمبرزو که هنوز هم طرفدارانی حتی در ایران
دارد بر این باور است که جرم و ارتکاب جرم ژنتیکی است و
مثالی هم که می آورند سندروم داون است که در اصطالح عوام به
«مجرمان بالفطره» تعبیر شده -باید گفت که این نظریه مطرود و
علنی نیست و حتی آن را با نظریات هیتلرتشبیه کرده اند.

اگر همواره مانند گذشته بينديشيد ،هميشه همان چيزهايي را بهدست ميآوريد
فاينمن
كه تا به حال كسب كردهايد .
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توانبخشی مبتنی بر جامعه

B.

R

توسط سازمان بهداشت جهانی چاپ،
ترجمه و توزیع گردیده مربوط به بیش
از  20سال پیش می باشد که رویکرد
اساسی آن مربوط به کشورهایی است
که ترکیب غالب آن جمعیت روستایی
می باشد ،در صورتی که در ایران
بیش از  70درصد جمعیت کشور در
شهرها و خصوصاً  30درصد جمعیت
در  60شهر (باالی  200هزار نفر
جمعیت) می باشد ،بنابراین دو برنامه
متفاوت شهری و روستایی باید مدنظر
کارشناسان و  N.G.Oها باشد ،به
عنوان نمونه پس از شناسایی معلول
در چند روستا یک روستا به عنوان
محور ( )Pilotقرار گرفته تا معلوالن
در کنار استفاده از امکانات محلی از
روستای  Pilotجهت استفاده از
آموزش های خاص بهره مند شوند.
در این خصوص باید مسایل فرهنگی،
اقتصادی و تولیدی ،زمان رسیدن و
دسترسی معلول به روستای محور
و کلینیک و در صورت لزوم حرفه
آموزی ،فیزیوتراپی ،کار درمانی ،گفتار
درمانی و شنوایی و بینایی سنجی
مورد توجه قرار گیرد.
بیشترین مشکالت را معلوالن
در کالن شهرها خواهند داشت که
به لحاظ پیچیده شدن مناسبات
اجتماعی ،سطح تعامل و مشارکت
معلول نیز بغرنج تر خواهد شد .همان
گونه که قب ً
ال گفته شده شوراهای
شهر و روستاها ابزار موثری در تحقق

برنامه ریزی توانبخشی مبتنی بر
جامعه هستند .متأسفانه حرفه آموزی
در ایران (خصوصاً برای معلوالن
ذهنی) کلیشه ای شده و دامنۀ ارتقاء
توانمندی های فرد معلول را محدود
می کند .به نظر نگارنده بهره مندی
از امکانات محلی نظیر شورایاری ها
و ارتباط آن با سازمان آموزش فنی
و حرفه ای ،آموزش خانواده های
معلول از راهکارهای موثری خواهد
بود .استفاده و یا استخدام از معلوالن
فارغ التحصیل نیز بخشی از اهداف
توانبخشی مبتنی بر جامعه را محقق
خواهد ساخت.
زمان بندی در توانبخشی مبتنی
بر جامعه باتوجه به گروههای سنی و
جنسیتی نیز هرگز نباید به گونه ای
باشد که شتاب یا کندی وجود داشته
باشد .هر چند که نمی توان منکر
آزمون و خطا شد.
اما تیم توانبخشی ()Team work
ترکیب آن چگونه باید باشد؟
در این خصوص بر اساس میزان
دسترسی به امکانات موضوع متفاوت
خواهد بود ،متأسفانه تاکنون رشتۀ
تخصصی جامعه شناسی معلوالن
یا توانبخشی در ایران وجود
ندارد ،همان گونه که روان پرستاری،
روان پزشکی معلوالن تا کنون در
دانشگاه ها وجود ندارد .اما تیم
توانبخشی مبتنی بر جامعه نیازمند
مددکار اجتماعی ،بهیار ،پرستار،

C.

 C.B.Rیا توانبخشی مبتنی
بر جامعه یک پروژه حیاتی و ملی
است که متأسفانه برخی آن را
متدولوژی (روش و شیوۀ توانبخشی)
تعبیر کرده اند ،در صورتی که یک
برنامه راهبردی (استراتژیک) ملی
است که کلیات اولیه آن در سال
 1977در چهار محور یعنی ارتقاء
بهداشت ،پیشگیری ،خدمات درمانی
و توانبخشی توسط سازمان بهداشت
جهانی در شهر «آلماآتا» شوروی
سابق برگزار گردید ،متعاقب آن در
سال  1982در «برنامه اقدام جهانی
معلوالن» مصوب سازمان ملل متحد
وارد جزییات این برنامه شد.
توانبخشی مبتنی بر جامعه یک
اقدام بشر دوستانه محسوب می شود
که با تصویب کنوانسیون حقوق
معلوالن وارد مرحلۀ نوینی شده است.
این پروژه رویکردی جدی به فرد
معلول ،خانواده و ارتباط مستقیم و
غیرمستقیم و مستمر با جامعه دارد.
بنابراین ابعاد مختلف و گروه های
سنی و جنسیتی را در حوزه های
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مدنی
و پزشکی در برمی گیرد.
مراحل و پروسه آن از «غربالگیری»
جهت شناسایی کودک معلول آغاز و
پس از شناسایی و متعاقب آن پرونده ای
از مشخصات نوع معلولیت ،علت
معلولیت ،وضعیت اقتصادی و فرهنگی
خانواده (اعم از میزان سواد ،تخصص،
شغل ،درآمد ،داشتن مسکن ،ابزارها
و وسایل زندگی ،آشنایی با معلولیت،
تعداد خانواده ،نحوه و امکان دسترسی
به کلینیک های محلی ،بازی درمانی،
تفریحات کودک ،میزان معاشرت
خانواده و بهداشت روانی ،تقسیم کار
در مراقبت ،مهدکودک یا موسسه
توانبخشی و نوع بیمه ،بیماری شایع
معلول ،مراقبت های پزشکی و دارو
درمانی و نظایر آن را در برمی گیرد)
تشکیل و بر اساس آن برنامه ریزی
می شود .آن چه که تحت عنوان
کتاب های آموزشی توانبخشی مبتنی
بر جامعه با لحاظ داشتن نوع معلولیت

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.
نحوه سرکشی و تقسیم سرانه
معلوالن نباید به گونه ای باشد که
موجب تراکم فعالیت تیم توانبخشی
شود.
باید از اساتید و کارشناسان مرتبط
با  C.B.Rو مدیریت توانبخشی چه
در جهت آموزش کارشناسان و چه
در زمینه برنامه ریزی کالن و تحلیل
نتایج و داده ها بهره جست (چرا
که گفتیم علی رغم گذشت بیش از
ده سال از استقرار دفتر توانبخشی
مبتنی بر جامعه هنوز آمار مشخص
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
کالم ''برابر سازی فرصت ها'' نتیجۀ
ملموسی را بدست داده تا این عزیزان
را در مدارس ،موسسات توانبخشبی
(غیر شبانه روزی) ،مهدکودک ها،
موسسات فرهنگی و هنری ،ورزشی
به عنوان جامعۀ باز به وضوح مشاهده
کنیم.
 N.G.Oهای مرتبط با معلوالن
موظف هستند که این مهم را به
صورت همگانی گسترش داده و
معلوالن را از تنهایی در منازل به
سوی جامعه بکشانند.
ضمن ًا پیشنهاد می شود
معلوالن فعال در  N.G.Oها به
بخش های خصوصی مراجعه
داشته تا بیشتر نسبت به آن چه
گفته شد مصمم شده و در تحقق
آن فعالیت کنند.
احمد آملی -حقوقدان
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وای به حال شما که جامعه به شما رو کند و شما خود را نساخته باشید؟!
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در ادامه معرفی قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن این بار
ماده  13این 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  13قانون جامع حمایت از معلوالن ،سازمان بهزیستی
کشور در خصوص مسائل حقوق قضایی افراد معلول نسبت به دو
دسته از معلوالن وظایفی را بر عهده دارد.
 -1وظایف 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
از معلوالن قیم انتخاب نماید تا امور مالی و غیر مالی معلول را اداره
نماید .بر همین اساس ماده یک آیین نامه اجرایی ماده  13دادگاهها را
موظف نموده تا در نصب قیم یا عزل قیم برای افراد معلول صرفاً با معرفی
و اعالم سازمان بهزیستی اقدام نماید.
حال چنانچه معلولی نیاز به قیم داشته باشد ولی قیمی برای او تعیین
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.

بنابراین تعیین قیم برای معلوالن محجور افراد باید مستقیماً به
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
قیم را از محل اعتباراتی که در بودجه سالیانه پیش بینی می شود
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.
 -2وظیفه سازمان بهزیستی نسبت به معلوالن اعم از محجور و غیر
محجور :سازمان بهزیستی به موجب تبصره یک ماده  13و ماده  7آیین
نامه اجرایی موظف است نسبت به ارایه مشاوره حقوقی به کلیه معلوالن
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.
بهزیستی عالوه بر اینکه می تواند از وکالی دادگستری برای احقاق حق
معلوالن استفاده نماید برای طرح هرگونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی
مربوط به معلوالن ،می تواند از کارشناسان حقوقی خود به عنوان نماینده
حقوقی در دادگاهها استفاده نماید.
تبصره یک ماده  8آیین 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
حمایت قضایی و حقوقی از معلولین باالترین مقام سازمان ،مدیران کل
ادارات ،بهزیستی استانها ،و رؤسای ادارات بهزیستی شهرستان های سراسر
کشور خواهد بود.
زینب کلهر
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گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است .
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لحظاتي با شاعر نسل امروز

روزهایی پر از
شعر سپید

'' نگران پائيز است و زخم كبوتر ...دلواپس روزهاي تنهايي مادرش است و
چله نشيني پدر ...از فاصله ها سخن مي گويد ،از آخرين كوچه در نهايت نگاه
عابر...
'' سيروس ذكايي'' را مي شناسند آنهايي كه َسر و سِ ّري با ادبيات و شعر
دارند .همانهايي كه يك روز از هفت روز هفته را در انجمن هاي ادبي گرد هم
مي آيند تا زيباترين كلمه هاي دنياي ذهنشان را به گوش هم برسانند.
''استاد ذكايي'' متولد تهران است و  49بهار را تجربه كرده است و به سبك''
سپيد '' شعر مي سرايد .سالها پيش عضو وابسته ي روزنامه نگاران جوان بوده و
هم اكنون در فرهنگسراي ارسباران(هنر) در انجمن ادبي انتظار و شاعران بيدل
و در فرهنگسراي انديشه در انجمن ادبي گلستان سعدي فعاليت مي كند.
او كه از كودكي دچار بيماري ''سي -پي''(فلج مغزي نخاعي) شده براي معالجه
به همراه خانواده به كشور انگليس سفر مي كند و در آنجا كامل مداوا نمي شود
و طبق نظريه ي پزشكان كه اين بيماري درماني ندارد به ايران باز مي گردد.او
ضمن اين بيماري از نعمت شنوايي كامل نيز بر خوردار نيست.
بسياري از ما تصور مي كنيم معلوليت يعني نااميدي و پايان تمام تواناييها،
ولي سيروس ذكايي با شعر هايش خالف اين ايده را ثابت مي كند.
ذكايي حرف هاي مهم زندگي اش را در كتابي با نام''طوفاني در گندمزار''،
در قالب شعر ماندگار كرده است.
اين كتاب اولين دفتر شعر او محسوب مي شود كه در آن شعرهايي براي
معلولين سروده است كه از شعرهايش در محافل بزرگ ادبي تقدير شده است.
در اين كتاب مي خوانيم:
'' كاش مي شد روبرويت ترا با يك شاخه گل ببينم
اما اين لقوه نمي گذارد
كاش عاشقت نمي شدم تا اين زبان الكن مجبور باشد بگويد
دو ..دو  ..سـ ..تت،..دا ..دا ..دارم
كاش مي شد آن چند دقيقه كه با من حرف مي زدي
اين سمعك لعنتي ''خر خر '' نميكرد ...
كاش'' !!...
در اين ميان خانم''فرخ'' مادر سيروس ،كه يار هميشه همراه او نيز بوده
است از خاطرات كودكي و مشكالت دوران تحصيل او مي گويد:
''من و همسرم ،بيماري و مشكالت فرزندمان را پذيرفتيم چون سيروس واقعا
بركت خانه ي ما بود  .با معاينات و تست هايي كه توسط پزشكان به عمل آمد
سيروس توانست در سن 8سالگي وارد مدرسه شود .او تعادلي در راه رفتن نداشت
و اوايل دوران تحصيل  ،برايمان بسيار سخت گذشت .باال رفتن از پله ها ،بچه
هاي شيطان و بازيگوش كه هنگام بازي و ورزش سر به سر هم مي گذارند ،همه
و همه باعث نگراني مي شد و من ناچار بودم حتي زنگهاي تفريح به مدرسه
بروم و به او كمك كنم''.

ذكايي براي قدرداني
از پدر كه او نيز قلم
بدست است و تابلوهاي
زيبايي را خلق نموده
و مادرش كه بهترين
سالهاي جواني خود را
صرف خدمت به او كرده
است شعرهايي سروده
و در آن سعي كرده
خستگي اين سالهاي پر
مشقت را بدر كند.
در مجموعه شعرهاي او از بازيهاي زباني خبري نيست و بسيار
لطيف ،ساده و روان جاري شده و همه چيز داراي نبض بوده و قابل لمس
به نظر مي رسد.
''زردي ات را
امروز فراموش مي كنم
فردا از چهارشنبه خواهم گذشت
تا براي هميشه...سرخابي بسوزم
تو از من
ترانه هاي سبز  ،سفيد  ،سرخ مي خواهي
كه قافيه هايش را
اساطير نامي ايران
عاشقانه تفسير كرده اند
اما من به نان مي انديشم''.
ذكايي مي گويد '' :در دوران نوجواني به خاطر مشكالتم  ،فشار
روحي زيادي را متحمل مي شدم .اما وقتي كلماتي كه در ذهنم جاري
مي شد را به روي كاغذ مي آوردم آرام تر مي شدم و سعي مي كردم تمام
ضعفم را با سرودن شعر جبران كنم''.
او ادامه مي دهد  '':معلوالن نبايد از مردم كناره گيري كنند  ،چون
ممكن است هر كدام از ما استعدادهايي داشته باشيم كه فقط با حضور
در جامعه به آن پي ببريم ''.
در پايان گفت و گو ''احمد ذكايي'' پدر وي  ،اين نكته را اضافه كرد :
''اين موضوع را نبايد ناديده گرفت كه مي توان با ايجاد فرصت و امكانات
براي فرد معلول از او به جاي يك فرد منزوي و نيازمند يك انسان
توانمند و موفق ساخت ''.
سيما سلطاني آذر

اجتم
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يزد  ،شهر بادگیرها
استان يزد در قسمت مرکزی
فالت ايران قرار دارد و دارای 10
شهرستان 21 ،شهر 19 ،بخش و
 51دهستان می باشد .استان يزد با
استانهای اصفهان ،فارس ،خراسان
و کرمان همجوار می باشد.
یزد از نظر پستی و بلندی دارای
تنوع است .نوسان درجه حرارت در
زمستان و تابستان و حتی در شب
و روز بسيار زياد است .حداکثر
حرارت  45درجه سانتيگراد باالی
صفر و حداقل  20درجه سانتيگراد
زير صفر متغير است .محدوده
استان يزد جزیی از فالت مرکزی
ايران است که کويرهای ايران نيز
عمدتا در اين فالت جای دارند.
بخش بزرگی از مساحت محدوده
استان را قسمتهايی از کويرهای
مختلف پوشانده و جمعيت استان
معادل  750769نفر می باشد.
منطقه يزد يکی از سرزمينهای
باستانی و دارای ميراث درخشانی
از فرهنگ و تمدن کهن و ادوار
مختلف تاريخی با قدمت  3هزار
سال است .برخی از مورخين بنای
اوليه شهر يزد را به زمان اسکندر
مقدونی نسبت می دهند که وی
زندانی ساخته و نام آن را چنين
نهاده است و به اعتقاد عده ای
ديگر از تاريخ نويسان در دوره
ساسانيان به فرمان يزدگرد اول
در اين محل شهری بنام يزدان
گرد بنا گرديده و نام يزد از همين
عنوان گرفته شده است و به معنی
مقدس ،فرخنده و در خور آفرين
می باشد.
مورخين يونانی این شهر کهن و
باستانی را اياتيس خوانده اند که
احتماال بعد از ويرانی شهر کهن

''کته'' پديد آمده است.
گفتنی است که پس از ظهور
اسالم و گرايش مردم ايران
به دين اسالم به يزد لقب
''دارالعباده'' داده شد.
يزد به معنای پاک و مقدس و
يزد گرد به معنای داده خدايی
است .شهر يزد نيز به معنای شهر
خدا و سرزمين مقدس است .اين
ناحيه همواره در دوره هخامنشيان
از راههای معتبر موسسه های
راهداری ،مراکز پستی و چاپاری
برخوردار بوده است .راهداری در
يزد قديم چنان اهميتی داشت که
خاندان آل مظفر از منصب راهداری
ناحيه ميبد به پادشاهی رسيدند.
در طی قرون متمادی آباديهای
کوچک و بزرگ متعددی در اين
سرزمين پديد آمده و از ميان رفته
است .آنچه اينک سرافراز از ميان
ريگهای روان احصار ،مصون از
رخدادهای مخرب تاريخی بر جا
مانده يادگارهای گويا از سرنوشت
تاريخی اين سرزمين و نشانگر
فرهنگ و تمدن پربار است .منابع
مکتوب پيدايش یزد را به عهد
پيشداديان نسبت داده اند.
مراكز تاريخي :
بافت تاريخي و محالت قديمي،
مجموعه اميرچخماق  ،مسجد
جامع كبير ،زندان اسكندر،
مجموعه حمام و بازار خان ،خانه
الري ها ،بقعه دوازده امام ،باغ
دولت آباد ،موزه آئينه و روشنايي،
مجموعه تاريخي هشت ،مسجد
چهل محراب  ،مسجد يعقوبي،
دخمه زرتشتيان ،آب انبار شش
بادگيري و ...از جمله مراکز
تاریخی این شهر هستند.
يزد شهر بزرگی است که از لحاظ
تجارت و رفت و آمد نقطه مهمی
بشمار می رود يک نوع پارچه
ابريشمی و طاليي در آنجا بافته

می شود که موسوم است به پارچه
يزدی و به همه جای دنيا صادر
می شود.
شهر يزد گنجينه هنر است  ،هر
ويرانه اش دفتری پر از زيبايي در
برابر چشم شيفتگان هنر گشاده
است.
در يزد نشانه هاي عالی اخالقی
و معماری و باستان شناسی با
هم در آميخته اند و جزء فرهنگ
جدايی ناپذير اين مردمند.
شهر بزرگ و تاريخی يزد نگينی
است درخشان در قلب سرزمين

پهناور ايران و دژی است استوار
در کوير .نشانه پيروزی و سپيدی
و پاکی و سر سبزی و آبادی
بر اهريمن تيرگی و خشکی و
ويرانی.
شما هم می توانید مطالب مربوط
به تاریخچه و معرفی شهر خود را
برای ما ارسال نمایید.امید آنکه با
یاری شما دوستان این بخش هر
روز پربارتر از روز قبل باشد.

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

مستمری  9هزار تومانی
نداریم!

در جامعه ما قشر توانمندی
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.
البته در سخنرانیهای اغلب
مناسبت ها و نشست ها ،توجهات
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
معلوالن و خدماتی که سازمان
بهزیستی به آنها ارائه می دهد.
به سراغ دکتر نظم ده ،معاون
توانبخشی بهزیستی کشور رفتیم تا
در این باره و مسائل مربوط به قشر
معلول با وی گفت و گویی داشته
باشیم.
 برای شروع بفرماییدآمار معلوالن ایران چقدر است؟
آمار دقیقی در این زمینه در دست
نیست اما گفته می شود نزدیک
به 3میلیون نفر از جمعیت کشور
را معلوالن تشکیل می دهند که
معلولیت های جسمی -حرکتی،
حسی ،نخاعی ،نابینا ،ناشنوا ،معلولیت
های ناشی از کهولت سن و بیماری
های روانی حاد و مزمن را می توان
در این گروه قرار داد .اما به هر حال
می توان گفت  12درصد از جمعیت
ایران را معلوالن تشکیل می دهند.

 بفرمایید برای ایاب وذهاب و مناسب سازی خودروهای
خاص معلوالن چه کارهایی انجام
داده اید؟
ما امسال در بحث ایاب و ذهاب
معلوالن کارهای خاصی انجام داده
ایم .سازمان بهزیستی کشور امسال
با شرکت پارس خودرو تفاهم نامه
ای را امضا کرد و ما توانستیم برای
اولین بار خط تولید اتومبیل های
مناسب سازی شده را در کشور راه
اندازی کنیم .تا به حال نیز توانسته
ایم  600دستگاه خودرو را مناسب
سازی کرده و در اختیار معلوالن قرار
دهیم .هم چنین ما کارگاهی برای
مناسب سازی خودروهای شخصی
معلوالن احداث کرده ایم که این
کارگاه با استفاده از استانداردها و
تکنولوژی های جهانی و مورد تایید،
به مناسب سازی خودروهای خاص
معلوالن می پردازد.
 آیا در سال جدیدبودجه ایاب و ذهاب معلوالن را
افزایش داده اید؟
بله .بودجه ایاب و ذهاب معلوالن
در حال حاضر به  2میلیارد تومان
افزایش پیدا کرده ،در حالیکه در
سال های پیش ما فقط  250میلیون
تومان اعتبار داشتیم و فقط یک
شرکت به نام بهزیست کار آن هم
در تهران و تنها با  700خودرو به
معلوالن سرویس دهی می کرد اما
در حال حاضر این تعداد به  3شرکت
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 وذهاب معلوالن در شهرستان ها
توضیح بیشتری بدهید؟

ما اعتبارات استان ها را به خود
استان ها تحویل داده ایم ،البته
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.
و ما هم به سازمان های بهزیستی
در شهرستان ها و عملکردهایشان
نظارت دائمی داریم.
 درباره وضعیت سهمیهبندی بنزین در سال جاری
توضیح دهید ،آیا قرار است این
سهمیه کاهش یابد؟
خیر ،با پیگیری های سازمان
بهزیستی و به لطف ریاست محترم
جمهوری و ستاد سوخت مقرر شد
همان  9میلیون لیتری که سال
گذشته تصویب شده بود ،امسال نیز
ثابت بماند.
 اما سهمیۀ سال گذشتهبرای معلوالن چندان کافی نبوده
است؟
قبول دارم که این میزان سهمیۀ
بنزین جوابگوی معلوالن نیست اما
ما باید شرایط کشور را درک کنیم
و خود را با آن وفق دهیم و از این
سهمیه برای کارهای ضروری و مهم
استفاده کنیم ،به هر حال امسال
سهمیه بسیاری از سازمان ها قطع
شد ،اما به لطف مسئوالن کشور تنها
سهم معلوالن کاسته نشد.
البته ما برای سهمیه معلوالن در
شهرستان ها نیز دستورالعمل هایی
صادر کرده ایم و مستقیماً به آنها
نظارت می کنیم.
 در مورد وام خریدخودروهای مناسب سازی شدۀ
معلوالن توضیح بفرمایید و
بگویید تا کنون چند نفر توانسته
اند این وام را برای خرید خودرو

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

 مبلغ مستمری معلوالناز سوی سازمان بهزیستی بین 9
الی  30هزار تومان مقرر شده
است .قبول دارید که این مبلغ در
ماه برای تامین هزینه ها و مخارج
معلوالن ناکافی است؟ بفرمایید
سازمان بهزیستی در سال آینده
در مورد مستمری معلوالن چه
اقداماتی انجام خواهد داد؟
ما مستمری  9هزار تومانی نداریم!ص
برای هر فرد ماهانه  32هزار تومان
مستمری در نظر گرفته شده است.
البته ما قبول داریم که این مقدار برای
معلوالن ناکافی است اما بهزیستی
به دنبال ارائه خدمات توانبخشی
است نه تامین مشکالت معیشتی و
اقتصادی خانواده ها .ما از یک فرزند
معلول در خانواده حمایت می کنیم
اما در حد بضاعت خودمان.
 آیا از وضعیت بهسازیو ساماندهی معابر برای معلوالن
راضی هستید؟
بله ،مدتی است مسئوالن شهرداری
اهتمام جدی برای این کار داشته و
حتی دستورالعملی را نوشته اند و در
آن همۀ سازمان ها و نهادها را ملزم
به مناسب سازی معابر ،پیاده روها،

اجتم
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ساختمان های عمومی ،پارک ها
و بوستان ها برای معلوالن و حتی
سالمندان و جانبازان کرده اند .که به
طور نمونه به ساماندهی مسیرهایی
مانند ولیعصر ،انقالب و آزادی می توان
اشاره کرد.
 پس شما از روندمناسب سازی فضاهای شهری
راضی هستید؟
به هر حال شهرداری و نهادهای
مرتبط در سال های اخیر در این
زمینه کارهای فراوانی کرده اند ،اما ما
باید قبول کنیم که شهرمان به سبب
ساخت و سازهای بی برنامه معلول
است .مث ً
ال ما تقریباً در تمامی معابر
شهری با مشکل مواجه هستیم چرا
که پیاده روها کم عرض هستند و
معلولین نمی توانند با ویلچر حرکت
کنند ،حتی در بسیاری از ساختمان
های تازه ساز اداری نیز تمهیداتی
برای معلوالن در نظر گرفته نشده
است ،به هر حال امیدوارم مسئوالن
بیشتر به این مقوله بپردازند چون
ما در بحث مناسب سازی مشکالت

بسیاری داریم.
 درباره پیوستن ایرانبه کنوانسیون جهانی حقوق
معلوالن چه نظری دارید؟ به نظر
شما این الحاق چه تاثیری بر روی
معلوالن ما می تواند بگذارد؟
پیمان های جهانی و یا بین دولی
پیمان های خوبی هستند که
کشورها را متفق القول می کنند
و کشورها می توانند در راستای
این پیمان از تجربیات ،امکانات
و داشته های یکدیگر استفاده
کنند ،اما این پیمان نامه ها چندان
قوی نیستند و کشورها هر زمان که
بخواهند می توانند از این پیمان
نامه خارج شوند چون الزامی برای
اجرا کردن و ماندن در آن نیست،
اما ما خودمان قانون جامع حمایت
از معلوالن را داریم که به نظر من
بسیار کارآمدتر از قانون کنوانسیون
حمایت از معلوالن است.
 درباره قانون جامعحمایت از معلوالن توضیح
دهید؟
قانون جامع قانونی است که مصوب

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
ایم 35درصد این قانون را اجرایی
کنیم چون از نظر تامین منابع مالی و
اعتباری با مشکالت عدیده ای روبرو
هستیم و از دولتمردان و مسئوالن
و نمایندگان تقاضا داریم که از ما
حمایت کنند تا بتوانیم این قانون را
به طور کامل اجرایی کنیم.
مهمترین
در حال
است ،چه
اندیشیده

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

 1388توانستیم  9755واحد را در
اختیار معلوالن قرار دهیم 376 ،مورد
مربوط به سال  1386بوده است و در
حال حاضر نیز  8474واحد مسکونی
در حال ساخت داریم .البته مسکن
سازی وظیفه و مسئولیت سازمان
بهزیستی نیست ،اما ما با توجه به
مشکالت عدیدۀ معلوالن در این
بحث نیز وارد شده ایم.
 برای حمایت از خریدمسکن معلوالن ،به آنها وام هم
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  15هزار معلول را
نیز پوشش داده ایم .حتی  49واحد
آماده نیز برای آنها خریداری کرده
ایم ،البته شاید این ارقام با توجه
به تعداد گسترده معلوالن کافی
نباشد ،اما به هر حال مشکل مسکن
مشکل مهمی است که حتی اقشار
سالم جامعه نیز با آن روبرو هستند.
معصومه حیدری پارسا

تلویزیون جام جهان نما نیست!
مشخص نيست حضور ويلچر در تلويزيون از چه
سالي آغاز شده است.شايداز همان ابتدا شايد
هم به تازگي.
در فيلمها «ويلچر» اين موجود دوست داشتني،
هميشه مورد ظلم قرار گرفته است!
در برخي فيلمها آدم بدها زماني كه پس از
عمري بد بودن نادم و پشيمان مي شوند بايد
بر روي ويلچر بشينند تا اين نوع زندگي دليلي
بر پشيماني آنها باشد.نتيجه اخالقي اينكه اگر
آدم بدي باشيد بر روي ويلچر خواهيد نشست.
يه وقت بد نباشيد ها!
در فيلمهایی دیگر حضور يه فرد ويلچري ،بر
متفاوت بودن نگاه كارگردان صحه مي گذارد!
كارگردان از ويلچر استفاده ميكند كه نشان
دهد چقدر خالق است! و اينكه اصال تفاوت
ويلچر ورزشي و معمولي را نمي داند هم اصال
مهم نسيت! هنر است ديگر! این نوع فیلمها
خوراک انواع جوایز گیاهان طالیی است!( چون
نخل طالیی،ترنج طالیی،تمشک طالیی،انار

طالیی ،کاهو طالیی و ).....
در برخي فيلمهاي ديگر هر وقت قهرمان
داستان بخواهد انساندوستي خود را به ديگران
نشان دهد بايد به چند ويلچري كمك كند 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
«معناگرا» .و هیچ مخاطبی هم از مفهوم این
فیلمها سر در نیارد مهم نیست!مهم نفس معنا
است!
در فيلمهاي ديگري يكي از زوجهاي خوشبخت
مي بايست بر اثر يك تصادف (ترجيحا دلخراش)
بر روي ويلچر بنشيند تا آن يكي ديگر با
فداكاري بسيار به پاي او بشيند و فداكاريش
را به رخ جهانيان بكشد!
آيا اينها واقعيت ويلچر و معلوالن است؟!
مرتضی رویتوند

اجتم

اعي

از رویای خود فرارنکنید بدون رویا بودن یعنی امید نداشتن
و امید نداشتن یعنی بی هدف بودن.
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آیا تا به حال فردی را دیده اید که
قب ً
ال سالم بوده است ولی به مرور زمان در
اثر کاهش قوای عضالنی توانائی فیزیکی
و حرکت خود را از دست داده باشد؟ چرا
چنین می شود ؟ نام این بیماری چیست ؟ آیا
درمانی خاص برای مبتالیان وجود دارد ؟
پاسخ به برخی از این سواالت تنی چند از
فرهیختگان جامعه را بر آن داشت تا با همت و
پشتکار خویش مبادرت به تاسیس یک انجمن
بنمایند .
بله  ،صحبت از تشکیل انجمن مردم نهادي است
که با یاری خداوند پس از سه سال تالش بی وقفه
هیأت مؤسس آن  ،سرانجام در آذرماه 1385
پروانه فعالیت از وزارت کشور گرفت و در تاریخ
 12اردیبهشت ماه  1386اولین مجمع عمومی آن
با حضور نماینده این وزارتخانه  ،تعداد زیادی از
بیماران مبتال به دیستروفی عضالنی  ،پزشکان و
هیأت مؤسس تشکیل شد .
در ادامه بر آنیم تا با توضیحات بیشتر هدف از
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 :
 -1کلیه بیماران دیستروفی عضالنی که مایل به
عضویت و فعالیت بر طبق اهداف و مفاد اساسنامه
هستند .
 -2والدین بیماران دیستروفی عضالنی تا زمانی که
بیمار به سن  18سالگی برسد .
 -3محققان و پزشکان متخصص در امر بیماری

دیستروفی عضالنی با تشخیص مجمع عمومی .
 -4کلیه کسانی که به تشخیص مجمع عمومی به
نحوی حمایت های نقدی یا غیر نقدی (یا حتی
معنوی) از این گونه بیماران دارند .
• هدف از تشکیل انجمن چیست ؟
 -1حمایت های مالی و معنوی از بیماران
دیستروفی عضالنی و خانواده آن ها با در اختیار
گذاشتن امکانات درمانی و کمک درمانی .
 -2ارائه خدمات علمی  ،پژوهشی در مورد بیماری
دیستروفی توسط متخصصان .
 -3آمار گیری از تعداد بیماران دیستروفی عضالنی
در سطح کشور و طبقه بندی طیف بیماری آنها .
 -4آگاه سازی جوانان در مورد این بیماری از
طریق انتشار بروشور و رسانه های عمومی .
 -5تالش و همکاری با دستگاه های ذیربط در
ایجاد شرایط الزم برای ادامه تحصیل بیمارانی
که به دلیل شرایط جسمی قادر به ادامه تحصیل
نیستند .
 -6تالش و همکاری با دستگاه های ذیربط در
ایجاد زمینه های اشتغال برای بیمار متناسب با
شرایط جسمی بیمار .
 -7ارتباط با مراکز علمی جهان برای تبادل
اطالعات کسب اخبار آخرین دستاورد های علمی
 -8کلیه اقدامات فوق در صورت نیاز پس از اخذ
مجوز از مراجع ذیصالح و ذیربط به مرحله اجرا در
خواهد آمد .
چشم انداز آينده انجمن
 )1تاسيس اولين مدرسه غير انتفاعي معلولين
جسمي -حركتي در سه مقطع دبستان ،راهنمايي
و دبيرستان

 )2تاسيس دانشگاه مجازي آموزش از راه دور براي
معلولين
 )3تاسيس مركز توانبخشي (آب درماني،
فيزيوتراپي ،كاردرماني ،گفتار درماني و)...
مخصوص بيماران ديستروفي عضالني
 )4تحت پوشش قرار دادن بيماران براي درمانهاي
جديد از طريق وارد كردن اين درمانها به كشور
 )5تالش در جهت تحت پوشش بيمه قرار
دادن تمامي هزينه هاي درماني بيماران مانند:
(كاردرماني ،وسايل كمك توانبخشي ،داروها و )...
 )6آموزش پزشكان و متخصصان مرتبط با بيماري
از طريق پخش جزوات آموزشي ،فيلم و برگزاري
كالسها و سمينارها مطابق با علم روز دنيا
 )7شركت در سمينارهاي بين المللي جهت كسب
اطالعات از تازه ترين دستاورد هاي علمي
 )8آموزش خانواده ها درباره چگونگي نگهداري و
مراقبت از بيماران از طريق كارگاههاي آموزشي،
پخش جزوات و فيلم ،برگزاري اردوها
 )9مددكاري و روانشناسي بيماران و خانواده هايشان
براي پذيرش بيماري و اميد به زندگي بهتر
 )10اطالع رساني از طريق رسانه هاي عمومي
مانند راديو و تلويزيون
 )11برگزاري برنامه هاي شاد مانند كنسرتهاي
موسيقي جهت افزايش نشاط و شادابي جمعي و
جذب خيرين
 )12جلب نظر هنرمندان و ورزشكاران جهت
تبليغ براي انجمن
 )13فرهنگ سازي جامعه و خانواده براي ارتباط
با فرد معلول
 )14تالش براي سرمايه گذاري علمي در
دانشگاهها جهت درمان ،تشخيص و پژوهش در
زمينه بيماري
شماره هاي تماس با انجمن ديستروفي عضالني:
09126397376 - 22493652
آدرس سايت انجمن ديستروفي عضالني :
www.dystrophy.ir
آدرس ايميل انجمن ديستروفي عضالني :
info@dystrophy.ir
شماره حساب انجمن:
 02-01062391-006نزد بانك پارسيان
شعبه صدرا به نام انجمن حمايت از مبتاليان به
ديستروفي عضالني

اجتم

اعي

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

فروغ فرخزاد
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 13فروردین
(روز طبیعت)

روز  13فروردین 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
کامال آگاهانه داشته باشند .در این روز اکثر پدرها ترجیح می دهند که با
دوستان خود خانواده را برای ساعتی رها کنند و مادرها هم با غرغر کودکان
خود خوشی بگذرانند.
به هر حال سیزدتون به در ،خوشیاتون صدبرابر ،دشمناتون دربه در،
رفیقاتون گل به سر و سیزده به درتون مبارک.
مریم رحیمی
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شیخ بهایی
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
صبحدم نزدیک است ،از فرط ناخشنودی دیدار کسانی که مرا از
خداوند باز می دارند ،اندوهناک می شوم.
..........
افالطون گفت :عشق نیروی غریزی است که از وسوسه های
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.

اجتم

اعي

به وسیله عزم و اراده با سستی و تنبلی بجنگید.

حضرت علی (ع)
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فقر لب دیوارشان نشسته بود ،پاهایش را
تاب می داد ،آجیل می خورد و آشغالهایش را می
انداخت توی حیاط آنها و دوقلوها را تماشا می
کرد.
دو تا پسربچه روی موزاییک های یک در میان از
جا درآمدۀ حیاط لی لی بازی می کردند .از لب باغچه
سنگریزه جمع می کردند ،به طرف هم می انداختند و
می خندیدند .سرگرمیشان همین بود ،برای آنها که فقر
لب دیوار خانه شان نشسته بود و آنها را نگاه می کرد
که موزاییک های یک در میان درآمده حیاط را چیده
اند زیر دیوار.
سنگ انداختن دوقلوها را به هم نگاه می کرد ،بچه
ها نمی دانستند او آنجا نشسته ،اگرنه به جای نشانه
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
مامان که از روی پله ها با سرعت می آمد توی حیاط
بچه ها را به خودشان آورد تا بیایند بجنبند ،قبل از
شنیدن هر حرفی  2تا پس گردنی محکم خوردند که
پشت گردنشان را هم مثل گونه هایشان سرخ کرد .بعد
 2تا ضربه صدای مامان بلند شد که می گفت خیلی بی
عقلند که به طرف همدیگر سنگ پرت می کنند .بعد هم
یکی یکی هلشان داد طرف اتاق و به عادت همیشگی

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.
فقر با آن پاهای آویزان از لب دیوار خانۀ آنها،
فکرشان را هم می دزدید و می انداخت توی کوله
پشتی اش که بیشتر شبیه گونی بود.
فکر داشتن دوچرخه را از بچه ها ،فکر داشتن
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
جرو بحث بابا و مامان،
انداخت توی حیاط آنها و به ّ
شادی بچه ها و دعواهایشان نگاه می کرد.
تا اینکه یک روز فقر خواب ماند ،یعنی خواب
که نماند ،یکی از بچه ها کلۀ سحر بیدار شد .دم
دمای اذون صبح وقتی هنوز هیچ کس بیدار نشده
بود ،وقتی هنوز کتری مامان روی اجاق گاز روی
میزشان قل نمی زد و بوی بخار و چای اتاق را پر
نکرده بود .می خواست برود دستشویی اما تنبلی اش
آمد برود توی حیاط.
قل خورد این طرف ،قل خورد آن طرف ،ولی نشد
دلش درد گرفت ،آن وقت بود که فکر کرد ای کاش
یک خانۀ بزرگ داشتند که دستشویی اش توی اتاق بود
و آنها مجبور نمی شدند روزهای سرد زمستان دمپایی
پالستیکی های یخ زده را که مثل سنگ شده بودند
بپوشند و بروند توی حیاط.
این فکر رفت باال و باالتر و فقر که خوابیده بود
نتوانست آن را بدزدد و فرو کند توی کوله پشتی اش که
بیشتر شبیه گونی بود.
فقر این جور فکرها را دوست نداشت ،دوست
نداشت آنها هوس پولدار شدن بکنند ،دوست نداشت
دلشان پلو و چلو بخواهد ،دوست نداشت! حوصله نداشت
باروبندیلش را جمع کند و برود.
از کجا معلوم جای دیگری برای خودش پیدا می
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
انداختند توی حیاط صاحبخانه .فقر وقتی می خوابید
برای آنها خواب هم می دید ،خوابش ریشه می زد زیر
دیوار خانه شان ،یک دفعه می دیدند یک جای دیوار
طبله کرده و دارد می ریزد.
فقر صبح به صبح بیدار می شد ،اما آن روز 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.

وقت همیشگی بازی بچه ها ،یکی از دوقلوها بی
حوصله بود ،توی فکر بود ،آرزویی که صبح کرده بود
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
چرت بزنم'' .چشمهایش سنگین شده بود و همین که
این را گفت زود خوابش برد.
همان موقع که خوابش برد ،مامان خم شده بود کف
آشپزخانه را می سابید که سایۀ خودش را روی زمین
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
جروبحث با بابا را نداشت .مامان
جا زدن موزاییک ها و ّ
یک گوشه ،یکی از دوقلوها یک گوشۀ دیگر کز کرده
بودند و توی خیاالت خودشان بودند .بابا نگران شده بود،
چیزی که تا آنروز کمتر اتفاق افتاده بود ،بیشتر وقتها
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
بابا سرش را انداخت پایین .با صدای کش دار گفت:
''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؟''
حوصلۀ فقر حسابی سر رفته بود ،سرش را گرفته
بود رو به آسمان و سوت می زد که یکدفعه چیزهایی
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
هست یا نه؟ که در اتاق باز شد 2 ،تا دوقلوها ّبپر ّبپر
پریدند وسط حیاط.
مامان مثل همیشه گفت'' :یواش تر''
فقر پیش خودش گفت'' :آخ جان ،دوباره
سرگرمی''.
اما وقتی بابا با یک کلنگ پشت همه آمد توی حیاط
فکر دیگری کرد.
بابا صاف رفت سراغ دیوار دستشویی و کلنگ را
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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خوار نمودن هر آیین و نژادی به کوچک شدن خود ما خواهد انجامید .

اُرد بزرگ

دو روی سکه سرمایه داری
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کودکی در زنجیر!

بهتر است او را به جایی قفل
کنم تا اینکه از دستش بدهم.
این عکس دو چهره دردناک
از کشور چین را بازگو می کند:
''مافیای دزدی کودک؛ فقر''.
مطلب نوشته شده در زیر عکس
که در روزنامه متروی گوتنبرگ سوئد
چاپ شده را می آورم:
''مهد کودک ،برای کودکان
در چین بسیار گران است .تاکسی
دوچرخه ران چینی (چن چوالیو)
توان پرداخت هزینه مهد کودک پسر
دو ساله اش را ندارد .از این رو به
دنبال تهیه یک زنجیر کلفت و قفل
افتاد تا پسر دو ساله اش را به تیر
برقی قفل کرده تا با آرامش خیال
مسافران خود را در خیابانهای پکن

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
سرد زمستانی ،زنجیر کلفت و سرد
چگونه از میان آستینها و پاچه های
شلوارش عبور داده شده است.
این چهره واقعی چین مائوئیست
است .مافیا ،فقر ،قمار ،کپی گرایی
و فحشای سیاسی شاخص های
مفتخرانه شهر آفتاب مائوی کبیر
است که پس از خراب کردن معابد
بودا و الئوتسه و کنفسیوس بر خرابه
های آنها بنا نهاد .اخالق سرش به
شن فرو رفت.
تا به حال فکر می کردم طراح
دیوار چین ،این دیوار را به منظور

جلوگیری از ایلغار ملیت های اطراف
چین بنا نهاد؛ اما اکنون در یافته ام
که داستان عکس این بود .ممانعت
از ایلغار و چپاول دیگر سر زمین
ها بدست خود چینیان بود .دیوار
اکنون فرو ریخته است .چینیان را
جدی بگیریم.
جالب است بدانید که اداره
مالیات دولت سوئد ،کنترل شدیدی
بر در آمدهای پولی سیاه ،بخصوص
در میان خارجیان دارد ولی این
کنترل بر چینی های مقیم سوئد
اعمال نمی شود؛ زیرا می دانند
که این چینیان آخر هفته پولهای
سیاهشان را در کازینوهای دولتی
سوئد تحویل خود دولت می دهند
رضا .ط از سوئد

جزئیات ماشین اوباما
برخی منابع خبری جهان از انتشار جزئیات
فناوریهای به کار رفته در خودروی شخصی
رئیس جمهور جدید آمریکا خبر داند .به گزارش
خبرگزاری مهر ،این خودرو یک لیموزین فوق
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  20سانتمیتر قطر داشته و
به جهت استفاده از آلیاژهای فلزی بسیار سنگین
وزنی معادل درب کابین هواپیمای بوئینگ 747
دارد.
شیشه های این خودروی به گونه ای در
آن جاسازی شده اند که تنها اوباما می تواند با
فشردن دکمه مخصوص آنها را پایین و باال ببرد.
در این خودرو به جز لپ تاپ و فناوری
 Wi-Fiاز تلفن ماهواره ای و خط ارتباطی
مستقیم با معاون رئیس جمهور و پنتاگون نیز
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

راننده است .این شیشه تنها  7/5سانتیمتر پایین
می آید تا راننده بتواند با عوامل امنیتی صحبت
کرده و یا فیشهای مخصوص عبور را از داخل
خودرو پرداخت کند.
شاسی خودرو نیز ترکیبی از فلزات فوالد،
تیتانیوم ،آلومینیوم و سرامیک است که استحکام
قابل توجهی به کل آن داده است.
بر اساس گزارش  ،Digg.comدر استفاده
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
به فناوری مادون قرمز قرار دارد .همچنین
چندین واحد خونی از اوباما نیز در این بدنه
جاسازی شده است تا در مواقع لزوم از آن برای
حفظ جان رئیس جمهور در جریان تصادفات
استفاده شود.
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َخ ِرت به چند؟
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.
حاال ما کارمند اداره ای هستیم که اساس ًا
بهر ثواب و کار خیر بنا شده است.
انشاا ...که مقبول افتد.
آخرین روز کاری قبل از سال نو بود ،کارها را
تعطیل کردیم و گازش را گرفتیم طرف خانه که چیز
عجیبی توجهمان را جلب کرد.
یکدفعه زدیم کنار خیابان ،قیافه اش چقدر
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 ،خَ َرت به َچند؟'' الزم به ذکر است که پیش
خودمان فکر کردیم ،ممکن است با واژه ی پدر جان،
زیادی احساس خودمانی بودن به او دست بدهد و
بخواهد خرش را به ما قالب کند.
البته ما که قصد خرید خَ ر را نداشتیم ،گفتیم
بهر ثواب بپرسیم ،زمانی چشممان توی چشم هم
بوده ،فردا نیاید شکایت کند بگوید هیچ کس از ما
نپرسید'' :خرت به چند؟''
خالصه دنده عقب را گرفتیم و آرام به او نزدیک
شدیم و شیشه را پایین زدیم و همانگونه که در
افکارمان به نتیجه رسیده بودیم ،پرسیدیم'' :جناب،
خرت به چند؟''
پیرمرد خندید و گفت'' :خر که فروشی
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''.
محتویات خورجین را که دبه هایی پالستیکی
بودند خریدیم.
پرسیدیم اسم ترشی چیست؟ گفت'' :به هفت

بیمار می ماند''.
بوی سرکه و گل پر ماشین را پر کرد و
دهانمان را آب انداخت.
پشت اولین ترافیک نوروزی که گیر افتادیم،
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!
این چه ترشی ای بود که مردک به ما قالب
کرده بود؟ ما را پاک مسخره کرده بود ،بند بند
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،
خونمان به جوش آمد بود ،مردک را دیدیم که
همان طور کنار خیابان ایستاده و تابلوی فروشی
در دست به ریش ما می خندد.
حاال او را خوب یادمان آمده بود...
با عصبانیت از ماشینمان پیاده شدیم و دبه
ی ترشی در دست به سویش نشانه رفتیم که'' :تا
دیروز پله های (پله ها را با تاکید گفتیم) این اداره
را صاف کردی بس که رفتی و آمدی و بندهای
قانون جامع را به رخمان کشیدی .حاال قانون را
ترشی می اندازی؟!''
خندید و گفت'' :اشتباه کردم آقاجان!،چیزی را
که به کار نیاید بهتر است ترشی انداخت تا نگندد.
پسرم هنوز کوچک است ،شکر خدا حاال حاالها
گذرش به اداره شما نمی افتد''.

پیش خودمان گفتم به جای باال رفتن و پایین
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
کتاب بخوانم ،بخوانم که خواندن یاد بگیرد ،بخوانم
چشمش به دست دیگران نباشد ،بخوانم منتظر نباشد
کسی کاری برایش بکند ،بخوانم که بداند پاهایش هر
قدر هم نحیف باشد باید روی پای خودش بایستد،
بخوانم که بداند اگر کسی سردواندش ،زود بفهمد و
دور خودش نچرخد ،بخوانم که...
...
آن همه احترام و جاه و جالل که برای خودمان
قایل بودیم ،ناغافل شکست .خودم را دیدم که یکه و
هم و غمش
تنها و خجالت زده مقابل پدری ایستاده که ّ
آینده ی پسر معلولش است .صبح تا شب می دود تا
فردا پسرش جایی کم نیاورد.
شکستم ،از خودم ،از کت و شلوارم ،از ماشینم،
خجالت کشیدم.
پسر من با  2پای سالم توی خانه پلی استیشن
بازی می کرد و از عالم و آدم شاکی بود.
او برای پسر زمین گیرش کتاب می خواند و از
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

اد

بو

هنر

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.
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طه حسین در ( )14نوامبر  1889م در
مصر متولد شده است  .در سن سه سالگی به
تورم چشم مبتال گردیده و نابینا گشته
بیماری ّ
است .تحصیالت ابتدائی او در مدرسه دهکده
برای فراگرفتن قرآن آغاز گردید .در سال 1902
پدرش او را به دانشگاه اَالَز َهر فرستاد .در آنجا
به تحصیل زبان عربی و ادبیات و تمدن اسالمی
و حکمت الهی پرداخت و در سال  1912ناگزیر
شد اَالَز َهر را بدون گرفتن هیچ گونه مدرک علمی
ترک کند .استادان او چنین قضاوت کردند که
اعطای دیپلم به کسی که طبعی چنان سرکش و
خودرای دارد کار خطرناکی است  .وی با روزنامه
نگاری اولین فعالیت خود را آغاز کرد ،سپس
بدانشگاه مصر وارد گردید و پایان نامه مشهور
و ممتاز خود رادرباره شاعر فیلسوف بنام '' ِذ ْکری
ابی العالء'' نوشت  .در سال  1914دانشگاه او را
مامور مطالعات علمی نمود و به فرانسه فرستاد.
سالهای اول جنگ را ابتدا در شهر مونپولیه و بعد
در پاریس گذرانید .در آنجا به تحصیل زبانهای
التین و یونانی پرداخت و لیسانسیه در ادبیات شد
و سپس به اخذ دیپلم در تحصیالت عالی نائل آمد
و پایان نامه تحصیلی خود را که درباره اصول
عقاید اجتماعی ابن خلدون بنام ''فلسفه اجتماعی
ابن خلدون'' نوشته بود در سوربن گذرانید .در
سال  1917با دختر محصلی که با او در سوربن
تحصیل میکرد ازدواج نمود و دارای یک پسر و
یک دختر شد..
مشاغل :در سال  1919طه حسین به مصر
برگشت و به سمت استادی دانشکده ادبیات
منصوب گردید و فعالیت های روزنامه نگاری خود
را تعقیب کرد .در سال  1932بریاست 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  1936به مقام سابق دوباره منصوب
گشت  .در سال 1942به مقام معاونت وزارت
فرهنگ برگزیده شد و سپس ریاست دانشگاه
اسکندریه به او محول گردید و آن را تاسیس
کرد .در سال  1950وزیر فرهنگ شد و تعلیمات
مجانی دوره مقدماتی و ابتدائی و متوسطه را برقرار
کرد و سپس به تاسیس دانشگاه آسیوت (ناحیه
ای در مصر علیا) پرداخت  .عالوه بر این  ،تاسیس
انستیتوی تحصیالت اسالمی در مادرید و ایجاد
کرسی در شهر نیس و تاسیس مدرسه زبان های
مختلف در قاهره از اموری است که تحت توجهات
او انجام گرفت .
در سال  1955به ریاست انجمن رجال ادب
مصر انتخاب گردید و در سال  1956به عضویت
شورای عالی ادب و هنرهای زیبای مصر منصوب
شد .و به عضویت فرهنگستان مصر و فرهنگستان
ادبی پاریس و فرهنگستان تاریخی مادرید پذیرفته
شد .طه حسین عضو فرهنگستان های مایانس
(آلمان ) و دمشق و طهران و بغداد و رم نیز بوده
و به اخذ دیپلم دکترای افتخاری دانشگاه های
مونپولیه  ،و لیون و آتن و رم و اکسفورد و مادرید
نایل آمده است .
امتیازات و مدال ها و نشانها :دارنده مدالهای
متعدد ازدولت مصر و لبنان و سوریه و عراق و
فرانسه و اسپانیا و بلژیک و یونان است .
مسافرتها :بصورت رسمی و یا خصوصی به
ممالک فرانسه  ،انگلستان  ،هلند ،بلژیک  ،سویس،
اتریش  ،ایتالیا ،اسپانیا ،یونان  ،لبنان  ،سوریه ،

فلسطین  ،عربستان مسافرت کرده است  .در تمام
کنگره های مستشرقین شرکت کرده و نماینده
کشور مصر در کنفرانس های یونسکو بوده است .
آثارش  :کتاب مشهورش که «روزها» نام
دارد به بیشتر از دوازده زبان از جمله فرانسه ،
انگلیسی  ،آلمانی  ،ایتالیایی  ،اسپانیولی  ،روسی،
فارسی و چینی و غیره ترجمه شده است  .آثار
متعددش متجاوز از چهل جلد میشود از جمله
نوول های بسیار و مطالعات اجتماعی و ادبی
مختلف را میتوان نام برد و انتقادهای تاریخی ،
و نیز او را ترجمه های متعدد است از جمله از
یونانی قدیم (سوفکل ) و از زبان فرانسه ترجمه
بعضی آثار راسین و آندره ژید که دوست عزیز او
بود آثاری دارد .کتاب '' آینده تعلیم و پرورش در
مصر'' او بزبان انگلیسی ترجمه شده و در امریکا
انتشار یافته است .
نام طه حسین مکرر برای جایزه نوبل
پیشنهادشده است  .طه حسین هر هفته در
الجمهوریه مهمترین روزنامه مصر مقاالتی
مینگاشت و در دانشگاه تدریس می کرد .وی
کتابی نیز درباره دموکراسی تالیف کرده است.
گردآوری :میناجانی

اد

بو

هنر

ﻤﭼﻨﺪلﺎﻳروﺗﺎ...

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

پستالوژى
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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  121بار 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
چشمها امانت خداوند پیش من هستند  ،اگه خدا خواست امانتش رو
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 کام ً
ال احساس می کردم .وقتی آقای دکتر اومد
هر سه نفر ما آرو ِم آروم بودیم .دکتر از اینهمه آرامش تعجب کرده بود،
اما چیزی نگفت .وقتی به کنار تخت من رسید ،گفت :حال دخترمون
چطوره؟
استرس نداری که؟!
گفتم نه آقای دکتر ،چرا استرس  ،توکل به خدا.
آقای دکتر باند رو آروم از چشم های من برداشت و به من گفت
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

دنیا عاشق شده بود .سر از پا نمی شناخت وقتی به
عشقش فکر می کرد .دیر زمانی نبود که عاشقش شده بود.
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....
چندان دوست نداشت دیگران از عشقش خبردار شوند.
ندانستن دیگران برایش مقدس بود .می خواست این راز برای
خودش باشد .اما گاه گاهی هم می خواست همه بدانند او
عاشق است .در طول حیاتش از عشق زیاد شنیده بود اما حاال
خود را عاشقتر از هر عاشقی می دید .عشقش را دیگر می
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.
و آن اتفاق زودتر از هر اتفاقی رخ داد .روز آخر دیدن
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

شعر
شعر
ادب
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هيچ شعری شاعر ندارد ،هر خوانندهی شعری ،شاعر آن لحظهی شعر است.

پابلو نرودا
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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

'' 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

احمد آملی

ادب

و
هنر

وقتی نهال آزادی ريشه گرفت به سرعت رشد ونمو میکند.

جورج واشنگتن
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ﺣ
ﻜ
ﺎ

ﺖ
طبیب روح و داروی جان
روزی سقراط  ،حکیم معروف یونانی ،مردی را دید که خیلی
ناراحت و متاثر است .علت ناراحتی وی را پرسید  ،او پاسخ داد:
''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''.
سقراط گفت'' :چرا رنجیدی؟ ''مرد با تعجب گفت '' :خب معلوم
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''.
سقراط پرسید'' :به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه
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.
پس ،از دست هیچکس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و
آرامش خود را هرگز از دست مده و بدان که هر وقت کسی
بدی می کند ،در آن لحظه بیمار است.

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

داستان ماهیگیر

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
آنرا در یک ظرف پر از یخ می انداخت تا
تر و تازه بماند و فاسد نشود .اما هر بار
که ماهیگیر بی تجربه یک ماهی بزرگ صید
می کرد ،دوباره آن را به آب می انداخت.
ماهیگیر متبحر تا هنگام شب شاهد این
ماجرا بود ،از اینکه می دید دوستش تمام
مدت وقتش را تلف می کند ،سرانجام کاسه
صبرش لبریز شد و پرسید :چرا هر چی
ماهی بزرگ صید می کنی دوباره توی آب
می انداری؟ ماهیگیر بی تجربه جواب داد:
خوب معلومه ،برای اینکه من فقط یه تابه
کوچک دارم!

ادب
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هنر

من هرگز به آينده فكر نميكنم ،چرا كه خودش به زودي خواهد آمد.

آلبرت انیشتین
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پانزده سال از خطهای روی پیشونیم میگذره
اما هنوز هیچ کس نمی تونه این خطهای سیاه
رو بخونه جز اون کسی که خودش این خطها
رو نقاشی کرده .ثانیه ها و دقیقه ها با عجله
همدیگرو دنبال می کنن و از هم پیشی
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.
دوران راهنمایی رو هم مثل ابتدایی با
موفقیت گذروندم و با معدل  20وارد دورۀ
دبیرستان شدم .اوایل سال تحصیلی مثل
سالهای قبل کام ً
ال جدی و پرتالش بودم اما کم
کم وارد جمع گروههایی از همکالسیام شدم
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
و روحیۀ حساس من نداشت و این شروع یه
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
هر بهانه ای در طی روز چندین بار همدیگرو
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.
این مسئله مامانمو خیلی نگران کرده بود
و طولی نکشید که تو درسام هم تاثیر خودشو
گذاشت و من با افت تحصیلی مواجه شدم و من
که هیچ وقت بدون آمادگی در کالس حضور
پیدا نمی کردم  ،جرات گفتن «خانوم من درس
نخوندم» رو پیدا کرده بودم و نمرات منفی
زیاد برام مهم نبود و حتی کلی با دوستام می
خندیدیم که منفی گرفتیم.
این روزها پراشتباه ترین روزهایی بود که
من رو درگیر خودش کرده بود و من اص ً
ال نمی
فهمیدم .با وجود نصیحت های شوهرخالم که تو
این روزها خیلی به من نزدیک شده بود و می
خواست ذهن منو از این مسائل پوچ و بیخود
بیرون ببره و من کام ً
ال بی اعتنا بودم .سال اول
رو با معدل  18که اص ً
ال برای خانوادم و حتی
خودم -که چند روز گریه کردم -قابل قبول
نبود گذروندم .تابستونو هم کنار مادربزرگ و
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
خالم تو یه دبیرستان باشیم از شهرصنعتی به
قزوین اومدم و تو دبیرستان  .....ثبت نام کردم.

تو مهم ترین و آینده سازترین مرحلۀ
زندگی و تحصیلی قرار گرفته بودم  -انتخاب
رشته – رشته ای که مناسب آیندم باشه .از
مشاورهای دبیرستان خواستم رشته ای رو
که مناسب وضعیت جسمی من باشه به من
معرفی کنن .چون من نمی تونستم از دستام
استفادۀ الزم رو داشته باشم رشتۀ علوم تجربی
رو انتخاب کردم  .شاید علتش این بود که به
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 .کام ً
ال افت کردم
و حاال دنبال بهانه ای برای برگشتن به روزهای
اوج خودم می گشتم.
یک تلنگر ،یک راهنمایی ،یک راه ،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

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

اخبار سالمت
تشخيص عقب افتادگي نوزاد از
طريق سونوگرافي پيشرفته
از طريق اندازه گيري ضخامت پوست پشت گردن جنين با
سونوگرافي پيشرفته ،عقب افتادگي نوزاد مشخص مي شود.
ليدا شمسايي كارشناس عالي مامايي گفت :انجام سونوگرافي در
سه ماهه اول ،دو ماهه دوم ،و سه ماهه سوم و به خصوص تا هشت
هفته ارزش بيشتري دارند.
سونوگرافي در سه نوع ساده ،سه بعدي ،چهار بعدي و پيشرفته
انجام مي شود كه نوع پيشرفته سونوگرافي براي تشخيص عقب
افتادگي نوزاد صورت ميگيرد.
هم اكنون سه مركز در تهران به صورت خصوصي سونوگرافي
پيشرفته براي اندازه گيري ضخامت پوست پشت گردن جنين را انجام
مي دهند كه بر طبق جواب سونوگرافي براي آينده بيمار تصميم
گيري مي شود و در صورت ناقص بودن تا پانزده هفتگي اقدام به
سقط جنين مي شود.
سونوگرافي پيشرفته در هفته هاي هشتم و هجدهم و بيست و
هشتم صورت مي گيرد و ممكن است سونوگرافي هاي مكرر فرد را
دچار مشكالتي كند.
باشگاه خبرنگاران

پستالوژى
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نگهداري جداگانه از
کودکان معلول ذهني خفيف
مديرکل دفتر توانبخشي معلولين ذهني بهزيستي کشور گفت :هم اکنون
بيش از 16هزار معلول ذهني در کشور زير پوشش بهزيستي قرار دارند.
عليرضا سعادتي با اشاره به اينکه  280مرکز توانبخشي ذهني شديد و
متوسط در کشور وجود دارد ،افزود :از اين تعداد 14هزار نفر آنها با پرداخت
يارانه دولت و بقيه توسط هزينه خانواده ها بصورت شبانه روزي نگهداري
مي شوند.
وي با بيان اينکه نگهداري معلولين ذهني خفيف با معلولين ذهني
شديد و عميق در کنار هم مشکالتي ايجاد مي کرد ،اظهار داشت :سازمان
بهزيستي با ارايه طرحي براي برطرف کردن اين مشکل بصورت الگو در 10
استان کشور اقدام به نگهداري کودکان معلول ذهني خفيف در مجتمع هاي
جداگانه با عنوان خانه هاي پناهگاهي کرده است.
به گفته وي ،نخستين خانه پناهگاهي کوچک در سطح کشور در اردستان
با 12کودک معلول ذهني خفيف بي سرپرست زير  12سال راه اندازي شد.
سعادتي افزود :اين طرح در  10استان ديگر کشور تا پايان سالجاري
اجرا و بيش از  350نفر از کودکان معلول ذهني خفيف زيرپوشش آنها قرار
خواهد گرفت.
وي هزينه ماهيانه نگهداري هر يک از اين معلولين را يک ميليون و 700
هزار ريال ذکر کرد و گفت :اين هزينه توسط دولت پرداخت مي شود و اخيرا
با تمديدات الزم و پيشنهاد سازمان بهزيستي به شرط تصويب هيات وزيران
اين رقم به دو ميليون و  300هزار ريال افزايش خواهد يافت.
وي که براي افتتاح نخستين مجتمع نگهداري کودکان معلول خفيف
بي سرپرست زير 12سال به اردستان سفر کرده بود ،همچنين از ايجاد مرکز
جامع دهان و دندان و دندانپزشکي براي معلولين کشور خبر داد و گفت :با
راه اندازي اين مراکز عالوه بر ارايه خدمات دندانپزشکي ،خدمات ديگري
همچون گفتار درماني ،فيزيوتراپي ،بهداشت و تغذيه براي معلولين را پاسخگو
خواهد بود.
اين گزارش حاکيست ،به مناسبت دهه فجر در آييني نخستين مجتمع
نگهداري کودکان معلول ذهني خفيف بي سرپرست زير 12سال کشور ،در
اردستان گشايش يافت.
ریيس اداره بهزيستي شهرستان اردستان گفت :اين مجتمع با پذيرش
12کودک معلول ذهني خفيف در روستاي کجو مثقال اين شهرستان راه
اندازي شد.
وي گفت :براي مرمت و تجهيز اين مجتمع قديمي که يکهزار و 700
مترمربع مساحت با  500مترمربع زيربنا دارد 300 ،ميليون ريال از محل
کمکهاي مردم نيکوکار هزينه شده است.
در آيين افتتاح اين مجتمع مديرکل دفتر توانبخشي معلولين ذهني
بهزيستي کشور ،مديرکل بهزيستي استان اصفهان ،فرماندار اردستان و
جمعي از مسووالن اين شهرستان حضور داشتند.
شهرستان اردستان با بيش از  45هزار نفر جمعيت در شمال استان
اصفهان واقع است.
منبع :خبرگزاری ایرنا
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برندگان کسانی هستند که به انجام کارهایی عادت می کنند
که بازماندگان از انجام آنها معذب می شوند.

اخبار ورزشی
گروه بهداشتی فیروز نایب
قهرمان مسابقات والیبال نشسته
دسته اول کشور

شناخت مشکالت جانبازان و معلوالن عامل
اصلی حمایت فیروز قزوین از والیبال نشسته
نماینده ورزش گروه بهداشتی فیروز قزوین
روز شنبه در خصوص کسب عنوان نایب قهرمانی
در رقابتهای لیگ دسته یک والیبال نشسته اظهار
داشت :تیم والیبال نشسته شرکت گروه بهداشتی
فیروز قزوین از تیم های با سابقه این استان است و
خوشبختانه بازیکنان خوبی در ترکیب خود دارد.
سیداکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلوالن افزود:
شرکت گروه بهداشتی فیروز قزوین فعالیت خود را
جهت حمایت از ورزش جانبازان و معلوالن از سه
سال پیش آغاز نموده است.
وی ادامه داد :تیم های والیبال نشسته آقایان
و بانوان و تیم بسکتبال با ویلچر هم اکنون تحت
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
حاضر به لطف نگاه خاص مدیریت آن پنجاه نفر
از پرسنل آن از افراد دارای معلولیت تشکیل شده
است.
نماینده ورزش شرکت گروه بهداشتی فیروز
قزوین در رابطه با برنامه ریزی های صورت گرفته
جهت حمایت از ورزش جانبازان و معلوالن تصریح
کرد :با توجه به توانمندی های معلوالن از سال
آینده به یاری خدا ،از تیم فوتبال هفت نفره CP
نیز حمایت خواهیم کرد.
وی در ادامه تأکید کرد :هدف اصلی فیروز
قزوین از حمایت مالی از رشته های ورزشی
جانبازان و معلوالن ایجاد انگیزه در بین افراد معلول
و توانبخشی آنها است.
حسینی اضافه کرد :قهرمانی در درجه دوم
اهمیت قرار دارد و مسأله مهم افزایش ظرفیت های
روحی و جسمی جانبازان و معلوالن است.
سیداکبر حسینی با اشاره به حمایت گروه
بهداشتی قزوین از فعالیت های فرهنگی در حوزه
معلوالن گفت :کانون توانا نیز به عنوان یکی از
نخستین انجمن های غیر دولتی فعال در حوزه
جانبازان و معلوالن است که  14سال از تأسیس آن
می گذرد و با آموزش و ایجاد اشتغال برای معلوالن
نقش مؤثری در شناخت افراد دارای معلولیت
مستعد در زمینه های مختلف از جمله ورزشی
داشته است.
وی در پایان یادآور شد :به لطف خدا و با
همکاری و حمایت همیشگی شرکت بهداشتی فیروز
قزوین و مدیر کل محترم تربیت بدنی استان آینده
ورزشی روشنی را در پیش خواهیم داشت.

در مسابقات تيراندازي با كمان
قهرماني كشور جام خليج فارس كه
در جزيره ي كيش برگزار شد17 ،
ورزشكار ويلچري با ورزشكاران
سالم به رقابت پرداختند.

در مسابقات تيراندازي با كمان قهرماني كشور
جام خليج فارس كه در جزيره ي كيش برگزار
شد 17 ،ورزشكار ويلچري با ورزشكاران سالم به
رقابت پرداخته و در نهايت سه ورزشكار معلول،
رهام شهابيپور و امير قاضيزاده در بخش مردان
از استان كرمان به ترتيب با كسب مقامهاي اول
و سوم و زهرا نعمتي تنها ورزشكار معلول زن در
بخش زنان با كسب عنوان قهرماني اين بازيها بار
ديگر موجب سربلندي جامعه ورزشي استان كرمان
شدند.
منبع :فارس

 1مقام قهرماني براي کانون
نابينايان جهرم

دور برگشت از پنجمين دوره رقابتهاي ليگ
دسته يك رقابتهاي گلبال آقايان با قهرماني تيم
کانون نابينايان جهرم درکرمان به پايان رسيد.
اين رقابتها ازهشتم بهمن ماه به ميزباني
سازمان بهزيستي استان کرمان درسالن نابينايان
اين شهر برگزار شد.

خراسان رضوی قهـرمـان
مسابقات شنای معلوالن کشور
در این رقابتها که با حضور  ۱۴۰شناگر از ۲۱
استان به مدت دو روز در سالن استخر جانبازان و
معلوالن استان قم برگزار شد ،تیم خراسان رضوی
با  ۱۵۵امتیاز به عنوان نخست دست پیدا کرد،
تیم تهران با  ۱۳۸امتیاز به عنوان دوم رسید و قم
با  ۱۱۲امتیاز سوم شد .تیمهای آذربایجان شرقی
( ۱۰۲امتیاز) ،فارس ( ۸۴امتیاز) و اصفهان (۸۰
امتیاز) نیز در مکانهای چهارم تا ششم ایستادند.
محمدحسین اقبالی ،رئیس انجمن شنا
معلوالن کشور ضمن عالی توصیف کردن این
رقابتها ،گفت :در این مسابقات  ۲۱رکورد 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 :برترینهای رقابتهای شنا
معلوالن کشور تا قبل از پایان سال به اردوی تیم
ملی دعوت می شوند تا برای تورنمنتهای آتی و
بخصوص رقابتهای پارالمپیک  ۲۰۱۲لندن آماده
شوند.
منبع :خبرگزاری مهر
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مرحله برگشت سومين دوره رقابتهاي
ليگ باشگاهي فوتبال 7نفره جانبازان و
معلولين هفته نخست اسفند
با قهرماني فارس به پايان رسيد.

مرحله برگشت سومين دوره رقابتهاي ليگ فوتبال 7
نفره جانبازان و معلولين باشگاههاي ايران از اول اسفندماه
با حضور نمايندگاني از استانهاي گيالن ،زنجان ،فارس،
بوشهر و خوزستان به ميزباني شيراز آغاز شد.
در اين مسابقات كه به مدت  3روز و تا  3اسفندماه
ادامه داشت تيم فوتبال فارس با  14امتياز عنوان قهرماني را
كسب كرد .تيمهاي بوشهر و گيالن هم به ترتيب با  12و 8
امتياز دوم و سوم شدند.
احسان غالمحسين پور از فارس به عنوان موثرترين
بازيكن و حبيب حيدري مهر از زنجان هم به عنوان بهترين
دروازهبان رقابتها انتخاب شدند.
عبدالرضا كريميزاده از بوشهر هم با  11گل زده عنوان
آقاي گلي مسابقات را به خود اختصاص داد.
در دوره گذشته اين مسابقات تيم كرمانشاه قهرمان
شده بود .تيمهاي فارس و بوشهر هم به ترتيب عناوين دوم
و سوم را كسب كرده بودند.
منبع :فارس

دور برگشت مسابقات تنيس روي ميز
جانبازان و معلوالن از  14تا  17اسفند ماه
در شيراز برگزار مي شود.

مهدي جاويدپور،خبرنگار ارشد بين المللي در گفت
و گو با خبرنگار سايت معلوالن ايران (سما) گفت :در اين
دوره از مسابقات محمد مهدي بحري،هادي صفت ،حسن
عارف ،محمد رضايي ،محمدعلي يزدي ،علي يزدي به مربي
گري حسين سالمي و عباس آخوندي تيم قم را همراهي
مي كنند.
وي با بيان اين مطلب كه اين مسابقات،دور برگشت
مسابقات رفت در كيش هستند،افزود :مجموعه امتيازات
رفت و برگشت براي كسب مدال و رده بندي محسوب مي
شود.
جاويدپور خاطرنشان كرد :محمد مهدي بحري،علي
يزدي و حسين سالمي شانس زيادي را براي كسب مدال
تيم قم در اين دوره از مسابقات دارند.

برتري تيم كرمان در مسابقات
چهارجانبه واليبال نشسته جانبازان
در بوشهر مسابقات چهارجانبه واليبال نشسته
جانبازان با شركت چهار تيم از كرمان ،بوشهر ،فارس
و شهرستان فسا در بوشهر برگزار شد.
در اين دوره از مسابقات كه با حضور جانبازان
اعزامي از استانهاي فارس ،كرمان و بوشهر برگزار
شد ،استان كرمان با كسب مقام قهرماني به رتبه
نخست دست يافت و بوشهر در مقام دوم و فارس در
مقام سوم واقع شد.
منبع :فارس

س

المت

همین قدر که برای بدست آوردن آرزوئی اراده کنیم ،
یک گام بلند در راه نیل بدان برداشته ایم .
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چگونه والدین خوبی برای یک کودک معلول باشیم
تولد فرزند معلول یا پی بردن به
اینکه کودکی معلول است ،می تواند
تاثیرات مهمی بر خانواده داشته باشد.
در این مقاله اطالعات جامعی برای
کمک به زندگی ،سالمت و تندرستی
خانواده ای که دارای عضوی معلول
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
لحاظ آماده شويد تا بتوانید با آنچه
شاید برای شما و خانواده تان اتفاق
بیفتد ،برخورد کنید و از سوی دیگر
سعی داریم توجه شما را به تفاوت
های شخصی در زمینه ی معلولیت
کودک جلب کنیم .پژوهشگران معموال
یافته های خود را بر پایه ی داده های
گروهی (آنچه که برای بیشتر مردم
در وضعیت یکسان روی می دهد)
استوار می کنند .توجه داشته باشيد
آنچه ممكن است در یک پژوهش
درست باشد ،شاید درباره ی خانواده
شما صدق نکند .بنابراین ،ضمن اینکه
امیدواریم این مقاله منبعی مناسب
برای کمک به شما باشد ،تنها آنچه را
به نظرتان درست می آيد ،اجرا کنید.
سفر:
روند رشد بی پایان است و زندگی
ما به شکلی غیر قابل پیش بینی تغییر
می کند .من نمی توانم رنج هایم را
فراموش کنم .وقتی دوستان دخترم
را می بینم ،به شکلی خاص احساس
درد می کنم .بعضی از آن ها همسن
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.
هیچ خانواده ای نمی خواهد
فرزندش بیمار و معلول باشد یا آسیبی
ببیند .این تجربه ای نیست که کسی
انتظارش را داشته باشد ،بلکه یک
سفر ناخواسته است .خانواده ها باید از
مسیرهای سختی بگذرند .بیشتر آن ها
در وجود خود یا در حلقه ی نزدیکان
شان توانایی رویارویی با نگرانی ها و
سختی های زندگی کودک بیمار یا کم
توان خود را پیدا می کنند .بسياري
از والدین ،نوسانات و بهبود حسی
را که بعد از پی بردن به معلولیت و
بیماری کودک خود داشته اند ،تشریح

کرده اند ،احساساتی همچون  :شوک،
انکار ،عصبانیت ،گناه و سردرگمی.
احساساتی که والدین تجربه می کنند
با وجود تلخی و شدت  ،طبیعی و
پذیرفتنی هستند .با گذشت زمان،
ثبات و آرامش به خانواده و تک تک
اعضای آن بر می گردد .والدین جست
و جو براي دسترسی به اطالعات
الزم را آغاز می کنند و خیلی ها از
احساس نیرویی درونی که برای شان
شگفت آور است،خبر می دهند .مادری
درباره ی زندگی خود پس از تولد
کودک معلولش چنین می گوید :من
بعد از تولد پسرم ،بیشتر از هر دوره
ی دیگری در زندگی یاد گرفتم و
رشد کردم .یاد گرفتم بردبار باشم و
معجزاتی را ببینم که در اوضاع عادی
نمی دیدم .پذیرفتن را آموختم .متوجه
شدم که داوری کردن دیگران اشتباه
است و فهمیدم که عشق بدون قید و
شرط چيست.
پیشنهادها و نظرات والدینی که
سال ها با کودکی معلول زندگی کرده
اند ،راهنمای خوبی براي والدینی است
که به تازگی متوجه معلولیت فرزندشان
شده اند .در ادامه ی اين مقاله ،راه هاي
متفاوت كمك والدين به خود براي
سازگاری با نيازهاي كودكان خاص را
مورد بحث قرار مي دهیم.
دسترسی به اطالعات و خدمات:
یکی از اولین کارهای سودمند،
جمع آوری اطالعات است .اطالعات
درباره ی معلولیت فرزندتان ،خدمات
موجود و کارهایی که می توانید برای
کمک به رشد فرزندتان انجام دهید.
جمع آوری اطالعات موجود درباره
ی معلولیت ،مهمترین بخش پرورش
کودکان استثنایی است .خوشبختانه

اطالعات زیادی درباره ی معلولیت و
انواع آن موجود است.
به یک انجمن یا گروه بپیوندید:
والدین دیگری مانند شما ،به
بسیاری از اطالعات که می تواند
برایتان مفید باشند دسترسی دارند.
به همین سبب ،عضویت در یک
انجمن کار مفیدی است .بعضی از
انجمن ها روی معلولیت خاصی تمرکز
دارند و بعضی دیگر مناسب والديني
هستندکه با وجود تفاوت معلولیت
فرزندان شان نگرانی های مشترکی
دارند .نگرانی هایی چون :نگه داری،
جابه جا کردن ،گرد آوری اطالعات
و پشتیبانی از آموزش کودکان دارای
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 بازگويي احساسات و عواطف
برای مبارزه با اضطراب ،سردرگمی و
تنهایی ،همچون رشته ای نا گسستني
در نوشته های بیشتر والدین به چشم
می خورد.
یک تجربه:
کودک من تولد زودهنگام،
سندرم دان ،صرع ،ناشنوایی ،سی
پی و حفره های قلبی داشت .من از
عمل های جراحی پی در پی متنفر
بودم .اما هر مادری آرزو دارد کودکش
وضیعتی داشته باشد که پزشکان
بتوانند درمانش کنند .من در ایجاد
ارتباط با افراد غریبه مشکل داشتم.
اما مادر دیگری می خواست وضعیت
کودکش برای همه روشن باشد تا افراد
غریبه درک کنند که چرا کودک او
مانند دیگر کودکان شش ماهه عمل
نمی کند .بودن در کنار دیگر مادرانی
که فرزندان کم توان دارند و شنیدن

ماجراهای مختلف و تجربه های
دیگران در من تاثیر مثبتی گذاشت.
گردهمایی های خانوادگی تنها
ویژه ی مادران نیست .انجمن هایی
ویژه ی پدران نیز وجود دارند که
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
های دیگر از ما می خواهند آرام تر
باشیم .پدرها چنان در گفت و گو با
یک دیگر غرق می شوند که ناچاریم
در پایان نشست ها بارها گوشزد کنیم
که جلسه تمام شده است  ...همه ی
اینها پدرانی هستند که معموال به بی
توجهی متهم می شوند .روشن است
که این مردان حرف های زیادی برای
گفتن و تجربه های بسیاری برای
سهیم شدن با دیگران دارند.
کتاب هایی را که والدین دیگر
نوشته اند ،مطالعه کنید:
شاید مطالعه ی کتاب ها ،مجالت
و وب سایت های مربوط به موضوع
معلولیت برای شما سودمند باشد .می
توانید با کتابداران ،آموزگار کودک
تان ،کارشناسان یا دیگر والدین درباره
ی منابع مفید برای مطالعه مشورت
کنید.
در جست و جوی خدمات مناسب
باشید:
از آنجا که نیازهای کودکان
همواره در حال تغییر است ،پیدا کردن
خدمات دسترس پذیر ،برای والدین
کار آسانی نیست .خدمات بسیاری در
سطح استان ها و مناطق مختلف برای
کمک رسانی و برآورده کردن نیازهای
کودک معلول و خانواده ی شما ارایه
می شود .خانواده هایی که کودکان
تازه متولد شده تا سه ساله دارند ،باید
هرچه سریعتر از خدماتی که برای
شناسایی و درمان مشکالت مربوط به
رشد کودکان ارایه می شوند ،استفاده
کنند .برای کودکان معلول در سنین
باالتر ،مدارس استثنایی نقش بسزایی
در تامین نيازهاي آموزشي دارند،
اگرچه شما به عنوان والدین کودک
معلول ،دارای نقش اساسی در تعیین
نوع آموزشی که کودک تان دریافت
می کند ،هستید .کتاب ها و وب
سایت های مفید و فراواني نیز براي
خدمات آموزش استثنایی وجود دارند.
برگردان :علیرضا طهماسبی
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تجربه های مادر یک کودک معلول سندرم داون

درک
دیـــــداری

درک  ،فرایندی است که در مغز
صورت می پذیرد  .در اصل توانایی
تشخیص پیرامون کودک را با واژه
درک نام می بریم .درصد باالیی
از یادگیری کودک از طریق دیدار
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 .
تمام کودکان آموزش را از طریق
ادراک دیداری آغاز می کنند.
کودکان ''سندرم داون'' در این
ادراک تاخیر قابل توجهی دارند
و والدین وظیفه دارند جزو اولین
گامهای آموزشی  ،درک دیداری
کودک را تست و بعد تقویت کنند.
برای تقویت ادراک دیداری
کودک داون این تمرینات را
انجام دهید :
از کودک بخواهید بدون اینکه
سرش را تکان بدهد  ،فقط با چشم،
خودکاری را که در دست شما قرار
دارد و آن را به چپ و راست حرکت
می دهید دنبال کند .بعد از چند
روز حرکت خودکار را باال و پایین
و یا به شکل دایره کنید .وقتی
متوجه شدید کودک بدون تکان
دادن سر فقط با نگاه خودکار
را دنبال می کند  ،بازی جدیدی
را آغاز کنید در فضا دایره ،مثلث،
مربع بکشید و از کودک بخواهید
آنچه از این شکلها تجسم می کند و
می فهمد را برای شما بگوید ( .البته
کودک شما باید شکلهای هندسی
را قبال دیده و شناخته باشد  ،اگر
قبال به وسیله وسایل به او اشکال
هندسی را نیاموختید ،تمرین را

در حد همان چپ و راست و باال و
پایین نگاه دارید ).
نور چراغ قوه یا بازتاب آینه را به
سقف و دیوار بیاندازید و از کودک
بخواهید با چشم آن را دنبال کند.
کودک را روی صندلی بنشانید و
اسباب بازی مورد عالقه اش را در
فضای وسیعی در هوا بچرخانید  .از
او بخواهید فقط با نگاهش  ،اسباب
بازی را دنبال کند .

هنگامی که خطای کودک به حداقل
رسید ،تمرینات دفتری را آغاز می کنیم.
در یک خط مستقیم موش را
در یک طرف صفحه و پنیر را
روبرویش بکشید .موش و پنیر در
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

او از چه ضعف نوشتاری برخوردار
است  .مثال خطوط ناصاف و کنگره
دار نشان می دهد که عضالت دست
ضعیف هستند  .اما اگر خطوط به
صورت شکسته و تکه تکه باشد،
نشان دهنده همان ضعف دیداری
است که در باال ،تمرین کردیم ،پس
باید تمرینات دیداری را باز هم تکرار
کنیم .
اگر خطوط نشان داد  ،کودک در
عضله دست ضعیف است (اکثر
کودکان ''داون'' در این مرحله
ضعف عضله دست را نشان می
دهند ).فعالیتهای دیگری را آغاز
می کنیم .
 - 1از کودک بخواهید طنابی را گره
بزند و بعد گره را باز کند .
 - 2اجازه بدهید دکمه و زیپ را باز
و بسته کند  ،به غیر از حس استقالل
و اعتماد به نفسی که ناخود آگاه
به او می دهید در تقویت عضالت
دستش نیز کمک کرده اید .
 - 3قیچی کردن کاغذهای باطله
جزو تمرینات خیلی خوب است .
 – 4از او بخواهید تا روزنامه را با
یک دست مچاله کند و از دیگر اعضا
کمک نگیرد .
 - 5از کودک بخواهید جلوی شما
بنشیند و هر انگشتی که شما تکان
می دهید  ،او هم همان را باز و بسته
کند و تکان بدهد .
 – 6از او بخواهید تا نخ را به دور
قرقره بچرخاند .
 - 7تیله بازی  ،بستن بند کفشش ،
دسته بندی کردن چوبهای کبریت،
خمیر بازی و  ...هم برای او بسیار
مفید است .
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انتظارات کودکان ناشنوا از والدین خود
اساس یک جامعه سالم را خانواده
سالم میسازد .هر کودکی در خانوادهای
به دنیا میآید ،بزرگ میشود و تکامل
مییابد .این خانواده سالم است که
انسان سالم پرورش میدهد .خانواده
سالم ،خانوادهای است که به نیازهای
همه جانبه اعضای خود در گستره
حیات توجه دارد و سعی میکند
به انتظارها و نیازهای کودکان به
شیوههای درست پاسخ دهد.
همه کودکان نیازهایی دارند ،اما
کودک استثنایی عالوه بر آن نیازها،
دارای یک سری نیازهای ویژه است.
خانواده ،بخش عمده نیازهای ویژه
کودکان آسیب دیده شنوایی را به
ویژه در سالهای پیش از دبستان
برآورده میکند .برای برآورده شدن
این نیازها الزم است به نیازهای کل
اعضای خانواده ،فرهنگ خانواده،
مذهب و پویاییهای خانواده نیز
توجه کامل شود .در سالهای اخیر به
دنبال گسترش روزافزون غربالگری
شنوایی ،الزم است مداخله بهنگام
به صورت برنامههای ویژهای برای
کودکان آسیب دیده شنوایی و خانواده
آنها صورت گیرد .مداخلههای بهنگام
باید شامل برنامههایی برای حمایت
از کودک ،حمایت از والدین و حمایت
از ارتباطات میان کودک و والدین
باشد.
بیش از 90درصد کودکان آسیب
دیده شنوایی در خانوادههای شنوا
به دنیا میآیند .از این رو یکی از
اساسیترین ارکانهای هر نوع برنامه
حمایت از والدین ،ارایه اطالعات
مناسب و مورد نیاز خانوادهها است.
همچنین باید از لحاظ هیجانی
و احساسی آنان را برای پذیرش
واقعیت کمشنوایی فرزند آماده کرد.
برنامههای مناسب مداخله و حمایت
به هنگام سبب رشد شناختی،
اجتماعی و سالمت عمومی کودکان
کمشنوا میشود و کیفیت زندگی و
تعامالت اجتماعی آنها را به میزان
بسیار زیادی بهبود میبخشد.
خانواده دارای کودک ناشنوا غالبا

انتظاراتی از فرزند خود دارد اما
داشتن انتظار از کودک ،بدون توجه
به مسوولیتها و نقشهای خانواده،
انتظاری عبث و بیهوده است.
در مکتب اسالم ،انتظارها ،تکالیف،
حقوق و وظایف انسانها دوجانبه
و متقابل است .از این رو شایسته
است هر پدر و مادری صادقانه
از خود سوال کند من چگونه
پدر و مادری هستم؟ آیا من به
همه نیازهای فرزندم واقفم؟ آیا
من میدانم فرزندم از من چه
انتظارهایی دارد؟
ناشنوایی ،این معلولیت پنهان ،به
ویژه از لحاظ ناتوانیهای ارتباطی که
به همراه میآورد ،نیاز به مداخلهها
و توانبخشی ویژهای دارد که در
سالهای نخست ،بار این مسوولیت
بیش از همه بر دوش والدین است.
در این مقاله سعی شده است این
نیازها از زبان یک کودک آسیب
دیده شنوایی به گونهای ساده ارایه
شود.
الف) انتظارهای کلی و اساسی
پدر و مادر عزیز ،فرزند ناشنوای
شما انتظار دارد:
 در ارتباط با آموزش و پرورش اواحساس مسوولیت کنید.
 به نیازها و انتظارهای او توجهکنید و پاسخ مناسب دهید.
 هرچه سریعتر اقدامات توانبخشیو مداخلهای الزم را برای او آغاز
کنید.
 از او در حد توانایی و وسعش انتظارداشته باشید.
 با او متناسب با سن ،جنس ومحدودیتهایش رفتار کنید.
 از کار با او خسته نشوید. او را همان گونه که هستبپذیرید.
 اعتماد به نفس او را تقویت کنید. توصیههای مربیان و متخصصانرا در منزل و در همه موقعیتهای
زندگی در نظر بگیرید.
 به تواناییهای او تکیه کنید ،نه بهناتوانیهایش.

 به او اعتماد کنید. نگران آیندهی او نباشید و به خداتوکل کنید.
 فرصتها ،امکانات و شرایط مناسبرا برای رشد و شکوفایی استعدادهای
بالقوه او فراهم کنید.
 او را زیاد در آغوش بگیرید ،نوازشکنید و مورد محبت قرار دهید.
 به وضع ظاهری و لباس او توجهکنید.
 او را لوس نکنید و ادب و تربیت اورا در نظر داشته باشید.
ب) انتظارهای عاطفی و روانی
کودک ناشنوای شما انتظار دارد:
 به احساسها و عواطف او توجهکنید و آنها را بپذیرید.
 در مورد احساسهای مختلف مثلشادی ،غم ،حسد ،کینه ،محبت،
تاسف ،نگرانی و ...با او صحبت کنید.
 سعی کنید احساسها را به صورتنقاشی و با تصاویر به او نشان دهید.
به او یاد بدهید بتواند احساسش را
در چهره خود نشان دهد.
 به او نشان دهید چگونه میتواندبدون آسیب زدن و ایجاد ناراحتی
برای دیگران ،احساسش را بروز
دهد.
 به او کمک کنید شیوههای ابرازاحساسات را بشناسد :بنویسد ،با
کسی حرف بزند ،نقاشی کند ،جست
و خیز کند ،گریه کند و..
 همواره به او افتخار کنید و بگوییداز داشتن فرزندی مانند او احساس
غرور میکنید.
 محیطی به دور از اضطراب برایشفراهم کنید.
 در حد اعتدال به او محبت کنید. اجازه دهید برای برخی مواردخودش تصمیم بگیرد و به تصمیم
او احترام بگذارید.
 با او جر و بحث نکنید. او را مسخره ،تحقیر یا سرزنشنکنید.
 او را با دیگران مقایسه نکنید.بین او و خواهرها و برادرهایش
تبعیض قایل نشوید.

 هر موفقیت او را هرچند کوچک،مورد تشویق قرار دهید.
 به فرزندتان کمک کنید اشتباه هاو شکستهایش را جبران کند.
 قوانین خاصی برای منزل خود درنظر بگیرید و از او بخواهید به آنها
احترام بگذارد.
 سعی کنید از سوال کردنزیاد ،دستور دادن و انتقاد کردن
بپرهیزید.
 در فعالیتها و سرگرمیهایفرزندتان شریک باشید.
 به فرزندتان کمک کنید خود وناتوانی خود را هرچه بیشتر بشناسد.
ج) انتظارهای مربوط به
مهارتهای حسی و حرکتی
 او را زیاد به گردش ،کوه ،پارک،رودخانه ،و ...ببرید تا طبیعت را
ببیند.
 اجازه دهید زیاد آب بازی کند و اورا به شنا بفرستید.
 اجازه دهید با خاک و سنگ بازیکند و دست و پایش را در ماسه و
خاک فرو کند.
 اجازه دهید بدود ،باال و پایین برودیا از جایی آویزان شود.
 او را تشویق کنید با آهنگ وسرودهای کودکانه (با هر نوع وزن
و آهنگی) نرمش کند.
 او را زیاد به محل بازی کودکانیا حیاط منزل ببرید و بگذارید با
همساالنش بازیهای پرتحرک کند.
سعی کنید فرزندتان هرچه ممکن
است کمتر تلویزیون نگاه کند و
پشت رایانه بنشیند.
 او را به توپ بازی و فوتبال تشویقکنید و گاهی خودتان با او بازی
کنید.
 او را تشویق کنید نقاشی بکشد ونمایش بازی کند.
 او را تشویق کنید خمیر بازیکند.
 گاهی او را ماساژ دهید  ،نوازشکنید و موهایش را شانه بزنید.
منبع :مجله تعلیم و تربیت استثنایی

براي آنكه عمر طوالني باشد بايد آهسته زندگي كنيم.
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پرسش و پاسخ در مورد پيوند قرنیه
پرسش :من به علت قوز قرنيه
شديد كانديد پيوند قرنيه
شده ام .يكي از همكاران شما
گفت كه من را پيوند ورقه اي
مي كند .آيا اين كه مي گويند
پيوند ورقه اي بهترين نوع
پيوند است درست است؟
لطفا محاسن و معايب آن را
بگوييد؟
پاسخ :پيوند قرنيه اليه ای
(ورقه ای) و پيوند تمام ضخامت
قرنيه ،هردو روشهای قابل قبول
در درمان قوز قرنيه و يا ديگر
بيماريهاي قرنيه می باشند.
اينکه کدام برای شما بهتر است
بستگي به وضعيت چشم شما،
وجود يا عدم وجود سابقه بعضی
از بيماريهای چشم مانند خشکي
چشم و بيماريهاي پلک و غيره،
ضخامت قرنيه و سالم و يا
ناسالم بودن اليه پشتی قرنيه،
و همچنين نوع فعاليت های
جسمی شما بعد از عمل دارد.
حسن پیوند الیه ای در این است
که به مراقبت کمتری پس از عمل
نیاز دارد و همچنین شانس پس
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 قرنيه
پيوند قرنيه انجام داده ام.
پيوند من تمام ضخامت است.
حدودا بخيه ها چند وقت بعد
از عمل كشيده مي شود؟ اين
كه گفته ايد شانس موفقيت
 95درصد است شامل رد
پيوند هم مي شود؟
پاسخ :زمان برداشتن بخيه بعد

از پيوند قرنيه بستگی به عوامل
متعددی از جمله به نوع و تعداد
بخيه استفاده شده ،مدت زمان
سپری شده پس از عمل ،سن
و نوع فعاليت شما ،و مهمتر از
همه به ميزان آستيگماتيسم
پس از عمل دارد .بطور معمول
از حدود سه ماه پس از عمل می
شود در مورد برداشتن تعدادی از
بخيه ها بسته به شدت و ميزان
آستيگماتيسم تصميم گيری نمود.
در مواردی ممکن است تعدادی
از بخيه ها را تا مدت نامعلومی
نگه داشت .از طرف ديگر اگر بخيه
شل شود بايد بالفاصله آن را از
چشم خارج نمود.
کال شانس موفقيت پيوند قرنيه
در درمان قوز قرنيه بسيار باال و
حدود  ۹۵درصد می باشد که اين
احتمال با احتساب همه عوارض و
منجمله رد پيوند نيز می شود.
پرسش :من كانديد پيوند
قرنيه شده ام .آیا می توان
عمل پیوند را با بی حسی
موضعی انجام داد؟
پاسخ :عمل پيوند قرنيه می تواند
هم با بی حسی موضعی و هم
با بيهوشی عمومی انجام گيرد.
انتخاب نحوه بيهوشی عمدتا
بستگی به شرايط و سالمت
جسمی بيمار و همچنين آمادگی
روحی وی دارد .طبعا برای بيماری
که بيهوشی عمومی می تواند
سالمت و حيات وی را تهديد کند
انتخاب اول بی حسی مو ضعی
خواهد بود .اما در مورد فردی
که احتمال عدم همکاری وی در
هنگام عمل می رود ،مانند افراد
کم سن و سال و يا افرادی که از

لحاظ روحی روانی آمادگی الزم را
نداشته باشند ،بيهوشی عمومی
انتخاب اول است .اگر شرايط
بيمار برای هر دوی اين روشها
منعی نداشته باشد انتخاب روش
بيهوشی عمدتا تابعی است از نوع
و نحوه عمل جراحی چشم .برای
مثال عملهای آب مرواريد عمدتا
با بی حسی موضعی و يا با قطره
انجام می گيرد .عملهای شبکيه
چشم بعلت اينکه غالبا طوالنی
مدت هستند ،با بيهوشی عمومی
انجام می شود .در ايران عمل
پيوند قرنيه عمدتا تحت بيهوشی
عمومی صورت می گيرد.
پرسش :چشمم قوز قرنیه
داشت و پیوند شد .اما بعد از
پیوند هنوز شماره چشمم-۷/۵
آستیگمات است و نمی توانم
خوب ببینم .آیا می توانم عمل
لیزیک را انجام دهم؟

پاسخ :بعد از عمل پيوند قرنيه،
انجام عمل ليزيک و يا ديگر
اعمال ليزری سطحی مانند الزک
و پی ار کی ،امکانپذير است .برای
پاسخ قطعی ،ابتدا چشم شما بايد
مورد معاينه قرار گيرد تا مطمئن
شويم که منعی برای اينگونه
اعمال جراحی نباشد .ناگفته نماند
که تاکنون بیشتر عمل جراحی
لیزیک بعد از پیوند قرنیه توصیه
می شد .اما اخیرا اعمال جراحی
سطحی مانند الزک و پی ار کی
بیشتر مورد توجه قرار گرفته است
و نتایج این عملهای جراحی توسط
ديگران و از جمله نتايج شخصی
نشان داده که اعمال جراحی
سطحی بعد از پیوند قرنیه ،هم به
سهولت بيشتری قابل انجام است
و هم نتايج بهتر و ماندگارتری از
نتایج عمل لیزیک می دهد.
دکتر محمد حسین دستجردی

س

المت

بيشتر مردم دعا نمي کنند فقط التماس مي کنند.

برنارد شاو
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کودکی که فقط
یک نیمکره مغز
دارد!

پزشکان ایتالیایی با کمال
شگفتی کودک دو ساله ای را
کشف کردند که تنها از یک
نیمکره مغز برخوردار است و
با وجود این تقریبا یک زندگی
عادی دارد.
این کودک در استفاده از
یک دست و راه رفتن دچار
مشکل است .از طریق یکسری
از ارزیابی های پزشکی،
این مختصصان تاخیر در
عملکردهای احساسی ،رفتاری،

کشف درمانی ساده برای
پیچیده ترین اختالل بینایی

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  16میلیون 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
مغز از توانایی انطباق پذیری باالیی برای پذیرش سیستمی جدید در میان ساختارهای اصلی خود
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.

اجتماعی و همچنین دشواری
در استفاده از زبان را در این
کودک مشاهده کرده اند.
نتایج این بررسی ها نشان
داد که در توسعه مغزی این
کودک اختالالتی وجود دارد.
تصاویر تهیه شده با کمک
دستگاه رزونانس مغناطیسی
نشان داد که یک کیست بزرگ
''پروانسوفالیک'' تمام نیمکره
چپ مغز او را پوشانده است و
تنها نوار کورتیکال در منطقه

جلو -ساقه ای ،گیجگاهی
پیشین و گیجگاهی میانی،
تاالموس و هسته های ساقه
باقی مانده اند.
این پزشکان نتایج
یافته های خود را به عنوان
یک مورد بالینی استثنایی
در مجله علمی بین المللی
The New England
Journal of Medicine
منتشر کردند

س

المت

هر کس اين پنج چيز را نداشته باشد ،از زندگي خود چندان بهره اي نمي برد:
امام حسين(ع)
عقل ،دين ،ادب ،شرم و خوش خلقي.
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بهبود ضعف های
عضالنی با میگو

ز

ما ِن خوردن در افزايش وزن
موثر است

محققان
دانشگاه نورت وسترن در آمريكا
تاكيد كردند كه زمان خوردن در
و
اضافه وزن چاقي تاثيرگذار است.
اين پژوه
شگران توصيه ميكنند كه اگر و
اقعا
م

ي
خوا
هيد
اض
افه
وزن
خود
را
كاهش دهيد،در زمان مشخص و
مناسبي از طول روز غذا بخوريد.
اين محق
قان به تازگي دريافتهاند كه خور
دن در زمانهاي نامنظم و بدون
برنامه باعث اضافه وزن ميشود.
آنها هم
چنين خاطرنشان كردند :خوردن
در نيمه شب يعني زماني كه بدن
م
يخواهد
بخ
وابد
كار صحيحي نيست چون
تنظيم انرژي بوسيله چرخههاي
ش
بانه
رو
زي
در
اين زمينه نقش مهمي ايفا ميكند.
فرد
توريك ،پروفسور نوروبيولوژي و ف
يزيولوژي در «كالج وين برگ» و
رئيس
م
ركز
خ
واب
و
بيولوژي شبانه روزي ب
دن در اين باره اظهار داشت :اينكه
چ
طور
و
چرا
وزن فردي بيشتر ميشود ف
رايندي بسيار پيچيده ای است و
نوز
ه كامال
واضح و مشخص نيست كه كالري
ها
چ
طور
وارد
ب
دن
شده
يا
خ
ارج
ميشوند.
ما ت
صور
م
يكنيم يكي از فاكتورهاي
مهمي كه چرخههاي شبانه روزي
را در كنت
رل دارند موضوع زمان بندي منا
سب براي مصرف وعدههاي غذايي
است و
بهرهمندي از اين برنامه ريزي غذ
ايي
بو
يژه
از
لح
اظ
زم
اني
در
پي
كنت
رل و
شگيري از چاقي حائز اهميت است.

م
صرف ميگو به دليل
وج
ود
ما
ده
مع
دن
ي
ارزش
فراوان و
غذايي باال زماني که
با
سب
زي
جا
ت
تا
زه
ب
خارپز شود
باعث بهبود ضع 
فها
ي عضالني ميشود.
دکتر ح
ميدرضا فتوحي ،متخ
ص
ص
ت
غذ
يه
در
گف
با خبرنگ
توگو
ار بهداشت و درمان
خب
رگ
زار
ي
دان
ش
ج
ويان ايران
(ايسنا) واحد
علوم پزشکي ايران
تغذيها
گفت :ميگو از نظر
ي در گروه گوش 
تها جاي
م

ي
گي
رد
ا
ما
در
م
محصوال
يان
ت دريايي داراي ارز
ش
غ
ذاي
ي
مت
فا
وت
ي
اين ت
است؛ به
رتيب که در هر 100
گ
رم
از
آ
ن،
23
گ
رم پروتئين
و  46ميلي گ
مطالعا
رم منيزيم وجود دار
ت
د.
پ
جد
س
ید
م
ن
ي
ت
شا
وا
ن
ن
م
آ
ی
را يک گ
د
ن
وشت پر از پروتئين
روی ن
هد در دوران بارداری
ا
وز
نا
اد
ست
مي
د
فا
د.
اش
ده
در
ته
از
ب
دا
اش
ضم
رو
ند
ن
م
.
ب
ی
من
فراوان
وی
تواند اثرات جدی
ژه مصرف آنتیبیوتی
ي که در ميگو وجود
يزيم بر
ک

وز
دا
ها
نق
رد
در
ص
کم
ای
در
ک
ن
ن
م
د
وز
ي
ورا
اد
ک
ن
ند
اس
یک
ت.
تا افرادي
که کلسترول و تر
ی از عوامل جدی در
اخیرا نتای
ي گليسريد باال دارن
ج
د،
ی
از
در
اي
ن
خ
م
صو
شک
ص
ل
ا
رتبا
رهايي پيدا کنند.
عفونتها
ط بین دو نوع شایع
ی
آنت
اد
ی
رار
بی
ی
م
وتی
صر
ک

ها
ف
م
وي ت
یشو
که برای درمان
عفون
اکيد کرد :به عال
ت

وه
ند و بروز نقص در
ها
ا
ن
ی
وز
گر
ب
اد
اک
ف
تر
به
رد
یای
ي
ی
دس
با
م
ت
بيا
م
یت
آمده است .وجود
شتهايي و تهوع روبرو
واند موجب ایجاد م
شکل م
وا
اس
شک
قع
ت
الت
ا
ی
با
ست
ب
م
فا
را
ده
صر
ی
ف
از
ما
در
مي
آنت
و
اين
ی بیوتی 
گو ميتواند
کها به ن
جنین شود و در این
مشکل را رفع کند.
آنتی بیوتی
ظر ضروری میآید،
ا
ک

ما
ها
با
با
ید
پ
در
زش
کا
خ
ن
صو
م
دک
ش
ص مصرف انواع
ورت کرد .بر ای
تر فتوحي تصريح
دست آمده از چندی
ن اساس محققان مط
کرد :تحقيقات نشا
ن
الع
ن
ز
ه
ا
ن
م
ب
ی
ي
ار
د
رو
که رژيم
دار
هد
ی
م
اط
صر
ال
ف
عا
ت به
که
غذايي کم سبزي و
کننده آنتی
د
بی
ارا
مم
ی
وتی
لو
ن
از
ک
وزا
ان
غ
دا
ج
ال
ن
ام
ت
ت
د
ناق
اد
صفيه شده
ص بودند بیشتر
احتمال بروز کمب
ند و دریافتند مادرانی
از مادرانی که دارای
ود اين ماده مغذي را
خاص آنتی بی
ک
ف
وتی
را
ود
کا
ک
هم
ن
خ
ها
وا
م
سا
هد
لم
صر
ب
ک
ف
ود
رد
م
و عادت به
ی کردند.
ند از دو نوع
خوردن ميگو به دليل
براسا
س
وج
ای
ود
ن
ما
گ
ده
زار
مع
ش
دن
رو
ي
شده به
یت
ياد
خصوص اگر با سبزي
رز ،این دو نوع شایع،
دانیت
جا
ت
ن''
آنت
ی
تا
یا
زه
بی
''م
و
وتی
اک
يا
ب
رو
ک
خ
یی
اد
ار
د''
پز
رار
استفاده
شود ،ضع 
فهاي ع
(نیتروفورانتویین)
ی است که به ''فورا
که به ''باکتری
ضالني را برطرف م 
ي
مشهور است و دیگر
کن
م''
ی
د.
یا
دا
''
رو
ها
سی
ی
وس
'
ول
'س
فی
ولف
ل
ا'' هستند
فورت'' (کوتر
مطال
یموکسازول) نامگذار
عه محققان  12هزار
ما
در
د
ارا
ی
ن
وز
اد
ی شده اند .در این
ناقص و
کردند.
 5هزار مادر با بچه
های سالم را آنالیز

مص
ر
ف
آن
ت
ی
ب
ی
وت
ی
ک در بارداری =
بر
وز نقص در نوزاد

س
سال
الممتت

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

پاسکال
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کم بودن وزن و خطر اوتیسم
اوتی
سم یا درخودماندگی ،بیماری
اف
راد
م
بتال
به
اوتی
سم
مع
موال
حد
روانی ا
اقل
ست که از ارتباط افراد با دنیای
ن
صف
عالئ
می
را
که
در
زیر
عن
خارج
وان شده
جلوگیری میکند .به نظر میرسد
است ن
قربان
یان
شان می دهند  .این نشانه ها
در
دن
یای
خودشان به سر میبرند
از خف
و تا
کن
ون
یف تا شدید متغیر هستند  .در
پزش
کان نتوانستند آنها را درک
موقعیت
ً
های
کام
ال
متفا
وت،
کن
رفت
ند.
اره
ایی
که
با
سن
کو
دک
تط
ابق
ن
دارد
،
تح
مشاهده
قیقات اخیر نشان می دهد،
می شود.
کودک
انی
که
وزن
شان
هنگام تولد کمتر از
 اصرارحد
طبی
به یکسانی داشته و در مقابل
عی
ا
ست و یا زودتر از موعد متولد
تغییر مقاوم هستند.
می
ش
وند
بیشتر از دیگر هم سن و ساالن
 مشکالت شدید تکلمی دارند.خود در
معرض ابتال به اوتیسم قرار دارند.
 در باین
یان نیازها مشکل دارند و از
در
ح
الی
ا
ست که پژوهش های
اشارات
قبلی ن
و حرکات به جای کلمات
شان داده بود ،کم بودن وزن نوزاد
استفاده می کنند.
در هن
گام
ت
ولد می تواند مانع از رشد کامل
اغ
لب
از
ض
مایر
م
عکو
س
ا
نوزاد
ستفاده
در مراحل بعدی رشد کودک شود.
می
ک
نند
،
به
جای
ا
ستف
اده
از
محق
” من” از ”
قان با بررسی های اخیری که
تو” استفاده می کنند .
به انجام
ر
سان
دند،
دریافتند کم بودن وزن
 کلمنوزاد
در
ات و یا جمالت دیگران را تکرار
ح
ین تولد و یا تولد زود هنگام
می کنند.
وی می
تواند از عوامل خطرساز ابتال به
خ
نده
و
گ
ریه
بی
دل
یل
دا
رند
و
یا بدون
بیماری اوتیسم به حساب بیاید.
ع
لت
م
شخ
ص
نگ
ران
و
م
ضط
این
رب می شوند.
بیماری اولین بار در سال
 قشق۱۹۴۳
رق به پا می کنند و به دالیلی که
نام
گذا
ری شد و هنوز پزشکان
برای
دیگ
ران
آش
کار
نی
ً
ست
ش
دید
ا
پری
پیشرف
ت

شان
های بسیار کمی نسبت به آن
می شوند.
موقع کردهاند.
ق
ادر
نیس
تند
با
دیگ
ران
ط
رابطه برقرار
بق آمارها از هر ۱۰هزار کودک،
کنند.
بین
دو
تا
چ
هار
نفر اوتیسمی(درخودمانده)
 دومت
ولد
م
ی
ست ندارند در آغوش گرفته شوند و
شوند.
یا دیگران را در بغل گیرند.
اغ
لب اوقات قربانیان توانایی صحبت
 تماسکر
دن،
چشمی ندارند یا تماس چشمی
خوان
دن
یا
نوشتن را ندارند.اما
آنها اندک است.
آن
چه
در
م
ورد
این بیماری بیشتر غیر
 به رعا
دی
ا
وش آموزش معمول پاسخ نمی دهند.
ست این است که از سویی دیگر
 با اسببسیاری
اب بازی ،درست بازی نمی کنند.
از این کودکان توانایی استفاده از
چ
رخی
دن
و
ت
اب
خور
دن
را
خ
مغزهای
یلی دوست
شان را در را ه و روشهایی گوناگون
دارند.
دارند
که
تق
ریبآ
ف
وق بشری هستند.
 احسی
کی
اس درد کمتر یا بیشتر از حد
از
مهارتهای عادی این نخبگان
دارند.
درخو
دمانده ،محاسبه تقویمی است .یعنی
 از خطرات نمی ترسند.میتوا
نند بگویند در روزی از هفته در
پر
تح
رک
یا
کم
تح
رک
هستند.
تاریخ خا
صی چه اتفاقی افتاده است .برای
 بهنمونه «
صحبت ها و یا صد اها پا سخ
جک
ی» که  ۴۲ساله است ،اولین
نمی د
هند
به
طو
ری
که
به
ن
ظر
می
بار در
آید
 ۶سالگی شروع به سخن گفتن
نا
شنوا
هس
تند
اگر
چه
ح
س
شنو
کرد،وی
ایی سالم
توانایی این را دارد که با کمی
است.
تردید
به شما بگوید چه روزی از هفته
 70اول
آو
درصد کودکان مبتال به اوتیسم،
ریل
 ۱۹۳۳شروع به سخن گفتن
ناتوانی هوشی دارند.
ک
رده
اس
ت ،اما اگر از او بپرسید چگونه
این
کار
را می کنی به شما خواهد گفت:
نمیدانم.
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هيچ تنهايي وحشتناک تر از خود پسندي نيست .
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شناساييهزار بيمار اوتيسمي در مراكز
معلوالن ذهني
رييس ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه هم اكنون تعداد زيادي
از مبتاليان به اختالالت اوتيسم در مراكز شبانهروزي نگهداري از معلوالن ذهني نگهداري ميشوند ،از انعقاد
تفاهمنامهاي خبر داد كه بر اساس آن اين دسته از افراد بدون آنكه از اين مراكز خارج شوند ،از معلوالن ذهني
ش قرار ميگيرند.
جدا شده و تحت آموز 
وی در مورد جزييات اين خبر گفت :بدليل آن كه از زمانهاي گذشته اقدام خاصي براي كودكان مبتال
به اختالالت اوتيسم صورت نگرفته بود ،تعداد حدود يكهزار كودك مبتال در كشور در مراكز معلوالن ذهني
نگهداري ميشدند كه با افزايش سنشان ،در حال حاضر آنها نوجوان شدهاند.
به گفته وي ،اين دسته از مبتاليان جز افرادي هستند كه به دليل شديد بودن اختالالت رفتاري ،خانواده
هايشان قادر به نگهداري آنها نبوده ،لذا در مراكز شبانهروزي نگهداري از معلوالن ذهني نگهداري ميشوند.
رييس ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن سازمان بهزيستي ادامه داد :بر همين اساس و در راستاي
جلوگيري از درخودماندگي شديدتر اين افراد تفاهمنامهاي با مركز نگهداري از معلوالن ذهني منعقد و
مقدمات انجام آموزش اين افراد فراهم شده است.
نحوينژاد تاكيد كرد :بنابراين مبتال به اختالالت اوتيسم بدون اينكه از اين مراكز خارج شوند ،از معلوالن
ذهني جدا ميشوند؛ به طوري كه بخش جداگانهاي براي اين افراد در نظر گرفته ميشود تا از آموزشهاي
مورد نياز دور نمانند.
وي با اين گفته كه در همين راستا خوابگاههاي معلوالن ذهني و اوتيسميها از يكديگر جدا ميشود،
تصريح كرد :بحث آموزشهاي آنها نيز با يكديگر متفاوت خواهد بود.
رييس ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن سازمان بهزيستي كشور درباره اعتبارات مورد نياز براي اجراي
اين برنامه به ايسنا ،گفت :اعتبار الزم از سوي دو دفتر (معلوالن جسمي و ذهني و بيماران رواني) تامين
ميشود؛ به طوري كه دفتر معلوالن ذهني هزينه اقامت و دفتر بيماران رواني مزمن نيز هزينههاي آموزشي
اين افراد را متقبل ميشوند.
نحوينژاد با بيان اينكه سرانه آموزشي مبتاليان به اوتيسم هماكنون ماهانه حدود  60هزار تومان است،
گفت :مشكلي در هزينه كرد اين اعتبار نداريم و مراكز ملزم شدهاند تا در اسرع وقت خود را با برنامهريزي
صورت گرفته براي آموزش مطابقت دهند.
به گفته وي ،طرح ياد شده هماكنون به صورت آزمايشي در برخي مراكز نگهداري از معلوالن ذهني آغاز
شده است و سال آينده به صورت فراگير گسترش يافته و تمام كودكان مبتال به اوتيسم را در برميگيرد.
رييس ستاد ساماندهي بيماران رواني مزمن سازمان بهزيستي تاكيد كرد :اعتبار منظور شده از سوي دفتر
معلوالن ذهني كه ماهانه بابت اقامت مبتاليان به اوتيسم ميپردازد ،با اجراي اين طرح همچنان ادامه دارد و
قطع نخواهد شد ،بلكه دفتر بيماران رواني مزمن اعتبار اضافهتري را به مراكز ميپردازد تا اين دسته از افراد
از امر آموزش غافل نمانند.
منبع :ایسنا

نگهداری جداگانه
از كودكان اوتيسمي

اين ضرورت به تمام مراكز بهزيستي
ابالغ شده تا از اين به بعد كودكان
اوتيسمي در محيطي جدا از ساير كودكان
مبتال به اختالالت ذهني نگهداري شوند
كودكان اوتيسمي از هوش و توانايي خوبي
برخوردار هستند.
رئيس ستاد ساماندهي بيماران رواني و
مزمن سازمان بهزيستي كشور با بيان اينكه
در حال حاضر حدود هزار كودك اوتيسمي
در كل كشور ،در مراكز نگهداري كودكان
عقبمانده ذهني نگهداري ميشوند ،گفت:
از سال آينده محل نگهداري كودكان
اوتيسمي از كودكان عقبمانده ذهني جدا
ميشود.
حسين نحوينژاد از امضاي تفاهمنامهاي
با دفتر امور ذهني بهزيستي خبر داد و تاكيد
كرد :مقرر شده تا محل نگهداري كودكان
اوتيسمي با ساير كودكان مبتال به اختالالت
ذهني جدا شده و آموزشهاي جداگانهاي
براي اين كودكان در نظر گرفته شود ،چرا
كه اغلب ،كار با كودكان اوتيسمي راحتتر
انجام ميشود.
وی با بيان اينكه اعتبار اين اقدام نيز
براي سال آينده در نظر گرفته شده است،
افزود :اين ضرورت به تمام مراكز بهزيستي
ابالغ شده تا از اين به بعد كودكان اوتيسمي
در محيطي جدا از ساير كودكان مبتال به
اختالالت ذهني نگهداري شوند.
به گفته اين مسئول در بهزيستي،
كودكان اوتيسمي از هوش و توانايي خوبي
برخوردار هستند كه اگر به موقع شناسايي
و درمان شوند ميتوانند براي رشد كشور
مفيد باشند.
منبع :تابناک

هنگامی که همه مانند یکدیگر می اندیشند ،در واقع کسی نمی اندیشد.
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از این پس در این بخش شما یکصد
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  6فرزند بوده و اکنون تمام
وقت به نوشتن مشغول است .

والتر لیمپن
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خاطرۀ آرامش بخش
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

آرامشی از جنس کتاب
بنا بر یک تحقیق جدید،
خواندن کتاب بهترین راه برای
رسیدن به آرامش است و حتی
 6دقیقه از آن میتواند برای
کاهش سطح استرس به میزان
دو سوم کافی باشد.
در دنیای امروز رسیدن به
آرامش مانند یک رویاست که به
سختی تحقق می یابد .عوامل
متعددی وجود دارند که می توانند
آرامش ما را صلب کنند .از اوضاع
اجتماعی و ناآرامی های سیاسی
گرفته تا مشکالت فردی .در این
بین فرد معلول در زندگی خود با
تنش های زیادی روبه رو می شود
و بیش از هر کسی نیازمند آرامش
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
مناسبت های سال و اتفاق های
جدیدی که گونه ای نوین از زندگی
را به ارمغان می آورند و می توانند
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
وقتی احساس نا آرامی می کنید
کافی است چند قدمی راه بروید و
چند نفس عمیق بکشید و خود را
به یک فعالیت سرگرم کنید .مثال به
موسیقی گوش دهید یا یک لیوان
چای بنوشید.
کتاب خواندن برای افرادی که
نمی توانند به موسیقی گوش فرا
دهند مانند ناشنوایان و آنها که نمی
توانند از روی ویلچیر خود برخیزند و
پیاده روی کنند ،بهترین راه رسیدن
به آرامش است.
خواندن کتاب حتی میتواند
بهتر و سریعتر از سایر روشها عمل
کند.
روانشناسان عقیده دارند این
مسئله بدان دلیل است که ذهن
انسان مجبور است بر روی خواندن
تمرکز کند.
وارد شدن به دنیای کتاب و
پرت شدن حواس انسان در نتیجهی
آن ،تنشها را در ماهیچهها و قلب از

بین میبرد .تحقیق بر روی گروهی
از افراد داوطلب انجام شده است.
در ابتدا با انجام چندین تمرین
و تست ،سطح استرس و میزان
ضربان قلب در داوطلبان افزایش
یافت .سپس چندین روش مختلف و
سنتی «تمدد اعصاب» بر روی آنها
آزمایش شد.
دکتر دیوید لوییس (David
 )Lewisمیگوید :خواندن کتاب
از همهی روشها بهتر عمل کرده و
سطح استرس را تا  68درصد کاهش
داده است.
وی میگوید :برای کاهش ضربان
قلب و رفع فشار در ماهیچهها ،فقط
کافی بود داوطلبان به مدت  6دقیقه
بدون صدا ،کتاب بخوانند .با این کار
سطح استرس در آنها از میزان اولیه
هم کمتر میشد.
گوش کردن به موسیقی تا 61
درصد ،خوردن یک لیوان چای یا
قهوه تا  54درصد و قدم زدن تا 42
درصد این سطح را کاهش میدهد.
بازیهای کامپیوتری سطح
استرس را تا  21درصد کاهش
میدهند ،اما در این حالت ضربان
قلب داوطلبان همچنان نسبت به
میزان اولیه باالتر باقی میماند.
دکتر لوییس که این تحقیق را
انجام داده بر این عقیده است که:

«این که چه کتابی
میخوانید ،واقعآ مهم نیست.
با غرق شدن در یک کتاب
بسیار جذاب میتوانید از شر
همهی ناراحتیها و استرسهای
روزمرهی دنیا راحت شوید و
مدت زمانی را صرف سیاحت
در دامنهی خیاالت نویسنده
کنید»!
«بهترین راه برای تمدد اعصاب ،غرق
شدن در یک کتاب است»!
پس دست به کار شوید و برای
روزهای ابتدایی سال نو کتابی را
آماده کنید.
می گویند در لحظه ی تحویل
سال هر کاری که انجام دهید تا
آخر سال به آن کار اشتغال خواهید
داشت .به امتحانش می ارزد .کتابتان
را لحظه ی سال تحویل نیز از خود
جدا نکنید .حتی می توانید در
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
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از نشانه هاى جوانمردى این است که به دیگران احترام بگذاریم،
حتى اگر فایده اى برایمان نداشته باشد.
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آيا درمان ضايعات
نخاعي توسط دارو
ممكن است؟
اعالم نتایج امیدوار 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  LCAارائه کرده اند که تاکنون
توانسته است بینایی را به تعدادی از کودکان  8تا 11
ساله بازگرداند.
این بیماری نادر به تدریج از قوای بینایی بیمار
کاسته و تا سن  40سالگی باعث کوری کامل فرد
خواهد شد  12بیماری که به واسطه این روش تحت
درمان قرار گرفته اند ،اکنون از قدرت بینایی بیشتری
برخوردار هستند و عملکرد شبکیه ای در چشم آنها
بهبود پیدا کرده است.
بیماری  LCAباعث نابودی تدریجی شبکیه چشم
می شود و محققان دریافتند هرچه درمان از سنین
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
کننده ای را به داخل چشم حمل می کند توانستند
بهبود قابل توجهی را در کودکان مبتال ایجاد کنند به
طوریکه این کودکان اکنون به تنهایی قادرند به بازی
و انجام کارهای مختلف خود بپردازند این شیوه تا 16
درصد در ژن  PRE65تغییر ایجاد کرده و نه به طور
کامل ،بلکه به صورت تقریبی بیماران را از نابینایی
مطلق نجات داده است.

محققان دانشگاه پزشکي هاروارد در
بوستون در بررسيهاي جديد خود راه را
براي استفاده از دارودرماني در ضايعات
نخاعي باز كردند.
سلولهاي موجود در بافت آسيب ديده
نخاعي مولكولهايي را آزاد ميكنند كه به
سطح نورونها متصل شده و به رشتههاي
عصبي جداشده (آسيب ديده) اجازه
نميدهد تا از مناطق آسيب ديده عبور كرده
و اتصاالت جديد به وجود آورد و اين فرايند
باعث بهبودي حركتي و احساسي شود.
در حقيقت اين مولكولها از ورود
بافتهاي اعصاب از مناطق آسيب ديده
و پيوند با مناطق سالم نخاع جلوگيري
ميكنند .يافتن اين محل جديد مي تواند
اميدي براي دارودرماني ضايعات نخاعي
باشد.
طبق گفته جان فالنگاگان ،استاد
دانشگاه پزشكي هاروارد ،اين مساله براي
حدودا ً دو دهه ذهن دانشمندان را به خود
مشغول كرده بود.
آنها ميدانستند كه اين مولكولها از
توليد دوباره رشتههاي اعصاب جلوگيري
ميكند ولي نحوه و چگونگي آن معلوم
نبود اكنون كه محلهاي اتصال آنها به
نورونها مشخص شده است محققان دنبال
روشهايي براي جلوگيري از سد راه كردن
پيوند رشتههاي اعصاب توسط اين مولكولها
هستند.
با توجه به نتايج اين تحقيق پژوهشگران
اميدوارند در آينده بتوانند بيماران آسيب
ديده نخاعي را با يك قرص درمان كنند.
گفتني است ،اين پژوهش در مجله scince
به چاپ رسيده است.

زردي و عقب افتادگي
ذهني در كودكان
يكي از مهمترين عوامل ابتالي
كودكان به زردي در هفته اول شير ندادن
كافي مادر به نوزاد است که در صورت
تشدید بیماری نوزاد به عقب ماندگی
ذهنی مبتال می شود.
علي بشردوست متخصص كودكان ،ژنتيك
در نوزادان پسر و سفيد پوست ،ناسازگاري گروه
خوني و كمبود آنزيم هاي خاص را از علت هاي
زردي در هفته اول دانست.
ناسازگاري خوني مادر و نوزاد به طوري
كه گروه خونی مادر مثبت و گروه خونی نوزاد
منفي باشد و آمپول هايی كه مادران در اواخر
دوران بارداري مي زنند نيز از علتهاي ابتال به
اين بيماري است.
بعضي از بيماري هاي موجود در بدن
مادران مانند عفونت ها ،تيروئيد و كم كاري
آن تاثير بسزايي در ابتالي نوزاد به اين بيماري
دارد .زردي باال موجب عقب افتادگي ذهني در
كودكان مي شود.
وی تنظيم دفعات شيردهي مناسب  8تا 10
بار در  24ساعت را از راه هاي درماني دانست
و عنوان كرد :كمبود آنزيم ها معموال قابل
پيشگيري نمي باشد.
درمواردي كه زردي در حد پايين (بين 10
تا  12درصد) باشد معموال با شيردهي مناسب
و در مدت كوتاه (چند روز) برطرف مي شود و
درموارد شديد ( بين  17-16درصد) به باال نوزاد
بايد بستري شده و تحت درمان با فوتوتراپي
قرارگيرند.
المپ هاي فوتوتراپي طول موج خاص ،ارتفاع
مناسب و تعداد مشخصي و مخصوصي دارند كه
می تواند در درمان زردی موثر باشد اما مهتابي
ها و درمان خانگي نه تنها جوابگوي اين بيماري
نيست بلكه خطرناك هم است.

سودمندی لباس فضایی برای کودکان مبتال به فلج مغزی
گروهی از پژوهشگران دانشگاه های علوم پزشكی تهران  ،اصفهان و بقیه اهلل  ،تاثیر استفاده از لباس فضایی را در بهبود عملكرد حركتی شماری از كودكان
مبتال به فلج مغزی بررسی كردند.
برپایه این بررسی استفاده از لباس فضایی عملكرد حركتی غیرظریف كودكان مبتال به فلج مغزی را بهبود می بخشد.
فلج مغزی  ،گروهی از اختالالت تكاملی حركتی است كه بر اثر آسیب غیر پیشرونده به مغز جنین یا نوزاد به وجود می آید.
لباس فضایی ،لباسی است كه در آن پوشش متناسب با حالت بدن ایجاد می شود.

س

المت

دانستن کافی نیست ،باید به دانسته ی خود عمل کنید.
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درمان رهایی بخش ،
تئوری بحث انگیز در
مورد بیماری MS
گروهی از پزشکان ایتالیایی در تحقیق
روی درمانهای جدید ام.اس به نتایجی
رسیدند که اگر به طور کامل اثبات گردد
تحول بسیار بزرگی در زندگی این بیماران
به وجود خواهد آورد .تحقیقات آنان نشان
می دهد این نوع درمان پیشرفت بیماری
را متوقف می سازد .طبق مستندات به
عمل آمده ی این تحقیق بیماران پس از
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
ناتوان کننده که مدتهای مدیدی است
پشت پرده مانده پرده برمی دارد .تاکنون
گفته شده است که بیماری ام اس یک نوع
بیماری خود ایمنی است که در آن بدن با
حمله به سلولهای خودی سیستم عصبی
مرکزی را درگیر می سازد و منجر به ضعف ،
خستگی  ،درد های مزمن و مشکالت بینایی
می گرد .اما تحقیق حاضر این واقعیت را
برمال می سازد که این بیماری یک بیماری
عروقی است به صورت یک نقص بنیادی
در رگهایی از گردن که اگر تشخیص داده
شود می تواند قبل از ایجاد هر گونه ناتوانی
درمان گردد .این نظریه توسط دکتر پائولو
زامبونی( ،)Zamboniجراح عروق و استاد
سابق دانشگاه در '' ''Ferraraارائه شده
است'' .زامبونی'' در انجام پژوهش خود در
بیماران ام.اس متوجه شد که تقریبا تمام آنها
یک نوع پیچیدگی و انسداد در رگ گردن
باالیی خود و قفسه سینه شان دارند که باعث
اختالل جریان خون در مغز می گردد.
او بر این باور است که همین عامل
موجب بیماری ام اس می گردد .زامبونی
دستیابی به این موفقیت را فرصت جدیدی
برای تحقیقات بیشتر در این زمینه می داند.

او با استفاده از سونوگرافی ،دریافت که
تقریبا تمام بیماران ام.اس انسداد در رگ
باالی گردن خود و قفسه سینه دارند در
حالی که افراد سالم اینطور نبودند.
زامبونی اشاره می کند که این وضعیت،
موجب نارسایی وریدی مزمن مغزی-
نخاعی می گردد و معتقد است که در افراد
با این شرایط  ،خون نمی تواند به درستی
از مغز تخلیه شود و این جریان واژگون
می گردد (موجب برگشت دوباره به مغز)
که موجب ذخیره شدن آهن و تبدیل آن
به ماده ای سمی در ماده ی خاکستری
مغز می گردد و همین آهن اضافی موجب
از بین رفتن ''میلین'' مغز و ایجاد اختالل
در واکنش های دفاعی بدن و نهایتا ام.اس
می گردد.
زامبونی امیدوار است که پزشکان دیگر با
نگاه به این روند و پی گیری درمان به این
شیوه بتوانند تحول آفرین باشند .کار دکتر
زامبونی هم اکنون پزشکان و محققان زیادی را
در کشورهای آمریکا و کانادا برانگیخته است .از
جمله دکتر رابرت '' ''zivadinovدر 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.
گامهای اول این تحقیق موفقیت آمیز
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
است .او می گوید می توان تحت عمل
جراحی و با استفاده از بالونها ( بادکنکهایی)
رگهای مسدود شده را باز کرد و عروق
''کرونر'' را آنژیو پالستی و ترمیم کرد.
اگر این امر در تحقیقات بیشتری به
اثبات رسد انقالب بزرگی در درمان ام.اس
خواهد بود ،زیرا به طور کامل روند درمان

این بیماری هالک کننده را تغییر خواهد
داد .مطالعات انجام یافته در ایتالیا چشمگیر
است و در گروهی از بیماران مبتال به عود
و بازگشت (رایج ترین شکل ام.اس) که
تحت این نوع درمان قرار گرفتند ضایعات
فعال مغز بشدت کاهش یافت .همسر خود
دکتر زامبونی که مبتالی ام.اس است و به
این شیوه جراحی شده است از سه سال
پیش تاکنون هیچ حمله ای نداشته است و
سالمتی خود را باز یافته است''Zeppi'' .
بیمار  40ساله نیز یکی دیگر از بیماران
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
هر چهارماه یک بار دچار حمالت سنگین
می شده است .
او می گوید :تغییرات حاصل انگار
زندگی دوباره به من بخشیده است .او یکی
از اولین کسانی است که تحت عمل جراحی
قرار گرفته است و دو تا از رگهای مسدود
شده زیر گلویی اش که یکی  60و دیگری
 70درصد انسداد داشت باز شده است.
او می گوید این زندگی دوم من است و
من بار دگر متولد شده ام.
آقای '' ''lippبیمار 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
انسداد رگهایش باز شد .او ده سال بود از
حمالت فزاینده ام.اس رنج می برد و عالیم
بیماری آنچنان شدید شده بود که دیگر قادر
به کارکردن و انجام امور ساده ی زندگی
خود هم نبود .او می گوید :از یک سال
پیش دیگر هیچ حمله ای نداشته ام و عالیم
بیماری ام زایل شده ،احساس بسیار خوبی
دارم ،احساسی رو به سوی زندگی.

علمی

زمان استادبزرگی است که بسیاری ازمشکالت را حل می کند.

کرنی
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کامپیوتر به کودکان ناشنوا کمک
می کند تا زبان عالیم را بیاموزند !
«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 آمِدی

علمی

من احساس میکنم همواره بدنبال چیزی هستم که هرگز نخواهم یافت!!!.

موش جهش یافته ،سرنخی برای اختالل
پیش رونده ی شنوایی انسان
محققان ثابت کردند جهش در ژنوم موش ،شبیه اختالل پیش رونده ی
شنوایی در انسان است .این محققان (محققان موسسه کمبریج انگلیس و
همکاران خویش در مونیخ و پادوئا) دریافتند موش هایی که حامل جهش
ژنتیکی موسوم به فراموشی هستند ،درعملکرد سلول های موی گوش داخلی
خود مشکالتی دارند که قبل از بروز تاثیرات ظاهری رخ می دهند.
حدود  6الی  10نفر از افراد  70ساله 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
دخیل هستند ،اکثر این ژن ها نقش کم رنگی در اختالل پیش رونده ی
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  Atp2b2جهش دارند .این ژن با تغییر  Cبه  Tاز
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 آمِدی

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.
این وسیله یک نوع باالبر است كه در وان حمام
استفاده می شود .قابلیت شارژ دارد و با دکمه باال یا
پائین می رود.

أوله نوئرر
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با دوچرخه “هوندا” راه
رفتن را بدون خستگی
تجربه کنید
تقریبا تاکنون هیچ شرکتی نتوانسته است در ساخت
وسایل حمل و نقل به پای شرکت هوندا برسد .جالب است
که این شرکت در ساخت وسایلش تا آنجا که می تواند به
آسایش انسانها و سهولت استفاده و تاثیر آن محصول در
افزایش کیفیت زندگی افراد توجه می کند.
هدف اصلی هوندا از ساخت این وسیله کمک به راه رفتن
افرادی است که در کار روزانه زیاد راه می روند یا بر اثر
بیماری و ناتوانی قادر به راه رفتن نیستند .این دستگاه از
یک صندلی شبیه صندلی دوچرخه ساخته شده که دارای
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.
این وسیله به کمک سنسور ها و اهرم های حرکتی بسیار
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
برای افراد به دنبال ندارد .به گفته یکی از مهندسین طراح
هوندا ،با این وسیله استرس و فشار عصبی افراد در زمان
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.
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بخش بزرگی از ادب آدمی برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است.
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طراح :حسین طارمیان

1

2

3

4

5

6

7

8
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1
2
3

افقی:
 -1از دین خارج شدگان -مشورت کننده -مورد توجه
خداوند در دین زرتشت  -2نوعی درخت جنگلی-
قورباغه -حلقه فلزی که به زین اسب می بندند-
اندیشه-3 .راغب تر  -بدن -لقب امپراطوران روم
باستان -ضربه با سر  -4شهری در استان آذربایجان
شرقی -درخت تسبیح -خشنود -5 .پایتخت نروژ
بدون حرف آخر -بی چیز -واسطه  -6ناحیه ای
در بدن -حرف بیهوده زدن -گل نقاشی  -7جنگلی
در استان گیالن -عزت و شکوه -دیوار بلند وقلعه
 -8موجود نامرئی -زیارت کننده با تکرار حرف آخر-
تعجب زنانه -کرشمه ،ناز  ،تقلید کردن -9 .آرایش و
زیور -عتیقه -برابر و مساوی  -10همقدم -دشمنجو
 -11روح و جان -کرانه و ساحل -اکنون  -12از
جنگ های امام علی (ع) -پدر -خاک کوزه گری -13
حافظه و ذهن -فرزند -ناپسند داشتن  -14دو خط
که نقطه مشترکی ندارند -نیازمندان
عمودی:
 -1راه رفتن با ناز -اسید سیتریک  -2بیماری گشاد
شدن رگ های پا -آفت گندم -پوشش صورت آقایان-
مایع بیهوش کننده  -3کسی که به زور جای کس
دیگر را می گیرد -آب طال داده شده  -4ریشه -گیاهی
دارویی برای درمان سنگ کلیه و اسهال  -اشاره به دور
 -5از غالت -میوه تابستانی خنک -گرفتنی ماه رمضان
 -6باالپوشی برای آقایان -پست شدن -بیابانگرد و آواره.
 -7پدربزرگ -جنس به ظاهر قوی -دشمنی -8بدی-
درخت همیشه سبز -از بازیگران معروف سینما -مکان
 -9یکباره -طاقچه -آتش -یکی دیگر از درختان
همیشه سبز با برگهای سوزنی  -10سِ ّر -دو فرشته
مغضوب خداوند که می گویند در چاه بابل سرازیر
آویخته شده اند  -11محلولی گیاهی -نشانه -همراه
هم  -12خشنودی و موافق بودن -صندوق چوبی که
بر روی شتر می بستند و بر آن می نشستند -13
حرف تنفر -اشاره به دور -عالمت مفعولی -آزاد و
رها -دگرگونی بدون حرف آخر!  -14تنها -نام پنجم
و ششم قمری -واحد سطح -حرف فاصله  -15استانی
سردسیر -از کشورهای استقالل یافته شوروی سابق
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جواب جدول شماره24

11

12

13

14

15

ک

اریک

اتور

اگر شغلي داري كه هيچ سختي در آن نيست پس بدان كه اص ً
ال شغل نداري.

ماكلوم اس فوربس
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جایزه :یک دستگاه ویلچر از شرکت ایران بهکار

برنده مسابقه شماره:24
جناب آقای محمد مهدی عالمی از تبریز

کاریکاتور :سیما سلطانی آذر

فرم اشتراك ماهنامه پیک توانا
پذيرش اشتراك پيك توانا به معناي مشاركت در :

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.
هزينه اشتراك:
يك ساله (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت )  100/000 :ريال
يك ساله (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي ) 150/000ريال
نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .
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