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 8  اکتبر 
روز جهانی کودک 

    مبارک باد 



لهمقاسر          روزجهانی کودک فرا رسید و احتماال امسال هم 
طبق روال سالهای قبل سخنی از کودکان معلول به 
میان نخواهد آمد . چه از سوی رسانه های گروهی 
و چه از سوی متولیان امور معلوالن که البته شاید 
اما   . کنند  نمی  وظیفه  احساس  خصوص  این  در 
و  مادر  هزاران  زحمات  پاس  به  توانا  پیک  ماهنامه 
پدر بی ادعا، برخود وظیفه می داند تا در این شماره 
کوتاه و خالصه به نقش خانواده ، اطرافیان ، مراکز 
آموزشی و جامعه در توانمندسازی کودکان معلول 

بپردازد.   
شاید تاکنون حتی یکبار هم به این نکته فکر نکرده 
باشیم که فشارهای روانی ناشی از تولد یک کودک 
معلول در خانواده چگونه از سوی والدین  معلول 
قابل تحمل است ؟ آیا کنار آمدن با این واقعیت تلخ  

آسان است ؟ 
      اغلب خانواده ها هیچ گونه نشانه مثبتی دال 
بر پذیرش در قبال این تولد از خود بروز نمی دهند 
و چه بسیارند مادرانی که تا ماهها تاب دیدن فرزند 
داشته  را  توهم  این  بارها  و  ندارند  را  خود  معلول 
است  شده  عوض  بیمارستان  در  ما  بچه   « که  اند 
«. بدین سبب می توان تصور کرد که میزان طالق 
در این خانواده ها باال باشد . زیرا هریک از والدین 
کودک  تولد  یعنی   – وحشتناک  ظاهر  به  اتفاق  این 

معلول-  را در دیگری جستجو می کند . 
      اما در این بین بسیارند خانواده هایی که نه 
تنها با این مشکل مقابله می کنند بلکه این تولد را 
مبارک می شمارند و تولدکودک خود را یک آزمایش 
الهی می پندارند . این قبیل خانواده ها با بهره جویی 
از قوای درونی و اعتقادی خود ، خویشتن را  برای 
تقویت      کودکان  این  ویژه  نیازهای  با  رویارویی 

می کنند.
      بی شک مادری که از ازدواج خود راضی است 
و شجاعت و اعتماد به نفس دارد و البته، پدری که 
حامی خانواده اش است و امنیت مالی و ... را برای 
به  اعتقاد  آورد،  می  ارمغان  به  فرزندش  و  همسر 
ارزش های معنوی را سرلوحه زندگی خود قرار می 

دهندو ... 
از  دوستان  و  اقوام  پشتیبانی  میان  این  در        
زیرا  است.  اهمیت  حائز  بسیار  کودکان  این  والدین 
برخورد  نحوه  در  مهم  عوامل  از  خارجی  نیروهای 
، اما  والدین با فشارهای روانی به حساب می آیند 
نمی توان آنها را تنها عامل دانست. این منابع مانند 
ویژه  معلمان  و  خدماتی  ادارات  اجتماعی،  مراکز 
والدین  بر  وارده  فشارهای  از  نوعی  به  توانند  می 

بکاهند. 
امروزه   ، کارشناسان  از  بسیاری  اعتقاد  به        
که  مادرانی  و  پدران  از  زیادی  تعداد  ما  کشور  در 
با  کنند،  می  مقابله  معلول  کودک  یک  مشکالت  با 
آرزوها  آنکه،  اول  هستند.  مواجه  جدی  بحران  دو 
و رؤیاهایشان برای داشتن یک کودک سالم به باد 
ضعف  و  فراوان  رنج  مایه  خود  این  و  است  رفته 
کودک  یک  که  زحماتی  آنکه،  دوم  آنهاست.  روحی 
و  پوشیدن  لباس  غذاخوردن،  همانند  دارد  معلول 
دیگر کارهای شخصی و اجتماعی او بر دوش والدین 
می باشد. واضح است این اندیشه که کودک فرآیند 
طبیعی رشد خود را طی نخواهد نمود و هرگز قادر 
برای  باشد  داشته  مستقل  زندگی  یک  بود  نخواهد 

ل  
لو

مع
ن 

دکا
کو

ی 
برا

ی 
هان

 ج
وز

ک ر
  ی

  

والدین بسیار سنگین و غیر قابل قبول است .
      خانواده هایی که فرزند تندرست دارند ، رفتار 
موضوع  این  اما  کنند  می  دنبال  را  عادی  وظیفه  و 
درمورد  خانواده کودکان معلول کامال متفاوت است 
. بویژه هنگامی که این گونه کودکان برای نخستین 
بار به عنوان معلول معرفی می شوند، غالبا والدین 
دچار شوک شده و سپس پیش از آنکه با وضعیت 
گناه،  تکذیب،  نظیر  حاالتی  بگیرند،  خو  آمده  پیش 
خشم و اندوه تمام وجودشان را در بر می گیرد و 
تقریبا تمامی اعضای خانواده دچار فشار روحی و 

روانی می شوند. 
      آنچه که اغلب این خانواده ها فراموش می کنند 
این است که ، والدین مسئولیت ویژه ای دارند تا به 
کودکان شان کمک کنند تا آنها بتوانند با معلولیتشان 
همدردی،  نیازمند  معلول  های  بچه   . یابند  سازگار 
پشتیبانی و تشویق هستند و نه حمایت بیش از حد 
و یا ترحم . برای حفظ غرور و شخصیت شان باید 
است  ممکن  که  آنجایی  تا  شود  داده  اجازه  آنها  به 
جهت  در  و  دهند  انجام  دیگران  و  خود  برای  کاری 

اثبات توانمندیهای خود بکوشند. 
تصور  گونه  این  دور  چندان  نه  گذشته  در        
می شد که والدین مسئول مسائل کودکان و به ویژه 

این  باید  اما  باشند  می  رفتارهایشان  مسائل 
حقیقت را درک کرد که والدین کودکان معلول، 
هستند  وضعیت  این  قربانیان  از  نیز  خود 
و  حمایت  مورد  سرزنش،  جای  به  باید  آنها   .

پشتیبانی قرار داد.
در  تا  شد  ای  بهانه  کودک  جهانی  روز        
که  معلولی  کودکان  از  کنیم  یادی  شماره  این 
در دنیای کوچک و دوست داشتنی خود هنوز 
اند. شاید اگر  طعم تلخ فاصله ها را نچشیده 
را  موانع  هرگز  آنها  باشیم  آگاهی  والدین  ما 
او  اگر ما شهروندان فهیم  لمس نکنند و شاید 
داشته  با  را  هایش  نداشته  هرگز  او  باشیم 
های مادی دیگران مقایسه نکندو شاید اگر او 
خودش باشد و توانمندیهایش را باور کند ، نه 
تنها باری برای جامعه نخواهد بود بلکه از افق 
اندیشه در جهت پیشرفتهای بشری گام  فکرو 

برخواهد داشت.
سهم  میان  این  در  اینکه  گفتن  اما   و       
مسووالن و  برنامه ریزان چیست ، حداقل در 

این ماهنامه تکرار مکررات است !
سردبیر
peyk@irantavana.com



اجتماعي

چراغ روشن )روزي که جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز متولد شد(  
مسکن یک راس از منشورمشکالت معلوالن  

مصاحبه با شهناز رجبی  
به فکر یک سقفم  

تفاوتهای اجاره نشینی )دارا و ندار(  
کار معلوالن به معلوالن سپرده شود بهتر است ) مصاحبه با خادم نبی(  

مسکن معلوالن – امنیت رواني  
قطع عضو قطع امید نیست!  

قوانین در اروپا  
چون از خودمان هستید...  

معلولین بالگ  
توانا ساختن معلوالن تنها حمایت نیست  

این عمارت فروشي نیست  
تاالر گفتگو  

حباب خاطره » پله- پله«  
حکایتها و شکایتها  

پیوند )صداي تو تنها بهانه ساز من(  
عجیب ترین خانه دنیا )ورود ارواح ممنوع(  

وطن من )ابیانه، خانه هاي اُخرایي(  
توانبخشي پزشکي  
حق گرفتني است  
حکایتها و شکایتها  

نگاهي معلوالنه به جام جهاني فوتبال!  

در این شماره می خوانید:
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چرخهای  چرخاندن  نای  دیگر  »دستهایم 
سعی  چقدر  هر  نداشت  را  چرخدارم  صندلی 
توانستم.  نمی  شوم  خارج  اتاقم  در  از  میکردم 
اگر هم می توانستم از اتاق خارج شوم پله ها را 
پله  از  با صندلی چرخدار  چه می کردم؟ چگونه 
مامان  نبود.  منزل  در  کسی  کردم؟  می  عبور  ها 
رفته بود خرید و بابا هم اداره ، چقدر گفتم این 
خانه مناسب سازی نشده؟ آخر تا به کی نخواهم 
توانست الاقل قسمتی از کارهایم را خودم مستقل 
برای  منزلمان  مناسب سازی  هزینه  انجام دهم؟ 
خانواده سنگین است؟ دلم نمی آید مدام به بابا 
سازی  مناسب  هزینه  میدانم  وقتی  کنم  گوشزد 
آخر  نیست!  توانش  در  مناسب  منزلی  خرید  یا 
لیوان آب هم  برای یک  گناه من چیست؟ حتی 
باید از دیگران کمک بگیرم! خدایا ، صاحبخانه را 
چه کنیم؟ هزینه مناسب سازی را هم اگر بتوانیم 
مهیا کنیم صاحبخانه اجازه چنین کاری نمی دهد! 
شنیده ام تسهیالت مسکن به معلولین می دهند 
اگر  نیستم!  خانوار  سرپرست  معلول  که  من  اما 
ازدواج کرده بودم و زندگی مستقلی هم داشتم 
آنقدر هزینه های زندگی اقشار معلول زیاد است 
که تامین مسکن را در توان خویش نمی بینم! ای 
کاش خودم کار می کردم و صاحب شغلی بودم تا 
با دریافت تسهیالت و وام مسکن معلولین خانه 
ای مناسب تهیه میکردم! اما کار کجا بود؟! تازه 
کار هم پیدا کنم مشکالت رفت و آمد و مشکالت 
جسمی که مانع رفت و آمدم می شود را چه کنم؟ 
خدای من تا به کی باید با این مشکالت دست به 
گریبان باشم؟ اگر خدایی ناکرده مامان و بابا چند 

روزی نباشند چه خواهم کرد؟ و ، و ، و...«
سالم دوست من ، البد از خواندن این 
جمالت تعجب کرده ای! این داستان نیست 
بلکه واقعیت زندگی افراد معلولی است که 
و  عبور  مشکل   ، جامعه  محیط  در  تنها  نه 
محل  و  منزل  محیط  در  بلکه  دارند  مرور 
متحمل  فراوانی  نیز مشکالت  زندگی شان 
می شوند. مسکن عامل بسیار مهمی است 
در زندگی همه افراد به خصوص افراد دارای 
لذا  است  انسان  سرپناه  مسکن  معلولیت. 
باشد  نداشته  مناسبی  و  امن  سرپناه  اگر 
چگونه می توان انتظار آرامش و آسایش در 

زندگی داشت؟ 
ای  ویژه  شرایط  علت  به  معلول  افراد 
برای  دارند  حرکتی  و  جسمی  لحاظ  از  که 
زندگی و داشتن آسایش ، نیازمند مسکنی 
مناسب و بالتبع آن جامعه و شهری مناسب 
برای  و محلی  تامین مسکن  البته  هستند. 
در  که  دارد  قرار  اول  درجه  در  زندگی 
درجات بعدی باید به مناسب سازی مسکن 
پرداخت. فرد معلولی که در خانواده ای کم 
مشکالت  مطمئنا  کند  می  زندگی  درآمد 
داشت.  خواهد  مسکن  حوزه  در  بیشتری 
ای  عدیده  مشکالت  از  نیز  نشینی  اجاره 
خانواده  و  معلولین  از  قشری  که  است 

هایشان را آزار می دهد. 
مسکن  تامین  جهت  دولت  که  نماند  ناگفته 
معلوالن در چارچوب تامین مسکن افراد نیازمند، 
آیین نامه تأمین مسکن معلولین را تصویب کرده 
شهرسازي  و  مسکن  وزارت  آن  اساس  بر  که 
موظف است نسبت به تامین زمین و اعتبار الزم 

براي احداث واحد مسکوني معلولین اقدام کند.
نحو  به  است  سال  چندین  ها  طرح  اینگونه 
به  نیاز  کماکان  اما  شود  می  رسیدگی  خوبی 
طرحهای  تصویب  و  دارد  بیشتری  رسیدگی 
بهتری را نیز می طلبد. در این طرح ها معلولین 
قرار  طرح  اجرای  ارجحیت  در  خانوار  سرپرست 
دارند اما نباید معلولین مجرد نادیده گرفته شوند. 
معلولین مجردی که تحت سرپرستی خانواده ای 
های  هزینه  تامین  و  مسکن  تامین  که  هستند 
مناسب سازی برایشان دشوار است نیز باید مورد 

توجه بیشتری قرار گیرند. 
مسوولین  و  دولت  به  پیشنهاد  عنوان  به 
ارائه  بر  عالوه   ، نمایم  می  عرض  امور  با  مرتبط 
ارائه   ، معلولین  مسکن  تامین  جهت  تسهیالت 
محل  سازی  مناسب  جهت   ، وام  و  تسهیالت 
باشد  مناسبی  راهکار  تواند  می  نیز  مسکونی 
هایشان.  خانواده  و  معلولین  برای حل مشکالت 
با وجود داشتن مسکن  زیرا معلولینی داریم که 
مسکن  نبودن  سازی  مناسب  علت  به   ، شخصی 
از  قبل  لذا  فراوانی هستند.  شان دچار معضالت 
برخی  است  ، الزم  جامعه  و  مناسب سازی شهر 
مسکن ها و برخی منازل مناسب سازی اساسی 

شوند. 
منازل،  بهداشتی  سرویس  سازی  مناسب 

ها  پله  کنار  رمپ  دادن  قرار  یا  و  ها  پله  حذف 
برای  قرار دادن آسانسور   ، جهت عبور معلولین 
ساختمانهای مسکونی ، حذف برآمدگی بین اتاق 
ها ، ارائه طرح های مختلف جهت مناسب سازی 
 ، ها  کابینت  به  دسترسی   ، حمام  و  آشپزخانه 

شیرهای دستشویی و پریزهای برق و...
تیم  توان  می  مشکالت  اینگونه  حل  جهت 
های مختلفی تشکیل داد جهت رسیدگی به امور 
مسکن معلولین. تیم هایی شامل افراد معلول و 
غیر معلول و کارشناسان مختلف جهت رسیدگی 
نظرات  نقطه  دریافت  و  معلولین  مسکن  امور  به 
تک تک معلولین و ارائه راه حل ها و راهکارهای 
گوناگون از زبان افراد درد آشنا. البته انجام این 
راهکار و تشکیل تیم و رسیدگی به مشکالت تک 
زمان  که  است  دشوار  بس  کاری   ، معلولین  تک 
زیادی نیز به طول خواهد انجامید اما ما معلولین 
و  شهر  ساختن  برای  کرد  خواهیم  تالش  امروز 

کشوری مناسب برای زمان حال و آینده. 
کارشناس  و  متبحر  افراد  همه  این  وقتی 
هر یک  که  معلولینی  آن  بالتبع  و  داریم  مسکن 
متمایل به بهتر زیستن و بهینه تر زندگی کردن 
اگر  نکنیم؟  شروع  حاال  همین  چرا   ، هستند 
هدفمان خودکفائی و استقالل است ، پس با یک 
یا علی گفتن و تالش برای زندگی بهتر ، کم کم به 

اهداف متعالی تری دست خواهیم یافت.
جهت  دولتی  تسهیالت  باید  همچنین 
که  شود  ارائه  نحوی  به  معلولین  مسکن  تامین 
معلول  فرد  دارای  های  خانواده  وضعیت  به  بنا 
که  متاهلی  و  معلول  فرد  باشد.  پرداخت  قابل 
معلولیت  علت  به  باشد  می  خانوار  سرپرست 
و  خرج  مطمئنا  اش  ویژه  شرایط  و  جسمی 
غیرمعلول  فرد  از  باالتری  زندگی  مخارج 
اقساط  پرداخت  باز  باید  لذا  داشت  خواهد 
تسهیالت مسکن به گونه ای باشد که بتواند 
فرد  که  ای  خانواده  آن  کنار  در  کند.  تامین 
قرار  توجه  مورد  باید  دارد  نیز  معلول مجرد 

گیرد. 
خانواده هایی که از نظر مالی و اقتصادی 
نیازمند هستند جهت تامین مسکن مناسب 
برای آسایش فرزند معلول شان با مشکالت 
رفع  برای  پس  شد  خواهند  روبرو  فراوانی 
تمهیدات  باید  دولت   ، معضالت  اینگونه 
مقاله  این  امیدوارم  بگیرد.  نظر  در  ای  ویژه 
هر  که  همنوعم  دوستان  تجربیات  تمامی  و 
هستند  زندگی  در  من  استاد  نوعی  به  یک 
باشد  مناسبی  راهکارهای  دهنده  ارائه 
مسووالن  و  مان  شناس  وظیفه  دولت  برای 
محترم و عزیزی که دغدغه های اصلی مهم 
شان رسیدگی به قشر عظیم و آسیب پذیر 

معلولین می باشد. 
به امید توفیق روز افزون برای تمامی اقشار 

جامعه.
فرزانه حبوطی

4
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• قوانین عمومی  
است.  مستقیم  پرداخت  زمینه  در  پیشگام  سوئد 
قوانین واقعی سوئد در زمینه پرداخت مستقیم به سال 
های  کمک  به  مربوط  مقررات  و  گردد  می  بر   1994

شخصی را از طریق دو قانون تنظیم می نماید.
1- از یک سو قانون به اصطالح LSS وجود دارد 
که به تنظیم برخی از دهها خدمات برای افراد معلول، 
خدمات  این  از  یکی  پردازد.  می  شهرداری  سطح  در 
کمک های شخصی برای کسانی است که برای نیازهای 
اساسی خود نیاز به کمک دارند )کمتر از 20 ساعت در 
هفته(. شهرداری ها بنا بر سیاست های خود می توانند 
یا خدمات الزم را به این افراد ارائه دهند و یا با پرداخت 

مستقیم نیازهای آنها را برآورده سازند.
2- از سوی دیگر قانونی به نام  LASSوجود دارد 
که مورد استفاده افرادی است که برای نیازهای اساسی 
خود به بیش از 20 ساعت کمک شخصی در هفته نیاز 
دارند. کسانی که تحت پوشش این قانون قرار می گیرند 
از سیستم امنیت اجتماعی ملی، پرداخت مستقیم خود 

را دریافت می کنند.
در حال حاضر در حدود 19000 نفر کمک های 
شخصی دریافت می کنند که از این عده 15000 نفر 

کاربران  LASS و 4000 نفر کاربران LSS هستند. 
• گروه هدف و امکانات

افراد معلول، از جمله افراد دارای معلولیت ذهنی 
یا روانی، واجد شرایط برای دریافت کمک های شخصی 
افراد  این  برای  قانونی  حقی  کمک شخصی  و  هستند 

است.
های  کمک  به  نیاز  اساس  بر  که   LASS قانون 
شخصی بیش از 20 ساعت در هفته است شامل فعالیت 
پوشیدن،  لباس  مانند  روزمره  زندگی  اساسی  های 
های  وعده  مصرف  کردن،  حمام  شخصی،  بهداشت 
افراد غیر کالمی(  ) در مورد  ارتباط  برقراری  و  غذایی 

می باشد.
ساعت   20 شرایط  مشمول  که  افرادی  همچنین 
برای  شرایط  واجد  هستند  هفته  در  شخصی  کمک 
نیز  دیگر  های  فعالیت  جهت  اضافی  ساعات  دریافت 
هستند مانند کمک در خانه داری، خرید، نظافت، تهیه 
با کودکان خردسال،  رابطه  غذا، کمک های عملی در 
کمک در محل کار و مطالعه، اوقات فراغت و همچنین 

کمک در ارتباط با سفر به داخل و خارج از کشور.
• عواملی که در تعیین بودجه دخالت دارند.

شهرداری باید نیاز فرد معلول به کمک و حمایت 
با تعداد ساعت حمایت در هر  را بررسی کند و آن را 
هفته تطبیق می دهد. هنگامی که تعداد ساعات تعیین 
سال 2009 حدود  )برای  ساعت  در  ثابتی  نرخ  با  شد 
بودجه  مقدار  نتیجه  در  شود  می  مضاعف  یورو(   25
دریافتی مشخص خواهد شد. این مقدار ثابت در بعضی 
موارد خاص تا 12درصد افزایش می یابد. هیچ بودجه 
حداقل یا حداکثری وجود ندارد. در حال حاضر متوسط 
تعداد ساعت برای کاربران  LASS بیش از 100 ساعت 
در هفته است. در سال 2005 به طور متوسط بودجه 

ساالنه کاربران LASS حدود 90000 یورو بود. 
در  معلولین  مستقل  زندگی  از  حمایت  انواع   -

جامعه

 personal شخصی  های  هزینه  کمک   -
 )assistance allowance )PAA

کسانی از این کمک هزینه برخوردار می شوند که 
دارای اختالالت اساسی باشند و نیاز به کمک شخصی 
برای اداره زندگی روزمره خود داشته باشند. کمک های 
تعریف  حمایت شخصی  برنامه  یک  عنوان  به  شخصی 
از  محدودی  تعداد  به  مختلف  شرایط  در  تا  شود  می 
افراد ارائه شود. اگرچه برخورداری از این کمک محدود 
به سن نشده است ولی شخص در زمان اعطای کمک 
هزینه نباید بیش از 65 سال داشته باشد. شخص معلول 
از 20 ساعت  نیازهای اساسی خود به بیش  برای  باید 
کمک شخصی در هفته نیاز داشته باشد )به عنوان مثال 
غذا  پوشیدن،  لباس  بهداشت شخصی،  مانند  نیازهایی 

خوردن، ارتباط با دیگران و ...(
دستگاه های کمکی تا حد زیادی توسط شوراهای 
استان و شهرداری ها مطابق با قانون درمان پزشکی و 
 Healthcare and medical treatment مراقبت
متخصصان  توسط  باید  و  می شوند  تهیه   act )HSL
بهداشت و درمان و به طور معمول روانکاران حرفه ای 

و فیزیولوژیست ها تجویز شوند.
 Housing adaptions مناسب سازی منازل •
های  هزینه  برای  را  مالی  های  کمک  شهرداری 
مبتال  افراد  تا  است.  داده  اختصاص  سازگاری  منطقی 
به اختالالت کارکردی بتوانند به زندگی در خانه های 
معمول  کاری  مسکن  سازگاری  دهند.  ادامه  خودشان 
برای حذف موانع زیست محیطی و افزایش فعالیت های 

روزانه است.
Car sllowance کمک هزینه ماشین •

اگر فرد معلول با مشکالت قابل توجهی در زمینه 
حرکت شخصی و یا استفاده از حمل و نقل عمومی روبه 
رو باشد ممکن است بتواند از این کمک هزینه استفاده 
معلول  فرزند  که  مادری  و  پدر  موارد  برخی  در  نماید. 
شوند  هزینه  کمک  این  شامل  است  ممکن  نیز  دارند 
اگر نیاز به ماشین جهت مسافرت با کودک معلول خود 
داشته باشند. به عالوه کمک هزینه خودرو ممکن است 
برای انواع دیگر وسایل حمل و نقل مانند موتورگازی و 

یا موتور سیکلت نیز استفاده شود. 
مونیکا مسعودی فر

قوانین در اروپا 

 ســـوئد)قسمت دوم(
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وارد قزوین شوی و وارد کمربندی شهید بهشتی، با جمعیتی مواجه 
می شوی که انگار در صف چیزی هستند. اول خیال می کنی برای ورود 
به بازیگاه کودک منتظرند. نزدیکتر که می روی سردری را میبینی که 

نوشته شده: 
کانون معلولین توانا        تاسیس 1374

تو هم به جمعیت ملحق می شوی. ازکودکی می پرسی اینجا چه 
خبره؟ با لحن خاص خودش می گوید » اومدیم جایزه بگیریم« در ادامه 
انگار مادر کودک بود می گوید:  او خانمی حدودا 40 ساله که  صحبت 

»جشنواره تشویق دانش آموزان ممتازه«
نوجوانی از پشت سر فریاد می زند »من 3 ساله شرکت کردم و هر 
3 سال هم برنده شدم.« نوجوانی دیگر بی توجه به من در پاسخ به او می 

گوید »ولی من پارسال جایزه نگرفتم.«
و خالصه هر کسی از جایزه گرفتن و نگرفتن صحبت می کند.

وارد حیاط کانون توانا می شوی. معلوالنی را می بینی که به این 
سو و آن سو می روند. به سمت اتاق روابط عمومی می روی و از مسوول 
جشنواره  این  برگزاری  سال  چندمین  امسال  پرسی  می  عمومی  روابط 
است؟ در حالی که چند تراکت در دستش را بر روی میز می گذارد  با 
اتاقش شلوغ است که ترجیح  لبخندی می گوید: »دوازدهمین«. آنقدر 

میدهم بیشتر از این وقتش را نگیرم.
سراغ مدیر جشنواره را می گیریم مرا به سمت سن جشنواره هدایت 
مي کنند. از مدیر جشنواره از این جشنواره مي پرسم. با وجود اینکه انگار 
براي رفتن عجله دارد مي ایستد و برایم توضیح مي دهد. »این جشنواره 
امسال براي دوازدهمین بار است که در محل کانون توانا برگزار مي شود 
و هدف آن تغییر نگرش جامعه نسبت به معلوالن است. دانش آموزان در 
این جشن به توانمندي معلوالن پي مي برند و نیز  دانش آموزي که امروز 
از دست ما هدیه مي گیرد فردا که داراي مسوولیتي شد معلوالن را به یاد 
درد و به آنها کمک مي کند تا  در جامعه همچون دیگران زندگي کند. 
البته این جشنواره بین کل دانش آموزان ممتاز شهر برگزار مي شود و 

طي مراسمي شاد به قید قرعه جوایزي اهدا مي شود.
کم کم هوا به سمت تاریکي مي رود و دانش آموزاني با لبخندهایي 
بر لب وارد حیاط مي شوند و با شور و نشاط منتظر آغاز برنامه مي شوند.

اجرا  ها  برنامه  نوبت  به  و  مجریها.  گفتن  خیرمقدم  و  قرآن  تالوت 
مي شود. گروه سرود توانا، گروهي متشکل از معلوالن. شعري با مضمون 

توانمندي معلوالن.
جوایزي که به دانش آموزان اهدا مي شود.

مهماناني دعوت مي شوند. سید محمد موسوي رییس هیت مدیره 
کانون معلولین توانا،رییس بهزیستي استان و رییس اداره ارشاد استان.

موسوي از دستگاههاي اجرایي جهت عدم حمایت کافي از معلوالن 
شکایت مي کند. مهمانان دیگر قول همکاري مي دهند.

گفتگوهایي که بین مجریها رد و بدل میشود براي آشنایي حضار با 
نحوه زندگي معلوالن.

برنامه به قسمتي مي رسد که نامش را گذاشته اند »سکوي امید«. 
وکیل  همان  ایران.  وکیل  گرانترین  است.  صابري  دکتر  امشب  مهمان 
پرونده جنجالي خونهاي آلوده. او نیز از توانمندي معلوالن مي گوید و 

راز موفقیتش. او از نبود تفاوت بین معلوالن و افراد تندرست مي گوید.
باالخره جشن به پایان مي رسد. دانش آموزان ممتاز با خاطره اي 
خوش از کانون توانا مي روند و دست اندرکاران جشنواره عکس یادگاري 

مي گیرند.

دوازدهمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز
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نگاهی معلوالنه به جام جهانی!
 ما هر سال که نه، هر ماه جام                         

جهانی فوتبال می خواهیم!
7

جام جهانی فوتبال هم به پایان رسید. دست برادر ماندال درد نکند آنقدر دوید 
تا باالخره توانست جام جهانی را به قاره فقیر آفریقا ببرد. این می تواند تحولی 

در آفریقا ایجاد کند.
درست است جام جهانی در آفریقای جنوبی است اما ما هم در ایران خودمان 
کم نمی آوریم ما هم به استقبال جام جهانی می رویم. کلی فریاد می زنیم تمام 
بازیهای جام جهانی را می توانید از طریق رسانه ملی زنده ببینید. روزنامه ها و 

مجالت هم تمام تیترهایشان از جام جهانی است.
معلوالن هم جام جهانی را دوست دارند اما مشکالتی زیادی هم دارند که آنها 

را اصال دوست ندارند.
و جام جهانی آغاز می شود. همه )این همه یعنی رادیو، تلویزیون، جراید، جامعه، 
بیلبوردها، بنرها، تیزرها، دیوارها، تیشرتها و ...( در گیر جام جهانی می شوند. 

و رسانه ملی یاور جام جهانی!
می  جهانی!  جام  بخورید؟  خواهید  می  پفک  است.  جهانی  جام  زندگیمان  همه 
خواهید حساب بانکی باز کنید؟ جام جهانی! می خوهید مایع ظرفشویی مناسب 

انتخاب کنید؟ جام جهانی!
خدا از »بوآتنگ« نگذرد او »باالک« را مصدوم کرد و ما از دیدن هنر باالک در 
جام جهانی محرومیم! آخر بی »دیوید بکهام« جام جهانی چه لذتی دارد؟! مارادونا 

چرا »خاویر زانتی« را به جام جهانی نبرد؟ اصال این بشر یک چیزیش می شود!
کتابهای به خط بریل کم است. معلوالن در شهر به سختی رفت و آمد می کنند. 

شهر که مناسب سازی نیست. اگه رمپی نداریم، جام جهانی  داریم!
»فالن تیم قهرمان میشه خدا می دونه که حقشه!« آقای گل هم اگر »لیونل 

مسی« نشود حتما »کریستیانو رونالدو ست«
معلوالن فارغ التحصیل کار ندارند اصال به علت معلول بودن به آنها کار نمی 

دهند. مهم هم نیست جام جهانی را عشق است.
ایتالیا فرانسه و انگلیس حذف می شوند. ای داد بیداد »فابیو کاپلو« را چه می 

شود؟! » اسون گوران اریکسون« یک مربی پولکی است!
بازی  نکنید.  توجه  وام مسکن.  دنبال  به  بانکی دیگر  به  بانک  این  از  معلوالن 

امشب ساعت چند است؟
دو بازیکن کره شمالی گویا پناهنده شده اند.

پله های دانشگاه را چه کنم؟ پله ها؟! یعنی چی؟ فقط یه بازیکن به اسم پله 
داریم پس چرا با »ها« جمع بستی؟ باید بگویی پله.

یک اختاپوس نتایج تیم آلمان را پیش بینی می کند.
هیچ موجودی نمی تواند آینده معلوالن را پیش بینی کند!

پله بهتر است یا مارادونا؟ یک سوال یک واقعیت!
حقوق معلوالن کجاست؟ سواالت حاشیه ای نپرسید دیگر!

همراهان تلفن همراه هم هستند. همراه اول، همراه دوم، همراه سوم، همراه 
چهارم و .... پیامک بزنید جایزه درو کنید! در مصرف برق هم صرفه جویی کنید!

یک نفر پیدا شود روش حل مشکالت معلوالن را مسابقه کند!
بوق وو- وو - زال فریاد شادی تماشگران است!

معلوالن هم بوق می خواهند تا کسی حرفهایشان را بشنود!
و سرانجام اسپانیا  قهرمان می شود.
و مشکالت معلوالن سر جایش است.

یک پیشنهاد : بیایید صحبتی با »سب بالتر« رییس فیفا داشته باشیم 
تا جام جهانی را هر ساله برگزار کنند و شاید هم آن را به صورت لیگ 
هفتگی در بیاورند تا همه ما، زندگی و افکارمان  درگیر جام جهانی شود 
تا نه مشکالت را در جامعه ببینیم و نه فرصت کنیم به آنها فکر کنیم و 
اینگونه خود به خود بدون توجه، بدون سرپوش، بدون شانه خالی کردن 

از زیر بار مسوولیت، مشکالت کم رنگ می شوند. 

مرتضی رویتوند
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اجاره  غني.  یا  باشي  فقیر  کند  نمي  فرقي 
نشیني امروزه بخشي از زندگي مردم است. بعضي 
شعارشان اجاره نشیني و خوش نشیني است و عده 
نباشند  مجبور  تا  سرپناهي  داشتن  آرزوي  در  اي 
هنوز یک سال نشده، اسباب و اثاثیه شان را جمع و 
خانه دیگري را هر چند کوچک تر براي اجاره پیدا 
کنند. کافي است یک روز سري به بنگاه هاي شهر 
بزني تا تفاوت ها را به چشم ببیني. ترجیح مي دهم 
کارم را از شمال تهران به جنوب شروع کنم از غني 
ترین ساکنان شهر تا آن هایي که براي ماندن و کار 
کردن در تهران حاضرند هر رنجي را به جان بخرند. 

نیاوران، فرمانیه، کامرانیه و دربند.

مستاجرهایشان هم با بقیه مناطق تهران فرق 
مي کنند. چون آن قدر پول دارند که مي توانند با 
چند ماه اجاره خانه شان خانه اي در حد و اندازه 
آرزوهاي بسیاري از مردم تهران بخرند. وارد یکي از 
آژانس هاي مسکن مي شوم. تعداد زیادي مشاور و 
تلفنچي در یک سالن بزرگ دور هم جمع شده اند 
بدهند. وقتي سراغ خانه  اجاره  و  بفروشند  تا خانه 
سوالشان  اولین  گیرم  مي  مشاوران  از  را  اي  اجاره 
این است: چقدر پول داري؟ با اعتماد به نفس مي 
البته رهن کامل. پسرک  تومان.  میلیون  گویم 30 
با  گوید:  مي  و  دهد  مي  تحویلم  تلخندي  مشاور 
این پولي که شما داري این اطراف نمي تواني خانه 

مناسب پیدا کني. تصمیم مي گیرم حاال که قسمت نشد 
با 30 میلیون همسایه شان شوم با چند نفر از مشتري ها 

صحبت کنم.

رهن  براي  همسرش  همراه  ساله   50 تقریبا  آقایي 
از  مشاور  متري.   120 حداقل  اي  خانه  اند  آمده  اجاره  و 
من  با  جوابشان  اما  پرسد  مي  را  سوال  همین  هم  ها  آن 
خیلي متفاوت است: »مشکلي نیست، شما مورد مناسبت 
را نشان بده« مشکل مالي که رفع مي شود مشاور جوان 
فایل هایش را یکي یکي بیرون مي آورد. 30 میلیون رهن 
3 میلیون اجاره، ۷0 میلیون رهن کامل، 40 میلیون رهن 
باز  با مرد مستاجر  را  ... سر صحبت  و  اجاره  1/5 میلیون 

مي کنم.

اجاره در  مقدار  این  پرسم چطور حاضرید  وقتي مي 
ماه پرداخت کنید در حالي که مي توانید خانه بخرید، با 
لبخندي سرد مي گوید: با ۷0 میلیون که نمي شود در این 
مناطق آن هم در برج، خانه خرید. البته پول براي خرید 
خانه دارم اما ترجیح مي دهم با سرمایه ام در بازار کار کنم، 
تا این که آن را براي خرید یک چهار دیواري هزینه کنم. 
همسرش هم مي گوید: اجاره نشیني و خوش نشیني. این 

طوري تنوعش بیشتر است.

۸ - ۷ کیلومتر پایین تر مرکز شهر است. میدان هفت 
و  است  آمده  بنگاه  به  خانه  کامل  رهن  براي  خانمي  تیر، 
 3 حتما  اش  خانه  خواهد  مي  دارد  بزرگ  فرزند   2 چون 
خوابه باشد بنگاه دار آپارتماني 160 متري را پیشنهاد مي 
دهد با 40 میلیون رهن کامل، البته با پارکینگ و انباري. 
کارمند  که  شوم  مي  متوجه  خانم  هاي  صحبت  از  وقتي 
با  است و ماهانه 350 هزار تومان درآمد دارد، مي پرسم 

این درآمد چطور مي توانید 40 میلیون تومان براي رهن 
خانه بپردازید، 40 میلیون تومان رهن یعني یک میلیون و 
200 هزار تومان اجاره در ماه.در پاسخم مي گوید: اوال با 
این پول نمي توانم خانه 160 متري بخرم و چون 2 فرزند 
بزرگ دارم مجبورم خانه 3 خوابه اجاره کنم. ثانیا این مبلغ 
ام  ماهانه  درآمد  با  و  ام  گذاشته  کنار  خانه  رهن  براي  را 
این  در  هاست  سال  ما  هم  بعد  کنم.  مي  زندگي  گذران 
منطقه زندگي مي کنیم و به این محله عادت کرده ایم. از 
این جا به همه جاي تهران دسترسي داریم. به همین خاطر 
اصال حاضر نیستم به خاطر چند میلیون پول پیش کمتر 

از این محله نقل مکان کنم و یا خانه کوچک تري بگیرم.

قیمت  از  تهران مي روي  به سمت جنوب  هر چقدر 
ها کم اما به شلوغي و ترافیک اضافه مي شود در خیابان 
کرمان مي شود یک آپارتمان 60 متري را با 10 میلیون 
تومان اجاره کرد، البته صاحب خانه ها کمتر حاضرند خانه 
بیشتر  اش  اجاره  به  چون  بدهند  کامل  رهن  را  هایشان 
آپارتمان  یک  اجاره  براي  تومان  هزار  دارند. 300  احتیاج 
60 - 50 متري. زوج جواني که تازه ازدواج کرده اند دنبال 
یک آپارتمان کوچک مي گردند. مرد با چهره اي مستاصل 
آرام به بنگاه دار مي گوید: من با ماهانه 400 هزار تومان 
درآمد نمي توانم 300 هزار تومان اجاره بدهم. اگر مي شود 
با صاحب خانه صحبت کنید بلکه کمي از اجاره کم کند. 
وضعیت غربي ترین نقطه تهران هم براي اجاره نشین ها 

مناسب است.

عمدتا  باال.  به  رهن  تومان  میلیون   15 تا   10 از 
تا  توانند  مي  اندازشان  پس  تمام  پرداخت  با  و  کارمندند 
یک سال ساکن خانه اي نقلي در این منطقه شوند. یکي از 
مشتریان بنگاهي در منطقه شهران مي گوید: محل کارم 
مرکز شهر است و هر روز مجبورم 3 ساعت را در ترافیک 

این  در  ها  کرایه  باز هم  اما  باشم.  منزل  تا  کار  محل 
مناطق مناسب تر است. امسال مي خواستم خانه اي 
اجاره  براي  باید  ولي  کنم  اجاره  کارم  محل  نزدیک 
یک آپارتمان 50 متري حوالي خیابان کریم خان 35 
تمام  با  جا  این  کردم.اما  مي  پرداخت  تومان  میلیون 
مشکالت حداقل مجبور نیستم نیمي از حقوق ماهانه ام 
را به صاحبخانه بدهم. جداي از تمام این افراد، هستند 
کساني که براي کار کردن در تهران و ماندگار شدن در 
این شهر مجبورند روزانه فاصله یکي از شهرهاي اطراف 
تهران را تا مرکز پایتخت طي کنند چرا که حتي قادر 
نیستند کمترین اجاره را در جنوبي ترین نقطه تهران 
بپردازند. از کرج، شهرهاي اطراف کرج، رباط کریم و 
ورامین گرفته تا شهرهاي جدیدي مثل پرند و پردیس 
شهرهایي که به خاطر فاصله زیادشان و نبود وسایل 
حمل و نقل عمومي سریع مانند مترو زمان زیادي از 
ساکنانشان تلف مي شود تا بتوانند براي کار روزانه به 
تهران بیایند. مرتضي به عنوان نیروي خدماتي در یکي 
از وزارت خانه ها مشغول به کار است و مجبور است 
هر روز از رباط کریم 50 - 40 کیلومتر راه را تا تهران 
بیاید. وقتي پاي درد دل هایش مي نشیني خسته از 
این همه دوري راه مي گوید: »اصال نمي توانم از پس 
کرایه ها در تهران بربیایم. با این حقوق کم و 2 تا بچه 
کوچک نمي توانم حتي فکر اجاره نشیني را در تهران 
مي  تهران  اطراف  شهرهاي  در  ولي  باشم  داشته  هم 
توان با مبلغ خیلي کمي خانه اجاره کرد. همین خانه 
را هم با 3 میلیون تومان پول پیش و ماهانه 30 هزار تومان 

اجاره کرده ام. تنها مشکلم هم دوري راه است«.

بین شهرهاي اقماري تهران، کرج و شهرک هاي بین 
راه تهران و کرج بیشترین تعداد ساکنان را در خود جاي 
داده اند که هر روز مجبورند براي انجام کار روزانه به تهران 
بیایند. با این تفاوت که متروي کرج تهران به عنوان تنها 
خطي که مسافران شهرک هاي اقماري را به تهران وارد و از 
آن خارج مي کند مسافران زیادي را روزانه براي انجام کار 
به تهران مي آورد. به همین خاطر تعداد زیادي ترجیح مي 
دهند این شهرک ها را براي زندگي انتخاب کنند. احمد- 
الف یکي از همین افراد است که کالک کرج را براي زندگي 
انتخاب و با 6 میلیون تومان پول پیش آپارتماني ۷0 متري 
اجاره کرده است. احمد که شاغل یکي از ادارات دولتي در 
خیابان آزادي تهران است مي گوید: با این که فاصله محل 
کار تا منزلم طوالني است، با مترو، البته به شرط این که 
له نشوم، خیلي سریع به خانه  زیر دست و پاي مسافران 
امکانات  از کمترین  بماند که کالک حتي  مي رسم. حاال 
رفاهي و خدماتي نیز برخوردار نیست و آن را نمي توان با 

تهران قیاس کرد.

اجاره  تهراني  مستاجران  هاي  حرف  شنیدن  از  بعد 
بعضي  هاي  حرف  و  افراد  برخي  نشیني  خوش  و  نشیني 
کوچک  اي  خانه  روزي صاحب  دارند  آرزو  که  مستاجران 
اسباب  از شر  تا  تهران شوند  نقطه  ترین  حتي در جنوبي 
کشي هاي ساالنه رها شوند برایم به خوبي قابل درک است 
این که بعضي با وجود داشتن تمول حاضر نیستند پول و 
از  برخي  و  کنند  هزینه  خانه  براي خرید  را  شان  سرمایه 
شدت فقر حاضرند روزي 100 کیلومتر راه را براي رسیدن 

به محل کار طي کنند

اجاره نشینی در باال و پايین شهر تهران

دارا و ندار 8
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داشتن  که  کنیم  ادعا  اگر   
یک سقف مطمئن و شخصی ، نهایت 
نگفته  بیراه  پر  است  کس  هر  آرزوی 
توانید  را هم می  آرزو  این  ایم. شدت 
در دل افراد اجاره نشین و کودکان و 
دوست  که  کنید  جستجو  نوجوانانی 
خودشان  شخصی  خانه  در  دارند  تر 
زندگی کنند و هر طور که می خواهند 
مجبور  و  کنند  تزیین  را  شان  اتاق 
نباشند هر سال نشانی جدیدی از محل 
و  و همسن  به دوستان  را  سکونتشان 
سال های خودشان   بدهند. به  این 
مورد می توانید اضافه کنید آرزو های 
کوچک و بزرگی که به همین داشتن 
خانه منتهی می شد و مسافران خاک 

با خود به گور بردند و ...  
واژه  یک  فقط   ، مسکن  بحث 
یک  در  را  آن  توان  نمی  و  نیست 
مقاله و یادداشت و حتی گزارش های 

طوالنی خالصه کرد . 

که  حرفی   4 کلمه  این  مسکن 
درد  دهنده  تسکین  معنی  به  ُمسکن 
دل  روزها  این  شود  می  خوانده  هم 
است  مردم  از  زیادی  عده  مشغولی 
و  مددجویان  وضعیت  میان  این  در 
از  سازمان  پوشش  تحت  معلوالن 

دیگران سخت تر است .
و  مددجویان  مسکن  تامین 
معلوالن فاقد مسکن  تحت حمایت ، با 
استفاده از امکانات سازمان و مشارکت 
و  خیر  ،افراد  دولتی  نهادهای  سایر 
موسسات  خیریه شامل خرید مسکن، 
ودیعه  وام  پرداخت  و  مسکن  ساخت 
مسکن در چارچوب وظایف  حمایتی 
سازمان های حمایتی به شمار می رود.

الحسنه  این تسهیالت قرض  اما   
به چه کسانی تعلق  می گیرد ؟ 

  
پرداخت تسهیالت قرض 

الحسنه ودیعه مسکن به 
مددجویان و معلولین نیازمند 

تحت پوشش سازمان 
و  برای مددجویان  این تسهیالت 
معلوالنی در نظر گرفته شده که عالوه 
مددجویی  کد  و  پرونده  داشتن  بر 
باشند  نیز  سازمان  بگیر  مستمری 

)مستمری،  مانند:  شرایطی  دارای  و 
برابر   1/5 از  کمتر  مزایای  و  حقوق 
کار  قانون  موضوع  دستمزد  و  حداقل 
حداقل   – بوده  ملکی  مسکن  فاقد   –
شهرهای  در  سکونت  سابقه  سال   10

بزرگ( باشند. 
 20 میزان  به  تسهیالت  سقف 
تا   10 از  و  مستمری  یا  درآمد  برابر 
است  شده  تعیین  ریال  میلیون   30
از  ماهانه  اقساط  مبلغ  که  نحوی  به   ،
30 درصد درآمد یا مستمری متقاضی 

بیشتر نباشد . 

پرداخت کمک بالعوض  برای 
خرید، ساخت واحد مسکونی 

مورد نیاز مددجویان و معلولین 
تحت پوشش

تمامی  برای  تسهیالت  این 
کد  و  پرونده  دارای  که  مددجویانی 
گرفته  نظر  در   ، هستند  مددجویی  
آنها  به  بندی  اولویت  طبق  که  شده 

پرداخت می شود..
این الویت بندی بر اساس ضوابطی 
است که توسط ستاد مسکن، معاونت 
مشارکت ها ابالغ شده است. این کمک 
بالعوض برای  خرید و ساخت مسکن 

یا  و  مؤسسات  خیر،  افراد  مشارکت  با 
برای  پرداخت  سرانۀ  با  مددجو  فرد 
 13۸5 سال  در  مسکونی  واحد  هر 
سال  در  ریال،  میلیون   25 میزان  به 
13۸6 به میزان 40 میلیون ریال و در 
سال ۸۷ به میزان 60 میلیون ریال از 

طرف سازمان  است.
جلب مشارکت سایر نهادهای 

دولتی و ارگان های ذیربط
 استفاده از تسهیالت بانکی طرح 
روستایی،  مسکن  نوسازی  و  بهسازی 
در  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد 
هزار    12 زیر  شهرهای   و  روستاها 
10درصد  از  استفاده    ، جمعیت  نفر 
تملیک  شرط  به  اجاره  واحدهای  از 
وزارت مسکن و شهرسازی، استفاده از 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  تسهیالت 
و وزارت تعاون )بند »د« تبصره »6«( 
مهر  مسکن  تعاونی  تشکیل  قالب  در 
زمین(  از  برداری  بهره  حق  )برنامه 
ساخت  وام  تأمین   )۸6 سال  )در 
واحدهای مسکونی اجاره ای در زمین 
توسط  کشور  بهزیستی  سازمان  های 
استفاده   ، شهرسازی  و  مسکن  وزارت 
رفاه  وزارت  های  یارانه  و  اعتبارات  از 
مسکن،  حوزۀ  در  اجتماعی  تأمین  و 

خیرین  انجمن  مشارکت  از  استفاده 
انقالب  مسکن  بنیاد  ساز  مسکن 
اسالمی ، استفاده از یارانه های بخش 
و  مسکن  وزارت  اختیار  در  مسکن 
با  مشارکت  همکاری  شهرسازی، 
خصوص  در  سازندگی  بسیج  سازمان 
نیاز  مورد  مسکونی  واحدهای  احداث 
جلب  موارد  از  مددجویان  و  معلوالن 

مشارکت  نهادهای دولتی است .
و  سنگین  جمالت  این  همه   
سازمان  بگوییم   تا  نوشتیم  را  آمارها 
برای  بهزیستی  مانند  حمایتی  های 
پوشش  تحت  معلوالن  و  مددجویان 
طرح های بزرگی دارد و در این چند 

سال گذشته هم اجرا شده است.
از  زیادی  عده  هم  هنوز  اما 
افراد  حتی  و  معلوالن  و  مددجویان 
داشتن  آرزوی  در  که  هستند  سالم 
یک سقف روزها را به شب هایشان می 
دوزند و امیدوارند که این آرزوی  دور 
و دراز را با خود به سینه خاک نبرند. 
نمونه اش من ،تو و همه مایی که در 

آرزوی داشتن خانه ای امن هستیم .

زهره حاجیان

گذری بر بحث مسکن مددجویان و معلوالن 

به فکر يک سقفم 
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»تنها زماني که مي توان در آن بود، نفس کشید و مهرباني کرد » اکنون« است .
که  زمان  آن  میفهمد،  را  ام  حنجره  زبان  دستهایت  وقتي  ایم،  نکرده  اشتباه 
بر بدنه ي پوستي »دف« ضربه مي زند، صداي  از دیگري  انگشتانت، یکي پس 

من با ملودي دف توست که عاشقانه ترین واژه ها را در فضا پراکنده مي کند .
من شعر هایم را بر صفحه ي پوستي رنگ دف ات، با جوهر روزگاري که بر ما گذشت 
مي نویسم و کسي نمي داند، نفس من با ضربات دف تو گرم و دلنشین مي شود.  این 

تنها راز زندگي مشترك ماست.«
از  استاد »حسن فقیهي« یکي از چهره هاي ادبي نسل امروز ماست که یکي 
اهالي موسیقي نیز محصوب مي شود .  او در عرصه ي خوانندگي، از عقاید اصلي 
اش فاصله نگرفته و تازه هاي قلمش را به همراه همسرش »شیرین بهرام نیاکان« 
که او نیز از نوازندگان برجسته ي ساز » دف« است به گوش همگان مي رساند . 

گپ دوستانه  و صمیمي ما را با این دو گرامي بخوانید.

- مي خواهیم با شما بیشتر آشنا شویم ، کمي از خودتان بگوئید ؟
متولد 1341 هستم و در تهران به دنیا آمدم. یکي از دغدغه هاي دروني ام »ادبیات« 

است، سبک سروده هایم »شعر نو«ست و یک فرزند به نام »پویا« دارم که دانشجوست.

- از چه تاریخي با ادبیات و کلمات نسبت پیدا کردید ؟
از 14 سالگي انشا هاي خوبي مي نوشتم . این آغاز آشنایي من با ادبیات بود و چون 
15 سالگي من ، دقیقا مقارن با انقالب اسالمي بود ، از تظاهرات و حرکت هاي مردم در 
خیابانها، مطالب زیادي مي نوشتم و موقعیت هاي اجتماعي، تاثیرات زیادي روي نوشته 

هایم مي گذاشت و از همان تاریخ با کلمات، رفاقت کردم و این نسبت خوبي بود .

- بیشتر چه سوژه هایي را انتخاب مي کردید ؟
همیشه به دنبال سوژه هاي اجتماعي بودم ، در نوشته هایم قصد شعار دادن ندارم . 
بیشتر »تازه ها« زیر ذره بین من بودند . شاید دوست نداشتم در مورد »رویش گل سرخ 
درباغچه« بنویسم، مي پسندیدم که در مورد رویش ایمان در وجود انسان یا پرورش عشق 

در ذهن آدمهاي نا امید قلم بزنم .

- اولین اثرتان چگونه شکل گرفت ؟
     شرایط آن زمان براي من به صورتي بود که باید خودم را البه الي واژه ها  پیدا مي کردم ، این 
بود که در حد توانم مطالعه مي کردم ، بعد 2 سال به صورت حرفه اي شروع به نوشتن کردم و اولین 
کار نمایشي را نوشتم .  » اولین بیداد« قصه اي فولکوریک داشت ، قصه ي پیر مردي که به همراه 
پسرش ، قرار بود عمرشان را تقدیم »ارباب« کنند . آنها به همراه جوانان روستا، فریاد اعترضشان را 
به گوش ارباب رساندند و مثل همه ي قصه ها براي رسیدن به آرامش و آزادي، جنگیدند و در پایان، 

مرگ شرافتمندانه را پذیرفتند.

- براي کودکان هم قلم زده اید ؟
_ بله ، یکي از کارهایم براي کودکان ، نمایش »درختي که بهار را باور نداشت« بود ، که راوي 
آن یک الک پشت بودکه علي رغم همه ي واقعیتها ي موجود ، به نوعي از طراوت و سرسبزي بهار 
میگریخت ولي با مهرباني هاي حیوانات جنگل و راهنمایي هاي » عمو خرسه« توانست از پیله ي 

ذات تنبلش بیرون بیاید و بهار را باور کند.

- یکي از خاطرات به یاد ماندني زندگي تان را بگوئید ؟
_ یکي از اتفاق هاي قشنگ زندگي من »آشنایي« و ازدواج با همسرم »شیرین« بود و این اتفاق 

دلپذیر با همین نمایش »درختي که بهاررا باور نداشت« شیرین تر شد .

- علت معلولیت تان چه بود ؟ 
_ من و همسرم معلول مادر زاد نبودیم. هر دو به بیماري »فلج اطفال« مبتال شدیم .

- تا چه حد اهل »پذیرش« هستید ؟ به طور مثال »پذیرش شکست و ناکامي 
و ...«
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_ در زندگي پذیرش را به دو بخش تقسیم کرده ام . بخش 
اول به خاطر »اعتقاداتم« مي پذیرم و بخش دیگر ، بر حسب 
»اجبار«، البته در زندگي معلولین ، بخش اجبار درصد باالیي 
دارد  بطور مثال:  براي رفتن به محل کارم باید 1۷ پله را باال 
میرفتم ، پله ها استاندارد نبود ، نرده هم نداشت و بصورت پله 
هاي آتش نشاني پیچ هم داشت من بر حسب اجبار مي ایستادم 
تقاضاي  آن  که پشت  لبخندي   ، میزدم  لبخند  به همکارانم  و 

کمک بود و شاید کمي بغض و آنها به کمک من مي آمدند .

- در زندگي مشترکتان مهر تصمیم نهایي 
را چه کسي مي زند ؟

_ من هیچ وقت نتوانستم به تنهایي تصمیم بگیرم  ، همیشه 
هاي  تصمیم  درایت  و  منطق  با  او  و  کردم  مشورت  شیرین  با 

بزرگ زندگي مان را مهر زده است .

- و کالم آخر ؟؟
_ ما معلولین » قابل رویت« هستیم . قبل از اینکه »فریاد 

بزنیم«  باورمان کنید .
فقیهي در پایان گفتگو ، اضافه کرد: آخرین نیشتري که به 
»زخم دلم« زدم را به عنوان هدیه تقدیم تمام خوانندگان 

ماهنامه ي پیک توانا مي کنم .

صداي لطیف و دلنشن »شیرین« در فضا مي پیچد ، او 
واحساس« مي  با »عشق  را  آخرین سروده ي همسرش 

خواند :
»زندگي یک انشاست« 

که من و تو با هم    
مي نویسیم به دیوار غم و شادیها 

قلمش خاطره هاست و عبورش هستي
»زندگي یک غزل است«

غزل کهنه ولي پا برجا
» زندگي  جام امیدیست«         

که مستي یش ، رسیدن به خدائیست
» زندگي قامت سرویست« که تا پاي مالئک رفته ست 

زندگي تجربه ئیست و من و تو      
هنر آموز دم چلچله ها

»زندگي قافله ي باور ماست«   
که  سفر میکند از فاصله ها

» زندگي نقاشي ست«  
من و تو نقاشیم

حس این نقش عظیم
لطف بي حد خداست

» زندگي لحظه ي پوسیدن نیست«       
زندگي یک سفر است 

سفري تا حرم عاطفه ها
زندگي مهر تو و آئینه هاست .

» زندگي گنبد میناي همه خوبیهاست« 
 زندگي عکس بزرگي ست

که بر طاقچه مي چسبانیم   
یادگاري جواني پدر

حس الالئي مادر در ما
»زندگي زخم حواست«   

که بر شانه ي آدم مانده ست
مرحمي مي خواهد

مرحمي از نفس پاك نسیم
»زندگي این دو عصا ئیست«

که در دست من است
و مرا مي برد آن سوي امید

»زندگي صندلي چرخداریست«   
مثل ارابه ي نور

که مرا در دل عشق ، میهمان مي سازد
»زندگي رفتن از وسعت پوسیدن هاست«

»زندگي رکعت محراب محبت هائیست«   
که خداوند در آن بیدار است

»زندگي باران است«  
نم نمک مي بارد    
به دل خشک کویر

»زندگي مثل بهار است ، بهار است«    
»بهاري که در آن آبادیست..«

-  خودتان را معرفي کنید .  
_ همانطور که اسمم اول این گفتگو فاش شد » شیرین بهرام 
نیاکان« هستم ، متولد 1345، آدم زیاد شلوغي نیستم و نمي 
همیشه  و  دارم  غیرتمندي  . شخصیت  هستم  آرام  گفت  شود 

سعي مي کنم آسایش کافي را فراهم کنم.

سالي  چه  نپرسیدم  فقیهي  آقاي  از   -
ازدواج کردید ، این سوال سهم شما بود .

_ سال 65 با همسرم آشنا شدم به دلیل عالقه و دلبستگي 
مان، همان سال هم ازدواج کردیم و ثمره ي این پیوند پر از 
از  ایست  هدیه  اش  که سالمتي  پویاست«   « فرزندمان  عشق، 

طرف خداوند براي ما در سال 66.

- شما یک »تجربه ي شیرین« براي آقاي 
فقیهي هستید ، از یک تجربه ي تلخ بگوئید !

باعث مي شوند  قدر لحظات شیرینمان  تلخ  تجربه هاي   _
را بیشتر بدانیم ، مثال در ساختمان ما اگر کولر خراب شود به 
غیر از عذاب تحمل گرما ، رفتن به پشت بام یک تجربه ي تلخ 
است و همین طوراگر آسانسور خراب شود یعني زندگي در آن 

روز تعطیل ...

مهربان  شما  با  »بریس«  هاي  کفش   -
هستند؟

_کفش هاي »بریس« کفش نیست مرکب همایونیست ...  از 
1۸ سالگي ، به پیشنهاد دکترجراحم بریس پوش شدم حاضر 
بودم جراحي کنم ولي بریس نپوشم اما دکتر متقاعدم کرد که 
اگر حتي جراحي بشوي باید بریس کوتاه بپوشي و این چندان 
نا  و  داد  آزارم  ها  ماه  اوایل   . کند  نمي  بلند  بریس  با  تفاوتي  
مهربان بود ولي حاال کامال به هم عادت کرده ایم و بدون هم 

جایي نمي رویم.

- یکي از صفت هاي خوب همسرتان؟
او  بارز  از صفت هاي  یکي  و  _حسن یک »صداست« 

»شوخ طبعي« ست.

-در حال اجراي برنامه وقتي دف مي 
زنید چه حسي دارید ؟

_ نواختن خود یک حس است . سال ها پیش جنس 
دف ها از پوست بود ولي حاال اکثرا تلقي است و حس مي 
کردم بر روي پوستي ضربه مي زنم که روزي یک موجود 
زنده بوده و من در حال اجرا با سازم براي مخاطبان حرف 
مي زنم از بغض مي گویم از عشق و گاهي از نزدیکي و 
دوري آدمها ، اما گوشه اي از درون من احساس پاکیست 

که مثل بقیه نیست .

- بعد از ازدواج چه صفتي به شیرین 
و حسن فقیهي اضافه شد ؟

_ در دوران مجردي هر کدام از ما صفت ها ي منحصر 
به فرد خودمان را حفظ کرده بودیم . بعد از ازدواج ، دیگر 
این صفات در هم حل شده و یکي شده بود و ما آن 
چیزي را که در بقچه ي زندگي مان داشتیم با هم 
از هم جلو مي  نه در آموختن   . تناول مي کردیم 
زدیم ، نه در یاد دادن از هم پیشي مي گرفتیم و 

این دل مان بود که از ما فرمان مي گرفت .

سیما سلطاني آذر

11



ÂøIµT]H

معلولین«  »اشتغال  شنیدن  با 
شاید اول از همه به یاد فرد نابینایی 
به  مشغول  خانه  تلفن  در  که  بیفتیم 

کار باشد یا...
ولی واقعاً توانایی های افرادی که  
به نوعی دچار محدودیت یا معلولیت 
است.  این  از  تر  فراوان  بسیار  هستند 
تحصیل  از  پس  معلولین  از  بسیاری 
ابتدایی موفق به ورود به دانشگاه می 
متن  این  نوشتن  از  من  هدف  شوند. 
کوتاه، آشنا کردن دوستانم با برخی از 
رشته های دانشگاهی است که نیازی 
به فعالیت جسمی فرد ندارد و هرکس 
آنها  از  تواند  می  توانایی  کمترین  با 
مسئوالن  امیدوارم  البته  ببرد.  بهره 
نیز به نوبه خود و در حدود اختیارات 
خود، راه را برای ورود این عزیزان به 

دانشگاه هموارتر کنند. 

رشته مشاوره، روان شناسی و روان سنجی، رشته هایی هستند که می توانند علمی و بدون نیاز به فعالیت بدنی باشند. فرد می تواند از پشت تلفن 
ساعت ها مشاوره انجام بدهد و در خدمت همنوعان خود باشد. مشاوره حضوری نیز اهمیت خاص خود را دارا می باشد و چه بسیار شاهد این حقیقت بوده ایم 

که فردی با محدودیت جسمی، چنان تاثیر عمیقی بر روی دیگران گذاشته که همه را مجذوب خود کرده است. 
از دیگر رشته های جدید می توان به »رفاه اجتماعی« اشاره کرد که شامل مباحث نظری و مسائل مربوط به رفاه و پیشرفت جوامع است.

بسیاری کارهای دیگر هم هستند که فقط با استفاده از یک رایانه قابل انجام هستند. بیایید از ساده ترین )و البته کم درآمدترین( آنها شروع کنیم. 
شاید اولین کاری که بتوان با یک رایانه انجام داد تایپ کردن باشد. مشتری های بسیاری شامل دانش آموزان، دانشجویان، ناشران و افرادی که تحقیق می کنند، 
همیشه نیاز به یک تایپیست نه چندان ماهر، ولی خوش قول و دقیق دارند. دوستی داشتم که از همین راه و وارد کردن اطالعات پرسشنامه، برای خود پس انداز 
قابل توجهی جمع کرده بود. در سطح بعدی آماده کردن فایل های ارائه علمی یا تجاری می باشد که در نرم افزار power point انجام می شود.. به طور کلی 
نرم افزارهای Microsoft office که امروزه بر روی هر رایانه خانگی  نصب هستند، در سرتاسر دنیا منبع درآمد افراد بسیاری هستند. در 
مرحله بعدی می توان انجام محاسبات آماری با نرم افزارهای spss یا stata را نام برد که با یک ترم آموزش دیدن افراد معلول می توانند در خانه خود این 
اعمال را انجام بدهند. و در سطح بعدی انجام مشاوره آماری و همکاری با دانشجویان و محققان می باشد که نیاز به مهارت و تجربه دارد ولی درآمد بسیار 

باالیی برای فرد ایجاد خواهد کرد. 
ایده دیگر یاد گرفتن جستجو در اینترنت، تحقیق کتابخانه ای و نگارش مقاالت علمی می باشد. اگرچه این کارها به ظاهر حرفه ای و دشوار می رسند، 

ولی مانند هر کار دیگری چند سال پس از شروع برای فرد بسیار ساده و روزمره خواهد شد.
رشته کامپیوتر همانگونه که از نامش مشخص است مربوط به رایانه و استفاده از آن می باشد. فرد می تواند با وجود ناتوانی شدید، از صفحه کلیدهای مخصوصی 
که امروزه تقریباً به هر شکلی وجود دارند برای وارد کردن اطالعات و کار با آن استفاده کند. برنامه نویسی رایانه ای، ایجاد بانک های اطالعاتی، طراحی، نگهداری 
و پشتیبانی سایت های اینترنتی، ساخت انواع بازی ها و سرگرمی ها یا نرم افزارهای آموزشی از جمله کارهایی هستند که با یک رایانه می توان آنها را انجام داد. 
امیدوارم این نوشته توانسته باشد ایده ای برای شما ایجاد کند. اگر هر ایده ای در ذهن دارید، همین االن اولین مرحله برای رسیدن به آن را آغاز کنید. 

ترتیبی بدهید که هر صبح و هر شب به هدف خود فکر کنید. به شما قول می دهم که به آن دست خواهید یافت.

نادر فالحیان
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

توانا ساختن معلوالن تنها 12
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وقتی  و  من«  ی  گفت:«عاطفه  بابا  که  نبودی  تو 
و  بود  چشمهایش  توی  برقی  من  ی  عاطفه  گفت 
دختر  و  پدر  یک  بین  فقط  که  لبهایش  روی  لبخندی 

رد و بدل می شود.
موسوی  آقای  که  بود  این  از  حرف  جان  عاطفه 

-پدرت- کمتر می آید کانون.
یک شب از آخرین شبهای ماه رمضان ، پای سفره 
گفتند:  وقتی  ها،  بچه  بین  کانون،  حیاط  توی   ، افطار 

»حاج آقا چرا کمتر برای ما وقت می گذاری؟«
حاج آقای ما ، بابای تو ، سید محمد موسوی رییس 
هیات مدیره کانون توانا، حرف دخترش را، حرف تو را 
پیش کشید و آن موقع بود که برقی توی چشمهایش 
درخشید و لبش به لبخندی باز شد و گفت:« عاطفه ی 
من، وقتی می خواهم از خانه بروم ، می پرسد: بابا دیگه 

کی می آیی خونه؟«
سخت است آدم چیزهایی را که برایش عزیز است 
با دیگران شریک بشود، خیلی ، خیلی سخت است اگر 
برای   و فقط  را فقط  بابایش   ، را  آدم عزیزترین َکَسش 

خودش نبیند.
برایمان  همیشه   ، بابا  دختر  یکدانه   ، جان  عاطفه 
سوال است که چرا پدرت اینقدر با پدرهای دیگر فرق 
برای  فقط  تالشش  دیگر  پدرهای  مثل  چرا  کند؟  می 
خانواده ی خودش و دختر خودش نیست؟ چه می شود 
که بعد از نماز صبح زودتر از خیلی پدرهای دیگر می 

رود سراغ کارهایش ، خسته که می شود کارهای دیگری 
دارد برای انجام دادن و فکرش بزرگ است و آزاد برای 

اندیشیدن به مشکالت خیلی انسانهای دیگر..
عاطفه  به  است  گرم  بابا  دل  فهمیدم  شب  آن  و 
، به یکدانه دخترش.که این همه  ی تو. به عاطفه اش 

صبوری می کند و این همه دلش بزرگ است.
عاطفه جان کار آن باباها که صبح می روند سرکار 
برای حمایت از خانواده شان ، برای اینکه بچه هایشان 
توی آرامش باشند ، خیلی مقدس است . حاال حساب 

کن کار پدر تو چقدر مقدس است؟
عاطفه جان به پدرت افتخارکن

به پدرت افتخار کن که وقتی دختری را می بیند 
که بدون دو دست سنتور می زند و همه برایش دست 
می زنند ، اشک توی چشمهایش جمع می شود و می 
این جمع،  او چه می شد؟ خارج  گوید: »من می دانم 

برای کارهای روزمره و عادیش.«
که  آدمهایی  ی  همه  به  که  کن  افتخار  پدرت  به 
تنتان  »قفس  گوید  می   ، دارند  معلولیت  و  محدودند 
است،  ،آزادتر  است  رهاتر  روحتان  پس  است،  شکسته 

راحت است برای رها کردن جاذبه های این دنیا.«
با این حرفش خیلی از دلهای شکسته ی آنها را بند 
می زند ،آماده شان می کند برای یک زندگی بهتر در 
حالیکه می توانست بی تفاوت باشد و برود پی زندگی 

خودش.

به پدرت افتخار کن که وقتی می رود آن باال ها، 
نمی  کند،  نمی  گم  را  خودش  دیگر  های  خیلی  مثل 
از  را  بقیه  برود،  دستم  از  موقعیت  این  نکند  که  ترسد 
فرود  و  اوج  در  بیند.  نمی  ،کوچک  کند  نمی  نگاه  باال 
زندگیش سر می زند به آنها که نمی توانند، دستشان را 

می گیرد بلندشان می کند .
پدرت به آنها که در اوج ایستاده اند و زیر پایشان 
را نگاه هم نمی کنند و خودشان را از عوالم دیگری می 
دانند ، نهیب می زند که نگاه کنید این پایین را، اینجا 
که  دهد  می  نشانشان  دانید.  نمی  که  خبرهایی هست 
پله های سکویی که روی آن ایستاده اند از کمر خمیده 

آدمهاست.
پدرت گاهی آینه های غرور را می شکند و گاهی 
آینه می شود برای آنها که خود را کوچک و ناچیز می 

بینند  و توانایی را نشانشان می دهد.
 ، ببندد  را  چشمهاش  توانست  می  حالیکه  در 

گوشهایش را بگیرد و زندگیش را بکند.
نمی  خودش  برای  فقط  را  خوب  چیزهای  پدرت 

خواهد و هیچ چیز بدی را برای هیچ کس.
پدرت مثل خیلی پدرهای دیگر نیست ،

به پدرت افتخار کن...

از طرف بچه های کانون توانا

برای عاطفه سادات موسوی

به پدرت افتخارکن
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اجتماعي  انسان  هاي  مولفه  مهمترین  از  یکي 
خانواده  و  فرد  معضالت  از  که  است  رواني«  »امنیت 
رواني مستلزم  امنیت  معلوالن هم محسوب مي شود، 
ثبات فرد در زندگي خصوصي و اجتماعي بوده که شعاع 
اعتماد به »خویش« و محیط اجتماعي را گسترش مي 
کمک  وسایل  و  لوازم  اشتغال،  مناسب،  تغذیه  دهد، 

توانبخشي، دارو، درمان و مسکن از جمله مواردي است 
که حس اعتماد به نفس فرد معلول را تقویت مي کند.

پس  نگارنده  نظر  به  چه  آن  حاضر  بحث  در  اما 
دارد  اولویت  معلوالن  خانواده  و  فرد  در  اشتغال،  از 
مسکن معلوالن است. تردیدي نیست بخش عمده اي 
از معلوالن در خانواده هاي زحمتکش وجود دارند که با 
لحاظ داشتن فقر فرهنگي مشکالت این گروه اجتماعي 
آسیب پذیر بیشتر و ملموس تر است. همانگونه که در 
زمان جنگ تحمیلي و پس از آن اولویت هاي خاصي 
براي معلوالن جنگي طبق قوانین مصوب در نظر گرفته 
علیرغم  معلوالن  حقوق  از  حمایت  جامع  قانون  شده، 

مسکن  خصوص  در  صراحتاً  حقوقي،  فني  اشکاالت 
معلوالن و خانواده هایي که داراي معلول هستند تاکید 

ورزیده است.
»مسکن  حق  داشتن  بر  اساسي  قانون   31 اصل 
مناسب« تصریح کرده است و در همین راستا ماده 9 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن )با لحاظ داشتن 
»اولویت  آمرانه  و  تصریح  با  نیز  آن(  ذیل  هاي  تبصره 
جایي  تا  و  کرده  بیني  پیش  معلوالن  براي  را  خاص« 
آینده نگري نموده که سازه هاي معماري باید منطبق 
با نوع معلولیت ها خصوصاً در آپارتمان سازي ها باشد.

بهزیستي نظارت کارشناس فني سازمان بهزیستي 
را در نظارت بر مناسب سازي سازه هاي معماري الزامي 
دانسته است. در همین راستا قانونگذار وزارت مسکن و 
شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمي را ملزم نموده 
ده درصد از واحدهاي مسکوني استیجاري )اجاره اي( و 
ارزان قیمت ساخته شده را به معلوالن و خانواده هاي 

آنان اختصاص دهند.
با روي کار آمدن دولت نهم و بحث اجرایي کردن 
عدالت اجتماعي با پشتوانه مهرورزي براي ملت ایران، 
»توسعه«  دولت  از  سیاسي  فلسفه  رویکرد  و  نگاه  نوع 
بحث  از  نظر  صرف  برگشت،  »اجتماعي«  دولت  به 
به  نه  هاي فني، حقوق بشر دوستانه، دولت اجتماعي 
و  ساختار  بلکه  گرا(  توده  یا  )عوام  پوپولیستي  معناي 
کارکردهاي آن کل جامعه را در رفاه اجتماعي و حوزه 
هاي اقتصادي، مدني، فرهنگي و اجتماعي مورد هدف 
قرار مي دهد، اولویت ها را مهندسي کرده و بر اساس 
یک استراتژي آینده نگر در رفع تبعیض و نابرابري ها 

برنامه ریزي ملي را اجرایي مي کند.
نه  معلول  فرزند  داشتن  که  داده  نشان  تحقیقات 
تنها بر درآمد خانواده تاثیر داشته بلکه در انتخاب نوع 

مسکن اجاره اي و حتي شرایط حاکم بر آن نیز موثر 
است.

»مسکن مهر« با مدنظر داشتن دو پشتوانه تاریخي 
یعني »مهر« نگهبان کره ي زمین به عنوان ایزد بانوي 
مقدس در باور هاي ایرانیان از یک سو که در فرهنگ 
تشیع تفسیر گسترده تري از آن )عدالت( شد، سنگین 
ترین مسئولیت را براي کساني که از این شعار حمایت 
هزار  مهر  که  دارد، چرا  بر  در  کنند  آن عمل مي  وبه 
پیروز  روشنایي  و  بر خیر  تاریکي  و  تا شر  دارد  چشم 
اند  آمیخته  دین  اصول  با  را  عدالت  تشیع  اهل  نشود، 
اجتماعي  انساني،  زمیني،  هاي  پدیده  در  »تقلید«  تا 
یک سویه نباشد. بنابراین بنیاد و تاسیس مسکن مهر 
هرچند که یک نهاد موازي محسوب مي شود، اما آثار 
گرایي  ساختار  از  بیشتري  اهمیت  آن  فرهنگي  رواني 
حدود  شده  ارائه  گزارشات  بنابر  دارد.  گرایانه  اراده 
مسکن  متقاضي  مهر  مسکن  در  خانوار  میلیون   2/5
راستا دولت هم سعي کرده  این  در  اند،  مناسب شده 
آن را محقق سازد اما مساله مهم این است که مسکن 
تا  مهر حدود شش میلیون سپرده گذاري مي خواهد 
خانواده ها مالک سرپناهي شوند. آیا این مهم مشمول 

خانواده و فرد معلول هم مي شود؟
از معلوالن در اشتغال استفاده یا سوءاستفاده مي 
شود، حقوق )دستمزد ماهیانه( آنان صرف نظر از ارائه 
کار  عالي  اساس مصوبه ي شوراي  بر  که  بیمه  لیست 
حداقل دستمزد سالیانه را تعیین مي کند بسیار کمتر 

از آن چه که به اداره بیمه گزارش مي شود است.
آیا  داد  پاسخ  سوال  این  به  باید  فوق  مختصر  با 
فرد شاغل معلول و یا خانواده ي آنان صاحب یا مالک 

مسکن مناسب خواهند شد؟
تکامل  فرودهاي  و  فراز  در  ایران  اجتماعي  طبقه 
اقتصادي تجربه تلخي را پشت سر گذاشته، آیا مسکن 
است  دولت  عهده ي  به  اول  ي  وهله  در  که  معلوالن 
که  چرا  گردانید؟  خواهد  باز  آنان  به  را  رواني  امنیت 
خصوصي  حقوق  حوزه  در  دیگر  مسکن  داشتن 
محسوب نمي شود تا دولت خود را از این حق کنار 
بکشد، محرومیت از مسکن مثل محرومیت از تغذیه 
تا  کند  مي  حکم  انساني  کرامت  است.  خواب  و 
دولتي که با رویکرد به تمرکز اقتصادي در بخشي 
از اقتصاد کالن، مسکن معلوالن را که در تشکیل 
خانواده هاي جوان اهمیت به سزایي دارد بیشتر 

عملیاتي کنیم.

احمد آملي

مسکن معلوالن - امنیت روانی

»مسکن مهر« با مدنظر داشتن 
دو پشتوانه تاریخي یعني »مهر« 

نگهبان كره ي زمین به عنوان ایزد بانوي 
مقدس در باور هاي ایرانیان از یك سو 
كه در فرهنگ تشیع تفسیر گسترده تري از 
آن )عدالت( شد، سنگین ترین مسئولیت 
را براي كساني كه از این شعار حمایت وبه 
آن عمل مي كنند در بر دارد، چرا كه مهر 
هزار چشم دارد تا شر و تاریکي بر خیر و 
روشنایي پیروز نشود،

14
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مصاحبه های مطبوعاتی قالب مشخصی دارند، مسووالن 
خبرنگاران را دعوت می کنند تا بیایند و حرف هایشان را 
بشنوند و منتشر کنند. تا بقیه هم بدانند آنها چقدر کار 
می کنند یا شاید هم بخواهند شفاف سازی کنند. حاال 
ممکن است در این بین باشند خبرنگارانی که بارها به 
همین مسووالن محترم مراجعه کرده و پاسخ سواالتشان 
را نگرفته اند. این مصاحبه ها برای هرکس جالب نباشد 

برای آنها فرصت خوبی است.
مصاحبه مطبوعاتی، علیرضا وارثی، معاون مشارکت های 
مردمی ، تشکلهای غیردولتی و اشتغال بهزیستی استان 

قزوین از همین دست مصاحبه ها بود.
چون از خودمان هستید پاسختان را نمی دهیم

اشاره:   
در صفحه 6 شماره 2۷ پیک توانا  مطلبی با عنوان« 
انتقاد   به  مطلب  این  رسید.  چاپ  به  مشروط«  قانون 
پرداخت  بابت  قزوین  استان  بهزیستی  از  توانا  کانون 
نکردن کامل سهم بیمه کارفرما توسط بهزیستی بود. در 
قسمت »و اما پاسخ بهزیستی« به این مطلب اشاره شد 
که  پیگیری پیک توانا برای مصاحبه با معاون مربوط بی 
جواب ماند و پاسخ سواالت به مکاتبه با معاون مشارکت 
های مردمی موکول شد.  پس از یک بار ارسال سواالت 
بار  آنها  در اردیبهشت ماه سال ۸9 و بی جواب ماندن 
دیگر نامه ای در تاریخ 1۷ خرداد ۸9 با همان سواالت 
برای ایشان فرستاده و درخواست شد تا 23 خرداد ما ه 
پاسخها را به دفتر پیک توانا تحویل دهند که متأسفانه 

باز هم پاسخی دریافت نگردید.
و اما مصاحبه مطبوعاتی

صحبتهای ایشان به دو بخش تقسیم شده بود.
1- ارایه ی گزارش کار

2- نگاهی به این واحد از پنجره ی قانون
چون به گفته ایشان گزارششان خیلی سطحی و فوری 
به بخشی که  و  نظر کرده  کامل آن صرف  ارایه  از  بود 

مربوط به سواالتمان می شود می پردازیم.
در این گزارش آمد:

انواع خدمات اشتغال و آمارهای مربوط به آن در سطح 
استان 

1- تسهیالت صندوق مهر رضا )ع(  39 نفر  2 میلیارد 
و 5۸0 میلیون ریال

2- تسهیالت زنان سرپرست خانواده موسسه مالی مهر  
21 نفر  یک میلیارد و 200 میلیون ریال

3- تسهیالت سهم بیمه کارفرما  93 نفر  ۷1۷ میلیون 
ریال

4- تسهیالت سهم بیمه خویش فرمایی  69 نفر  1۸3 
میلیون ریال

5- اعطای هزینه آموزش فنی و حرفه ای  50 نفر
6- اعطای هزینه جبران کارایی معلوالن  21 نفر  200 

میلیون ریال
2میلیون  نفر    20 کارایی   مراکز  هزینه  اعطای   -۷

تومان
طبق گفته ایشان به این ترتیب بهزیستی 313 فرصت 

شغلی فراهم کرده است!
علیرضا وارثی در توضیح بیمه سهم کارفرما گفت: »هر 
نوشتنی  اینها  )البته  آید  می  تهران  از  اعتباری  ماه   3
توانا  پیک  خبرنگار  سواالت  برگه  به  اشاره  با  و  نیست( 
گفت:  بود  کامالآشنا  برایشان  ارسال  بار   2 از  بعد  که 
»کسانی که اشتغال ایجاد می کنند، در ابتدای سال باید 
اعتبار کنیم برای یکسال.  تا ما پیش بینی  آمار بدهند 
اینطور نیست 2 روز مانده به پایان سال کسی درخواست 
بیمه سهم کارفرمایی کند و ما بتوانیم جذب کنیم« و 
اضافه کرد: »البته دلیل بر این نیست که کار را پیگیری 

نکنیم.«
که  توانا  کانون  نام  به  ای  »مجموعه  کرد:  عنوان  و 
اشتغال خوبی برای مددجویان ایجاد کرده است. نامه ای 
نوشتند و در خواست بیمه سهم کارفرما کردند، و ما با 
تهران تماس گرفتیم و دکتر افشار )مدیر کل بهزیستی 

استان قزوین( بسیار پرتالش پیگیری کردند.
چون زمان مناسبی نبود، سال مالی بسته می شود. 

جستجو کردیم مبلغ 120 میلیون تومان را سیستان 
گفتیم  ما  حتی  کند،  جذب  بود  نتوانسته  بلوچستان  و 
سندها را می فرستیم زاهدان، سندها را پاس کنند و ذی 
بودند،  قزوین  در  کارگاهها  نپذیرفت، چون  آنها  حساب 

درست هم نیست.
نوشتیم،  نامه  امسال  کردیم  بینی  »پیش  بنابراین 
هرکس بیمه سهم کارفرما می خواهد از االن اعالم کند 
تا ما به تهران اعالم کنیم. بر حسب میزان موجودی آنها 

رایزنی هم می کینم.
حمل بر این نشود که کم کاری شده یا دوست داریم 

معلول سر کار نرود.«

یا  بپرسیم  االن  را  سوالهایمان  ما    -
بگذاریم پایان صحبت هایتان؟

جواب  فرصتی  یک  در  را...  آنها  های  سوال  وارثی: 
خواهیم داد. انشاءا...

بیمه  لیستهای  ماه  اینکه در سال ۸۸ هر 3  )توضیح 
توسط کانون توانا به بهزیستی تحویل داده شده است.

میلیون   ۸0 مبلغ  به  و  نفر   13۷ بیمه شدگان  تعداد 
این  با  است(  بوده  آنان  کارفرمای  بیمه  )سهم  تومان 
حساب از مبلغ ۷1 میلیون تومان بودجه کل استان برای 
اختصاص  توانا  کانون  به  آن  درصد  نفر، حدود 40   93

یافته است.(
تناقض گويی ها نشان از چیست؟

بخش دوم صحبت های معاون مشارکت های مردمی 
به نگاه از پنجره ی قانون به این واحد می پرداخت.

دوست  »من  گفت:  بخش  این  ابتدای  در  وارثی 
داشتم شما صحبت... من صحبت.

یعنی من سوال کنم شما جواب بدهید.
که... اصاًل قانون جامع حمایت از معلوالن را دیده اید؟ 
)متأسفانه هیچ کدام از خبرنگارهای حاضر ندیده بودند.( 
و ادامه داد: یعنی اعتقادم بر این است خبرنگاری که در 
نه من  ایشان سوال کند.  باید  مجموعه تالش می کند 
یادداشت  یا  بنویسند  یعنی  بدهند.  پاسخ  ایشان  بگویم 

بردارند!
در توضیح اجرایی نشدن قانون 3 درصد اشتغال: 
وارثی با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی نسبت به 
برای  »دالیلی  گفت:  اند  شده  وارد  کمرنگ  قضیه  این 
خودشان دارند، می گویند وقتی در سطح کشور 10 نفر 

استخدام داریم. 3 درصد آن چقدر می شود.

-  به نظر شما قانون ایراد ندارد؟ نباید 
اصالح شود؟

وارثی )با لبخند(: ایراد قانون را من نمی توانم بگیرم، 
باید برود در مجلس.

پیک توانا: شما نمی توانید به عنوان واحدی که شامل 
این قانون می شود، پیشنهاد اصالح قانون را بدهید؟

وارثی: ما پیشنهاداتمان را دادیم، مجلس هم می رود، 
پیگیری هم می شود. اینطور نیست که بالتکلیف بماند 

عرض کردم به تأخیر می افتد.
نحوه ی جذب اعتبار بیمه ی سهم کارفرما

ماه   3 هر  کارفرما  سهم  ی  بودجه    -
یکبار می آید؟

وارثی: بله هر 3 ماه یکبار از ابتدای سال باید پیش 
بینی کنیم.

پرداخت می  آخر سال  ها  بیمه  - چرا 
شود؟

به  واریز  و  دولت  خزانه  از  پول  سازی  آزاد  وارثی: 
بین  توزیع  و  ها  استان  به  ابالغ  و  بهزیستی  حساب 

شهرستانها کار را طوالنی می کند!
…

تشکلهای  مردمی،  های  مشارکت  معاون  پایان  در  و 
غیردولتی و اشتغال بهزیستی استان قزوین و در پاسخ 
اینکه باالخره سوالهای ما را کی  خبرنگار پیک توانا به 

پاسخ می دهید گفت:
مطبوعات  قانون  طبق  خواستم  می  »من 
بگویید  و  کنید  عذرخواهی  بدهم،  را  پاسخشان 

چون از خودمان هستید من هم گذر کردم.«
پایان  به  اینگونه  توانا  پیک  سواالت  ماجرای  و 

نرسید.
صدیقه مالیی     

هفته بهزیستی و بازار داغ مصاحبه های مطبوعاتی

چون از خودمان هستید پاسختان را نمی دهیم
گزارشی متفاوت از مصاحبه مطبوعاتی معاون مشارکت های مردمی، سازمان های غیردولتی و اشتغال بهزیستی استان قزوین
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 صباح فتحی 19 ساله از سنندج  

وضعیت جسمی : جسمی حرکتی

که  کسانی  مخصوصا  معلوالن  به 
مسکن   باید  هستند،  خانواده  سرپرست 
که  هم  کسانی  برای  بگیرد،  تعلق 
یا  خرجی  برای  میتوانند  مجردهستند 
معلوالن  خانه  بدهند.  اجاره  هرچیزی 
سرویس  باشه.  نداشته  پله  مطلقا  باید 
بهداشتیش باید راحت و بدون اذیت باشد. 

ساغر 27 ساله از  همدان

وضعیت جسمی: جسمی حرکتی

ثبت  نتوانستم  کردم  کاري  هر  من 
یا  و  باشه  داشته  پارتي  کي  هر  کنم.  نام 
صد بار بره و بیاد شاید درست بشه. اونم 
فقط شاید. به درد نمي خوره چون عدالت 

نیست. 

فاطمه  32 ساله  ا ز  اصفهان

وضعیت جسمی:جسمی حرکتی

 به نظر من یک معلول مثل بقیه آدم 
ها حق زندگي راحت و بي درد سر داره و 
باشه.  داشته  آرامشگاه  و  باید یک سرپناه 
چرا از حاال با وضع معلولیتش نگران آینده 
باشه مسکن یکي از مسائل مهم در زندگي 
یک فرد است ولي براي یک معلول سختي 
ها  ساختمان  بیشتر  و  داره  زیادي  هاي  

اتاق  پله،  نظیر  از  نیست  سازي  مناسب 
وضعیت  مناسب  باید  و...  حمام  حتي  و 

معلول ساخته شود. 
 

نجمه  20 ساله از اصفهان

وضعیت جسمی: جسمی حرکتی

از دغدغه های معلولین داشتن  یکی 
یک مسکن مناسب سازی شده است که 
بتوانند به راحتی و با حفظ استقالل فردی 
در آن مسکن زندگی کنند. به نظر من باید 
شرکت های ساختمان ساز به طور جدی 
با هدایت سازمان های مربوطه در مناسب 
تالش  معلولین  مخصوص  مسکن  سازی 
مسکن  برای  مشکلی  آینده  در  تا  کنند 
معلولین  از  بعضی  البته  نباشه.  معلولین 
جهت  در  هستند  مسکن  دارای  که  هم 
مناسب سازی آن باید از دولت تسهیالت 
براشان مناسب  آنها  رفاه  بگیرند و مطابق 
نظر  از  باید  معلولین  مسکن  بشه.  سازی 
باشه، دربهای  تردد، هموار و فاقد مشکل 
ورودی و دربهای اتاق ها باید مناسب برای 
عبور ویلچر باشه. در داخل منزل پستی و 
بلندی وجود نداشته باشه. مسکن معلولین 
باید فاقد پله و در صورت وجود پله دارای 
های  سرویس  و  باشه  باالبر  یا  آسانسور 
بهداشتی باید بطور کامل مناسب استفاده 

معلولین باشه .

علی کرمی 29 ساله از تهران

وضعیت جسمی: جسمی حرکتی

صد در صد معلولین باید مسکن ویژه 
تصمیم  که  من  مثل  یکی  باشن.  داشته 
باید  گرفتم  شدن  مستقل  واسه  جدی 
امکاناتم فراهم باشه. از نظر امکانات رفت 
و آمد که آسانسور داشته باشه، ویلچر رو 
باشه، امکانات وسایل آشپزخونش مناسب 
باشه، امکانات سرویس بهداشتیش مناسب 

با شرایط معلولین باشه و.........

طناز 23 ساله از تهران

وضعیت جسمی: جسمی حرکتی

به  که  بابت  این  از  داشتن  مسکن 
معلول احساس استقالل، اعتماد به نفس و 

خودکفایی می ده خیلی خوبه.
داره،  مستقل  مسکن  کسی  وقتی 
مسلما مجبوره تمام کارهای اون خونه رو 
خودش انجام بده. برای همین هم خیلی 
راحت تر از پس کارهاش بر میاد و چون 
بیشتر مشغوله، کمتر به نکات منفی فکر 

می کنه.
به سرویس های بهداشتی  در مسکن 
پا  بشه.  بهتر  که خوبه  میشه  توجه  کمتر 
نوع  به  بسته  البته  همینطور.  هم  دریها 

معلولیت بهینه سازی هم فرق داره.

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 
درج  معلوالن(  ویژه  اجتماعی  )مسایل  شده 

نماید.

دیدگاهای  توانید  می  عزیز  دوست  شما 
شخصی خود را به صورت نامه یا فکس به دفتر 
شماره  به  پیامک  قالب  در  یا  و  ارسال  مجله 

30007545 ارسال نمایید .
بهشتی-  شهید  بلوار   - قزوین   : نشانی 

کانون توانا 

تلفکس 02813339212 
موضوع این شماره: مسکن و معلوالن.

موضوع شماره بعد : معیارهای معلوالن.
تاالر گفتگو، دیدگاههای  نظرات درج شده در 

شخصی مخاطبان است

دوستان و همراهان همیشگی 
پیک توانا
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وضعیت جسمی: 

جسمی حرکتی

معلولین چه فرقی با غیر معلولین 
دارند؟

خب  خواد،  می  خونه  سالم  اگه 
انسان  دو  هر  خواد  می  هم  معلول 
دارند.  مشترک  نیازهای  و  هستند 
نوع  به  بسته  هم  ویژگی  لحاظ  از 

معلولیت خیلی فرق می کنه.

غزل 28 ساله از  بندرعباس

وضعیت جسمی: 

جسمی حرکتی

مسکن  اگه  معلولین  من  نظر  به 
و  خوبه.  خیلی  باشند  داشته  مستقل 
از  هم  بهشون.  میشه  بزرگی  کمک 

لحاظ جسمی و هم روحی !
به نظر من مناسب سازی مسکن 
ولی  داره.  معلولیت  نوع  به  بستگی 
ناتوان جسمی  اشخاص  برای  کل  در 
فاقد  باید  حداقل  منازل  این  حرکتی 

پله و هر گونه رمپ نادرست باشه .
آسانسور،  بودن  دارا  در صورت  و 
بهتره آسانسوری با ظرفیت باال و برق 

اضطراری باشه  . . .

ترانه 28 ساله  از  تهران

وضعیت جسمی: 

جسمی حرکتی

به نظر من یه مسکن برای معلول 
از واجباته. چون یک معلول حاال چه 
زمانی  کم،  چه  شدید  معلولیت  با 
مستقل  ازخانواده  بخواد  که  میرسه 
بشه. پس به یک جا و مکان مستقل 

هم احتیاج داره.
حاال این که این مسکن باید چه 
بسته  نظرم  به  باشه،  داشته  شرایطی 
به نوع معلولیت داره. ممکنه یک نفر 
با 20 درصد معلولیت بتونه از پله باال 
بره و خب براش زیاد مهم نیست که 
خونش کدوم طبقه باشه. ولی زمانی 
هست که یک معلول عصایی باشه یا 
براش مهمه که  .... خب   یا  ویلچری 
سازی  مناسب  نظر  ازهمه  مسکنش 

شده باشه .

بهروز  امامی 30 ساله 

از  مازندران 

وضعیت جسمی: 

جسمی حرکتی

بیشتر معلولین میتونن به صورت 
داشته  تری  راحت  زندگی  مستقل 

باشن و صاحب مسکن بشن.
اساس  بر  سازی  مناسب  خب 
رمپ  داشتن  من  برای  معلولیته.  نوع 
نبودن  مناسب  دستشویی،  در  جلوی 
پادری، حمام استاندارد، تخت مناسب 

کمتر  ارتفاع  و  مناسب،  ارتفاع  با 
کابینت ها همچنین پنجره ها میتونه 
بیشترین تاثیر رو روی زندگیم بزاره. 
در منزل هم اگه اتوماتیک باشه خیلی 

خوب میشه منظورم در پارکینگه.

علی مهدی نژاد 30 

از  آذربایجان دانشجو  شاغل

وضعیت جسمی: 

جسمی حرکتی.

برای  چه  مسکن  من  نظر  به 
افراد سالم و چه افراد معلول ضروری 
است. ولی محیط آن باید فرق داشته 
مهم  از  یکی  آسانسور  مثال  باشد. 
ترین ضروریات است. شرایط محوطه 
و عصایی  ویلچری  افراد  برای  بیرونی 
راحت باشد. در مجموع محیط داخلی 

و خارجی بدون پله باشد.

محبوبه 27 ساله از  اصفهان

وضعیت جسمی: 

جسمی حرکتی

تفاوت  معلولین  مسکن  مسلما 
های عمده ای با مسکن عادی داره. 

و صد در صد معلولین خوبه که 
صاحب خانه ای باشند که متناسب با 
وضعیت آنها باشد هم به لحاظ تردد 
امکانات،  از  استفاده  لحاظ  به  هم  و 
بنا بر نوع معلولیت هر فرد. اما نقطه 
معلولیت  تمام  برای  مشترک  ی 
سازی  مناسب  اول،  ی  درجه  در  ها 
باشد  می  تردد  لحاظ  به  ساختمان 
به  توان  می  بعدی  های  درجه  در  و 
نیاز  مورد  ملزومات  و  لوازم  طراحی 
برای  آنها  از  بهینه  استفاده ی  جهت 

هر فرد معلول پرداخت...

فرزانه  28 ساله  از  بوشهر

وضعیت جسمی: 

جسمی حرکتی

خب من فکر میکنم ما هم حق 
رو  خودمون  نباید  و  داریم  زندگی 
خودمونو  چی  همه  واز  کنیم  محروم 
بقیه  برخورد  دیدن  با  و  بکشیم  کنار 
ونمی  متفاوتیم  ما  که  بگیم  ها  آدم 

تونیم چون بقیه میگن.
حمایت  قانون  باید  من  نظر  به   
مورد  در  ویژه  به  معلوالن  حقوق  از 
مناسب سازی اماکن عمومی در همه 
به  ما  مشکالت  بیشتر  بشه.  اجرا  جا 

خاطر پله ها ست.
اما خونه معلولین باید راهروهاش 

برای عبور ویلچر مناسب باشه .
اصال پله نداشته باشه.

باشه  بیرونش  در  مناسبی  رمپ 
بازی  سره  سر  یکم  خواست  اگه  که 

کنه با ویلچربتونه.
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خیلی ها مطمئن هستند که می توانند در خیابان 
یا  و  سازند  برآورده  را  خود  روزمره  نیازهای  بروند،  راه 
ممکن  زمان،  از  ای  بازه  در  یا  ناگهان  ولی  کنند.  ورزش 
ناگهانی،  بیافتد. جراحتی  اتفاقی پیش بینی نشده  است 
تومور، عوارض بیماری ها و عمل های جراحی ممکن است 

منجر به قطع عضو هر شخصی شود. 
افراد شگفت انگیز زیر انتخاب کرده اند که در برابر 
شجاعت  و  مالیمت  با  خود  شده  قطع  عضو  های  چالش 
برخورد کنند و شوق کمک به دیگران را در خود پرورش 
بخش  الهام  جایی  هر  در  فردی  هر  برای  اینان  دهند. 

هستند. 
  

هیدر میلز: هیدر ان، خانم مک کارتنی )متولد 12 ژانویه 
کارتنی  مک  پائول  بیتل  سابق  همسر  عنوان  به  که   )196۸
است.  انگلیسی  سابق  زیبایی  مدل  و  فعال  شود  می  شناخته 
افزایش  و  به قطع عضو شدگان  متعددی در کمک  که سوابق 
در  دارد.  و حقوق حیوانات  های جنگی  مین  به  نسبت  اگاهی 
سال 1993 میلز با موتورسیکلت پلیس تصادف کرد که بر اثر 
جراحات وارد شده مجبور شدند پای چپش را از زانو به پایین 

قطع کنند.  
  

بتانی همیلتون: بتانی میلیانی همیلتون )متولد ۸ فوریه 
از  ماندن  زنده  از  پس  که  است  آمریکایی  سوار  موج   )  1990
حمله کوسه و قطع بازوی چپش معروف شده است. همیلتون 
از آن حمله به موج سواری خود  بی باک، دقیقا ۸ هفته پس 
ادامه داد. در جوالی 2004 او جایزه ESPY را به عنوان بهترین 
ورزشکار بازگشته به میادین ورزشی را دریافت کرد. این قطع 

عضو شگفت انگیز کمکش کرد تا موج سوار حرفه ای شود.  

قله  که  است  معلولی  اولین   )1949 )متولد  ویتاکر:  تام 
اورست را فتح کرده. در سال 19۷9 پای راست ویتاکر پس از 
از سه دوره  اتومبیلی قطع شد. در سال 199۸ بعد  با  تصادف 
تالش ناموفق، به آرزوی دیرینه خود جامه عمل پوشاند و قله 
را فتح کرد. در سال 19۸1 موسسه C.W.HOG که در مورد 
ورزش های بیابانی و در طبیعت هستند را در ایداهو تاسیس 
کرد. این پیروزی راضیش نکرده و درصدد است تا بلند ترین قله 

ها را در تمام قاره ها فتح کند. .

تد کندی جی آر: )متولد 26 سپتامبر 1961( بزرگترین 
علت  به   19۷3 در  است.  کندی  تد  امریکا  سابق  سناتور  پسر 
قطع  روز  در همان  پای چپش شدند.  قطع  به  مجبور  سرطان 
شدن پا، کندی شگفت انگیز فوق لیسانس خود را از دانشگاه 
ییل و دکترای حقوق را از دانشگاه حقوق کانکتیکات دریافت 

کرد.
 

کیسی پیرتی: )متولد 16 جوالی 1966( بازیگر و بدلکار 
بود که در 19 سالگی بر اثر تصادف با اتومبیل از زانو به پایین 
در  داد.  دست  از  را  بسکتبال  بورسیه  همچنین  و  راست  پای 
واشنگتون  به  کالیفرنیا  سانتیاگو-  اسکیت  مسابقه  در   1993

برنده شد و ورزش های سه گانه را نیز انجام می دهد.   
هاوایی  اهل   )1924 سپتامبر   ۷ )متولد  اینوی:  دنیل 
است و مدال افتخار دارد و به مدت 40 سال در سمت سناتور 
ارشد بوده. دست راستش را در جنگ از دست داده  و با عنوان 
در سر  را  آرزوی جراح شدن  بازنشسته شد.  ارتش  از  کاپیتان 

علوم  و  بازگشت  دانشکده  به  عضو  قطع  خاطر  به  ولی  داشت 
سیاسی خواند.  او در مقابله با حزب محافظه کاران که بدنبال 
این  که  داشت  مهمی  نقش  بودند  ای«  هسته  »اختیار  اجرای 
طرح باعث متوقف شدن اطاله کالم و دیگر روش های تاخیری 

در دفاع از یک الیحه می شد. 

سناتور   )1942 اگوست   24 )متولد  کلالند:  مکس   
امریکایی است که در جنگ ویتنام معلول شد. ستاره نقره ای 
و برنزی به او پاداش داده شد. یک ماه از اعزام شدنش نگذشته 
انفجار  و  برداشت  را  بود  افتاده  از دستش  نارنجکی که  بود که 
ناشی از آن هر دو پا و یک دستش را قطع کرد. همچنین یکی 

از منتقدان مصصم جنگ در عراق است.     

ایمی مولین: )متولد 19۷6( ورزشکار، بازیگر زن و مدل 
مد امریکایی است. علي رقم قطع هر دو پایش،  به خاطر دست 
آوردهای خیره کننده ورزشی اش معروف شده است. به علت 
سال  یک  فقط  که  زمانی  نی  نازک  های  استخوان  بدون  تولد 
داشت پاهایش را قطع کردند. هنگامی که به دانشگاه جرجتون 
می رفت با ورزشکاران دو میدانی سالم مسابقه داد و در سال 
طول  پرش  و  متر   100 دو  در  را  پاراالمپیک  رکورد   1996

شکست.    
  

ژوئن   2۸ فوت   -195۸ جوالی   2۸ )تولد  فاکس:  تری 
19۸1( ورزشکار کانادایی بود و فعال در زمینه معالجه سرطان و 
فعالیت های انسان دوستانه. در سال 19۷۷، به سرطان استخوان 
دچار شد و پای راستش چند سانتی متر باالتر از زانو قطع شد. 
بنیانگذار ماراتن امید بود که مسابقه ای دو به دور کانادا است 
و با هدف جمع آوری پول برای تحقیقات بر روی سرطان انجام 
می شود. فاکس با پای پروتزی خود می دوید. از او به عنوان 
یکی از بزرگترین قهرمانان کانادایی یاد می شود و هر سال در 
ماه سپتامبر بصورت بین المللی افراد زیادی در مسابقه دو تری 
فاکس شرکت می کنند که بزرگترین اتفاق یک روزه به منظور 

جمع آوری پول برای تحقیق بر روی سرطان است. 
  

ریک آلن: ) متولد 1 نوامبر 1963 ( در انگلستان متولد 
شد و در گروه موسیقی راک  دب لپارد طبل می زد. و به علت 
ادامه فعالیت در گروه موسیقی پس از قطع کامل دست چپش 
شهرت پیدا کرد. در شب سال نو 19۸4 در هنگام مسابقه دادن 
با دیواری  اتومبیل از دستش خارج شد و  با دوستانش کنترل 

سنگی تصادف کرد و دست چپش قطع شد. 

ترجمه: سعید ضروری
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لعنت  زمان  و  زمین  به  آنکه  جاي  به 

باعث  معلولیت  آنکه  جاي  به  ؛  بفرستد 

بیماریش  مورد  در  شود   افسردگیش 

اختیار  در  را  تجارب خود  تا  نویسد  مي 

خودش  قول  به  دهد.  قرار  دیگران 

حالم  و  شده  متوقف  بیماریم  »شکرخدا 

وبالگ  این  ایجاد  از  ام  انگیزه  خوبه. 

آشنایی دیگران با این بیماری و تجربیات 
خود من است.«

در قسمتهایي از این وبالگ مي خوانیم:

کوچک  اگر  حتی  اصل،  جواهر  یک 

و  خورده  ترك  یا  باشد  کهنه  باشد، 

از  چیزی  و  است  اصل  هم  باز  شکسته، 

ارزشش کم نمی شود.

اّما یک چیز بَدل، حتی اگر مثل الماس 

بدرخشد باز هم بَدل است.

در زندگیت همیشه خودت باش، اصل 
باش.

مطمئن باش اینطوری کالم و رفتارت به 

بیشتر می  و  بیشتر می نشیند  دل همه 

درخشی؛ درست مثل یک تکه جواهر.
.....................

بیماران  برای  غذایی  رژیم  درتنظیم 

دیستروفی عضالنی که وزن آنها طبیعی 

چند  به  باید  ندارند  وزن  اضافه  و  است 

نکته ضّروری توّجه نمود :

است  الزم  عضالت  تحلیل  دلیل  به 

پروتئین  عضالنی  دیستروفی  بیماران 

کافی و حتی بیشتر از نیاز افراد معمولی 

پروتئینی  غذاهای  چون  کنند.  دریافت 

عالوه بر کمک در بازسازی بافت ها باعث 

کاهش اشتهای فرد نیز می شود.

منابع غذایی پروتئینی حیوانی مانند : 

گوشت، مرغ، ماهی، تخم مرغ و لبنیات

منابع  عنوان  به  البته  دارند  ارجّحیت 

قارچ  و  از حبوبات، سویا  میتوان  کمکی 

یک  روزانه  مصرف  با  نمود.  استفاده  نیز 

لیوان شیر، 3 پیاله متوسط ماست، یک 

متوسط  پیاله  یک  گرمی،   30 پنیر  تکه 

و  لپه  نخود،  عدس،  مثل  پخته  حبوبات 

 150 حدود  و  مرغ  تخم  عدد  یک  لوبیا، 

تا 200 گرم انواع گوشت پخته می توانید

میزان  که  باشید  داشته  اطمینان 

پروتئین کافی و حتی بیشتر از نیاز افراد 

معمولی برای فرد بیمار فراهم می شود.

http://www.myopaty.persianblog.ir
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امام  نزدیکي هاي  تجریش،  در منطقه 
به  قدیمي.  است  عمارتي  )ع(،  صالح  زاده 
قدمت عشق نه، به وسعت عشق. در کوچه 
آن  از  گاه  هیچ  بداني کجاست  اگر  که  اي 
شوي،  مي  آنجا  مقیم  و  روي  نمي  کوچه 
عمارتي است آشنا. به سر درش توجه مي 

کني:  
بجان زنده دالن سعدیا که ملک وجود

نیارزد آنکه دلي را از خود بیازاري
را  عمارت  زنگ  قبلي  با هماهنگي  اگر 
بزني چندان در پشت در معطل نمي شوي. 
خارج  از  پس  فقط  راهنمایي.  و  نگهباني 
شدن از عمارت متوجه مي شوي این همه 

مواظبت براي چیست.
لحظاتي  باید  شوي  که  حیاط  وارد 
از  قسمتي  اینجا  کني  باور  تا  کني  مکث 
و  انبوه  گیاهاني  و  درختان  است.  تهران 
صداي پرندگان. بله، اینجا قسمتي از تهران 
تهراني گهگاه دوست داشتني  است.  شلوغ 

و گهگاه .....
تندیس استاد را در مقابلت مي بیني. 
بعد از پایان بازدیدت متوجه مي شوي که 

کلمه استاد ........
دیواري بلند پر از گلدانهاي گل.

انبوه  درختان  سمت  به  را  ما  راهنما 
اینجا  من  خداي  برد.  مي  عجیب  آالچیقي  و 

کجاست؟!
صداي پرندگان را مي شنوي. بوي طراوت را 
را هم استشمام  تواني عشق  حس مي کني. مي 

کني. تعارف که نداریم، اینجا بهشتستان است.
به آالچیقي مي رویم که سالیان سال پیش، 
از  است.  بوده  بزرگان  با  استاد  هاي  محل جلسه 
فریدون مشیري گرفته تا شهید بهشتي و عالمه 

جعفري.
آرام صحبت کنید، اینجا مقدس است.

آالچیقي که با طراحي استاد به وجود آمده و 
کولري طبیعي است.

آقاي »پیدا« سالها دستیار استاد بوده است و 
حاال سالها است راهنماي مردمان دوستدار عشق 
گوید.  مي  استاد  هاي  عاشقانه  از  عشق  با  است. 

خشتهایي از جنس عشق

اين عمارت فروشي نیست!     

این عمارت  یاران همیشگي   ، به عالوه عشق  او 
هستند. ما را به دیدن حیاط و باغ عمارت دعوت 
مي کند. از عشق استاد به درختان این باغ مي 
گیاهان  همه  که  استاد  هاي  سوغاتي  از   . گوید 

نایاب بوده است.
و  کبک  قرقاول،  طاووس،  تواني  مي  اینجا 

چندین و چند پرنده عجیب ببیني. 
بوده  استاد  عهده  بر  زیبا  باغ  این  طراحي 
است. پس از بازدیدي کوتاه از باغ به سمت موزه 

این عمارت مي رویم. 
یک  سوار  است.  چهارم  طبقه  در  آسانسور 
متوجه  که  همین  شویم.  مي  قدیمي  آسانسور 
مي شویم این آسانسور چرخ دنده اي، هنر استاد 

است خیالمان راحت مي شود.
از  شویم.  مي  داشتني  دوست  موزه  وارد 

مدارکي قاب شده تا عصاهاي استاد.

سوربن  دانشگاه  از  مدرک  ساله  سه  گرفتن 
فرانسه!

جایزه اي که »ژنرال دوگول« فرانسویها آن 
از  اي  تنها گوشه  اما آن مدرک  است  نگرفته  را 

افتخارات استاد است.
یک عکس قدیمي از المپیک برلین بر دیوار 
نصب شده است. سوال که مي کنیم متوجه مي 

شویم استاد ، عکاس هم بوده است!
تصویري از هفت سین علمي که استاد براي 
زنده نگه داشتن فرهنگ ایراني ایجاد کرده است.

به راستي »حسابي« کیست؟
و  خانه  دیوارهاي  همه  کنار  در  که  استادي 
باغ، میله هاي کشیده تا همسرش که از »آرتروز« 
رنج مي برده، در مقابل غریبه ها از عصا استفاده 

نکند  و احیانا خجالت نکشد!
و  فرهنگي  انقالب  زمان  در  که  استادي 
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و  تحقیق  از  هم  باز  دانشگاهها  تعطیلي 
پژوهش دست نکشیده است.

ملی  قانون  کننده  تدوین  که  استادي 
مدیره  هیات  رییس  اولین  و  نفت  شدن 

شرکت ملی نفت ایران است.
استادي که بنیـانگــذار رآکتــور اتمی 
و پـایه گــذاری سـازمان انــــرژی اتمـی 

کشـور است.
استادي که تشکیل دهنده انجمن زبان 
فارسـی و بنیان گــذاری فرهنگستـان زبــان  

ایـــران  است.
کارگاه  اولین  گذار  پایه  که  استادي 
اتومبیل در کشور محسوب  ساخت قطعات 

مي شود.
ایستگاه  اولین  مؤسس  که  استادي 

هواشناسی در ایران است.
افتخارات  از  بسیاري  و  ها  این  همه 

دیگر.
انقالب،  پیروزي  از  پس  که  استادي  و 
نیاز کشور را در تحقیقات مي بیند.  عمارت 
خود را در گرو بانک قرار مي دهد تا مبلغي 
زمینه هاي  و  تحقیقات  براي  و  بگیرد  پول 
مختلف هزینه کند تا کشور بتواند روي پاي 

خودش بایستد.
هنگفتي  مبلغ  به  بدهي  آن  حال  و 
مي  افزوده  برآن  روز  هر  و  است  رسیده 
براي  حسابي  خانواده  روزي  شاید  و  شود 
آن بدهي مجبور شوند عمارت و حاال دیگر 

موزه پروفسور حسابي را بفروشند!
باورتان مي شود؟ خانه یگانه پروفسور 

حسابي دنیا شاید به فروش برسد!
باید باور کرد.

بدانیم.  را  خود  ملي  مفاخر  قدر  کاش 
آنکه  از  قبل  کاش  بشناسیم.  را  آنها  کاش 
خودشان  نام  به  را  ما  افتخارات  دیگران 

بزنند، افتخاراتمان را قدر بدانیم.

شوي  مي  متوجه  بازدیدت  پایان  در 
پروفسور  عظمت  براي  »استاد«  کلمه  که 

حسابي کلمه اي کوچکي است.
نگهبان  به  تواني  مي  فقط  رفتن  موقع 

جلوي در بگویي 
»مواظب خانه دکتر حسابي باش«

مرتضی رویتوند

پروفسور حسابي در کنار انیشتین
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  نـدا بـیات

سوم دبیرستان که بودم رفتن به مدرسه برام کابوس 
شده بود آخه چرا فقط من؟

به سختی راه می رفتم از مدرسه که وارد می شدیم 
می  پایین  را  سرم  گرفتم  می  محکم  را  مامان  دست 
که  دیگران  غریب  و  عجیب  های  نگاه  از  که  انداختم 
گاهی از روی ترحم بود، فرار کنم. احساس خیلی بدی 
به هیچ کس  کرد.  اذیتم می  ها  نگاه  داشتم سنگینی 
سالم نمی کردم و مستقیم میرفتم سر کالس. همیشه 
نیمکت اول اون گوشه کنار دیوار می نشستم که هم 
درس  برای  بتونه  دستیم  بغل  هم  و  باشم  تر  راحت 

جواب دادن و پای تخته رفتن آزاد باشه.
به  و  موندم  می  کالس  توی  تنها  تفریح  های  زنگ 
زندگی  های  سیاهی  به  و  شدم  می  خیره  سیاه  تخته 
فکر می کردم و زمانی به خودم می اومدم که یک بغض 

بزرگ باعث آزارم شده بود.

کالس  باید  من  بخاطر  چرا  که  زدن  می  غر  ها  بچه  گاهی 
طبقه اول روبروی دفتر را تحمل کنند؟

از کالس خارج  وقتی زنگ آخر می خورد همه به سرعت 
می شدن باز من می موندم و تنهایی و انتظار. انتظار شنیدن 
صدای پای مادر. وقتی از دور صدای پای مامان را می شنیدم 
که به کالس نزدیک میشد حس آزادی بهم دست می داد. از 

خوشحالی می خواستم پرواز کنم تا زودتر به مامان برسم.
توی خونه دیگه از نگاه های آزار دهنده خبری نبود.

خرداد ماه و زمان امتحان ها مشکل جدیدی به مشکالتم 
اضافه میشد. امتحانات در طبقه دوم  برگزار میشد. بیچاره 
های  عرق  برد.  می  باال  پله  پله  و  کرد  می  بغلم  باید  مامانم 

مامان یک طرف، نگاه های خیره و مبهم بچه ها یک طرف.
خدایا تو می دونی از همه اونایی که ساختمان ها و مدرسه 
ها و آموزشگاه ها را  جوری ساختن که این همه پله داشته 

باشه، متنفرم. لعنت به این همه پله.
نمی دونم شاید این فقط مشکل من بود. وجود پله توی هر 
مکانی کامال عادی به نظر میرسه و هیچ کس به فکر پاهای 

ناتوان من و کمر خسته مادرم نبود.
وقتی از پله ها باال می رفتیم تمام نگاه ها عجیب تر بود. 
می خوام بگم وقتی دیپلم گرفتم خیالم راحت شد که دیگه 
مجبور نیستم به زور و با سختی مدرسه برم. شاید اون روز 

بهترین روز زندگی من بود.
حاال که دوازده سیزده سال از اون روزها می گذره هنوزم 
و  باور  گروه  با  آشنایی  با  من  دنیای  ولی  ها هست  نگاه  اون 
مجتمع رعد عوض شد. حاال می دونم من تنها نیستم که روی 

ویلچرم به انتظار دویدن می مونم.
شاید جور دیگر باید دید....

ندا بیات
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چنین حکایت بکردندی که در روزگاران نه چندان دور در همین حوالی، جماعت ویلچریان و عصاییان - که در آن دوره به آنها معلوالن هم گفتندی - باز هم 
درگیر ماجرایی دیگر شدندی! ماجرایی بس عبرت آموز!

 در آن دوران قانونی تصویب شدندی که از آن قانون به عنوان »تسهیل در امر مقدس مسکن سازی برای معلوالن« یاد شدندی! بر اساس این قانون 
بسیار دوست داشتنی، این جماعت از بسیاری از معافیتها بهره مند شدندی و می توانستندی با تسهیالت ویژه به سرعت و به راحتی خانه دار شدندی! به آن 
جماعت بگفتندی که شما با طیب خاطر از این امکانات استفاده بکردندی و نگران بودجه اش نباشیدندی که ما برای آن ردیف بودجه قرار دادندی! )برای آنکه 
همه معنای ردیف بودجه را بدانستندی به فارسی گفتندی: پول ببودی خیالی نیست!( قانون توسط مدیران این بخش ) به علت اینکه در آن دیار بسیار بسیار 

مدیر ببودی از آنها به عنوان »مدیران مهربان یاد می کنیم تا اشتباه نشود(  ابالغ شدندی! و این تازه رنسانس زندگی معلوالن ببودندی! 
به گفته دایره آمار آن دیار از فردای ابالغ آن قانون توسط مدیران مهربان ، نرخ خواستگاری جوانان معلول )با ایمان قلبی به خانه دار شدن( 470 درصد 
افزایش داشتندی و البته سالیان بعد منابع غیر رسمی اعالم کردندی که 92 درصد از آن خواستگاریها به نتیجه نرسیدندی! خالصه همه آن جماعت با اعتماد به 
نفسی درخور توجه به همه گفتندی که ما خانه دار خواهیم شدندی! و برای آنکه همای سعادت بیش از پیش بر دوششان بنشیدندی طرحی را با عنوان »خانه محبت« 

را هم به آنها هدیه دادندی! بسیاری از این جماعت هم از شعف مضاعف، دست به تاسیس تعاونی مسکن زدندی تا به این امر مهم تسریع ببخشیدندی!
و فرجام کار آنکه آن جماعت، دست افشان و پای کوبان به دنبال گرفتن آن تسهیالت به ادارات مربوطه رفتندی و پس  چندین روز و شاید چندین ماه )که 
در آن دوران به این زمان »یه کم« گفتندی( متوجه شدندی که همان مدیران مهربانی که قوانین پرداخت تسهیالت را ابالغ بکردندی جلوی بودجه را بستندی! 

)در آن دوران به فارسی این موضوع را ترجمه نکردندی اما چندین قرن بعد آن را اینگونه ترجمه بکردندی: پول نداریم، اجرای قانون سیری چند؟(

مرتضی رویتوند

 اجرای قانون سیری چند؟
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اتحادیه مسکن کشور،  موسسان  هیات  نبی عضو  خادم 
مدیر عامل تعاونی مسکن جامعه معلوالن ایران و انجمن 
معلوالن  مسکن  زمینه  در  سالهاست  او  است.  نابینایان 
تالش می کند و حاصل تالشش را در نشاندن لبخند روی 
برای رفع مشکالت آنها  لبهای بچه های معلول و تالش 
از  تا  توانا می نشینیم  با پیک  او  می داند. پای گفتگوی 
چند  و چون تشکیل اتحادیه  کشور، اهداف و یا برنامه 
دارد  قرار  آن  راه  سر  که  مشکالتی  و  اتحادیه  این  های 

مطلع شویم.

-آقاي خادم نبي شنیده ایم که یک اتحادیه 
به نام اتحادیه مسکن در شرف تاسیس است و قرار است 
به کار کلیه تعاوني هاي مسکن معلوالن رسیدگي کند. در 

این مورد توضیح بدهید.
ابتدا باید بگویم اگر قرار باشد بحث مسکن معلوالن حل شود 
خواهد  پذیر  انجام  اساسي  قانون   44 اصل  اجراي  با  کار  این 
بود. این یعني امور مربوط به معلوالن به خود آنها واگذار شود. 
ما در همین راستا از آنجا که یک تجربه چند ساله در زمینه 
و  افتادیم  کشور  اتحادیه مسکن  ایجاد  فکر  به  داشتیم  مسکن 
معلوالن کشور  تعاوني هاي مسکن  کلیه  که  بود  این  هدفمان 
و  بحث مسکن  در  کافي  تجربه الزم  که  هایي  تعاوني  ویژه  به 
قوانین مربوط به آن ندارند را یکپارچه و متحد کنیم. و بر همین 
معلوالن  مسکن  هاي  تعاوني  اتحادیه  تاسیس  به  اقدام  اساس 
ایران کردیم. این اتحادیه هم اکنون مراحل پایاني ثبت خود را 
مي گذراند. طبق دستور العملي که ما در مالقات با مسووالن 
داشتیم از این پس تعاوني هاي مسکن معلوالن در کشور باید 

زیرمجموعه این اتحادیه قرار بگیرند.

که  داشتید  این  به  اشاره  صحبتهایتان  در   -
همه تعاوني هاي مسکن معلوالن کشور باید زیر مجموعه 
اتحادیه مسکن کشور قرار بگیرند. آیا این امر براي همه 

تعاوني ها الزامي است ؟
بله لزامي است و همه تعاوني ها باید زیر مجموعه این اتحادیه 
قرار بگیرند. به این علت که اتحادیه بتواند دستور العمل  ها و 
امکاناتي را که از دولت به نفع معلوالن جذب مي نماید را بین 
کلیه تعاوني ها به طور مساوي تقسیم کند. در واقع هر تعاوني 

مسکن اگر بخواهد از این خدمات و امکانات بهره مند شود باید 
زیر مجموعه اتحادیه قرار بگیرد.

گرو  در  آیا  فرمودید  که شما  این خدماتي   -
این است که اتحادیه مسکن به ثبت نهایي برسد و بعد 
هاي  تعاوني  اختیار  در  و  جذب  دولت  از  را  آنها  بتواند 

مسکن معلوالن بگذارد؟
بله براي گرفتن خدمات ، اتحادیه باید به ثبت نهایي  برسد و در 
مرحله بعدي تعاوني هاي مسکن معلوالن در سراسر کشور زیر 
مجموعه این اتحادیه قرار بگیرند. اما اتحادیه از همین االن  کار 
خود را تقریبا شروع کرده و ما در حال حاضر در حال مذاکره 
هستیم و به دنبال این هستیم که  پروژه 60هزار واحدي  که 
به  داده  معلوالن  به  را  آن  ساخت  قول  اخیرا  کشور  بهزیستي 

اتحادیه واگذار شود و اتحادیه مسکن آن را مدیریت کند.

- برای این مطلب که می گویید » کار معلوالن 
به معلوالن واگذار شود بهتر است » چه دلیلی دارید؟

ما بر این اعتقادیم که تنها معلول می تواند مشکالت یک معلول 
را درک کند. خیلی از دوستانی که در سازمان بهزیستی و در 
وزارت رفاه هستند شاید اصال واژه معلولیت را به درستی نمی 
در  آنها  از  خیلی  شاید  و  اند.  نکرده  زندگی  آن  با  و  شناسند 
با پیمانکار  با پروژه های مسکن معلوالن تنها بروند و  برخورد 
دانیم  می  معلول  افراد  ما  اما  ببندند  قرارداد  و  کنند  صحبت 
باشد. ما  باید دارای آسانسور  به معلوالن  که ساختمان مربوط 
از  باشد که ویلچر  به حدی  باید  می دانیم که عرض آسانسور 
آن عبور کند. ما می توانیم تصور کنیم اگر دو ویلچر همزمان 
بخواهند از این آسانسور استفاده کنند چه اتفاقی می افتد و ما 
می دانیم اگر برق ساختمان قطع شد و یا آسانسور به هر دلیلی 
از کار افتاد باید پیش بینی برق اضطراری و یا یک باالبر غیر از 

آسانسور را کرده باشیم.
به نظر من با توجه به این دالیل و با توجه به این که دولت در 
حال حاضر توجه ویژه ای به بخش خصوصی کرده بهترین راه 
برای این است که بحث مسکن معلوالن به اتحادیه مسکن که 
در واقع یک بخش خصوصی است واگذار شود. و نظارت از طرف 
سازمان بهزیستی صورت بگیرد و البته ما بسیار خوشحال می 
در  رفاه  وزارت  یا  بهزیستی  سازمان  از  نماینده  یک  که  شویم 
میان ما باشد و از نزدیک در جریان امور قرار بگیرد و مشکالت 

ما را به مسووالن انتقال دهد.

- اعضای هیات موسس اتحادیه مسکن کشور  
چه کسانی هستند؟

جامعه معلوالن به عنوان متولی، کانون معلوالن قزوین، جامعه 
گیالن،  استان  اصفهان،  استان  فارس،  استان   ، مهاباد  معلوالن 
موسس  هیات  بلوچستان،  و  سیستان  استان  مازندران،  استان 

اتحادیه را تشکیل می دهند.

اتحادیه  مجموعه  زیر  که  هایی  تعاونی  آیا   -
مسکن قرار بگیرند می توانند از خدماتی که به آن اشاره 

کردید استفاده کنند؟
بله. همینطور است. تعاونی هایی که زیر مجموعه اتحادیه باشند 
از خدمات آن می توانند بهره مند شوند. البته من در این جا باید 
اشاره کنم اگر تعاونی ها به اتحادیه بپیوندند خودشان نیز سود 
خواهند برد چرا که ما از طریق اتحادیه کشوری می توانیم لوایح  

ببریم  مجلس  به   رفاه  وزارت  طریق  از  را  معلوالن  به  مربوط 
زیر مجموعه  معلوالن  تعاونی های مسکن  تمام  اگر چنانچه  و 
این اتحادیه باشند طبیعتا ما در مساله قویتر وارد شده و می 

توانیم رای بیاوریم. به این ترتیب اگر تمام تعاونی ها در تمام 
امکانات  توان  باشند می  ما  زیر مجموعه  استانها  و  شهرستانها 
البته ما نمی خواهیم بگوییم که  از دولت گرفت.   را  بیشتری 
انجام داده  تا کنون کارهای خوبی هم  دولت کار نکرده دولت 
اما اینها کافی نیست. و قشری که با خانواده هایشان حدود 10 
درصد جامعه را تشکیل دهند باید خدمات بیشتری را دریافت 
کنند.  با اتحادی که از طریق اتحادیه مسکن می توان در بین 
تعاونی ها ایجاد کرد امیدواریم  بتوانیم لوایح و مصوباتی را از 
امر  این  و  کنیم.  جذب  را  بیشتری  امکانات  و  بگیریم  مجلس 
نیازمند آن است که  فراموش نکنند که اجرای اصل 44 قانون 
به قشر خاصی  و محدود  اساسی شامل معلوالن هم می شود 

نمی شود ، یعنی همسان سازی و برابر سازی امکانات.
و این برای خود سازمان بهزیستی هم خوب است چرا که اگر 
هزینه  بخواهد  تومان  میلیارد  ده  سازمان  خود  برای  امر  این 
داشته باشد و اگر به جای آن سازمان یک بودجه سالیانه 500 
اتحادیه همان  اتحادیه تخصیص دهد،  برای  را  تومانی  میلیون 
انجام  کار  این  وقتی  اینکه  داد. ضمن  خواهد  انجام  را  وظایف 
شود بحث اشتغال هم در البالی بحث مسکن برای معلوالن تا 

حدی قابل حل می شود.

در  را   ها  اتحادیه  ابتدا  همان  از  شما  چرا   -
تشکیل   سراغ  به  مستقیما  و  ندادید  تشکیل  استانها 

اتحادیه کشوری افتادید؟
اجرا می شد  این طریق  به  باید  منطقی  به صورت  مساله  این 
که ما می آمدیم در هر استان یک اتحادیه ایجاد می کردیم و 
بعد اتحادیه های استانی را جمع و آنها  را با همکاری اتحادیه 

کشوری را ایجاد می کردیم.
نگرفته  بازی  به  اینگونه  را  معلول  بچه های  تا کنون  اما چون 
بودند که این امر موجب شود افراد معلول سعی و خطا بکنند تا 
کار را یاد بگیرند لذا ما به این دلیل و به دلیل کم تجربگی افراد 
و  ایجاد کنیم  را  اتحادیه کشوری  ابتدا  معلول تصمیم گرفتیم 
بعد مسووالن استان را آموزش بدهیم و در مرحله آخر  اتحادیه 
های استانی را تشکیل بدهیم. و از آن به بعد کار در استان ها 
انجام شود. و اتحادیه مرکزی هم نظارتی روی کار اتحادیه های 

استانی داشته باشد.

دارد  وجود  راهتان  سر  که  مشکالتی  از   -
بگویید ؟

بروکراسی اداری 

- بیشتر توضیح بدهید 

کار معلوالن به 
معلوالن واگذار شود 
بهتر است 

ساختمان  که  دانیم  می  معلول  افراد  ما 
آسانسور  دارای  باید  معلوالن  به  مربوط 
آسانسور  عرض  که  دانیم  می  ما  باشد. 
باید به حدی باشد که ویلچر از آن عبور 
دو  اگر  کنیم  تصور  توانیم  می  ما  کند. 
ویلچر همزمان بخواهند از این آسانسور 
ما  و  افتد  می  اتفاقی  چه  کنند  استفاده 
و  شد  قطع  ساختمان  برق  اگر  دانیم  می 
یا آسانسور به هر دلیلی از کار افتاد باید 
باالبر  یک  یا  و  اضطراری  برق  بینی  پیش 

غیر از آسانسور را کرده باشیم

مصاحبه پیك توانا با یکی از اعضای هیأت مؤسس اتحادیه مسکن معلوالن
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اگر قرار باشد بحث مسکن معلوالن 
حل شود این کار با اجراي اصل 44 قانون 
اساسي انجام پذیر خواهد بود. این یعني 

امور مربوط به معلوالن به خود آنها 
واگذار شود.
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من با یک مثال ساده این موضوع را توضیح میدهم :
ما در قانون جامع معلوالن در ماده 9 تبصره ی 3 داریم که تعاونی 
های مسکن از پرداخت هزینه ی آماده سازی زمین و صدور پروانه 
ی ساخت معاف اند . من در این رابطه مدرک دارم و آنها را به 
شما نشان می دهم و حاضرم آنهارا به هر ارگان دولتی هم ارجاع 
بدهم .چیزی حدود 1۸0 نامه در این ارتباط نوشته شده . هزاران 
هزار ساعت کاری روی این مساله در ارگان های دولتی اعم از 
دفتر ریاست جمهوری، وزارت رفاه و وزارت مسکن و شهرسازی 
و مجلس کار شده و ما می بینیم که این مساله هنوز بعد از سه 

سال به ثمر نرسیده است .
اول رئیس  اکید معاون  اینکه  من خودم دستور  به  با توجه  و 
در  رحیمی  آقای  زمان  هم  و  داوودی  آقای  زمان  هم  جمهور 
این رابطه دارم اما می بینیم  این موضوع هنوز اجرا نمی شود.

- چه انتظاری از مسووالن دارید ؟
انتظاری که ما از وزارت رفاه و سازمان بهزیستی به عنوان متولی 
معلوالن داریم تنها این است که قدرت نظارتی خود را بیشتر 
یک  دهد  می  مسوول  مقام  یک  که  دستوراتی  برای  اگر  کند. 

کمیته ی پیگیری بگذارند کارها به راحتی انجام می شود.
چرا باید این طور باشد که من به شهر هشتگرد بروم و با اینکه 
زمین و حق قانونی دارم به من گفته شود تا پول ندهی زمین 
به تو نمی دهیم و اگر زمین خوب می خواهی باید پول خوب 
بدهی یا بگویند اینجا صف نانوایی است زنبیل هارا گذاشته اند 

هر کس زنبیلش را گذاشته یعنی پولش را زودتر داده است.

- نظرتان در مورد نهضت مسکن چیست؟
انجام  ناپخته  خیلی  متاسفانه  اما  خوبیست  کار  بسیار  کار  این 
شد ما امیدوار بودیم که در این رابطه با مهدهایی که دربحث 
معلولیت سالهاست فعالیت می کنند هماهنگی هایی انجام شود 
و بعد هر گونه اقدامی صورت بگیرد. منتها این کار عملی نشد 
ما در حال حاضر با مسووالن بهزیستی کشور و وزارت رفاه طی 
جلساتی در حال بررسی بیشتر این مساله هستیم و سعی داریم 
که این کار کارشناسی تر پیش برود اگر مسووالن می خواهند حرفی 
را که می زنند عمل کنند باید تعامل خود را با NGO ها به ویژه  

NGO های متخصص در این زمینه بیشتر کنند.

- سازمان بهزیستی کشور اعالم کرده که تا 
بماند.  خانه  بدون  که  نداریم  معلولی  هیچ  آینده  3سال 
فکر می کنید این وعده تا 3سال آینده عملی می شود ؟

آرزو می کنیم که این کار عملی شود اما نه قطعا این کار عملی 
نخواهد شد. معلولین در کشور حدود بین  دو میلیون و هفتصد 
اطالعاتی  بانک  در  رقم  این  اما   هستند  نفر  هزار  هشتصد  تا 
بهزیستی از یک میلیون و دویست هزار نفر تجاوز نمی کند و 
این یعنی بسیاری از معلولین هنوز شناسایی نشدند و از میان 
آنچه که شناسایی شده تنها شش درصد مستمری دریافت می 
کنند  ما در حالت ایده آل و آرمانی آرزو می کنیم که هر کسی 
با هر سمتی هر صحبتی که می کند صحبت و وعده اش عملی 
شود اما باید گفت که با انشاء اهلل گفتن کار درست نمی شود 
سازمانهای  با  تعامل  رفاه  وزارت  و  بهزیستی  موفقیت  راه  تنها 

مردم نهاد است.

برای  که  ایم  شنیده  گاها  نبی  خادم  آقای   -
سکونت  و  بودن  بومی  بحث  معلوالن  شدن  دار  مسکن 
باالی 5 سال و 10 سال در محل سکونت فعلی را مطرح 
برای معلوالن  این شرط   اند. همانطور که میدانید  کرده 
مشکل آفرین است چرا که معلوالن به ویژه آنها که در 
روستاها زندگی می کنند برای تحصیل شغل و پیشرفت 
نیازمند مهاجرت به شهرها هستنند. برای این مساله چه 

صحبتی دارید آیا این شرط را صحیح می بینید ؟
البته بحث مهاجرت که شما مطرح کرده اید بحث درستی است 
علت هم این است : فرد معلولی که  به شهرستان مهاجرت می 
تری  مطلوب  شرایط  به  و  کند  می  پیدا  بهتری  وضعیت  کند 

دست پیدا می کند .
اما ما می گوییم معلوالن اگر در همان جا که زندگی می کنند 
و حتی در روستاها بتوانند صاحب مسکن شوند باز به این هم 

رضایت داریم و از این مساله حمایت می کنیم.

- اگر قرار باشد دو مشکل را به عنوان اساسی 
مشکل  دو  آن  ببرید  نام  معلول  قشر  مشکالت  ترین 

کدامند؟
من هر وقت که در هر جلسه ای با مسووالن حضور داشتم این 
مساله را گفته ام که اگر 2 مشکل از معلوالن حل شود نیازبه 
و  دو مشکل، مشکل مسکن  آن  در  بود  نخواهد  چتر حمایتی 

اشتغال است.

- همان طور که می دانید تعاونی های مسکن 
به محض شروع به کار می توانستند 4 میلیون تومان به 
ازای  هر عضو از بهزیستی  هزینه ی آماده سازی زمین 
این  پرداخت  جلوی  اخیرا  ایم  شنیده  ما  کنند  دریافت 

مبالغ گرفته شده است آیا این موضوع صحت دارد ؟
خیر جلوی پرداخت این اعتبار بسته نشده است و تعاونی ها می 

توانند این هزینه را از مراکز بهزیستی دریافت کنند.
باید بگوییم این مبلغ برای تعاونی ها در سال ۸۷، 4 میلیون 
تومان بود که دکتر فقیه در سال ۸۸ آن را به 6 میلیون تومان 
اواخر سال ۸۸ وزیر رفاه این مبلغ را برای استان  رساند و در 

اصفهان تا 10 میلیون تومان افزایش داد.
پیرو همین مساله ما در تالش هستیم که این مبلغ را برای تمام 
استانها به صورت فراگیر درآوردیم تا از این طریق و از طریق 
طوالنی کردن دوره ی باز پرداخت وام مسکن بتوانیم کمکی به 

معلوالن بکنیم.
مستمری 32.500تومانی  یک  با  دانید  می  که  همانطور  چون 

در ماه نمی توان اقساط یکصد و ده هزار تومانی پرداخت کرد.

از  تنها  نه  شهرستانها  و  شهرها  بعضی  در   -
افزایش این مبلغ خبری نیست که اصل این مبلغ یعنی 
همان 4 میلیون تومان نیز به تعاونیها پرداخت نمی شود 
و گفته می شود که جلوی پرداخت این مبالغ از وزارتخانه 

گرفته شده. در این خصوص چه صحبتی دارید؟
البته بودجه و اعتبار مراکز بهزیستی به قدر کافی نیست. باید 
گفت: یکی از انگیزه های ایجاد این اتحادیه همین بود که ما 
لوایحی را تنظیم و از طریق وزارت رفاه به مجلس ببریم و از آن 
طریق بتوانیم بودجه های کافی را برای وزارت رفاه و سازمان 
ما  نگویند  دیگر  برود که  کار طوری پیش  و  بگیریم  بهزیستی 
می خواهیم امسال 60 هزار واحد مسکن بسازیم و بعد از مدتی 
بگویند بودجه یارانه ای این موضوع به حد کافی نیست و تنها 
برای 2000 واحد کافی است و گر چه حل کردن مشکل یک یا 
دو استان مشکل عمومی را حل نمی کند و مشکل باید ریشه 
ای حل شود اما ما به عنوان خدمت گذار معلوالن حاضریم در 
استانهایی که در این بحث کمتر همکاری می شود. با مسووالن 
استانی وارد مذاکره بشویم و از استانداران محترم بخواهیم این 
مبالغ را از محل بودجه های خارج از شمول استانداری پرداخت 

کنند.

- در مورد معلوالن عقب مانده ذهنی با توجه 
به این که با مشکالت  بیشتری مواجه هستند چه برنامه 

این  به  می شود  گفته  دانید  می  که  دارید؟)همانطور  ای 
از  آنها  چون  گیرد  نمی  تعلق  مسکن  افراد،  از  از  دسته 
به  آنها  دارشدن  و مسکن  نیستند  برخوردار  عقلی  ثقل 
یا  بهزیستی  نام سازمان  به  این صورت است که مسکن 
پدر و یا قیم این افراد لحاظ می گردد و شرط  این است 
مثل  اموالی  الاقل  یا  و  نداشته  مالی  تمکن  وي   پدر  که 
این  نام خود نداشته باشد (نظر شما در  به  خانه و ملک 

خصوص چیست ؟
این همان ظلمی است که متاسفانه به دلیل عدم وجود قوانین 
به معلوالن تحمیل می شود. باید بگویم که برای ما فرقی نمی 
کند که معلول جسمی – حرکتی باشد یا نابینا یا ضایعه نخاعی 
و یا ... و اتفاقا نظر ما بر این است که کرامت انسانی معلولی که 

معلولیتش بیشتراست باید بیشترحفظ شود.
و این گونه مشکالت  بر می گردد به کم کاری NGO ها. به 
را  قوانین  یکدیگر  اتحاد   با  نیستند  آنها حاضر  ترتیب که  این 

تنظیم کرده و به تصویب برسانند.
با  مجلس  در  معلوالن  از  حمایت  کنوانسیون  که  است  درست 
وزیر  و  رفاه  وزارت  از  باید  اما  رسیده  تصویب  به  آرا  اکثریت 
مجموعه آن سوال شود که در اجرایی شدن این کنوانسیون  چه 
کرده است؟ در پاسخ باید به NGO  ها بگویم شاید مسووالن 
ما گرفتاریهای خاص خود را دارند و به این دلیل نمی توانند به 
اجرایی شدن این کنوانسیون کمک کنند اما اگر آنها این کار 

را نمی کنند الزم است که خود NGO  ها وارد عمل شده و 
کار را پیش ببرند.

های  تعاونی  به  خواهید  می  که  را  آنچه   -
مسکن معلوالن بگویید.

کلیه  تعاونی ها می توانند انتقادات و پیشنهادات خودشان را 
به ما اعالم کنند.

ویژه  اتحادیه یک کمیته  در  ما  بدانند که  تعاونیها محرز  تمام 
دریافت  و  منطقی  و  معقول  پیشنهادات  کردن  اجرایی  برای 
انتقادات آنها ایجاد خواهیم کرد و حتی نتیجه پیشنهادات آنها 

را به خود تعاونیها اعالم خواهیم کرد.

- و اما حرف پایانی
درخواست دارم مسووالن، معلوالن را بیشتر باور کنند. به آنها 
اعتماد کنند. کارهای معلوالن را به خود معلوالن واگذار کنند. 
اجازه   . کنند  نظارت  کارشان  به  بلکه  نکنند.  رها  را  معلوالن 

بدهند خود معلوالن این مشکالت  را حل کنند.
تقاضا می کنیم که قدرت  به طور اخص  بهزیستی  از سازمان 
و  گیرد  کار  به  معلوالن  به  مربوط  قوانین  در  را  خود  نظارتی 
خود  اجرایی  بازوهای  عنوان  به  ها  تعاونی  و  ها    NGO از 
بیشتر کمک بگیرند. و با توجه به روحیه ای که بنده از دکتر 
اسفندیاری ریاست سازمان بهزیستی کشورسراغ دارم امیدوارم 

به آن چیزهایی که می گویند عمل کنند.

رقیه بابایی

 9 ماده  در  معلوالن  جامع  قانون  در  ما 
تبصره ی 3 داریم که تعاونی های مسکن 
از پرداخت هزینه ی آماده سازی زمین و 
صدور پروانه ی ساخت معاف اند . چیزی 
حدود 180 نامه در این ارتباط نوشته شده. 
هزاران هزار ساعت کاری روی این مساله 
در ارگان های دولتی اعم از دفتر ریاست 
و  مسکن  وزارت  و  رفاه  وزارت  جمهوری، 
می  ما  و  شده  کار  مجلس  و  سازی  شهر 
بینیم که این مساله هنوز بعد از سه سال 

به ثمر نرسیده است .

براي این کار ما با پیمانکاران داخلي و خارجي 
صحبت کرده ایم  و در حال بررسي این موضوع 
انبوه سازي و  دنیا بحث  در  ببینیم  که  هستیم 
هایي  شیوه  چه  با  و  چطور  را  سازي  صنعتي 
انجام مي دهند. به عنوان مثال در کشور ترکیه 
یک شرکت، 3 برج 57 طبقه را ظرف 7 ماه ساخت 
و تکمیل نمود. اگر قرار باشد این 60 هزار واحد 
به اتحادیه سپرده شود این کار را طبق متدها و 

تکنولوژي روز دنیا پیش خواهیم برد.
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در زمان جنگ  های داخلی آمریکا شرکت اسلحه سازی 
قراردادهایی  با  و  رسید  نیافتنی  دست  ثروتی  به  وینچستر 
که با دولت می بست، روز به روز متحول تر می شد و همین 
موضوع، آغاز داستانی شد که به نفرین خانوادگی آنها مشهور 
و در نهایت منجر به ساخت عمارت عجیب و غریب وینچستر 
شد که هنوز هم مرکز توجه بسیاری از مردم و پژوهشگران 

ماوراءالطبیعه است.
در سپتامبر سال 1۸62 در زمان اوج جنگ های ایالتی 
»ویلیام  ازدواج  جشن  میزبان  وینچستر  خانواده  آمریکا، 
ورت وینچستر«  و »سارا پاردی«  عروس ریزنقش، جذاب 
خانه  بعد  سال  چند  که  بودند  وینچستر  خانواده  گیرای  و 
معروف وینچستر را بنا نهاد ولی دلیل ساخت آن خانه بزرگ، 
متفاوت  کامال  دالیلی  او  بلکه  نبود  سارا  خانوادگی  پرستیژ 
باعث شدند خانه  و همین دالیل  آن داشت  برای  و خرافی 
خانه  به  و  غیرعادی شده  معماری  وینچستر صاحب چنین 

ارواح مشهور شود.
آقای  و  خانم  فرزند  اولین   1۸66 سال  جوالی  ماه  در 
بود  »آنی«  نام  به  دختری  نوزاد،  این  آمد.  به دنیا  وینچستر 
ولی این نعمت و رحمت الهی خیلی زود تبدیل به یک تراژدی 
از  از دنیا رفت.  نادری مبتال شد و  بیماری  به  شد زیرا آنی 
نظر سارا این آغاز نفرینی بود که دامن خانواده او را گرفت. 
او که در اندوه از دست دادن دخترش تا مرز دیوانگی پیش 
غم،  با  عزلت  و  تنهایی  در  و  می گریخت  مردم  از  بود  رفته 
هرگز  دیگر  وینچستر  خانواده  می کرد.  نرم  پنجه  و  دست 
بچه دار نشدند. مدتی بعد سارا به ناگاه تصمیم گرفت به خانه 
کند  آغاز  را  عادی  زندگی  یک  همسرش  درکنار  و  برگردد 
سل  به  مبتال  ویلیام  پیوست.  وقوع  به  دیگری  مصیبت  اما 
شد و در ماه مارس 1۸۸1 از دنیا رفت. سارا که بیوه شده 
بود، وارث بیست میلیون دالر ثروت )که در آن زمان ثروتی 
افسانه ای بود( و نیمی از کارخانه اسلحه سازی شد ولی این 
پول ها نمی توانست ذره ای از غم و اندوه سارا را که سوگوار از 
دست دادن دو نفر از عزیزترین کسانش بود، بکاهد. یکی از 
دوستانش که پریشان حالی شدید او را دید به او توصیه کرد 
اعتقاد به  پیش یک فرد  مدیوم  برود. آن زمان در آمریکا 
عالم ارواح و احضار روح بسیار متداول بود و عجیب به نظر 
نمی رسید شخصی که در وضعیت روحی سارا قرار داشت به 
این راه حل روی آورد. مالقات سارا با مدیوم، این تفکر او که 
نفرین، دامنگیر خانواده منچستر شده است را تشدید کرد و 

زندگی او را تا آخر عمر تغییر داد.
دارد  وجود  ویکتوریایی  عمارتی  آمریکا،  خوزه  سن  در 
است  وغریبی  مدیون چیزهای عجیب  را  تمام شهرتش  که 
این عمارت که در طی 3۸  که در معماری آن وجود دارد. 
سال )1922 تا 1۸۸4( توسط همسر ثروتمند آقای وینچستر 
رایفل ساخته شده، حاوی نکات بسیار جالب و آموزنده ای از 
چیزی است که بایدآن را » عدم معماری « بنامیم. خانم سارا 
وینچستر که ظاهراً یک آدم خرافاتی بوده، از طریق فالگیرها 
این  به  بودند،  شده  جمع  اطرافش  در  که  گوهایی  پیش  و 
اعتقاد عجیب رسیده بود که زندگی و مرگ وی بستگی به 
ادامه کارهای ساختمانی دارد که در خانه اش انجام می شود! 
شدن  قطع  صورت  در  می کرد  تصور  وی  دیگر،  عبارت  به 

عملیات ساختمانی زندگی او نیز به پایان خواهد رسید!
صرفنظر از انگیزه های خرافاتِی فعالیتهای ساختمانی که 
از صنعتگران را  از عمر خانم وینچستر و بسیاری  3۸ سال 
ایشان عمارتی است  به خود اختصاص داد، حاصل کارهای 
عجیب و باورنکردنی که امروزه یک محل توریستی به حساب 
این عمارت 160 اطاقه برخالف سایر خانه های هم  می آید. 

عصر خود دارای سیستم های مدرن گرمایی )کانالهای بخار 
و هوای گرم( چراغهای گازی که با فشار یک دگمه روشن 

می شوند، سه عدد آسانسور فعال و 4۷ عدد بخاری است.
جدای از مواردی چون سقف های گردان، کف پوشهای 
پنجره های  و  طال،  و  نقره  چلچراغهای  شده،  میناکاری 
خالقیت های  دهنده  نشان  کدام  هر  که  مشبک  شیشه ای 
زیادی  است، جای جای خانه شامل عجایب  فراوانی  هنری 
راه  باز می شوند،  دیوار  به  رو  که  هایی  پنجره  و  درها  چون 
بیشماری  تعداد  و  نمی شوند،  هیچ جاختم  به  که  هایی  پله 
بخاری، راه پله، در و پنجره اضافی، انواع سیستمهای گرمایی 

و غیره  است.
را مهم می کند، تجسمی  این عمارت  آنچه که بررسی 
است که می تواند در رابطه با وضعیت فعلی بسیاری از سازمانها 
و سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی آنها در ماایجاد نماید. در 
بلوکهای سیستمهای اطالعاتی  اگر زیرساختها و سازه  واقع 
اغلب سازمانها را با معادلهای ساختمانی آن جایگزین کنیم، 
به عمارتهایی نظیر وینچستر خواهیم رسید. عماراتی  دقیقاً 
زیادی  زمان  و  هزینه  و  داشته  آراسته  هر چند ظاهری  که 
جهت ایجاد آنها صرف شده است، ولی چون بر اساس معماری 
معینی بنا نشده اند، فاقد کاربری الزم بوده و در بهترین حالت 
به درد فعالیتهای توریستی و موزه ها می خورند. در این مورد 
می توان با دقت بیشتری به مشخصات این عمارت توجه کرد. 
با توجه به موارد فوق می توان دید که نکات زیر در رابطه با 

این عمارت قابل توجه هستند.
عمارت فوق در عین حالی که دارای اطاقهای بیشمار 
)به اندازه یک هتل(است، دارای سالنهای متعدد پذیرائی و 
غیره نیز هست که آن را از یک خانه مسکونی دور کرده و 

بیشتر به یک هتل شبیه کرده  است.
 در ساخت عمارت از هیچ نقشه فنی که نشان دهنده 
طراحی عمارت مورد نظر باشد استفاده نشده است. نقشه های 

موجود مربوط به بخشهای خاصی از عمارت است.
از  اعم  عمارت  مختلف  بخشهای  ساخت  و  انتخاب  در 

نیازمندیهای  به  غیره  و  پوش  کف  سقف،  پنجره ها،  درها، 
فعالیت های  اینکه  خاطر  به  صرفاً  و  نشده  توجه  واقعی 
به  اقدام  تجمالتی  دالیلی  به  یا  و  نشده  متوقف  ساختمانی 

انجام آنها شده است.
 3۸ سال برای ساخت عمارت صرف شده است.

 5،5 میلیون دالر صرف ساخت این عمارت شده است.
در  سیستمها:  و  سبکها  از  مختلفی  نسلهای  حضور   
این عمارت شاهد انواع سیستمهای گرمایی)سه نوع بخاری 
معمولی، سیستم بخار، و سیستم هوای گرم ( هستیم. عالوه 
بر آن عمارت فوق که تنها دارای دو طبقه است، دارای سه 
آسانسور مستقل است که راه اندازی آن بیشتر حالت تجملی 

و پرستیژ داشته است تا یک نیاز واقعی.
توسعه عمارت فوق بدون تخریب بسیاری از قسمت های 

اصلی آن مقدور نیست.
اطاقها  و  پله ها  راه  پنجره ها،  درها،  راهروها،  تعدد 
وضعیتی را بوجود آورده است که براحتی در آن گم میشوید. 
در واقع به همین دلیل این خانه از مدتها پیش به خانه ارواح 

جنگهای داخلی آمریکا معروف بوده است.
سارا وسواسی عجیب بر روی عدد 13 داشت و این عدد 

در »وینچستر هاوس« عددی مشخص و تکراری می باشد.
چهل پلکان که خیلی از آنها به هیچ جایی نمی رسد و به 

سقف ختم می شود. برخی از این پلکان ها 13 پله دارند.
باز  آن  کف  در  که  دارد  پنجره ای  اتاق ها  از  یکی   

می شود.
 دو تا از انبارها رو به دیوار باز می شوند و هیچ فضایی 

درون آنها نیست.
 یک در، باالی دیوار یکی از آشپزخانه ها باز می شود و 

ارتفاع ظرف شویی آن هشت فوت است.
برفراز  ارتفاع 14  فوتی  از درهای خانه در   یکی دیگر 

باغ گشوده می شود.
 در این خانه 4۷ شومینه دیده می شود که دودکش چهار 

تا از آنها به پشت بام نمی رسد و به دیوار ختم می شود. 
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ابیانه روستایی است از دره سر سبز برزرود، با آب 
کیلومتری  فاصله 50  در  معتدل کوهستانی،  و هوای 
جاده کاشان- نطنز. وضعیت طبیعی، بافت ساختمانی 
در  که  هایی  کاری  ریزه  اخرایی،  رنگ  با  ها  خانه 
ساختمان در و پنجره های خانه ها و هنر چوبی آن به 
کار رفته، لباس محلی خاص زنان و مردمانی با چهره 
های مهربان، عواملی است که نظر هر تازه واردی را 

جلب می کند.
به سه  بافت ساختاری خانه های روستا، مربوط 
قابل  نکته  است.  قاجاریه  و  صفویه  سلجوقیه،  دوره 
ندارد!  وجود  بست  بن  کوچه  ابیانه،  در  اینکه  توجه 
حرکت تند و شیب دار کوه ، خانه و باغ را از شمال به 
جنوب و بالعکس مرتبط می کند. ابیانه دارای 3 محله 
)پایین  »هرده«  »یسمون«،  باال(،  معنای  )به  »پل« 
ده( می باشد. ساختمان های کهن روستا با پوششی 
دامنه  یکنواخت  شیب  در  رنگ«  سرخ  »خاک  از 
بر  آتش  رقصنده  های  شعله  چون  کوه،  خاکستری 
دل خاکستر دیده می شود. این خاک سرخ خاصیتی 
در بردارد که هر چه باران بخورد محکم تر می شود 
درست مانند مردم ابیانه که در مقابل هجوم حوادث 
و مصیبت های طبیعی مانند زلزله و سیل به صبوری 
یک کوه و سر سختی یک صخره به مقاومت ایستاده 
اند و با عشقی که به سنت و معماری سرزمین اجدادی 
خود و به همه یادگاری های نیاکانشان داشته اند؛ در 

هر تعمیر، سبک بناهای آن را حفظ کرده اند. 
قدمت تاریخی ، معماری ویژه و بسیار ارزشمند، 
آداب و رسوم ، زبان و گویش و لباسهای اصیل و زیبای 
آنها  به آن موقعیت ویژه ای داده است. تاریخ مندرج 
بر روی درب های قدیمی و فرم بناهای تاریخی و سایر 
شواهد موجود، قدمت ابیانه را بیش از هزار سال نشان 
منبت  محراب  جامع  مسجد  شبستان  در  دهد.  مي 
تاریخ 4۷۷ هجری قرار  با  کاری چوبی بسیار زیبایي 

دارد. 
ویژگي های خاص معماری ابیانه

 گسترش روستا بر روی شیب کوه، باعث شده که 
از وزش بادهای شدید در امان باشد. این مساله برای 
بناها در مقابل فشارهای جانبی  محفوظ نگاه داشتن 

وهمین طور کنترل حرارت، نقش مهمی دارد.
 زمین های ابیانه از جنس سنگی یا رسی است 
و این مساله باعث مي شود که آبهای سطحی جذب 
مورد  و  شود  جاری  رودخانه  بستر  در  و  نشده  زمین 

استفاده کشاورزی و باغداری قرار گیرد. 
طبقه  سه  تا  دو  معموالً  روستا  های  ساختمان 
ارتفاع دارند و نحوه قرارگیری خانه ها در شیب کوه 
موجب شده که از طبقه دوم به باال منظره زیبای دره 
مشاهده شود، عالوه بر آن تابش نور خورشید و جریان 
داخلی  فضاهای  هوای  شدن  مطبوع  و  تهویه  به  هوا 

کمک مي کند. 

دره  بستر  در  غالباً  که  سیالبها  شدن  سرازیر 
مسیر خود را باز مي کنند و همین طور سیالب های 
کوهستان هایي که مشرف به روستای ابیانه هستند، 
عامل دیگری است که موجب استقرار روستا در مکان 

فعلی شده است.
در ساخت خانه ها که بر دامنه شمالی دره قرار 
گرفته اند ضمن تبعیت از فرم فیزیکی تپه، سعی شده 

که جهت رو به قبله کلیه ساختمان ها رعایت شود.
در معماری و تقسیم فضاهای داخلی اقلیم کاماًل 
مورد توجه بوده و برای جلوگیری از اتالف انرژی در 
فصول سرد و گرم سال تدابیر مختلفی در نظر گرفته 

مصالح  با  بیرونی  دیوارهای  از  استفاده  است.  شده 
خشتی به ضخامت زیاد، اندود کاهگل دیوارها و بام، 
سقف های چوبی و استفاده از گیاه »چزه« به عنوان 
عملکرده  چند  آن،  روی  بر  حرارتی  و  رطوبتی  عایق 
بودن فضاهای داخلی، مانند فضاهای زمستان نشین و 
تابستان نشین و همچنین استفاده از روزنه های کوچک 
جهت نورگیری، از دیگر راه حل هایي است که به معماری 
این روستا هویتی ویژه مي بخشد. درب ها و پنجره ها 
همه از چوب ساخته شده اند و در ساختمان های قدیمی 
چشم  به  زیبایي  و  ظریف  بسیار  چینی  گره  کارهای 

مي خورد.

خانه های ُاخرايی
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از  عبارتست  توانپزشکی  یا  پزشکی  توانبخشی 
جهت  در  که  درمانی  و  تشخیصی  اقدامات  مجموعه 
بهبود نقص عارض شده و پیامدهای ناتوان کننده ناشی 
از نقص در فرد معلول به انجام می رسد. این بخش از 
اقدامات توانبخشی بالفاصله پس از رؤیت نقص در فرد 
فرد  عمر  پایان  تا  بعضاً  و  آغاز می شود  به طور جدی 
تداوم آن حفظ می گردد. این اقدامات سه هدف عمده 

را دنبال می کنند:
1. ممانعت از افزایش نقص.

2. ممانعت از بروز ناتوانی ناشی از نقص.
در  توانبخشی  کمک  وسایل  کارگیری  به   .3

جهت کاهش ناتوانی در فرد.
بستگی  توانپزشکی  تیم  نیاز  مورد  اعضای  تعداد 
به نوع و شدت معلولیت، نیازهای فرد معلول و شرایط 
اجتماعی و خانوادگی وی دارد. این تیم شامل اعضای 
آن  پزشکی  گروه  که  باشد؛  می  پیراپزشکی  و  پزشکی 
شامل متخّصصان ارتوپدی، طّب فیزیکی و توانبخشی، 
سوختگی،  و  ترمیمی  اعصاب،  و  مغز  نورولوژی، 
باشد  می   … و  بینی  و  حلق  و  گوش  روماتولوژیست 
که بر حسب نوع بیماری در تیم شرکت می کنند. در 
تخّصصی  »کادر  عنوان  به  آن  از  که  پیراپزشکی  گروه 

توانبخشی« یاد می شود اعضای زیر حضور دارند: 
عوامل  از  استفاده  با  فیزیوتراپ  فیزیوتراپ:   .4
فیزیکی مانند نور، گرما، سرما و … و عوامل مکانیکی 
مانند تمرینات و حرکات، بیمار را در جهت استفاده از 
استقالل  و حفظ  اش  مانده  باقی  های  توانایی  حداکثر 

یاری می رساند.
هدف  استفاده  با  کاردرمان  یک  کاردرمان:   .5
حرکتی،  محدودیّت  دچار  که  را  افرادی  فعالیت  از  دار 
اختالل روانی- اجتماعی، ناتوانی های رشدی و یادگیری 
می  یاری  ناتوانی  بروز  از  پیشگیری  جهت  در  هستند، 

رساند.
6. ارتزیست-پروتزیست: کارشناس ارتز و پروتز 
عضوی از تیم توانبخشی است که پس از ارزیابی فرد به 
تجویز، طراحی و ساخت ارتز )وسایل کمکی( یا پروتز 
)اندام مصنوعی( با استفاده از اصول مهندسی در جهت 

افزایش کیفیت زندگی فرد مبادرت می ورزد . 
شناخت  علم  سنجی  شنوایی  سنج:  شنوایی   .7
شنوایی، فرایند شنیداری و اختالالت آن می باشد. یک 
شنوایی سنج وظیفه ارزیابی، تشخیص نوع و میزان کم 

شنوایی، بازتوانی و حفاظت از شنوایی را دارد.
تیم  در  درمان  گفتار  یک  گفتاردرمان:   .8
پردازد؛  می  گفتاری  اختالالت  درمان  به  توانبخشی 
یا  اشکاالت  از  دسته  آن  گفتاری  اختالالت  از  منظور 
نقص هایی هستند که بر روی زبان، گفتار، صدا و ریتم 

آهنگ صدا تأثیر می گذارند.

از  مراقبت  علم  بینایی سنجی  بینایی سنج:   .9  
بینایی و تشخیص اختالالت آن می باشد. یک بینایی 
سنج وظایفی از قبیل انجام آزمون های بینایی، تشخیص 
ارائه  و  و ساخت  بینایی  اختالالت  غیردارویی  درمان  و 

عینک های مربوط به عیوب انکساری را بر عهده دارد.
پرستار توانبخشی: این عضو از تیم فرد را در   .10
جهت استفاده از حداکثر ظرفیت های خود برای مراقبت 
با  وی  کند.  می  راهنمایی  و  هدایت  درمان،  و  شخصی 

جلوگیری  فشاری  زخم  بروز  از  بیمار  وضعیت  تغییر 
مفاصل،  حرکتی  دامنه  مخصوص  تمرینات  با  و  نموده 
از پیدایش عوارض ثانویه که در روند توانبخشی اختالل 

ایجاد می کنند، جلوگیری می نماید.

وحیدراشدی
کارشناس ارشد توان بخشی

قسمت دوم
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ماده 9 قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن به 
حل  هدف  با  و  است  پرداخته  معلوالن  مسکن  مساله 
معضالت مسکن معلوالن، تسهیالت و مزایایی را پیش 

بینی نموده است.
واحدهای  احداث  بینی  پیش  با  ماده  این  در 
مسکونی، اتخاذ تدابیری جهت حمایت های مالی و ارائه 
معلولین  نیاز  تامین زمین مورد  به  راهکارهایی نسبت 
سعی در تسهیل و تسریع در خانه دار شدن معلوالن 

شده است .
1. به موجب ماده 9، وزارت مسکن و شهرسازی، 
موظف  اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  و  مسکن  بانک 
واحدهای  از  ده درصد )10درصد(  تا حداقل  اند  شده 
ارزان قیمت خود را به  مسکونی احداثی استیجاری و 
معلوالن نیازمند فاقد مسکن اختصاص داده و با معرفی 

سازمان بهزیستی کشور در اختیار آنان قرار دهد.
از  مالی  های  حمایت  جهت  در  گذار  قانون   .2
کشور  بانکی  سیستم   ،9 ماده   2 تبصره  در  معلولین، 
را مکلف نموده تسهیالت اعتباری  یارانه دار مورد نیاز 
آنها و  تعاونی های  یا  احداث و خرید مسکن معلوالن 
یا موسسات خیریه ای که برای معلوالن مسکن احداث 

نمایند پرداخت نمایند 
3. در خصوص تهیه ی زمین مورد نیاز ، تبصره 2 
ماده ی 9 اشعار می دارد سازمان ملی مسکن موظف 
است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد 
فاقد مسکن را به نرخ کارشناسی تهیه و در اختیار افراد 
مذکور و یا تعاونی ها و موسسات خیریه ای قرار دهند 

که برای آنان مسکن احداث می نمایند.
مالی،  های  حمایت  اعمال  هدف  با  گذار  قانون   .4
معافیت از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، 
آماده سازی زمین و عوارض نوسازی پیش بینی نموده 

است.
5. از دیگر وظایفی که به عهده ی بهزیستی گذاشته 
قالب  برای معلوالن در  شده احداث واحدهای مسکونی 
اعتبارات مصوب در قوانین بودجه ساالنه و کمک های 
یارانه ای اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در جهت 
عملی نمودن این وظیفه بهزیستی در سال 13۸۷ آیین 
این  مطابق  و  رسید  وزیران  هیات  تصویب  به  ای  نامه 
آماده  و  مسکونی  واحدهای  احداث  از  پس  نامه،  آیین 
شدن آن جهت سکونت، سازمان بهزیستی مکلف است 
مالکیت یا بهره برداری از آنها را به معلوالن واجد شرایط 

واگذار نماید.
احداثی  واحدهای  واگذاری  ی  نحوه  خصوص  در 
نامه مقرر شده:  آیین  این  بهزیستی، در  توسط سازمان 
تهیه  بهزیستی  سازمان  توسط  که  است  ضوابطی  طبق 
و  رفاه   وزرای  از  متشکل  گروهی  کار  تصویب  به  و 
تامین اجتماعی، مسکن و شهرسازی و روسای  سازمان 

بهزیستی کشور و بنیاد مسکن می رسد.
واگذاری های واحدهای مسکونی پس از تعیین ضوابط، 
باید ازطریق اعالن فراخوان عمومی به مشمولین آیین نامه و 
پس از انتخاب مشمولین واجدشرایط توسط هیئتی مرکب 
و  استان  سازمان  نماینده  با  شهرستان  سازمان  رئیس  از 

نماینده فرماندار شهرستان صورت می گیرد.

نامه  مقرر داشته است که واگذاری های  این آیین 
موضوع این آیین نامه به صورت بالعوض و رایگان می باشد.

ماده،  این  نامه ی  آیین  و  ماده 9  از تصویب  پس 
به  داشته  ادامه  معلولین  مسکن  تامین  برای  تالشها 
طوری که آیین نامه تامین مسکن معلولین در مورخه 

۸۸/12/2 به تصویب هیأت وزیران رسید.
و  مسکن  وزارت  به  نامه  آیین  این  موجب  به 

شهرسازی در 4بند وظایفی محول شده است :
1. تامین زمین مناسب برای احداث سی هزار واحد 

مسکونی در هر سال.
2. تامین اعتبارات مورد نیاز از محل یارانه ها ی 
پرداخت  از  معلولین  معافیت  منظور  به  مسکن  بخش 
هزینه های مربوط به آماده سازی زمین ، عوارض صدور 
پروانه ساختمانی ، تامین خدمات و تاسیسات زیر بنایی.

شده  تمام  قیمت  در  تخفیف  حداکثر  اِعمال   .3
به  واگذاری  هنگام  شده  احداث  مسکونی  واحدهای 

معلوالن.
 سازمان بهزیستی نیز موظف شده است نسبت به 
الویت بندی و معرفی سی هزار نفر از معلولین در هر 

سال اقدام نمایند .
با پیش بینی حمایت های مالی از طریق سیستم 
موظف شده  مرکزی  بانک   ، نامه  آیین  این  در  بانکی  

است:
1. تسهیالت قرض الحسنه تامین مسکن با کارمزد 

4درصد پرداخت نمایند. 
2. دوره زمانی باز پرداخت تسهیالت را به بیست 

سال افزایش دهد.
تسهیالت  مسکونی  واحد  هر  ساخت  برای   .3

دویست میلیون ریالی پرداخت نمایند .
4. معافیت از پرداخت  تمامی هزینه های مربوط 

به تسهیالت.
در پایان این آیین نامه آمده: معلولینی که در 
طرح مسکن مهر ثبت نام نموده اند با معرفی سازمان 
بهزیستی و با انصراف از طرح یادشده با الویت مشمول 
از  قراردادها  تغییر  با  یا  و  گیرند  قرار  نامه  آیین  این 

امتیازات این آیین نامه بهره مند می شوند.
معلولین  منجمله  خوانندگان  مطالب،  پایان  در 
نیازمند فاقد مسکن و تعاونی های مسکن  معلولین خود 
قضاوت کنند وجود این قوانین چه تاثیری در صاحبخانه 
شدن معلولین داشته و رضایت چند درصد از معلولین 
را جلب نموده است. آیا صرف تصویب قوانین برای حل 

مشکالت کافیست ؟ 
کیست؟   ی  عهده  به  مصوب  قوانین  اجرای 

فراموش نکنیم که:
 »حق گرفتنی است نه دادنی«

زینب کلهر
کارشناس حقوق

مسکن معلوالن از  منظر 

قانون جامع حمایت از معلوالن
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این  ولی  ندیدیم  را  نذار«  زمین  »پاتو  فیلم  ما 
ربطی  فیلم  این  به  هم  مستقیم  غیر  ماجرا حتی 

ندارد.
ما  که  ظهری  به  گردد  می  بر  مستقیم  ماجرا  این 
رفتیم عکاسی، البته نه برای گرفتن عکس سه در چهار.

آن ظهری که ما اول صبحش  سه چهار تا پله را با 
هم آمدیم پایین، به دستور دکتر رفتیم از پایمان عکس 
گرفتیم. آقای عکاس از استخوان ها بودند که فرمودند: 

»پاتو زمین نگذار« و ماجرا از این جا شروع شد.
و ما تا این جمله را نشنیده بودیم باورمان نمی شد 
پایمان شکسته باشد، یعنی  توی َکِتمان نمی رفت که 
چنان  افتاد.  که  افتد،  می  اتفاقات  این  از  هم  ما  برای 
تعجب کردیم انگار قراردادی نامریی در آسمان ها بسته 

بودیم که هرگز اتفاقی برایمان نیافتد.
خالصه چشمتان روز بد نبیند ما آن شب عروسی 
رفتیم   پایمان شکست.  انگشت  و  زد  که  بودیم  دعوت 
دکتر و آقای دکتر پایمان را دیدند و کلی از کار و درآمد 
ناچیزشان نالیدند و قصه ی حسین کرد شبستری در 
اند  استرالیا را برایمان گفتند که خانمی را آنجا دیده 
الغر و قوی ، آنقدر که خیال می کرده اند اگر دست 
شان  خفه  تواند  می  دستی  یک  گلویشان  در  بیاندازد 
کند و در این افکار غوطه می خورده اند و همانجا در 
استرالیا بوده که موقع نهار دیده اند آن خانم یک ماهی 
کامل را خالی خالی یعنی بدون برنج و با آبلیمو میل 
کرده اند و تازه نکته ی اخالقی قضیه اینجا آشکار شد 
خاطرنشان  قصه  این  تعریف  از  ایشان  منظور  بله  که 
کردن اهمیت تغذیه بوده است. بعد هم اضافه کردند که 
آن غذا قیمتی حدود صد هزار تومان داشته و بعد هم 
فرمودند خودشان تا به حال نتوانسته اند برای یک وعده 
غذا آنقدر هزینه کنند . البته من آن موقع نمی دانستم 
که برای یک گچ 50 سانتی متری فقط 35 هزارتومان 

دستمزد می گیرند، اگر نه باورم نمی شد.
خالصه ما رفتیم به اتاق گچ گیری و آقایی آمد باالی 
را  همراهمان  و  کرد  نگاهی  را  پایمان  عکس  سرمان، 
بیرون فرستاد. نامردی نکرد و چنان آن انگشت شکسته 

را کشید که آه از نهاد ما برآمد.نه یک بار، نه دو بار و هی هم 
می گفت »کنده نمشه«.

در میان همان آه و ناله ای که از نهادمان بلند شده بود 
داد:  جواب  خونسردی  با  و  شه«  نمی  کنده  »چی  گفتیم 

»انگشتت دیگه«!
شده  باال  به  منحرف  کمی  انگشتمان  فهمیدیم  خالصه 
و  بنشانند  جایش  سر  را  ما  انگشت  خواهند  می  ایشان  و 
نشاندند و گچ گرفتند و ایشان هم ضمن گفتن اینکه »پاتو 

زمین نگذار« اضافه کردند عصا بگیر دستت،2 تا .
خالصه لنگان لنگان ازمطب درآمدیم و برای اینکه ثابت 
کنیم  کم نمی آوریم برای عروسی کلی به خودمان رسیدیم 
و  ولی حیف کت  زدیم  ادکلن  و  پوشیدیم  شلوار  و  و کت 
شلوارمان به آن پای گچ گرفته ی بی قواره اصال نمی آمد 

خالصه با تیپ زدنمان اصال حال نکردیم و رفتیم عروسی.
بیشتر  عروسی  مجلس  توی  ما  آه  که  ببینید  نبودید 
اتفاقی  دادیم چه  توضیح  که  بس  بلند شد  دکتر  از مطب 
برایمان افتاده همه را مطمئن کردیم که پایمان شکسته و 

کدام انگشت است و چند روز باید توی گچ بماند.
چند تایی هم پیشنهاد عصا به ما شد که گفتیم »نه 

بابا! ما خودمان تو ی عصاییم«
از روزی که عصا به دست شدیم نکته های خیلی زیادی 
نتیجه  عنوان  به  را  آنها  دانیم  می  الزم  که  گرفتیم  یاد  را 

گیری از انشایمان بگوییم:
ما نتیجه گرفتیم آنها که عصا به دست می گیرند، دستان 
خیلی قوی ای می خواهند.توی این هفته که ما عصا داشتیم 

پدر دستهایمان درآمد، تازه ما مدام عصا به دست نبودیم.
اولش کلی با عصاهایمان حال می کردیم تازه شده بودیم 
مثل خیلی از دوستهایمان که سالها بود عصا داشتند. ولی 
برایمان شده بود  از دماغمان درآمد. هر مسیرکوتاهی  بعد 

هفت خوان رستم .
نتیجه ای که به نظرمان خیلی مهم بود این بود که 
ما همیشه می گفتیم ترحم خوب نیست ولی باور نمی 
کردیم واقعا بد است. هر کس که با دلسوزی و ناراحتی 
می گفت: »واااای! چی شده؟ آخی!« انگار چیزی را درونمان 
خراب می کرد و به غرور ما می گفتند: »ریز می بینمت«!

ما نتیجه گرفتیم وقتی عصا دستمان باشد یک شیب خیلی 
خیلی کم که شاید فقط آب روان بداند چه می گویم روی 
ما  برای  اتفاق  این  بارها  تاثیر می گذارد.  رفتنمان  راه 
افتاد تند تند داشتیم راه می رفتیم که یکهو توی مسیر 
پستی و بلندی نامحسوسی پیدا می شد و تعادلمان را 

به هم می زد.
پله برایمان شده بود برج و بارو.

جوی های آب برای ما شده بود زاینده رود، جدول ها 
شده بودند دیوار و ...

انگار  کردند  می  نگاهمان  تعجب  با  ها  بچه  چقدر 
موجودی عجیب الخلقه دیده اند.

تازه داشت یادمان می رفت بگوییم پایمان که توی 
گچ بود کمی خیس شده بود و فردایش چنان دردی 

گرفت که کم از شکستگی روز اول نداشت.
هم  را  پوستمان  شدن  خشک  زود  نعمت  ما  و 
نمی دانستیم چیست. گچ پایمان که باز شد گفتند ، 

این موردها سریع باعث عفونت می شود.
و ما فکر می کردیم که همین پایمان باز شد می توانیم 
لی لی برویم ، اما دیدیم راه رفتن یادمان رفته. خالصه 

ماجراها داشتیم با این انگشت شکسته.
انشا نتیجه می گیریم. هرکس بخواهد  این  از  و ما 
یا شاید هم معلولیت دیگری  آنها که عصا دارند  برای 
چه  آنها  رسد  نمی  هم  فکرش  به  بکند،  کاری  دارند، 

مشکالتی دارند تا بخواهد به آنها رسیدگی کند.
ما اول که پایمان شکسته بود گفتیم: »درست است 

نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم«
و ما نتیجه گرفتیم این دیدن بی تاثیر نیست ولی 

اصال کافی نیست.
آقایان مسووالن  گرفتیم  نتیجه  آخر  در  ما  و   
اگر فکر می کنند خیلی کار می کنند و آنها که 
معلول هستند خیلی اعتراض می کنند به خاطر 

همین است که انگشت پایشان نشکسته است.
این بود انشای ما

صدیقه مالیی

پاتو زمین نذار
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در دهکده شیوانا زلزله های شدیدی پشت سر هم رخ می داد و 
زندگی مردم به کلی مختل شده بود. مشکل تامین سوخت و آب و غذا 
باعث شده بود اهالی دهکده، همگی در اطراف مدرسه شیوانا چادر بزنند 

و از امنیت و مساعدت اهالی مدرسه برخوردار شوند.
زلزله دایم رخ می داد و هر بار مردم وحشت زده با داد و فریاد این 
سمت و آن سمت می دویدند و حتی بعضی از ترس، گریه می کردند. 
اما شاگردان شیوانا همگی آرام و آسوده حتی وقتی زلزله رخ می داد 
گوشه ای پناه می گرفتند و بعد دوباره کمک خود را به مردم وحشت زده 
ادامه می دادند. شیوانا نیز چهره ای بسیار آرام و مطمئن داشت و هیچ 

نشانه ای از ترس و وحشت در چهره اش نمایان نبود.   
یکی از اهالی وحشت زده وقتی چهره و رفتار آرام شیوانا و اهالی 
مدرسه را دید با کنجکاوی از شیوانا پرسید: ” استاد! زمین زیر پای شما 
هم مثل ما می لرزد و همان خطری که ما را تهدید می کند، می تواند شما 
را نیز از بین ببرد. دلیل این همه آرامش و آسودگی شما در چیست؟”      
در ساحلی  کوچک  قایق  ها  ده  کنید  فرض   ” گفت:  تبسم  با  شیوانا 
آدم  تعدادی  قایق  هر  در  اند.  شده  رها  خود  حال  به  آب  داخل  توفانی 
نشسته اند. بعضی از این قایق ها با ریسمانی طوالنی اما محکم و مطمئن 
به اسکله و ساحل متصل شده اند و بعضی دیگر از قایق ها بدون طناب 
در کنار ساحل اسیر امواج هستند. قایق های طناب دار هم مثل بی طناب 
ها باال و پایین می روند، اما ساکنان آن آرام تر و آسوده تر از ساکنان 

قایق های بدون طناب اند، چرا؟”
آن مرد وحشت زده پاسخ داد: “خوب به هر حال سرنشینان قایق 
های طناب دار مطمئن اند که زیر آب نمی روند و ساحل  اجازه نخواهد 
آرامش  به  این چه ربطی  اما  دریا کشانده شوند.  به وسط  آنها  که  داد 

خاطر و آسودگی خیال االن شما و اهل مدرسه دارد؟”
شیوانا پاسخ داد: “من و بقیه اهالی مدرسه ریسمان درونی دل مان 
را به ساحل مطمئن خالق کاینات متصل ساخته ایم و هر آنچه را مورد 
قبول اوست، پذیرفته ایم. اگر تقدیر ما از بین رفتن باشد، طبیعی است که 
هیچ گریزی از این تقدیر نداریم و چون مطمئنیم هر آنچه دوست بخواهد 

به نفع ماست! از اتفاقاتی که اطرافمان رخ می دهد اصاًل نگران نیستیم. 
دلیل ترس و وحشت بیش از حد و غیر طبیعی شما فراموش کردن 
طناب است. شما هم طناب توکل خود را به ساحل رضایت خالق کاینات 
متصل کنید و بعد همه چیز را به او بسپارید و به وظیفه ای که درست 

است عمل کنید. هر اتفاقی بیفتد آرامش شما را بیشتر خواهد کرد.” 

طناب آرام بخش!
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برای  مناسب  سرپناه  ایجاد  هدف  با  توانا  مسکن  تعاونی 
بدون  و  نمود  آغاز  سال1374رسما  از  را  خود  فعالیت  معلولین 
وابستگی به بدنه دولت و علی رقم عدم حمایت شرکتهای تولیدی 
وکمک بالعوض مردمی در جهت ایجاد مسکن با قیمت و کیفیت 

مناسب گامهای موثری برداشته است.
و  اعضا  تعاونی خاص که همه  به عنوان یک شرکت  تعاونی  این 
مدیران آن دارای محدودیت جسمی هستند عملکرد درخشانی را 

در کشور از خود به جای گذاشته است.
شهناز رجبی مدیرعامل مسکن معلولین توانا  مدت 8 سال است 
که در این سمت فعالیت می کند، تالش او در بحث مسکن مثال 

زدنی است.
او می گوید از زمانیکه کانون معلولین از سال 1374با هدف تغییر 
از  یکی  نمود  فعالیت  به  شروع  معلولیت  به  نسبت  جامعه  نگرش 
به حمد  که  بود  مناسب  نداشتن مسکن  معلولین  مشکالت عمده 
تعاونی مسکن  تشکیل  به  اقدام  همان سال  در  ما  متعال  خداوند 

نمودیم که با استقبال اعضای کانون معلولین مواجه شد.
فعالیتهای این تعاونی را می توان در چند فاز خالصه نمود.

فاز اول پروژه 12 واحدی
از  12نفر  فاز  دراین  که  بود  مربع  متراژ1050متر  به  زمین  این 

معلولین متاهل خانه دار شدند
متراژ بنا 1273متر بود که در سال1380 تحویل داده شد.

فاز دوم پروژه18واحدی
این پروژه نیز در شهرك مینودر واقع شده است و دارای موقعیت 

جغرافیای خوبی است.
صاحب  معلولین  از  18نفر  که  است  مربع  1287متر  زمین  متراژ 
خانه شدند و متراژ بنا 2163 متر مربع که  هر واحد تقریبا 95 متر 

مربع بوده به عزیزان معلول در سال 86 تحویل داده شد.
فاز سوم پروژ 96 واحدی

از  یکی  تواند  می  واقع شده  قزوین  کوثر  در شهرك  پروژه  این 
جاهای مناسب قزوین باشد .

متراژ این زمین 4069متر مربع است که به96نفر از معلولین ارائه 
در چهار  که  باشد  کاری می  در مرحله سفت  فاز  این  خواهد شد 
بلوك ساخته خواهد شد که دارای آسانسور بوده که می تواند یکی 

از ساختمانهای مناسب برای معلولین باشد
فاز چهارم پروژه112 واحدی مسکن مهر

به  ساله   99 مسکن  جهت  که  هستند  افرادی  شامل  فاز  این   
عضویت در تعاونی در آمده اند که در حدود412 نفر بوده اند که 
تعداد  و  اند  داده  انصراف  آنها  از  نفر  مالی20  توان  نداشتن  بدلیل 
فاز  باشند.  نمی  عضویت  ادامه  به  قادر  دلیل  همین  به  نیز  زیادی 
اول سهمیه 99ساله کانون 112 واحد می باشد که در این خصوص 
قرار داد واگذاری زمین آن با سازمان مسکن و شهرسازی منعقد 
گردیده است و مراحل دریافت وامها هنوز به صورت کامل اعالم 

نشده. 
طریق  از  رایزنی  با  سال81  در  تعاونی  این  جانبی:  فعالیتهای 
به  و  تامین  همکف  مسکن  واحد   4 شهرسازی  و  مسکن  سازمان 
4نفر از معلولین که دچار معلولیت شدید بودند تحویل داده است.

تاسیس تعاونی مسکن 
اولین گام موثرکانون توانا

خبر تشکیل اتحادیه مسکن معلوالن خبر خوبی بود. خبر خوب دیگر عضویت افراد 
با تجربه در این اتحادیه بود . کسانی که به خوبی با معلولیت آشنا بوده و با تلخیها و 

شیرینیهای آن آشنا هستند . 
تشکیل این اتحادیه دل آدمی را گرم می کند که باالخره NGOها علی رغم افت و 
خیزهایی که دارند می خواهند تالششان را همسو کنند برای هدفی مشترك و به 

یاری دولت بشتابند. 
یکی از کسانی که در راستای رفع مشکالت معلوالن 15 سال به قول قدیمی ها خاك 
خورده است ، شهناز رجبی ، مدیر عامل تعاونی مسکن توانا است که یکی ازباتجربه 
های اتحادیه است .وی که یک مادر است و شاید تنها مدیرعامل خانم در تعاونیهای 
مسکن کشور باشد ،در پاسخ به این سوال که چرا مسوولیت مدیرعاملی را پذیرفتید، 
می گوید : »خواستم با دو عصای خود به جامعه ثابت کنم که می توانم مامن امیدی 

باشم برای ایجاد سرپناهی مناسب برای دیگر معلوالن«  
امروز به سراغ او رفته ایم تا شنیدنیها را از زبان خودش بشنویم !

گفتگو با مدیر عامل تعاوني مسکن توانا

فرصتی  برای 

اندیشیدن به 

معلولیتم ندارم

32
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- در شرایط کنونی نقش اتحادیه مسکن معلوالن را چگونه می بینید؟

تشکیل این اتحادیه خبر از یکپارچگی، پرهیز از موازی کاری سازمانهای مختلف، سردرگمی افراد 
تحت پوشش و اطالع رسانی به تعاونی های مسکن می دهد. این اتحادیه باید اهرمی باشد برای 
پیگیری یک پارچه لوایح و قوانین مصوب در خصوص مسکن معلوالن. امیدوارم این اهرم آنقدر 
قوی باشد که برای تحقق شعار »نهضت مسکن« نقش به سزایی را ایفا کند. در هر حال مشارکت و 
مشاوره معلوالن در امور مربوط به این قشر در حکم کارشناسی  و استفاده از خبرگان این مباحث 

است و این نکته خوبی است. 

- در طی این 15 سالی که سابقه ساخت و ساز مسکن را دارید با قوانین 
متعددی روبرو بوده اید، آیا قوانین مربوط به تخفیفات، معافیتها، کمک هزینه ها و... 

اجرا می شود؟
طبق بند ب ماده 2 آیین نامه تأمین مسکن معلوالن به استناد اصل 136 قانون اساسی مورخ 
2 اسفند ماه سال ۸۸، تعاونی ها از تأمین اعتبارات مورد نیاز از محل یارانه های بخش مسکن 
برخوردارند بابت معافیت از پرداخت هزینه های مربوط به آماده سازی زمین، عوارض، صدور پروانه 
های ساختمانی، تأمین خدمات و تأسیسات زیر بنایی. اما علی رغم پیگیریهای مداوم ما تاکنون 

این معافیتها شامل ما نشده است. 
مورد دیگر اینکه طبق بند د ماده ی 4 همین قانون که در خصوص معافیت از پرداخت هزینه های 
مربوط به تسهیالت بیست میلیونی مهر با کارمزد 4 درصد می باشد . متأسفانه ما مبالغ زیادی 
را بابت دریافت این تسهیالت پرداخت کرده ایم از جمله هزینه حق الثبت تسهیالت دریافتی و 

هزینه کارشناسی وام. 
یا مورد دیگر اینکه:

طبق آیین نامه ی مسکن معلوالن برای واحد های مسکونی طرح مهر مبلغ یارانه ای به میزان 
40 میلیون ریال به هر فرد معلول تعلق می گیرد که در حال حاضر به هیچ تعاونی ای پرداخت 
نگردیده و طی پیگیریهای به عمل آمده از بهزیستی استان، عنوان می شود که از وزارت مربوطه 

جلوی پرداخت اعتبار گرفته شده است.
و البته این مورد نباید با بندی از قوانین جامع حمایت از حقوق معلوالن اشتباه گرفته شود، که به 
هر فرد معلول جهت ساخت مسکن چه انفرادی و چه به صورت تعاونی می بایست 4 میلیون تومان 
بالعوض پرداخت می شد که در سال ۸۸ به 6 میلیون تومان رسید، این قانون به قوت خود باقی 
است، جلوی آن هم گرفته نشده، ولی طی پیگیری تعاونی مسکن توانا از بهزیستی استان قزوین 

علت عدم پرداخت آن عدم وجود بودجه کافی عنوان شده است. 

کار  دورنمای  در  که  از مسایل  کار می شویم خیلی  وارد  وقتی  - همیشه 
مشخص نبودند نمایان می شوند. شما با چه موارد پیش بینی نشده ای روبه رو بوده اید؟ 
در زمینه ی قوانین همواره پیش بینی اجرا یا عدم اجرای آن سخت است . به فرض مثال در 
قانون جامع ذکر شده که معلوالن از هزینه های انشعابات معاف می باشند درگذریم از اینکه برای 
استفاده از این معافیت ها چقدر باید دوندگی کرد، این انشعابات هزینه های جانبی ای دارند که 
از اصل مبلغ انشعابات بیشتر است. مثاًل تعاونی مسکن توانا در پروژه ی 96 واحدی خود ضمن 
احراز تخفیفات مدیر محترم سازمان آب استان، 250 میلیون ریال بابت هزینه توسعه و آب رسانی 
آن هم بدون احتساب هزینه لوله کشی پرداخت کرده است و یا در مورد پست برق و کابل کشی 

هم باید مبلغ یک میلیارد ریال پرداخت کند، این هزینه های جانبی در قانون دیده نشده است. 
نکته ی ظریف و مهم دیگری هم هست که روند کار را بسیار کند می کند و آن سهمیه ای است 
که سازمان نظام مهندسی برای ناظرین و مجریان پروژه ها در نظر می گیرد . اگر برای ساختمان 
این  از مشکالت در  باشد بسیاری  از سهمیه در نظر گرفته شده  معلوالن نظارت و اجرا خارج 

خصوص حل می شود و مهندسین با فراغ بال و تمایل بیشتری وارد کار می شوند. 

- عضویت در اتحادیه مسکن معلوالن برای تعاونی ها الزامی است ؟
مسلم است تعاونیهایی که عضو اتحادیه می شوند از امکانات آن استفاده می کنند. نکته دیگر 
اینکه ما برای رسیدن به هدفها و خواست مشترک تأمین مسکن موردنیاز معلوالن به همکاری 

همه تعاونی ها نیازمندیم. 

- طرح مسکن مهر بهزیستی را چگونه می بینید؟
در صورت اجرا شدن آیین نامه های مربوط باید امیدوار بود که تعداد زیادی از معلوالن در آینده 
ای نزدیک صاحب خانه شوند اما در مسکن مهربهزیستی متأسفانه مواردی دیده نشده. مثال در 
این طرح جوانان و مجردهای معلول فراموش شده اند. می خواهم از مسوولین بپرسم سرنوشت 
معلولینی که دارای محدودیت جسم هستند و شاید هیچ گاه شرایط ازدواج برای آنها فراهم نشود 

چیست؟
آیا بهتر نبود بهزیستی با طرح خانه دار شدن جوانان معلول گام مؤثری برای ایجاد سر پناه این 

عزیزان برمی داشت؟ 
و یا اینکه: معلوالنی که در روستا زندگی می کنند به دلیل جلوگیری از مهاجرت شهر به روستا 
نتوانستند در این طرح ثبت نام کنند فکر نمی کنم مسوولین از این جنبه به قضیه نگاه کرده باشند 
که در روستا همه ی کارها یدی است و توان جسم را می طلبد. معلولینی که دارای محدودیت 
جسم هستند و فکر آنهاست که می تواند برای جامعه مفید باشد در روستاها، در میان کارهای 

فیزیکی چه سهمی می توانند از یک زندگی مستقل و بدون دغدغه داشته باشند؟ 

- آیا طرحهایی مشابه طرح مسکن مهر در خارج از کشور می شناسید؟ 
بله- سازمان انبوه سازی ترکیه به عنوان بزرگترین سازمان شهر سازی و انبوه سازی در جهان 

معرفی شده است . این طرح به لحاظ ماهیتی تفاوتهای زیادی با طرح مهر دارد. 
در طرح Toki ظرف یکسال گذشته 500 هزار واحد مسکونی در ترکیه و در کنار واحدهای 
مسکونی تجمالتی با قیمتی مناسب برای اقشار کم درآمد فراهم نماید تا اقشار کم درآمد هم بتوانند 

ضمن خانه دار شدن با هزینه کم از امکانات موجود برای قشر مرفه در آن مناطق استفاده کنند.
اما طرح مسکن مهر ایران باید خارج از محدوده ی شهر اجرا شود که با هزینه های بسیاری همراه 
بوده مدیریت ساخت مسکن مهر به جای واگذاری به انبوه سازان به تعاونی هایی واگذار شده که 
۷0 درصد آنها تا بحال تجربه ای در زمینه ساخت و ساز ندارند. متأسفانه در مسکن مهر با عدم 
برنامه ریزی روبرو هستیم. غالباً وارد اجرا می شویم و در نیمه های راه مرحله به مرحله برنامه 

ریزی و ابالغ می شود. 

- بحث مسکن معلوالن یک طرف است و بحث مناسب سازی آن یک بحث 
دیگر، هزینه ی مناسب سازی هزینه ی باالیی است که اکثر خانه ها و حتی اماکن عمومی 

از اعمال آن سر باز می زنند؟ 
بعضی از هزینه های مناسب سازی اگر از ابتدا در طراحی دیده شوند، در هنگام ساخت هزینه 
زیادی در بر نخواهد داشت، مانند اندازه چارچوبها که یک فرد ویلچری به راحتی بتواند از آن 

عبور کند. 
اما هزینه هایی هم هستند مثل آسانسور که هر چه تعداد طبقات بیشتر شود، هزینه اش سر شکن 

می شود بین طبقات.

- در نهایت هدف شما ساختن چه نوع مسکنی است؟
مسکنی که همه افراد با محدودیت های متفاوت در آن احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

- مصالح زندگی شما چیست؟
توکل به خدا، اراده، عشق ، باور

- لطفا یک آرزوی ساختمانی کنید.
امیدوارم که فونداسیون زندگی شما محکم و نمای قلبتون مانند سنگ مرمر زیبا و صیقلی باشد.   

صدیقه مالیی
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هزينه اشتراک:
يک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت ( : 100/000 ريال  

يک ساله )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي (150/000 ريال
نکته : در صورت اشتراك شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .

عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند ، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سيبا بانک ملي به نام 
كانون معلولين توانا )قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملي( واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تکميل شده )گواهي معلوليت يا 

كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول (، به نشاني دفتر ماهنامه پيک توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پیک توانا : قزوين- بلوار شهید بهشتي - کانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

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

فرهنگ سازی عمومی، تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.

فرم اشتراک
نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاريخ تولد:    /     /      شماره فيش : .......................................
شغل: ........................................................... تحصيالت: ............................................................     

درصورت داشتن محدوديت جسمی،  نوع آن را درج نمائيد: ..............................................................................................................  
 آدرس پستي) دقيق (: ........................................................................................................................................................................................... 
كد پستي ده رقمي:.........................................................................   آدرس الکترونيکی: ........................................................................    
تلفن ثابت : ........................................................................................    تلفن همراه: .................................................................................           

برنده مسابقه شماره 28: مهدی کاشفی از تهرانکاریکاتور: ندا تنهایی مقدم

عالقه مندان می توانند تحلیل خود از این کاریکاتور را حداکثر در 5 جمله 
به آدرس پیک توانا ارسال کنند.

ضمنا به بهترین تحلیل ضمن اعالم در شماره 30، جایزه اي اهداء  خواهد شد.
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    وعده ها را جدی نگیرید
پیگیری چند خبر 

هفت ساعت سردرگمی به لطف مسووالن!
یک سوال و دوازده پاسخ !
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110نفر از معلوالن روشندل بیش از۷ ساعت در سفر بازگشت 
از مشهد به تهران در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد سرگردان 

شدند. 
به گزارش خبرنگار افتخاری پیک توانا، مسافرت  خود جوش 
مادران کودکان روشندل درهشتمین سال متوالی به مشهدمقدس 
با عدم همکاری مسئوالن شرکت مسافربری فارس ایر قشم روبرو 
سفربازگشت  در  قشم  ایر  فارس  مسافربری  شرکت  شد.مسئوالن 
که از فرودگاه هاشمی نژاد مشهد صورت گرفت پس از از تحویل 
بارها و دریافت کارت پرواز و پس از انتظار و تاخیر یک ساعته از 
ورود این گروه 110نفره به هواپیما و پرواز آنها ممانعت به عمل 
آوردند.ضیایی مدیرشرکت مسافربری فارس ایر قشم در پاسخ به 
اعتراض خانواده های معلول گفت: ما مجموعا 5نفر خدمه داریم 
و تنها می توانیم به 4نفر از معلوالن شما اجازه پرواز بدهیم! و لذا 

برای انتقال این110معلول به 22 پرواز نیازاست !  
ضیایی همچنین اقدام شرکت مسافربری زاگرس را در مورد 
اینکه به این 110 معلول اجازه پرواز داده را زیر سوال برد و گفت 
این جز قوانین ماست که در هر پرواز تنها 4 الی 5معلول را جای 
و  معلوالن  این  از  نفر   30 تعداد  خبرنگار  این  گزارش  به  بدهیم! 
خانواده هایشان پس از ساعتها انتظار و سر در گمی و با پیگیری 
نفر   ۸0 و  بازگشتند  تهران  به  پرواز  دو  در  مادر  های  سرگروه 
فرودگاه  در  سرگردانی  دقیقه   45 و  ساعت   ۷ از  پس  باقیمانده 
هاشمی نژاد سرانجام در ساعت 1 و 45 دقیقه صبح با پرواز فوق 

العاده شرکت کاسپین به تهران برگشتند.
باید منتظر ماند که واکنش مسئولین هواپیمایی کشور نسبت 
به این اقدام غیر انسانی چه خواهد بود ؟ آیا با برخورد با متخلفین 
از تکرار چنین حوادثی جلوگیری خواهند کرد یا با سکوت خویش 
باعث تکرار چنین رفتارهای غیر انسانی نسبت به معلولین خواهند 

شد !؟ 
زینب ناصری حسینیه

هفت ساعت 
سردرگمی به لطف 

مسئوالن!

کانون معلولین توانا به منظور بزرگداشت روز جهانی معلوالن و با هدف 

فرهنگ سازي و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولین در نظر دارد مسابقه 

عکاسی با موضوعات مختلف معلوالن برگزار نماید.

جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه جامع  اطالع رسانی معلوالن ایران 

www.irantavana.com
مراجعه نمایید

فراخوان
 مسابقه  سراسري

عكس
36

قابل توجه هنرمندان معلول 
در رشته های مختلف صنايع دستی 

با به نمایش گذاشتن و یا فروش هنرهای دستی خود در هنرکده توانا ، ظمن تبلور 
توانمندی های خود ، مشوق دیگر عزیزان در راه هنرآموزی و احیای صنایع دستی کشور 

باشیم .
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 02813355198 تماس حاصل فرمايید

ضمنا اعضای محترم كانون توانا می توانند جهت ثبت نام در كالسهای آموزش 
صنایع دستی به هنركده توانا مراجعه نمایند
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در 15 اردیبهشت سال ۸۷ شاهد انتشار خبري از 
قول مدیر کل بهزیستي استان گیالن با این مضمون 
بودیم. : تا کنون 350 واحد مسکوني براي مددجویان 
و معلوالن استان گیالن احداث شده و در آینده این 
رقم افزایش خواهد یافت.« کیانوش کوچکي نژاد« در 
ساخت  گسترش  رشت،  در  فارس  خبرنگار  با  گفتگو 
فعالیتهاي  ترین  عمده  از  را   معلوالن  براي  مسکن 

بهزیستي گیالن در سال ۸۷ عنوان کرد.
ویژه  تعاوني  تشکیل  با   : بود  داده  ادامه  وي 
تا  توانستیم  شده  آغاز  گذشته  سال  از  که  معلوالن 
از  این قشر  از 300 واحد مسکوني براي  کنون بیش 
جامعه هدف احداث کنیم که در آینده این میزان به 

چندین برابر خواهد رسید.
پس از گذشت بیش از 2 سال از انتشار این خبر 
به سراغ مسوول روابط عمومي این مرکز رفتیم تا از 

احقاق وعده فوق کسب اطالع کنیم.
سرحدي مسوول روابط عمومي بهزیستي استان 

 350 پروژه  این   : کرد  تصریح  گفتگو  این  در  گیالن 
واحدي به طور کامل انجام و تحویل مددجویان استان 
گردیده است. وي ادامه داد: ما هم اکنون یک پروژه 
امیدوار  و  داریم  ساخت  حال  در  نیز  واحدي   104
هستیم تا شهریور ماه سال جاري این پروژه تکمیل و 
مصادف با هفته دولت تحویل مددجویان تحت پوشش 

سازمان گردد.
مسوول روابط عمومي بهزیستي گیالن افزود: آن 
دسته از مددجویاني که مشمول مصوبات سفر استاني 
ریاست جمهوري هستند و از این طریق صاحب مسکن 
مي شوند 15 میلیون تومان وام دریافت مي کنند که 
از این مبلغ 3 میلیون تومان وام داراي بازپرداخت و 

12 میلیون تومان آن وام بالعوض است.
طریق  از  که   مددجویاني  داشت  اظهار  وي 
مصوبات وزارت رفاه صاحب مسکن مي شوند مبلغ 6 
میلیون تومان به طور بالعوض  از سازمان بهزیستي 

دریافت مي کنند.

وزارت  مصوبات  که  مددجویاني  گفت:  سرحدی 
مبلغ  دریافت  از  پس  شود  مي  آنها  حال  شامل  رفاه 
شش میلیون تومان وام بالعوض، ما بقي هزینه هاي 

الزم را خودشان باید تهیه و پرداخت کنند.
ودیعه  وام  پرداخت  خصوص  در  همچنین  وي 
از  نفر   ۷00 امسال  ما  گفت:  معلوالن  به  مسکن 
مددجویان استان را براي دریافت یک میلیون تومان 

ودیعه مسکن به بانک ها معرفي کرده ایم.
بحث  در  وام  این  دریافت  داد:  ادامه  سرحدي 

ضامن و ... تابع ضوابط و مقررات  بانکي است.
سرحدي در ادامه تعداد مددجویان تحت پوشش 
این استان را پنجاه و یک هزار نفر اعالم کرد و گفت:  از 
سال ۸3 تا کنون به غیر از افرادي که اخیرا به صورت 
اینترنتي ثبت نام شده اند 400 نفر از مددجویان این 

استان از طریق بهزیستي خانه دار شده اند!

رییس  آن  در  که  بودیم  خبري  اعالم  شاهد   ۸۷ سال  در 
بهزیستي کردستان اعالم کرده بود تا پایان سال ۸۷ عملیات 40 
واحد مسکوني براي مدد جویان سازمان بهزیستی این استان آغاز 

مي شود.
»محمد تقي پیر حیاتي« در این خبر اظهار کرده بود در حال 
این  مددجویان  براي  مسکوني  واحد   6۷ ساخت  عملیات  حاضر 

سازمان آغاز شده است.
آماده  مسکوني  واحد   2۷ حاضر  حال  در  اینکه  بیان  با  وي 
براي   : داد  ادامه  است،  کردستان  استان  مددجویان  به  تحویل 
ساخت این 2۷ واحد مسکوني بالغ بر یک میلیارد و ۸0 میلیون 

ریال از اعتبارات بهزیستي این استان هزینه شده است.
استان  بهزیستي  عمومي  روابط  مسوول  رحیمي  عارف 
کردستان در گفتگو با خبرنگار پیک توانا گفت: پروژه 6۷ واحدي 
که در این خبر وعده داد شده بود مراحل ساخت و ساز خود را 
طي کرده و به مددجویان استان تحویل داده شده است. و آنها هم 

اکنون در این منازل سکونت یافته اند.
رحیمي ادامه داد : ما در هفته اول تیر ماه سال جاري یک 
پروژه 114 واحدي را نیز در دست احداث داریم که با پیش بینی 
با سالگرد  و همزمان  تکمیل  آینده  ماه  انجام شده در چند  هاي 

انقالب اسالمي به مددجویان تحویل داده مي شود.

الوعده  وفا

پروژه 104 واحدی مسکن تحويل 
معلوالن گیالنی در هفته دولت

در اسفند ماه ۸۷ از خبري  مطلع شدیم که ساخت بیش از 1۷0 واحد مسکوني در منطقه 
کهریزک براي مددجویان بهزیستي استان تهران را نوید مي داد.

پس از گذشت بیش از یک سال و نیم از انتشار این خبر  گروه خبري پیک توانا به سراغ 
نماید.  پرو ژه مطلع  این  از نحوه پیشرفت  را  تا خوانندگان محترم  این سازمان رفت  مسووالن 
»حق وردي کاظم آبادي« مسوول روابط عمومي بهزیستي تهران در این گفتگو به گروه خبري 
پیک توانا گفت : تعداد 1۷0 واحد اعالم شده در این خبر اشتباه بوده و تعدادي که ما در دست 
داشتیم 200 واحد بوده است. وي در پاسخ به این سوال که پروژه ساخت مسکن براي معلوالن 
که در سال ۸۷ اعالم شد در چه مرحله ای است گفت: در این خصوص هیچ اقدامي صورت 

نگرفته است.
کاظم آبادي اشاره کرد : قبال کار نقشه کشي این پرو ژه انجام شده که هم چنان به همان 

صورت باقي مانده است.
وي علت عدم اجرا و پیشرفت این پروژه را با توجه به اینکه بیش از 2 سال از اعالم آن مي گذرد 
عدم تامین اعتبار دانست و گفت: منبع اعتبار این پروژه مشخص نیست و این مبلغ باالخره باید 

از جایي تامین شود تا بتوانیم کار را پیش ببریم.
وي همچنین اظهار کرد : البته ما در سال ۸۸ تعدادي واحد مسکوني آماده کردیم و تحویل 

مددجویان دادیم.
از  بابت آن  نیز در ورامین داریم که  پروژه 144 واحدي  : ما یک  ادامه داد  آبادي  کاظم 

مددجویان خود مبلغ 5 میلیون تومان دریافت کرده ایم.

وعده ها را جدی نگیرید

رقیه بابایی
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ماهنامه  از مخاطبان  یکی  پیرو درخواست  بار  این 
مسکن  ساخت  هزینه  کمک  بود  پرسیده  که  توانا  پیک 
های  سازمان  با  گیرد،  می  تعلق  کسانی  چه  به  بهزیستی 
بهزیستی چند استان و شهرستان با زحمت فراوان  اتفاقی 
خوانندگان  برای  موضوع  این  به  نسبت  تا  گرفتیم  تماس 

عزیز ماهنامه اطالعاتی کسب کنیم. 
در ادامه شرح این تماس ها، تنها سوال مطرح شده و پاسخ های 

دریافتی را مشاهده می کنید.

1- قزوین:
کمک هزینه ساخت مسکن تنها به معلوالنی که سرپرست 
خانوار هستند تعلق می گیرد و شامل معلوالنی که مجرد 

هستند نمی شود.

2- استان لرستان، شهرستان پاوه:
این کمک هزینه به معلوالنی که فاقد مسکن هستند داده 
می شود. و در مورد معلوالنی که صاحب مسکن هستند این 
هزینه در غالب تعمیرات مسکن به آنها پرداخت می شود. 
دارند  از معلوالنی که زمین  هم چنین در مورد آن دسته 

مبلغی برای ساخت به آنها داده می شود.

3- استان لرستان، مرکز استان:
کمک هزینه ساخت مسکن فقط به خانواده های دارای 2 
فرزند معلول و به معلوالن سرپرست خانوار داده می شود و 

معلوالن مجرد در دریافت این کمک هزینه سهمی ندارند.

4- تهران، شهرستان تهران:
در پرداخت کمک هزینه ساخت مسکن اولویت با متأهلین 
است و اعتبارات آنقدر نیست که بتوانیم افراد مجرد را هم 
می  هستند  معلول  که  مجردی  افراد  ولی  کنیم  دار  خانه 
توانند به بنیاد مسکن مراجعه و وام ساخت مسکن دریافت 

کنند.

5- استان مرکزی، مرکز استان:
به معلوالنی داده می شود که  کمک هزینه ساخت مسکن 
درفرم های امتیازبندی که توسط مددکاران تکمیل می شوند، 
بندی  امتیاز  های  فرم  باشند.  کرده  کسب  باالتری  امتیاز 
مددکار  توسط  هزینه  کمک  این  دریافت  برای  معلوالن 
ستاد  به  سپس  و  تأیید  شهرستان  رئیس  توسط  تکمیل، 
استانی ارسال می شوند. و ستاد استانی برای پرداخت این 

مبلغ اولویت را به معلولی که امتیاز باالتری دارد می دهد.

6- استان اردبیل، شهرستان نمین:
مسکن  ساخت  هزینه  کمک  برای  ای  برنامه  هیچ  امسال 

نداریم و منتظر دستورالعمل هستیم.

7- استان اردبیل، شهرستان مشکین شهر:
تنها افراد سرپرست خانوار و خانواده های دارای 2 معلول 
می توانند از این هزینه استفاده کنند. افراد مجرد نمی توانند 
از این هزینه استفاده کنند چرا که آنها احتیاجی به مسکن 

ندارند.

8- استان یزد، شهرستان میبد:
اول نام و مشخصاتتان را  بگویید، فقط وقتی نام شما در لیست ما 

باشد به سوالتان جواب می دهیم.
9- استان کرمانشاه، مرکز استان:

چیزی به اسم کمک هزینه ساخت مسکن نداریم.

10- مازندران، مرکز استان:
اطالع چندانی در این زمینه نداریم.

11- ایالم، شهرستان گیالنغرب:
ساخت  هزینه  کمک  اما  بودیم  شنیده  مهر  مسکن  های  تعاونی 

مسکن نه!

12- رشت:
اگر شما اطالعی در این خصوص دارید به ما بدهید چون ما واقعاً 

از وجود چنین کمک هزینه ای بی خبریم!

نتیجه اينکه: یا قانون نداریم یا قانون مملکت ایالتی است. 
یا درك مدیران سازمان از قوانین سلیقه است.

رقیه بابایی

یک سازمان !

     یک سوال !

          12 پاسخ ؟
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دخترک در کنار پنجره ایستاده بود. با لباسهایی رنگ و رو رفته و وصله هایی بر روی آن. صورتش 
آفتاب سوخته بود و یادآور حضور در پشت چراغ قرمزها بود و فروش شاخه های گل. شاخه های گلهایی 
که برای دخترک حکم شام شب را داشت. همیشه وقتی گلهایش را با لبخند می خریدند سوالی از 
ذهنش شکل می گرفت. »چرا من همیشه فروشنده ام و اینها خریدار؟« سوالی که بارها و بارها در 
ذهنش شکل گرفته بود و هیچ گاه به آن پاسخ داده نشده بود. در کنار پنجره ایستاده بود. شیشه 
پنجره ترک خورده بود اما چشم بسته هم بیرون از خانه را می دید. به اتاق  نگاه کرد و به وسایل 

منزل که رنگ کهنگی خورده بود. 
مادربزرگش به او گفته بود که اگر برای امام زمان آرزوهایت را بنویسي به آرزوهایت میرسی. 

مدادش را در دستان کوچکش گرفت و شروع به نوشتن کرد.

)عج(  اون  میگه  مامانم  زمان سالم.  »امام 
که جلوی اسمت هست یعنی زودتر بیا. من که 
نمیدونم. عزیز گفته اگه آرزوهامو برات بنویسمو  
بذارم زیر قرآن همشون برآورده میشه. حاال هم 
اینکه  همه  از  اول  بنویسم.  آرزوهامو  میخوام 
بیار خونه. عزیز بهم گفته  از بیمارستان  بابامو 
حالش خوبه. اما اگه حالش خوبه پس چرا ده تا 

شبه نمیاد خونه؟ یادت نره ها.
دیگه اینکه یه بلوز گرم برای داداش احمدم 
بیار. آخه طفلی وقتی با هم میریم گل بفروشیم 
خیلی سردش میشه. من شالمو میدم بهش اما 
خب هوا خیلی سرده . برای مامانمم یه چادر نو 
بیار. نه نمیخواد.اون نه. یه کاری کن دستاش 
مثل اون خانومه که ازم گل خرید و نازم کرد  
نرم باشه. عزیز همیشه بهم میگه مامانت انقدر 

کار میکنه دستاش زبر شده.
کنی  کاری  یه  میشه  جون  زمان  امام   
هم  گرمه  هوا  هم  آخه  بشه؟  بیشتر  تابستونا 
اینکه من مدرسه نمیرم. اونجوری هم می تونم 
صبح هم مي تونم  شب برم گل بفروشم. تازه 
فکر کنم تابستونا مردما مهربونترن چون بیشتر 
گل می خرن. تازشم شیشه ماشینشون پایینه.

 امام زمان یه دونه هم از اون بخاریها هست 
برای  بازه و تو فیلما نشون میده  که جلوشون 
ما بخر تا هم خونمون گرم بشه هم توش سیب 

زمینی بندازیمو بخوریم.
عروسک  اون  میشه  زمان  امام  آقاي 

خوشگله را برام بیاری؟
یه  رو  گال  بگی  خدا  به  میشه  زمان  امام   
گل  آخه  بشن؟  پژمرده  دیر  کنه  درست  جور 

پژمرده رو که کسی نمیخره.
 عزیز میگه تو یه جمعه میای. آره؟ خب 
خونه  اصال  شلوغه  سرت  که  بیای  جمعه  اگه 
منو  تو  و  هستن  ورت  و  دور  همه  نمیای.  ما 
جای  به  میشه  زمان  امام  میکنی.  فراموش 
کسي  دیگه  اینجوري  بیای؟  دوشنبه  جمعه، 
حواسش نیست و تو همش میاي خونه ما. اون 

وقت تو همه آرزوهامو برآورده مي کني. نه؟«

مرتضي رویتوند

چه تماشایي است روزگاري که خورشیدش با تأللو زرین 
خود جلوه اي با طراوت و ترنم به هستي بخشد. همه مي دانیم 
که چون خورشیدي از پشت ابر روزي بیرون مي آیي و دنیا 
نگاه ها دیگر  بیایي  از ظلم وستم نجات مي دهي. وقتي  را 
پر ادعا نیست و دستها براي پاشیدن بذر بي عدالتي ناتوان 
است. کاش مي شد به زودي زود بیایي و روشني را در روزگار 
برقرار سازي. آقاي من با آمدنت فقر رخت بر مي بندد و ریشه 
خیانت خشک مي شود و دردهاي بي درمان دوا مي یابد. آري 
خوش به حال مردمان آن زمان. سرورم، بیا و همه ما را از این 
روزمرگي ها نجات بده. برترین مخلوق، همه خسته ایم از این 
همه آشوب و فقط سر در گریبان، انتظارت را مي کشیم تا روزي 
از همین روزها به لطف حق نداي انا المهدي را بشنویم. اي 
خورشید عدالت ما همه براي فرجت دعا مي کنیم و مطمئن 
هستیم شما هم براي هدایت ما دعا مي کنید. کاش ما هم 
جزء 313 قاصدک عاشقي بودیم که خاک پایت را طوطیاي 
چشمانمان مي کردیم. موالي خوبي ها براي ما دعا کن که 
دعاي شما حتماً مستجاب مي شود. و ما همه براي فرجت 

دعا مي کنیم.

اللهم اجل لولیک الفرج.
مریم رحیمی

گفته بودم چو بيايي 
غم دل با تو بگويم...
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انتظار کودکی  و زن جوونی چشم  مثل هر مرد 
دنیای  این  به  پا  تابستون  اواسط  بود  قرار  که  بودند 
اسرار آمیز بگذاره. با دیدن هر بچه ای به یاد جنینی 
می افتادند که تازه داشت شکل می گرفت و آروم آروم 
به تکامل می رسید. از تماشای بازی بچه ها، دعواهای 
کودکانه بر سر تاب و سرسره، باال و پائین پریدن ها، 
صداها،  و  سر  و  دعوا  ها،  خوردن  زمین  و  ها  دویدن 
لذت می بردند. در صورت معصوم هر کودک، سیمای 
کودک آینده را مجسم می کردند و با شادی و هیجان 
در مورد آینده کودک و نقشه هایی که براش داشتند، 

حرف می زدند. 
هر روزی که می گذشت شوق و ذوق شون بیشتر 
بود  نمونده  دیگه چیزی  میشد.  تحمل شون کمتر  و 
اما همون روزهای آخر روزهایی بودن که خیلی کند 
و طوالنی می گذشتند. از بین بیمارستان ها بهترین 
از  یکی  مختلف،  های  پزشک  بین  از  و  بیمارستان 
معروف ترین و سرشناس ترین پزشک های اون موقع 
را انتخاب کرده بودند. دکتر از هر جهتی خیالشون را 
از بابت سالمت بچه راحت کرده بود. اما مثل هرمادر 
جوانی مقداری دلهره و تشویش امری کامال عادی بود. 
کم کم درد های ماه های آخر بارداری شروع شده 
بود و یکی از همون روزها به اوج خودش رسید. شب  
تا سحر، بیداری و بی قراری و درد و نگرانی خواب را 
با محبت و جمالت  از چشمان شون گرفته بود. پدر 
امیدوار کننده و به تصویر کشیدن آینده رنگی و زیبا 
در کنار یه کوچولوی ناز سعی داشت همسرش را آروم 

کنه و اشک و اضطراب را از نگاهش دور کنه. 
رسوندند.  بیمارستان  به  را  خودشون  زود  صبح 
دکتر که اون همه نگرانی را از رفتار و چشمهای مادر 
و پدر جوون می بینه سعی در آروم کردن شون می 
که  دقیق می گه  و چکاپ  ها  آزمایش  از  بعد  و  کنه 
اصال نگران نباشید. حال بچه خوبه فقط االن وقت به 

دنیا آمدنش نیست. 
متغیرش  شرایط  و  درد شدید  از  نگرانی  با  مادر 
به  وادار  و  را می شنوه  ها  باز همون جواب  اما  میگه 

تحمل و سکوت میشه. 
قابل  غیر  دردهای  از ظهر  بعد   3 نزدیک ساعت 
تحمل، امانش را می بره و به صورت اورژانسی به اتاق 

عمل میره. 
اضطراب و هراس مادر کامال طبیعیه. اولین باره 
که قراره مادر بشه و تجربه ای در این زمینه نداره اما 
دکتر که بار اولش نبود. هزاران بار این ساعت و دقایق 
باز  دنیا  به  را  نوزاد  پای هزاران  و  بود  تجربه کرده  را 
کرده بود اما انگار اینبار جایی برای دو تا پای جدید 

برای قدم زدن روی کره خاکی باقی نمونده بود. 
نمی  دلم  که  بوده  خبر  چه  دنیا  اون  دونم  نمی 
اومده از اونجا دل بکنم و وارد مرحله جدید بشم؟! یا 
شاید هم برعکس بوده و من عجله داشتم برای خروج 

از اون محیط تاریک و محدود. 
شاید بی قرار آغوش گرم مادر بودم. شاید بی تاب 
بوئیدن تن مادر، شاید محتاج نوشیدن شیره ی وجود 
مادر، شاید منتظر دستان قوی و نگاه پر مهر پدر، شاید 
منتظر دل بردن از پدر با یک لبخند ساده و بر خالف 
بی طاقتی من برای زودتر به دنیا اومدن، دکتری که 
هیچ عجله ای برای عمل نداشت و با خونسردی تمام، 

با آرامش خاطر به کارش ادامه می داد. 
 یک لحظه هم به فکرش خطور نکرد که آینده 
این بچه توی دستای اونه. تاخیر جایز نیست. بجنب. 
عجله کن. سرنوشت و آینده یک فرد، نه. یک خانواده، 
پس  شده.  سپرده  تو  دست  به  بزرگ  فامیل  یک  نه. 
آنقدر دست دست نکن اون نوزاد در حسرت یک هوای 

تازه ست. 
باال  اون  که  اونی  حدیثه.  و  حرف  اینا  همه  اما 
را رقم  نوزاد  این  اینها سرنوشت  از همه  نشسته قبل 
زده و آنقدر مهربونه که حتما همون جوری که خودش 
می دونه رضایت بچه را هم جلب کرده. بهش آنقدر 
قول های رنگارنگ قشنگ داده که دیگه به رنگ های 

دنیایی توجه نکنه. 
حتما بهش گفته تو باید صبورتر از همه اطرافیانت 

باشی. 

تو باید یاد بگیری قوی باشی.  
تو باید آنقدر زمین بخوری تا بعد مثل یک کوه 

محکم باشی. 
و  بسازی  ها  و کمبود  ها  ناتوانی  با همه  باید  تو 

احساس خالء نکنی. 
با وعده و وعیدهای شیرینی که قولش را از خدا 
گرفته، در مقابل، اونم قول داده سعی کنه صبرش زیاد 

باشه و زود کم نیاره. 
اولین نوه خانواده مادری قرار بوده که به دنیا بیاد. 
مادربزرگی که پشت در اتاق عمل اشک می ریخته و 
دست ها را به هم می مالیده و برای سالمت مادر و 
فرزند زیر لب دعا می خونده. پدری که از قدم زدن و 
باال و پایین رفتن از پله ها خسته شده بوده و عرق می 
ریخته و با تمام فشاری که روی شونه هاش سنگینی 
و  کرده  می  دعوت  آرامش  به  را  اطرافیان  کرده  می 
بهشون گوشزد می کرده که جای نگرانی نیست و تا 
دقایقی دیگر مادر و فرزند وارد بخش میشن و به تموم 

نگرانی ها پایان میدن. 
از همیشه حرکت می  عقربه های ساعت کندتر 

کردند. 
اشک  نوزاد،  گریه  صدای  بعدازظهر   5 ساعت 
انتظار کالفه  از لحظات سخت  را در میاره که  پدری 

شده بود...
ادامه دارد...
hamezendegiam@yahoo.com

مقــاوم 
بـاش

قسمت اول :  در انتظار سرنوشت

اضطراب و هراس مادر  کامال 
طبیعیه. اولین باره که قراره مادر  بشه 
و تجربه ای در این زمینه نداره اما دکتر  

که بار اولش نبود. هزاران بار  این 
ساعت و دقایق را تجربه کرده بود و 

پای هزاران نوزاد را  به دنیا باز  کرده 
بود اما  انگار  اینبار جایی برای دو 

تا پای جدید برای قدم  زدن روی کره 
خاکی باقی نمونده بود. 
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کاملش  نام  که  بورخس  لوئیس  خورخه 
بورخس  لوئیس  ایزیدور  فرانسیسکو  خورخه 
در   1۸۸9 ژوئن   14 در  است،  آکه وودو 
آمد. پدرش  دنیا  به  پالرمو  بوینس آیرس در محله 
وکیل و استاد روانشناسی بود و البته یک خواننده 
و  تحصیل کرده  زنی  هم  مادرش  ادبیات.  حرفه ای 
به  هم  را  انگیسی  کتاب  که چند  بود  کتاب خوان 
اسپانیایی ترجمه کرده بود. خانواده اش مخلوطی از 
نژادهای گوناگون سرخ پوست، اسپانیایی، پرتغالی، 
ایتالیایی و انگلیسی بودند. پدربزرگ های پدری و 
جنگ های  در  و  بودند  نظامی  دو  هر  مادری اش، 

داخلی آرژانتین جنگیده بودند.
فرا  پدرش  از  را  آموزش ها  نخستین  بورخس 
یاد  را  اسپانیایی  نوشتن  و  خواندن  هنوز  گرفت. 

نگرفته بود که زبان انگلیسی را آموخت. 
در شش سالگی به خانواده گفت: »می خواهم 
 ،190۸ یعنی  سالگی،  نه  در  و  بشوم.«  نویسنده 
خوشبخت«  »شاهزاده  ترجمه  که  کارش  اولین 

)اسکار وایلد( بود در یک روزنامه به چاپ رسید. 
از همان کودکی دچار نزدیک بینی ارثی بود. 
»چون نزدیک بین بودم، همه چیز را در هاله  ای از 
مه و رویا به خاطر می آورم« و این خصوصیتی بود 
که بعدها در داستان ها و شعرهایش هم پیدا بود. 
عالقه به شعر را هم از پدرش داشت. سال 1914، 
به اصرار پدر، به اروپا رفتند و او در ژنو به مدرسه 
رفت. در آن جا توانست سال های جنگ جهانی را 
با ادبیات فرانسه آشنا شود و  در آرامش بگذارند،  
زبان آلمانی را هم یاد بگیرد. او قباًل از طریق پدرش 
با فالسفه انگلیسی هم آشنایی داشت. بعدها زبان 
ایتالیایی را هم یاد گرفت. »کمدی الهی« را بیشتر 
از ده بار خواند. در سوییس به دانشگاه رفت، اما آن 
را نیمه کاره گذاشت. یک سال و نیم هم در اسپانیا 
بود و به محافل ادبی مادرید می رفت. خودش به 
زبان های مختلف شعر می گفت.  نخستین شعرش، 

»سرودی برای دریا« سال 1919 چاپ شده بود.
آرژانتین  به  خانواده اش  همراه   1921 سال 
برگشت و چون کتابخانه پدرش از بین رفته بود،  

هر روز به کتابخانه ملی می رفت. 
او فقط و فقط می خواند و می نوشت. خودش 
مجله  دوازده  ده،  برای  و  کرد  منتشر  مجله  سه 
هفت   1936 سال  تا  می نوشت.  مطلب  دیگر 
و  شرارت«  جهانی  »تاریخ  که  کرد،  چاپ  کتاب 
همین  از  مقاله  مجموعه  دو  جاودانگی«  »تاریخ 
او  بود.  رسیده  شهرت  به  دیگر  هستند.  کتاب ها 
از  قبل  آمریکا  و  فرانسه  انگلیس،  کشورهای  در 
کتابخانه  در  کشور خود مشهور شد. سال 193۷ 

شهرداری بوینس آیرس مشغول به کار شد. 

کرده  پیدا  را  راهش  دیگر  که  انگار 
»باغ  داستان  مجموعه  دو  کوتاهی  فاصله  در  باشد، 
گذرگاه های پیچ پیچ« و »آلف« را چاپ کرد. شهرتش 

از آرژانتین بیرون رفت و نویسنده ای جهانی شد. 
بعد از سقوط پرون، بورخس به ریاست کتابخانه 
ملی منصوب شد. کرسی ادبیات انگلیسی و آمریکایی 
در دانشگاه بوینس آیرس را هم به او واگذار کردند. اما 
او در همین سال، 1955، بینایی خودش را از دست 
داد. با این حال هم به کتابخانه رفت و هم به دانشگاه. 
نابینایی باعث ایجاد وقفه در خواندن و نوشتن او هم 
رادر  داستانش  دو مجموعه  و  کتاب شعر  نشد. چهار 

همین دوران نابینایی منتشر کرد. 

او تقریباً سی سال آخر عمرش را در نابینایی 
گذراند . در این سال ها به اوج شهرت   محبوبیت 
ایراد  برای  و  گرفت   مختلف  جوایز  رسید، 
سخنرانی مدام به اروپا و امریکا دعوت می شد، اما 
اغلب آه می کشید و از این که دیگر نمی توانست 
ببیند  را  جغرافیایی  نقشه های  و  بخواند  کتاب 
اندوهگین بود. »من نه به زندگی دسترسی دارم، 
نه به مرگ.« آخر او عاشق رنگ ها بود. از دیدن 
می برد.  لذت  هرم  شکل  و  نقشه  شنی،  ساعت 
دوست  می دانست.  فلسفه  اصلی  مساله  را  زمان 
قول خودش  به  و  بلند  با صدای  را  شعر  داشت 
انگلیسی بی نهایت  ادبیات  به  »ماورایی« بخواند. 

عالقه داشت. 
و سرانجام در سال 19۸6 درگذشت.

گرچه بورخس به عنوان شاعر، مقاله نویس و 
اما عمده شهرت  فیلسوف هم شناخته می شود، 
وی به خاطر داستان های کوتاهش است »هرگز 
برای  رمان  من  نظر  به  چون  ننوشته ام.  رمان 
نوبت های  در  خواننده  همچون  نیز  نویسنده 
پی در پی موجودیت می یابد. حال آن که قصه را 

می توان به یک باره خواند.« 

گردآورنده: مینا جاني
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مرد ثروتمندی مباشر خود را برای سرکشی اوضاع 
فرستاده بود. پس از مراجعه پرسید: 

- جرج از خانه چه خبر؟
- خبر خوشی ندارم قربان سگ شما مرد.

او  باعث مرگ  او مرد. چه چیز  بیچاره! پس  - سگ 
شد؟

- پرخوری قربان.
این  تا  که  دادید  او  به  غذایی  چه  مگر  پرخوری؟   -

اندازه دوست داشت؟
- گوشت اسب قربان و همین باعث مرگش شد.

- این همه گوشت اسب از کجا آوردید؟
- همه اسب های پدرتان مردند قربان.

- چه گفتی؟ همه آنها مردند؟
- بله قربان. همه آنها از کار زیادی مردند.

- برای چه این قدر کار کردند؟
- برای اینکه آب بیاورند قربان!

- گفتی آب؟ آب برای چه؟
- برای اینکه آتش را خاموش کنند قربان.

- کدام آتش را؟
- آه قربان! خانه پدر شما سوخت و خاکستر شد.

- پس خانه پدرم سوخت؟ علت آتش سوزی چه بود؟
شد  کار  این  باعث  شمع  شعله  که  کنم  می  فکر   -

قربان!
- گفتی شمع؟ کدام شمع؟

- شمع هایی که برای تشیع جنازه مادرتان استفاده 
شد قربان!

- مادرم هم مرد؟
- بله قربان. زن بیچاره پس از وقوع آن حادثه سرش 

را زمین گذاشت و دیگر بلند نشد قربان.
- کدام حادثه؟

- حادثه مرگ پدرتان قربان!
- پدرم هم مرد؟

- بله قربان... مرد بیچاره همین که آن خبر را شنید 
زندگی را بدرود گفت.

- کدام خبر را؟
شد.  ورشکست  شما  بانک  قربان.  بدی  خبرهای   -
اعتبار شما از بین رفت وحاال بیش از یک سنت در این 
خواستم  قربان.  کردم  جسارت  من  ندارید.  ارزش  دنیا 

خبرها راهر چه زودتر به شما اطالع بدهم قربان!

آرت بو خوالد

چگونه یک خبر 
بد را برسانیم؟     

چهار تن که زبان هم را 
نمی فهمیدند 

چهار تن با هم همراه بودند یکی ترك و یکی تازی، یک فارس 
و یکی رومی. به شهری رسیدند. یکی از راه دلسوزی به آنان یک 

درهم پول داد که غریب بودند. 
فارسی زبان: »با این پول انگور بخریم.«
تازی گوی )عرب زبان(: »عنب بخریم.«

ترك زبان: »اُُزم بخریم.«
رومی زبان: »استافیل باید بخریم.«

ستیز و جنگ و نزاع در میانشان درگرفت تا جایی که به هم 
مشت می زدند. حکیمی آنجا رسید و به سخنان آنان گوش داد. او 
که چهار زبان را می دانست فهمید همه یک چیز می خواهند ولی 
به زبان خود می گویند. پول آنان را گرفت و رفت برای آنان انگور 
خرید هر چهار نفر مطلوب خود را دیدند و خوشحال شدند و دعوا 

پایان یافت. این است کار حکیمان الهی و اولیای خدا.
مثنوی معنوی

مردم آزار
مردم آزاری را حکایت کنند که سنگی بر سر صالحی زد. 
درویش را مجال انتقام نبود. سنگ را با خود همی داشت تا 
وقتی که ملک را بر آن لشکری خشم آمد و او را در چاه کرد. 
درویش در آمد و سنگش در سر انداخت. گفتا: تو کیستی و 
مرا این سنگ چــــــرا زدی؟ گفت: من فالنم و این همان 
سنگ است که در فالن تاریخ بر سر من زدی. گفت: چندین 
وقت کجا بودی؟ گفت: از جاهت می اندیشیدم اکنون که در 

چاهت دیدم فرصت غنیمت شمردم !
گلستان سعدي

طبیب در گورستان
طبیبی را دیدند که هرگاه به گورستان رسیدی، ردا بر سر کشیدی. 

از سبب آن پرسیدند.
گفت:

گذرم،  می  که  هر  بر  زیرا  دارم،  شرم  گورستان  این  مردگان  از   «
شربت من خورده است و در هر که می نگرم، از شربت من مرده است!«

 لطایف الطوایف فخرالدین علی صفی 
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آواز عشق
 

من تو را در تپش ثانیه ها مي جویم

آبِي گم شده در عطر نسیم ؛

من تو را در عطِش سرخِي گل مي بویم 

دل من گم شده است ؛

دل من در عطر فضاي دل تو گم شده است
بیقرارم من ؛

       بیقرار لحظه اي شیرین  

لحظه اي کوتاه در عمق قصه اي دیرین
  صدایم کن ؛ 

               نجاتم ده ؛ 

رهایم کن ز زنجیري که بستي بر نگاهم

رها کن این دلم را از غم دلواپسي ها 

من اینجا سخت دلتنگم ؛

من اینجا بیقرار و بي تاب و بي رنگم 

دلم در حسرت آواز مانده ست 

         بخوان آن نغمه آواز قلبت را 

                      بزن ساز هم آواي غربت را 

من اینجا سخت دلتنگم ؛

من اینجا در پي آسمان مي گردم 

آسماني آبي ، خوابي آرام ، رؤیایي شیرین

من به دنبال واژه اي از عشق مي گردم
واژه اي از نور 

    واژه اي پاک از جنس بلور ؛
 

من تو را در نفس باد صبا مي جویم 

عشق را در سبد خاطره ها مي بویم 
 

دل من بي تابست 

         شعر شاعر غمگینست 

چشم هایم تر شده از اشک درون 

                   شعرهایم همه از دلتنگي ست ؛
دل من دور از تو 

          همه شب ، کنج قفس مي گرید 
دل من دور از تو 

                هر نفس مي میرد
دل من دور از تو 

                    شوق پرواز ندارد هرگز

                      شوق آواز ندارد هرگز 
 

به دنبال تو مي گردم هر لحظه ؛

          بخوان آن نغمه آواز قلبت را ؛

                  بخوان ، من اینجا سخت دلتنگم ؛ 
 

فرزانه حبوطی

من مي توانم
گرچه مشکل فراوانست اما بازهم، من مي توانمبه سوي اهدافم تا پاي جان تالش خواهم کرداز ترحم و دلسوزي ها بیزارم ، من مي توانمدوست دارم با همنوع خود همدل و همیار باشمتوکل بر خداست تنها امیدم ، من مي توانمخانواده، دوستان، مربیان همگي مشوق راهندمستحکم است روح و روانم ، من مي توانمخستگي و نومیدي در روح و روانم اثر نداردپس ایمان دارم که پرتوانم ، من مي توانمتوانهاي بسیار در دل و جان خویش پرورانده ام هرچند طوالنیست مسیرم ، من مي توانمواالترین مسیرم تالش و کوشش و زندگیستبه ظاهر گرچه کمي کم توانم ، من مي توانمدر باطنم اراده اي سخت و محکم نهفته دارممعلولیت نیست مانع راهم ، من مي توانمبه گوش جان مي شنوم، با چشم دل مي بینمبارها و بارها اثبات کرده ام ، من مي توانممسیر عصایم به سوي روشنایي هاستقسم به آنچه دیدم و ندیدم ، من مي توانمصندلي چرخدار خود را هر روز مي دوانمدردهاي زیادي به جان خریدم ، من مي توانمسالهاي سال امیدوار زیستم ، من مي توانم 

فرزانه حبوطي 
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سرویس سالمت:
موضوع ماه )ساختن فضاي مناسب براي زندگي با ویلچر(  

موضوع ماه )دکوراسیوني براي معلوالن(  
تجربه ها ) لباس پوشیدن(  

معرفی معلولیت   )زردی نوزادان و احتمال ایجاد معلولیت(  
روانشناسی  )پرسشنامه رفتار خصمانه: آیا رفتار شـما خصـمانه است؟(   

روانشناسی )درد هایی که ریشه در ذهن دارند(  
خواندنی های سالمت  

پزشکی )مشکالت معلوالن در مطب دندانپزشکی(  
پزشکی )براي درمان تنبلي  چشم کودکم چه کنم؟(  

کودک  )افزایش هوش کودک با...(  
ورزشی )معلوالن و ورزش(  

تغذیه )چگونه رژیم الغری خود را ادامه دهیم(  

زندگي  تسهیل  براي  امکاناتي  چه  به  معلوالن 
روزمره شان نیازمندندکه ما از آنها غافلیم! 

معلوالن عالوه بر نیازهاي مختلف و برحقي که به عنوان 
یک شهروند در شهر محل زندگي شان دارند، نیازمند امکانات 
و  خانه  یعني  آن،  از  کوچک تر  محیط هاي  در  تسهیالتي  و 
کردن  فراهم  اینکه  به  توجه  با  هستند.  نیز  کارشان  محل 
تسهیالت مورد نیاز در محیط هاي بزرگ تر و حتي محل کار، 
موضوع این بحث نیست، قصد داریم در اینجا به ارائه نکات 
و پیشنهاداتي براي تسهیل شرایط زندگي این دسته از افراد 

در محیط خانه شان بپردازیم. 
اصوال خانه هر فرد باید بهترین و آرامش بخش ترین فضاي 
اینکه احساس  بر  این محیط عالوه  تا در  باشد  او  خصوصي 
آرامش روحي و رواني کند، به لحاظ جسمي نیز در شرایط 

مناسب و مساعدي به سر برد.
این نیاز در افراد گوناگون با سنین و توانایي هاي مختلف 
متفاوت است؛ به عنوان مثال به طور قطع نیازهاي یک جوان 
به  برسد  چه  دارد؛  بسیاري  تفاوت هاي  سالمند  فرد  یک  با 
افرادي که به لحاظ جسمي گاهي از ناتواني هاي بسیار بزرگي 

نیز برخوردارند.

سالمت 
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زندگي  تسهیل  براي  امکاناتي  چه  به  معلوالن 
روزمره شان نیازمندندکه ما از آنها غافلیم! 

معلوالن عالوه بر نیازهاي مختلف و برحقي که به عنوان 
یک شهروند در شهر محل زندگي شان دارند، نیازمند امکانات 
و تسهیالتي در محیط هاي کوچک تر از آن، یعني خانه و محل 
کارشان نیز هستند. با توجه به اینکه فراهم کردن تسهیالت 
مورد نیاز در محیط هاي بزرگ تر و حتي محل کار، موضوع این 
بحث نیست، قصد داریم در اینجا به ارائه نکات و پیشنهاداتي 
محیط  در  افراد  از  دسته  این  زندگي  شرایط  تسهیل  براي 

خانه شان بپردازیم. 
اصوال خانه هر فرد باید بهترین و آرامش بخش ترین فضاي 
احساس  اینکه  بر  عالوه  محیط  این  در  تا  باشد  او  خصوصي 
نیز در شرایط  لحاظ جسمي  به  رواني کند،  و  آرامش روحي 

مناسب و مساعدي به سر برد.
این نیاز در افراد گوناگون با سنین و توانایي هاي مختلف 
متفاوت است؛ به عنوان مثال به طور قطع نیازهاي یک جوان با 
یک فرد سالمند تفاوت هاي بسیاري دارد؛ چه برسد به افرادي 
نیز  بزرگي  بسیار  ناتواني هاي  از  گاهي  جسمي  لحاظ  به  که 

برخوردارند.
انتخاب بهترین مکان براي زندگي

خانه اي  انتخاب  در  الزم  ویژگي هاي  مهم ترین  از  یکي 
دارای  آن  اعضاي  از  یکي  که  خانواده هایي  براي  مناسب 
فضاي  از  آسان  دسترسي  است،  حرکتي  و  جسمي  معلولیت 
واقع  در  که  است  برعکس  و  داخل  محیط  به  خانه  بیرون 
یک  ساخت  هنگام  که  است  تمهیداتي  جمله  از  موضوع  این 
با همین  روزها  این  البته  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید  ساختمان،  
براي  مخصوص  آسانسوري  نصب  لزوم  جهت  قوانیني  هدف، 
تسهیل این دسترسي- بدون نیاز به باال و پایین رفتن حتي 
از یک پله - وضع شده است که سازندگان ساختمان موظف 

هستند به آن توجه کنند. 
با تمام این تفاسیر، خانه اي انتخاب کنید که یا در طبقه 
همکف واقع شده باشد یا اینکه امکانات الزم در این مسیر – از 
آن  در   – آسانسور  در  کنار  یا  خانه  ورودي  تا  بیرون  فضاي 

وجود داشته باشد.
عالوه بر این، نکته مهم دیگر اینکه تنها انتخاب خانه اي 
از  شما  معلول  اگر  بلکه  نمي کند  کفایت  آسانسور  به  مجهز 
این  مي کند،  استفاده  کردن  حرکت  براي  چرخ دار  صندلي 
آسانسور به لحاظ ابعاد باید گنجایش صندلي چرخ دار را داشته 
یکي  به  اوست،  تکیه گاه حرکتي  عصا  که  در صورتي  و  باشد 
از دیواره هاي ثابت اتاقک آسانسور، دستگیره اي نصب شود تا 
تعادل خود  بتواند  آسانسور، راحت تر  از  هنگام ورود و خروج 

را حفظ کند.
امکانات الزم در داخل خانه

مناسب  انتخاب ساختماني  در  را  موارد  تمامي  که  حاال 
در نظر گرفتید، نوبت به فضاي داخل خانه مي رسد که البته 
درصد زیادي از شرایط الزم و همچنین تغییراتي که قرار است 
توسط شما انجام شود، بستگي به 2 عامل بزرگ و مهم دارد؛ 
یکي وضعیت جسماني معلول ساکن در خانه و لوازم کمکي 
مورد استفاده او شامل عصا یا صندلي چرخ دار و دوم، نقش فرد 
معلول در خانواده و حوزه کاري او در خانه؛ زیرا به عنوان مثال، 
در مورد دوم، تجهیزاتي که مادر معلول خانواده براي انجام امور 
خانه نیاز دارد، با نیازهاي فرد معلول غیرخانه دار بسیار متفاوت 
از  بعضي  زمان،  این  توضیح است که در  به  بود. الزم  خواهد 
امکانات و تسهیالت مورد نیاز چندان ارتباطي به 2 مورد فوق 
ندارند که البته ما به همه موارد با توجه به شرایط فرد و مکان 

خواهیم پرداخت.
فضاهاي عمومي خانه

حرکت  براي  عصا  از  شما  خانه  جسمي  معلول  اگر   -
محیط هاي  کف  پوشش  براي  را  کفپوشي  مي کند،  استفاده 
مختلف خانه - به خصوص آشپزخانه و سرویس هاي بهداشتي- 
خیلي  و  داشته  برجستگي  کمي  آن  سطح  که  کنید  انتخاب 
احتمال سر  آن،  بودن سطح  و صیقلي  زیرا صاف  نباشد،  لیز 

خوردن فرد را هنگام حرکت با عصا – به خصوص در شرایطي 
که روي زمین کمي آب هم ریخته باشد– باال مي برد. ولي این 
موضوع در مورد معلول روي صندلي چرخ دار درست برعکس 
است؛ چون هر چه کف صاف تر باشد، چرخ ها راحت تر روي آن 

حرکت مي کنند.
سنگ  مانند  خانه تان  لیز  و  سخت  کفپوش هاي  روي   -
تا   – آمد  و  پررفت  مسیرهاي  در  به خصوص   – سرامیک  و 
فرش  و  گبه  گلیم،  مثل  منسوج  کفپوش هاي  از  ممکن  حد 
این  زیرا  نکنید  استفاده  وزن  سبک  و  کوچک  اندازه هاي  در 
راحت صندلي چرخ دار  براي حرکت  مانعي  نه تنها  کفپوش ها 
مي شوند، بلکه ممکن است هنگام عبور معلول با عصا، کفپوش 
روي سطح زیرین لیز خورده و سبب افتادن فرد روي زمین 
شود. بنابراین اگر شرایط مکان طوري است که براي استفاده 
از کفپوش منسوجي در این مسیرها اجبار دارید، یا آنها را در 
ابعاد بزرگ تري تهیه کنید به صورتي که بخش کامل تري از 
با  را  آنها  امکان حرکت و جابه جایي  اینکه  یا  بپوشاند  را  فضا 
قرار دادن وسیله دکوراسیوني سنگیني روي گوشه اي از آنها 

کاهش دهید.
اختالف  آن  در  که  کنید  انتخاب  خانه اي  کنید  - سعي 
سطح میان فضاهاي مختلف خانه وجود نداشته باشد تا حرکت 
به راحتي  جسمي  شرایط  هر  با  معلول  براي  فضاها  این  بین 

انجام پذیرد.
چرخ دار  صندلي  از  شما  خانه  جسمي  معلول  اگر   -
کاربردي شامل  دیوارکوب هاي  استفاده مي کند، هنگام نصب 
طبقه، چوب لباسي در ورودي خانه و لوازم دیگري مانند اینها، 
ارتفاع و سطح دسترسي او را مد نظر قرار دهید. عالوه بر این، 
همه کلیدها و پریزها هم باید در ارتفاعي نصب شوند که براي 

معلول نشسته روي صندلي قابل دسترسي باشند.
 - از چیدن لوازم دکوراسیوني زیاد و بزرگ به خصوص 
در فضاهاي کوچک مانند هال، پذیرایي و حتي اتاق هاي خواب 
نظر  در  با  را  معلول  عبوري  راه هاي  همواره  کنید.  خودداري 
ابزاري که از آن به عنوان کمک براي حرکت  ابعاد و  گرفتن 

استفاده مي کند، باز نگه دارید.
صندلي  روي  که  فردي  براي  باید  عبوري  مسیر  این 
چرخ دار نشسته، حداقل ۸3 سانتي متر و براي فرد با عصا یک 

متر باشد.
سرویس هاي بهداشتي

و  صاف  کفپوش هاي  کاربرد  براي  اینکه  به  توجه  با   -  
لیزي همچون سنگ و سرامیک در محیط هاي سرویس هاي 
راهکارهاي  باید  الجرم  ندارد،  وجود  دیگري  چاره  بهداشتي 
دیگري را به کار برد. به عنوان مثال، براي این منظور با توجه 
الیه هاي  از  حمام،  به خصوص  و  دستشویي  سرویس  ابعاد  به 
پالستیکي مخصوص که یک سطح آنها را بادکش هاي ریز و 

سطح دیگر را برجستگي هاي زبر پوشانده اند، استفاده کنید.
بادکش روي  از قسمت  آنها  با چسباندن  شما مي توانید 
قسمت هاي پررفت و آمد سطح سرامیکي یا سنگي حمام یا 
بر  ایجاد کنید. عالوه  لیز خوردن  براي  مانعي  دستشویي تان، 
اینها برچسب هاي زبر دیگري نیز در بازار وجود دارند که سطح 
لیز  از  جلوگیري  براي  معموال  و  بوده  سمباده  مانند  آنها  زبر 
فضاهاي  سنگي  کف هاي  روي  بارندگي  هنگام  افراد  خوردن 
این  مي شوند.  چسبانده  پله ها  به خصوص  و  خانه  از  بیرون 
برچسب ها با توجه به اینکه مقاومت الزم را در برابر آب دارند، 
قابل استفاده براي محیط هاي حمام و دستشویي نیز هستند.

از مهم ترین تمهیداتي که رفت و آمد و حرکت  - یکي 
فرد معلول را در همه محیط هاي خانه به خصوص سرویس هاي 
در  دستگیره ها  اقسام  و  انواع  نصب  مي کند،  آسان  بهداشتي 
مکان هایي است که معلول براي انجام کارهاي زندگي اش در 
آنها تردد دارد؛ به عنوان مثال، نصب دستگیره هاي محکم روي 
همه دیوارهاي محیط سرویس بهداشتي به خصوص در نزدیکي 
افتادن روي  توالت، دوش حمام،  وان و دستشویي، هم خطر 
او  براي  را  بیشتري  آسایش  هم  و  مي دهند  کاهش  را  زمین 

فراهم مي کنند.
ندارد،  وجود  دوش  زیر  در  واني  شما  حمام  در  اگر   -  
ساخت سکویي در آن مکان، ازجمله راهکارهاي ایجاد آسایش 

است.   - دوش گرفتن  هنگام  هم  آن   – معلول  براي  جسمي 
بعضي ها به جاي این سکوي ثابت،  از صندلي استفاده مي کنند 
که در این صورت امکان لیزخوردن و وارونه شدن صندلي وجود 

داشته و خطرآفرین است.
براي  اقدام  بي شک ضروري ترین  فرنگي،  توالت  نصب   -
فقط  است.  حرکتي  و  جسمي  معلوالن  همه  بیشتر  آسایش 
در  را  دستگیره ها  نصب  شد،  اشاره  نیز  باال  در  که  همان طور 
یاد  از  دستشویي  کنار  دیوار  روي  همچنین  و  توالت  طرفین 

نبرید.
از صندلي چرخ دار استفاده مي کند،   - اگر معلول شما 
توجه داشته باشید که سطح شیرآالت حمام و همچنین محل 
نصب آیینه باید طوري باشد که او هنگام نشستن روي صندلي 

نیز بتواند خود را در آیینه دیده و از شیرآالت استفاده کند.
آشپزخانه

 - محل نصب کابینت هاي دیواري براي افرادي که هنگام 
حرکت از عصا استفاده مي کنند،  نیاز به تغییر خاصي ندارد ولي 
براي معلوالن روي صندلي چرخ دار - به خصوص درصورتي که 

فرد معلول، خانم خانه باشد – تغییرات عمده اي الزم است.
 - ارتفاع کابینت هاي زمیني آشپزخانه ها به طور معمول 
و استاندارد، ۸5 الي 90 سانتي متر است ولي براي افراد معلول 

باید ۷5 سانتي متر درنظر  ارتفاع  این  روي صندلي چرخ دار، 
گرفته شود.

- کابینت هاي دیواري نیز باید در ارتفاعي نصب شوند 
آن  پاییني  طبقات  به  الاقل  بتواند  نشسته  حالت  به  فرد  که 

دسترسي پیدا کند.
امکان  نیز  آن  آب  لوله کشي  و  سینک  نصب  هنگام 
شست وشوي ظروف و تسلط فرد را در چنین شرایطي مدنظر 
مي کند.  صدق  نیز  اجاق گاز  درمورد  موضوع  این  دهید؛  قرار 
معموال پایه هاي اجاق گازها قابل تنظیم هستند؛ بنابراین شما 

مي توانید با پیچاندن پایه ها، آنها را پایین تر بیاورید.
اتاق خواب

 - نصب دستگیره هاي محکم روي دیوار کنار تختخواب، 
فرد را هنگام بلندشدن از روي تخت و نشستن روي صندلي 

چرخ دار یا به دست گرفتن عصا بسیار یاري مي دهد.
 -در طبقه بندي کمدهاي دیواري نیز قابل  دسترس بودن 
طبقات و فواصل میان آنها را مورد توجه قرار داده و طبقه هاي 
پاییني کمد را به معلول نشسته اختصاص دهید. در این کمدها 
نیز میله آویختن لباس ها باید در ارتفاع پایین تري نصب شود 
با اهرمي به سمت پایین  از میله هاي مخصوصي که  اینکه  یا 

کشیده مي شود، استفاده کنید.

الهام اسماعیلی- همشهری آنالین
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از  عزیز  دوستان  گزارشگر:  شخص 
انجام  کارهایي  چه  میشین  بیدار  که  صبح 
میدین؟ یا بهتره بگم برنامه روزانتون چیه و 

مشغول به چه کارهایي هستین؟ 
معلولیت(:  داراي  )فرد  الف  شخص 
پاي  بیدار میشم میشینم  از خواب  که  صبح 
کامپیوتر و اینترنت، آخه کار دیگه اي ندارم. 
بیرون هم خیلي کم میرم به ندرت مثال ماهي 

یکبار.
صبح  معلولیت(:  داراي  )فرد  ب  شخص 
البته  دانشگاه،  میرم  دنبالم  میاد  سرویس 
به  رفتن  براي  و  است  طبقه  دانشگاه چندین 
طبقات باال خیلي مشکل دارم. اگه خانواده و 
دوستام کمک نکنن نمیتونم سرکالس حاضر 

باشم.
صبح  معلولیت(:  داراي  )فرد  پ  شخص 
کارنیمه  یک شرکت  توي  آخه  سرکار  میرم 
سال  چندین  از  بعد  اونم  پیداکردم  وقت 
کار  این  بدبختي  باهزار  کار  براي  جستجو 

منشیگري رو پیداکردم. 
از  شخص ت )فرد داراي معلولیت(: من 
صبح که بیدار میشم تا شب یا توي رختخواب 
هستم یا گاهي میشینم روي ویلچیر و میرم 
کنار پنجره و بیرون رو تماشا مي کنم. گاهي 

هم موسیقي گوش میدم. 
من  معلولیت(:  داراي  )فرد  ث  شخص 
کالسهاي مخصوص معلولین ثبت نام کردم 
دارم  ذهاب  ایاب  براي  سرویس  گاهي  اما 
دلیل  همین  به  نیست  سرویس  هم  گاهي  و 
دارم  و  چیه  ام  روزانه  برنامه  نیست  معلوم 

چیکار میکنم!!
از  که  من  معلولیت(:  داراي  )فرد  ج  شخص 
صبح تا شب همش خونه هستم مگه اینکه برنامه 
واقعا  دیگه  گاهي  بیرون.  برم  و  باشه  خاصي 
تونم  خسته میشم و کم میارم. آخه پس کي مي 

زندگي رضایتمندي داشته باشم. 
برنامه  من  معلولیت(:  داراي  )فرد  چ  شخص 
براي  وقت  اصال  دارم.  پرکاري  بسیار  روزانه 
تفریح و اتالف ندارم. مشغول درس و کارو برنامه 
و  راضي  کامال  زندگیم  از  و  هستم  مختلفي  هاي 

خوشحال هستم.
و همینطور هزاران هزار شخص دیگر. درست 
هم  معلولیت  داراي  افراد  غیرمعلول،  افراد  مانند 
که  تفاوت  این  با  دارند.  را  خود  خاص  مشکالت 
افراد معلول حتي براي یک گردش ساده و ساعتي 
مشکالت  اینها  ندارند.  کافي  استقالل  هواخوري 
آن  کردن  بازگو  شاید  که  است  کوچکي  بسیار 
کوچک  مشکالت  همین  اما  نطلبد  خاصي  لزوم 
داراي  افراد  روحیه  بر  تاثیرمنفي  چنان  گاهي 
داشتن  براي  کافي  انرژي  که  میگذارد  معلولیت 

زندگي شادتر نخواهند داشت. 
دوستان داراي معلولیت بسیاري مي شناسم 

که از صبح تا شب در محیط اینترنت وبگردي و 
چت مي کنند تا وقتشان بدینگونه بگذرد و مشغول 
باشند. اما اگر درهمین محیط اینترنت و یا از طریق 
کامپیوتر و هزاران وسیله هنري دیگر در محیط 
منزل براي افراد معلول دست به اشتغالزایي بزنیم 

مي دانید چقدر از مشکالت حل میشود؟ 
که  خواندم  روزنامه  در  قبل  سال  چندین 
از  تعدادي  دارد  درنظر  کشور  کل   118 سازمان 
کارمندانش را به عنوان کارمند در منزل استخدام 
نماید. یعني کارمند در منزل بماند و از طریق یک 
دستگاه کامپیوتر و تلفن به شبکه 118 کل کشور 
وصل شود و در همان منزل به تلفنهاي مشترکین 
پاسخ دهد. پس چرا سعي نمي کنیم چنین کارها 
واجد  معلولیت  داراي  افراد  براي  شغلهایي  و 
شرائط در منزل ایجاد کنیم. آن وقت نه مشکالت 
ایاب ذهاب داریم و ترافیکهاي سنگین و نه مشکل 

بیکاري و افسردگي افراد معلول.
این مثالي که من گفتیم فقط به عنوان یک مثال 
کوچک بود درصورتي که با کمي تامل بیشتر و 
و سازماني  هر شرکت  تر  دقیق  ریزیهاي  برنامه 
کارمنداني  چنین  تواند  مي  خویش  شرائط  به  بنا 
گویم  مي  اینکه  البته  نماید.  استخدام  منزل  در 

استخوام در منزل بدین منظورنیست که 
که  هستند  محکوم  معلولیت  داراي  افراد 
درمنزل بمانند و به علت مشکالت رفت و 

آمد نباید در اجتماع حضور یابند. 
افراد  نیست.  اینطور  اصال  نه! 
از  بیرون  در  باید  و  توانند  مي  معلول 
منزل نیز فعالیت داشته باشند تا همانند 
استعداهایشان جهت  از  غیرمعلول  افراد 
پیشرفت جامعه و زندگي خویش استفاده 
نمایند. اما دراین بین افراد داراي معلولیت 
بسیاري نیز هستند که به علت دارا بودن 
شرائط خاص و مشکالت بیشتر جسمي 
برایشان  اجتماعي  حضور  حرکتي،  و 
توانند  مي  درمنزل  اما  است  دشوارتر 
شکوفا  را  استعدادهایشان  از  بسیاري 
کنند و حتي بیشتر از یک فرد غیرمعلول 

نیز خدمات رساني نمایند. 
به روزمرگي عادت  باید همگي  چرا 
کنیم؟ چرا نباید براي داشتن رفاه بیشتر 
کوچکترین  از  تر  مطمئن  اي  آینده  و 
مشکالتي  اینها  نماییم؟  استفاده  راهکار 
مي  گفته  بار  اولین  براي  که  نیست 
شده  بارگفته  هزار  هزاران  بلکه  شود 
صورت  مناسبي  و  خاص  رسیدگي  اما 

نگرفته است.
مشکالت  این  اینکه  محض  به  چرا 
فقط  جامعه  اقشار  همه  شود  مي  بازگو 
مسئول  را  بهزیستي  سازمان  فقط  و 
و  شرکتها  افراد،  تمامي  چرا  دانند؟  مي 
استخدام  قبال  در  مختلف  سازمانهاي 
امور  تمامي  کلي  بطور  و  معلولیت  داراي  افراد 
ندارند؟  مسئولیت  احساس  عزیزان،  این  مختلف 
چرا همه ظاهر سالم و غیرمعلول فرد را مهمترین 
عامل استعداد و هوش و ذکاوتش مي دانند؟ چرا 
استعداهاي  داشتن  وجود  با  معلول  افراد  اکثر 
بسیار زیاد باید درخانه بمانند و به طرق مختلف 
خویش را سرگرم کنند تا گذرزمان را حس نکنند؟ 
البته افراد معلول بسیاري نیز هستند که کار 
و فعالیت مناسبي دارند و این نشاندهنده باالرفتن 
فرهنگ جامعه نسبت به مقوله معلولیت در چندین 
کردن  بازگو  است  امید  اما  باشد.  مي  اخیر  سال 
اینگونه مشکالت فقط در حد حرف و سخن باقي 
هاي  لحظه  گذران  به  تري  دقیق  نگاه  و  نماند 
زندگي اقشار مختلف افراد معلول شود. امید است 
نگذاریم تک تک ساعات عمرمان )چه فرد معلول 
و چه فرد غیرمعلول( به بطالت سپري شود زیرا 
گذراندن  درقبال   و  کنیم  تالش  که  آفریده شدیم 
برابر  در  عمرمان  هاي  لحظه  و  ساعات  تک  تک 
و  مسئولیم  مهربان  و  بخش  هستي  پروردگار 

سزاوار پاسخگوئي. یا علي
 فرزانه حبوطي

و راه حل چيست؟
چاره كجاست
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چهار مشکل شایع جانبازان 
ضایعات نخاعي با تحریك عصب 

خاجي درمان مي شود

)پروکتولوژیست(  کولورکتال  جراح  یک 
جانبازان  مدفوع  بي اختیاري  اینکه  بیان  با 
از طریق تحریک عصب خاجي  نخاعي  ضایعات 
درمان مي شود، گفت: تحریک عصب خاجي در 
جانبازان ضایعات نخاعي در دو مرحله آزمایشي 

و دائم انجام مي شود. 
دکتر محمد محسن مغاري در گفت وگو با 
بي اختیاري  جنسي،  ناتواني  حرکتي،  بي  ایسنا، 
ادرار و ارتباط ادراري منجر به بي اختیاري ادرار، 
یبوست هاي شدید مقاوم به درمان و در نهایت 
بي اختیاري مدفوع را چهار مشکل شایع جانبازان 
تحریک  با  افزود:  و  برشمرد  نخاعي  ضایعات 
بي اختیاري  الکتریکي عصب خاجي سه مشکل 
ادرار و مدفوع، یبوست مقاوم به درمان و ناتواني 

جنسي رفع مي شود.
وي با بیان اینکه پیش از تحمیل هزینه هاي 
عصب  آزمایشي  تحریک  جراحي،  سنگین 
خاجي به کمک فنر کاشته شده اي به ضخامت 
سرسوزن سرنگ پنج انجام مي شود، گفت: پس 
هفته  سه  مدت  به  آزمایشي  تحریک  این  از 
کامل  بیمار  خود  توسط  دفعي  عادات  جدول 
مي شود، سپس در سه هفته دوم )21 روز بعد( 
خاجي،  عصب  الکتریکي  تحریک  هرگونه  بدون 
مجددا عادت دفعي بیمار درجداول خاصي ثبت 

مي شود.
چنانچه  داد:  ادامه  کولورکتال  جراح  این 
بیمار طبق پروتکل موجود 1+50 باشد کاندیدي 

براي ایمپلنت دایم است.
ایمپلنت دایم  دکتر مغاري توضیح داد: در 
سر tined lead )ابزاري لنگري شکل( در کنار 
عصب خاجي قرار مي گیرد، سپس از طریق تونل 
زیرپوستي در باالي کرست ایلیاک )تیغه لگن( و 
روي فاشیاي شکمي ژنراتوري تعبیه مي شود و با 
نرم افزاري خاص و پیشرفته از بیرون بدن بیمار 
با فرکانس ها و ولتاژ هاي متعددي عصب خاجي 

تحریک مي شود.
وي با بیان اینکه با ایمپلنت دایم هماهنگي 
بین مجموعه سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک 
ایجاد مي شود، گفت: بدین ترتیب فرد به راحتي 

عمل تخلیه و دفع را انجام مي دهد.
براي  اینکه  بیان  با  پروکتولوژیست  این 
انجام این عمل معیارهاي ورودي از قبیل ضایعه 
بیماري هاي  وجود  عدم  نشده،  کامل  نخاعي 
و  مهره ها  فقرات،  ستون  اطراف  در  خاص 
گفت:  مي شود،  گرفته  نظر  در  خاجي  استخوان 
پیش از این ایمپلنت دایم براي زنان جواني که 
کف  عضالني  عصبي  سیستم  و  پودندال  عصب 
بود،  شده  تخریب  زایمان  دنبال  به  آنان  لگن 

استفاده مي شد. 

احیاي قدرت ديد در 
افراد نابینا 

براي نخستین بار در جهان، در یک پیشرفت استثنایي 
محققان علوم پزشکي توانستند با پرورش سلولهاي بنیادي 
به  مبتال  بیماران  از  گروهي  بینایي  چشمي،  لنزهاي  روي 

نابینایي ناشي از بیماري قرنیه را بازگردانند. 
با  شدند:  موفق  ویلز  نیوسوات  دانشگاه  پژوهشگران 
لنز  یک  روي  یافته  پرورش  بنیادي  سلولهاي  از  استفاده 
ساده،  بینایي افرادي را که بر اثر ابتال به این بیماري نابینا 

شده بودند را  احیا کنند.
محققان اعالم کردند: با این روش فوق العاده و جدید 
ظرف چند هفته، بینایي این بیماران به میزان قابل توجهي 

بهبود پیدا کرد.
ارزان  و  ساده  جدید  روش  کردند:  تاکید  پژوهشگران 
بستري  براي  کمي  زمان  به  بیمار  آن  انجام  براي  و  است 

شدن در بیمارستان نیاز دارد و سریعتر عملي مي شود.
بافت  از  حاصل  بنیادي  سلولهاي  تحقیقاتي  تیم  این 
تا قرنیه آسیب دیده  چشمي خود بیماران را کشت دادند 
بیماران را به کمک آن ترمیم کنند. سلولهاي بنیادي سپس 
روي یک لنز طبي معمولي پرورش داده شدند و این لنزها 

روي قرنیه آسیب دیده به مدت 10 روز جاي گرفت.
در طول این 10 روز سلولها توانستند روي سطح آسیب 
دیده چشم کلوني کرده و آن را ترمیم نمایند در حالي که 
در این تحقیق روش جدید براي ترمیم قرنیه آسیب دیده 
مورد استفاده قرار گرفته، محققان مي گویند؛ درعین حال 
براي درمان طیفي از مشکالت چشمي که منجر به نابینایي 

مي شوند و هم چنین در مورد سایر اعضا کاربرد دارد.
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انگلیسی  دانشمندان  تحقیقات  نتایج 
تا  تاریخ  قبل  ما  دوره  از  که  دهد  می  نشان 
دنیای مجازی روی وب، مغز انسان تنها قادر 

به پذیرش تنها 150 دوست بوده است.
های  شبکه  روی  دوست«  به  »اعتیاد 
بزرگ  نگرانی  یک  به  امروزه  اجتماعی، 
که  است  درحالی  این  است.  شده  تبدیل 
آکسفورد  دانشگاه  محققان  تحقیقات  نتایج 
نشان می دهد که فضای »نئوکورتکس« مغز 
برای دوست یابی از یک محدودیت برخوردار 
است و قادر نیست که بیش از 150 دوست را 

برای خود تعریف کند.
افکار  پردازش  مسئول  نئوکورتکس 
تماس  ایجاد  توانایی  و  است  زبان  و  آگاهانه 
با  برابر  تنها  دیگران  با  مغزی  فضای  این 
این  که  است  بهتر  بنابراین  است.  نفر   150
محدودیت به جای آنکه صرف افراد ناشناس 
شود برای دوستی با آشنایان مورد استفاده 

قرار گیرد.
پنج  ما  از  یک  هر  دانشمندان،  گفته  به 
داریم  خود  زندگی  در  صمیمی  بسیار  فرد 
بر  آشنایان  و  دوستان  افراد،  این  از  پس  و 
بندی  دسته  مغز  در  صمیمیت  میزان  پایه 
می شوند و تنها 150 دوست می توانند وارد 

لیست این طبقه بندیهای مغز شوند.
این   ،PC World گزارش  براساس 
اظهار داشتند: »ما  این خصوص  محققان در 
را در پروفایل خود در  توانیم هزار اسم  می 
اما بدون  یک شبکه اجتماعی داشته باشیم 
دوستی  هیچ  واقعی  دنیای  در  تماس  ایجاد 
واقعی رخ نمی دهد و بنابراین پیش از ورود 
که  کنیم  قبول  باید  مجازی  زندگی  یک  به 
از قبل کرده  را  انتخاب اجباری خود  ما  مغز 

است.«

احتمال ورزشکار شدن كودكان متولد شده 
در نیمه اول سال، بیش از سایرین است

یک محقق استرالیایي با بررسي ورزشکاران لیگ فوتبال استرالیا )AFL( دریافت: کودکاني که در ماه هاي 
اول سال به دنیا مي آیند، احتمال بیشتري دارد تا ورزشکار شوند. 

از دانشگاه تکنولوژي کوئین لند مي گوید؛ واضح است  دکتر آدرییان برنت محقق اصلي مرکز سالمت 
کودکاني که قد بلندتري دارند، مي توانند بهتر ورزش کنند.

اگر فردي در ژانویه به دنیا آمده باشد، نسبت به همساالنش که در ماه هاي بعدي به دنیا مي آیند، 12ماه 
بیشتر وقت دارد تا رشد کند. بنابراین این که شما در اول ژانویه به دنیا بیائید یا 31 دسامبر، تأثیر زیادي بر 

زندگي شما دارد.
محققان انگلیسي معتقد هستند؛ کساني که در اول سال به دنیا مي آیند از نظر تحصیالت بهتر عمل 

مي کنند و اعتماد به نفس بیشتري نیز دارند. 

مغز بیشتر از 150 
دوست  نمی تواند 
آیا مهرباني بپذیرد!

واگیردار است؟
مهرباني  معتقدند؛  کالیفرنیا  دانشگاه  محققان 
بسیار سریع گسترش پیدا مي کند، فقط کافي است 
تعداد کمي از مردم این گونه رفتار کنند تا تعداد 

زیادتري را تحت تاثیر قرار دهند. 
محققان دانشگاه علوم پزشکي تهران معتقدند؛ 
روحیه بخشش در افرادي که آن را تجربه کرده اند 

باقي مانده و پایدار است.
مرکز  سیاسي  علوم  بخش  از  فالولر  جیمز 
اگر  مي گوید:  جهاني  پژوهش سالمت  در  ساندیکو 
چه ممکن است واقعیت این امر بیشتر یا کمتر از 
آن چه در آزمایشگاه به آن پي بردیم باشد ولي به 
بدانیم  است که  بسیار جالب  این مسأله  طور کلي 
لطف و مهرباني در افرادي که آنها را نمي شناسیم و 

تاکنون ندیده ایم، اشاعه پیدا مي کند.
محققان این تحقیق هنوز نمي دانند که چگونه 
و  مي یابد  گسترش  جامعه  در  مهرباني  و  بخشش 

صدها نفر را تحت تاثیر قرار مي دهد.
 proceebing«خالصه این پژوهش در مجله
of the national academic of scince« به 

چاپ رسیده است. 

49



S¶°wمعرفی معلولیت 

50



S¶°w

شد،   من  معلولیت  به  منجر  که  ای  حادثه  از  بعد 
تغییرات  این  از  تغییر کرد. یکی  بسیار  ام  زندگی  شرایط 
که بسیار مشخص است طرز لباس پوشیدن است. مسلما 
دیگر نمی شود مانند گذشته هر کفش یا مدل لباسی را 
استفاده کرد. آقایان به نسبت مشکل کمتری دارند، آنها با 
یک دست کت و شلوار به تمام مراسم ها از عروسی گرفته 
تا عزا می روند و هیچ کس، حتی خودشان هم به یاد نمی 
آورد که چندمین بار است دارند این لباس را می پوشند. 
به طور کلی لباس دغدغه ی آنها نیست و در مهمانی ها 
بیشتر به فکر غذا هستند تا لباس و مسائلی که خانم ها 

را نگران می کند. 
توانم  نمی  از معلولیت  بعد  درست است که   : کفش 
بسیار  پاها  از  برای حفاظت  بروم ولی کفش پوشیدن  راه 
مهم است و پا را از ضربه خردن و شکستگی انگشتها یا 
در  تواند  می  کفش  حتی  دارد.  می  امان  در  خراشیدگی 
تابستان کف پا را از تاول زدن روی ویلچیر داغ محافظت 
کند. کفش باید نرم وسبک باشد و پا به راحتی داخل آن 
برود وهمچینن به راحتی از پا درنیاد، کفشهای چسب دار 
شود  خم  اینکه  بدون  پا  و  بازمیشوند  کامال  که  دار  وبند 

داخلشان قرار می گیرد، بهترین گزینه ها هستند.
شلوار: قد شلواری که بعد ازمعلولیت دوخته می شود 
باشد  بلندتر  متر  سانتی  پنج  حداقل  قبلی،  اندازه  از  باید 
نکند. همچنین  نمایان  را  پا  بیافتد و ساق  تا روی کفش 
بلندتر  متری  سانتی  چند  باید  قبل  به  نسبت  شلوار  فاق 
نیاید.  پیش  مشکلی  جایی  جابه  هنگام  تا  شود.  گرفته  
گاهی خانمها از شلوارهای حاملگی استفاده می کنند که 
از جلو باز می شود و سوند زدن روی ویلچر برایشان راحت 

تر می شود.
مانتو : مانتوهای جلو بسته مناسبترند. به شرطی که 
دوطرف آن تا نزدیکی کمر چاک داشته باشد. مزیتی که 
مانتو جلو بسته دارد این است که دیگر الزم نیست نگران 
روی  پارچه  یک  مانند  مانتو  و  باشید  ها  دکمه  بازشدن 
به جلو  بهتر است پشت مانتو نسبت  افتد.   پاهایتان می 
آن کوتاه تر باشد تا هنگام جابه جایی زیر بدن گیر نکند. 
اگرخانمی از سوند دائمی استفاده می کند، میتواند برای 
سوند کیسه ایی همرنگ مانتو و شلوارش بدوزد و بعد از 
اینکه سوند را داخلش گذاشت آن را بین پاهایش آویزان 
کند و با سنجاق قفلی به شلوارش سنجاق کند. فقط باید 
را  پایش  و  نشود  باز  سوزن  نکرده  خدای  که  کند  چک 

خراش ندهد.
برای مجالس رسمی  لباس مجلسی:  کت و شلوار 
راحت  خیلی  دوستانه  های  مهمانی  برای  شلوار  و  بلوز  و 
است. با این لباسها دیگر نگران نباشید که وقتی ازماشین 
پیاده  یا سوار می شوید ، قسمتی از بدنتان مشخص شود. 
باید توجه داشته باشید که کت هم باید دوطرفش چاک 
داشته باشد البته فقط تا روی خط کمر وگرنه جلوی لباس 
بدشکل می شود. دامن و مینی ژوپ برای خانه خودتان 

که مشکل جابجایی نیست، بهتر است.
معلول  که  است  درست  باشیم؛  داشته  توجه  باید 
هستیم، اما معلولیت ربطی به شلختگی و نامرتبی ندارد. 
میتوانیم روی ویلچر هم شیک و تمیز بگردیم. البته باید 
شرایطمان را در نظر بگیریم تا در هر مهمانی و مجلسی 

آرامشمان به هم نخورد و نگرانی به وجود نیاید.

دیبا . م

تجربه ها
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دکتر  توسط  خصمانه،  رفتار  پرسشنامه 
دکتر  است.  شده  تدوین  و  تهیه  پارلور  ریچارد 
پارلور در زمینه ي رفتارهاي پرخاشگرانه مطالب 
با  است.  درآورده  تحریر  ي  رشته  به  فراواني 
بروز  امکان  میتوانید  پرسشنامه  این  تکمیل 
گیري  اندازه  درخودتان  را،  خصمانه  رفتارهاي 

کنید. 
که  است  رسیده  نتیجه  این  به  پارلور  دکتر 
اقدامات مخرب عمومیت باالیی دارند. او معتقد 
و  دارد  تحمل مشخصي  آستانه ي  هرکس  است 
اگر فشار بیش از حد تحمل وارد شود، فرد رفتار 

مخرب نشان مي دهد . 
آیا روان شناس ها مي توانند بروز خشم در 
ماناهن  دکتر  کنند؟  بیني  پیش  را  خانواده  یک 
معتقد است که نمي توان بروز خشم در خانواده 
ها را به دقت پیش بیني کرد . با این حال او مي 
بر اساس آنها  گوید ویژگي هایي وجود دارد که 
مي توان تخمین زد که مردي زنش را کتک مي 
با  اش  پدري  ي  خانواده  در  مرد  آیا   . نه  یا  زند 
خشونت و رفتارهاي خصمانه رو به رو بوده است 
؟ آیا دوستان همسالش رفتارهاي خصمانه داشته 

اند ؟ آیا مدتي طوالني بي کار بوده است ؟ 
سوال   10 حاوی  خصمانه  رفتار  پرسشنامه 
است که مشتمل بر سه گزینه می باشد. لطفا هر 
با دقت مطالعه نموده، سپس  یک از سواالت را  
یکي از پاسخ هاي ارائه شده در زیر هر سؤال را 
و  واقعي  نظر  اظهار  بدیهي است  نمایید.  انتخاب 

دقیق شما مد نظر مي باشد. 

1 ـ بدون دلیل ناراحت مي شوم . 
الف ـ به ندرت 

ب ـ گاهي اوقات 
پ ـ اغلب 

2 ـ براي بهبود کارم تالش کافي نمي کنم      

الف ـ به ندرت 
ب ـ گاهي اوقات 

پ ـ اغلب 
بر  متقاباًل   ، بزند  داد  سرم  کسي  اگر  ـ   3

سرش فرياد مي کشم . 
الف ـ به ندرت 

ب ـ گاهي اوقات 
پ ـ اغلب 

مي  استفاده  مواد مخدر  از  اغلب  من  4 ـ 
کنم . 

الف ـ به ندرت 
ب ـ گاهي اوقات 

پ ـ اغلب 
5 ـ من رفتاري غريزي دارم . 

الف ـ به ندرت 
ب ـ گاهي اوقات 

پ ـ اغلب 
6 ـ وقتي ديگران به من توهیني مي کنند 
راحتي  به  را  موضوع  و  بخشم  نمي  را  آنها   ،

فراموش نمي کنم . 
الف ـ به ندرت 

ب ـ گاهي اوقات 
پ ـ اغلب 

7 ـ وقتي عصباني هستم در را به هم مي 
کوبم يا اجسام را مي شکنم . 

الف ـ به ندرت 
ب ـ گاهي اوقات 

پ ـ اغلب 
8 ـ براي اينکه عصبانیت خود را تخلیه کنم 

فعالیت ورزشي مي کنم . 
الف ـ به ندرت 

ب ـ گاهي اوقات 
پ ـ اغلب 

9 ـ اگر کسي مرا ناراحت کند به سرعت او 
را سر جاي خودش مي نشانم . 

الف ـ به ندرت 
ب ـ گاهي اوقات 

پ ـ اغلب 
10 ـ پس از آنکه خشمگین شدم ، از اينکه 
اختیارم را از دست داده ام ناراحت مي شوم . 

الف ـ به ندرت 
ب ـ گاهي اوقات 

پ ـ اغلب 

محاسبه ي امتیازات : 
براي محاسبه ي امتیازات خود به جواب هاي 
) الف ( امتیاز )1( ، به جواب هاي )ب( امتیاز )2( 

و به جواب هاي )پ( امتیاز )3( بدهید . 
امتیاز 14 ـ 10 :

 شما خشم خود را با آرامش و صلح جویانه 
ابراز مي کنید ، اما در مواقعي نیز ممکن است آن 

را در خود فرو بنشانید . 
امتیاز 21 ـ15 :

 در مهار خشم خود رفتاري میانه رو دارید . 
امتیاز 30 ـ 22 :

و  شوید  مي  عصباني  زود  تنش  حالت  در   
نیاز  بیشتري  داري  خویشتن  به  است  ممکن 

داشته باشید .

پرسشنامه رفتار خصمانه 

آيا رفتار شـما 
خصـمانه است ؟ 
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»ما هر وقت به تو می رسیم، همه 
جای بدنت درد می کند ... همیشه مریضی ... 

فکر کنیم، پیر شدی ،مدام درد داری...« 
و  است  هیجانی  واکنش  یک  درد 
اجتماعی  )جسمی،  متفاوتی  علل  می تواند 
دردهایی  باشد.  داشته  روان شناختی(  و 
اگر  و  هستند  حاد  معموال  جسمی اند،  که 
مزمن شوند، دلیل کامال واضحی از نظر علم 
پزشکی دارند. چگونگی احساس درد در مغز 
ما پردازش می شود و کامال با وضعیت روحی 
و عاطفی ما ارتباط دارد.  دردهایی که علل 
هستند  مزمن  اکثرا  دارند،  روان شناختی 
شدن  مزمن  سمت  به  خاصی  علت  بدون  و 
می روند. من معموال به خانواده هایی که یکی 
از اعضای خود را با جمالتی که در ابتدای یاد 
می گویم  می کنند،  توصیف  آورده ام  داشتم 
فراوانی  درد دل های  این عضو خانواده شما 
به  یا  و  خاصش  شخصیت  دلیل  به  که  دارد 
اند  مانده  پنهان  اطرافیان،  تفاوتی  بی  دلیل  
و این درد دل ها، به مرور خود را به صورت 
مردم  پسندتر، یعنی همان درد های جسمی 
مختلف، نشان می دهند. گویا شخص با بیان 
این دردهای جسمی، راحت تر می تواند توجه 
دیگران را جلب کند. این حالت در گروه هایی 
که از نظر فرهنگی در سطح پایینی هستند، 
بیشتر دیده می شود. پس بهتر است به جای 
خود  مزمن  درد  از  که  کسی  به  طعنه زدن 
شکایت دارد، با او رابطه دوستی برقرار کنیم 
و دریابیم با زبان بی زبانی به ما چه می گوید. 
و  یکسان  جسمانی  شرایط  با  نفر  دو  گاهی 
یکی  که  داریم  یکسان  بیماری  تشخیص 
یافته،  بهبود  دیگری  و  شده  مزمن  دردش 
و  شغلی  عاطفی،  منابع  از  دوم  شخص  زیرا 
اجتماعی خوبی برخوردار است و او را درك 
شناخت  توان بخشی،  روان درمانی،  کرده اند. 
درمانی، وسایل کمکی مانند بیوفیدبک و در 
ما  که  است  اقداماتی  از  دارودرمانی  نهایت 

برای این بیماران انجام می دهیم.

دکتر محمدرضا خدایی - روان پزشک 
عضو هیات علمی دانشگاه علوم 
بهزیستی و توان بخشی

دردهايی 
که ريشه در 

ذهن دارند
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جسمي  و  ذهني  معلول  کودک  یک  شما  اگر 
مطب  به  آنها  بردن  که  مي دانید  حتما  باشید،  داشته 
دندانپزشکي خیلي دشوار است چون این بچه ها معموال 
از طرف  بنشینند.  آرام  روي یک صندلي  ندارند  عادت 
و  دندانپزشک  و  آمپول  از  بچه ها  که  ترس هایي  دیگر 
لباس سفید دارند، این کودکان را بیش از پیش بي قرار 
و ناآرام خواهد کرد. در این میان بهداشت دهان و دندان 
این کودکان هم مساله بسیار مهمي است که بدون شک 
حتما مي دانید مراقبت های دندانی  این کودکان بسیار 
برابر حتي یک  این بچه ها گاهي در  دشوار است چون 

مسواک زدن ساده مقاومت مي کنند... 
اگر شما هم چنین مشکالتي در منزل دارید، بهتر 
این  بهداشت دهان و دندان  با  بدانید کنار آمدن  است 
کودکان اصال دشوار نیست، به شرطي که شما راه هاي 
در  را  آنها  دندان  و  دهان  بهداشت  حفظ  براي  کلیدي 
خانه بدانید، حتي در صورت بروز دندان درد، مي توانید 
دندانپزشکاني را پیدا کنید که به بهترین نحو به شما در 

این زمینه کمک کنند. 
مراکزي براي کوچولوها 

اگر نیاز دارید که کودکتان را به مطب دندانپزشکي 
عمومي  دندانپزشک  یک  جاي  به  است  بهتر  ببرید، 
کنید.  پیدا  را  کودکان  دندانپزشکي  متخصص  یک 
متخصصان دندانپزشکي کودکان، دندانپزشکاني هستند 
که دوره هاي تکمیلي براي درمان دندان هاي کودکان و 
کنترل ترس و اضطراب آنها روي صندلي دندانپزشکي 
را گذرانده اند. از سوي دیگر این متخصصان آموزش هاي 
ذهني  معلولیت  از  که  کودکاني  درمان  درباره  ویژه اي 
بنابراین  کرده اند.  سپري  را  مي برند  رنج  جسمي  یا  و 
دست  به  را  کودکتان  آسوده  خیال  با  مي توانید  شما 
این متخصصان بسپارید و مطمئن باشید که در نهایت 
آرامش و با بهترین تدابیر دندان هاي کودک شما درمان 
خواهد شد. از سوي دیگر در بسیاري از کشورهاي دنیا، 
مراکز خاصي براي درمان هاي دندانپزشکي این کودکان 
راه اندازي شده است. این مراکز مجهز به تجهیزات ویژه 
می باشند. اتاق عمل، امکانات بیهوشي عمومي و وسایل 
کنترل کودکان روي صندلي دندانپزشکي در این مراکز 
آموزش هاي  مراکز،  این  پرسنل  در ضمن  و  است  مهیا 
الزم براي کنترل این کودکان روي صندلي دندانپزشکي 
را گذرانده اند و به خوبي مي دانند با فرزند شما چگونه 
این  تلفن  شماره  و  آدرس  مي توانید  شما  بیایند.  کنار 
علوم  دانشگاه هاي  یا  و  بهزیستي  سازمان  از  را  مراکز 

پزشکي شهر و استانتان بپرسید. 
بیماران خاص؛ درمان هاي خاص تر 

در  اصلي  مشکل  مي دانند  دندانپزشکان  بیشتر 
سندرم  مانند  ذهني  معلولیت  که  کودکاني  درمان 
صندلي  روي  آنها  کنترل  که  است  این  دارند،  داون 
دندانپزشکي دشوار است. ولي حتما شما به عنوان پدر 
و  مهربان  بسیار  کودکان  این  که  مي دانید  آنها  مادر  و 
مي توانید  بیایید،  کنار  آنها  با  اگر  و  هستند  صمیمي 
کنترل  دندانپزشکي  صندلي  روي  حتي  را  آنها  رفتار 
کنید. ولي اگر واقعا این کودکان با دندانپزشک همکاري 

آنها  کردن  آرام  براي  است  مجبور  دندانپزشک  نکنند، 
تدابیر  از  دندان هایشان،  درمان  براي  یافتن  فرصت  و 
دندانپزشکان  از  برخي  گاهي  کند.  استفاده  دیگري 
قرص هاي آرام بخش را براي کودک شما تجویز مي کنند 
تا آرام تر روي صندلي دندانپزشکي بنشیند و گاهي نیز 
از ماسک هاي مخصوصي مثل ماسک اکسیژن که حاوي 
گازي آرام بخش است استفاده می کنند. از طرف دیگر 
اجازه  دندانپزشک  به  کودک  شرایط   این  تمام  با  اگر 
از وسایل  ندهد، الزم است که  را  درمان دندان هایشان 
مخصوصي براي کنترل حرکات دست و پاي او استفاده 
این بخشي  نباشید چون  نگران  بابت  این  از  شود. شما 
از درمان دندانپزشکي کودک شما است. در این موارد 
به دست ها  باندهایي  با بستن  دندانپزشک ممکن است 
با  اگر  را کنترل کند.  او  بدن  پاهاي کودک، حرکات  و 
صندلي  روي  کودک  کنترل  هم  باز  تدابیر  این  همه 
او را به مراکز  امکان پذیر نشد، بهتر است  دندانپزشکي 
مراکز  این  ببرید.  معلوالن  ویژه  تخصصي  دندانپزشکي 

شما  کودک  هستند.  عمل  اتاق  به  مجهز 
دندانپزشک  و  بیهوشي  متخصص  نظر  زیر 
متخصص اطفال بي هوش مي شود و تعداد 
ترمیم و  به  نیاز  از دندان هایش که  زیادي 
درمان دارد در همان چند ساعت بیهوشي 

عمومي درمان خواهد شد. 
مسواك هاي برقي بخرید 

به  مي توانید  هم  خانه  در  شما 
کوچولویتان کمک کنید که بهتر و راحت تر 
رعایت  را  دندان هایشان  و  دهان  بهداشت 
یک  برایش  مي توانید  همه  از  اول  کند. 
مسواک برقي بخرید و خودتان دندان هایش 
این  معموال  بزنید.  مسواک  منزل  در  را 
مي توانند  دشواري  به  خودشان  کودکان 
رعایت  را  دندان هایشان  و  دهان  بهداشت 
زدن  مسواک  بر  شما  اگر  بنابراین  کنند 
دندان هاي این کودکان نظارت فعال داشته 
باشید، خیالتان از این بابت راحت تر خواهد 
که  بخرید  را  مسواک هایي  برایش  بود. 
داراي عکس ها و طرح هاي کارتوني باشند. 
سر این مسواک ها باید کوچک باشد تا در 
دهان کودک جاي بگیرد. هرچه دسته این 
این  باشد،  حجیم تر  و  بزرگ تر  مسواک ها 
را در دست گرفته و  کودکان راحت تر آن 
هنگام مسواک زدن کنترل بهتري خواهند 

داشت. 
فقط یک مرکز کافي نیست 

ذهني  معلوالن  زیاد  تعداد  وجود  با 
بدانید  نیست  بد  کشورمان  در  جسمي  و 
این  براي  مجهز  کامال  مرکز  یک  فقط 
آن  که  دارد  وجود  کشورمان  در  بیماران 
است  شده  واقع  کرج  »ورد آورد«  در  هم 
که مرکز تخصصي درمان هاي دندانپزشکي 
تعداد  به  توجه  با  و  است  معلول  کودکان 

زیاد مراجعه کنندگان، این مرکز جوابگوي نیازهاي فعلي 
کشور نیست. نکته اصلي این است که تعداد زیادي از 
معلوالن ذهني و حرکتي کشورمان در مراکز بهزیستي 
و توان بخشي بستري هستند و از پوسیدگي هاي مزمن 
دهان و دندان و بیماري هاي مزمن دندان رنج مي برند. 
دندانپزشکي  دانشکده هاي  که  است  دلیل  همین  به 
برخي از استان ها در تالش اند تا امکانات ویژه درمان این 

بیماران را فراهم کنند.

دکتر شکوفه شجاعي

مشکل اصلي در درمان 
کودکاني که معلولیت ذهني دارند، 

اين است که کنترل آنها روي 
صندلي دندانپزشکي دشوار است و 
اين کودکان به راحتي روي صندلي 

دندانپزشکي نمي نشینند.  

ی
 پزشک
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برای درمان تنبلی  چشم 
کودکم چه کنم؟

تنبلی  چشم)آمبلیوپی( چیست؟
اگر کودک شما به کاهش دید در یک یا هر دو چشم 
استفاده  از  پس  حتی  که  نحوی  به  است،  شده  دچار 
انکساری،  عیوب  شدن  برطرف  منظور  به  عینک،  از 
برطرف شدن  منظور  به  انجام عمل جراحی،  یا حتی 
مانند  و  او کامل نشود  باز هم دید  عیوب ساختمانی، 
او  چشم  می گوییم  نباشد،  دیدن  به  قادر  افراد  سایر 

تنبل شده است.
در حال حاضر، شیوع تنبلی  چشم در جهان 2/5 تا 3 
درصد است. طبق آمار به دست آمده از اجرای برنامۀ 
پیشگیری از تنبلی  چشم در کشور، شیوع این اختالل 
در گروه سنی 4 تا 6 سال، 1/4 درصد است. تحقیقات 
نشان می دهد که تنبلی  چشم شایع ترین علت نابینایی 
آمارها  این  است.  سال   20 زیر  افراد  در  یک چشمی 

نشان دهندۀ اهمیت پیشگیری از تنبلی  چشم است.

آسیب شناسی رشد و تکامل سیستم بینايی
از دوران جنینی  مغز،  بینایی در  تکامل مرکز  و  رشد 
رشد  حداکثر  که  می یابد.  ادامه  سالگی   10 حدود  تا 
در  نتیجه،  در  است.  تولد  از  پس  اول  پنج سال  تا  آن 
دو  سالم،  دو چشم  از  بینایی،  تکامل طبیعی دستگاه 
تصویر در محل قشر مغز )در ناحیۀ پس سر( تشکیل 
می شود که این دو تصویر بر روی هم انطباق می یابد 
و کودک سالم فقط یک تصویر را می بیند. هر عاملی 
که باعث اشکال دید در یک یا دو چشم کودک شود، 
رشد و تکامل طبیعی دستگاه بینایی را متوقف می کند 
و در نتیجه، در قشر مغز، دو تصویر غیریکسان ایجاد 
می شود که یکی از آنها طبیعی و دیگری مبهم است، 
لذا مغز برای پیشگیری از دوبینی کودک، تصویر مبهم 
از  که  دارد چشمی  امکان  بنابراین،  می کند.  را حذف 
نظر ظاهری کاماًل سالم است، بینایی کامل و طبیعی 

نداشته باشد و به  اصطالح، پس از مدتی، تنبل شود.
تنبلی   به  ابتال  احتمال  که  می دهد  نشان  تحقیقات 
چشم در کودکانی که نارس متولد شده اند، نسبت به 
سایر کودکان، 30 درصد بیشتر است. بنابراین، کودکی 

باید چشم پزشک  حتماً  است،  آمده  دنیا  به  نارس  که 
معاینه کند.

درمان تنبلی  چشم
درمان تنبلی  چشم به سه عامل بستگی دارد: 

1. سنی که در آن تنبلی  چشم به وجود آمده است؛ 
2. مدت زمانی که از ایجاد تنبلی  چشم گذشته است 

3. سنی که در آن درمان آغاز شده است.
کلید  آنها  همکاری  و  والدین  آگاهی  کلی،  طور  به 
نیازمند  تنبلی  چشم  موفقیت در درمان است. درمان 
)بینایی سنج  متخصصان  با  والدین  تنگاتنگ  همکاری 
دوران  که  بدانند  باید  والدین  است.  چشم پزشک(  و 
کودکی تنها زمان دستیابی به درمان کامل است و در 
صورت از دست دادن آن، این فرصت برای همیشه از 

دست رفته است.
بهبودی  انتظار  و  باشند  صبور  باید  والدین  همچنین 

سریع را نداشته باشند.
تنبلی   کامل  درمان  که  باشد  یادتان  گرامی،  والدین 
چشم بسیار مشکل است و پس از تشخیص بیماری، 
بهبود  تا  درمان  پیگیری  لذا  هستید،  راه  اول  در  تازه 

کامل دید دو چشم، تا سن 10 سالگی الزامی است.
نکتۀ مهم در درمان تنبلی  چشم این است که هر چه 
باشد، شانس درمان بیشتر و مدت  سن کودک کمتر 
تنبل  چشم  درمان  چه  هر  و  می شود  کوتاه تر  درمان 
دیرتر شروع شود، احتمال به دست آوردن بینایی کامل 

کمتر می شود.
بهترین سن برای درمان تنبلی  چشم قبل از پنج سالگی 

است.
چشم  تنبلی   درمان  برای  مختلفی  درمانی  روش های 
بستن  از:  است  عبارت  آنها  مهم ترین  که  دارد  وجود 
تمرینات  و  جراحی  انجام  عینک،  از  استفاده  چشم، 

چشمی.
در شماره ی بعد روش های درمانی  را به تفصیل 

بیان خواهیم کرد.
ادامه دارد...

والدین گرامی
است،  تنبلی  چشم  دچار  شما  کودك  اگر   -
زیر  چشم  تنبلی   درمان  سن  بهترین  که  آنجا  از 
زمان  در  باشید  داشته  توجه  است،  پنج سالگی 
تنبلی  چشم  به موقع  درمان  و  تشخیص  طالیی 

کودکتان هستید.
فرزند  تنبلی  چشم  درمان  پی گیری  با   -
هدیه  او  به  را  کامل  بینابی  می توانید  دلبندتان 

کنید.
تا سن  بیماری تنبلی  چشم  - عود )برگشت( 
از  جلوگیری  برای  است.  امکان پذیر  سالگی   10
عود بیماری باید والدین آگاهی و اطالعات الزم را 

داشته باشند.

قسمت اول

 پزشکی
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چگونه رژیم الغری خود را ادامه دهیم
شناخت  و  تغذیه  متخصص  با  مشاوره  و  الزم  آموزش   •

آموزش و مشاوره صحیح می توان به این اطالعات دست یافت.کرده؛ یا وقتی گردو می خورد، سهم چربی را استفاده کرده است. تنها با شخص می آموزد که مثال وقتی پنیر می خورد گروه گوشت را مصرف پیدا می کند و این امر جلوی بسیاری از اشتباهات غذایی را می گیرد. با مشاوره صحیح، فرد شناخت خوب و درستی از گروههای غذایی گروه های غذایی:
گیری کند و تغییرات الزم را آگاهانه انجام دهد.چربی ها و قندها. پس با شناخت خوب و کافی می تواند درست تصمیم یاد می گیرد که چه گروه هایی سبب چاقی و اضافه وزن می شود؛ مثل وقتی که مسأله شناخت درباره گروههای غذایی پیش می آید، فرد تفکر درباره تغییرات کاربردی مثبت:

و آغاز تدريجی: باشد  تدریجی  و  آهسته  باید  تغییرات  دادن  باشیم. انجام  برنامه غذایی  اتفاقی غیر منتظره در  این نباید منتظر  اگر  ولی  است،  مشکل  ها  عادت  دادن  تغییر  نداشته کنیم، یا تصمیم بگیریم ابتدا هفته ای نیم کیلو وزنمان را تصمیم بگیریم که ابتدا با تصحیح وعده های صبحانه شروع تغییرات به آهستگی و بتدریج باشد، ممکن می شود؛ مثال یکباره  انتظار هفته ای 10 کیلو کاهش وزن  و  کم کنیم 
باشیم.

دوره های آگاهی از گزینه های مطلوب در ترکیبات غذایی: در  شرکت  نتیجه  )در  کافی  شناخت  غیر اشباع را انتخاب کند.دیرجذب را انتخاب کند و از بین چربیها روغن های مایع و به راحتی بر می گزیند. مثال از بین کربوهیدرات ها، نمونه های آموزشی یا مشاوره(، شخص گزینه های بهتر و مطلوبتری را با 

تقويت انگیزه:
براحتی منتظر برنامه غذایی پیچیده و خاصی اند، در صورتی که بعضی  از افرادی که آگاهی خوب غذایی ندارند مدام • استفاده نکردن از برنامه غذایی پیچیده: مطلع  شخص  شده  داده  توضیحات  به  توجه  این با  به  و  می گیرد  یاد  غذایی  گروههای  از  را  خود  ترتیب به راحتی می تواند برای تنظیم برنامه غذایی خود سهم 

تصمیم گیری کند.
اهداف • در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت: نظر گرفتن  تدریجی وزن، در  از کاهش  است؛ مثل تغییرات کوچک در وعده های روزانه.کوتاه مدت برای تغذیه صحیح، نیازمند شروعی تدریجی پس 

تغییرات این کار را برای افرادی توصیه می کنیم که می خواهند • یادداشت کردن تغییرات: کردن  یادداشت  کنند؛  تنظیم  را  خونشان  قصد کاهش وزن دارند نیز کمک خوبی است.تشویق او به ادامه راه می شود. این مسئله برای افرادی که مثبت و مرور آنها به شخص انرژی مجدد می دهد و سبب قند 
به • تشویق کردن خود: البته  است.  نیاز  هم  تشویق  یادداشت ها،  مرور  شرطی که این تشویق روی آوردن مجدد به خوراکی ها با 

نباشد!
برنامه ی کاهش وزن می تواند انگیزه ی خوبی برای ادامه ی بخش است. رقابت با فردی دیگر یا داشتن یک همراه در این مسأله در ایجاد انگیزه برای شخص بسیار نتیجه • پیدا کردن رقیب یا الگوی مقایسه در این راه:

رژیم غذایی باشد.

تغذیه

56



S¶°w

که  کودکانی  می دهند  نشان  تحقیقات 
حرف  زیاد  آنها  با  خردسالی  دوران  در  والدین شان 
 زده اند، ضریب هوشی باالتر و دامنه لغات وسیع تری 

دارند.
شاید نمی دانید که در مورد چه چیزی با کودک 
خود حرف بزنید  یا فرزند شما هنوز آنقدر بزرگ نشده 
این صورت  در  کند،  شما صحبت  با  بتواند  که  است 
می توانید کارهایی را که انجام می دهید برای او توضیح 
از  می کنه.  تمیز  رو  تو  گرم  آب  با  داره  مامان  دهید: 
صداهای  تولید  یعنی  کودک  زبان  به  زدن  حرف 
بی معنی خودداری کنید. کودک شما تنها در صورتی 
که  بگیرد  فرا  به خوبی  را  زبانی  مهارت های  می تواند 

شما به درستی با او صحبت کنید.
پس از حرف زدن، کتاب خواندن با صدای بلند 
که  است  کارهایی  مهم ترین  از  یکی  کودک  برای 
افزایش دامنه لغات، تحریک تخیالت  می توانید برای 
دهید.  انجام  او  زبانی  مهارت های  رشد  و  تصورات  و 
در این حالت شما امکان برقراری ارتباط نزدیک تر با 
کودک و افزایش مهارت های اجتماعی او را نیز دارید.

به  بلند  صدای  با  کتاب  خواندن  کارشناسان 
صورت روزانه را توصیه می کند. البته الزم نیست که 
همواره از کتاب های کودکان استفاده کنید. حتی اگر 
در حال مطالعه یک مجله یا روزنامه هم هستید، آن 
را با صدای بلند بخوانید تا کودک شما نیز از شنیدن 

آن لذت ببرد.

افراد، مکان ها و اشیا باید در برابر دید 
آنها  مورد  در  بتواند  او  تا  گیرند  قرار  شما  کودک 

اطالعات کسب کند.
برقرار  اطرافش  محیط  با  او  که  رابطه ای  هر 
اطراف  محیط  پیرامون  جدیدی  اطالعات  می کند، 
می دهد.  او  به  محیط،  این  در  خودش  وضعیت  و 
مطالعات نشان می دهند کودکانی که در یک محیط 
بزرگ تری  و  فعال تر  مغز  می کنند،  رشد  مناسب 

دارند.
البته شما نباید حواس کودک را بیست و چهار 
ساعته به کار گیرید، همچنین نباید همه حواس او 
است  ممکن  کودک  زیرا  کنید؛  تحریک  یکباره  را 
دچار تحریک بیش از حد شود. شما صرفا باید این 
امکان را برای کودک فراهم کنید که اسباب بازی ها 
و اشیا  مختلفی را تجربه کند. اشیا و اسباب بازی ها 
مختلف  وزن های  و  صداها  رنگ ها،  شکل ها،  با  را 
برای او انتخاب کنید. بازی های گروهی و موزیکال 
را با همدیگر انجام دهید، با هم به خرید بروید و 

برخورد  جدید  افراد  با  شما  کودک  دهید  اجازه 
کند. حتی ساده ترین کارهای روزمره نیز می تواند مغز 

او را برای رشد بیشتر تحریک کند.
جهت  کافی  فضای  و  موقعیت  باید  همچنین 
برای  را  اطراف  محیط  در  زدن  گشت  و  جستجو 
کودک خود فراهم کنید. کودکان به فضای کافی برای 
حرکت چهار دست و پا، راه رفتن و دویدن نیاز دارند 
تعادل  کنند،  تقویت  را  خود  ماهیچه های  بتوانند  تا 
اعضای  و  آورند  دست  به  را  خود  بدن  برای  مناسب 

خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. 
امن  محیط های  در  آزادانه  جستجوی  همچنین 
که مرتب با امر و نهی شما مواجه نشود نیز می تواند 
برای آنها بسیار مفید باشد. خانه خود را برای کودک 
ایمن کنید. اشیا  خطرناک را از دسترس کودک دور 
بدهید. مثال  او  به  کرده و چیزهای بی خطر و جالب 
آشپزخانه  کابینت های  همه  روی  کودک  قفل  از 
استفاده کنید، اما در یکی از کابینت ها را آزاد بگذارید 
را که   ... و  قاشق های چوبی  و کاسه ها ی پالستیکی، 
این  با آنها برای کودک شما بی خطر است، در  بازی 

کابینت قرار  دهید.

ترجمه: سحر کمالی نفر

کودکان چگونه باهوش می شوند؟

 کودک
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ه  ز و مر ا
شاخصه  از  ورزش 

می  شمار  به  مهمی  های 
و  ترین  روشن  است  قادر  که  آید 

 ، کمال  به  رسیدن  در  را  راه  ترین  سالم 
به تمامی اقشار جامعه نشان دهد. همین امر 

سهم چشمگیر تربیت بدنی را در تأمین سالمت 
عمومی، پیشگیری از آسیب های جسمانی و روانی 

و همچنین دستیابی به پویایی و شادابی ، نشاط و کسب 
مهارتهای حرکتی را برای همه آحاد جامعه روشن می سازد.

در  با شرکت  افراد  نگرش  اند  داده  نشان  تحقیقات  نتایج 
فعالیتهای بدنی و ورزشی نسبت به تواناییهای بدنی خود افزایش 

بیشتری  نفس  به  اعتماد  و  خودپنداری  احساس  از  و  کرده  پیدا 
تمام  با  که  است  ای  گونه  به  انسان  بدن  فیزیک  خواهند شد.  برخوردار 

نقص و نارسایی احتمالی می تواند به فعالیت ورزشی بپردازد.
با توجه به نوع و شدت معلولیت و تواناییها و عالیق خود  امروزه معلوالن 

امر حتی در مورد  این  توانند در رشته های ورزشی گوناگون شرکت کنند که  می 
معلوالن بسیار شدید نیز امکان پذیر است. این ورزشها شامل ویلچررانی، شنا، پرتاب 

دیسک و نیزه، فوتبال CP، بوچیا، وزنه برداری، گلبال، والیبال نشسته، بسکتبال با ویلچر 
و … می باشند که ضمن ایجاد نشاط و شادابی موجب افزایش کارآیی این گروه از افراد جامعه 

خواهد شد.

)BOCCIA( بوچیا
نیز  اندام( ورزشکاران ضایعه نخاعی بسیار شدید و  ، تتراپلژی های شدید )فلج چهار  افراد فلج مغزی 

میوپاتی ها، همچنین معلولیتهایی که مشابه و یا نزدیک به این نوع معلولیت باشند می توانند در رشته ورزشی 
بوچیا شرکت کنند.

CP فوتبال
یکی از مهیج ترین ورزشها برای معلوالن با ناتوانی جسمی فوتبال است. اعضای تیم فوتبال CP شامل گروههای 

مختلفی از معلوالن جسمی هستند که در این فوتبال شرکت می کنند.

دارت
یکی دیگر از ورزشهای جالب و لذتبخش که برای معلوالن فلج مغزی و فلج شدید اندامهای تحتانی، ضایعه نخاعی و 
معلولیتهای مشابهی که تا حدودی قادر به استفاده از اندامهای فوقانی هستند بسیار مفید می باشد، ورزش دارت است.

شنا
شنا تنها رشته ای است که هیچ گونه محدودیتی برای هیچ یک از معلولیتها ندارد و افرادمعلول با هر مقدار آمادگی 

جسمانی قادر خواهند بود و در این رشته ورزشی به فعالیت پرداخته و بهبود یابند.

امروزه معلوالن با توجه به نوع و شدت 

معلولیت و تواناییها و عالیق خود می توانند در 

رشته های ورزشی گوناگون شرکت کنند که این 

امر حتی در مورد معلوالن بسیار شدید نیز امکان 

پذیر است. این ورزشها شامل ویلچررانی، شنا، 

پرتاب دیسک و نیزه، فوتبال CP، بوچیا، وزنه 

برداری، گلبال، والیبال نشسته، بسکتبال با 

ویلچر و … می باشند که ضمن ایجاد نشاط و 

شادابی موجب افزایش کارآیی این گروه از 

افراد جامعه خواهد شد.

ورزش
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اختراعات: )تاریخچه کاشت حلزون(   
تازه هاي دنیاي فناوري: )شناسه ي سخنگوي برچسب ویژه ي افراد نابینا(   
 )FM اجرا کننده ي صوتي و لمسي کتاب همراه با رادیوي(
)آینه ي بیش از حد بزرگ اتومبیل براي میدان دید بهتر( 
 )آشنایي با  لیزر درماني در فیزیو تراپي( )باالبر صندلي(
اخبار علمي: )تلفنهاي هوشمند یک تکنولوژي کمکي در خدمت معلوالن(  

علمی
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عالقه به روش های الکترونیکی برای تحریک شنوایی، 
ابتدا در اواخر قرن هجدهم شروع شد. زمانی که الِساندرو 
با  ُولتا  ابتدا  در  کرد.  کشف  را  الکترولیتی  سلول  ُولتا، 
اتصال یک باتری تقریبا 50 ولتی به دو میله ی فلزی که 
داخل گوش قرار می گرفتند، سیستم شنوایی را از لحاظ 
الکتریکی تحریک کرد. وقتی جریان ها کامل می شد، یک 
بوم در سر خود احساس می کرد و پس از آن صدایی شبیه 
برای  ای  ُولتا جرقه  بررسی  غلیظ می شنید.  انفجار سوپ 
تالش های پراکنده بود تا این پدیده را طی پنجاه سال آینده 
دنبال کنند، اما احساسی که در بیماران ایجاد می شد، گذرا 

بود و کیفیت صوتی نداشت.
به زودی معلوم گردید که تحریک سیستم صوتی با 
کند.  نمی  ایجاد  مطلوبی  شنوایی  حس  مستقیم،  جریان 
قدم بعدی را دوِشن از بولوگِنه برداشت که در سال 1۸55، 
گوش را با جریان متناوب تحریک کرد به این شکل که با 
قرار گرفتن یک لرزاننده در جریان خازن و سیم پیچ القایی 
ایجاد می شد. صدای ایجاد شده، صدای شبیه سازی شده 
بود، »صدای بال زدن« بین پرده و شیشه. این صدا بهتر 

بود، اما رضایت بخش نبود.
این  روی  تری  جامع  بررسی  بِرنِر   ،1۸6۸ سال  در 
عوارض انجام داد و تاثیرات تغییر قطبیت، سرعت و شدت 
شنوایی  حس  ایجاد  در  را  الکترودها  جایگزینی  و  تکانه، 
بررسی کرد. وی دریافت شنوایی با تحریک الکتریکی بهتر 
شد که قطبیت منفی در گوش ایجاد می کرد و قرارگیری 
صحیح الکترودها می توانست عوارض جانبی ناخوشایند را 
بکاهد. بِرنِر از تکانه ی دو قطبی استفاده کرد، یعنی یک 
دیگری  و  گوش  برونی  گذرگاه  نمک  محلول  در  الکترود 
این  به  اکنون  گرفت.  می  قرار  بدن  از  دورتری  بخش  در 

الکترود، الکترود بِرنِر می گویند.

تجدید عالقه: شروع در اوایل دهه ی 1900
در سال 1930، عالقه مندی به مشکل ایجاد شنوایی 
گرمایونی  لوله  معرفی  با  اختراع  این  شد.  احیا  مصنوعی 
دقت  با  تا سیستم صوتی  شد  می  باعث  که  بود  همزمان 

بسیار بیشترتحریک شود.
داد  نشان   )Wever and Bray( بری  و  ویور  کار 
که شکل ضبط شده ی واکنش الکتریکی در عصب صوتی 

گوش  که  است  دامنه ی صداهایی  و  جریان  شبیه  گربه، 
 ،1936 سال  در  عالوه،  به  گیرد.  می  قرار  آن  معرض  در 
از   )Gersuni and Volokhov( ولوکهو  و  گرسونی 
را  الکتریکی متناوب  تکانه ی  تاثیرات یک  محققان روس، 
روی شنوایی بررسی کردند و دریافتند که با برداشتن پرده 
ی صماخ و استخوان کوچک، شنوایی ادامه پیدا می کرد و 
به این ترتیب تصور کردند که محل تحریک، گوش داخلی 

است. 
 by Stevens and( در سال 1930، استیون و جونز
Jones( نشان دادند که وقتی گوش داخلی از لحاظ الکتریکی 

تحریک شود، سه مکانیزم باعث تولید صدا می شوند:
1. گوش میانی به عنوان مبدل عمل می کند که تابع 
»قانون میدان« است و تناوب های نیروی میدان الکتریکی 
تولید صوت  که  تبدیل می کند  مکانیکی  ارتعاشات  به  را 

می کند.
تاثیر  از  استفاده  با  است  قادر  الکتریکی  انرژی   .2
مستقیم غشای پایه، به صدا تبدیل شود که بعدا به شدت 
در نقطه ی تعیین شده با جریان به لرزه در می آید و این 

ارتعاشات سلول های مو را تحریک خواهند کرد.
3. تحریک مستقیم عصب شنوایی یک حس شنوایی 

زمخت ایجاد کرد.

هم  چند  هر  بود،  درست  ایشان  نتایج  اساسا، 
نیز  بافت های بدن  ثابت شده است که سایر  اکنون 

به عنوان مبدل عمل می کنند.

پیشرفت های عمده
تا  کرد  تالش  بار  اولین  الندبرگ   ،1950 سال  در 
عصب شنوایی را با جریان سینوسی در عمل جراحی عصب 
تحریک کند. بیمار وی فقط صدا می شنید. در تحقیقات 
جورنو و آیریس، محرک به خوبی کنترل می شد. آنها یک 
سیم روی اعصاب شنوایی قرار دادند که حین عمل گوش 
می شد،  وارد سیم  وقتی جریان  نداشت.  پوشش  داخلی، 
بیمار معموال صداهایی با فرکانس باال را گزارش می داد که 
شبیه »جیرجیرک« بود. بیمار می توانست اختالفات شیب 
صدا را تا 100 تکانه تشخیص دهد و قادر بود کلماتی نظیر 

»پدر« ، »مادر« و »الو« را تشخیص دهد.

را  الکترودها  از  ای  مجموعه  دویل   ،1964 سال  در 
داخل گوش داخلی بیمار قرار داد. الکترودها طوری طراحی 
و همراه  را محدود کنند  الکتریکی  میدان  بودند که  شده 
با امواج میدان آستانه تحریک شوند که به سیگنال های 

گفتار اضافه شده بود. 
سیمونز در سال 1966، تحقیقات جامع تری انجام داد 
که الکترودها را از طریق دماغه بلند و سر پوشیده مستقیما به 
بخش های کوچک اعصاب شنوایی روانه می کرد. بافت های 
عصبی نمایانگر فرکانس های متفاوتی بودند که می توانستند 
تحریک شوند. بیمار را برای ارزیابی تاثیر تناوب جریان و 
شدت سیگنال معاینه کردند. دکتر ویلیام هاوس طی دهه 
ی شصت چندین بار کاشت را در بیماران داوطلب انجام 
داد. هر چند که اینها به دلیل عدم سازگاری زیستی مواد 
عایق رد شدند، به طور کوتاه مدت روی ناشنوایی سینوسی 

تاثیر گذاشتند. 

پیشرفت سریع: بازاریابی تجاری کاشت حلزون
تک  رابط  به  گفتار  ی  پردازنده   ،19۷2 سال  در 
سیگنالی الکترود هاوس افزوده شد که ابتدا به شکل تجاری 
وارد بازار شد. بیش از هزار عدد از این وسیله بین سال های 
19۷0 تا 19۸0 کاشته شد. در سال 19۸0، شرایط سنی 
استفاده از این وسیله از 1۸ سال به 2 سال کاهش یافت. 
در دهه ی 19۸0، صدها کودک کاشت حلزون انجام دادند. 
در اواخر دهه ی هشتاد، تمام نگرانی های عمده پیرامون 

موفقیت دراز مدت و امنیت کاشت حلزون حل شد.

دهه ی اخیر تا کنون
آزمایشگاهی  و  علمی  مطالعات   ،1990 ی  دهه  طی 
کلینیکی  های  روش  و  کاشت  فناوری  پیشرفت  به  منجر 
کاشت حلزون شدند. اکنون الکترود و پردازنده ی گفتار، 
باالیی  موفقیت  که  کنند  می  ایجاد  را  رمزگذاری  فنون 
دارد. طی سال ها، بیماران کاشت حلزون بیشمار بودند و 
خطرات به حداقل رسیده است. اکثر مردم کاشت حلزون 

را پذیرفتند. 

دی ـِ ترجمه : معصومه آم

مقدمه
ی  ویژه  پروتزی  ی  قطعه  حلزون،  کاشت 
گوش داخلی است و از راه جراحی داخل 
و  گیرد  می  قرار  گوش  پشت  در  جمجمه 
را  شنوایی  عصب  الکترونیکی،  شکل  به 
داخلی،  گوش  با  مرتبط  نازك  تارهای  با 

تحریک می کند.
قطعات خارجی عبارتند از: یک میکروفون، 
پردازنده ی گفتار )برای تبدیل صدا به تکانه 
یک  و  اتصال  های  کابل  الکتریکی(،  های 
کمک  وسایل  برعکس  اختراع،  این  باتری. 
شنوایی که فقط صداها را بلندتر می کنند، 
داده های عالیم گفتاری را انتخاب می کند 
و الگویی از تکانه های الکتریکی در گوش 

بیمار ایجاد می نماید. 

 اختراعات
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آينه ی بیش از حد بزرگ اتومبیل 
برای میدان ديد بهتر

این آینه مخصوصا برای افراد ناشنوا یا نیمه شنوا بسیار مفید است. به فرد فرصت 
می دهد تا در کمترین زمان، قسمت بیشتری از جاده را مشاهده نماید. این آینه توسط 
آژانس های دولتی سراسر انگلیس استفاده می شود. به راحتی روی شیشه ی جلویی 
نصب می شود، میدان دید وسیع تری فراهم می کند، به فرد فرصت می دهد تا موقعیت، 
سرعت و مسافت وسایل نقلیه ی پشت سر را پیش بینی کند و با اطمینان تغییر مسیر 

دهد. ابعاد این آینه 40 سانتی متر در 66 سانتی متر است.

 ويژه ی افراد نابینا

این وسیله یک ضبط صوت دیجیتالی دستی است که هر پیامی را روی اتیکت یا 
برچسب پالستیکی ضبط می کند. می توان از این برچسب ها برای لباس ها، داروها، 
کاالهای بسته بندی شده، مواد خوراکی فریزر، اسناد، کتاب ها، سی دی ها و یا هر 
چیزی استفاده کرد که فرد مایل است تشخیص دهد. برای استفاده از برچسب، باید 
وسیله را نزدیک برچسب نگه داشت، دگمه را فشار داد و اطالعات مربوط به برچسب 
را ضبط نمود. برای خواندن برچسب، کافی است فرد یک دگمه را فشار دهد و صدای 

خودش را بشنود.
این وسیله می تواند تا 2.5 ساعت اطالعات را ضبط و بیش از 2000 برچسب را 
پشتیبانی کند. فرد می تواند برچسب را پاک کند و دوباره از آن استفاده نماید. این 

برچسب ها در فریزر، ماشین ظرف شویی و لباسشویی از بین نمی روند.
شنود  برای  گوشی  یک  و  صدا  ضبط  برای  میکروفون  یک  دارای  دستگاه  این 
خصوصی است. برچسب های کاغذی از جنس کاغذ کشی بسیار حساس هستند و 

به اجناس می چسبند. برچسب های پالستیکی و کاغذی یک سال ضمانت دارند.

اجرا کننده ی صوتی و لمسی 
FM کتاب همراه با راديوی

    این وسیله ی جدید و قابل حمل به تمام کاربران فرصت می دهد تا 
به اطالعات آموزشی و سرگرمی دسترسی داشته باشند و به ویژه برای افراد 
نابینا و نیمه بینا مفید است. دانش آموزان می توانند به کتابچه های آموزشی 
دسترسی داشته باشند، افراد شاغل می توانند در جریان مسائل اخبار روز یا 
مجالت تجاری باشند و همه می توانند از روزنامه ها، داستان های دلخواه، 
اجناس پرفروش و حتی موسیقی مطلوب خود بهره مند شوند. فقط 113 
گرم وزن دارد، قابل حمل، بادوام و به آسانی داخل جیب پیراهن، کوله پشتی 

یا کیف پول جا می شود، بنابراین فرد می تواند همه جا آن را ببرد.
این وسیله فایل های صوتی را اجرا می کند و فایل نوشتاری را می خواند. 
دارای حافظه ی 4گیگا  به عالوه،  است.  فرمت های صوتی سازگار  اکثر  با 
پورت  از یک  استفاده  با  تواند  فرد می  است.  وبلوتوث   ،FM رادیوی  بایت، 

USB مطالب را به صورت کامپیوتری وارد و یا خارج کند. 
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باالبر صندلی

متناسب  وسیله  این 
مبتال  افراد  و  مسن  افراد 
اشخاصی  و  آرتروز  به 
و  گردن  ناراحتی  که  است 
صندلی  هر  با  دارند.  پا  یا 
دسته  است.  سازگار  ای 
قابل  کامال  آن  عرض  و  ها 
دستگیره  است.  تنظیم 
فلز  از  دارد.  راحتی  های 
ساخته  محکم  و  بادوام 

شده است.

آشنایی با  لیزر 
درمانی در فیزیوتراپی
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به چندین دلیل، تلفنهای هوشمند برای افراد دارای معلولیت موهبت بزرگی به شمار می رود. کاربردهای تلفن هوشمند به ما فرصت می دهد تا از 
طریق سیستم مکان یاب )GPS( دریابیم کجا هستیم، یا برای جایی که می خواهیم برویم مسیری انتخاب کنیم. اینک، افراد دارای معلولیت می توانند 
از این تلفن ها به عنوان یک تکنولوژی کمکی در هنگام خرید، و این که کدام مغازه قیمت پایین تری برای محصول مورد نیاز و دلخواه آنها دارد، استفاده 

کنند. 

تلفن های هوشمند و معلولیت: همراهانی خوب

تلفن های هوشمند، برای افراد دارای معلولیت، کاربردهای بسیار مفیدی 
دارد. تکنولوژی موبایل های جدید به مصرف کنندگان فرصت می دهد تا با 
استفاده از دوربین تلفن هوشمندشان، برچسب قیمت ها را در بقالی ها یا 
خرده فروشی ها اسکن کنند. زمانی که جنسی اسکن شد، نه تنها قیمت را 
به مصرف کننده اعالم می کند، بلکه جنس آن و اطالعات مربوط به ارزش 

غذایی درج شده روی اتیکت را هم برایش می خواند. 
اطالعات مندرج روی قوطی های قرص هم  برای  تکنولوژی کمکی  این 
به همان خوبی جواب می دهد. به عالوه، اگر تلفن هوشمند یک مکان یاب 
بینایان کمک  نیمه  یا  نابینایان  به  انتخاب جهت،  داشته باشد، می تواند در 

کند. 
تمام تلفن های هوشمند و خیلی از گوشی های معمولی که نرم افزارهای 
نصب شده دارند، می توانند از این تکنولوژی استفاده نمایند، اما تمام تلفن ها 
باید یک دوربین جاسازی شده هم داشته باشند. رایج ترین موبایل هایی که 
این تکنولوژی کمکی در آنها قابل استفاده است،  آیفون و آندروئید او- اس ِ 
گوگل هستند. معمول ترین برنامه های تلفن های آیفون و آندروئید گوگل 
نیز راهنمای گوگل Google guide و شاپ ساوی Shop Savvy  دارند که 
شامل نشانگرهایی برای سالمت، محیط زیست، و مسئولیت های اجتماعی 

است. 

روش اسکن کردن بارُکد

البته در مورد کاربرد اسکن کردن، نکته ی هشداردهنده ای هم وجود 
را  آنها  محصوالت  مشتریانشان  که  ندارند  دوست  ها  مغازه  از  خیلی  دارد. 
داخل مغازه اسکن کنند، به خصوص اگر هدف مشتری مقایسه کردن اجناس 
خریدار  یک  از  میشیگان  در  ای  مغازه  اخیرا  مثال،  برای  باشد.  ها  قیمت  و 
خواست تا اسکن کردن اجناس را متوقف کند، چون این کار بر خالف اصول 
و قوانین فروشگاه بود. اما بعد از پیگیری ماجرا، مدیر فروشگاه گفت که او 
هرگز چیزی از این اصول و قانون نشنیده و خریداران می توانند به راحتی 

اجناس آنجا را اسکن کنند. 
مدیران  به  مستقیما  شدید،  مواجه  مشکلی  با  اگر  اخالقی:  ی  نتیجه 

مراجعه کنید و اسمشان را جایی یادداشت کنید.
برای مصارف  فراگیر شدن،  به محض  تکنولوژی  این  که  رود  انتظار می 
زیادی از جمله یافتن اطالعات غذایی مربوط به  رستوران های غذاهای آماده 

نیز در دسترس باشد. 
ترجمه: شیوا مقانلو

تلفنهای هوشمند
 یک تکنولوژی کمکی در 
خدمت معلوالن
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طراح: حسین طارمیان

افقي:
دو  بین  فاصله  خوني-  بیماریهاي  از   -
قسمت   -2 استراحت  براي  نمایش  پرده 
دوم  وقسمت  پوست  روي  سیاه  نقطه  اول 
که  کارتوني  شخصیت  شیر-  گردن  موي 
از   – جهانگردي مي کرد 3- مدرسه قدیمي 
راه-   -4 شکار  الهه   – قرآني  هاي  سوره 
کارگزاروکارپرداز- جمع فاجر 5-اراده وقصد 
وآهنگ- وسیله اضافي – آتشدان حمام – از 
دیگر  نوشته  از  که  است  رونوشتي  آنطرف 
استان  شهرهاي  از   – فن   -6 دارند  برمي 
آذربایجان شرقي – دانه میان میوه – عالمت 
وسیله   – شباهت  7-پسوند  فارسي  جمع 
از   -8 تنفر  حرف  هواپیما-  در  یابي  مکان 
ریاضیدانان یوناني – سایرین – 9- خط کش 
از  عرب-  عزیز   – فاصله  حروف   – خوردني 
سطح  واحد  اعداد-  دار  طالیه   -10 فلزات 
آنطرف  از   -11 پدر  نواز-  شامه  ملتها-   –
حرفي  تکرار   – است  مایه  و  زمینه  معني  به 
از آن طرف  به دور -  اشاره   – وجود دارد   –
تکرار   -12 کند  مي  کردن  زندگي  به  امر 
حرفي – حرف انتخاب – قطعه و پاره – شهر 
زیارتي– مخفف شاه 13- توانا و نیرو – بلوف 
زن زیاد مي گوید- سوغات اصفهان 14- پول 
بچه  بازي  وسایل  از  دخترانه-  نامی   – ژاپن 
ها – عدد فوتبال 15- عالمت جمع فارسي- 
در  ریز  ذرات  به  مربوط  است  علمي   – درود 

فیزیک- همه کس

عمودي:
ایران  پادشاهي  هاي  سلسله  از   -1
مارکي   -2 خیاطي  چرخ  مخترع  باستان- 
االن  آن  مجله   – آقایان  لباس  بر  معروف 
از   – کردن  حکومت   -3 شماست  دست  در 
ادات تشبیه-4- ماده اي در کاهو- قدیمي– 
چاشني غذا 5- دوست- پول ژاپن – کاروان 
شادي 6- تنبل- مماشات، راه آمدن- عالمت 
گماشتن  همت  وراحت-  فارغ   -7 مفعولي 
شهادت   -9 معلوالن  معضالت  از   - 8-ردا 
دادن – جمع متهم 10- گرداگرد لب و دهان- 
از پوششهاي بانوان- حرف تعجب 11- سریع– 
الفباي موسیقي– پارچه اي ضخیم 12- پشت 
سرهم- هماهنگ- تکرارحرفي- 13-خواهر 
در لفظ عامیانه- از تنهاي موسیقي14- مبل 
راحتي- جاي نمایش دادن 15- مسول تهیه 

28کردن لوازم و وسایل – چمنزار و علفزار
ره 

ما
 ش

ول
جد

ب 
وا

ج
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