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 سید و ساالر شهیدان حضرت 

ابا عبداهلل الحسین )ع(
و یاران باوفایش را بر همه شیعیان 

جهان تسلیت عرض می نماییم 



لهمقاسر  
      در زنجیره مشکالت مردم کشور ما، آنچه بیش 
انسانها  تالش   ، می کند  دیگر خودنمایی  چیز  هر  از 
اکنون  هم  که  طوری  به  است؛  کار  یافتن  برای 
نیمه  شاغل  یا  بیکار  کشور  در سراسر  نفر  میلیونها 
نیروی  با ورود  اخیر  و متأسفانه در دو دهه  هستند 
برخی  تعطیلی  با  طرفی  از  و  کار  بازار  به  جوان  کار 
بر تعداد متقاضیان کار افزوده شده  صنایع تولیدی 
است . در این میان نقش گسترش روزافزون فناوری 
گرفت،  نادیده  توان  نمی  اشتغال  و  کار  محیط  بر  را 
فناوری های  وجود  آینده  سالهای  در  که  گونه ای  به 
نرم افزاری پیچیده تر و جدیدتر ما را به دنیایی تقریبًا 
بدون کارگر نزدیک خواهد کرد و مراکز تولیدی قادر 
هستند تا حجم قابل توجهی از کاال و خدمات را با 

نیروی کار به مراتب کمتری تولید کنند . 
       پر واضح است که در چنین شرایطی، اقشار آسیب 
بی توجهی  مورد  سایرین  از  بیش   - معلوالن  بویژه  پذیر- 
قرار خواهند گرفت و این موضوع عجیب نیست؛ زیرا آنها 
که  می گیرند  قرار  تبعیض  تحت  زمینه ها  از  بسیاری  در 

بیکاری هم یکی از این تبعیضهاست . 
      خیلی از افراد ذهنیت درستی از یک فرد معلول ندارند 
و تصور می کنند معلول  قادر به انجام هیچ کاری نیست؛ 
ولی حضور معلوالن در عرصه های مختلف و انجام کارهایی 
که گاه افراد غیرمعلول نیز قادر به انجام آن نیستند؛ خالف 

این ادعا را ثابت می کند. 
با  از تصمیمات دولتمردان و قوانین مرتبط        بخشی 
اخیر در کشور ما وضع  اشتغال معلوالن که در سال های 
سازمانهای  عزم  از  حاکی   - کاغذ  روی  حداقل   – شده 
و  معلوالن  جسمانی  های  کاستی  جبران  برای  حمایتی 
برابرسازی فرصتها برای آنان است که البته نقایص فراوانی 

دارد .  
      در ماده 119 فصل پنجم قانون کار ، وزارت کار و 
امور اجتماعی موظف شده تا نسبت به ایجاد مراکز خدمات 
اشتغال در سراسر کشور اقدام کند و مراکز خدمات موظفند 
تا ضمن شناسایی زمینه های ایجاد کار و برنامه ریزی برای 
فرصت های اشتغال نسبت به ثبت نام و معرفی بیکاران به 
مراکز کارآموزی )در صورت نیاز به آموزش( یا معرفی به 
مراکز تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی اقدام کنند . 

      ... آیا این قانون اجرا می شود ؟
 : است  آمده  قانونی  ماده  این  از  دیگری  تبصره  در        
ایجاد  به  موظف  استانها  مراکز  در  اشتغال  خدمات  مراکز 
دفتری تحت عنوان دفتر برنامه ریزی و حمایت از اشتغال 
معلولین خواهند بود و تمامی موسسات در این ماده موظف 
به همکاری با دفاتر مزبور هستند .همچنین بر اساس ماده 
، دولت موظف  از حقوق معلوالن  قانون جامع حمایت   7
معلول  افراد  برای  شغلی  فرصتهای  ایجاد  به منظور  است 
 ۳ تبصره  در   : مثال  عنوان  به  کند.  فراهم  را  تسهیالتی 

ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق صراحتا بر این مطلب 
تاکید شده است که : »سازمان بهزیستی کشور مجاز است 
در قالب اعتبارات مصوب خود ، صندوق فرصت های شغلی 
معلوالن و مددجویان بهزیستی را ایجاد و اساسنامه آنرا به 

تصویب هیأت وزیران برساند .«
      ... آیا این قوانین اجرا شده است ؟

      نگاشتن این قوانین و مصوبات در این ماهنامه و 
یا دیگر مطبوعات اگر چه ممکن است تکرار مکررات 
باشد ، لیکن تجربه نشان می دهد که در اغلب موارد گرد 

گیری قوانین و زنده نگاه داشتن موضوعات است .  
      پرداخت یارانه بیمه سهم کارفرما و یارانه جبران 
راهکارهای  از  یکی  کارفرمایان  به  کارایی  عدم 
صاحبان  در  انگیزه  ایجاد  برای  بهزیستی  سازمان 
صنایع و مراکز تولیدی در بخش خصوصی است که 
مدتی است اجرا می شود ، راهکاری که در کشورهای 
داشته  همراه  به  را  مناسبی  بازدهی  یافته  توسعه 
است . اما در کشور ما اجرای این روش با مشکالت 
و نواقصی همراه است که در خاتمه به اختصار به آن 

اشاره می کنیم :   
جهت  در  عمومی  رسانی  اطالع  هیچگونه  متاسفانه   -1
یارانه  این  پرداخت  و کیف  از کم  آگاهی صاحبان صنایع 
ها و در نتیجه کاهش درصد بیکاری معلوالن وجود ندارد .

2- شکی نیست که پرداخت سهم بیمه کارفرما ) 2۳درصد( 
در ازای بکارگیری معلوالن می تواند انگیزه مناسبی برای 
این  متاسفانه  ولی   . باشد  کار  بازار  در  عزیزان  این  جذب 
گردیده  منوط  الزم  اعتبارات  و  بودجه  وجود  به  پرداخت 
است و هیچ تضمینی برای تداوم وثبات آن وجود ندارد . 

برخی  در   - حالت  بهترین  در  ها  یارانه  این  پرداخت   -۳
کالن شهرها -هر سه ماه یکبار و در اغلب شهرستانها در 
یک مرحله وآن هم در روزهای پایانی سال اتفاق می افتد 
این  اجرای  به  اعتمادی  هیچ  بخش خصوصی  بالطبع  که 
وعده نخواهد داشت و طبیعتا وارد این ریسک نخواهد شد . 
4- پرداخت ناقص و نصفه و نیمه سهم بیمه کارفرما ) مثال 
9 ماه از 12 ماه ( و در موارد متعددی عدم پرداخت آن به 
مراکز بزرگ تولیدی ) در یک نمونه موجود که برای بیش 
از 70 معلول شغل ایجاد نموده است ( آن هم بدون دلیل 
اعتماد  سلب  بخش خصوصی  در  تواند  می   ، کننده  قانع 

نموده و تبلیغات منفی به همراه داشته باشد .
      و صحبت پایانی اینکه : فقط اجرای قوانین کافی 
 ، قوانین  درست  و  صادقانه   ، کامل  اجرای   ، نیست 

مهمتر از اجرای سمبلیک آن است . 
                                                                                              سردبیر

peyk@irantavana.com
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معلولم که معلولم ، چی کم دارم؟
به مناسبت روز جهانی معلوالن

4

نداره!  گرفتن  جشن  اینکه  معلولم،  که  معلولم 
که چی بشه؟ برای معلولیت من و امثال من باید 
جهانی  روز  یه  اینکه  نه  زد،  زار  باید  کرد،  گریه 
تعیین کنیم و جشن بگیریم و شیرینی و شکالت 
ایمیلی  ای  نامه  یه  میگه  شیطونه  کنیم!  پخش 
و  المللی  بین  های  سازمان  به  بنویسم  چیزی 
که  جهانی  های  سازمان  همین  دونم  می  چه 
نونتون کم  بگم  همچین روزی رو جهانی کردن 
بود، آبتون کم بود، روز جهانی معلوالن نامیدن 
تون دیگه چی بود؟ اهلل اکبر ... آخه یکی نیست 
کم  چی  چیه،  دردت  مرگته،  چه  تو  بگه  من  به 
داری، چی می خوای، یکی بگه آخه تو چی کاره 
ای، اصال عرضۀ چه کاری داری، اصال عرضه داری 
آه  یه  دارم  معلولیت  بینن  تا می  باور کن  نه؟  یا 
هم  ما  برای  الهی،  بمیرم  آخی  میگن  و  میکشن 
باشه دستشون درد   ... بده  دعا کن، خدا شفات 
آخه  جون  خدا  ای  اما  بده  خیرشون  خدا  نکنه، 
همه  این  من  کنم؟  کار  چی  بگم؟  کی  به  دردمو 
این  مشکل و بدبختی و درد جسمی دارم، حاال 
»پیک توانا« )به عنوان مثال( اومده کارت دعوت 

روز  جشن  برای  بیا  پاشو  چی؟  که  برام  فرستاده 
جهانی معلوالن! 

جور  هزار  من  رفتن  بیرون  بیام؟  چطوری  آخه 
یکی  داره!  فنگ  و  دنگ  جور  هزار  داره!  مکافات 
هان!  داره؟  گرفتن  معلول شدن جشن  بگه  من  به 
که  گذاشتن  نام  معلوالن  جهانی  روز  گفتی؟  چی 
به مشکالتمون بیشتر رسیدگی  باشن؟  به یادمون 
منو حل  تونه مشکل  می  مگه کسی  بابا  ای  کنن؟ 
کنه؟ چه کسی می تونه درد منو درمون کنه؟ هیچ 
کس! همه بلدن فقط دلداری بدن، امید ِ واهی بدن، 
، حتما  نده  از دست  اُمیدتو   ، همه میگن صبر کن 
حکمتی بوده! استغفراهلل ربی و اتوب الیه ... خدایا 
به خودت  هام،  ناشکری  به خاطر همه  ببخش  منو 
آدمم،  منم  خوب  آخه!  شدم  خسته  دیگه  قسم 
بشرم، کم میارم. آخه خدا جون چیزایی که گاهی 
برای من آرزو میشه ممکنه برای دیگران اصال قابل 
بهتر می دونی  که  نباشه. خدا جون خودت  ارزش 
کنه  نمی  همراهی  آدم  جسم  وقتی  منو،  شرایط 
بالطبع روح و روان هم بهم می ریزه، اما وقتی روح 
و روان همراهی نمی کنه کل زندگی بهم می ریزه... 

خدایا منو ببخش.
باشه  بابا،  باشه  مامان،  باشه  آقا،  باشه  خانم،  باشه 
باشه  همسایه،  باشه  من،  استاد  باشه  من،  دوست 
مسئول محترم امور مربوط به من، و باالخره باشه 
شما  دارم،  قبول  رو  شما  حرف  من،  هموطن  ای 
هر  و  داره  قسمتی  کسی  هر  میگی،  درست  کامال 
من  مگه  گفتم؟  چی  من  مگه  اما  حکمتی.  چیزی 
چی خواستم؟ منم که همیشه صبر کردم ، منم که 

، منم که دردهای  اومدم  با مشکالت کنار  همیشه 
جسمی زیادی تحمل کردم اما همیشه لبخند زدم 
که کسی دردمو نفهمه! منم که موقع تنهایی گریه 
کردم و با خدا راز و نیاز کردم و ازش خواستم کمکم 
کنه تا امیدمو از دست ندم، منم که راضی شدم به 
به  نشدم؟  مگه  و سرنوشت،  و حکمت  رضای خدا 
به رضای  بزرگی خودش قسم همیشه راضی بودم 

پروردگارم. 
می بینی دوست من؟ قلم برداشته بودم تا در مورد 
زندگی ِ معلوالن و »روز جهانی معلوالن« بنویسم. 
یادآوری  تا  نویسم  می  تاریخ  این  در  سال  هر 
همه  برای  شما،  برای  خودم،  برای  شود  مجددی 
درد  و  بود  در دستم  قلم  معلوالن.  غیر  و  معلوالن 
جسمی ام خیلی فشار می آورد، بغض سنگینی در 
نومید. جمالتی که اول  بودم و  گلو داشتم، خسته 
مقاله ذکر شد وقتی خسته می شوم، وقتی خسته 
با  است  ممکن  وقتی خسته می شویم،  می شوی، 
خودمان مرور کنیم. وقتی بیزار و خسته از شرایط 
و یکنواختی زندگی می شویم )معلول و غیرمعلول( 
ممکن است اینگونه با جمالت و گله مندی ها بغض 

خویش را خالی و سبک کنیم. 
از  بنویسم؟  چه  از  گفتم  خود  با  اما  برداشتم  قلم 
کجا بنویسم؟ باز هم مشکالت را مرور کنم که چه 
بشود؟ که دردم یادآوری شود و داغم تازه؟ که از 
مشکالت و معضالت خودم و همنوعانم بنویسم و 
بگویم تا ادای ِدین و وظیفه کنم به خدا ، به بندۀ 
خدا ، به خودم ، اما بعد بشنوم که از نوشته هایم، 
»غم«  و  »ناله«  برداشِت   ، هایمان  نوشته  از  که 

می شود؟ به خدا قسم اینها ناله و غم نیست ، 
واقعیت زندگی من و امثال من است. اینها عشق 
است، عشق به زندگی و جاودانگی. می دانم که 
می دانی ، می دانم که می بینی ، می دانم که 
می شنوی. اما چه کنم که من گاهی نمی دانم، 
روم،  نمی  راه  ، من گاهی  توانم  نمی  من گاهی 
شنوم.  نمی  گاهی  من  و  بینم  نمی  گاهی  من 
زندگی  حکم  و  نیست  من  تقصیر  که  کنم  چه 
اینگونه خواسته است. چه کنم که می خواهم 
اما   ، توانم  ، گاهی کم می  توانم  نمی  اما گاهی 
کن  باور   ، توانم  می  من  که  دارم  یقین  این  به 

من می توانم...
جای  به  را  خودت  لحظه  یک  وکیلی  خدا 
خدا  )البته  کن!  فرض  معلولم  دوستان  و  من 
نکند جای ما باشی، امیدوارم همیشه سالمت 
و  ببند  را  چشمهایت  لحظه  یک  اما  باشی(. 
تصور کن روز و شب با وجود داشتن معلولیت 
اتاقت  چهاردیواری  در  حرکتی  و  جسمی 
زندگی می کنی و گاهی اوقات فقط گاهی اوقات 
بیرون رفتن )مثال همین  بهانۀ چند ساعتی  به 
باید  برنامه شرکت در جشن روز جهانی معلوالن( 
دنبال وسیلۀ نقلیه مناسب باشی ، تازه اگر با هزار 
جور هماهنگی و گذر از سیستم رزرویشن ، وسیلۀ 
ایاب ذهاب مخصوص معلوالن هم بتوانی مهیا کنی، 
همیشه باید بگردی دنبال یک همراه، یک دوست 
و فامیل، یا مادر و پدر و خانواده تا همراهیت کنند 
و در مسیر مواظبت باشند! )ناگفته نماند دوستان 
و مشکل  دارند  بیشتر  توانایی  که  معلولی هستند 
جسمی کمتر، لذا به تنهایی هم می توانند عبور و 

مرور داشته باشند(
دیگر  کن  تصور  و  ببند  را  چشمهایت  لحظه  یک 
باید  و همانگونه  باز کنی  را  توانی چشمهایت  نمی 
نکرده(  )خدایی  کن  تصور   ، دهی  ادامه  زندگی  به 
خواهی  می  بسته  چشمهای  با  و  هستی  روشندل 
کتاب بخوانی! اما چگونه؟ یا باید کتابهایت به خط 
را  کتابت  پیدا شود  همدلی  یا   ، شود  تبدیل  بریل 
با صدای خودش بخواند ، ضبط کند تا تو بشنوی، 
یعنی صدای همدل بشود چشمهای تو و وسیله ای 

برای رسیدن تو به موفقیت تحصیلی و علمی. 
دیگر  کن  تصور  و  ببند  را  چشمهایت  لحظه  یک 
کن  تصور  بزنی.  حرف  توانی  نمی  و  شنوی  نمی 
و  پرندگان  آواز  نشنیدن  و  زیستن  ُگنگ  عمری، 
گنجشکها چه حسی دارد؟ عمری نشنیدن صدای 
به  را  صداها  عمری  چطور؟  عزیزان  و  مادر  و  پدر 
عمری  خواهد.  می  بزرگی   ِ دل  کشیدن،  تصویر 
، نقاشی کردن ، صفای  با قلم دل  طنین صداها را 
و  نزدن  حرف  عمری  خواهد.  می  واالیی  روح 
خاموش بودن و تالش برای ادای حروف و استفاده 
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از زبان اشاره، تمرین روح می خواهد. اما این را بدان 
به  عشق  در  را  مادر  و  پدر  صدای  من  که 
تصویر می کشم، صدای پرندگان آوازه خوان را در 
لوح سپید احساس به تصویر می کشم و با کالم دل 
برای  و  کنم  می  مخلوطش  امید  با  و  زنم  می  حرف 

رسیدن به عشق الهی لحظه شماری می کنم.
حال این بار چشمهایت را ببند و تصور کن آرزوی 
تحصیل در رشته دانشگاهی مورد نظرت را داری، 
در  توانی  نمی  اما   ، شوی  قبول  تا  کنی  می  تالش 
یکی  چون  چرا؟   ، بدهی  تحصیل  ادامه  رشته  آن 
داشتن سالمت جسمی  رشته  آن  ملزوم  از شرایط 
»اینم  میگویی:  خودت  وجدان  پیش  است!  کامل 
دانشه،  و  علم  تحصیل   ، اصلی  هدف  اگر   ، باشه 
راههای زیادی وجود داره ، دنیا که به آخر نرسیده 
میرم یک رشتۀ دیگه، شاید بتونم خدمت بیشتری 
عالقۀ  مورد  رشتۀ  دنبال  میروی   ، کنم«  جامعه  به 

دیگری ، و شروع می کنی به تحصیل! 
فرم   ، گردی  می  کار  دنبال   ، تحصیل  اتمام  از  بعد 
های اینترنتی و غیر اینترنتی پُر می کنی ، به خاطر 
شرایط خوب تحصیلی و مدرکت بعد از مدتی تماس 
می گیرند و دعوت می شوی برای مصاحبه! می روی 
با  زیرا  ؟  چرا   ، میگردی  باز  نتیجه  بی  متاسفانه  اما 
با   ، ات  جسمی  معلولیت  دیدن  با   ، ظاهرت  دیدن 
بودن  با دیدن کم سو  ات،  توانی حرکتی  دیدن کم 
دیدگانت، با دیدن لکنت زبانت، با فهمیدن سکوت 
گوشهایت، با دیدن عصای همراهت، با دیدن صندلی 
چرخدارت، با دیدن دستها و پاهای کم توانت، خط 
نادیده می گیرند  استعدادت،  قرمز می کشند روی 
توانایی هایت را، کم انصافی و بی انصافی می کنند 
همت  و  پشتکار   ، تالش  سال  چندین   ِ حرمت  به 

واالیت.
مدتی  تا  شاید  شوی،  می  غمگین  کشی،  می  آه 
روزنه   ِ اما خدا هیچ وقت تمام  افسرده هم بشوی. 
انرژی  مدتی  از  بعد  بندد.  نمی  را  امیدت  های 
وام  گیری  می  تصمیم  کنی،  می  کسب  مجددی 
خوداشتغالی بگیری و حرفه ای مستقل راه اندازی 
 ِ پس  از  بتوانی  اگر   ، روی  می  وام  دنبال  به  کنی. 
مساعد  شرایطت  و  برآیی  گرفتن  وام  مشکالت 
انتظار ماندن وام را  باشد که بعد از مدتها در صف 
هم  اگر  کنی  می  اندازی  راه  ای  حرفه  و  میگیری 
نشد باز دنبال کار دیگر می گردی و همان مسیرها 

را دوباره تکرار می کنی.
نوبت به ازدواجت می رسد، فکر می کنم این گزینه 
نادیده بگیری بهتر است نه ؟ آخر اکثر اوقات  را 
با دیدن کمبودها و کم توانی  نیز  این مرحله  در 
کشند  می  بطالن  خط  ظاهرت،  و  جسمی  های 
معلولیت  دیدن  با  ات.  عاطفه  و  عشق  روی 
جسمی ات، یادشان می رود که قلبی ماالمال 
تپد،  می  ات  سینه  در  احساس  و  عشق  از 
عطر  از  سرشار  عشقی  رود  می  یادشان 
احساسی  رود  می  یادشان  داری،  زندگی 
برای  خدا،  بر  توکل  از  سرشار  داری 
گویند  می  درخشان.  ای  آینده  داشتن 
اگر تصمیم با خود ِ من بود ، تو بهترین 
بودی  مشترکمان  زندگی  برای  گزینه 

فرد  با یک  اما متاسفم که خانواده ام قبول ندارند 
تو  بهترینی،  تو  گویند  می  کنم.  ازدواج  معلول 
عزیزترینی اما خودت که بهتر می دانی، زندگی با 
یک معلول ریسک بزرگی است، می گویند باور کن 
من لیاقت تو ِ معلول را ندارم ، می گویند متاسفم...
ندارد،  تاسف  اینکه  گویی  می  زنی،  می  لبخند 
مرا  که  نداشتم  شما  از  انتظاری  چنین  هم  من 
نخور،  غصه  گویی  می   ، بپذیری  همسر  عنوان  به 
می گویی تو هم مثل من لبخند بزن، ازدواج که برای 
با  زندگی  ابتدای  از  من  گویی  می  نیست،  مهم  من 
معلولیتم کنار آمده ام و ازدواج نکردن را پذیرفته 
ام، می گویی من هم خدایی دارم و تالش می کنم 
برای داشتن آینده ای روشن و دعا می کنم تو هم 
خوشبخت شوی. باز لبخند می زنی، توجیه می کنی 
تا غصه نخورد و می رود دنبال آینده اش، و می روی 
دنبال آینده ات. آینده ای که با این همه مشکالت 
و معلولیت باید یک تنه بسازی، یک تنه... و با یاری 

خدا.
را  زندگی  مسیر  اهلل«،  علی  »توکلُت  گویی  می 
اندازۀ  به  گامهایی  روز  هر  نوردی،  می  در  روز  هر 
انرژی  پر  و  شاد  روز  یک  داری.  برمی  ات  توانایی 
معبرها،  سد  دردها،  از  ملول  و  خسته  دیگر  روز  و 
ایاب  نداشتن سرویس  ها،  نامناسب سازی  ها،  پله 
بهداشتی  های  سرویس  نداشتن  حتی  ها  ذهاب 
ها،  ترحم  نگاهها،  سنگینی  هرروز  مناسب، 
گویم؟(.  می  من چه  )خدای   .... ها،  کوتاهی  ها،  آه 
روز  هر  دیگر،  انسانهای  مانند  درست  بینی  می 
ماجرایی، هر روز قصه ای و روز دیگر غصه ای، اما 
تصور  اوقات  خیلی  دیگر  انسانهای  چرا  دانم  نمی 
می کنند تو مانند آنها نیستی؟ واقعا چرا تبعیض؟ 
چرا وقتی تو را می بینند آه می کشند و لحظه ای 
آن  از  بعد  بالفاصله  و  خورند  می  »افسوس«  کوتاه 
... کاش   ! »فراموشی«. دقت می کنی؟ »فراموشی« 

می دانستم!

شکر،  هم  ها  کشیدن  آه  همین  خاطر  به  شکر،  اما 
این  با  ها،  کشیدن  آه  این  با  زیرا  ؟  چرا  دانی  می 
توجه های کوتاه و نگاههای احیانا بیدار کننده ، تو 
و معلولیتت، من و معلولیتم، ما و معلولیت مان مایۀ 
با  زیرا  ایم.  شده  محسوب  الهی  درگاه  شکرگذاری 
دیدن معلوالن ، ممکن است بنده ای از بندگان خدا ، 
به خاطر داشتن سالمتی اش لحظه ای سر بلند کرده 
و خدا را شکر گوید. و اینست برگ برندۀ معلولیتی 
نعمتی  اینست  الهی محسوب شده است.  که نشانۀ 
گاهی  دنیابین،  انسانهای  ما  برای  هرچند  که  الهی، 
اگر  که  شود.  می  تلقی  نقصان  و  درد  منزلۀ  به 
نقصان  تنها  نه  بیاندیشیم  درست  و  ببینیم  درست 
و درد نیست بلکه نشانه ایست از نشانه های بزرگ 
زندگی، زیرا که ممکنست مسیر زندگی یک انسان 
به اصطالح »معلول« را به طور کل تغییر داده باشد. 
و باالخره تبریک می گویم روز جهانی معلوالن را به 
تو، به خودم، به خودمان، به شما و به همۀ معلوالن و 
غیر معلوالن. به معلوالن به خاطر داشتن معلولیتی 
اراده ای قوی و مستحکم،  با  اندش  تلفیق داده  که 
وجه  آنها  وجود  با  اینکه  خاطر  به  غیرمعلوالن  به 
قشر،  دو  این  بین  شود  می  ایجاد  تمایزی  و  تشابه 
شما  همچنین  شناسیم  می  بیشتر  را  خودمان  ما  و 
غیر معلوالن هم خودتان را بیشتر می شناسید. این 
معلوالن،  غیر  شود  می  باعث  تشابه  و  تمایز  وجوه 
با واژۀ معلولیت  معلوالن را بشناسند و آشنا شوند 
هر  شود  می  باعث  عزیزان.  این  زندگی  شرایط  و 
کس دیگری را بهتر بشناسد و چه بسا کم و کاستی 
یکدیگر  وجود  در  نیز  را  خویش  شخصیت  های 
بیابیم و آنگاه همدلی واقعی شویم. آنگاه چون بنی 
یک  ز  آفرینش  ز  چون  پیکرند،  یک  اعضای  آدم 
گوهرند، لذا چو عضوی به در آورد روزگار، نباید 

دگر عضوها را بماند قرار...
که اگر بماند قرار، آنگاه نباید ادعا کرد ز یک پیکریم 

ما بنی آدم ها... یا حق 
فرزانه حبوطی
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و  انگیزه  تواند  می  توانا  پیک  از  دوست  یک  دعوت 
به  رفتن  مورد  در  گرفتن  تصمیم  برای  باشد  محرکی 
نمایشگاه مطبوعات. برای من که سالیان متوالی لذت 
حضور در نمایشگاه کتاب را از دست نداده بودم، جای 
تعحب بود که چطور تا به حال از نمایشگاه مطبوعات 

غافل مانده بودم.
و  کردیم  ریزی  برنامه  خانم حبوطی  عزیزم  دوست  با 
تصمیم گرفتیم روز ۳ شنبه اول وقت با شرکت ایاب و 
ذهاب معلولین تماس بگیریم و برای روز بعد ماشین 
رزرو کنیم. طبق قرار قبلی  صبح  اول وقت با شرکت 
تقاضای  دوستانمان  دیدن  شوق  به  و  گرفته  تماس 
و  از ذوق  مقداری  ماشین کردیم، جوابی که شنیدیم 
بتونیم  کمه  خیلی  امکانش  گفتند:  کاست.  شوقمان 
خیلی  فردا  های  سرویس  بفرستیم.  سرویس  براتون 

زیاد هستند. میشه برای پس فردا رزرو کنید؟
دور  راه  از  که  دوستان  از  تا  چند  با  متاسفانه  نه.   -
لطفی  یه  ایم.  گذاشته  قرار  فردا  برای  میارن  تشریف 
فردا  مشترکین  لیست  در  هم  ما  کنید  سعی  و  کنید 

باشیم.
کاری  چه  ببینیم  بگیرید  تماس   2 ساعت  باشه.   -

می تونیم براتون انجام بدیم.
و  بشود  تا سرویس جور  2 کلی دعا کردیم  تا ساعت 
انگار  که  حبوطی  خانم  نشویم.  دوستانمان  شرمنده 
بیش از بنده برای شنیدن پاسخ مثبت عجله داشتند 
اول با شرکت و بعد با من تماس گرفتند و با ناراحتی 
از  بعد  ولی  نشده.  اوکی  »سرویس   : که  کردند  بیان 
اینکه  گفتیم با دوستان مان برای فردا قرار گذاشته ایم 
و ای کاش برای ما که بعد از ماه ها که از سرویس ها 
استفاده نکرده ایم و طی این مدت هم از خانه خارج 
نشده ایم هم جایی در نظر می گرفتید و ...« باالخره  
پافشاری )بر خالف روحیاتمان و  از کلی اصرار و  بعد 
فقط و فقط باالجبار( پاسخ مثبت شنیدیم وقرار بر این 
با  باشد.  برگشتمان   5 1 رفت وساعت  شد که ساعت 
خوشحالی از پشت سر گذاشتن این خوان و موافقت با 
درخواستمان با دوستان پیک توانا تماس گرفتیم و قول 

صد درصد حضور دادیم.
دادم  انجام  سرعت  با  را  کارها  تمام  چهارشنبه  روز 
راحت  خیال  با  و  باشم  نداشته  کاری  بعد  به   12 تا 
آماده دیدار و بازدید از نمایشگاه شوم. یک ربع مانده 
حامل  که  تلفن  زنگ  سرویس،  آمدن  و   1 ساعت  به 
خبر ناخوشایندی بود به صدا در آمد. راننده سرویس 

گفت: تصادف کرده ام. آژانس بگیرید و بروید.
و بی  برای دیگران  پرمصرفی  واژه ی  »آژانس« ؟ چه 
مصرف و بی کاربردی برای من. ای کاش می توانستم 
آژانس  از  و  بنشینم  بدون کمک روی صندلی ماشین 
استفاده کنم. مطمئن باشید اگراین طور بود نیازی به 
نبود و بدون لحظه ای درنگ،  راهنمایی و لطف شما 
قطعا  گذشته  روز  های  زدن  چانه  و  مگوها  بگو  بدون 

دردسر،  بدون  بود.  »آژانس«  نیز  خودم  گزینه  اولین 
بدون خواهش و تمنا، بدون نیاز به رزرو از 1 یا 2 روز 
قبل. ای کاش کسی پیدا می شد و برای این جور مواقع 
اضطرار ما چاره ای می اندیشید. ای کاش آژانسی وجود 
داشت که می توانستم به راحتی ماشین ون کرایه کنم 
با همان  بقیه و  با ویلچر داخل ماشین بروم و مثل  و 
قیمت هزینه بپردازم. )اینجاست که باید بگویم: گفتی 

آژانس، کردی کبابم(
 با هر جایی که به ذهنمان می رسید تماس گرفتیم 
تا شاید بتوانیم ون کرایه کرده و هزینه رفت و آمد را 
بپردازیم اما از همه جا جواب منفی شنیدیم : باید از دو 

روز قبل تماس می گرفتید.
قراره  دونستیم  نمی  قبل  ساعت   1 تا  شرمنده   -

سرویسمون کنسل بشه. 
نفر صحبت کردن  با چند  و  مکافاتی  با چه  بماند که 
این شد که  بر  باالخره قرار  و تماس های پی در پی، 
همان راننده قبلی ساعت 2 دنبال مان بیاید و 5 هم 
برگردیم. ساعت ۳ صدای زنگ در خبر خوشی برایمان 
7 خوان رستم را پشت سر گذاشته بودیم.  آورد گویا 
گویا اگر خدا بخواهد به محل برگزاری نمایشگاه رسیده 
بودیم. موقع پیاده شدن راننده گفت: اشکال نداره 7 یا 

8 بیام دنبالتون؟
آنقدر از رسیدن به نمایشگاه خوشحال بودیم که انگار 
قله قاف را فتح کرده بودیم، بدون تامل جواب دادیم: 

نه اشکالی نداره.
نگاهی  حتی  ای  غرفه  به  اینکه  بدون  و  سرعت  با 
توانا  پیک  غرفه  به  را  خودمان  سریع  بیاندازیم  هم 
می رساندیم تا بیشتر از آن تاخیر نکرده باشیم. دیدن 
نام »پیک توانا« مثل این بود که توی مکان غریبی یک 
دوست قدیمی دیده باشیم. وجود ۳ تا پله دقیقا کنار 
غرفه یه جورایی بهمون دهن کجی می کرد که سعی 
کردیم زیاد بهش توجه نکنیم. )اصال انگار بخت ما را 
با این پله ها به هم گره زده اند! هر جا میریم جلومون 
سبز میشن و حکایت مار از پونه بدش میاد و این حرفا(

بودند.  غرفه  ظاهر  به  رسیدگی  مشغول  دوستان 
دوستانی که فقط از راه دور می شناختمشون و زحمت 
به عهده می گرفتند حاال در کنار  را  چاپ مطالب ما 
سرد،  عصر  یک  توی  که  این  از  بهتر  چی  بودند.  ما 
هم  دست  به  دست  داغ  چای  و  دوستان  گرم  محفل 
بزنند. جناب  برایت رقم  تا یک خاطره شیرین  بدهند 
با حوصله و روی  آقای حسینی سردبیر محترم مجله 
خوش به تمام پیشنهادات و انتقادات گوش می کردند 
و خبرهای خوشی می دادند از اهداف بلند مدتی که 
از  و  شوخی  و  گو  و  گفت  گرم  آنقدر  دارند.  نظر  مد 
این در و اون  در گفتن شدیم که هوس سرکشی به 
غرفه های دیگه هم به سرمون نمی زد. برخورد گرم 
هوا  سرمای  و  شده  سپری  زمان  دوستان  صمیمانه  و 
همین  حسینی  آقای  قول  به  بود.  برده  یادمون  از  را 

اونم  ها،  بچه  انرژی  و  شادی  و  شدن  جمع  هم  دور 
نوعی  به  تونست  فرهنگی خودش می  در یک محیط 
ویلچر  روی  به  مردی  ی  مجسمه  باشه.  فرهنگسازی 
ابتکار و خالقیت سازنده اش حکایت می کرد،  از  که 
فکرم رابه خودش مشغول کرده بود. لباسش از صفحات 
روزنامه بود  با قلمی در دست که بی شباهت به اسلحه 
نبود. لحظه ای به ذهنم خطور کرد که دنیای واقعی ما 
هم همین است قلممان می تواند به جای صدها اسلحه 
را  ناخواستنیها  و  کند  بپا  هیاهو  و  بجنگد  کند.  عمل 

نابود سازد.
برگشت مان هم بدون دردسر نبود و الاقل ۳0 دقیقه 

ای در سرما و زیر باران منتظر راننده ماندیم. 
بیرون  بار  یک  مشکالت  و  ها  سختی  از  ای  گوشه 
آمدنمان را گفتیم شاید فکری هم به حال ما کردند. 
همه سختی ها را گفتیم اما همه اون ها می ارزید به 
افتخار  و  قدیم  دوستان  کنار  در  بودن  خوش  ساعتی 
زحمت  که  دوستانی  جدید.  دوستانی  با  شدن  آشنا 
اختیار من و شما  نشریه در  این  تا  فراوان می کشند 
ها  آرمان  به  رسیدن  راستای  در  گامی  و  بگیرد  قرار 
باشد. امیدواریم سال آینده شما هم در غرفه پیک توانا 

در جمع توانیابان پر توان حضور داشته باشید.

مهدیه رستگار

�ز  �ید ا د �ز ا �ز �ز ا و
�ی �ز ه�ز

ه �گا �ی�ش ما �ز
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اختالالت هستند که  از  اي  ، دسته  اختالالت گفتاري 
به نحوي در بیان و درك گفتار ایجاد مشکل مي کنند. 
از  بخش  چند  یا  یک  در  گفتاري  اختالل  داراي  فرد 
یا در  سیستم اعصاب مرکزي وابسته به گفتار و زبان 
یکي از اندامهاي گفتاري داراي نقص است که در نهایت 
گذارد.  مي  اثر  وي  گفتار  آهنگ  و  زبان  گفتار،  بر 
آسیب هاي گفتار و زبان متنوع بوده و از دوران کودکي 
توان  آنها مي  میان  از  بزرگسالي مشاهده مي شود  تا 
، اختالالت گفتار و زبان  ، اختالالت تلفظي  به لکنت 
ذهني،  ماندگان  عقب   ، شنوا  کم  افراد   ، کودکان  در 
گفتاري  اختالالت  و  مغزي  سکته  بیماران  اتیستیک، 
نمود.  اشاره  از فقدان حنجره و آسیب هاي آن  ناشي 
درك  در  ناتواني  یا  و  گفتار  نحوه  در  اشکال  هرگونه 
گفته هاي دیگران مي تواند موجب اختالل در روابط 
اجتماعي شخص مبتال گشته و مانعي در راه پیشرفت 
ها  توانایي  کامل  شکوفائي  و  جامعه  در  فرد  تحصیلي 
نوبه  به  مسأله  این   . شود  وي  بالقوه  استعدادهاي  و 
خود مي تواند منجر به بروز صدمات روحي عاطفي و 
رفتارهایي نظیرگوشه گیري ، پرخاشگري و … گردد 
و در نهایت تزلزل بهداشت رواني فرد و خانواده او را در 

پي خواهد داشت. 
ذیل  هاي  توصیه  به  گفتاري  اختالل  با  رابطه  در 

توجه داشته باشید:
گفتاري  اختالل  داراي  افراد  با  صبحت  هنگام  در   -
عجله نکنید . سعي کنید با آرامش خیال و حوصله به 
حرفهاي او گوش دهید و گفتگوي راحتي با او داشته 

باشید.
است  زدن  حرف  مشغول  شما  مخاطب  که  زماني   -
تمام شود سپس حرف  او  کردن  دهید صحبت  اجازه 
بزنید )وسط حرف او نپرید( و به جاي او سخن نگویید 

و مطالب او را تصحیح نکنید.
- در هنگام گفتگو با چنین مخاطبي ، براي نشان دادن 
دقت  ضمن  او  با  صحبت  ادامه  به  خود  مندي  عالقه 
بخواهید  او  از  نیاز  صورت  در  هایش  گفته  به  کردن 
کند.  تکرار  مجدداً  را  خود  هاي  گفته  از  هایي  بخش 
)با انجام رفتارهاي صحیح مانند تکان دادن سر، عالقه 

خود را به ادامه دادن گفتگو با او نشان دهید(.
- سؤاالت خود را به صورت قابل درك و کوتاه مطرح 
کنید و در صورتي که پاسخ مناسب را دریافت کردید 

سر خود را به عالمت تأیید تکان دهید.
- با حاالت چهره و حرکات بدن به مخاطب نشان دهید 
که به محتواي صحبت او گوش مي دهید نه به نحوه ي 

صحبت کردنش.
- سعي کنید کاماًل روبه رو و چهره به چهره مخاطب 
کافي  تمرکز  او  سخنان  به  نسبت  و  گیرید  قرار  خود 
یا  و  نکرده  دستپاچه  را  او  هیچگاه   . باشید  داشته 

جمالت او را کامل نکنید.

- با مخاطب خود آرام ، با مکث و عاري از هرگونه عجله 
صحبت نمایید.  وقتي که صحبتش تمام مي شود چند 
به صحبت کنید. صحبت  بعد شروع  ثانیه صبر کنید 

هاي آرام و راحت شما تاثیر بیشتري در او 
خواهد داشت.

- در هنگام مواجه شدن با مخاطب خود سعي کنید 
از تحمل و انعطاف پذیري باالیي برخوردار باشید و 
محدودیت زماني قائل نشوید . اگر شما باعث شوید 
که دیگران تصور کنند که به عقایدشان احترام نمي 
احساس  آنان  که  شود  مي  سبب  امر  این  گذارید، 

کنند شما شنونده خوبي نیستید.
گفتاري،  اختالالت  داراي  افراد  با  برخورد  در   -
خود را براي دادن توضیحات بیشتر آماده کنید و 
گفتاري  مفاهیم  و  نکات  روي  بیشتر  را  خود  فکر 
گفتگوي  نید  بتوا  تا  کنید  متمرکز  مخاطبتان 

مناسبي داشته باشید.
- اگر مخاطب شما همراه و راهنما دارد سعي کنید 
در تفهیم کردن مطالب و یا درخواست پاسخ الزم 
او استفاده نکنید اجازه دهید مخاطب  از راهنماي 
)هرگز   . نماید  طرح  را  خود  مطالب  شخصاً  شما 
درخواست یا نکاتي را در ارتباط با مخاطب ، بدون 

اجازه با همراه وي در میان نگذارید(.
- تصور نادرستي است که شما فکر کنید مخاطب 
شما به دلیل ابتال ء به اختالالت گفتاري نمي تواند 

مطالب شما را درك کند.
مشکل  خود  مخاطب  با  ارتباط  برقراري  در  اگر   -
نوشتاري،  وسایل  از  توانید  مي  دارید  اي  عمده 
رایانه و یا از استفاده وسیله کمک شنوایي ارتباطي 
TTY/TDD  استفاده کنید. )پیام هاي تایپ شده 
از طریق تلفن به شخص مخاطب در صورت داشتن 

دستگاه فوق منتقل مي شود(

- نکته مهم دیگري که وجود دارد این است که نباید در 
مورد نکات مهم و ارزشمندي که در گفتار مخاطبتان 
با اختالالت گفتاري وجود دارد، پیش داوري کرده و 
یا نسنجیده قضاوت کنید. زماني که به سخنان دیگران 
گوش نمي دهید ، در حقیقت روابط صمیمانه و نزدیک 
خود را با آنان از بین مي برید و تفاوتي ندارد که دلیل 
تمرکز  عدم  دلیل  به  )چه  چیست.  ندادن  گوش  این 
پیش  دلیل  به  عقاید خودمان، چه  و  افکار  بر  دقت  و 
داوري در مورد نکات مهم و ارزشمند سخنان دیگران 
داراي  افراد  با  غیراصولي  برخورد  ي  نحوه   .)… یا  و 
اختالل گفتاري نه تنها مشکل گفتاري آنها را تشدید 
مي کند، بلکه عزت نفس و اعتماد به نفس فرد مبتال 

را کاهش مي دهد.
- گفتار مخاطب خود را قطع نکنید و از بیان جمالتي 
مانند »زود حرفتو بزن یا مي دونم میخواي چي بگي« 
گفتار او را کامل نکنید، بگذارید حرفش را تا آخر بگوید.

این جوري حرف مي  هرگز به فرزندتان نگویید »چرا 
زني و درست صحبت کن« بهتر است در این مورد با 
را  الزم  هاي  آموزش  و  کرده  مشورت  متخصص  افراد 

ببینید.

برگرفته از کتاب چگونگی تعامل با افراد معلول

افراد با مشکالت گفتاری 

سال سوم - شماره 31 - آذر ماه 1389



8

البد  است.  مطبوعات  نمایشگاه  اینجا 
کرده  هزینه  ساختنش  براي  ریال  میلیاردها 
کنند.  هزینه  باید  هم  حاالها  حاال  و  اند 
برویم  خواهیم  مي  است.  شبستان  نمایشگاه، 
طبقه دوم. دریغ از یک باالبر. نابینایان هم نیایند 

بهتر است. اصال اینجا آنتي معلول است!
و چقدر این جمالتمان آشناست. سه سال است به 
همین سه سال  عین  رویم  مي  مطبوعات  نمایشگاه 
وقت  هر  و  رفتیم  به مصال  کتاب  نمایشگاه  براي  هم 
برگشتیم کلي گفتیم و نوشتیم و فریاد زدیم که اي 
گوش  یک  اما  نیست.  سازي  مناسب  اینجا  مسووالن 
بس  از  ایم  شده  خسته  دیگر  نبود.  که  نبود  بدهکار 

گفتیم.
طبقه  اصال  بسازید.  را  مصال  راحتیتد  جور  هر  دیگر 
اولش را ببرید طبقه دوم. در جاي جاي مصال چاله حفر 
کنید. آن چند تا شیب که براي حمل کتابهاست را هم 
بردارید. چرا هزینه بیخود!؟  اصال مصال را چهل و هفت 
طبقه کنید. پول براي هزینه کردن که دارید. نبینم از 
آسانسور استفاده کنید ها! نه! خدا را خوشش نمي آید!
اصال مي خواهید ما هم نمایشگاه را تحریم کنیم؟! شما 

که خوشحال مي شوید. معلوالن نباشند غرغر کمتر!
البته اشتباه نکنید ما اصال سیاسي نیستیم! این انگ ها 
به ما نمي چسبد. به قول رئیسمان هر که پنچري ویلچر 

معلوالن را بگیرد ما با او هستیم.
به یاسمن  ما را چه به سیاست. آنقدر صنم داریم که 

نمي رسیم.
باز هم تاکید مي کنم ما سیاسي نیستیم و اعتراضهایمان 

هم رنگ و بوي سیاسي ندارد.
زندان!  ببرید  را  مسوولمان  مدیر  نکرده  نیایید خدایي 
چگونه  ما  پس  نیست!  سازي  مناسب  هم  زندان  البد 
برایش کمپوت ببریم؟ اصال »امیر صدرا« و »امیر رضا« 

را که بزرگ کند؟!
که  ها!  باشید  نداشته  کاري  هم  سردبیرمان  به 
مي خواهد جواب »بابا بابا« گفتن های »سینا« را بدهد؟!

را  مصال  همان  باشید.  نداشته  کاري  ما  با  شما  اصال 
خواهم  مي  عذر  البته  نشود!  فراموش  پله  بسازید. 
اما  ام.  گرفته  یادداشت  این  خواندن  براي  را  وقتتان 
حاال شما بخوانید. به قول آن یکي رئیسمان با این چند 

دقیقه از ژاپن عقب نمي افتید!
شد  کشته  بدر  هما  مگر  خیالیم.  خوش  چه  ما  اصال 
زنده  بدر  هما  آیا  ولي  دیه!  نهایتش  شد؟  چیزي 

مي شود؟!
دیگر  آیا  اما  مسووالن!  اند  شده  متنبه  قبول.  اصال 

دغدغه شان مناسب سازي شهر است؟!
نیست.  خبري  هیچ  که  است  کرده  ثابت  ما  به  تجربه 

اوضاع همانند گذشته است.
پله  با  را  مصال  همان  نشویم.  خارج  اصلي  موضوع  از 

بسازید.
یک گالیه دارم. در حیاط مصال، ویلچرها راحت تردد 
را  آنجا  تا  بریزید  مانع  و  جامع  برنامه  یک  کنند  مي 

حفاري کنند.
خودروهاي » ون« که براي حمل و نقل هستند، خوبند. 

هیچ معلولي نمي تواند سوارشان شود.
این هم خوب است که در برگه هاي راهنماي نمایشگاه، 

اثري از خط بریل نیست.
اش  زاویه  است.  عالي  هم  شبستان  مقابل  شیب  آن 
آنقدر هست که ویلچر از آن باال نرود. )ولي وجداني آن 

را براي ویلچر نساختید!(
و ....

خودتان  شما  دهم.  مي  نظر  کنم  مي  اشتباه  من  اصال 
اینها را خوب بلدید.

نگران نباشید. در چشم به هم زدني سال بعد نمایشگاه 
مطبوعات مي آید.

سازي  مناسب  شما  زنده.  هم  شما  زنده،  ما  انشاا... 
نکنید ما هم مي نویسیم.

مرتضي رویتوند
از 

پر 
را 

یا 
 دن

ي
جا

مه 
ه

د!
کنی

له 
پ
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از آنکه  با پیشرفت  تکنولوژی، کارها بیش  بی شک در دنیای مدرن امروزی که 
دارای یک  دانش  این  آنکه  برای  و  است  بشر  با کمک ذهن  باشد  تجربی  و  یدی 
که  دانش هستند  و  معلومات  به یک سری  نیازمند  افراد  باشد،  چارچوب خاصی 

دانشگاه محلی برای انجام این کار است.
معلوالن نیز همچون سایر اقشار یک جامعه به این آموزش ها نیاز دارند و به همین 
جهت در سراسر دنیا معلوالن نیز پا به پای بقیه افراد در دانشگاه ها تحصیل می 
بر اساس  کنند و معلوالن کشورمان هم مانند سایرین در کنکور شرکت کرده و 
کنند  می  کسب  که  ای  رتبه  همچنین  و  استعدادشان  و  عالقه  و  توانایی  میزان 
انتخاب رشته می کنند. هر کس بر اساس نمره ای که کسب کرده وارد  دانشگاه 

می شود. حال یکی روزانه، دیگری شبانه و فرد دیگری آزاد، پیام نور و.....
بر اساس ماده 9 قانون جامع دفاع از حقوق معلولین ایران، معلوالن باید در کلیه 
قانون  این  شوند.  مند  بهره  رایگان  تحصیل  از  عالی  آموزش  تا  تحصیلی  مقاطع 
تقریبأ برای سه سال به طور کامل اجرا شد که بعد از آن مدت، سازمان بهزیستی 
پرداخت  توانایی  ما  و  زیاد شده است  معلول  دانشجویان  تعداد  که  توجیه  این  با 
این  به  دادند.  قرار  سقفی  مقطع  هر  برای  نداریم،  را  افراد  همه  ی  شهریه  کامل 
صورت که برای مقطع کادانی تا سقف 350000 تومان، کارشناسی 500000 تومان و 
1000000 تومان. در یک نگاه ساده شاید این خیلی خوب باشد!  کارشناسی ارشد 
چون امکان ادامه تحصیل برای همگان فراهم می کند اما به عنوان یک دانشجوی 

معلول دالیلی دارم که این کار سازمان، آن چنان هم عدالت محور نیست!
1. تعیین سقف برای هر مقطع درست نیست. ای کاش حداقل برای هر فرد بر اساس 
از  بعضی  دانیم که  شهریه ترمش یک درصد مشخصی اختصاص دهند؛ چون می 
رشته ها شهریه سنگینتری دارند مثل رشته های علوم پایه و فنی مهندسی که واحد 
های عملی زیادی دارند و هر ترم باید دو یا سه واحد عملی انتخاب کنند این تفاوت 
را می توان در این حد دید که گاهی اوقات شهریه ی یک فرد در مقطع کاردانی 

بیش از فرد دیگری در مقطع کارشناسی است.
2. شهریه ها هر سال افزایش می یابد. اما این سقف پرداختی بهزیستی همسان با 
آن افزایش نیافته و ثابت مانده. )ای کاش که همه ی قیمت ها همچون این موضوع 
ثابت بود و تورمی در کشور نبود( به طوری که من که سال آخری هستم شهریه 
ثابتم  316000 تومان است. دانشجویان ورودی امسال مبلغ 390000 تومان را باید 
پرداخت کنند، به عالوه آنکه چه تعداد واحد عملی و تئوری انتخاب کنند. با این 
حساب چند سال نمی گذرد که این پول، حتی شهریه ثابت فرد را هم کفاف نمی 

دهد.
این  که  است.  فرد  معلولیت  میزان  شهریه  پرداخت  برای  ها  الویت  از  یکی   .3
منصفانه نیست. تصور کنید دختری را که میزان معلولیتش خیلی شدید نیست 
اما او هم همچون بقیه افراد، استعداد های زیادی دارد اما به دلیل شرایط جامعه 
این استعداد شکوفا نشده و او اگر شرایط مالی و فرهنگی خانوادگی خوبی نداشته 

باشد نمی تواند برود دانشگاه.
4. خیلی از افراد هستند که واقعأ نمی توانند حتی این مبلغ را پرداخت کنند و 
ترجیح می دهند فرزندشان در خانه باشد تا آنکه برای رفتن به دانشگاه هزینه 

کنند.
دچار  کنکور  در  شرکت  برای  آیا  بینند  می  را  موضوع  این  دوستانم  دیگر  وقتی 
در  آیا  که  تردیدم  دچار  ارشد،  آزمون  برای  من  که حتی خود  نمی شوند  تردید 

کنکور ارشد شرکت کنم یا نه؟ 
می دانیم که فرد معلول بر حسب نوع معلولیتش حتی بدون هزینه دانشگاه ممکن 
کمک  وسایل  هزینه  مثل  شود.  روبرو  ای  نشده  بینی  پیش  های  هزینه  با  است 
توانبخشی و یا هزینه های دارویی و یا هزینه استفاده از آژانس در صورت نبود 
خودروهای مخصوص ایاب و ذهاب برای رفتن به دانشگاه، که باید خود پرداخت 

کند.  
این در حالیست که سازمان بهزیستی راه حل های زیادی دارد که حتی اگر بوجه 
کافی ندارد مبلغی را همان موقع، بالعوض پرداخت کنند و بقیه را به صورت وام 
به دانشجو بدهند تا بعد از فارغ تحصیل شدن به صورت اقساطی پرداخت کند. تا 

دیگر به قول ضرب المثل معروف: 
نه سیخ بسوزد و نه کباب. که نه سازمان با مشکل کمبود بودجه مواجه شود! و نه 

دانشجو با مشکل مالی مواجه گردد.
سمانه افتخاری

گاه
انش

 د
ن و

وال
معل
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نابخشودنی  که  ستمی  است:  گونه  سه  ستم  بدانید 

که  ستمی  و  شود  بازخواست  که  ستمی  است، 

بخشیده شود. اما ستمی که نابخشودنی است شرک 

به خداوند است. خدای متعال فرمود: »خداوند گناه 

شرک به خودش را نمی آمرزد« )نساء 48(. اما ستمی 

که بخشوده می شود ظلم کردن بنده در حق خویش 

است به هنگام ارتکاب برخی از گناهان کوچک. اما 

بعضی  بازخواست شود ظلم کردن  آن  از  که  ستمی 

قیامت  در  قصاص  است.  دیگر  بعضی  به  بندگان  از 

سخت است، و از قبیل قصاص  زخم زدن با کارد یا 

تازیانه زدن نیست، بلکه به گونه ای است که اینها در 

برابرش ناچیز است. 

ساعتهایتان را میزان کنید

صحن  در  عراق،  به  سفرهایمان  از  یکی  در  ایروانی:  عبدالمجید  سید  مرحوم 

حضرت امیر المؤمنین )ع( با عده ای از فضال و طلبه ها، بعد از نماز مغرب و عشا 

نگاه  را  ساعت  بروند،  خواستند  آقایان  و  شد  تمام  صحبت  وقتی  بودیم.  نشسته 

کردند. در این لحظه، اختالف نظر در مورد ساعت به وجود آمد و صحن حرم حضرت 

امیر )ع( هم که ساعتش عربی بود، ساعت دو و سی دقیقه بعد از غروب را نشان 

می داد. ساعتهای آقایان با کمی اختالف یعنی در حدود پنج دقیقه و هفت دقیقه 

با هم متفاوت بود. در همان لحظه، حضرت امام از در قبله وارد صحن شدند. یکی 

از استادان نجف که آنجا بودند، گفتند: ساعتهایتان را میزان کنید. االن سه ساعت 

و نیم از شب می رود و سیزده سال است )سیزدهمین سالی بود که امام در نجف 

امام  امام در همین ساعت قدم داخل صحن می گذارند. ورود  بودند( که هر شب 

خودش ساعت است
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اگر حق را به عنوان شایستگی انسان در برخورداری 
از نعمات طبیعی و دستاوردهای بشری تعبیر کنیم 
رفته  کار  به  سلطه  حق  ی  واژه  جای  به  فقه  )در 
مقرراتی  و  قوانین  معنای مجموعه  به  است( حقوق 
نظم  و  )اخالق حسنه(  اخالق  ایجاد  برای  است که 
در  که  لحاظ  بدین  عمومی  نظم  باشد.  می  عمومی 
رفته  کار  به  گسترش  و  تثبیت  استقرار،  استیفاء، 
برای  جرم  یا  و  تخلف  از  اعم  تجاوزی  نوع  هر  و 
در  تخلفی  یا  جرم  )اگر  شده  تعیین  مجازات  آن 
کرد(  تعیین  مجازات  برایش  توان  نمی  نیاید  قانون 
است که در هر جرمی  این  قابل ذکر  مسئله دیگر 
جرم  گرنه  و  باشد  داشته  وجود  نیت«  »سوء  باید 
محسوب نمی شود و اگر زیانی متوجه طرف مقابل 

گردد صرفاً به جبران آن ملزم می گردد.
به  حقوق  ایتالیا  و  فرانسه  قوانین  براساس  ایران  در 
است،  شده  تقسیم  عمومی  و  خصوصی  بخش  دو 
لیکن حقوق بشر آن را به پنج حوزه مدنی ، سیاسی، 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تقسیم کرده.
است،  خصوصی  اشخاص  حقوق   ، خصوصی  حقوق 
مثل وصیت، ارث، خرید و فروش )بیع( وکالت، صلح، 
رهن، اجاره و نظایر آن. در حقوق خصوصی اشخاص 
دیگری  به  یا  کنند،  اعراض  خود  حق  از  توانند  می 
)البته  کنند  را ساقط  دهند، حتی حق خود  وکالت 
را دارد( حقوق خصوصی  ازدواج شرایط خاص خود 
در قوانین ایران جایگاه ویژه ای دارد که حتی دولت 
کند.  تعرض  و  شده  آن  حریم  وارد  تواند  نمی  هم 
اشخاص   منازل  خرید  مثل  دارد،  استثنائاتی  )البته 

برای تعریض خیابان یا ساختن پارك(
سه  که  است  ملت  آحاد  حقوق  عمومی،  حقوق  اما 
قوای مقننه، قضائیه و مجریه، کلیه ی اقدامات خود 
را به نمایندگی از ملت انجام می دهند )مثل انتخابات 
به  تواند  نمی  عمومی شخص  حقوق  در  ها(،  دولت 
دیگری وکالت دهد که فرضاً به جای او رأی دهد، هر 
به  مطالبات خویش  براساس  که  است  آزاد  شخصی 
این یا آن نفر رأی دهد، به همین لحاظ بدان »اصل 
حاکمیت« گویند چرا که برگزیدگان ملت باید حافظ 

منافع و امنیت ملی مردم باشند.
آن  از  مطلق  حاکمیت  ایران  اساسی  قانون  در 
هم  عرفی«  »حاکمیت  آن  کنار  در  لیکن  خداست، 
در قالب حقوق ملت و وظایف قوای سه گانه تصریح 
گردیده است و مرجع تظلم آن قوه قضائیه و دیوان 

عدالت اداری و بازرسی کل کشور است.
بنابراین چه در حوزه حقوق خصوصی و چه در حوزه 

حقوق عمومی، مراجعه اشخاص به سایر نهادها کمتر 
راهگشاست.

تظلم  در  آنان  های  خانواده  و  معلوالن  متأسفانه 
خواهی به علت عدم آشنایی جهت استیفاء و استقرار 
کرده  مراجعه  فاقد صالحیت  مراجع  به  حقوق خود 
بیشتر  آشنایی  شوند. جهت  می  سردرگمی  دچار  و 
قضائیه  قوه  به  وابسته  نهادی  که  گردد  می  متذکر 
تومان  میلیون   5 تا  مالی  دعاوی  در  که  دارد  وجود 

صالحیت داشته و سریعاً اقدام می نماید. 
وکالی  سایر  و  معلول  وکالی  باید  نگارنده  نظر  به 
دادخواه  معلول  تا  داده  تشکیل  را  گروهی  عالقمند 
نشده  سردرگم  ضابطین  دادگستری،  خم  و  پیچ  در 
آنان  به  قضایی  معاضدت  گروه  در  المقدور  حتی  و 
مساعدت کنند )آن هم بدون حق الوکاله یا حداقل 

براساس توانایی مالی آنان(.
تشکیل گروه حقوقدانان معلول و طرفداران آن هم 
یاداشت  موضوع  که  هرچند  باشد،  مفید  تواند  می 
مسائلی  شاهد  نگارنده  لیکن  رفته  بیراهه  به  کمی 
بودم که مراجعه می کردند که چند نمونه را متذکر 

می شوم.

1- شیما، دختر 17 ساله که مورد تجاوز قرار گرفته 
به لحاظ معلولیت ذهنی ولی در عین حال به واسطه 
آموزش پذیر بودن باال ، خانواده اش نتوانستند قاضی 
محترم را به این نکته جلب کنند که این دختر معلول 
مرحله  در  )هرچند  است  کیفری  مسئولیت  فاقد  و 

تجدید نظر حکم به نفع خانواده شیما صادر شد(
2- کوروش، کودك نیمه شنوایی که به علت اختالف 
مادر  و  برد  دیگری  شهر  به  را  او  پدرش  خانوادگی 
کوروش با چنگ و دندان کودك خود را از چنگ پدر 

فاقد صالحیت بیرون کشید.

۳- ایمان، کسی بود که ناخواسته در دام یک سارق 
موتور سیکلت افتاد که با کمک قاضی مربوطه آزاد 

شد.
4- محمد، معلول ذهنی که توسط یک معتاد با جمع 
آوری سرنگ از زباله های بیمارستانی آن را شسته و 

به قیمت نازلی تحویل معتاد می داد.

موارد دیگری نظیر سوء استفاده جنسی، خشونت و 
حتی توزیع مواد مخدر ....

نمونه هایی از این دست که باندها و مرتکبین جرایم 
آمار  به  توجه  با  کنند  می  استفاده  سوء  معلولین  از 
ای  چاره  که  کند  می  حکم  معلوالن  تعداد  باالی 

اندیشید.
بر  نظارت  به  بیشتر  توجه  برای  که  نیست  بهتر  آیا 
نماینده  یک  مجلس  ی  دوره  هر  در  قوانین  اجرای 

معلول هم در پارلمان حضور داشته باشد؟

                                           احمد آملی - حقوقدان
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یه قدم به خوشبختی با پای خیالی
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خودش.  از  گوید.  می  اش  زندگی  از 
خواهد  می  خیالی  پای  با  خدا.  از 
او  برود.  خوشبختی  سمت  به 
دارد  را  خدا  هم  است.  خوشبخت 

هم آرامش.
در قسمتی از این وبالگ می خوانیم:
شکرش  جای  همیشه  »خدا 
در  حتی  گذارد  می  باقی  را 

بدترین شرایط«
و  دوست  زهره  حرف  این 
و  راهنمایی  دوران  همکالسی 
برای  وقتی  که  بود  دبیرستانم 
اونو به زبون آوورد تو  بار  اولین 
ذهنم واسه همیشه حک شد... 
واسش   ... قشنگیه  ی  جمله 
زیادی  مصداقهای  میشه 

نیم  یه  کافیه  فقط  کرد...  پیدا 
نگاهی به اطرافمون بکنیم و یا یه نگاهی به 

هم  شعار  گفتم...  دروغ   !... همیشه  نگم  اگر  خودمون... 
درکش  همتون  مطمئنم  که  محضه  واقعیت  یه  نیست 

کردین...
می دونم که می دونید داستان زندگی من و شما با 5، 6 
پست توی وبالگ بازگو نمیشه داستان زندگی من و شما 
تا خوِد خوِد خوِد خدا ادامه داره ... جریان داره... لحظه 
لحظه ش، چکه چکه ش... همه رو نمیشه گفت... نمیشه 
نوشت... نمیشه خوند... نمیشه به سادگی ازش گذشت... 
درکش  فهمیدشو  کامل  نمیشه  کرد...!!  پاکش  نمیشه 
کرد... فقط این خوِد خوِد خودتی که می تونی حسش 
کنی و باهاش زندگی کنی... با خوبیها و بدی هاش... با 
خوشیها و نا خوشیهاش ... با گریه هاشو خنده هاش... با 

گذشته و حالو آینده اش... واقعی واقعی...
و من در همین لحظه قلبم سرشار از شعف و شادمانی 
اینکه یه لحظه ی طالیی دیگه  و خوشحالیست... برای 
برام مونده و باز هم خدا جای شکرش رو باقی گذاشته ... 
و امید از دست رفته ام رو دوباره و دوباره و دوباره دارم 
ساختمش...  خودم  که  ای  امیدی  نا  میرسونم...  اوج  به 
نفهمیدن  با  کاری...  ندانم  و  بیهوده  پردازی  خیال  با 
با فراموش کردن بهترین قلبها، چشمها و  خوب و بد... 

احساسات... با خود خواهی محض...!
خدا منو ببخشه... همین...

خب بگذریم از همه این حرفا !
یادتونه چند وقت پیشا دوس داشتم زمانو متوقف کنم... 
نهایت  و  حد  که  بگذره  زود  زمان  االن  دارم  دوس  آی 
برم  نداره... آخه هفته ی دیگه همین موقع ها میخوام 
تهران نوبت دکتر دارم... دوس دارم هر چه زودتر از این 
حالم خوب  و  بیرون  بیام  حالی  بی  و  و سستی  رخوت 

بشه... دوس دارم 

دکتر  قول  به  بشن...  باز  یکی  یکی  قدمو  به  قدم  قفلها 
سین سین: step by step ...! تازه از شر این 

... که مسبب خل و چلی  سوزش های عصبی دستم و 
و  آوره  شکنجه  بسیار  بسیار  و  خلقی  تغییرات  و  هامه 
خواب و بیداری و قرصو مورصو این حرفا سرش نمی شه 

راحت می شم...
همین  فقط  شده  اخیر  ماه  دو  این  تو  زندگیم  ی  همه 

تخت...
به احتمال.... 99/99درصد در تهران جراحی ستون مهره ها 

و سپس نخاع در پیش دارم.
ولی خداییش از جراحی ترس ندارم به اون معنا... فقط 
دوس دارم سریع و به خوبیو خوشیو با آرامش تموم شه 
درسامو  هامو  پروژه  به  و  کارآموزی  برم  خونمون...  برم 
کارشناسی ارشدمو غیره )وبالگم( برسم... اونم سرحال و 
شاداب... خب این وسطا هم طبیعیه که بازم سست بشم، 
نق کنمو مظلوم  نق  یا خسته بشم هی  و  بیام  تنگ  به 
بشم واز این حرفا چون زمانش هم مشخص نیست که 
... اما همش  چقدر طول بکشه تازه درد هم دارم خب! 
به امید یه درمانه خوبو برگشت بهبودی دستامه... حاال 
که استارتشو زدم دیگه باید تحمل کنم تا آخرش... همه 
این  تازه  آرومه... کار خداست... مطمئنم...  چیوو.. دلم 
از  آسونی  به  خوام  نمی  آووردم  دست  به  آرومو  دل 

دستش بدم... خدا به منو خانوادم کمک کنه انشااهلل...
 step by آینده دارم که واسه  برنامه  اووو خالصه هزارتا 
step .....! البته بگما من فعال و حاال حاالها میخوام پله های 

ترقی رو بگذرونم...!!! 
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نگاهی به نیازهای آموزشی- پرورشی کودکان معلول  

 گام به گام با کودک معلول
همپا شدن و گام برداشتن با توان کودکان معلول یکی از 
اصول آموزشی کودکان ناتوان است؛ چرا که تفاوت عمده 
بودن  کند  عادی،  کودکان  و  ناتوان  کودکان  به  آموزش 
های  برنامه  مقابل  در  ناتوان  کودکان  های  العمل  عکس 
آموزشی- پرورشی است. بنابر این انتخاب مدرسه مناسب 
یکی از عوامل مهم جهت آموزش صحیح کودکان معلول 
و  آموزش  اصلی  محورهای  از  دیگر  یکی  آموزگار  است. 
پرورش بوده و توان و مهارت آموزگار نیاز اصلی وی برای 

آموزش به کودکان معلول است.

1- انتخاب مدرسه
پس از بررسی های مقدماتی و آگاهی از ناتوانی کودك، 
والدین باید به سرعت مدرسه مناسبی را برای آموزش و 
پرورش فرزندشان برگزینند، ضرورت این انتخاب و سرعت 
به  روانشناسان  عقیده  به  که  است  حدی  به  انتخاب  در 
تعویق افتادن آن باعث ایجاد لطمات جبران ناپذیری در 
معلول،  کودك  که  این  ویژه  به  شود  می  معلول  کودك 
مدرسه  انتخاب  برای  باشد.  داشته  سالم  برادر  یا  خواهر 

مناسب نکاتی را به خاطر بسپاریم:
- مدرسه باید با سن، توانایی ها و نیازهای کودك همسان 
باشد. توجه به نوع معلولیت و تعداد معلولیت ها )ممکن 
است کودك دارای یک معلولیت و یا چند معلولیت باشد(؛ 

بسیار مهم است.
- حضور فرزند شما در مدرسه نباید تأثیر منفی بر روی 
بر  منفی  تأثیر  آموزان  دانش  سایر  و  آموزان  دانش  سایر 
تفاوت  که  معنی  این  به  باشد.  داشته  شما  فرزند  روی 
و...  معلولیت  نوع  یادگیری،  توان  سن،  از جهت  کودکان 
بر آموزش شان تأثیرگذار بوده و باعث تخریب یا دلزدگی 

دانش آموزان می شود.
- امکانات مدرسه باید پاسخگوی نیاز دانش آموزان باشد.

- نیازهای آموزشی نباید بر نیازهای پرورشی و به عکس 
تأثیر گذاشته و یکی را تحت الشعاع دیگری قرار بدهد.

- مدرسه باید از جهت وسائل رفاهی، آموزشی، پرورشی، 
امکانات ورزشی ویژه دانش آموزان معلول و ... مجهز باشد. 
توجه کنید حداقل امکانات مد نظر نیست و مدرسه باید 

به حداکثر امکانات تجهیز باشد. 
معلولیت  نوع  به  توجه  با  تا  است  موظف  مدرسه   -
که  چرا  کند.  برآورده  را  معلول  آموزان  دانش  نیازهای 
نیازهای دانش آموز نابینا متفاوت از نیازهای دانش آموزان 

ناشنوا است. 
این  برای  شوید.  مطمئن  مدرسه  پرسنل  کارایی  از   -
موفقیت  مدرسه،  آموزشی  سوابق  از  توانید  می  منظور 
... آگاه شوید. یکی از بهترین  های آموزشی، پرورشی و 
والدین  با  اطالعات، مشورت  این  به  شیوه های دستیابی 
مشغول  نظر  مورد  مدرسه  در  که  است  آموزانی  دانش 

تحصیل اند. 
روانی  از جهت  انتخاب مدرسه دقت کنید چرا که  در   -
ثابت شده تغییر مکان آموزشی در همه دانش آموزان به 
ویژه دانش آموزان معلول، افت تحصیلی و اختالالت روانی 

عاطفی را به دنبال خواهد داشت. 
2- آموزگار محور تعلیم و تربیت

نقش مربی - آموزگار، چنان کلیدی است که موفقیت یا 
دلزدگی دانش آموز مستقیماً به او وابسته است. 

ارتباط آموزگار و  از نکات مهم و مورد توجه، نحوه  یکی 
به  آموز  دانش  هر  است  الزم  که  طوری  به  است  فراگیر 
این  باشد:  ارتباط  در  آموزگار  با  ویژه  و  مستقیم  صورت 
ارتباط به حدی مهم است که بی آن طرح آموزش انفرادی 

)IEP( با شکست مواجه می شود. 
به منظور برقراری ارتباط صحیح، منطقی و دوستانه 
نکات  این  به  آموز  دانش  و  مربی  آموزگار-  میان 

توجه کنیم:
به درستی شناسایی  را  آموز  دانش  هر  فردی  نیازهای   -
برقرار  آموز  دانش  با  منطقی  و  صحیح  ارتباطی  تا  کنیم 
کنیم: این ارتباط اجرای بهتر طرح IEP را نیز به دنبال 

خواهد داشت. 
براساس  را  نیازها  و  کنیم  بررسی  را  ها  اولویت   -

اولویت ها پاسخ دهیم.
نیازهای  آموزگار  بر  عالوه  کسی  چه  است  قرار   -
دانش آموز را برآورده سازد و میزان این مداخله در چه 

حد و به چه صورتی است؟
جهت  در  تا  دارند  عهده  به  را  مسئولیتی  چه  والدین   -

تکمیل فعالیت های آموزگار گام بردارند. 
تنهایی  به  آموزگار  که  شده  دیده  موارد  بسیاری  در 
نمی تواند پاسخگوی نیازهای آموزشی _ پرورشی دانش 
آموز باشد و فقط پاسخگوی بخشی از آنها است. در این 
موارد الزم است تا برنامه ها به صورت مکتوب در اختیار 
والدین در تکمیل فعالیت های  تا  بگیرد  قرار  نیز  والدین 
آموزگار حرکت کنند. در مواردی نیز برگزاری کالس های 
فوق برنامه کارگشاست. در این کالس ها الزم است والدین 
نیز حضور یابند تا از نزدیک با فعالیت ها و نحوه آموزش 

آشنا شوند. 
و  معتقدند  بسیار  گروهی  های  فعالیت  به  شناسان  روان 
یکدیگر  از  تأسی  به  در جمع  آموزان  دانش  دارند  عقیده 

بیشتر و بهتر فعالیت کرده و فرا می گیرند. 

3- تکمیل آموزش ها
نیاز  پاسخگوی  مدرسه  های  آموزش  موارد،  بسیاری  در 
تکمیلی  های  فعالیت  باید  والدین  و  نبوده  آموزان  دانش 
را به اجرا گذارند. گاهی نیز معلولیت در حدی است که 

آموزش های مدرسه پاسخگوی نیاز دانش آموز نیست. 
شود،  می  پیشنهاد  وضعیت  این  جبران  برای  چه  آن 
استفاده از مددکاران و مربیان کارآزموده در منزل است. 
نحوه  در  معلول  کودکان  مشکل  بیشترین  آمار  براساس 
به  مختلف  های  حالت  به  العمل  عکس  و  واکنش  تکلم، 
ویژه در شرایط اضطراری و ناتوانی در بیان نیازها به ویژه 
نیازهای فردی است. این کمبودها با همسو شدن آموزش 
آموزگار در مدرسه و مددکار و والدین در منزل قابل حل 
است. برای همکاری بیشتر و بهتر میان مددکار، والدین و 
آموزگار، برگزاری جلسات مشاوره حضوری کارگشا است. 

ج- نیازهای والدین
آن چه عالوه بر آموزش و پرورش صحیح کودکان ناتوان 
فراگیری  امکان  و  آرامش  سوی  به  را  آنها  توان،  کم  یا 
بهتر آموزه ها سوق می دهد، توانمندی والدین از جهت 
آموزشی و روانی است. والدینی که خود از جهت روانی _ 
عاطفی و آموزشی، آموزش های الزم را دیده باشند می 
توانند با اعتماد به نفس فرزندشان را راهنمایی و حمایت 
کنند. برای دستیابی به این هدف به چند نکته توجه کنیم:

- اگر از نحوه آموزش های مربیان مدرسه رضایت دارید، 
اولیاء  با  بهتر  و  بیشتر  ارتباط  برقراری  با  تا  کنید  سعی 
مدرسه به ویژه آموزگار، زمینه آموزش و پرورش بهتر را 

فراهم کنید. 
- اگر از شیوه آموزشی مدرسه، رضایت ندارید و یا نواقصی 
را در شیوه آموزش و پرورش فرزندتان مشاهده می کنید 
کنید.  مدرسه صحبت  اولیاء  با  مدرسه،  تعویض  جای  به 
سعی کنید تا با یاری یکدیگر مشکالت را حل کنید. چرا 
 _ روانی  اثرات  مدرسه،  دائمی  تعویض  کردیم  اشاره  که 

عاطفی نامطلوبی بر کودك دارد. 
- با والدین همکالسی های فرزندتان در ارتباط باشید، به 
فرزند  از  فرزندشان پیش  آموزانی که  دانش  والدین  ویژه 

شما تجربه حضور در مدرسه را داشته اند. 
با روان شناس و مددکار و یا هر  انتخاب و مشورت  با   -
دو، بسیاری از مشکالت به راحتی حل و فصل خواهد شد. 
به  فرزندتان،  بدون  بار،  یک  هفته  دو  حتمًا حداقل 
روان شناس یا مددکارتان مراجعه کنید و در زمان 

مراجعه به این نکات توجه کنید:
شرح  را  هایتان  اضطراب  و  ها  نگرانی  کامل  طور  به   -1

دهید. 
2- پیش از مراجعه فهرستی از نیازهای خود و فرزندتان را 
یادداشت کنید تا چیزی را از قلم نیاندازید و با دقت پاسخ 

سؤاالت تان را دریافت کنید. 
و شکست  ها  پیشرفت  فعالیت های مدرسه،   درباره   -۳
های خود و فرزندتان، ناآرامی های روحی و روانی خود و 

فرزندتان و... سخن بگویید و راه حل بخواهید. 
ببرید  یا مددکاری  را نزد همان روان شناس  - فرزندتان 
که خود نیز نزد او می روید. به این ترتیب روان شناس 
و  شما  روحی  حاالت  از  خوبی  به  تواند  می  مددکار  یا 

فرزندتان مطلع شود. 
- مطالعه کتاب های روان شناسی به ویژه روان شناسی 

مرتبط با کودکان معلول را فراموش نکنید. 
های  همکالِسی  با  همراه  ویژه  به  تفریح  و  گردش   -
فرزندتان به همراه والدین آنها را فراموش نکنید. این ارتباط 
و  از اضطراب ها  تبادل نظر و کاستن  و  زمینه ساز بحث 

نگرانی هاست. 
- فراموش نکنیم که کودك ناتوان یا کم توان، ناتوان مطلق 
نیست و می تواند با آموزش به فردایی بهتر رهنمون شود. 
و در پایان، به عقیده روان شناسان، کودکان معلول- ذهنی 
یا جسمی- نیاز به ترحم نداشته و تنها نیازمند توجه در 

راستای آموزش و پرورش صحیح هستند.

مهتاب صفرزاده خسروشاهی

بیم از حصار نیست!
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گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  ماه،  آبان  پنجم  چهارشنبه  روز 
ایاب  سرویس  کردن  مهیا  جهت  زیادی  بسیار  مشکالت 
ذهاب ، توانستم به همراه دوست خوبم خانم رستگار و مادر 
بوده  پاهای استوار و همیشگی من در زندگی  مهربانم که 
است ، در نمایشگاه مطبوعات امسال )سال 89( حضور یابم. 
نمایشگاهی که از چند ماه قبل توسط دوستان گرامی ام در 
»پیک توانا« برای شرکت و حضور در آن دعوت شده بودم 
و طی همین چند ماه نیز، دغدغه حضور در جمع اساتید 
گرانقدرم که از آنها با عنوان »دوستان پیک توانایی« یاد می 

کنم را همچنان داشتم. 
چهارشنبه   – )داخلی(  مطبوعات  نمایشگاه  سالن 

پنجم آبان 89 – بخش مجالت تخصصی
با دیدن آدمکی روزنامه پوش که روی صندلی چرخداری 
نشسته بود و سمبلی از اقشار معلول ِ مطبوعاتی را در بر 
داشت، متوجه شدیم که غرفه وزین »پیک توانا« را یافته 
وارد  معلول مطبوعاتی، عجب اصطالحی شد(.  )اقشار  ایم. 
غرفه شدیم، بعد از استقبال گرم و بسیار صمیمی دوستان 
توانایی و سالم و احوالپرسی ها و معرفی، با جا بجا کردن 
جمع  در  چرخدار،  های  صندلی  و  معمولی  های  صندلی 

دوستانمان حضور یافتیم. 
یک به یک دوستان به هم معرفی شدیم و کم کم لبخندهای 
صمیمی تر روی چهره ها نشست. در این بین نیز گفتیم 
و تعریف کردیم و پذیرایی شدیم. همه دوستان، بیشتر از 
لیاقتم به این بنده حقیر لطف داشتند و از اینکه با نشریه 
»پیک توانا« همکاری می کنم اظهار خوشحالی و رضایت 
توانمند  گروهی  با  همکاری  اینکه  از  دریغ  اما  کردند.  می 
برای من افتخار است نه آنها. نمی دانند که نوشتن من در 
حوزه معلوالن ، ثمرۀ همکاریم با این عزیزان و تمامی دیگر 
انجمن ها و گروههای فرهنگی معلوالن است که تا کنون 
تبادل  و  صحبت  مشغول  همه  ام.  داشته  همکاری  افتخار 
اطالعات بودند و من در افکار خویش خدا را شکر می کردم 
انجام وظیفه  امیدوارم  ام که  قرار گرفته  این مسیر  که در 

ای به حق باشد. 
رفت و آمد مردم و بازدیدکنندگان از نمایشگاه مطبوعات، مدام 
توجهم را جلب می کرد و آن آدمک روزنامه پوش. همه نگاهش 
می کردند، ما را هم نگاه می کردند، من و دوستانم. این بار 
نگاهها خیلی اذیتمان نمی کرد. دنبال دلیلش می گشتم. چرا 
زمینۀ  در  معلول  قشری  نداشت؟  سنگینی  نگاهها  روز  آن 
تخصصی  مجلۀ  دارند،  غرفه  کنند،  می  فعالیت  مطبوعات 
دارند،  حرکتی  و  جسمی  مشکالت  هستند،  جوان  دارند، 
کنند،  می  بازگو  را  مشکالت  زنند،  می  قلم  نویسند،  می 
رسیدگی  کنند،  می  تشکر  کنارش  در  کنند،  می  گالیه 
معلول  کنند،  می  سازی  فرهنگ  نهند،  می  ارج  را  ها 
دارند،  قلم  اما  هستند  معلول  دارند،  توانایی  اما  هستند 
دنیا  اما یک  معلول هستند  دارند،  اما دل  معلول هستند 

حرف دارند ، معلول هستند اما پله ها معضل شده، معلول 
ترحم  به  نیاز  اما  هستند  معلول  دارند،  را  خدا  اما  هستند 
دارند،  ایمان  دارند،  توانایی  دارند،  خدا  دارند،  قلم  ندارند، 
عشق دارند، اما معلول هستند، آری جوانی معلول هستند 
ایرانی هستند، غیرت دارند،  اما آرزو دارند، فرهنگ دارند، 
اما تالش می کنند. تالش می کنند و کم  معلول هستند 

نمی آورند.
واژه کم است ، بنویسم یک کتاب می شود. باید صفحه به 
صفحه بخوانی و جلو بروی، نمی نویسم همه اش را، خسته 
می شوی، من خسته نمی شوم، فقط کمی دستهایم درد 
می گیرد و خسته می شود. باید به فکر دستهایم هم باشم 
مگر نه؟ الزم می شود فرداها، برای نوشتن، برای نوشتنی 
برای  بیشتر،  های  تجربه  برای  شدن،  بزرگ  برای  دیگر، 
مطبوعاتی شدن، برای »پیک توانا« یی شدن ، برای نوشتن 
از زندگی ام، برای نوشتن از زندگی مان ، برای نوشتن از 
من  او،  از  نوشتن  برای  حقیرم  من  »خدا«،  وای   ، »خدا« 
حقیرم برای درك او، من راه زیادی دارم برای رسیدن به 

خدا، کاش برسم...
»خدا«  رنگ   ، داشتی  حضور  مطبوعات  نمایشگاه  در  اگر 
آن  بین  بود،  واقعیت  گویم.  نمی  را  فیلمش  را می دیدی. 
بخش  در  ای  غرفه  روزنامه،  و  مجالت  و  مطبوعات  همه 
، هندوانه زیر بغل  ، تعریف نیست  توانا«  تخصصی! »پیک 
عابر  غیرمعلوالن  جای  را  خودم  نیست،  دوستانم  به  دادن 
کرده  تصور  بازدیدکنندگان  جای  را  خودم  بودم،  گذاشته 
بودم، نگاههایشان این را به من می گفت ، نگاههایشان یک 
آه داشت، شاید آهی تلخ که : آه، الهی بمیرم، چه جالب، 
معلوالن مطبوعاتی! شاید هم آهی شیرین که : آه ، آفرین، 
بطالت،  به  روزهایمان  و  غیرمعلولیم  جوانی  ما  احسنت، 
اینها معلولند و غرفۀ مطبوعاتی! واقعا بازدیدکنندگان چه 

می گفتند در دلهایشان؟ کاش می دانستم...
گاهی ساکت بودم، گاهی به فکر فرو می رفتم، گاهی زیاد 
، مردم  آشنا می شدم  بیشتر  با دوستان،  زدم،  حرف می 
عبور می کردند، حواسم پرت می شد، به مردم، به آدمک 
بیشتر  را  »ما«  چشمها  کاش  مطبوعاتی،  پوش  روزنامه 
کنند،  می  فراموش  اما  بینند،  می  دانستم  می   ، دید  می 
احساس وظیفه نمی کنند، به جایش احساس ترحم تا دلت 
شده،  کمرنگ  پیکرند«  یک  اعضای  آدم  »بنی  بخواهد، 
کاش بیشتر دیده می شدیم، کنار پله ها غرفه زده بودیم، 
 ، مان  کنار دغدغۀ همیشگی  مان،  ِهمیشگی  کنار معضل 
فرهنگسازی  هم  آنجا  نبودیم،  بیکار  هم  آنجا  بینی؟!  می 
می کردیم، آنجا هم یادآوری می کردیم، یادآوری، یادآوری، 
ُمدام  فراموشکاری و  اینقدر  تو که  از دست  امان  یادآوری، 
آخر   ، بودم  با خودم  نیستم!  با شما   ، یادآوری شوی  باید 
یادم رفته بود آن روز یک خودکار و چند برگ کاغذ ببرم 
و همانجا حّسم را بنویسم، همیشه فراموشکارم، مثل همه، 

واقعا همه حق دارند، اما من کم نمی آورم ، ُمدام یادآوری 
می کنم، به خودم.

نمایشگاه  محوطه  در  دوری  و  برویم  گرفتیم  تصمیم 
مادر  و  رستگار  خانم  عزیزم  دوست  با  بزنیم،  مطبوعات 
فداکارم که تمام هستی ام را بعد از خدا مدیون این فرشته 
نازنین هستم، راهی شدیم ، از کنار آدمک روزنامه پوش رد 
شدیم، کاش می توانست حرف بزند، حس عجیبی به آن 
آدمک داشتم، مثل بچه های کوچک که عروسکی می بینند 
رفتیم،  و  شدیم  رد  شود.  می  آن  پرت  حواسشان  مدام  و 
عکس  ما  از  کلی  کردیم،  دیدن  روزنامه  چندین  غرفه  از 
نبود،  غرفه  که  ای  غرفه  به  ناگهان چشمم خورد  گرفتند، 
بگذار حقیقت   ، نه   ، نه   ، نه   ، بود  ُمجزایی  نمایشگاه  گویا 
را بگویم، آنجا زیارتگاه بود، عطر و یاد شهدای رسانه ها و 
امام خمینی )ره( در آنجا جاری بود. فرمان ویلچرم دست 
اونجا بریم،  : مامان مامان  مادرم است، مثل بچه ها گفتم 
اونجا ! ویلچرم را هدایت کرد و رفتیم داخل ، دوستم خانم 
رستگار هم بود، فرمان ویلچیر او برقی است، مادر مهربان و 
فداکارش مهمان داشت و نتوانسته بود بیاید ، رفتیم داخل. 
شهدای  تر  آنطرف  کمی  شهدا،  عشق  شهدا،  های  عکس 
گمنام، صندلی امام در جماران، وای خدای من، بغض خفه 
ام می کرد، خودم را کنترل می کردم اما نمیشد، تلنگری 
الزم بود تا جاری شوم، چقدر دلم هوای جبهه ها داشت، 
با کاروان های راهیان نور  همیشه چقدر دلم می خواست 
همیشه  اما  باشم  داشته  سفری  ها  جبهه  سرزمین  به 
من  اصال  نداشتم،  لیاقت  بود،  نگذاشته  جسمی  دردهای 
سفر نمی روم، سخت است، درد نمی گذارد، خدایا شکر می 
)باز  اینگونه مکان ها هم محرومم آخر!  از دیدن  اما  گویم 
هایم جاری  اشک  زده شد،  تلنگر  باالخره  کردم(  ناشکری 
شد اما صفایی داشت آنجا، چه روز خوبی برایم رقم خورد، 
چه روزی پر از معنویات، دیدن دوستان توانمندم و یادی 
از شهدای رسانه ها، شهدا شهید شدند که من امروز دارم 
نفس میکشم، شهدا شهید شدند که من امروز قلم میزنم، 
شهدا شهید شدند که راهشان راه زندگی به من بیاموزد، به 
خودسازی بزرگی نیاز دارم! اگر راه آنها را بشناسم و درك 
کنم، اگر عشق آنها را بشناسم و درك کنم، سهل تر می شود 
شود  می  تر  آسان  ام،  حرکتی  و  مشکالت جسمی  تحمل 
تحمل دردهایم، راحت تر می شود در خانه ماندن هایم، اگر 
راه آنها را بشناسم، از مشکالت پلی میسازم برای رسیدن به 
»خدا«، خدایا ممنون و سپاسگزارم به خاطر »معلولیتم«، 
همین  گاهی  نیست،  شعار  قسم  موال  به  نیست  شعار 
معلولیت هم جای شکر دارد، درست است سالمت جسمی 
ندارم اما چیزهای دیگری خدا داده است که ارزشش واالتر 
این  یاریم کن روحم را بسازم که  از جسم است. »خدایا« 

»جسم« فانی ست...
فرزانه حبوطی

روح را دریاب که این 
»جسم« فانی ست

گزارشی از هفدهمین  
نمایشگاه بین المللی مطبوعات
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اردکان ،  سرزمین مقدس
شهرستان اردکان یکی از شهرستانهای استان یزد در مرکز ایران است. شهر اردکان 
مرکز این شهرستان است. جمعیت این شهرستان در سال ۱۳۸۵، برابر با ۷۳۲۹۲ نفر 
بوده است. شهرستان اردکان ۳۲ پهنه استان یزد )بیش از ۲4 هزار کیلومتر مربع( را 
در خود جاي داده و وسیعترین شهرستان در استان یزد است. این شهر در روزگار 
آبادانی آن در محلی به نام زردک قرار داشته و دیوارهای تاریخی آن هنوز پا برجا 

ست. این شهرستان دارای سه بخش مرکزی، بخش خرانق و بخش عقدا می باشد. 
 

شهر اردکان از جنوب به شهر میبد، از شمال به باغات پسته، از غرب به زمین 
هاي زراعي و از شرق به خانه باغهاي معدودي محدود مي شود. مساحت شهر 

اردکان 2868 هکتار است. 

مردم اردکان آریایي نژاد و ایراني االصل هستند و به زبان فارسي و لهجه شیرین 
یزدي سخن مي گویند. بیشتر مردم شهر مسلمان و شیعه جعفري هستند و شماري 
زرتشتي نیز در ناحیه زندگي مي کنند. از جمعیت شهر اردکان ۹۹/6 مسلمان و 0/4 

زرتشتي، مسیحي و... هستند.
آنطور که از منابع و مآخذ بر میآید اردکان در گذشته در ۱0 کیلومتري شمال اردکان 
کنونی واقع شده بود که اکنون زردک نامیده میشود. به رغم گذشت زمان میتوان 
خرابه هاي خانه هاي مسکوني، مسجد و بازار و قلعه و حسینیه قدیمي اردکان را 
در آن مشاهده کرد. برخی علت تغییر محل شهر را جاري شدن آب شیرین در محل 

فعلي اردکان ذکر کردهاند. 
تا کرمان  از زابلستان  تاریخي قدیم چنین بر می آید که رودخانه بزرگي  از متون 
و یزد و نزدیکي نائین ادامه داشته است و همچنین دهها رودخانه فصلي و آبهاي 
سطحي از جنوب به شمال در جریان بوده که اینها همه مي تواند منشاء تجمع مردم 
در این منطقه باشد. از طرفي دیگر شیب مالیم زمین از جنوب به شمال موقعیت را 
براي احداث قنات مناسب مي نموده به همین جهت عامل اقتصادي یا آب و زمین 

مناسب براي کشاورزي باعث بوجود آمدن این شهر کویري گردیده است. 
اولین هسته شهر فعلي اردکان از قرن هشتم هجري پایه گذاري شده، به طوري که 
محالت اطراف میدان قلعه و محله چرخاب از محالت قدیمي و نسبتًا سالم این شهر 

محسوب مي شوند. 
از شواهد بر مي آید که پس از تعیین محل جدید شهر اردکان، اولین بنا در محل میدان 

قلعه فعلي بنا شده است. 
اردکان از دو کلمه »ارد« و»کان« تشکیل شده که » ارد« به معني مقدس و »کان« یعني 
معدن مي باشد و با این ترکیب واژه اردکان به معناي سرزمین مقدس مي شود، اما 
در جامع مفیدي »ارد« را به کسر الف به معني دور معني کرده و نوشته است چون 
اطراف اردکان معادن زیاد وجود دارد ، در نزد مردم این منطقه به اردکان معروف 

گشته است. 
به  بزرگ خراسان  از شهرهاي  ایرانیان  فرار  و  ایران  به  با حمله مسلمانان  مقارن 
طرف مرکز ایران، آنها در میبد، یزد و سایر مناطق مرکزي ایران ساکن شده اند. 
مردم نواحي اردکان چون این خطه را براي کشاورزي مساعد دیدند به احداث قنوات 
و بنا در این شهر اقدام نمودند. بنابراین ممکن است بانیان اردکان، زرتشتیان بوده 
باشند. در این صورت ممکن است نام اردکان از کلمه ) ارتاکان( به معني راستي و 

درستي آمده باشد که در آیین زرتشتي یکي از ایزدان است.  
در کتاب یزد نامه به اردکان اشاره شده و از آن به محل توطن علما و حکما در قدیم 
االیام )حدود قرن هفتم هـ.ق( یاد شده که به یونان کوچك اشتهار داشته و داراي 
مساجد، خوانق، عمارات، باغات، بیوتات بوده و محل زندگي علما و فضال بوده که هر 
یك منازل دلگشا و بساتین روح افزا در آن ساخته اند. در گذشته دور نیمه شمالي 
یزد محل دریاچه اي بزرگ بوده که از منطقه حوض سلطان در جنوب ري تا شمال 
نمانده است.  باقي  از آن  اثري  امروزه  )دریاچه ساوه( که  ادامه داشته  یزد  دشت 
خشکیدن این دریاچه را از وقایع هنگام میالد پیامبر اسالم مي دانند و سه دیه ي 
بیده، عقدا و میبد در کنار این دریا بودند و محل کنوني شهر اردکان زیرآبهاي دریاي 

ساوه قرار داشته است.
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انسان ها در طول زندگی، به شیوه های خاص خود با سیستم 
اجتماعی انطباق پیدا می کنند و اگر بر اثر شرایط معلولیت، این 
ساختار دگرگون شود، فرد برای انجام امور روزانه به سایرین 
به  معلولیت،  شرایط  با  انطباق  کلی  طور  به  گردد.  می  متکی 
سالیان قبل از معلولیت، یعنی دوران بعد از تولد ارتباط پیدا 
است  رفتارهایی  مجموعه  بر  مبتنی  آن  با  انطباق  و  کند  می 
که قبل از شروع معلولیت، فرد از محیط اطراف کسب نموده 

است.
توانبخشی اجتماعی  فرایندی از خدمات مستمر و هماهنگ 
معلول  فرد  به  روانی  و  اجتماعی  زمینه  در  توانبخشی 
فشار  گونه  هر  کاهش  ضمن  تا  باشد،  می  وی  خانواده  و 
اقتصادی، اجتماعی و روانی بتواند در جریان کلی توانبخشی 
واقع گردیده و آمادگی الزم برای ایفای نقش اجتماعی را در 
مرحله ورود به کار در جامعه کسب نماید. اصول توانبخشی 
و  تلفیق  افزایش  است:  استوار  زیر  های  پایه  بر  اجتماعی 
یکپارچگی اجتماعی، توسعه و سهولت دسترسی به خدمات، 
افزایش کیفیت ارائه خدمات بهداشتی، ارائه خدمات مبتنی بر 
نیاز فرد ،تمرکز روی توانایی های افراد، ارائه خدمات مبتنی 

بر جامعه. 
های  فعالیت  خدمات،  وسیع  طیف  و  فوق  اهداف  براساس 

توانبخشی اجتماعی در حیطه های زیر انجام می پذیرد:
اقتصادی  و  اجتماعی  بررسی وضعیت  و  مددکاری  - خدمات 

فرد.
- مناسب سازی محیط شهری و اماکن عمومی.

- مناسب سازی محیط مسکونی معلوالن.
- ارائه خدمات و کمک های مالی از قبیل مسکن، وام بانکی 

و… .
- ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی.

- ارائه کمک هزینه های تحصیلی در مقاطع مختلف.
در واقع این مرحله از فرایند توانبخشی، با هدف جامعه نگری 
و یکپارچه سازی، معلوالن را به عنوان شهروند فعال در بطن 
جامعه در نظر دارد و در جهت ایجاد فرصت های مساوی برای 
و  ها  مهارت  با کسب  معلول  فرد  تا  دارد،  برمی  گام  معلوالن 
حقوق  از  جامعه  از  عضوی  عنوان  به  ها  مسئولیت  شناخت 
یکسان  این  در  شود.  مند  بهره  افراد  سایر  همچون  مساوی 

سازی مشارکت مردم نقش تعیین کننده ای را داراست.
ویژگی های توانبخشی اجتماعی عبارتند از:

بلکه دستیابی به حداکثر  1. درمان فرد معلول هدف نیست، 
نهایی  هدف  وی  اجتماعی  و  روانی  جسمانی،  های  توانایی 

محسوب می شود.
2. فرایندی آموزشی محسوب می شود تا درمانی.

3. اعضای تیم با افراد معلول کار می کنند نه برای آنها.
4. اهمیت کار تیمی بیش از دیگر تیم های توانبخشی مطرح 

است.
تنها در  به فرد معلول،  توانبخشی اجتماعی  ارائه خدمات   .5
در  معقول  حد  در  و  مجدد  فعالیت  با  وی  سازگاری  صورت 

اجتماع، خاتمه می یابد.

وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
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دور،  نچندان  دياري  در  و  كهن  روزگاران  در     
عصاييان  و  ويلچريان  جماعت  از همان  اي  عده 
و روشندالن و سمعكيان، دور هم گرد آمدندي تا 
مطبوعه اي وزين انتشار بدادندي و از مشكالت 
اين جماعت بگفتندي تا شايد توجه بيشتري به 
آنها شدندي. اين گروه زماني طوالني را دويدندی 
تا مجوز بگرفتندي. پس از مجوز با خود گفتندي 
اين  و  بكردندي  هزينه  خودمان  از  همي  ما  كه 
پنجم  شماره  به  و  بكردندي  چاپ  را  مطبوعه 
ما  از  مسووالن  و  عالميان  همه  نرسيدندي 
خودشان  خيال  در  گروه  اين  بكردندي.  حمايت 
متصور  را  خويش  رسالت  از  درخشان  اي  آينده 
ببودندي. و از زحمت آنها چيزي نگفتندي كه ريا 

نشوندي!
گروه  اين  اما چشم  گذشتندي؛  اي  چند شماره   
به در ماندندي! دريغ از حمايتي ! اين گروه فرياد 
زدندي كه الاقل كمي به ما پاپيروس بدادندي كه 
كمرمان زير بار اين همه هزينه شكستندي! كه از 
ويلچرشان صدا درآمد كه از مسووالن در نيامد! و 

همچنان حمايتي نديدندی.
روزنامه نگاران  هر چه گذشت كمتر به حمايت 
سوالي  همواره  و  داشتندي.  اميد  توجهي،  يا  و 
چه  هدفمان  ما  مگر  كه  ببودندي  ذهنشان  در 
اين ماجرا  و  تنها گذاشتندي؟  را  بودندي كه ما 

ادامه داشتندي.
تا اينكه در يكي از شماره هاي اين مطبوعه، به 
پرداختندي.   ........... معاونين  از  يكي  از  انتقاد 
اين مدير ادعا داشتندی كه دلسوز بودندی ! اما 

خدا بهتر داند!
 در ابتدا عكس العملي رخ ندادندي اما....

اين  مديران  از  يكي  مسووالن،  از  يكي  روزي 
مطبوعه را در گوشه اي بديدندي و به صورت 
غير رسمي بگفتندي كه : »اين چيزها چيست بر 
عليه ما و آن معاون دلسوزمان چاپ كردندي؟ 
چيزها  اين  از  بودندی،  حمايت  خواهان  اگر 

ننويسيد و از ما فقط تعريف بكردندي!« 
و اينچنين شد كه اين مطبوعه عطاي 

حمايت را به لقايش بخشيدندي.

 مرتضي رويتوند

چو با ما نباشي ، مباش!
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       مقاله ي حاضر خطاب به معلوالن، خانواده معلوالن، 
کارشناسان مرتبط با معلولیت ها و مدیران اجرائي، قواي 
قانونگذاري و دستگاه قضایي به مناسب روز جهاني معلوالن 

است.
آیا  اینکه:  که مطرح مي شود  اولین سئواالتی        
رسیده  تصویب  به  ایران  در  که  معلوالن  با  مرتبط  قوانین 
خانواده  کودك،  اجتماعي،  رفاه  با  مرتبط  قوانین  سایر  و 
هاي  قطعنامه  ها،  بیانیه  با  آیا  اید؟  کرده  مطالعه  را  و... 
معلوالن  حقوق  جهانی  کنوانسیون  و  معلوالن  با  مرتبط 
آشنایي دارید؟ آیا مدیران اجرائي، دانشکده هاي توانبخشي 
موسسات  سایر  و  توانبخشي  و  بهزیستي  علوم  دانشگاه  و 
را  الزم  آموزشهای  این خصوص  در  توانبخشي  و  آموزشي 
دیده اند؟چند درصد از مدیران و حقوقدانان صرف نظر از 
اشتغال حرفه اي، گامي در حمایت از معلوالن برداشته اند؟

جهاني  بهداشت  سازمان  گزارشات  آخرین  بنابر        
هاي  ریشه  متحد  ملل  تخصصي  هاي  سازمان  سایر  و 
رفاه  و  یافتگي  توسعه  فرهنگي،  و  اقتصادي  از  اعم  فقر 
که  کشورهایي  سوم  جهاني  بحران  با  است.  اجتماعي 
نسبت  گذرانند  را مي  پایدار  توسعه  به  انتقال  مرحله ي 
به کشور توسعه یافته آسیب پذیرتر مي باشند. معلوالن 
را  توسعه  حال  در  کشورهاي  جمعیت  اقلیت  غالبا  که 
تشکیل مي دهند )10 درصد جمعیت( آسیب پذیرترین 
از  یکي  خوشبختانه  دهند.  مي  تشکیل  را  اجتماعي  قشر 
در  جهان  اقتصادي  بحران  مخرب  تاثیر  عدم  مهم  عوامل 
ایران، وجود منابع نفت و گاز در ایران مي باشد که دولت 
بخش  خصوصاً  ملي،  صنایع  ساختن  توانمند  با  تواند  مي 
ریزش طبقات  از  و صنایع  معادن  از  اعم  تولید،  خصوصي 

اجتماعي جامعه و پیشگیري از رکود تورمي اقدام نماید.
      روز جهاني معلوالن را در سال 89 در شرایطي برگزار 
مي کنیم که طرحي موسوم به »هدفمند سازي یارانه ها« 
در حال پیاده شدن توسط دولت مي باشد. متاسفانه جایگاه 
معلوالن در این پروژه عظیم که در صورت اشتباه، هزینه 
ي ریسک آن براي جامعه معلوالن سنگین تر خواهد بود . 
شایان ذکر است که جامعه ي سرمایه داري ایاالت متحده 
بر  مبني  جهاني  تجارت  عضو  هاي  سازمان  فشار  علیرغم 
حذف یارانه هاي کشاورزي که تا 90 درصد هم مي رسد؛ 
مواد  قیمت  داشتن  نگه  ارزان  جهت  کشاورزان  به  هنوز 

غذایي، توجهي به تذکرات سازمان مذکور نمي کند.
اند  نموده  اعالم  رسمي  غیر  محافل  سو،  دیگر  از        
نفر  1/5میلیون  که  دارد  معلول  میلیون   2/6 ایران  که 
دارند.  قرار  بهزیستي  سازمان  پوشش  تحت  و  شناسائي 
نفر  هزار   95 از  بیش  که حدود  معلول  آموزان  دانش  اگر 
کشور  استثنایي  پرورش  و  آموزش  سازمان  پوشش  تحت 
تاکنون  نفر  میلیون  یک  حدود  کنیم؛  اضافه  بدان  هم  را 
ها  معلولیت  با  مرتبط  پوشش حمایتي دستگاههاي  تحت 
)آمار  شود  مي  اعالم  شرایطي  در  آمار  این  نگرفته،  قرار 
آموزش و پرورش استثنایي کشور صحیح و منطقي است( 
معلول  را  سومي  جهان  کشورهاي  جمعیت  10درصد  که 

تشکیل مي دهد. 
    متاسفانه از تجزیه و تحلیل وضعیت 600 میلیون معلول 
جهان به تفکیک سن، جنسیت، نوع معلولیت، مکانیزم هاي 
مشخص  نیست.  دست  در  صحیحي  آمار  هنوز  حمایتي، 
ها  معلولیت  با  رابطه  در  پراکندگي جمعیت جهان  نیست 

منفي جامعه جهاني  نگرش  بیانگر  مهم  این  است.  چگونه 
حوزه  در  وچه  ملي  عرصه  در  چه  قوانین  تصویب  علیرغم 
بین المللی مي باشد که هنوز با گذشت بیش از سه قرن از 
تفکر قرون وسطایي، جایگاه معلوالن جهان به عنوان یک 
انسان که با توجه به توانمندي هایش مي تواند نقشي در 
در  استثناء  تبعیض، حذف،  ایفاءکند؛  پایدار  توسعه  عرصه 
60 سال تجربه حقوق بشر  با  انساني  نگرفتن کرامت  نظر 
دوستانه، هنوز معلوالن جوامع را در حاشیه نگه داشته است. 
بشر،  حقوق   1948 جهاني  بیانیه  از  پس  دیگر  عبارت  به 
 1971 بیانیه  کودك،  حقوق  بیانیه  میالدي   1959 سال  
المللي حقوق  بین  میثاق  معلولین ذهني، دو  در خصوص 
 ،1966 فرهنگي  و  اجتماعي  اقتصادي،  سیاسي،  و  مدني 
کنوانسیون  میالدي،   1975 معلول  اشخاص  حقوق  بیانیه 
علیه تبعیض در تعلیم و تربیت 1962، کنوانسیون تبعیض 
کودك  حقوق  کنوانسیون  میالدي،   1960 اشتغال  در 
1989 ، اعالمیه کنفرانس جهاني حقوق بشر وین 199۳، 
ها  فرصت  سازي  برابر  استاندارد  مقررات   199۳ قطعنامه 
رم)ایتالیا(  تغذیه  جهاني  کنفرانس  اعالمیه  معلوالن،  براي 
199۳میالدي، اعالمیه کنفرانس توسعه اجتماعي کپنهاك 
استانبول  بشر  اسکان  جهاني  کنفرانس  اعالمیه   ،1995
سال   ،1982 معلوالن  براي  جهاني  اقدام  برنامه   ،1996
 198۳ معلوالن  جهاني  دهه   ،  )1981( معلوالن  جهاني 
در  میالدي   2005 و    2001 سال  قطعنامه   ،1992 تا 
و کنوانسیون حقوق  با کنوانسیون حقوق معلوالن  رابطه 
هاي  بیانیه  از  برخي  و  میالدي   2007 سال  معلوالن 
سازمان بین الملل کار)I.L.O( در رابطه با اشتغال معلوالن 
تضمین  خواستار  و  تصویب  بشر،  حقوق  اسناد  عنوان  به 
دولت ها در استقرار، تثبیت و گسترش حقوق معلوالن در 

جهان شده اند. 
     در این میان اکثریت کشورها از جمله ایران، تمام موارد 
فوق را امضاء یا بدان ملحق شده اند . با نگاهي به مصوبات 

مجلس شوراي اسالمي و مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
جمهوری  اساسي  قانون  به  رجوع  با  و  ها  کاستي  علیرغم 
آمرانه  ایران  ملت  آحاد  حقوق  شدن  اجرائي  بر  اسالمي، 

تصریح و تاکید شده است.
بر  تصریح  با  ملی  ریزی  برنامه  های  اولویت  بنابراین       
حقوق معلوالن در بودجه تخصیص یافته ساالنه، مشخص 
شده است. بنابراین فرهنگ سازي در جامعه و پیشگیري 
از معلولیت ، از دوران بارداري مادران آغاز مي شود. قانون 
مدني میهن همان گونه که تصریح نموده، »جنین در صورتي 
که زنده متولد شود از مورث خود ارث مي برد«؛ به طریق 
و  توانبخشي  هاي سنگین  هزینه  از  براي جلوگیري  اولي. 
سالمت بهداشت رواني خانواده باید از طریق صدا و سیماي 
جمهوري اسالمي و رسانه هاي جمعي، آموزش هاي الزم 
را به زوج هاي جوان ارائه دهد تا از این موضوع جلوگیری 
گردد .  با طرح توانبخشي مبتني بر جامعه )C.B.R( که 
برنامه ریزي شده و نگارنده تا آن جا که اطالع دارد؛ حدود 
هاي  حمایت  تا  داده  قرار  پوشش  تحت  را  نفر  هزار  صد 
الزم و مطلوب به عمل آید. استراتژي توانبخشي مبتني بر 
جامعه باید به گونه اي از نظر تشکیالت ساختاري طراحي 
شود که به معاونت توانبخشي مبتني بر جامعه ارتقاء یابد 
)نگارنده در دهه 1۳70 پیشنهاد دادم که دفتر C.B.R به 
تجربه  به  مربوطه  مدیران  که  حال  یابد.  ارتقاء  کلي  مدیر 
براي  ضروریات  از  فوق  پیشنهاد  اند،  یافته  دست  کافي 

معلوالن محسوب مي شود(
براي گسترش حقوق  از سوی دیگر جامعه معلوالن       
سوي  به  پیگیرانه  و  مستمر  جدي،  رویکرد  با  باید  خود 
سازمان هاي مردم نهاد )N.G.O( سمت گیري و با فعالیت 
جامعه  به  را  معلوالن  انساني  داوطلبانه حقوق  مشارکت  و 
انتقال تا نگرشی که چهره ي زمین را آلوده تحقیر، تبعیض 

و نگرش صدقه اي نموده، بزداید و دنیاي دیگر بسازد . 
احمد آملی - حقوقدان

به مناسب روز جهاني معلوالن
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در این شماره از ستون حق گرفتنی است به حقوق قشر 
خاصی از معلوالن می پردازیم. در مورد مشکالت و معضالت 
از  این قشر  بسیار است؛ چرا که  بیماران ضایعه نخاعی سخنها 
استقالل  حدودی  تا  دارند  که  معلولیتی  نوع  دلیل  به  معلوالن 
فردی خود را از دست داده و نیازمند حمایت از جانب افراد دیگر 
هستند. قانونگذار با علم به این قضیه در جهت حمایت از شخص 
کاهش حجم  در  تدابیر حمایتی، سعی  بینی  پیش  با  و  معلول 

مشکالت این قشر از معلوالن نموده است.
عنوان  تحت  ای  نامه  آیین  هدف  این  به  نیل  جهت  در 
از  نگهداری  و  حمایت  برای  پرستاری  حق  »برقراری 
معلوالن ضایعه نخاعی« به تاریخ  85/5/29 تصویب شده 

است.
به موجب این آیین نامه سازمان بهزیستی بدوا موظف است که 
معلوالن دارای ضایعه نخاعی را شناسایی نماید. پس از شناسایی 
بهزیستی  سازمان  نامه  آیین  این   2 ماده  مطابق  هدف،  جامعه 
موظف است نسبت به پیش بینی و پرداخت حق پرستاری آن 
دسته از معلوالن ضایعه نخاعی نیازمند به حمایت و نگهداری، از 
محل اعتبارات مصوب برنامه توانبخشی سازمان در قوانین بودجه 

سنواتی اقدام نماید.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که میزان 
ماهانه حق پرستاری معلوالن دارای ضایعه نخاعی نیازمند 

چقدر می باشد؟
پرستاری  حق  ماهانه  میزان  نامه،  آیین  این   ۳ ماده  مطابق 
آن  حداقل  که  معلولیت  میزان  با  متناسب  و  مورد  حسب  بر 
یک هزار )1000( و حداکثر آن دو هزار )2000( برابر ضریب 
جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری که 40 
ریال است تعیین و به فرد معلول یا سرپرست معلول و یا فردی 
که از سوی معلول تعیین می شود پرداخت می گردد. بدیهی 
است در صورت تغییر ضریب جدول حقوق به علت افزایش هزینه 
زندگی و عوامل دیگر، آخرین ضریب جدول مالك تعیین حق 

پرستاری خواهد شد.
قانونگذار با هدف نظارت بر عملکرد سازمان بهزیستی و 
اجرای مفاد این آیین نامه در مورد 4، سازمان بهزیستی 
را موظف نموده است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد 
خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت رفاه و 

تامین اجتماعی ارایه دهد.

عمر  از  که  است  سال  یک  به  قریب  محترم:  خوانندگان 
متعددی  قوانین  گذرد.  می  است«  گرفتنی  »حق  ستون 
اید  اندیشیده  تا حال  آیا  این ستون درج شده است.  در 
گرد  چرا  معلوالن  خاص  حمایتی  قوانین  کثرت  وجود  با 
فراموشی بر روی این قوانین نشسته است؟ آیا وقت آن 
نرسیده که آستینها را باال بزنیم و گردگیری را آغاز کنیم؟ 

من اگر برخیزم       تو اگر برخیزی       همه بر می خیزند....

زینب کلهر

بیماران ضایعه نخاعی 
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مریم 23 ساله از الر
به نظر من تنها عاملي که مي تونه بر موفق شدن یه فرد 
معلول تاثیر بزاره، خود باوریه.... خیلي اوقات که خودم رو 
با افراد معلول مقایسه مي کنم فقط به این نتیجه مي رسم 
معیوبه.  واقعا  مغزمون  و  ندارم  مشکل  نظر جسمي  از  که 

چون استفاده چنداني ازش نکردیم.

 مریم 28 ساله از تهران
معلول  فرد  یک  باید  از هرچیزی  پیش  کنم  فکر می  من 

حس عزت نفس داشته باشه...
باید خودشو باور کنه که می تونه.

برای همین هم من در درجه اول تحصیل و سپس کسب 
مهارت رو موثر می دونم.

چرا که هر کدوم اینها منجر به کسب درآمد میشن که در 
واقع این هم در کسب اعتماد به نفس موثره.

داود یوسفي 43 ساله از مراغه
نمایم:  عرض  ساده  خیلي  مثال  یک  با  برایتان  بگذارید 
است  مهم  حرکت   و  سرعت  ورزشي  مسابقه  یک  در 
برابر  در  پایداري  و  استقامت  زندگي  مسابقه  در  اما 
به  را  ما  که  است  چیزي  این  دارد.  اهمیت  مشکالت 
پیروزي مي رساند. ما باید با حضور در جامعه نگرش مردم 
نسبت به معلوالن را عوض کنیم و ثابت کنیم که سالمت 

جسمي تنها معیار موفقیت نیست. 
از نظر من در وهله اول پشتکار و همت مضاعف خود معلول 
و  بودن  اجتماع  در  و  تحصیل  نظر  )از  مشکالت  قبال  در 
و جامعه  و در وهله دوم خانواده  ازدواج(  و  شغل مناسب 

تاثیر دارند.

ببینید در زندگی هر فردی معلولیت نهفته است. پیری و 
دوران کهولت، حوادث، بسیاری از وقایعی که ممکن است 
بر سر کار، خیابان، حتی منزل برای ما رخ دهد و ما را دچار 
باید  عضو  نقص  و  شدن  معلول  با  آیا  ولی  کند.  معلولیت 
به گوشه ای رفت و عزلت برگزید یا این که دوباره چرخ 

زندگی را به حرکت در آورد؟
دارد  معلولیت  به  نسبت  جامعه  و  خانواده  که  دیدگاهی 
و  است  مهم  بسیار  و...(  ترحم  تحقیر،  نقص،  )توانمندی، 
باعث می شود که معلول با آن دیدگاه رشد کند و شکوفا 
شود یا عزلت تنهایی را برای خود برگزیند. احساس نقص 
فرد  گاهی  است،  متفاوت  بسیار  معلولیت  با  داشتن  عضو 
از نظر جسمی سالم است و حتی دارای تحصیالت عالیه 
نیز می باشد ولی نتوانسته در جامعه جایگاه خود را پیدا 
کند و بالعکس ممکن است شخص دچار نقص عضو باشد 
ولی آنچنان از توانمندی های خود استفاده کرده باشد که 

جامعه نیز پذیرای مشارکت وی شده است.
می توان با دیدگاه مثبت در خانواده، جامعه، ناتوانی، نقص 
عضو را از ذهن پاك کرد و به سایر توانمندی های معلول 
پرداخت. خانواده و جامعه می توانند فرد را با همان نقص 
عضو، وی را به شخصی توانا در جامعه تبدیل کنند. چرا که 
زندگی معلول نباید تحت الشعاع معلولیت وی قرارگیرد. به 
عنوان مثال اعضای خانواده نباید معلولیت فرد معلول را در 
با سایر  اساس کمتر  برهمین  و  بدانند  ننگ  خانواده خود 
افراد جامعه معاشرت کنند، چرا که این خود ما هستیم که 
به افراد اجازه می دهیم با چشم دیگری به معلوالن بنگرند.

در  را  معلول  سر  موضوع،  این  ساختن  عادی  با  توان  می 
جامعه باال نگاه داشت و با افتخار اعالم کرد که این آقا یا 

خانم معلول، همسر ماست.

به  بیشتری  نیاز  خانواده،  اعضای  سایر  به  نسبت  معلوالن 
رسیدگی و توجه سایرین دارند که در صورت وجود عشق و 

تفاهم این نیازها خود به خود مرتفع خواهد شد..... 

وحید راشدی 25 ساله از همدان
کنیم  توجه  قضیه  این  به  فردی  دیدگاه  از  بخواهیم  اگر 
تأثیر  بسیار  خانواده  حمایت  و  فرد  اراده  مانند  عواملی 
گذارند، ولی در سطح اجتماعی »اتحاد معلولین« بی شک 

رمز موفقیت آن ها می باشد.

ساغر 28 ساله از همدان
و  خود  باور  معلول  فرد  یک  موفقیت  معیار  من  نظر  به 

توانایی هاشه 
و اینکه بتونه از این توانایی ها حداکثر استفاده رو بکنه . و 

البته از حمایت خانواده هم برخوردار باشه

پویا ایرجی 25 ساله از ساری
های  معلولیت  با  مختلف  اشخاص  برای  موفقیت  معیار 
از معلولین شغل و  برای گروهی  متفاوت یکسان نیست... 
درآمد می تواند عاملی باشد برای استقالل و موفق بودن و 
برای گروهی دیگر که معلولیت شدید دارند شاید ورزش یا 

سرگرمی و محبت...
بتوان  بگذریم شاید  اشخاص که  پشتکار  از  به عقیده من 
بیشترین  خانواده  به خصوص  اطرافیان  حمایت  که  گفت 

تاثیر را دارد...
فاکتورهای دیگری نظیر حمایت جامعه و سازمان  سپس 
ها، آموزش های الزم و تخصصی و... که بستر مناسب برای 

شخص معلول را فراهم آورند...

ارزشمند  های  مخاطبان سرمایه  که  باوریم  این  بر  ما 
از  تا پس  است  توانا مصمم  پيک  رسانه های گروهی هستند. 
این نظرات و دیدگاههای مخاطبان خود را پيرامون موضوعات 

مشخص شده )مسایل اجتماعی ویژه معلوالن( درج نماید.
به  را  خود  شخصی  دیدگاهای  توانيد  می  عزیز  دوست  شما 
صورت نامه یا فکس به دفتر مجله ارسال و یا در قالب پيامک 

به شماره 30007545 ارسال نمایيد .
نشانی : قزوین - بلوار شهید بهشتی- کانون توانا 

تلفکس 02813339212 
موضوع این شماره : عوامل موفقیت معلوالن

سوی  از  پرداختی  مستمری   : بعد  شماره  موضوع 
بهزیستی به معلوالن 

شخصی  دیدگاههای  گفتگو،  تاالر  در  شده  درج  نظرات 
مخاطبان است

دوستان و همراهان 
هميشگی پيک توانا

موضوع : عوامل موفقیت معلوالن 
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شکیب شکیبا  26 ساله از تهران
با  متناسب  های  مسئولیت  زندگیش،  های  واقعیت  به  نسبت  فردی  وقتی  کنم  می  فکر 
شرایطش را بر عهده می گیرد و هر روز خود را با چالشی جدید ولی در حد توانش روبرو 
می بیند و از پس آنها برمی آید، یک حس خوبی به او دست می دهد که آن موفقیت و 

خوشبختی است.
در مورد عوامل موفقیت هم باید بگم هر چه راه هموارتر، موفقیت بیشتر و دست یافتنی تر. 
ولی در عین حال لذتش کمتر و اینکه چه چیز هایی باعث همواری راه میشه، می تونم به 
میزان همیاری و همراهی خانواده و جامعه اشاره کنم و روحیه و امیدی که از طرف اطرافیان 

به فرد داده می شود.

شهرزاد 17 ساله از تهران
در وهله ی اول فرد باید کاماًل خودش رو بشناسه. به همین منظور می تونه بیاد یه لیست 
از همه ی ویژگی ها و عادات و روحیات نقاط ضعف و قوتش تهیه کنه. کاماًل واقع بینانه و 
بی رودروایسی با خودش! بعد بشینه اونا رو به سه دسته تقسیم بندی کنه: دسته ی اول 
نقاط ضعفی که نمی تونه اونا رو تغییر بده. مواردی که جزء این دسته اند رو که تعدادشون 
هم در مقایسه با بقیه ی موارد خیلی کمه باید با شهامت قبول کنه که هیچ جوری نمی 
تونه تغییرشون بده و کاماًل باهاشون کنار بیاد و با تمام وجودش بپذیردشون. دسته ی دوم 
ضعف ها و اشکاالتی هستن که می تونه رفعشون کنه هر چقدرم که سخت باشه باید بره راه 
حل رفعشون رو بشناسه و اینجور اشکاالت تو وجود و رفتاراش رو با تغییر در تفکر و نگرش 
خودش که نهایتا منجر به تغییر اون رفتار میشه، برطرف کنه و دسته ی سوم نقاط قوت 
و توانایی ها و استعدادها و مهارت های اون فرد هست ـ که تا صبح هم بشینه بشمردشون 
تموم نمیشه! و همین خودش می تونه کلی روحیه بهش بده. ـ که باید سعی کنه بیشترین 
بهره رو از اونا ببره و با شکوفا کردن استعدادهاش به موفقیت برسه. لذا باید بیاد با توجه به 
اینا برای خودش هدف های بزرگی در نظر بگیره.ـ  هر چی بزرگتر بهترـ و بعد از خرد کردن 
اون به هدف های ریزتر و کوتاه مدت، با مطالعه و استفاده از تجربیات آدمای موفق تو اون 
زمینه راه درست رسیدن به هدف هاشو پیدا کنه و برای رسیدن بهشون برنامه ریزی کنه. و  
بعد حرکت.  با اعتماد به نفس و پشتکار و اراده ای خدشه ناپذیر و روحیه ای قوی و خستگی 
ناپذیر و توکل به خدای بزرگ و مهربون و با تالش بی وقفه و تمرین مداوم، خواسته هاش 
رو عملی کنه. باید خودش رو، توانمندی های بی شمارش رو با تمام وجود باور کنه باور 
داشته باشه خواستنش مساوی با تونستنشه باور داشته باشه که بزرگترین سرمایه ی آدم 
فکر اونه باور اینکه خدا هیچ انسانی رو ناتوان نیافریده بلکه ناتوانی و توانمندی آدما وابسته 
به روح و بینش اوناس نه جسم سالم اونا اینکه معلولیت ناتوانی نیست بلکه عاملیه برای 
»گوته« خیلی قشنگ گفته: در  بزرگتر.  ایه واسه موفقیت های  انگیزه  و  بیشتر  تالش 
لحظه ای که شخص قاطعانه مصمم به انجام کاری می شود، مشیت الهی نیز بر همان 
کار قرار می گیرد. آنگاه همه چیز به کمک شخص می شتابد؛ که در غیر آن صورت 
راسخ صادر می شوند. همه گونه  اثر عزم  در  رویدادها  از  زنجیره ای  هرگز چنان نمی شد. 
نادیدنی، مالقات ها و کمک های مادی که هیچ کس تصورش را هم نمی تواند بکند؛  وقایع 
به سود شخص سر راهش قرار می گیرند. هر چه را می خواهید یا رویای انجامش را دارید؛ 
شروع کنید. شهامت در خود ذکاوت، قدرت و جادو دارد. همین حاال شروع کنید. به نظرم 
ایمان به این حرف خیلی می تونه تو موفقیت آدم تاثیرگذار باشه. این رو هم باید بدونه که 
تو مسیرش حتماً به سختی و شکست برمی خوره. تو برخورد با اونا باید آرامشش رو حفظ 
کنه و صبور باشه و از مبارزه با سختی ها خسته نشه و از مخروبه ی شکست کاخ پیروزی 
رو بسازه. اشتباهاتش رو هم بپذیره و دیگه تکرارشون نکنه. اگه اینا رو رعایت کنه حتماً 

حتماً موفق میشه.
  البته یه موردی که خیلی می تونه تو بروز توانمندی های فرد معلول و موفقیتش موثر 
باشه اعتماد اطرافیانش هست که خود فرد معلول نقش اصلی رو تو به وجود آوردنش تو 
دیگران به عهده داره. اون باید با  اعتماد به نفس باال و تالش زیاد قابلیت های خودش رو به 
طرف مقابل ثابت کنه. اون وقته که طرف اعتمادش جلب میشه و حمایت ها و تشویق های 
اطرافیانش شروع میشه که این خودش تو موفقیت های بیشتر اون نقش بسزایی داره. البته 
اطرافیان فرد معلول هم نباید تو برخورد با اون فقط وضع ظاهری و جسمی اون رو ببینن، 
توانایی های اون رو ببینن و باور کنن و با اعتمادشون فرصت رو برای نشون دادن توانمندی هاش 

و موفقیتش به وجود بیارن.

سرکار خانم زهره حاجیان 
عضو محترم هیات تحریریه پیک توانا

غم از دست دادن عزیزان ، غمی جانکاه است . 
لیکن امید به حیات در جهانی دیگر ، از این اندوه می کاهد. 

ما را در غم خود شریک بدانید
پیک توانا 
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حرکتی   جسمی  معلولیت  دارای  و   1357 متولد  که  مدعی  حسین 
شدید است به همراه اکرم زارع سالهاست که کلبه ای از جنس عشق 

ساخته اند.انی. 
 دارای 2 فرزند دختر10ساله و 5 ساله می باشد . 

برگزار شد   78 به یک سفر. سفری که سال  باز می گردد  آشناییشان 
به  زیارتی  از سفرهای  زندگی عاشقانه شد. در یکی  نتیجه اش یک  و 

مشهد مقدس که به همت جامعه معلولین یزد برگزار شد.
آنها،  از  حمایت  با  یزد  معلولین  جامعه  خانواده  تحکیم  و  پیوند  کانون 
مدیون  را  آرام خود  زندگی  آنها  و  کرد  فراهم  را  آنها  ازدواج  مقدمات 
نبود  اگر چنین تشکلی  به گفته خودشان  و  دانند  معلولین می  جامعه 

شاید هنوز ازدواج نکرده بودند.
آنها معتقدند معلولین هم می توانند ازدواج مکمل داشته باشند و هیچ 
وقت از این نترسند که چطور دو معلول می توانند با این مشکالت دست 

و پنجه نرم کنند .      
حسین می گوید: ما پس از ازدواج با همسرم 
قرار گذاشتیم که او پاي من باشد و من دست 
او. و به همین دلیل خدا را شکر که تا به حال 

به خوبي توانسته ایم زندگي خود را اداره کنیم و 
این را هم منکر نمي شوم که زندگي دو معلول پا 
هم بدون مشکل نیست؛ ولي مي توان با برنامه 
ریزي و همکاري متقابل، بر مشکالت غلبه کرد. 

او در مورد زندگی خودش می گوید: تحصیالت من 
فوق دیپلم جغرافیاي طبیعي است. در دوران تحصیل با مشکالت 

زیادي روبرو بوده ام؛ از جمله ایاب و ذهاب من، که خیلي مشکل 
بود. حتي به یاد دارم، مادرم من را بر دوش خود به مدرسه مي برد. 

بعدها یک ویلچر تهیه کردم و در نوجواني با عمل جراحي توانستم که 
به کمک بریس و عصا راه بروم و بعد از تحصیل در دفتر فني استانداري 
مشغول و سپس در آتش نشاني مشغول به کار شدم. ضمنًا بنده عضو 
عامل مسکن  مدیر  و  معلولین  و صندوق  معلولین  مدیره جامعه  هیات 

معلولین و مسئول کمیته اردویي جامعه معلولین یزد هستم .
از  و  نکنند  فراموش  را  تحصیل  که  است  این  معلولین  به  من  توصیه 
مشکالت نترسند و در تشکیل خانواده و ازدواج با معلول ترسي نداشته 

باشند چرا که مشکالت با توکل به خدا حل مي شود.
اخبار  انعکاس  به  که  توانا  پیک  تحریریه  هیات  زحمات  از  پایان  در 
معلولین و مشکالت آنها و همچنین ارائه مقاالت و گزارشهاي سازنده 

می پردازد؛ کمال تشکر را دارم.
محمد حسین رادمنش - مدیر عامل جامعه معلولین یزد

سال سوم - شماره 31 - آذر ماه 241389

پیوند



25

»نگاه نو«
فراخوان مسابقه سراسري عکس 

کانون معلولین توانا به منظور بزرگداشت روز جهانی معلوالن و با هدف فرهنگ 
با  عکاسی  مسابقه  دارد  نظر  در  معلولین  به  نسبت  جامعه  نگرش  تغییر  و  سازي 

موضوعات مختلف معلوالن برگزار نماید.
محورها:

شهروند شهر تو خواهم بود اگر...
چشمها را باید شست ، جور دیگر باید دید ...

ما توانا تر از آنیم که مي پندارید !
گاه شمار مسابقه:

آخرین مهلت ارسال آثار: 30 دیماه 1389
داوری و انتخاب آثار و معرفی آثار راه یافته به نمایشگاه : 10بهمن ماه 1389

افتتاحیه نمایشگاه آثار و اهدای جوایز : 6 خرداد ماه 1390
جوایز:

نفر اول: لوح تقدیر،تندیس مسابقه به همراه 5  سکه تمام بهار آزادی
نفردوم:  لوح تقدیر، تندیس مسابقه به همراه 3 سکه تمام بهار آزادی
نفرسوم:  لوح تقدیر، تندیس مسابقه به همراه 2 سکه تمام بهار آزادی

نفر چهارم تا دهم : لوح تقدیر، تندیس مسابقه به همراه نیم  سکه بهار آزادی

جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه جامع  اطالع رسانی معلوالن ایران 

www.irantavana.com
مراجعه نمایید
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هزینه 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 : قزوین- 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: .................................................................................           

کاریکاتور: محمود آزادنیا
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برنده مسابقه شماره 30: مهدی محسنی 

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 33، جایزه اي اهداء  خواهد شد.
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وام خود اشتغالی، آری یا نه؟ 
اخبار کوتاه
اخبار ورزشی
یک سوال، یک سازمان، چند پاسخ! 



سال گذشته شاهد انتشار اخباری بودیم که از انعقاد تفاهم نامه ای بین سازمان 
بهزیستی و صندوق مهر رضا )ع( برای اعطای وام های اشتغال و قرض الحسنه 

به معلوالن خبر می داد.
هر یک از این خبرها اشاره به این داشتند که معلوالن تحت پوشش بهزیستی، 
و  سازمان  به  زا  اشتغال  های  طرح  ارائه  با  باشند،  شغل  فاقد  که  صورتی  در 
سپس به صندوق مهر رضا )ع( می توانند به نسبت طرح ارائه شده وام اشتغال 

دریافت کنند.
بین سازمان  نامه  تفاهم  انعقاد  به خصوص خبر  و  این خبرها  انتشار  دنبال  به 
بهزیستی و صندوق مهر رضا که نشان از باز بودن دست سازمان در این بخش 
می داد اقشار مختلف معلوالن به ویژه آنها که مدتها با مشکل بیکاری دست و 
پنجه نرم می کردند به امید راه انداختن کسب و کاری مناسب، داشتن منبع 
درآمد و رسیدن به استقالل مالی نسبی برای دریافت وام اشتغال روانه ادارات 

بهزیستی در شهرها و استانهای خود شدند.
بهزیستی،  مددجویان  به  اشتغال  وام  اعطای  اعالم  و  اخبار  انتشار  زمان  از 
مشکالتی چند، گریبانگیر معلوالن و متقاضیان این وام ها شده که به برخی از 

آنها به اختصار اشاره می کنیم.
با آن مواجه شده  به کرات  این حوزه که  بارزترین مسئله موجود در  و  اولین 
ها  شهرستان  در  بهزیستی  محترم  شعبات  و  متقاضیان  سوی  از  مستنداً  و 
بدین  است.  وام  متقاضی  افراد  از  اشتغال  طرح  دریافت  ایم،  کرده  مشاهده 
ترتیب که مددکاران محترم سازمان، از افراد متقاضی وام می خواهند که شغل 

مورد نظر خود را در قالب یک طرح به سازمان ارائه دهند.
ارائه دهند  افرادی می خواهد طرح  یا  از فرد  مسلم است که: وقتی سازمانی 
ابتدا خط مشی و اساس طرح را مشخص کرده و آن را در قالب یک فراخوان 
عمومی یا از طرق دیگر به اطالع جامعه ی هدف رسانده و سپس با روشن کردن 
کلیه موارد الزم از متقاضیان می خواهد طرح های خود را مطابق با اصول اعالم 

شده آماده و تحویل دهند.
اما در بحث  طرح های اشتغال زای ویژه مددجویان بهزیستی نه تنها این امر 
مورد توجه قرار نگرفته و هیچگونه خط مشی ارائه و اطالع رسانی انجام نشده، 
که در ملزم کردن متقاضیان به ارائه طرح های اشتغال زا، هیچگونه استثنایی 
نیز برای افراد لحاظ نگردیده و شرایط برای کلیه متقاضیان اعم از متقاضیان 

کم سواد و بی سواد یکسان در نظر گرفته شده است!
مددکاران بهزیستی پس از دریافت طرح و سایر مدارک از افراد )صرف نظر از 
مدت زمانی که صرف می شود تا فرد طرح اشتغال مورد نظر خود را به زحمت، 
آماده و تحویل دهد( پرونده آنها را به صندوق مهر رضا تحویل می دهند و پس 
از آن فرد باید مدتی را که زمان دقیق آن به هیچ وجه مشخص نیست، منتظر 

بررسی مسووالن صندوق و تأیید طرح و مبلغ برآورد شده در آن بماند!
در ادامه بعد از بررسی صندوق که مدت آن مشخص نیست و به خصوص در 
شهرستان ها پاسخ به فرد متقاضی این است: »متأسفانه طرح شما مورد موافقت 
قرار نگرفت و شما باید طرح شغل مورد نظر خود را تعویض و یا دست کم اصالح 
نمایید.« و بعضًا دیده شده در پاسخ به اصرار افراد نسبت به موافقت با طرحی 
که ارئه داده اند توصیه شده که: »طرح خود را در قالب طرح های تولیدی 

ارائه کنید چون احتمال تأیید شدن طرحهای این چنینی  بیشتر است!«
و  تقدیر  خور  در  بهزیستی  سازمان  محترم  مسووالن  زحمات  که  البته 
شده  یاد  موارد  با  دهی  وام  روند  این  گرفتن  نظر  در  اما  است  سپاسگذاری 
جز قرار دادن مشکالت، بر سر راه معلوالن، آن هم به طور تعمدی آیا معنای 

دیگری می دهد؟
و آیا اینکه به معلوالن گفته می شود طرح های تولیدی ارائه بدهید تا احتمال 
تأیید طرح و تصویب وام شما بیشتر شود راه کار درستی است؟! و اصاًل آیا یک 
فرد متقاضی وام هر چند که از سالمت جسمانی هم برخوردار باشد، با یک وام  

ده میلیون تومانی )که به گفته ی مسووالن بهزیستی در شهرستان ها سقف 
وام های خود اشتغالی است( می تواند قادربه راه اندازی یک کسب و کار در حوزه 
ی کارهای تولیدی و کارگاهی باشد ؟! تا چه رسد به یک معلول جسمی- حرکتی 
و یا یک معلول سرپرست خانوار با آن همه دغدغه و مشکالت ناشی از معلولیت 

و غیره!
اگر سازمان قصد وام دهی به معلوالن بیکار و شاغل کردن آنها را دارد پس 
برایش چه فرق می کند که افراد متقاضی چه شغل و کسبی برای خود در نظر 
بگیرند؟! و از طرفی چرا به این نکته توجه نمی شود که: شاید فرد متقاضی 
استعداد شغل پیشنهادی سازمان و یا صندوق را نداشته و صرفًا از عهده ی همان 
شغلی که )معلوم نیست به چه علتی( مورد تایید قرار نگرفته برمی آید و بس!!!
مساله بعدی که بسیار در خور تأمل است سقف مبلغ این وام ها ومسائلی که در 
رد یا قبول طرح و مبلغ آن دخیل هستند می باشد. گرچه طبق اطالعاتی که طی 
گفتگو با مراکز بهزیستی در شهرها و شهرستان های مختلف به دست آورده ایم 
مبلغ دقیقی به عنوان سقف این وام ها وجود ندارد)چنانچه طی تحقیقات بعمل 
آمده در شهرستانهای مختلف مبا لغ هفت، ده و پانزده میلیون تومان به عنوان 
سقف وام خود اشتغالی اعالم شده اند(، اما قطعاً این امر درست نیست که بعضی 

از طرح های ارائه شده به دلیل رقم های لحاظ شده در آن تصویب نشوند!
 در ادامه ی این بحث به 2 نکته اشاره می کنیم. 

اول اینکه: اگر چنانچه مبلغی به عنوان سقف این وام ها در نظر گرفته شده است 
از فرد متقاضی طرح خواسته  ابتدا که  این موضوع در همان  پس بهتر است 
می شود به وی اطالع داده شود و فرد بداند که مبلغ پیشنهادی در طرح نباید از 

مبلغ تعیین شده تجاوز کند.
 چرا که این امر صحیح نیست که از یک سو به افراد متقاضی توضیحی نداده و 
به وی نگوییم که شما می توانید طرح اشتغال خود را حداکثر تا فالن مبلغ و بر 
این اساس تکمیل و تحویل دهید و از سوی دیگر بابت تذکر نداده و حرف نگفته، 
طرح فرد را غیر قابل تأیید دانسته و کنار بگذاریم و در توضیح رد آن بگوییم 
رقم پیشنهادی شما بیشتر از مبلغ تعیین شده در چهارچوب قوانین ماست! 
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تعیین  متقاضی  افراد  برای  گرچه  که  چهارچوبی 
است  نموده  تعیین  را  آنها  حقوق  و  و حدود  شده 
اما هرگز از آن حرفی به میان نیامده و هم چنان 
آن  از  بسا  چه  و  شده  نگهداری  ابهام  ی  پرده  در 
در مواقعی که الزم است )مانند مواقعی که توجیه 
چندانی برای رد طرح ها در دست نیست( استفاده 

می شود.
نکته دوم اینکه: اگر قرار است طرح شغل، از طرف 
ارائه  شود پس قطعًا تعیین رقم آن  فرد متقاضی 
فرد  این  که  است، چرا  فرد  به عهده ی همان  نیز 
از دید خود و با معیارها و مقیاس های خود طرح 
را سنجیده و به نسبت شرایط محل زندگی خود و 
نیاز شغل  مورد  مبلغ  آن،  در  های  مرسوم  قیمت 

خود را برآورد کرده است.
مهر  صندوق  محترم  مسووالن  نگارنده  دید  از 
رضا )ع( البته در همین اندازه که با اعطای وام های 
اشتغال بدون بهره به رفع مشکل بیکاری مددجویان 
بهزیستی کمک می کنند، نیت خیزخواهانه خود را 
تأیید  یا  آنها که مسوول رد  از  اما  اند؛  نشان داده 
در  هستند،  مددجویان  این  اشتغال  های  طرح 
همان  راستای  در  نیت  این  بیشتر  هرچه  تکمیل 
به  نامه  انعقاد تفاهم  به پای میز  را  انگیزه که آنها 
از  پس  رود  می  انتظار  کشید،  عزیز  معلوالن  نفع 
یا  رد  بر  )مبنی  رأی  صدور  هنگام  و  طرح  مطالعه 
قبول آن(  خود فرد متقاضی را نیز خواسته و در 
از وی بخواهند که به صورت  یک جلسه مشترک 
شفاهی ایرادات احتمالی و نارسایی های طرح خود 
ارائه دالیل و مستندات الزم در  با  را رفع کرده و 
متقاعد ساختن مسووالن محترم صندوق مهر امام 

رضا )ع( بکوشند .
وقت  اتالف  مشکل  طریق  این  از  آید  می  نظر  به 
مددجویان عزیز رفع شود و آنها در اسرع وقت به 
مورد مسئوالن  در  است  برسند. هم چنین  مقصود 
محترم سازمان بهزیستی و صندوق مهر رضا در رفع 
مشکل اتالف وقت و به سامان رساندن پرونده های 

متقاضیان.
از نکات دیگری که در بحث وام های خود اشتغالی 
معلوالن الزم است به آن اشاره کنیم، مسئله تأهل 
یا تجرد افراد متقاضی است، با این مفهوم که گاهًا 
در پاسخ به تقاضای وام افراد مجرد در همان ابتدای 
امر گفته می شود: شما چون مجرد هستید و ازدواج 
نکرده اید و به موازات آن تأمین مخارج کسی را عهده 
دار نیستید، لذا وام اشتغال به شما تعلق نمی گیرد، 
چون این وام مخصوص معلوالن متأهل و سرپرست 

خانوار است! 
منصفانه نیست اگر بگوییم در کلیه مراکز بهزیستی 
این امر در مورد افراد مجرد لحاظ می شود اما دیده و 
شنیده ایم که در بعضی از مراکز بهزیستی، مددکاران 
محترم از قبول تقاضای وام اشتغال افراد مجرد امتناع 
ورزیده و یا دست کم آنها را با بهانه هایی چون: باید 
استعالم کنیم و ببینیم این وام شامل افراد مجرد هم 
می شود یا خیر و بعد به شما پاسخ بدهیم و یا باید 
این مسئله را در جلسه ی فالن مطرح کنیم و ببینیم 

چه می شود و... مدتها سر دوانیده اند.  
به  نسبت  ازدواج  امر  در  معلوالن  که  مسئله  این 
افراد تندرست محدودتر بوده و از شرایط کمتری 
وام  بحث  در  پس  است،  بدیهی  امری  برخوردارند 
ندادن به معلوالن مجرد این دلیل نمی تواند مرجع 

درست و قابل قبولی باشد. 

یکی دیگر از مسائل مهم و بحث برانگیز این حوزه 
مسئله  نیست  فوق  موارد  از  کمتر  آن  اهمیت  که 
چند  از  گذشتن  از  پس  ها  وام  این  بانکی  ضمانت 

خوان یاد شده است.
بدین ترتیب که افراد متقاضی پس از گرفتن تأیید 
طرح خود ! از سازمان بهزیستی و صندوق مهر رضا 
)ع(  برای دریافت مبلغ وام خود به بانک ها معرفی 

می شوند. 
باید اذعان کرد مصائب و مشکالت افراد متقاضی وام 
در این مرحله به اوج خود می رسد و افراد متقاضی 
بارها در این مرحله به دلیل سخت گیری های بدون 
و  کرده  رها  را  خود  های  پیگیری  ها،  بانک  علت 

عطای این وام را به لقای آن می بخشند! 
بانک ها به محض  ایم که  به کرار دیده و شنیده 
سوی  از  که  هایی  وام  متقاضیان  با  شدن  مواجه 
سازمان بهزیستی به آنها معرفی می شوند نه تنها 
رفتارشان  بلکه  کنند  نمی  همکاری  افراد  این  با 
به  ای  کننده  مراجعه  هر  که  است  ای  گونه  به 
تمام  ها  بانک   مسئولین  که  رسد  می  نتیجه  این 
تالش خود را به کار گرفته اند تا مانع وام گیری 

متقاضیان شوند!
شامل  مرحله   4 طی  ها  همکاری  عدم  این  و 

متقاضیان می شود.
پروانه  یا  کسب  پروانه  بانک  اول:  مرحله  در   
فعالیت شغل یاد شده در پرونده فرد را از وی مطالبه 
می کند اگر چنانچه فرد این پروانه را داشت و آن 
را به بانک ارائه کرد که هنوز امیدی به دریافت وام 
پرونده مختومه  بانک  نظر  از  که  نه  اگر  و  باقیمانده 
بوده و به چنین فردی، هیچ وامی تعلق نمی گیرد! در 
مورد افرادی که با پروانه ی کسب مباشرتی یا اجاره 
ای فعالیت می کنند نیز شرایط همین طور است مگر 
اینکه افراد با پرداخت هزینه هایی به اتحادیه ها و 
اصناف که )میزان آنها کم هم نیست( و تقبل هزینه 
های مالیاتی و... گذراندن چند ماه زمان، پروانه کسب 
و کار خود را به نام خود دریافت و تحویل بانک دهند.
اظهار  ها  بانک  محترم  مسئوالن  دوم:  مرحله  در 
می کنند که باید کارشناسان خود را به محل کار فرد 
وام گیرنده اعزام کرده و چنانچه راستگویی فرد در 
اعالم آدرس محل کار و نوع شغل خود به آنها احراز 
شود اقدام به پیشبرد سایر مراحل پرونده خواهند 

کرد.
) اگر افراد از قبل شاغل باشند و محلی برای کسب 
چه  دیگر  که  باشند  کرده  ایجاد  خود  برای  کار  و 
احتیاجی به یک وام ده میلیون تومانی می توانند 

داشته باشند؟؟؟(
باید  ما  که  می شود  گفته  فرد  به  مرحله سوم:  در 
شغل مورد نظر شما و مبلغی که برای راه اندازی آن 
الزم است را در جلسه ای مطرح کرده و تعیین کنیم 
که از ده میلیون تومان وامی که سازمان بهزیستی 
و صندوق مهر رضا )ع( برای شما در نظر گرفته اند 
چه میزان آن به شما تعلق می گیرد و ممکن است 
کارشناسان ما از این میزان وام هفت میلیون، پنج 
شما  شغل  برای  را  آن  از  کمتر  حتی  یا  و  میلیون 
تشخیص داده و تأیید کنند! چرا که تعیین کننده 
مبلغ و پرداخت کننده وام ما هستیم نه بهزیستی 

و با صندوق مهر امام رضا! 
)به  بانک است.  به  نوبت معرفی ضامن  مرحله آخر: 
شرطی که وام گیرنده ای تا این مرحله باقیمانده باشد!!!( 
البته تعداد و نوع ضامن های الزم در بانک های مختلف 

متغیر است اما به طور کلی از افراد 2 ضامن رسمی 
دسته  همراه  به  کسب  جواز  یک  و  دولتی  ادارات 
ها  بانک  از  یکی  نزد  معتبر  بانکی  حساب  و  چک 
برای وام های زیر پنج میلیون تومان و برای باالتر 
2 ضامن رسمی ادارات دولتی و یک  از این مقدار 
سند منگوله دار )ترجیحًا زمین یا ملک( الزم است.
در پاسخ به درخواست بانک ها مبنی بر ارائه پروانه 
کسب متقاضیان باید بگوییم: مگر نه اینکه سازمان 
بهزیستی با همکاری صندوق مهر امام رضا )ع( وام 
های خود اشتغالی را صرفًا ویژه ی متقاضیان بیکار 
کند؛  می  پرداخت  آنها  نمودن  شاغل  هدف  با  و 
بوده  شغلی  هرگونه  فاقد  تاکنون  که  معلولی  پس 
قرار  اشتغالی«  خود  »وام  طریق  از  اکنون  هم  و 
است شاغل شود و اولین شغل خود را تجربه کند، 
نداشته ی خود  کار کدام شغل  و  پروانه ی کسب 
ارائه دهد تا همان چندرغاز وام را  راباید به بانک 
به دست بیاورد؟؟ و اصاًل بانک ها با کدام مجوز در 
رضا  مهر  از سوی صندوق  تعیین شده  وام  میزان 
یک سنگ  در حکم  کار  این  آیا  برند؟!  می  دست 
اندازی آشکار و ممانعت جدی از دریافت وام این 

متقاضیان نیست؟!!
»که  ها:  بانک  ادعای  این  خصوص  در  چنین  هم 
تعیین کننده ی مبلغ وام شما ما هستیم و ممکن 
برایتان  پرونده  آنچه در  از  را کمتر  وام شما  است 
در نظر گرفته شده است تعیین کنیم چرا که مبلغ 
وام و پرداخت کننده وام ما هستیم.« باید بپرسیم: 
باالخره متولی معلوالن متقاضی وام خود اشتغالی 

کدام نهاد و چه سازمانی است؟
اگر سازمان وام دهنده به معلوالن بهزیستی است 
پس چه لزومی دارد افراد طرح های خود را به تأیید 
مدت  راه  این  در  و  برسانند  )ع(  رضا  مهر  صندوق 
ها وقت و انرژی صرف کنند و اگر نهاد وام دهنده 
خود صندوق مهر رضا است پس ادعای بانک ها در 
تعیین وام افراد و ادعاهایی نظیر این چه معنایی می 
دهد؟؟ آیا جز اینست که در این طرح بانک ها تنها 
نقش مجری را داشته و موظف به همکاری هستند؟! 
و یا در بحث ضامن آیا در شرایط ذکر شده بویی از 
همکاری و تخفیف و استثنا استشمام می شود؟! این 
سردرگمی ها و بالتکلیفی ها به حساب چه کسی و 

چه نهادی باید گذاشته شود؟!
این  بین  و  ها  کاری  پاس  این  ی  همه  معنای  اگر 
نهاد و آن نهاد مستأصل بودن ها، تقویت عضالت 
معلوالن و باالتر بردن قوای جسمانی آنهاست باید 
بگوییم این شاید در مورد معلوالنی که معلولیت آنها 
از ناحیه دست یا شنوایی است نتیجه دار باشد اما 
در مورد معلوالن ویلچری و عصایی و نیز روشندالن 
عزیز این راهکار هرگز موثر نبوده و جز افزودن به 
و  ویلچر  تأمین  در  بهزیستی  سازمان  های  هزینه 
عصای متقاضیان عزیز عاقبت دیگری در بر ندارد!!!

در پایان ضمن تشکر از زحمات مسووالن همیشه 
است  الزم  بهزیستی  محترم  سازمان  دلسوز 
بگوییم: در پایان این جاده ی پر فراز و نشیب تنها 
کسانی به وام خود می رسند که پس از گذشتن از 
همه ی این فراز و نشیب ها عصا و ویلچر سالم به 
در برده باشند. البته اگر عمرشان به دیدار پایان 

جاده کفاف بدهد!!!

رقیه بابایی
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سید اکبر حسینی ، دبیر نمایشگاه توانمندی های معلوالن در مجلس 
شورای اسالمی از برگزاری نمایشگاه توانمندیهای معلوالن در مجلس 

برای اولین بار در کشور خبر داد.
سید اکبر حسینی در گفتگو با خبرنگار پیک توانا گفت: نمایشگاه توانمندی های 
از  پیشگیری  و  معلوالن  حقوق  از  حمایت  فراکسیون  همت  به  معلوالن 
های مجلس شورای اسالمی و برای اولین بار در کشور به صورت  معلولیت 

کشوری و با مشارکت بیش از 60 تشکل غیر دولتی برگزار خواهد شد.
وی هدف از برگزاری این نمایشگاه  که همزمان با هفته معلوالن و به مناسبت 
تبلور  را  شد  خواهد  برگزار  دسامبر(  )سوم  معلوالن  جهانی  روز  گرامیداشت 
برای تصویب قوانین جدید  ایجاد زمینه مناسب  نیز  توانایی های معلوالن و 
توسط نمایندگان ملت و همچنین ترغیب و تشویق ایشان به نظارت بر اجرای 

قوانین موجود توسط قوه مجریه دانست.
در  اینکه  به  توجه  با  که  سوال  این  به  پاسخ  در  حسینی  اکبر  سید 
گذشته هم شاهد برگزاری نمایشگاه های دستاوردهای معلوالن بوده 
ایم، بفرمایید  این نمایشگاه  چه تفاوتی با سایر نمایشگاه ها خواهد 
نمایشگاه های مشابه  با  نمایشگاه  این  تفاوت عمده-ی  گفت:  داشت 
این است که در سال های قبل، توانمندی های معلوالن در سطح استان 
تهران مورد بازدید نمایندگان قرار می گرفت و بسیاری از نمایندگان 
استان ها و شهرستان های دیگر سخن از این داشتند که در حوزه ی 
انجام  فعالیت های چشمگیری در خصوص معلوالن  نیز  آنها  انتخابی 
پذیرفته که جای آن در نمایشگاه خالی است. لذا امسال سعی شده 
شخصیت  قالب  در  معلوالن  های  توانمندی  از  قبلی  ریزی  برنامه  با 
این  در  خوشبختانه  و  آید  عمل  به  فرخوان  حقوقی  و  حقیقی  های 
زمینه  تاکنون 61 تشکل غیر دولتی از 19 استان برای شرکت در این 

نمایشگاه  اعالم آمادگی نموده اند.
بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  معلوالن  های  توانمندی  نمایشگاه  دبیر 
نمایشگاه مجلس، دوری  به محل  : محدودیت ورود و خروج  این مطلب که 
از جمله موانعی  نمایشگاه  برای تشکل های مختلف و محدودیت فضای  راه 
بود که نتوانستیم این نمایشگاه را به صورت غرفه ای برگزار کنیم  گفت: این 
نمایشگاه برای بهره برداری بهینه به صورت موضوعی و در قالب آثار ارسالی 
مدیر  برای  پیشنهادما  البته  افزود:  و  برگزار خواهد شد  ایران  نقاط  اقصی  از 
فراکسیون، سرکار خانم آلیا، این بوده است که شاید انشااهلل بتوانیم در فضای 
مناسب تری برای بازدید عموم مردم، نمایشگاهی از توانمندی های معلوالن 
در قالب حداقل 100 غرفه برگزار نماییم که این پیشنهاد هم اکنون  در دست 

بررسی است.
علمی،  ورزشی،  هنری،  فرهنگی،  دستاوردهای  داد:   ادامه  حسینی 
هستند  مسائلی  جمله  از  ایران  معلوالن  حوزه  در  فناوری  و  صنعتی 
که در این نمایشگاه در معرض دید عموم و نمایندگان محترم مجلس 

قرار می گیرند.
حسینی هم چنین  گفت: این نمایشگاه از  13 لغایت 17 آذر ماه و در 
محل دائمی نمایشگاه های مجلس شورای اسالمی  برگزار خواهد شد.

رقیه بابایی

عضو کمیسیون اجتماعی :

 عزم جدی در وزارت رفاه 
برای تشکیل شورای عالی 

معلوالن وجود ندارد

سازمانهای  برخی  مدیران  و  مجلس  نماینده   2 گفته  به  بنا 
مردم نهاد ، شورای عالی معلوالن هنوز پس از 4 سال تشکیل 
جلسه نداده است در صورتی که تشکیل این شورا و تصمیم 
گیری های آن به بهبود وضعیت معلوالن در زمینه های مختلف 

می انجامید.
موسوی مبارکه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره شورای 
عالی معلوالن گفت: روال عادی شوراهای عالی این گونه است 
که یک یا دو نماینده به عنوان ناظر عضو این شوراهایند که پس 
از تشکیل جلسات آن گزارشی از مصوبات و مباحثی که در این 
شورا مطرح شده است به مجلس ارائه و با همفکری نمایندگان 
راه هایی برای رفع مشکالت اتخاذ می شود.اما به دلیل تشکیل 
معلوالن  رفع مشکل  برای  گامی  معلوالن  عالی  نشدن شورای 

برداشته نشده است.
وی افزود: با توجه به مشکالت متعدد معلوالن درباره اشتغال، 
امکانات رفاهی و گسترش خدمات حمایتی، تشکیل این شورا 
می توانست کمک شایانی به رفع این مشکالت کند و از حقوق 
معلوالن دفاع شود. اما به دلیل تشکیل نشدن این شورا با وجود 
دستور رئیس جمهور در این حوزه هیچ اتفاقی نیفتاده است و 
قانون اختصاص ۳ درصد استخدام ها به معلوالن که در حال 
است،  معلوالن  ترین خواسته های جامعه  مهم  از  یکی  حاضر 
اجرا نشده است و حرف و صدای معلوالن نیز در این زمینه به 

گوش مسئوالن نمی رسد.
که  این  به  توجه  با  شد  می  تشکیل  شورا  این  اگر  افزود:  وی 
مسئوالن بسیاری از دستگاه ها در آن عضوند، می شد در آن 

برای اجرای این قانون چاره اندیشی می شود . 
بنا به گفته این نماینده، عزم جدی در وزارت رفاه برای تشکیل 

شورای عالی معلوالن وجود ندارد.
معلوالن  فراکسیون  عضو  و  تاکستان  نماینده  طاهرخانی  امیر 
مجلس شورای اسالمی نیز درخصوص علت تشکیل نشدن شورای 
عالی معلوالن گفت: شورای عالی معلوالن که 4 سال قبل رئیس 
جمهور دستور تشکیل آن را دادند تا پیگیر مشکالت معلوالن و 
ناظر بر اجرای قوانین حمایتی از معلوالن باشد تاکنون تشکیل 
سازمان  از  مجلس  معلوالن  فراکسیون  های  پیگیری  و  نشده 

بهزیستی کشور نیز نتیجه ای به همراه نداشته است. 
وی افزود: سازمان بهزیستی و رئیس این سازمان وظیفه تشکیل 
جلسات شورای عالی معلوالن را بر عهده دارند اما متاسفانه با 

وجود پیگیری های مجلس جلسات شورا تشکیل نشده است.
بار  آخرین  مجلس  معلوالن  فراکسیون  کرد:  خاطرنشان  وی 
دو هفته پیش علت تشکیل نشدن جلسات شورا را از سازمان 

بهزیستی پی گیر شد و جواب قانع کننده ای دریافت نکرد.

دبیر نمایشگاه توانمندی های معلوالن در 
مجلس شورای اسالمی:

برگزاری نخستین نمایشگاه 
توانمندیهای معلوالن در مجلس



رییس مرکز شماره گذاری راهور گفت: 

یک  هزار و 300 پالک ویژه 
تاکنون به جانبازان و معلوالن 

واگذار شده است

با خبرنگار  سرهنگ محمدرضا غالمی در گفت وگو 
 ۳00 و  یک هزار  صدور  به  اشاره  با  برنا  اجتماعی 
پالك ویژه جانبازان و معلوالن اظهار داشت: پلیس 
راهور همچنان خوروهای ویژه جانبازان و معلوالن 
را با پالك مخصوص شماره گذاری می کند.رییس 
افرادی که  مرکز شماره گذاری راهور تصریح کرد: 
اطالعات آنها توسط سازمان بهزیستی و بنیاد شهید 
توانند  می  است،  گرفته  قرار  مرکز  این  اختیار  در 
با در دست داشتن مدارك به مراکز تعویض پالك 
درباره  کنند.غالمی  دریافت  ویژه  پالك  و  مراجعه 
اظهار  نیز  ها  این پالك  دریافت  برای  افراد  شرایط 
70 درصد  باالی  به جانبازان  ها  این پالك  داشت: 
تعلق  و شدید  نیمه شدید  درجه  دارای  معلوالن  و 

می گیرد.

تاه
کو

ار 
خب

ا

    مترو، منطقه خطر است!
 

    جعفر ربیعي مدیرعامل شرکت بهره برداري 
متروي تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر با 
جزو  مترو  هاي  ایستگاه  تمامي  که  این  بیان 
هر  گفت:  شود  مي  محسوب  خطر  محدوده 
مسافر و شهروندي که وارد محدوده سکوهاي 
مترو شود وارد منطقه خطر شده و بلندگوها 
دائماً  مترو  هاي  ایستگاه  رنگ  زرد  خطوط  و 
این خطر را به مسافران گوشزد مي کنند. وي 
و  جانباز  معلول،  هزاران  روز  طول  در  افزود: 
نابینا و کودك و سالمند وارد مترو مي شوند و 
ما نمي توانیم براي تمامي آنها مامور بگذاریم. 
ولي تمامي کارکنان مترو موظفند در صورت 
قطار  به  را  معلول  افراد  کمک،  درخواست 
معلوالن  اکثر  متاسفانه  که  کنند  راهنمایي 
درخواست کمک و حمایت نکرده و خود سوار 

قطار مي شوند. 
    مدیر عامل شرکت بهره برداري مترو تهران 
اظهار داشت: مشاهده فیلم هاي ایستگاه خزانه 
نشان مي دهد خانم نابینا، تنها وارد سکوي قطار 
شده و پنج ثانیه قبل از ورود قطار به ایستگاه 
به داخل ریل سقوط کرده است و راننده قطار 
نتوانسته  اضطراري  ترمز  با وجود کشیدن  نیز 
اظهار  ربیعي  دهد.  نجات  مرگ  از  را  زن  این 
نهاد  مردم  هاي  سازمان  از  برخي  اگر  داشت: 
نابینایان  براي  عنوان مي کنند متروي تهران 
موارد  و  بیایند  ابتدا  در  نشده  سازي  مناسب 
این که مترو  اعالم کنند و دوم  را  قانوني آن 
براي همکاري با این سازمان ها اعالم آمادگي 

مي کند. 

پرداخت کمک هزینه جهیزیه به 
1900 مددجو

مسئول ستاد ازدواج و تامین جهیزیه سازمان 
هزینه  کمک  پرداخت  از  کشور  بهزیستی 

جهیزیه به 1900 مددجو خبر داد. 
رضا ُکردی با بیان اینکه این آمار مربوط به 
هفت ماهه امسال است، گفت: کمک هزینه 
جهیزیه برای بانوان مددجو ده میلیون ریال 

است.
وی همچنین افزود: به مردان مددجو نیز ده 
ازدواج  هزینه  کمک  عنوان  به  ریال  میلیون 

پرداخت می شود.
آموزش هر مددجو  اینکه سرانه  بیان  با  وی 
کرد:  اضافه  است،  تومان  هزار   15 حدود 
هفت  در  آموزشی  های  دوره  اجرای  اعتبار 
ماهه امسال حدود 120 میلیون تومان است.

35 بسته حمایتي 
براي اجراي قانون 

هدفمند کردن یارانه  ها

سرپرست سازمان بهزیستي کشور از پیش 
بیني 35 بسته حمایتي براي مجموعه این 
هدفمند  قانون  اجراي  زمان  در  سازمان 
»بیمه  گفت:  و  داد  خبر  یارانه ها  کردن 
مراکز خیریه،  در  فعال  پرسنل  اجتماعي« 

در این بسته ها پیش بیني شده است. 
مراکز  کلیه  افزود:  اسفندیاري،  احمد 
از  اعم  بهزیستي  سازمان  پوشش  تحت 
تسهیالت  از  خیریه  و  خصوصي  دولتي، 
اجراي  طول  در  حمایتي  بسته هاي  این 
خواهند  مند  بهره  یارانه ها  هدفمندسازي 

شد.
به گفته وي، این بسته ها با رویکرد توانمند 
سازمان  تابعه  مراکز  و  مددجویان  سازي 

بهزیستي کشور تدوین شده است.
بیني  پیش  از  همچنین  اسفندیاري 
توانمندسازي  منظور  به  ویژه  تسهیالت 
دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش 
از  بخشي  در  کشور  بهزیستي  سازمان 
یارانه ها  هدفمندسازي  حمایتي  بسته هاي 
اجراي  که  کرد  امیدواري  ابراز  و  داد  خبر 
در  چشمگیري  ارتقاي  موجب  قانون،  این 

وضعیت معیشتي مددجویان  شود. 
اساس  بر  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وي 
حمایتي  نهادهاي  توسعه،  پنجم  برنامه 
که  را  افرادي  از  درصد   10 ساالنه  باید 
قابلیت توانمند شدن دارند را توانمند و از 
پوشش حمایتي خارج کنند، گفت: بر این 
پایدار  اساس نهضت اشتغال و کارآفریني 

مددجویان آغاز خواهد شد.

اعالم معافیت افراد تحت پوشش 
نهادهای حمایتی

نمایندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه 
رسیدگی به برنامه پنجم توسعه کشور با 

پیشنهاد الحاقی کمیسیون اجتماعی به ماده 
149 موافقت کردند.

افراد  مسکوني  منازل  مصوبه  این  اساس  بر 
تحت پوشش سازمان ها و نهادهاي حمایتي از 
ساختماني،  پروانه  صدور  هزینه هاي  پرداخت 
آب،  انشعاب  هزینه هاي  و  شهرداري  عوارض 

فاضالب و گاز براي یک بار معاف شدند. 

33 سال سوم - شماره 31 - آذر ماه 1389



سال سوم - شماره 31 - آذر ماه 341389

معاون دفتر پیشگیري از معلولیت 
هاي سازمان بهزیستي کشور گفت:

 99هزار ناشنواي عمیق و 
شدید در کشور تحت حمایت 

هاي این سازمان هستند
ناشنوا  افراد  گفت:  داوود  آل  احمد  سید 
از  طورمستمر  به  باال،  به  متوسط  درجه  با 

خدمات این سازمان بهره مند مي شوند. 
مادرزاد  ناشنوایی  شیوع  کرد:  اضافه  وي 

طرح  در  که  است  درصد  دهم  سه  جامعه  در 
مي  تولدشناسایي  بدو  در  نوزادان  غربالگري 

شوند  و سازمان بهزیستي به آنها وسایل کمک 
شنیداري و سمعک ارائه مي کند. 

آل داوود گفت: سازمان بهزیستي براي حمایت از 
ناشنوایان در دو بخش شناسایي افراد و مداخله و 

بهبود ناشنوایي معلوالن خدمات ارائه مي کند .

مترو صد درصد مقصر است 

گفت:  مترو  مورد حادثه  در  بازپرس شهریاري      
این حادثه دستور بررسي تصاویر دوربین  از  پس 
لحظه  تا  ورودي  مبادي  از  مترو  مداربسته  هاي 
حادثه صادر شد تا در بازنگري فیلم، علت اصلي 
بررسي  اما  شود  مشخص  حادثه  وقوع  نحوه  و 
که  هنگامي  است  آن  از  حاکي  مقدماتي  هاي 
جمعیت  شده،  نزدیک  ایستگاه  به  معلم  خانم 
وجود  نیز  ازدحام  و  نبوده  ایستگاه  در  زیادي 
اثر  بر  سقوط  موضوع  بنابراین  است.  نداشته 
دیگر،  از سوي  است.  منتفي  ازدحام جمعیت 
که  حادثه  قرباني  اند  داشته  اظهار  شاهدان 
طرف  به  داشته،  دست  در  نیز  سفید  عصاي 
ایستگاه آمده و در یک لحظه به داخل چاله 
نشان  موضوع  همین  که  است  کرده  سقوط 
فیزیکي  هشداردهنده  عالئم  نبود  دهد  مي 
بوده  مرگبار  سقوط  اصلي  عامل  مترو،  در 
ما  متروي  در  متاسفانه  گفت:  وي  است. 
نابینایان  براي  ایمني  تمهیدات  گونه  هیچ 
در  است.  نشده  گرفته  نظر  در  معلوالن  و 
حالي که قانون جامع حمایت از معلوالن مي 
باید  گوید تمام خدمات اجتماعي و شهري 
با در نظر گرفتن شرایط نابینایان و معلوالن 
طراحي، ساخته و ارائه شود. در این پرونده 
مترو  قضایي مسئوالن  و  قانوني  نظر  از  نیز 
پاسخگو  باید  و  هستند  مقصر  درصد  صد 
باشند. چرا که عالیم و خطوط هشداردهنده 
نیست.  تشخیص  قابل  نابینایان  براي  مترو 
به همین خاطر نیز دستور احضار مسئوالن 
مترو براي پاسخگویي صادر شده است چرا 
که حادثه مرگ دلخراش خانم معلم نابینا در 
نتیجه سهل انگاري مسئوالن مترو رخ داده 

است. 

معاون معافیت ها و امور مشمولین سازمان 
وظیفه عمومي ناجا شرایط جدید معافیت 

خدمت سربازي را اعالم کرد

خانواده هایي که یکي از پدر و مادر، معلولند و یا 2 
فرزند معلول دارند در صورتي که فرزندان متاهل 
معاف مي  از خدمت سربازي  فرزند  نباشند، یک 
شود. معاون معافیت ها و امور مشمولین سازمان 
در  گفت:  خبر  این  اعالم  با  ناجا  عمومي  وظیفه 
معافیت هاي خاص و عنایات رهبر معظم انقالب 
ماه   60 یا  و   30 تا  مادرشان  یا  پدر  که  افرادي 
در جبهه حضور داشته اند به ترتیب یک و دو 
حلوایي  سرهنگ  شود.  مي  معاف  آنها  فرزند 
جانبازي،  درصد   25 ازاي  به  همچنین  افزود: 
یک فرزند و تا 50 درصد جانبازي، 2 فرزند و 
به ازاي 36 ماه آزادگي یک فرزند معاف خواهد 
والدین  ماه حضور  ازاي هر  به  شد. وي گفت: 
فرزند  براي  خدمت  کسر  روز   18 جبهه  در 
ها  معافیت  معاون  شد.  خواهد  محاسبه  آنها 
وظیفه  سازمان   54 متولد  مشموالن  امور  و 
عمومي ناجا همچنین از بخشودگي مشموالن 
متولد 54 که مدرک تحصیلي لیسانس دارند 
داراي مدرک فوق  52 که  متولد  و مشموالن 
لیسانس هستند، خبر داد و افزود: مشمولین 
و   50 متولد  پزشکي  غیر  تخصصي  دکتراي 
از  نیز   44 متولد  پزشکي  تخصصي  دکتراي 

خدمت سربازي معاف خواهند شد. 

استخدام معلوالن 
در ادارات دولتي گیالن

از  حمایت  جامع  قانون  به  توجه  با     
شوراي  مجلس   1384 مصوب  معلوالن 
استخدام  از  درصد  سه  بر  مبني  اسالمي 
هاي دولتي مربوط به معلوالن، به تناسب 
سه  این  کشور  هاي  استخدامي  میزان  با 

درصد در استان گیالن اعمال مي شود. 
    کیانوش کوچکي نژاد مدیرکل بهزیستي 
دلیل  به  قانون  از  بخش  این  گفت:  گیالن  
کاهش استخدام هاي دولتي کارآیي خود را 

ازدست داده است. 
با اشاره به این که اشتغال مهمترین      وي 
اصلي  هاي  برنامه  است،  معلوالن  مشکل 
سازمان بهزیستي را توانمندسازي و استقالل 
مالي معلوالن دانست و اظهارداشت :  23 هزار 
معلول در گیالن زندگي مي کنند و  از این تعداد 

شش هزار نفر در انتظار کار هستند. 



بصام تبار پرچمدار 
و جوکار مشعل دار 

»کاروان محرم« شدند 

الدین  شهاب  سید  پارالمپیک  ملی  کمیته 
کاروان  پرچمدار  عنوان  به  را  تبار  بصام 
پاراآسیایی  بازیهای  به  اعزامی  محرم، 

2010 گوانگجو معرفی کرد. 
تیروکمان  ملی  تیم  عضو  تبار  بصام 
نیز  باستانی  کشورمان است که در ورزش 
کشورمان  پوش  ملی  این  دارد.  فعالیت 
گوانگجو   2010 پاراآسیایی  بازیهای  در 
خواهد  کشورمان  ورزش  کاروان  پرچمدار 

بود.
از  نمایندگی  به  مظلومی  همچنین 
را  وی  بینایان  کم  و  نابینایان  فدراسیون 
کرد.  خواهد  همراهی  پرچمداری  امر  در 
پارالمپیک همچنین عبدالرضا  کمیته ملی 
کشورمان  جانباز  کار  دوومیدانی  جوکار، 
را به عنوان مشعل دار کاروان ورزش ایران 
در این دوره از بازیهای پاراآسیایی انتخاب 

کردند.

زنجان صدر نشین رقابت 
های گروه ب سوپر لیگ 

بسکتبال با ویلچر

فدراسیون  عمومی  روابط  گزارش  به 
ورزش های جانبازان و معلوالن رقابت 
در  ویلچر  با  بسکتبال  لیگ  سوپر  های 
گروه ب، با صدرنشینی هیأت زنجان )با 

6 امتیاز( خاتمه یافت.
با  دیدار،  شش  قالب  در  ها  رقابت  این 
شرکت 4 تیم، چهارم و پنجم آذر ماه به 

میزبانی ایالم برگزار شد.

پایان دور سوم رقابت های 
سوپر لیگ بسکتبال با ویلچر 

)جام والیت( 
به میزبانی اصفهان

روابط عمومی فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلوالن اعالم کرد:

لیگ  سوپر  های  رقابت  سوم  دور 
بسکتبال با ویلچر )جام والیت( در گروه 
به میزبانی اصفهان  از سوم آذر  الف که 
با قهرمانی  بود، شب گذشته  آغاز شده 

سایپای کهریزک به پایان رسید.
ویلچر  با  بسکتبال  تیم  است  گفتنی 
با  سوم  مرحله  در  کهریزک  سایپاي 
شد،  »الف«  گروه  صدرنشین  امتیاز   6
همچنین تیم هاي پگاه فارس )با تفاضل 
و   )-2 تفاضل  مرکزی)با  هیأت   ،)+12
پیام ارتباطات اصفهان )با تفاضل10-(  و 
کسب 4 امتیاز عنوان های دوم ، سوم و 

چهارم را کسب کردند.

دیدار کاروان ایران 
در پارالمپیك آسیایي 

با رئیس جمهوري
خسروي  وفا: دولت نهم و دهم بار سایر 
دولت ها را در ورزش به دوش کشیده 

است
گفت:  پارالمپیک  ملي  کمیته  رئیس 
در  که  کار هایي  با  دهم  و  نهم  دولت 
و  جانبازان  بخش  در  خصوص  به  ورزش 
معلولین انجام داده، بار دولت هاي دیگر 

را به دوش کشیده است.
جریان  در  که  وفا  خسروي   محمود 
دوره  نخستین  به  اعزامي  کاروان  دیدار 
با  گوانگجو   2010 پاراآسیایي  بازي هاي 
مي کرد،  صحبت  نژاد  احمدي  محمود 
آستانه  در  که  داشت: خوشحالیم  اظهار 
این دیدار  به  روز جهاني معلوالن موفق 

شدیم. 
رئیس جمهوري در  وي خواستار حضور 
گوانگجو شد و عنوان کرد: دولت نهم و 
دهم با کار هایي که در ورزش به خصوص 
است،  داده  انجام  معلولین  و  جانبازان 
کشیده  دوش  به  را  دیگر  دولت هاي  بار 
و حتي معتقدم که بار دولت هاي آینده را 

نیز سبک کرده است. 
دو  هر  خوشبختانه  کرد:  تصریح  وي 
هدف  یک  ایران  در  ورزش  سازمان 
و  افتخار  هم  آن  و  مي کنند  دنبال  را 
با  حتي  که  است  ایران  ملت  سربلندي 
وجود اختالف سلیقه این مهم به دست 
براي  را  خود  هم اکنون  از  باید  آمد. 

بازي هاي المپیک لندن آماده کنیم. 

دعوت از تیم کالسبندی 
ایران در بازی های 

پاراآسیایی 2010 گوانگجو

های  ورزش  فدراسیون  عمومی  روابط 
جانبازان و معلوالن اعالم کرد:

کمیته  دعوت  به  ایران  کالسبندی  تیم 
 2010 پاراآسیایی  های  بازی  برگزاری 
گوانگجو در این رقابت ها حاضر می شود.
بهروز  دکتر  سخنگویی،  یحیی  دکتر 
برجسته، دکتر ابراهیم انتظاری و دکتر 
بین  کالسبند  چهار  زرگران  کیانوش 
المللی و راضیه محمدی کارشناس ارشد 
می  پاراآسیایی  های  بازی  در  رشته  این 

باشند.
گفتنی است دکتر یحیی سخنگویی مدیر 
فدراسیون  پزشکی-ورزشی  کالسبندی 
این  در  معلوالن  و  جانبازان  های  ورزش 
فوتبال  کالسبندی  تیم  در  ها  رقابت 
هفت نفره و دکتر بهروز برجسته در تیم 
کالسبندی بوچیا حضور خواهند داشت.

اخبار ورزشی
تهیه و تنظیم : آرزو قنبری
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یک سازمان
یک سوال
 چند پاسخ!

این  پاسخ  و چند  سوال  یک  سازمان،  یک  صفحه 
بار موضوع »وام خود اشتغالی« را که با معرفی 
امام  مهر  صندوق  طریق  از  و  بهزیستی  سازمان 
و  گیرد  می  قرار  معلوالن  اختیار  در  )ع(  رضا 
البته قبل از قرار گرفتن، مشکالت عدیده ای را 
برای فرد معلول به همراه می آورد؛ محور سوال 
برای رسیدن  و  قرار داده  و جواب و تحقیق خود 
مشابه  نا  و  متنوع  های  پاسخ  مقایسه  و  پاسخ  به 
)علیرغم مشترک بودن سواالت و مشترک بودن 
بحث وام و به تبع آن قطعا مشترک بودن قوانین 
و  داشته  نظر  مد  را  سواالتی  ها(   دستورالعمل  و 
مطرح نموده است. در ادامه 3 سوال عنوان شده و 

پاسخ های دریافتی را مشاهده می کنید :
1- آیا سازمان بهزیستی به معلوالن وام خود 

اشتغالی می دهد؟ 
2- میزان این وام و سقف آن چقدر است؟

3- این وام شامل چه افرادی و با چه درجه 
ای از معلولیت می شود؟ و آیا مستمری فرد 

وام گیرنده با دریافت وام قطع می شود؟

استان خراسان شمالی – بهزیستی  شهرستان 
فاروج

1- بله وام خود اشتغالی پرداخت می شود.
2- بستگی به نظر فرد وام گیرنده دارد که بخواهد 
با آن پول چه کند؛ ولی به طور کلی میزان این وام 
بین 3 تا 15 میلیون تومان و با سود 4 درصد است.
3- شدت معلولیت مهم نیست ، به هر معلولی که 
به صندوق مهر رضا معرفی کنیم وام پرداخت  ما 

می شود و مستمری وی هم قطع می شود .

شهرستان  بهزیستی   – خوزستان  استان 
ماهشهر

1- بله پرداخت می شود.
2- مبلغ وام 10میلیون تومان است.

را  وام  دریافت  سنی  شرایط  باید  فرد  ابتدا   -3
بازدهی داشته باشد.  نیز طرح وی  داشته باشد و 
بهزیستی  بررسی  کمیسیون  را  وام  سقف  البته 
تعیین می کند و ممکن است کمتر از 10 میلیون را 
تایید کنند. اما به طور کلی بیشتر به معلولیتهای 
این  نیستند  بگیر  مستمری  که  متوسط  و  خفیف 
وام  دریافت  با  افراد  مستمری  و  دهیم  می  را  وام 

قطع می شود.

بهزیستی   – احمد  بویر  و  کهکیلویه  استان 
شهرستان لردگان

1- بله- ما مددجویان متقاضی را برای دریافت وام 
به صندوق مهر رضا معرفی می کنیم.

2- مبلغ وام بستگی به طرح و کار ارایه شده دارد؛ 
به طوری که ممکن است برای یک متقاضی مبلغ 
7 میلیون و برای شخص دیگری مبلغ 15 میلیون 

تومان تایید شود.
3- مستمری فرد را تا زمانی که وی بازتوان شود 
قطع نمی کنیم. چون ممکن است فرد حتی با وام 
گرفتن هم نتواند درآمد ایجاد کند. و ممکن است 
با مشکل مواجه گردد. لذا ما تا از توانمندی  فرد 
نمی  قطع  را  او  مستمری  نشویم  مطمئن  مطمئن 

کنیم. 

شهرستان  بهزیستی   – کردستان  استان 
مریوان

1- بله 
2- مبلغ بستگی به این دارد که فرد متقاضی چه 

شغلی برای دریافت وام ارایه کند.
باشند وام  به معلوالنی که تحت پوشش  3- فقط 
می دهیم؛ یعنی اگر کسی معلول شدید هم باشد 
اما تا وقتی پشت نوبتی باشد و هنوز تحت پوشش 
نشده باشد و مستمری بگیر نباشد وام به او تعلق 
وام  دریافت  با  فرد  مستمری  البته  گیرد.  نمی 

بالفاصله قطع می شود.

استان قزوین – بهزیستی شهرستان قزوین
1-در صورت وجود اعتبار وام می دهیم؛ اگر اعتبار 

نباشد خیر. 
تومان  میلیون   10 از  اما  دارد  به طرح  2- بستگی 

بیشتر نیست.
3- تنها به معلوالنی که جواز کسب یا مدرک فنی 
و حرفه ای داشته باشند. با دادن وام مستمری او 
برای  تا یک سال  ماه   6 بین  و  کنیم  نمی  قطع  را 
اینکه مطمئن شویم فرد بازتوانی شده یا نه به او 

مهلت می دهیم. 

استان فارس – بهزیستی شهرستان خرم بید
در  را  او  باشد  داشته  کسب  پروانه  کسی  اگر   -1
وام  او  به  بود  اعتباری  اگر  و  قرار می دهیم  نوبت 

می دهیم. 
2- نمی دانیم سقف وام چقدر است .

3- فرقی ندارد. شامل همه افراد معلول می شود.

بهزیستی   – بلوچستان  و  سیستان  استان 
شهرستان زابل

1- به معلوالن وام می دهیم؛ به این صورت که آنها 
به صندوق مهر رضا معرفی می کنیم؛ صندوق  را 
هم افراد را به بانک معرفی می کند. بحث ضامن 
و بقیه مسائل هم به خود افراد مربوط می شود و 
10 میلیون تومان سقف وام ما است و شامل حال 
هر معلولی که بتواند جواز کسب تهیه و کار کند 

، می شود .
نتیجه اینکه: خودتان قضاوت کنید!

رقیه بابایی

سال سوم - شماره 31 - آذر ماه 1389



o¹À » JjH

ریشه ضرب المثلها
حکایت

مقاوم باش
نغمه دل



 از این شاخ 
به آن شاخ پریدن

کنایه بر هدف مشخصی را دنبال نکردن، 
با این کار آشنایی پیدا نکرده، رها نمودن 
و به کار دیگر پرداختن، زندگی را پیوسته 
اقدام  بدون  شناخت  و  آزمایش  حال  در 

نگاهداشتن.

زکوه تخم مرغ 
یک پنبه دانه

کار  از  کسی  که  کنند  عنوان  زمانی 
یا  و  نماید  مطالبه  زیادی  بهره  کوچکی 
بزرگ  پیروزی  بسته  و  محدود  هدفی  از 
بخواهد. بدون توجه که اصل حقیر فرعی 
کوچک دارد. ز آب خرد ماهی خرد خیزد.

شاهنامه آخرش 
خوش است

اشاره بر آنکه باید به پایان و عاقبت 
از  نه  داشت،  توجه  اول  از  کارها 
کرد  شادی  زیاد  اولیه  برد  و  توفیق 
شکست  از  نه  و  نشناخت  را  خود  و 
خود  و  شد  منفعل  و  خورد  یکه  اوایل 
آورد،  شادی  اولیه  توفیقهای  باخت.  را 
و شکستهای پیش درآمد رنج آور. مثل 
و  رستم  داستان  شاهنامه  در  که  کسی 
سهراب را می خواند و خوشحال از اینکه 
سهراب به پدرش می رسد، غافل از کشته 
شدن سهراب به دست پدر و یا ناراحت از 
بودن بیژن در ته چاه بدون توجه به نجات و 

عاقبت به خیری او. 
دریدی تو ناکرده گز جامه را      

نخواندی تو پایان شهنامه را

 از اسب افتاده ایم ولی 
از اصل نیفتاده ایم

به  متکی  و  خانوادگی  اصالت  به  اشاره 
بودن است. که فرد اصیل  تدین و اخالق 
از دست بدهد،  را  اگر مال و منصب خود 
منحرف نمی شود و از اصل نمی افتد. اصل 
نمی رود هر چند اسب و ثروت برود، اصل 

بد هم نیکو نشود.

چشمت را درویش کن 

اشاره بر خودداری از چشم چرانی 
با سوء نیت چیزی یا فردی را  و یا 
کسی  ی  نامه  به  است.  نگریستن 
نگاه  نامه  صاحب  رضایت  بدون 
واقف  دیگران  اسرار  و  کردن 
هنر  یا  و  اکتشاف  اختراع،  شدن، 
کسی را برای بهره گیری و تقلید 
گویند  نمودن.  نگاه  سازی  الگو  و 
مشغول  که  را  دیگری  نامه  یکی 
می  نگاه  دزدانه  بود  آن  نگارش 
و  نوشت  ناسزایی  نویسنده  کرد 
را درویش  که چشمت  کرد  اضافه 
کن. فرد ناظر تحمل ناسزا نیاورد و 
گفت کجا من به نامه تو نگاه کرده 
نگاه  اگر  داد،  پاسخ  نویسنده  ام، 
نمی کردی از کجا فهمیدی که من 

ناسزا نوشته ام.
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مطایبه

شخصی با دوستی گفت: پنجاه من گندم داشتم 
او  بودند.  خورده  تمام  موشان  شد  خبر  مرا  تا 
گفت من نیز پنجاه من گندم داشتم تا موشان 

را خبر شد من تمام خورده بودم.

حلوا خوردن بهلول
عبور  راهی  از  که  نقل شده  ابراهیم شیبانی  از 
می کردم ناگاه نظرم به بهلول افتاد دیدم که 
نشسته است و حلوا می خورد. پس به او گفتم 
که از این حلوا به من هم اطعام کن. گفت: این 
خلیفه  دختر  عاتکه  مال  نیست؛  من  مال  حلوا 
او  برای  تا  است  فرستاده  من  برای  که  است 

بخورم.

وصیت ادیب

ادیبی را وقت احتضار رسید؛ گفت مرا در کفن 
کهنه کفن کنید تا چون نکیرین آیند چنان تصور 
کنند که من کهنه مرده ام و از من سوال نکنند.

جواب دندان شکن
نقل است که چون عبدا... خان ازبك خراسان را 
متصرف شد بر سر قبر رستم آمد و این بیت 

را خواند:
        سر از خاک بردار و ایران ببین    

                              به کام دلیران توران زمین
اگر مرخص  دارد؛  جوابی  او گفت: رستم  وزیر 
در  رستم  بگو،گفت:  گفت  کنم؛  عرض  باشم 

جواب می گوید:
چو بیشه تهی ماند از نره شیر       

شغاالن به بیشه درآیند دلیر

مجموعه قصص و حکایات
بهلول عاقل دیوانه نما

میرزا علی آقا صدر 
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مقــاوم 
بـاش قسمت سوم :  رویایی به نام کابوس

انگار  گذشتند.  می  هم  پی  از  تامل  بدون  ها  ماه  و  روزها 
کم کم از شدت اون شوك اولیه کاسته شده بود و زندگی 
رنگ طبیعی تری به خودش گرفته بود. انگار مامان و بابا 
و اطرافیان، همه پذیرفته بودند باید خودشون را با شرایط 
جدید وفق بدهند و من هم از این قاعده مستثنی نبودم. 
نمی دونم چقدر طول کشید تا همه چیز را همون جوری 
پذیرش  برای  زمانی  اصال  دونم  نمی  بپذیریم.  هست  که 
نخواهی  خواهی  که  کردیم  باور  اول  همون  یا  شد  صرف 
همینی که هست. پس سعی کن اگر جایی نقص و کمبودی 
هست ترمیمش کنی، اگر نشد ترمیمش کنی همون جوری 
قبولش کنی و باهاش زندگی کنی. نمی دونم اول مامان و 
بابا با شرایط کنار اومدن و تفاوت ها و کمبودها را ندیدند 
یا اینکه وقتی دیدند بچه شون همه ناتوانایی ها را پذیرفته 
و هیچ شکایتی از شرایط موجود نداره، اونا هم مشکالت را 

کم رنگ دیدند. 
در  کودکی.  دنیای  در  غرق  و  بودم  شده  ساله  چهار  سه 
دنیایی از بی خیالی و بدون کوچکترین مشکل و ناراحتی 
نگاه های متفاوت مردم.  از  رشد می کردم. بدون رنجشی 
بدون هیچ غبطه ای بر دنیای کودکان دیگر. به ندرت پیش 
از  یا حرفی  متعجبانه  و  کنجکاوانه  نگاهی  از  که  اومد  می 
روی دلسوزی و بی اطالعی مردم غمگین بشم. به یاد ندارم 
یک  برای  حتی  کودکانه  های  خواسته  و  کودکي  عالم  در 
تاب  بدوم،  هام  همبازی  مثل  باشم  کرده  آرزو  هم  لحظه 
سواری کنم، لِی لِی بازی و قایم موشک بازی کنم. اتاقی پر 
از اسباب بازی ها و عروسک های کوچک و بزرگ و بازی 
آمیزی،  و رنگ  و داستان  های فکری و صدها کتاب شعر 
اسباب سرگرمی من بودن که نمی تونستم سرسره و چرخ و 
فلک و اال کلنگ و دویدن در کوچه ها و پارك ها را تجربه 
کنم. اتاق و عروسک هایی که اکثر بچه های فامیل آرزوی 
داشتنش را داشتند. اتاقی که شاید باعث می شد دنیای 
یا  خواهر  نداشتن  و  بده  جلوه  تر  رنگی  را  من  کودکانه 
من  پای  مامان  که  وقتی  با  نیاره.  یادم  به  زیاد  را  برادر 
صرف می کرد اغلب کتاب های شعرم را از اول تا آخر حفظ 
می کردم و با کلی ناز و ادا برای بقیه می خوندم و مورد 
تشویق شون قرار می گرفتم. مامان شعر خوندن و حاضر 
جوابی هام را روی نوار ضبط می کرد تا بهم بگه از همون 

اول هم خوب بلد بودی با زبون کارت را پیش ببری!
مامان دوست و همبازی من می شد تا تنهایی را احساس 
نکنم. از کارش دست می کشید، کنارم می نشست و درست 
مثل دو تا دوست همسن ساعت ها مشغول بازی می شدیم. 

یه مامان داشتم که لذت یک ساعت بازی با اون را با صد 
دوستان  از  کردم.  نمی  عوض  دیگه  جور  وا  جور  بازی  تا 
که  را  هاشون  بچه  خواستند  می  ها  همسایه  و  نزدیکش 
بدون  تا  ما  ی  خونه  بفرستند  بودند،  من  سال  و  همسن 
همبازی نمونم. تا از لذت بازی های دوران کودکی محروم 
نمونم. بچه ها به اتاقم می اومدند و طوری سرگرم بازی با 
و شیطنت می شدیم  و خوردن خوراکی  ها  بازی  اسباب 
که به زور مامان هاشون از خونه ما دل می کندند و می 
رفتند و قول می دادند روز بعد دوباره بیان پیشم. بازی با 
عروسک ها و خاله بازی و معلم بازی و حتی قایم موشک 
بازی به صورت نشسته چنان غرق لذتم می کرد که هوس 
دویدن در پارك ها و دنبال بچه ها دویدن و لِی لِی بازی 
که مورد عالقه دخترها بود به سرم نمی زد. در ذهنم تجسم 
می کردم که کجا قایم شدم و از بچه ها می خواستم حدس 
بزنند من کجا قایم شدم؟ بهم اطمینان پیدا کرده بودند و 
می دونستند اگر درست حدس بزنند حتما میگم: آفرین تو 

درست گفتی. حاال تو برو قایم شو تا من بگم کجا رفتی. 
همیشه اطرافم پر از عروسک و اسباب بازی های مختلف 
بود تا لحظه ای دلتنگی سراغم نیاد و بیادم نیاره اگر نیاز به 
چیزی داشته باشم حتما باید کسی کنارم باشه. الحق که 
وجود مامان همه خالء ها را پر کرده بود. یکی از تفریح های 
به » دور دور« معروف  بود که  بابا  اون دوران آغوش گرم 
شده بود.  رسم بر این بود که بابا بغلم کنه و دور خونه راه 
بره و قدم بزنه تا حوصله خانم کوچولوشون سر نره. پاهای 
پای  تا  دو  نبود  استوارش، جبران  های  گام  و  بابا  توان  پر 
کلی  با  که  کوچکی  پاهای  شد.  می  زمین  روی  کوچک 
وزن  ای  دقیقه  چند  بود  تونسته  فیزیوتراپی  و  ورزش 
بدن را تحمل کنه و چند قدم بر داره. بابا تا از سرکار بر 
می گشت به جای استراحت کردن شروع می کرد به ورزش 
دادن و حرکت دادن پاها و تشویق کردن به ایستادن و 
خنده  و  تفریح  و  بازی  با  بود  جوری  هر  برداشتن.  گام 
سعی می کرد مدت زمان ورزش و راه رفتن را بیشتر کنه. 
با تکیه بر دیوار و گاهی گرفتن واکر و گاهی گرفتن دست 

های مامان یا بابا می تونستم چند قدمی راه برم.
در این بین از معالجه هم غافل نبودیم. غیر ممکن بود کسی 
پزشکی معرفی کنه و ما سری بهش نزنیم. مراجعه به انواع 
برنامه  از  پروفسورها جزئی  و  اقسام دکترهای متخصص  و 

هفتگی ما شده بود. 
نگرانی  و  تحصیلی  سال  آغاز  و  سالگی   7 سن  به  کم  کم 
تمام  که  حالی  در  شدیم  می  نزدیک  بابا  و  مامان  پنهانی 

و  بودم  دیده  آموزش  مامان  به کمک  را  اول  کتاب کالس 
به راحتی کلمات و جمالت را می خوندم. اول مهر نزدیک 
شده بود. همه پدر و مادرهایی که کودك 7 ساله داشتند 
مشغول ثبت نام در مدارس و سرگرم خرید لباس و کتاب 
درسی و لوازم تحریر برای بچه ها بودند اما پدر و مادر من 
مادرهای دیگه داشتند.  و  پدر  بر  هزار دغدغه دیگه عالوه 
دوست داشتند بهترین تصمیم را بگیرند اما تردید داشتند 
ترین  درست  تونه  می  تصمیم  کدوم  دونستند  نمی  و 
می  مدرسه  آموزان  دانش  و  مدرسه  آیا  باشه.  تصمیم 
بپذیرند؟  متفاوت  شرایط  با  را  جدیدی  شاگرد  تونستند 
آیا کودکشون می تونست 5-6 ساعت در روز تنها  طاقت 
بیاره؟ آیا می تونست از پس کارهاش بر بیاد؟ اگر نیاز به 
از  اگر  بخواد؟  کمک  کسی  از  تونست  می  داشت  کمک 
باید  میشد  خسته  نشستن  ثابت  جا  یک  طوالنی  ساعات 
افتاد زمین؟ اگر تشنه  چه کار می کرد؟ اگر مدادش می 
میشد؟ اگر توی کالس تنها می موند؟ اگر بچه ها اذیتش 
نکنه  به محیط جدید عادت کنه؟  نتونه  نکنه  می کردند؟ 
وقتی بازی و دویدن بچه ها را ببینه هوای دویدن و شیطنت 
به سرش بزنه و بعد از اون دچار آسیب روحی بشه؟ چطور 
باید اون را برای بودن در محیط جدید آماده می کردند؟ 
تمام این سواالت بی جواب در مغز شون فریاد می زد و برای 
هیچ کدام پاسخ قاطعی پیدا نمی کردند. در بین اطرافیان 
کسی کودك معلولی نداشت که بتونه کمکشون کنه. کسی 

تجربه ای در این زمینه نداشت تا بتونه راهگشا باشه.
با  صبح  روز  یک  که  بود  گذشته  مهر  اول  از  روزی  چند 
هماهنگی که یکی از همسایه ها با مدیر دبستان کرده بود با 
مامان به مدرسه ای که تقریبا نزدیک خونه بود رفتیم. اول 
مامان و خانم همسایه رفتند داخل و با مدیر مدرسه صحبت 
کردند. مدیر مدرسه اجازه ثبت نام نمی دادند و می گفتند 
این بچه باید در مدارس استثنائی درس بخونه. همه نگران 
بودند. من که تو ماشین نشسته بودم تو عالم کودکی موجی 
از نگرانی در وجودم باال و پائین می رفت. یعنی میشه منم 
به مدرسه برم؟ تو »مدرسه« چه خبره؟ بچه ها دارن چی 

کار می کنند؟ االن بچه ها دارند با هم بازی می کنند؟ 
اما مثل این که باز هم خدا می خواست هوای من را داشته 

باشه .
ادامه دارد.....

hamezendegiam@yahoo.com
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لطف خدا 
               در اوج ناامیدی باورم باشچه باک از بی کسی، تو  یاورم باش                        گناه خلق را بر گردنم نهغم عشاق عالم را به من ده                                 به خون دیدگان من وضو کنالهی هستیم را زیر و رو کن                                 چنانم کن که آنم می پسندیبه گرداب بالیم می پسندی              همه سهل است چون عبدم بخوانیدو صد اندوه بر جانم نشانی                                  که زهر تو به جز شربت نباشدمرا دردت به جز رحمت نباشد                                ز تقدیرت دلم خرسند دیدمبه کامم زهر دادی قند دیدم                                  ز کفر این شب ایمانی گرفتمزمان بگذشت و من جانی گرفتم                که الیق گشته اند از بیشمارانبلی رمزی است بین ما و یاران                                نخواندی نام من در دفترت بودندیدی دست من را، بر سرت بود                          زخاطر برده ای قالوا بالیتفلك آشفته گشت از ناله هایت                              پناه گرم شبهایت شدم منگرفتم پایت و پایت شدم من                                    گله کم کن جز این کاری نداریکه تا کی گریه ، تا کی بی قراری                             صدایی گفت: دیگر دست بردارمیان این همه اندوه بسیار                   نه از این حادثه راه فرارینه شوقی ماند نه صبر و قراری                    گمان کردم که از عالم جدایمرفیق نیمه راهی شد دو پایم                                    گره خوردم به شئ چرخ داریبه یادت هست روزی روزگاری                

همیشه هر کجا هستی کنارم               

               دگر ترسی ز بی مهری ندارم

دو پا هیچ است در بزم بالیت

               هزاران جان ناقابل فدایت

دو پایم را ستاندی تا در آیم                    

              ز بند پا به سر سویت بیایم

نشان اشك از رویم ستردی                  

              به جمع خوب یارانم سپردی

عزیزانی که بی شك مرد هستند          

              چو جان من لبالب درد هستند

ستاری دلشکسته ، سوز و سازی         

              میان جمع یاران عشق بازی

نوای تار هم راز و نیاز است

            به چشم اهل دل این خود نماز است

یکی گشتیم و آغازی دوباره

             صدای ساز و آوازی دوباره

سحر مشایخی

پشت شیشه
باد می رقصد

شاخه های درخت را

همچون مترسکی با دستهای رقصان

قطره قطره بر شیشه مینشیند
همچون شبنم !

با سر انگشت مینویسم

                        یادش بخیر !

و پوستم از سرمای نمناک شیشه می لرزد.
به خود می گویم

دلت گرفته ؟
ببار چون باران
اما آرام آرام .

همه خوابیده اند !

مرحوم شهین بارور
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آهنگ پرواز

هنوز حنجره ام بسته است ولی پنجره دلم برای تو باز شدهصدایم را می شنوی؟
باز......باز

این پنجره مال من استمی شنوی؟ همان صدای باز و بسته شدن پنجره را می گویم
حاال برایم آهنگ می زنی؟دلم نمی خواهد راه رفتنم را ببینی و سکوت کنیدلم می خواهد ببینمت؛ نورم می شوی؟خدایا دلم می خواهد چهچه بزنم؛ صدایم را می شنوی؟همان نوری که در دلم مهمان شدهمی بینی؟ همان نور را می گویم و حاال دارد طوفان می کندبرای دل من!

کاش می شد پرواز کنم و اوج بگیرم. آن وقت شاید صدای آهنگ تو قشنگتر می شد. مگر نه؟
آخ چه کیفی دارد خدای آدم آهنگساز باشد و تو فقط پرواز کنی 

سیما علیمردانی 

مـن غریبم جز غریبي از کجا یابم خـدا را 
با سخن هاي دلم میخانمش آن آشنـا را 

  
از بـدیـهاي زمـانـه سوي او دل مـي ـسـپـارم 

کزدلي خونین واشك ریزان بپذیرد این گدارا 
  

چه کسیست جز او که بشناسد غم ما را 
همه شب به او رساند رازهاي نهان صبارا 

  
روزهـا مـیـرود و گـرچـه خـزان اسـت کنـون 

زسرلطفش زمي عشقش گویم آن دعا را 
  

ما را بر آنجا بر که تو میداني و  میخواهـي 
مارا چه از این بهتر گوشه ي چشم شمارا 

حسین دهقان

زیبایم می نویسم از شب شیدا شدنم
زیبایم خوب می دانی از همه شیداترت منم

زیبایم دریک لحظه شدی همه وجودم
زیبایم چندی درفکر به تو گفتن بودم

زیبایم تا چشم بازکردم نشستی درکنارم
زیبایم خواستم به تو بگویم عاشقم روزگارم

زیبایم درکنارت بودم و نمانده بودقرارم
زیبایم من دل باختم وگفتم دوستت دارم

زیبایم تو دانستی عاشقم و ننشستی به پایم
زیبایم من اما عاشق شدم ودر عشقت تنهایم

زیبایم گذشت با یاد و خیال تو شبهایم
زیبایم بی تو رفت شادیها و آمدند به کنارم غمهایم

زیبایم عشقت در وجودم ماند و با خیالت سر می کردم
زیبایم من بودم و خلوت عشق تو و کسی هم نمی دانست ز دردم

زیبایم با خیال با تو بودن لحظه ها را گذراندم
زیبایم هرکس وهرچیزی رابه خاطرت ازخودراندم
زیبایم به دیده من ازهمه عالم زیباتر بودی زیبایم

زیبایم گوش کن که اینگونه برای تو دیوانه و شیدایم
زیبایم من که می دانستم به توهرگز نمی رسم

زیبایم رفتنت با رقیب من تمام گرفت ز من نفسم
زیبایم من بادل با دانستن این قصه به غمی افتادم

زیبایم که دیگر تا بمیرم نمی رود این غم زیادم
زیبایم نشست درکناررقیبم

زیبایم می دانم من دیگر برایت غریبم

زیبایم از عشقت ماند غم و رسواییم

زیبایم کاش می دیدی عاشقی و شیداییم

زیبایم در آرزوی با تو نشستن و دستت در 
دستم ماندم

زیبایم من به خاطره تواین همه عالم را ازخود 
راندم

زیبایم که با داشتنت مثل پروانه دورت بگردم 
و بسوزم

واسه  ابد  تا  کرد  چنین  روزگار  اما  زیبایم 

داشتنت چشم به در بدوزم

 احسن احمدی
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جلد سالمت 

S¶°w 

لبخند دوشن
عروسک من

خواندنی های سالمت
ALS از زبان استفان هاوکینگ
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یافته  های جدید در مورد ام اس

 سلول های ایمنی هم 
مستقیما می توانند

 به نرون ها حمله کنند
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تجربه ها 

اسپاسم عضالنی
وقتی بیرون کسی رو می دیدم که روی ویلچر نشسته اول از همه واژه ی 
ضایعه ی نخاعی به ذهنم می اومد و اگر می دیدم که پاهاش حرکت می کنه 
حسابی تعجب می کردم که چطور چنین چیزی ممکنه... تا وقتی که خودم 

تجربش کردم.
آسیب نخاعی بسته به مهره ی آسیب دیده مشکالتی در حس و حرکت )یا 

هر دو یا یکی از این دو، یا بسیار پیشرفته و یا در سطح جزئی( ایجاد می کنه.
و خوب به این دلیل که سلول های عصبی به طور خود به خودی قابلیت 

ترمیم خودشون رو ندارن، این آسیب ها می تونه همیشگی باشه.
در این نوشتار قصد دارم به یکی از عوارضی که بعد از آسیب نخاعی 

سراغ فرد میاد اشاره کنم... و اون عارضه اسپاسمه.
برای من )یک بیمار ضایعه ی نخاعی از ناحیه ی کمر( اسپاسم به منزله ی 

مهمانی ناخواندست. مهمانی که اومدنش فقط و فقط دست خودشه...
یه جور مشکل همه گیر که تا حدودی با دارو و ماساژ دادن در آب گرم 
قابل کنترله...)دارو زیاد پیشنهاد نمی شه به دلیل مقاوم شدن بدن نسبت بهش 

و وابستگی(
گاهی اومدن این مهمان برای من خوبه... مثل وقتایی که برای ایستادن 

با بریس نیاز به یه جور نیروی کمکی هست تا به دستا اونقدرا هم فشار نیاد.
یا شب ها که می خوام پهلو به پهلو بشم انرژی کمتری صرف کنم.

می تونه به منزله ی ورزشی باشه برای اینکه روند تحلیل رفتن ماهیچه ها 
رو کند کنه.چیزی که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره...

باید پاها رو  گاهی می شه باعث اسپاسم شد)نه همیشه(...برای این کار 
پا( این کار باعث می شه اول  قلقلک داد.)همون فشار دادن ناخن در کف 

انگشتای پا شروع به حرکت کنن، بعد مچ و در نهایت از ناحیه ی زانو.
اما این مهمون ناخوانده همیشه هم خوب نیست. مثل وقتایی که بیرون 
می رم و حرکت غیر ارادی پاها جلب توجه می کنه و کسانی که کمتر باهام 

رو در وایسی دارن سوال پیچم می کنن.
یا وقتی باعث نگاه های سنگین و عذاب آور می شه. )حداقل برای کسی 

که تازه دچار مشکل شده و کمی نگاه ها براش سخت هستن(
یا وقتی که پرش ناگهانی پا کودکی رو می ترسونه و گریه کنان به سمت 

مادرش روونه می کنه.
به خودش  احترامی  بی  منزله ی  به  رو  اون  استادی  یا سر کالس درس 

قلمداد می کنه و شاکی می شه.
چیزایی که گفتم بیشتر جنبه ی روحی قضیه بود.

اما خیلی اوقات هم می تونه دردسر های جسمی ایجاد کنه... مثال باعث 
افتادن فرد از روی تخت یا ویلچرش بشه...یا زندگی عادی فرد رو مختل کنه.

کشک  آش  که:  گم  می  اسپاسم  از  اختصار  به  جمله  یک  نهایت  در 
خالته، بخوری پاته، نخوری هم پاته...

طناز رحیمی
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سندروم مجموعه ای از نشانه ها و عالئم است که یک ناهنجاری ارثی قابل 
تشخیص را به بار می آورد. سندروم داون اّولین بار توّسط »داون«، پزشک 
انگلیسی مطرح شد. با توّجه به این که میزان بروز این سندروم براساس آمار 
کشور آمریکا در حدود 1 در هر 1000 تولّد است، می توان به اهمّیت این 

سندروم پی برد.
عّلت واقعی این سندروم هنوز مشّخص نیست. برخی از دانشمندان معتقدند 
زمینه  و  ایمونولوژیک  مشکالت  ویروسی،  عفونت  هورمونی،  اختالالت  که 

های ژنتیک ممکن است سبب اشتباه در تقسیم سلول شده و منجر به 
سندروم داون شود. به این نکته باید توّجه داشت که میزان خطر 

داشتن فرزند مبتال به سندروم داون با افزایش سن مادر افزایش 
فرزند  یک  دارای  که  شوهری  و  زن  در  همچنین  یابد.  می 

مبتال به سندروم داون هستند، خطر تولّد مجّدد فرزند مبتال 
به داون، 1 در 100 است.

بّچه های مبتال به این سندروم معمواًل کوچک تر از حد 
طبیعی هستند و رشد جسمی ذهنی و جسمی کندتری 
دارند. رشد حرکتی نیز در این بّچه ها کند بوده و آنان 
کنند.  می  کسب  را  مهارت  این  ماهگی   36 تا   12 در 
قابل مالحظه ای  به طور  ها  بّچه  این  رشد کالمی در 
به تعویق افتاده است. نکته مهم این است که مراقبت 
و  هنگام  زود  اقدام  و  خانواده  محیط  خوب  شرایط  و 
تالش های تحصیلی یکپارچه، تأثیر مثبتی بر روی رشد 

این بچه ها خواهد داشت. 
سه نوع اصلی از ناهنجاری های کروموزومی در سندروم 

داون وجود دارد:
حدود 95 درصد بّچه های مبتال به داون، یک کروموزوم 21 

 47 باشند،  46 کروموزوم داشته  به جای این که  اضافی دارند و 
کروموزوم دارند. به این حالت »تریزومی 21« می گویند که در اثر 

عدم انفصال طبیعی کروموزوم مادر به دلیل ازدیاد سن مادر به وجود 
می آید.

به  مبتال  نام دارد. کودکانی که  ناهنجاری کروموزومی، موزائیسم  نوع دوم 
این نوع از سندروم هستند، دو دسته سّلول دارند: تعدادی از سّلول های آن 
ها کروموزوم 21 اضافی دارند و تعدادی دیگر نرمال هستند. این فرم در 2 
تا 4 درصد از مبتالیان به این سندروم یافت می شود. ویژگی های فیزیکی 
این دسته ممکن است خفیف تر باشد مخصوصًا  اگر تعداد سّلول های نرمال 

آن ها بیشتر باشد.
 30 در  حداقل  شود.  می  نامیده  کروموزومی  قطعات  جابجایی  سوم  نوع 
درصد موارد یکی از والدین ممکن است، حامل این انتقال باشد. اغلب این 

جابجاشدگی مربوط به جابجاشدگی رابرتسونی می باشد.
به  به داون  مبتال  بّچه های  بدنی  و  فیزیکی  از خصوصّیات  برخی 
های  پلک  کجی  سر،  پس  شدن  پهن  باشد:  می  زیر  شرح 
چشم، چین های کوچک پوستی در گوشه ی داخلی 
دهان کوچک،  تر،  ها کمی کوچک  چشم، گوش 
دست و پاهای کوچک. در حدود 50 درصد از 
این بّچه ها در کف دستشان خط دارند و بین 
انگشت اّول و دوم غالبًا شکافی وجود دارد. 
ویژگی  این  که  است  این  ذکر  قابل  نکته 
های فیزیکی منجر به ناتوانی فیزیکی در 

این بچه ها نمی شود.
این  به  مبتال  کودکان  که  اختالالتی 

سندروم با آن ها درگیرند عبارتند از:
دارای  ها  بّچه  این  از  درصد   80 تا   60
نقص شنوایی می باشند. بنابراین ارزیابی 
های ادیولوژی در سنین ابتدایی و تست 
های شنوایی پیگیری آن واجب می باشد.

سندروم داون

46

40 تا 45 درصد آنان دارای بیماری قلبی مادرزادی می باشند 
و تعدادی از آن ها مجبور هستند که مورد جّراحی قلب قرار 
گرفته و اغلب نیاز دارند که توّسط متخصّصین قلب تحت دوره 

های طوالنی مراقبت قرار گیرند.
ناهنجاری های روده ای نیز با فراوانی باالیی در بچه های مبتال 
به این سندروم وجود دارد. به طور مثال انسداد مری، روده ی 
کوچک یا مقعد در این بچه ها غیر معمول نبوده و در صورت 
انجام می  برای طبیعی شدن عملکرد آن ها  نیاز عمل جّراحی 

شود.
 3 حدود  باشد.  می  زیاد  کودکان  این  در  نیز  بینایی  مشکالت 
درصد از آنان آب مروارید داشته و برخی دیگر دارای لوچی 

هستند.
بین 15 تا 20 درصد از آن ها با پرکاری تیروئید رو به رو هستند 
مخاطره  به  را  آنان  مرکزی  اعصاب  سیستم  است  ممکن  که 

بیاندازد.
مشکالت استخوان بندی شامل دررفتگی مفاصل و … نیز به وفور 

در آنان دیده می شود.
وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
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عصب شناس  یک  او  آمد.  دنیا  به   1806 سال  در   ،Duchenne دوشن«  آماند  بنجامین  »گیالم 
فرانسوی بود که بیشتر به خاطر پژوهش هایش روی الکتروفیزیولوژی اعصاب مشهور است. دوشن 
نقش زیادی در پیشرفت دانش نورولوژی داشت. او با تحقیقاتش شناخت ما را درباره هدایت عصبی و 
همچنین اثرات آسیب سیستم عصبی عضالنی دگرگون کرد. او بود که برای نخستین بار »بیوپسی« 

از عضالت را باب کرد.
تأثیر او روی دانش نورولوژی تا به آنجا بود که »ژان مارتین شارکو« که از او به عنوان پدر نورولوژی 

مدرن یاد می شود، خود را مدیون دوشن و ابتکارهایش از جمله بیوپسی از عضالت می دانست.
باریکی زیر  الکترودهای  ابداعی،  این شیوه  الکتروپانکچر کار کرد، در  18۳5، دوشن روی  در سال 

پوست کار گذاشته می شد و بعد عضالت با جریان الکتریکی، تحریک می شدند.
دوشن در سال 1842 توانست شیوه  غیرتهاجمی تحریک الکتریکی عضالت با استفاده از الکترودهای 

پوستی را ابداع کند.
دوشن از عکاسی برای ثبت حرکات عضالت استفاده می کرد، اما او همواره از کمبودهای عکاسی برای 

نشان دادن حرکت عضالت می نالید، آخر در آن دوره خبری از فیلمبرداری  نبود!
یکی از تحقیقات برجسته دوشن روی سیماشناسی یا Physiognomy بود ، که در قرن نوزدهم 
مبحث بسیار مهمی به شمار می فت. دوشن می خواست تعیین کند که چگونه عضالت صورت باعث 

نمایش و ابراز احساسات آدمی می شوند.
نحوه تحریک عضالت صورت توسط او بسیار جالب بود، عکس های عجیب و غریبی که از تحقیقات 

او در کتابی منتشر شد، سرو صدای بسیاری به پا کرده و او را مشهور ساخت.
به عالوه او کارهای درخشان دیگری در مورد بیماری  فلج اطفال حاد، فلج بولبار پیشرونده، مسمومیت 

با سرب، دیستروفی عضالنی و آتاکسی انجام داد.
دوشن در حین تحقیقاتش تصادفا نکته جالبی را کشف کرد: لبخند اصیل و واقعی با لبخند تصنعی 

تفاوت دارد!
لبخند دوشن

نخستین بار دوشن بود که متوجه تفاوت ظاهری لبخند واقعی و اصیل با لبخند تصنعی شد. او لبخند 
اصیل و واقعی را به نام خودش،  لبخند دوشن نامید!

چند بار در روز لبخند می زنید؟ از میان این لبخندها، چند بار واقعا و به صورت غیرارادی لبخند 
می زنید؟ 

انسان ها عالوه بر مواقعی که شاد هستند، در هنگامی که سعی می کنند مؤدب باشند مثال وقتی به 
کسی معرفی می شوند و می خواهند به کسی خوش آمد گویی کنند، یا وقتی سعی در پنهان کردن 

رنجش از کسی دارند، لبخند می زنند.
آیا تا به حال کنجکاو نشده اید که بفهمید وقتی ستاره های مشهور یا سیاستمداران لبخند می زنند، 

لبخندشان واقعی است یا دروغین؟!
در واقع زیست شناسان و نورلوژیست ها و و روانپزشکان زیادی با صرف ساعت ها و با مطالعه کسانی 
که دچار آسیب مغزی شده بودند، مثال سکته کرده بودند، توانستند به تدریج متوجه مکانیسم ابراز 

احساسات با میمیک های عضالت صورت بشوند.
قسمت های مختلفی از مغز مسئول ایجاد لبخند واقعی و دروغین هستند. قشر حرکتی مغز مسئول 
باعث می شود، در حالی که  را  ارادی صورت است و لبخند تصنعی  کنترل کردن حرکات عضالت 

لبخند واقعی از قشر »cingulated« منشأ می گیرد.
عضالتی که مسئول باال بردن گوشه دهان هستند، عضالت زیگوماتیک خوانده می شوند. این عضالت 
هم در لبخند واقعی و هم لبخند دروغین فعال هستند. ولی در جریان لبخند واقعی عضالت دیگر 
هم منقبض می شوند، این عضالت »اوربیکوالریس اوکولی« و »پارس اوربیتالیس« هستند، آنها گونه 

را باال می برند و پوست اطراف چشم ها را چین می اندازند.
یکی از بهترین راه های تشخیص لبخند واقعی از دروغین، نگاه کردن به انتهای خارجی ابروهاست، 
وقتی کسی لبخند واقعی می زند، این قسمت کمی پایین می رود و پوست خارج چشم چین می افتد. 

همچنین در جریان لبخند واقعی، چین پوستی بین ابرو و پلک به سمت پایین حرکت می کند.
به عالوه لبخند کاذب نسبت به لبخند واقعی، کمتر حالت متقارن دارد، لبخند واقعی نمی تواند بیشتر 

از پنج ثانیه طول بکشد، در صورتی که لبخند کاذب می تواند بیشتر استمرار پیدا کند.
گرچه لبخند کاذب، می تواند خیلی متقاعدکننده باشد و حتی افرادی با منقبض کردن  پلک ها و 
فشردن آنها به هم تظاهر به یک احساس واقعی کنند، ولی با تمرین، می توان در تشخیص لبخند 

واقعی )دوشن( از لبخند تصنعی ماهر شد.
به همین خاطر است که حتی در  نیستند.  باشند، سطحی  واقعی  از شادی  لبخندهایی که حاکی 
فرهنگ های مختلف، لبخند شکل یکسانی دارد و حتی افراد نابینا هم وقتی شاد هستند به صورت 

غیر ارادی لبخند می زنند.
شناسایی لبخند واقعی از کاذب می تواند به شما کمک کند که دریابید آیا دوستان و نزدیکان شما 
واقعا تمایل به همکاری و همدلی با شما دارند یا نه. البته اول باید مطمئن شوید که در این کار 

خبره شده اید! 

چگونه لبخند واقعی 
را از لبخند تصنعی

 تشخیص بدهیم؟!

لبخند دوشن
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تحقیق روی گربه ها نشان می دهد که مغز ناشنوایان چگونه خود را دوباره سازمان دهی می کند.

به گزارش ساینس دیلی، افراد نابینا و ناشنوا اغلب در مورد افزایش توانایی های باقی مانده ی خود گزارش می دهند، ولی تا به امروز ، کسی توضیحی در 

مورد اینکه چرا و چگونه چنین اتفاقی می افتد نداده است.

تجدید  و  توانایی دیدن  افزایش  بین  نسبی  ارتباط  نشان می دهد که یک  مورد مرکز ذهن  در  انتاریو«،  دانشگاه »وسترن  در  لمبر«  »استفان  تحقیقات 

سازماندهی قسمتی از مغز که معموال داده های شنوایی را نگهداری می کند در گربه های ناشنوای مادرزاد وجود دارد.

گربه ها بین موجودات تنها حیواناتی هستند که ناشنوا به دنیا می آیند. با مقایسه ی گربه های ناشنوای مادرزاد و گربه های شنوا »المبر« و تیم تحقیقاتی اش 

نشان داده اند که فقط دو توانایی به خصوص دیدن در ناشنوایان افزایش می یابد. دید تمرکزی در اشیاء پیرامونی و توانایی دید اجسام در حال حرکت. آنها 

بخشی از کرتکس شنوایی که مسئول دریافت صداهای پیرامونی بود را پیدا کردند که برای افزایش توانایی دید پیرامونی استفاده می شد، محققان نتیجه 

گرفتند که کارکرد دریافت اطالعات پیرامونی همچنان مانند گذشته است فقط از شنیداری به دیداری تغییر یافته است. 

پرفسور المبر عضو دپارتمان روانشناسی و داروشناسی می گوید: مغز بسیار کارآمد است، و نمی گذارد قسمت های استفاده نشده هدر شوند. 

مغز می خواهد احساسات زیان دیده و از دست رفته را به وسیله ی افزایش احساسات با استفاده دیگر، جبران کند. به عنوان مثال، اگر شما ناشنوا هستید، 

می توانید ماشینی که دور از دامنه ی دید شما به سمتتان می آید را به راحتی با گوشه ی چشم خود ببینید، یا اینکه می توانید اشیائی که به سرعت در 

حال حرکت هستند را ببینید و تشخیص دهید.

پرفسور المبر و تیم تحقیقاتی اش تالش می کنند که دریابند چطور مغز بعد از کاشت حلزون از دریافت هایش استفاده می کند و چه اتفاقی خواهد افتاد 

وقتی فرد توانایی شنیدن خود را بازیابد؟

پرفسور المبر در ادامه توضیح می دهد: مثالی که من از آن استفاده می کنم این است که اگر شما از کلبه ی خود استفاده نمی کنید و آن را به دوست 

خود اجاره داده اید، دوست شما ممکن است برای راحتی خود دکوراسیون مبلمان و لوازم خانه را تغییر دهد و آن را جابه جا کند. و ممکن است وقتی شما 

بازگشتید نخواهد از کلبه ی اجاره ای خود نقل مکان کند .

پرفسور المبر همچنین در تحقیقات خود به این مسئله توجه می کند که آیا این تغییرات در مغز برای افرادی که ناشنوای مادرزاد نبودند و بر اثر سانحه یا 

بیماری شنوایی خود را از دست داده اند هم ایجاد می شود یا اینکه تجربه های شنیداری افراد مانع تقویت بینایی خواهد شد.  

این یافته ها، در مجله ی نیچر نئوروساینس )Nature Neuroscience ( منتشر شده است.

ترجمه : نفیسه قدوسی

بینایی برتر در ناشنوایان
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از من سوال می کنند  اغلب مردم 
می کنم.  سر  چگونه   ALS با  که 
سعی  نیست،  زیاد  من  پاسخ 
دارد  امکان  که  جایی  تا  می کنم 
باشم و  یک زندگی طبیعی داشته 
در  و  نکنم  فکر  بیماریم  مورد  در 
می شوند  باعث  که  چیزهایی  مورد 
کارهای مردم عادی را نتوانم انجام 

دهم فکر نکنم.
نورون  بیماری  فهمیدم  وقتی 
را  بزرگی  شوك  دارم،  حرکتی 
کودکی  زمان  در  کردم.  تحمل 
خوب  توپ  با  بازیهای  در  من 
نا امیدی  باعث  و دست خطم  نبودم 
آموزگارانم می شد. به همین خاطر 
فیزیکی  فعالیتهای  و  ورزش  به 
اهمیت نمی دادم. تنها در رقابتهای 
شرکت  کالج  داخل  قایقرانی 

می کردم.
در سومین سالی که در آکسفورد بودم احساس می کردم 
حرکاتم زمخت شده و دو بار بدون علت واضح زمین خوردم. 
ولی تا سال بعد که به کمبریج رفتم و پدرم متوجه قضیه 
شد اهمیتی ندادم. پدرم مرا پیش پزشک خانواده برد. وی 
از  بعد  کوتاهی  مدت  و  داد  ارجاع  متخصص  یک  به  مرا 
بیست و یکمین سال تولدم برای انجام تستهای تشخیصی 
به بیمارستان رفتم. در دو هفته ای که در بیمارستان بودم 
تستهای زیادی روی من انجام شد. آنها از عضالت بازویم 
نمونه برداشتند، به من الکترود متصل کردند و ماده حاجب 
به درون ستون فقراتم تزریق کردند و جریان آن را با اشعه 
درباره  پزشکان  اینها  همه  از  بعد  کردند.  مشاهده  ایکس 
اینکه چه بیماریی دارم چیزی به من نگفتند، فقط گفتند 
در  پزشکان  هستم.  »آتیپیک«  کیس  یک  و  ندارم   M.S
حالی که می دانستند ویتامین تاثیر زیادی روی بیماریم 

ندارد به من ویتامین تجویز کردند.
بیماری  به یک  مبتال  که  بود  این  داشتم  که من  تصوری 
غیر قابل عالج هستم که در طی چند سال مرا از پای در 
خواهد آورد. در آن زمان دید خوبی به بیماریم نداشتم. در 
زمان بستری پسری که در تخت روبرویم بستری شده بود 
من  بر  چه  که  نمی دانستم  کرد،  فوت  »لوکمی«  علت  به 
خواهد رفت و بیماری با چه سرعتی پیشرفت خواهد کرد. 
پزشکان به من گفتند به کمبریج برگردم و به تحقیقاتم در 
مورد نسبیت عام و کیهان شناسی ادامه دهم. در بازگشت 
به  شاید  نداشتم.  خوبی  پیشرفت  کارهایم  در  کمبریج  به 
علت اینکه در آن زمان زمینه ریاضیاتم خوب نبود، شاید 
هم به علت اینکه فکر می کردم آنقدر زنده نخواهم بود که 

بتوانم  PHD خود را بگیرم. رویاهایم در آن زمان آشفته 
بودند.تصوری که از خود داشتم تصور یک محکوم به اعدام 
بود. بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شدم ناگهان حس 
چه  شود  انداخته  تعویق  به  مرگم  مجازات  اگر  که  کردم 
دهم.  انجام  توانم  می  که  دارد  وجود  ای  ارزنده  کارهایی 
باقیمانده  عمر  در  که  بود  این  داشتم  که  دیگری  رویای 
خود، برای دیگران فداکاری کنم و بعد از انجام این کارها 
که  دریافتم  شگفتی  با  بود.  خواهد  خوب  چیز  یک  مرگ 
من از زندگی بیش از زمانی که پی به بیماریم نبرده بودم 
لذت می برم. از آن زمان در تحقیقاتم پیشرفت کردم و با 
دختری که قبل از زمان تشخیص بیماریم آشنا شده بودم 
نامزد شدم. این نامزدی زندگیم را تغییر داد و میلی برای 
کاری  باید  که  بود  این  معنی  به  ولی  داد  من  به  زندگی 
اختیار کنم تا قادر به ازدواج باشم. سپس موفق به کسب 
ازدواج  نامزدم  با  بعد  ماه  چند  و  شدم  تحقیقاتی  بورس 
کردم. خوش شانس بودم که در فیزیک تئوریک تحصیل 
معلولیت  بیماریم یک  بود که  تنها جایی  می کردم چون 
پیشرفت  بیماریم  که  زمانی  همان  در  نمی شد.  محسوب 
این  شد.  می  افزوده  فیزیک  در  من  شهرت  بر  کرد،  می 
شود  ایجاد  من  برای  موقعیتهایی  شد  می  باعث  موضوع 
که کارم منحصر به تحقیق شود و مجبور به سخنرانی و 

تدریس نشوم.
در سالهای بعدی بیماری استفان پیشرفت کرد، طوری که 
مجبور به استفاده از ویلچر شد. در این سالها وی دردسر 
فراوانی را برای پیدا کردن یک مسکن مناسب برای همسر 

و سه فرزندش متحمل شد.
بود که خودش غذا بخورد  قادر  1974 هاوکینگ  تا سال 

آن  از  یا  و  برود  بستر  به  و 
زمان  این  شود.از  خارج 
از  استفاده  به  مجبور 
امورات  انجام  برای  پرستار 
در  شد.  خود  شخصی 
هاوکینگ   1985 سال 
بعد  و  شد  پنومونی  دچار 
بیمارستان  در  بستری  از 
برای  تراکئوستومی  عمل 
وی انجام شد و پس از آن 
مجبور به استفاده از پرستار 

24 ساعته گردید.
عمل  از  پیش  تا 
هاوکینگ  تراکئوستومی، 
بود  گفتن  سخن  به  قادر 
فقط  سخنانش  هرچند 
بود  مفهوم  نزدیکانش  برای 
به  مجبور  سخنرانیها  در  و 
از زمان  بود. ولی  برای تکرار حرفهایش  از فردی  استفاده 
عمل هاوکینگ قدرت ادای سخنانش را از دست داد و تنها 

راه ارتباطش با مردم اشاره ابرو بود.
در این زمان بود که یک متخصص نرم افزار با نوشتن یک 
برنامه به نام Equalizer به کمکم آمد. این برنامه امکان 
حرکت  با  را  نمایش  صفحه  روی  الفبای  حروف  انتخاب 

انگشت، ابرو و یا حرکت چشم می داد. 
وقتی متنم را می نویسم، آن را به یک ترکیب کننده گفتار 
منتقل می کنم تا نوشتارم تبدیل به صدا شود. اول از یک 
کامپیوتر دسک تاپ بدین منظور استفاده می کردم. بعدا 
دانشگاه کمبریج برای من یک کامپیوتر پرتابل تهیه کرد. 
بنویسم.  دقیقه  در  کلمه   15 روش  این  با  توانم  می  من 
و  کتاب  توانم  می  سیستم  این  از  استفاده  با  همچنین 
 speech synthesizer مقاالت علمی بنویسم. از برنامه
بسیار راضی هستم چون لحن سخنانم را هم تشخیص می 
دهد و باعث ارتباط بهترم با مخاطبین می شود. تنها اشکال 
این برنامه این است که به من لهجه آمریکایی می دهد، 
لهجه  روی  کار  حال  در  سازنده  شرکت  متخصصان  البته 

انگلیسی این برنامه هستند.
در تقریبا تمام دوران بزرگسالی خود درگیر بیماری نورون 
از  مرا  است  نتوانسته  بیماری  این  هنوز  ام.  بوده  حرکتی 
داشتن یک خانواده و یک کار موفق بازدارد. از همسرم ، 
فرزندانم و همه افراد و تشکیالتی که به من کمک کرده 
بیماریم  که  ام  بوده  شانس  خوش  من  سپاسگزارم.  اند، 
خیلی آهسته تر از معمول پیشرفت داشته است. بیماریم 

نشان داد که
هرگز نباید امیدمان را از دست بدهیم.

هرگز نباید امیدمان را از دست بدهیم

ALS از زبان استفان هاوکینگ
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دنیای زیر دست ها
کودك  نابینا، با دستانش به شناخت جهانی می پردازد 
که یک کودك بینا آن را با چشمانش می شناسد. برای 
این کودکان، دانستن جزئیات اشیا بدون آن که آن ها 
را لمس کنند، دشوار است. المسه، شنوایی و بویایی، 
مهم ترین ابزار شناخت برای کودکان کم بینا و نابینا 

به شمار می روند.
را  او  حواس  همه  تا  بکوشید  کودك،  با  بازی  هنگام 
درگیر کنید و محیط پیرامون و ابزار گوناگون را برایش 

توصیف کنید تا به او در شناخت جهان کمک کنید. 
با دو روش دست روی دست و دست زیر دست، آشنا 

شدن با محیط را به کودك خود بیاموزید.

اجسام  با  نابینا  کودکان  کردن  آشنا  تکنیک  دو 
جدید:

دست زیر دست 
برای استفاده از این روش، پشت سر کودك قرار بگیرید 
به طوری که دستان شما و دستان کودك در تماس 
را  خود  دستان  کنند.  حرکت  جهت  یک  در  و  هم  با 
او  ترتیب،  این  به  دهید.  قرار  کودك  دستان  زیر  در 
می تواند حرکت دستان شما را برای لمس اشیا دنبال 

کند.  هنگامی که دستان کودك روی دستان شما قرار 
گرفت لمس شئ تازه را به آرامی آغاز کنید. از کودك 
بخواهید تا حرکت دستان شما را دنبال کند. بکوشید تا 
به آرامی همه بخش های شئ تازه را لمس کنید. دقت 
دست  حرکت  جزئیات  بتواند  کودك  دست  که  کنید 
شما را بر روی شئ دنبال کند. اگر شئ برای کودك 
تازگی داشته باشد، شاید کودك از لمس مستقیم آن 
کمی بهراسد. به همین سبب، با استفاده از روش دست 
آرامش  با  تا  دهید  می  امکان  کودك  به  دست،  زیر 
ناشی از حضور دست شما، به کشف و شناخت آن شئ 
را  این روش، ویژگی های شئ  اجرای  بپردازد. هنگام 

برای کودك توصیف کنید.
دست روی دست

کودك  دستان  روی  بر  شما  دستان  روش،  این  در 
قرار می گیرد و نخست دستان کودك اشیا را لمس 
کمک  کودك  به  نیز،  شما  دستان  حرکت  کند.  می 
کشف  و  لمس  را  شی  های  بخش  همه  تا  کند  می 
اشیا  لمس  برای  کودك  توانایی  که  تدریج  به  کند.  
و درك آن ها بیشتر شد، می توانید کمتر و کمتر با 
دستان خود، او را هدایت کنید. بهتر است دست ها را 

در نزدیکی دستان کودك نگه دارید تا در هنگام نیاز 
دوباره به یاری او بروید.

چند نکته درباره این دو روش:
را  تان  های  دست  و  بگیرید  قرار  کودك  سر  پشت 
در کنار دست های کودك قرار دهید. به ترتیبی که 
دست های شما و کودك تان در یک سو حرکت کند.

دو  این  از  استفاده  با  را  کاری  انجام  که  این  از  پیش 
روش به کودك بیاموزید، خود با چشمان بسته آن را 
یادگیری  امکان  نابینا  کودك  یک  برای  کنید.  تمرین 
از  باید  او  و  نیست  فراهم  دیدن  با  کارها  انجام  روش 
حواس دیگرش برای کشف اجسام استفاده کند. شاید 
الزم باشد تا یک شی را بارها و بارها همراه با کودك 

لمس کنید، بنابراین شکیبا باشید.
جدید  شی  یک  با  آشنایی  برای  کودك  است  ممکن 
این  به  بکشد.  عقب  را  خود  دستان  و  نباشد  آماده 
خواست کودك احترام بگذارید. اما به یاد داشته باشید 
که  اگر کودك همواره از تجربه های تازه بپرهیزد، نمی 
تواند درك و عالقه ای نسبت به جهان به دست آورد.

منبع: سایت کتابک
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برای  کودکان  این  به  کمک  داون  سندرم  های  عروسک  طراحی  اصلی  هدف 
شناخت خود و ایجاد هویت صحیح در آنهاست.

سازنده ی عروسک های سندرم داون امیدوار است که این عروسک ها به کم شدن دید منفی 
مردم نسبت به ناهنجاری های ژنتیکی کمک کنند.

انطباق  به  یافتن راههایی را دارد، که  از زمانی که مادر شده است آرزوی  »لورا مک کنزی« 
کودکش و جامعه کمک کند. کودک او سندرم داون دارد.

مک کنزی که در »هاوایی« زندگی می کند تا به امروز نتوانسته چنین عروسکی را پیدا کند. 
حاال فرزند او ده سال دارد و مک کنزی تازه متوجه شده است که تعداد کمی از عروسک 

سازان در آمریکا و اروپا می توانند رویای او را به واقعیت تبدیل کنند.
فرزند او ناشنوا نیز هست. مک کنزی به دخترش قول داده عروسک هایی که با حروف 

اشاره صحبت می کنند را نیز برای او تهیه کند.
او می گوید به فرزندش گفته است که قرار است عروسک هایی که مثل تو هستند 

را برایت بخرم.
را  ها  این عروسک  اختراعات در آمریکا  از  مخترعین کمپانی  مور« یکی  »دنا 

طراحی کرده است. او قبل از اینکه چشم هایش بر اثر بیماری بسیار ضعیف 
شوند و او را مجبور کنند که در خانه کار کند، معلم کودکان کم توان 

ایجاد  برای  را  بسیاری  های  روش  گوید،  می  او  است.   بوده  ذهنی 
به  انجام  سر  و  کرده  امتحان  داون  سندرم  کودکان  برای  خدمات 

طراحی چنین عروسک هایی رو آورده است.
به وجود  نیاز عظیمی  ادامه چنین می گوید: من دریافتم که  او در 

چنین عروسک هایی در جامعه ی امروز وجود دارد، بیشتر مردم 
بر کامل بودن تاکید بسیاری دارند. وقتی کودکان 
سندرم داون عروسک هایی مانند »باربی« را برای 

بازی کردن در اختیار دارند، نمی توانند خودشان 
را بشناسند، و به چیزی نیاز دارند که خود را با آن 

همسان کنند.
در  مهمی  نقش  ها  بازی  اسباب  دانیم  می  که  همانطور 

شناخت و درک کودک از خود ایفا می کنند.  
را  خود   , ها  عروسک  این  با  توانند  می  راحتی  به  دهان آنها   : کنند  شناسایی 

کوچک آنها ، شکل بادامی چشم ها، دست و پا کوتاه، فضاهای بزرگ بین انگشتان پا. بازی کردن با 
آنها می تواند به خود آگاهی کودک داون کمک کند . هنگامی که عروسک خود را می شناسند، می 

توانند معنای من را درک کنند.
این عروسک ها مشخصات زیر را از سندرم داون به نمایش می گذارند:

گوش ها: گوش ها ی کوچک که در پایین سر قرار گرفته اند و یک چین خوردگی در قسمت باالی 
خود دارند.

دهان: بسیار کوچک.
زبان: زبان این عروسک ها از دهانشان بیرون آمده است. در سندرم داون معموال به دلیل کوچک بودن 

دهان، زبان بیرون می ماند.
انگشتان: کوتاه و قطور.

چشم ها: بادامی شبیه مغول ها.
دست ها: چروک های افقی در کف دست ها.

انگشتان پا: فاصله بزرگی بین انگشت اول و دوم وجود دارد.
سر: پشت سر صاف است.

بینی: از پیشانی تا سر بینی انحنایی وجود ندارد و این دو کامال صاف به هم متصل  شده اند.

ترجمه : نفیسه قدوسی

عروسک من
عروسک های سندرم داون
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نارگیل بخورید
یک رژیم غنی از روغن نارگیل نه تنها می تواند چربی های بدن را آب کند بلکه 
نارگیل  روغن  می کند.  محافظت  انسولینی  مقاومت  برابر  در  بدن  از  همچنین 
حاوی اسیدهای چرب با زنجیره متوسط است که می توانند چربی های بدن را 
کاهش دهند. به گفته متخصصان، چاقی و مقاومت انسولینی، دو فاکتور اصلی 
انسولینی وضعیتی است که  نوع دوم هستند. مقاومت  بیماری دیابت  بروز  در 
در آن سلول ها توانایی خود را در واکنش به انسولین از دست می دهند و دچار 

اختالل می شوند.
متخصصان مرکز پزشکی انستیتو »گاروان« در سیدنی نحوه متابولیسم چربی 
و مقاومت انسولینی، در موش های آزمایشگاهی را پس از مصرف روغن نارگیل 
مورد بررسی قرار دادند. پزشکان می گویند: اسیدهای چرب با زنجیره متوسط در 
بدن کامال متفاوت از چربی های معمولی موجود در رژیم غذایی عمل می کنند و 
به همین خاطر روغن نارگیل قادر است چربی های معمولی در بدن را آب کند.

پوکی استخوان 
نگیرید 

فرآیند هیدراته کردن که باعث تبدیل روغن 
می  جامد  های  روغن  به  مایع  نباتی  های 
ویتامین  برخی  رفتن  بین  از  موجب  شود، 
های طبیعی روغن و کاهش تراکم استخوان 

می شود.
نشان  پزشکی  علوم  پژوهشگران  بررسی 
کاهش  در  غذایی  ماده  نوع  سه  دهد،  می 
تاثیر  استخوان  پوکی  ایجاد  و  بدن  کلسیم 

زیادی دارند.
ترین  مهم  از  یکی  نمک  محققان،  گفته  به 
ازای  به  که  است  استخوان  پوکی  عوامل 
میلی  آن،40  گرم  میلی  هر2۳00  مصرف 

گرم کلسیم بدن از دست می رود.
پژوهشگران، یکی از موثرترین روش ها برای 
خوردن  از  پرهیز  را،  مصرفی  نمک  کاهش 

غذاهای فرآوری شده می دانند.
پژوهشگران چربی های هیدروژنه را دومین 
استخوان  پوکی  ایجاد  در  موثر  غذایی  ماده 

می دانند.
فرآیند  دهد،  می  نشان  اخیر  های  پژوهش 
های  روغن  تبدیل  باعث  که  کردن  هیدراته 
شود،  می  جامد  های  روغن  به  مایع  نباتی 
های  ویتامین  برخی  رفتن  بین  از  موجب 
طبیعی روغن و کاهش تراکم استخوان می شود.

های  نوشابه  مصرف  پژوهشگران،  گفته  به 
که  است  غذایی  مهم  عامل  سومین  گازدار، 
در ایجاد پوکی استخوان تاثیر بسزایی دارند.

فسفریک  اسید  از  اغلب  گازدار  های  نوشابه 
تهیه می شوند که باعث دفع کلسیم از ادرار 

می شود.

دانشمندان آمریکایي در بررسي هاي اخیر خود دریافته اند دادن یک عروسک به 
کودکان به هنگام خواب مي تواند احتمال بروز مرگ هاي در حین خواب را تا 90 
نتایج دانشمندان سندروم هاي 185  این  .به منظور دریافت  درصد کاهش دهد 
کودك را که به صورت نابهنگام و در حین خواب جان خود را از دست داده بودند 
تا عوامل  با ۳12 کودك سالم مقایسه کردند  مورد آزمایش قرار دادند و آنها را 

خطرساز را در آنها پیدا کنند. 
نشریه تخصصي پزشکي بریتانیا در این باره نوشت: ناسازگاري هاي محیط پیرامون 
در  نابهنگام  هاي  مرگ  بروز  در  چشمگیري  تاثیرات  تواند  مي  که  است  عاملي 

کودکان به هنگام خواب ایجاد کند.
دانمشندان بر این باورند خوابیدن کودك به همراه یک عروسک مي تواند به آنها 
قابل  با مشکل  به آساني تنفس کنند و در خواب  تا در حین خواب  کمک کند 
مالحظه اي مواجه نشوند. محققان بریتانیایي با استقبال از این مطالعات جدید 
بر این باورند که استرس و فشار هاي عصبي نیز مي توانند تاثیرات زیادي را از 
خود برجاي بگذارند. از جمله ناسازگاري هاي محیط پیرامون که مي تواند مرگ 
کودکان را در خواب به دنبال داشته باشد، سیگار کشیدن پدر و مادر در خانه 
است. کارشناسان پیشنهاد مي کنند به منظور جلوگیري از مرگ هاي شب هنگام 
در کودکان، والدین باید آنها را به پشت بخوابانند و هرگز در نزدیکي آنها سیگار 
نکشند. محل خواب کودك باید خنک باشد و سر او هرگز نباید به وسیله پتو یا 

ملحفه پوشیده شود.

عروسک، مرگ کودکان را به هنگام 
خواب کاهش مي دهد
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بر اساس نظرات پروفسور »رابرت پراواین« استاد دانشگاه مریلند 
سرایت  قابل  عادي  غیر  اي  گونه  به  خمیازه  و  خنده  درآمریکا، 
هستند. تنها مطالعه درباره خمیازه کافیست تا شما نیز تمایل به 
آن پیدا کنید. وي بر این عقیده است که خمیازه کشیدن از نظر 
فعالیت  شدن  همزمان  باعث  که  است  باستاني  رفتاري  تکاملي، 
هاي گروهي جانداران مي شده است . براي مثال در بابونها چهار 
بار خمیازه کشیدن سرپرست گروه نشانه آن است که اعضا باید 
براي گذراندن شب اطراق کنند. خمیازه یک بازتاب است و شما 
از  رفتار عالمتي  این  را متوقف کنید.  آن  راحتي  به  توانید  نمي 
تغییر حالت میان هوشیاري و خواب آلودگي و همچنین بر عکس 
است. به همین دلیل است که افراد اغلب در ساعات قبل از خواب 
و بعد از بیداري خمیازه مي کشند.  به گفته پروفسور پراواین، 
 خمیازه کشیدن هیچ ارتباطي با کسب اکسیژن بیشتر براي فرد 
ندارد. همان قدر که فرد در حضور مقادیر باالي اکسیژن درفضاي 
نیز  آن  بودن  پایین  هنگام  در  کشد،  مي  خمیازه  خود  پیرامون 

خمیازه کشیده مي شود.

آیا خمیازه مسری 
است؟

جالب است بدانید هر سال هزاران نفر هنگام حمام کردن با آب 
بسیار داغ جان خود را از دست مي دهند.

در  درجه   45 از  باال تر  دماي  در  معتقدند  ژاپني  پژوهشگران 
حرارت بدن و تنفس انسان تغییراتي به وجود مي آید که احتمال 
این حالت  افزایش مي دهد. در  را  بیهوشي  و  تنفسي  اختال ال ت 
منقبض  نیمه  خوني  رگهاي  و  یابد  مي  کاهش  قلب  خونرساني 

مي شوند.

حمام خیلی داغ و مرگ

استفاده از ماهي براي 
بینایي بهتر نوزادان

تحقیق جدید دانشگاه »بریستول« نشان داد زنان باردار اگر در دوران 
بهتري  بینایي  از  نوزادان آن ها  بارداري، ماهي هاي روغني بخورند، 

برخوردار خواهند شد. 
کنند  استفاده  روغني  ماهي  وعده  یک  از  هفته  هر  اگر  باردار  زنان 

چنین نتیجه اي مي گیرند.
تحقیق دیگري نیز مي گوید: کودکاني که از شیر مادر استفاده مي کنند 

بینایي بهتري دارند.
گوشت  و  مادر  شیر  در  موجود  هاي  پروتئین  گویند:  مي  محققان 

ماهي هاي روغني، مغز کودکان را فعال مي کند.

کلم بروکلی و سس قرمز، دشمن سرطان

اگر دنبال به دست آوردن ویتامین حقیقی کلم بروکلی هستید، بهتر است کلم 
بروکلی را با این چاشنی میل کنید.

کلم بروکلی و سس قرمز هر کدام دارای خاصیت فراوان و ضد سرطانی هستند 
که مصرف این دو ماده ضدسرطانی با هم این خاصیت را چند برابر می کند. 

دکتر نیستانی، مدیر آزمایشگاه ارزش های تغذیه ای کشور با بیان این مطلب 
گفت: ماده موجود در سس گوجه  فرنگی که قرمز رنگ بوده و »لیکوپن« نام 
دارد از انواع »کارتینوئیدها« بوده که دارای خاصیت آنتی  اکسیدانی بسیار قوی 
است و مطالعات نشان می دهد جوامعی که به هر شکلی لیکوپن زیاد مصرف 
می کنند وقوع سرطان بخصوص سرطان پروستات در مردان به طور محسوسی 

کاهش می یابد.
دارای خواص  این که  بروکلی ضمن  افزود: خانواده کلم و بخصوص کلم  وی 
هم  گوارش  دستگاه  کار  تنظیم  در  هستند  فیبر  جمله  از  سبزی ها  عمومی 
موثرند، همچنین شامل ترکیبات ضد سرطانی به خصوص سرطان روده و کبد 
و دستگاه گوارش می باشند به طوری که مصرف هر دوی آنها این خاصیت را 

افزایش می دهد.
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آموزش مبتالیان به اختالالت حرکتی و 
ناتوانی های جسمانی

افراد مبتال به ناتوانی های جسمانی به دو علت در زندگی مبارزه می کنند: یکی به 
خاطر چیرگی بر محدودیت های جسمانی و دیگری بخاطر اینکه مورد پذیرش دیگران 

قرار گیرند.
واکنش افراد مبتال به اختالالت حرکتی به نوع ناتوانی، بستگی به واکنش اطرافیان، 
والدین، اولیای مدرسه و افراد اجتماع دارد. این کودکان اگرچه مراحل سختی را به 
علت ناتوانی می گذرانند ولی باید به آنها آموزش داد که چطور مسئله را قبول کرده و 
با آن کنار بیایند بدون اینکه واکنش های افسردگی ، تمایالت خودکشی، پرخاشگری، 

حالت انتقام گیری و خرابکاری در آنها به وجود بیاید.
1. واکنش افراد اجتماع باید طوری باشد که کودك را با تاسف نگاه یا طرد نکنند، بلکه 
او را مانند کودکی عادی تلقی کنند و با او رفتاری عادی داشته باشند تا کودك اعتماد 

به نفس بیشتری یافته و سعی کند ضمن عدم وابستگی به ضعف خود غالب شود.

2. همچنین گماردن اکثریت آنها در کارهایی که در حد توانایی باعث پیدایش اعتماد 
به نفس و احساس عدم وابستگی به دیگران می شود.

۳. برای سازگاری بیشتر با این افراد با محیط منزل و اجتماع و پیشرفت تحصیلی هم 
تراز افراد عادی، آموزش می بایست کامال تدریجی و به مرور صورت گیرد.

4. آموزش از معلومات به سمت مجهوالت باشد و به تفاوت های فردی توجه شود.
5. در یک محدوده ی زمانی فقط یک دستور العمل ارائه شود نه بیشتر.

6. پس از انجام صحیح یک مرحله، کودك بالفاصله تشویق گردد. 
7. آموزش انفرادی فقط در افرادی اجراء شود که دچار ناتوانی های شدید جسمانی 
از  بایست  امکان می  تا حد  نکنید که  فراموش  اند  بیمارستان بستری  یا در  هستند 
افراد  به  کودك  نزدیکتر شدن  باعث  امر  این  نمود.  جلوگیری  کودك  بستری شدن 

خانواده و اجتماع می شود. 
امر در  این  افراد عادی تحصیل کند.  با  8. همچنین توصیه می شود فرد معلول 
کاهش افسردگی، گوشه گیری، پرخاشگری و بهبود تعامالت روزانه موثر می باشد.

معلول  شاگردان  با  کردن  کار  برای  فعال  و  باهوش  شاگردان  از  است  بهتر   .9
استفاده شود. مطالعات نشان داده است، مراکز اجتماعی بزرگ به مراتب 
قدرت  پیدایش  در  ناتوان  فرد  به  و  بوده  کوچک  مراکز  از  جلوتر 
درك، انگیزه ی کار و تجدید قوای روانی و جسمانی کمک 

شایانی می کند.
کودك  هر  برای  است  ممکن  که  آنجا  تا   .10
حد  در  را  زندگی  محیط  و  آموزش  استثنائی 

طبیعی فراهم کنید.
این امر موارد زیر را طلب می کند:
- پذیرش فرد معلول توسط خانواده .

- به جای مقصر جلوه دادن یکدیگر در معلولیت 
مهارت های  بهبود  و  پیشرفت  در  فرزند، سعی 

فردی اجتماعی کودك.
با  برابر  و  ایجاد حق و حقوق جدید، عادالنه   -

افراد عادی برای معلولین از سوی مسئولین
- ایجاد رشته های دانشگاهی در راستای کشف 
های  معلولیت  درمان  برای  علمی  های  روش 

ناشناخته
به  نوین  تکنولوژی  و  آموزش  بکارگیری   -
پس  از  تنهایی  به  بتوانند  معلولین  که  صورتی 
مشکالتشان برآیند  و برای رسیدن به این هدف 
مهندسان  و  معلولین  میان  تعامل  بایست  می 
پزشکی افزایش یابد، تا دستگاه هایی مفیدتر و 

قابل استفاده تر ساخته شوند.
- ممنوعیت ساختن فیلم هایی که معلولیت را 
می  قلمداد  مجرمان  و  بزهکاران  قاتالن،  جزای 

کنند.

ترجمه: فاطمه کارگری
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اختراع پاهای بیونیکی 

تاریخچه پروتزهای فک و صورت

سلول هاي چشم  تنظیم کننده ساعت بدن

تکنولوژی بلوتوث در اندام مصنوعی



دو مخترع نیوزیلندی می گویند اولین پاهای روباتیک برای کمک به راه رفتن 
افراد مبتال به فلج دو پا را ساخته اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پاهای بیونیکی برای اولین بار روز پنجشنبه 15 ژوئیه 
در انظار عموم بر روی هایدن آلن، 2۳ ساله، که از پنج سال پیش پس از یک حادثه، از 

سینه به پایین فلج شده است، مورد آزمایش قرار گرفت.
آلن گفت: تجربه ایستادن و راه رفتن با اتصال این پاهای بیونیکی فوق العاده بود و او 

دوباره احساسی همانند یک انسان طبیعی را تجربه کرد.
او به خبرنگاران گفت: این که بتوان در حالت ایستاده با افراد دیگر در همان سطح نگاه 

آنان صحبت کرد، از جنبه اجتماعی برای فرد معلول بسیار سودمند است.
مخترعان این وسیله، »ریچارد لیتل« و »رابرت ایروینگ« که در دهه 1990 از اسکاتلند 
به نیوزلند مهاجرت کردند، هفت سال پیش به این ایده رسیدند و 7.1 میلیون دالر 

برای تولید این پای بیونیک خرج کردند.
مخترعان برای ساختن این اسکلت خارجی روباتیک ۳8 کیلوگرمی که با جوی استیک 
کنترل می شود، و رکس )Rex(  نامیده می شود، از فیلم »بیگانه ها« الهام گرفتند که 
در آن شخصیت اصلی فیلم »ریپلی« برای مقابله با بیگانه های فضایی، سوار یک اسکلت 

خارجی روباتی می شود.
خود  سایت  وب   در  مخترعان  این 
جایگزین  یک  رکس  می نویسند: 
رفتن  راه  و  ایستادن  برای  واقع گرایانه 

بدون صندلی چرخدار است.
می دهد  امکان  کاربر  به  وسیله  »این 
که از پله ها باال رود، بنشیند ، بایستد 
حرکت  پهلوها  و  جلو  عقب،  به  و 
روی  افراد  برای  فرصتی  و  کند 
که  می آورد  فراهم  چرخدار  صندلی 

می خواهند راه بروند.«

 150000 هنگفت  قیمت  با  رکس  اما 
در  تنها  و  است  آمده  بازار  به  دالری 
نیوزیلند قابل دسترس است، اما مخترعان 
جهان  سراسر  در  آینده  سال  اند  گفته 

فروخته خواهد شد.
پای  این  سازنده  بیونیک،  رکس  شرکت 
مکانیک-  مهندس   25 اکنون  بیونیکی، 
را در  نرم افزار  و  الکترونیک )مکاترونیک( 
استخدام دارد، و معتقد است در سال های 
از  بیش  محصول  این  برای  تقاضا  آینده 
از  آنها  و  گرفت  خواهد  پیشی  آن  عرضه 
که  داده اند  انجام  بررسی هایی  اکنون  هم 
نشان می دهد که افراد تا 250000 دالر 

برای این وسیله خواهند پرداخت.

همشهری آنالین

اگر از شما  می پرسیدند وجه مشترک یک جفت پای مصنوعی با اختراع پاهای بیونیکی 
تلفن همراه چیست، احتماال جواب می دادید »هیچ«. و حق هم 

داشتید ... البته تا امروز.
ساخته  فلز،  تا  گرفته  چوب  از  مختلف،  خام  مواد  از  مصنوعی  پاهای 
تا  اند  کوشیده  ها  نسل  تمام  در  مصنوعی  اندام  متخصصان  شوند.  می 
ظاهر و کارکرد دست و پاها را طبیعی تر سازند. در این حین، این ابزار 
اندام  ارتوپدی و  ایسلندی  اینک یک کمپانی  هم پیچیده تر می شوند. 
مصنوعی به نام »آسور« این امر را به شکل چشمگیری ارتقا داده است. 

مصنوعی  زانوهای  کند:  می  متمایز  را  شرکت  این  محصوالت  عامل  دو 
و  ایجاد حس  برای  مصنوعی  هوش  تکنولوژی  از  شرکت  این  قدرتمند 
انطباق با تغییرات فشار یا زاویه در حین حرکات عضو قطع شده بهره می 
برد. البته کامپیوتری شدن فی نفسه، جهش بزرگی نسبت به کارایی سایر 
اندام های مصنوعی به شمار نمی آید، اما با افزودن این قابلیت به دستگاه 
بلوتوثی  ابزار  این  نو رقصید.  گام هایی  با  توان  پا می  بلوتوثی روی مچ 

حرکات یک پا را با حرکات پای دیگر هماهنگ می کند. 
شده  قطع  عضو  یک  فقط  ی  استفاده  برای  تکنولوژی  این  امر،  بدو  در 
طراحی شده بود. در شکل بندی ابتدایی، یک عضو مصنوعی  حدودا 4 
کیلوگرمی می توانست حرکات یک پای گوشتین و زنده را تقلید کند. اما 
وقتی با دو پای قطع شده روبروییم، ابزار بلوتوثی باید نوعی »همزمانی« 
پاها با یکدیگر را ایجاد کند. چون در چنین شرایطی گام های اول و دوم 

قدم فرد مصرف کننده معموال شل و ناموزون است. 
»جیسون های اسمیت«، کمک استاد مهمان در دانشکده ی توانبخشی 
جسمی دانشگاه فلوریدای جنوبی، می کوشد تا این نقض را برطرف کند. 
واحد آموزشی ایاالت متحده بودجه ای یک میلیون دالری در اختیار او 
قرار داده تا با بررسی روش های ارتقای کارکرد اعضای مصنوعی جدید، 
موفقیت  به  او  تحقیقات  اگر  کند.  طراحی  نرمتری  رفتن  راه  شیوه-ی 
برسند، دست و پاهای مصنوعی می تواند به تولید انبوه برسند و حس 
آزادی تازه ای به بیش از 40 انسانی ببخشند که اینک در سراسر جهان 

از این وسیله استفاده می کنند. 
کاربران اعضای مصنوعی قدیمی تر، زود خسته می شوند. چون حرکت 
دادن یک تکه چوب بزرگ یا میله فلزی، به کوششی بسیار و نیز کمی 
کوتاه شدگی در ماهیچه ی آسیب دیده نیاز دارد. اما موتورهای تعبیه 
شده در این ابزار بلوتوثی بیشتر کار را انجام می دهند. در نتیجه کاربران 
می توانند بدون صرف انرژی زیاد کارهایی خیلی بیش از قبل انجام دهند. 
البته هر تکنولوژی جدید چالش هایی هم پیش رو دارد که باید به آنها 
این  از  یکی  نیستند.  مستثنا  نیز  تازه  مصنوعی  اعضای  این  و  پرداخت 
اعال حدود  پای مصنوعی  امروزه یک جفت  هاست.  هزینه  بحث  موانع، 
20 هزار دالر هزینه دارد، اما قیمت محصوالت شرکت آسور نزدیک به 
120 هزار دالر است و این خارج از حد توان پرداخت اکثر کاربران است. 
کنند،  پاها کمک می  به حرکت  که  موتورهایی  قدرت  تنظیم  به عالوه 

دشوار است.
کاربر می شوند  نیاز  مورد  انرژی  موتورها موجب ذخیره ی  این  اگرچه 
اما در مواردی نادر تاثیرات نامطلوبی هم به جا گذاشته اند. مثال برخی 
تکان های  ایستادن،  برای  اند که هنگام تالش  کاربران   گزارش کرده 
زانویی شدیدی داشته اند. همچنین به علت وجود مخزن انرژی جاسازی 
شده در درون دستگاه، باید این ابزار را در طول شب شارژ نمود. یعنی 
هنگام یک شبگردی طوالنی مدت، یا باید دستگاه را هر از گاهی از بدن 

جدا کرد و یا کال آن را توی خانه جا گذاشت.       

ترجمه: شیوا مقانلو 

تکنولوژی بلوتوث 
در اندام مصنوعی
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نمایش نور جادویی 

ابزار توانمندسازی افراد کم بینا

تعادلی  پاهای خویش  که روی  است  افرادی  مناسب  این چرخ دستی 
هر  با  متناسب  آن  شیک  های  رنگ  و  ای  لوله  استیل  روکش  ندارند. 
بست،  یک  از  استفاده  با  توان  می  آن،  مدل  به  بسته  و  است  منزلی 

ارتفاع و زاویه ی دسته ها را تنظیم کرد.
چرخ های زیرین به قطر 75 میلی متر، حرکت راحت را فراهم می کنند. 
هستند.  گرما  برابر  در  مقاوم  و   ABS پالستیک  جنس  از  ها  قفسه 
همچنین کمی لبه دارد که مانع ریختن اقالم می شود. یک قالب هم در 

پشت قرار دارد که برای حمل بسته های شخصی مناسب است. 
این وسیله برای حمل و نقل غذاها یا سایر اقالم سنگین نیز مفید است 

و به اندازه ی کافی مقاومت دارد که وزن کاربر را تحمل کند.

گردآوری و ترجمه: معصومه آِمدی

 با فشردن دگمه ی زرد و احساس ارتعاش مالیم در زیر دست، نمایش 
نور جادویی شروع می شود. رنگ ها روی سطح مشکی نمایان می گردند 
تغییر  برای  و موسیقی شاد شنیده می شود. یک دسته ی خارجی هم 

توانایی ها وجود دارد.

گوی حساس اسباب بازی 
ویژه ی کودکان کم بینا

تشدید  را  حسی  آگاهی 
می کند. زمانی که فرد هر 
اسباب بازی یا وسیله ای را 
فعال می کند، کلید محرک 
حس  بصری،  و  لمسی 
ای  العاده  فوق  ی  المسه 
کوچک  کند.  می  ایجاد  را 
بخش  هر  روی  فشار  ترین 
را  بازی  اسباب  بخشها،  از 
حالی  در  کند  می  فعال 
ارتعاش  احساس  یک  که 
کند.  می  ایجاد  نیز  مالیم 
راحتی  به  رنگارنگ  نقاط 

می چرخند. رنگ ها هم متنوع هستند.

چرخ دستی با دسته های 
حلقه ای
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در  قرارگیري  جایگاه   ، سایز  حسب  بر  ها  سمعک 
تقسیم  کلي  دسته   5 به  تقویت صدا  میزان   ، گوش 

مي شوند:
1- سمعک پشت گوشي  
2- سمعک داخل گوشي

3- سمعک جیبي
4- سمعک عینکی  

CRT  5- سمعک

 1- سمعک پشت گوشي
سمعک هاي پشت گوشي شامل یک جلد پالستیکي مقاوم 
قالب  یک  به  و  گیرد  مي  قرار  گوش  الله  پشت  که  است 
که در قسمت گوش خارجي قرار مي گیرد، متصل است. 
و  شود  مي  منتقل  قالب  به  لوله  طریق  از  صداي سمعک 
سپس به گوش مي رسد. این گروه از سمعک ها به دلیل 
مناسب  سني  هاي  رده  تمام  براي  استفاده،  در  سهولت 
هستند. کم شنوائیهاي مالیم تا عمیق را پوشش مي دهند. 
بهترین سمعک براي کودکان و اطفال هستند زیرا قابلیت 

اتصال به وسایل کمک شنوایي مانند FM را دارند.
هاي  سمعک   ، گوشي  پشت  هاي  سمعک  تحول  آخرین 
سمعک  هستند.   )Open Fitting( باز  گوش  فیتینگ 
هاي Open Fitting سمعک هاي بسیار کوچکي هستند 
که دیده نمي شوند و پشت الله گوش قرار مي گیرند. حتي 
از سمعک هاي داخل گوشي نیز کمتر دیده مي شوند. صدا 
در این سمعک ها از طریق لوله اي به نازکي یک تار مو 
به صورت امواج الکتریکي به دریافت کننده ای که داخل 
رسیور  سپس  و  شود  مي  منتقل  است  گرفته  قرار  گوش 
مستقیماً امواج صوتي را به گوش مي رساند. به دلیل انتقال 
 Open Fitting مستقیم صدا به گوش در سمعک هاي
به دلیل اینکه  ،از کیفیت صداي بهتري برخورداند. ضمناً 
وجود  به  انسداد  اثر  بنابراین  ندارند  قالب  ها  سمعک  این 
نمي آورند و از این جهت مناسب ترین سمعک براي کم 
امکان  افراد  این   به  و  هستند  باال  فرکانس  هاي  شنوائي 

حداکثر استفاده از باقیمانده شنوایي طبیعي را مي دهد.
2- سمعک هاي داخل گوشي

این سمعک ها در گوش خارجي قرار مي گیرند. این گروه 
از سمعک ها سفارشي هستند و از نظر اندازه به سه دسته 

تقسیم مي شوند:
)In The Ear )I.T.E الف ( داخل گوش 

 In The Canal ب ( داخل کانال  
))I.T.C

 Completely ج ( کامالً  داخل کانال
 )In The Canal )C.I.C

 الف ( داخل گوشي 
جلد  در  قطعات  ها  سمعک  این  در 
کوچکي قرار گرفته اند. این سمعک در 
گوش خارجي جاي مي گیرد و بخشي 
هاي  شنوائي  کم  براي  شود.  مي  گوش  کانال  وارد  آن  از 
مالیم تا شدید مورد استفاده قرار مي گیرد. اصوات از طریق 
رسیور )بلند گو( به کانال گوش هدایت مي شود. کنترلها 
این سمعک نسبت مدلهاي پشت گوشي کوچکتر  و ولوم 

)Open Fitting است )به جز سمعک هاي
ب ( داخل کانال 

تمامي قطعات این سمعک ها در جلد کوچکي نصب مي 
شوند که از ابتداي کانال گوش شروع مي شود و به سمت 
به سمت  از طریق رسیور  اصوات  دارد.  ادامه  کانال  داخل 
پرده گوش هدایت مي شوند. این نوع سمعک از سمعک 
درون صدفه کوچکتر است و براي کم شنوائي هاي مالیم و 

متوسط و نسبتاً شدید مورد استفاده قرار مي گیرد.
ج ( سمعک کامال ً داخل کانال 

تمامي قطعات در جلد کوچکي قرار دارند که کامال ً داخل 
کانال گوش جاي مي گیرد )نامرئي( رسیور نیز در کانال 
را  سایز  کوچکترین  ها  این سمعک  گیرد.  قرار مي  گوش 
سایر  و  باطري  براي  که  کمتري  فضاي  دلیل  به  و  دارند 
مناسب  عمیق  و  شدید  هاي  افت  براي  دارند،  قطعات 
نیستند زیرا این دسته ازکم شنوایان نیاز به سمعک هاي 

قویتر دارند.
به طور کلي استفاده از سمعک هاي داخل گوشي )هر سه 
دسته آن ها( براي اطفال توصیه نمي شود زیرا قرار گیري 
آنها در گوش اطفال و کودکان به راحتي استفاده از سمعک 
پشت گوشي نیست. ضمن اینکه مرتباً با رشد کودك الزم 

قالب )پوسته سمعک( مرتباً تعویض شود.
 3- سمعک جیبي

درون  کننده  تقویت  و  میکروفون   ، سمعک  نوع  این  در 
محفظه اي نصب شده که در داخل جیب قرار مي گیرد.

رسیور آن توسط سیمي به سمعک متصل مي شود و به 
وسیله قالب داخل گوش فرد قرار مي گیرد.

قرار  استفاده  مورد  عمیق  تا  متوسط  کم شنوائیهاي  براي 
مي گیرد. امروزه استفاده از این سمعک معمول نیست و

در مواردي براي آن دسته از کم شنوائیها ي عمیق تجویز 
مي شود که امکان استفاده از انواع دیگر را ندارند.

 4-  سمعک عینکي
تمام قطعات سعک داخل دسته عینک جاسازي مي شود. براي 

موارد خاصي استفاده دارد که خارج از حوصله این
بحث است. کم شنوائیهاي مالیم تا شدید را پوشش مي دهند.

CRT   5-  سمعک 
پشت  هاي  سمعک  مشابه  ها  سمعک  این  اول  نگاه  در 
گوشي هستند اما تفاوت اصلي آنها با سمعک پشت گوشي 
این است که رسیور )بلندگو( این سمعک ها در کانال گوش 
لوله  جایگزین  بسیار ظریف  و یک سیم  است  گرفته  قرار 

قالب موجود در سمعک هاي پشت گوشي شده است.
انواع  سایر  به  نسبت  هایي  برتري   CRT های  سمعک   

سمعک هاي داخل گوشي و پشت گوشی دارند.
 مورد اول این است که در سمعک هايCRT  صداي صاف 
تر با کیفیت بهتر نسبت به انواع مرسوم پشت گوشي در 
اختیار بیمار قرار میگیرد. به این دلیل که در سمعک هاي 
رایج پشت گوشي سیگنال تقویت شده از طریق رسیوري 
و  شود  مي  تولید  است  گرفته  جاي  سمعک  بدنه  در  که 
سیگنال )صداي( تولید شده توسط رسیور از طریق لوله اي 
به قالب گوش منتقل مي شود و در گوش شنیده مي شود. 
اما در سمعک هاي CRT رسیور خارج از بدنه سمعک و 
مستقیما« در کانال گوش قرار مي گیرد بنابراین سیگنال 
تقویت شده سمعک پس از رسیدن به رسیور بدون واسطه 
و به طور مستقیم وارد گوش فرد مي شود که در نتیجه 
آن بیمار، صدایي بدون اعوجاج و با کیفیت بهتر  دریافت 

مي کند.
انواع  سایر  به  نسبت    CRT هاي  سمعک  دیگر  برتري 
سمعک ، سایز کوچک آنهاست. در واقع سمعک هاي پشت 
گوشي کوچکي هستند که کامال پشت الله گوش قرار مي 
گیرند  پنهان مي شوند( و سیمي که رسیور سمعک را به 
رسیور قرار گرفته در گوش وصل مي کند، بسیار ظریف و 
کامال ناپیدا است. از این جهت این گروه از سمعک ها یکي 
از قابل قبول ترین انواع وسایل کمک شنوایي از نظر زیبایي 

شناختي هستند.
 سومین برتري سمعک هاي CRT این است که آمیخته 
خالف  بر  یعني  هستند.    Open Fitting تکنولوژي  با 
گیري  قالب  به  نیاز  مرسوم  گوشي  پشت  هاي  سمعک 
آزرده  انسداد  اثر  از  کننده،  استفاده  فرد  بنابراین  ندارند، 
نمیشود زیرا بدون انسداد کانال رسیور در گوش قرار مي 
شنواییهاي  کم  براي  گزینه  بهترین  بابت  این  از  و  گیرد  

فرکانس باال هستند.
وقوع  امکان  عدم   CRT هاي  سمعک  برتري  چهارمین   
فیدبک به دلیل فاصله زیاد بین میکروفون )که داخل بدنه 
سمعک قرار گرفته است( و رسیور سمعک )در کانال گوش 

قرار مي گیرد( است.
دیجیتال  کامال   CRT هاي  سمعک  است  ذکر  به  الزم 
هستند و از آخرین تکنولوژي هاي سمعک هاي دیجیتال 

بهره مند هستند.

موسسه پژوهشی علوم شنوایی کاشن
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سلول هاي چشم  تنظیم 
کننده ساعت بدن

همان طور که ساعت به زندگي انسان نظم بخشیده است و زمان انجام فعالیت هاي مختلف را 
به ما یادآوري مي کند، بدن انسان نیز از یک ساعت دروني برخوردار است که نوعي سلول در 
چشم وظیفه تنظیم آن را بر عهده دارد. این سلول ها در شرایط کم نور، ساعت دروني بدن را 

تنظیم مي کنند.
ساعت دروني بدن چرخه شبانه روزي تمامي فعالیت هاي بدن را از چرخه خواب و بیداري 
گرفته تا اشتها و میزان هورمون ها تنظیم مي کند. در این میان، نور که از طریق چشم ها به 
مغز مي رسد، این ساعت ها را تنظیم مي کند، اگر چه هیچ کس نمي داند چگونه این فرایند 

اتفاق مي افتد.
کالیفرنیاي  دانشگاه  دانشمندان  همکاري  با  هاپکینز«  »جانز  بیمارستان  محققان  اکنون  اما 
جنوبي و کورنل بخشي از این راز را گشوده اند. آنها در بررسي هاي خود دریافتند سلول هاي 
میله اي )یکي از سه نوع سلول حساس به نور بسیار پیچیده موجود در شبکیه چشم( تنها سلول 

هاي مسوول تنظیم ساعت دروني بدن در شرایط کم نور هستند.
این پژوهشگران همچنین دریافته اند این سلول هاي میله اي که به خاطر استوانه اي شکل 
بودن به این نام خوانده مي شوند، همراه با سلول هاي مخروطي و دیگر سلول هاي شبکیه، 
ساعات دروني بدن را در شرایط پرنور درخشان تنظیم مي کنند. نتایج این تحقیقات در نشریه 

نوروساینس منتشر شده است.
»سامر هاتار« محقق بیمارستان جانز هاپکینز با اشاره به شگفت انگیز بودن این یافته ها از 
جهات مختلف مي گوید: پیش از این تصور مي شد که چرخه هاي شبانه روزي فقط در شرایط 

نسبتا پرنور تنظیم مي شود که یافته هاي جدید این امر را تایید نمي کند.
دوم آنکه مي دانستیم زماني که این سلول هاي میله اي در برابر نور بسیار روشن قرار مي گیرند، 
بي رنگ و غیرکارآمد مي شوند. از این رو تصور مي شد که این سلول هاي میله اي در تنظیم 
ساعت دروني بدن در نور زیاد نقشي ندارند. اما کشف جدید این تصور را رد می کند و حاکي 

از نقش موثر این سلول ها در تنظیم ساعت دروني بدن است.
ایرنا

فناوری اطالعات و ارتباطات 
در خدمت معلوالن

کنترل موس کامپیوتر توسط زبان
 برای افراد معلول

به  که  است  مغناطیسی  کنترل  دستگاه  یک  زبانی«  انداز  راه  »سیستم 
روی  بر  را  کامپیوتر  زبان خود موس  توسط  تا  کند  معلوالن کمک می 
صفحه مانیتور حرکت دهند. این وسیله که برای اولین بار در سال 2008 
ابداع شد به اندازه یک دانه کوچک برنج است که بر روی زبان معلول قرار 
می گیرد. فرد معلول با حرکت دادن زبان خود جهت حرکت موس بر 

روی مانیتور را تعیین می کند.
کمکی  وسیله  نخاعی  ضایعات  به  مبتالیان  برای  ویژه  به  دستگاه  این 
که  کنترلی  های  که سیستم  دلیل  این  به  شود.  می  محسوب  مناسبی 
برقرار  ارتباط  با مغز  از طریق نخاع  پا نصب می شوند  بر روی دست و 
می کنند، در حالیکه سیستم راه انداز زبانی توسط زبان کنترل می شود 
و زبان به طوری مستقیم با مغز در ارتباط است. پس در صورتیکه فرد 
مبتال به ضایعات نخاعی باشد در عملکرد زبان اشکالی به وجود نمی آید.

دستگاه  این  ابتدا  معلول،  فرد  زبان  حرکت  جهت  تشخیص  برای 
مغناطیسی بر روی زبان فرد قرار داده می شود. پس از آن حسگرهایی 
در دو طرف دهان فرد نصب می شوند. این حسگرها مانند موس حرکات 
دستگاه مغناطیسی را تشخیص می دهند و آن را به کامپیوتر ارسال می 
کنند. حرکات ارسال شده به کامپیوتر باعث حرکت موس بر روی صفحه 

مانیتور می شوند.
از مزایای این دستگاه این است که می توان آن را برای کنترل ویلچر نیز 
به کار برد. به این صورت که فرد معلول می تواند با حرکت زبان خود 

ویلچر را به سمت جلو، عقب، راست و یا چپ حرکت دهد.

الهه راشدی
کارشناس ارشد نرم افزار
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وسیله  به  صورت  نواقص  بازسازی  برای  گیری  تصمیم 
جراحی و یا پروتز، همواره موضوعی سخت و پیچیده است. 
این انتخاب به سایز و علت ضایعه به وجود آمده بستگی 
دارد. بازسازی با جراحی در درمان ضایعات کوچک ارجح 
آسیب  ناحیه  پوشاندن  بیماران  بیشتر  کلی  به طور  است. 
دیده را با بافت بدن خود )جراحی(، بیشتر از پروتز قبول 
می کنند. با این حال، در بیشتر موار د برای جراح، بازسازی 

ضایعه با بافت خود بیمار، به صورتی که به زیبایی 
ترمیم پروتزی باشد، سخت است ولی غیر ممکن 
نیست. امروزه کاربرد ایمپلنت های پیوند شونده 
صورتی  فکی-  نواقص  درمان  در  استخوان،  با 
پروتزهای  به  بیمار نسبت  تغییر دیدگاه  باعث 
صورت می شود که علت آن زیبایی بیشتر آن 
است. بعضی از جراحان، در بازسازی گوش به 
وسیله جراحی، به نتایج فوق العاده ای دست 
یافته اند.  با این حال، دستیابی به این نتایج 
موارد  تمام  در  جراحی  موفقیت  بر  دلیل 
همراه  ایمپلنت  از  استفاده  امروزه  نیست. 
باشد، مقبولیت  پروتزی که دارای گیر  با 

بسیار زیادی یافته است.

قبل از 1900 میالدی
براي  مصنوعي  پروتزهاي  تاریخچه 
باستان  به وسیله  نواقص صورت  رفع 
شناساني که در حفاري هاي خود با 
چشم، بیني و گوش هاي مصنوعي 
از جنس موم و چوب و سفال مواجه 
کالبد  در  شد.  بیان  بودند،  شده 
چشم  نیز  مصري  هاي  مومیایي 
تعبیه مي  از مرگ  بعد  مصنوعی 

بیني  زیادی  تعداد  همچنین  شد. 
گزارش  براهه   تیکو  تاریخچه  در  از جنس طال  مصنوعي 
شده است. »آمبرویزپاز«  جراح مغز فرانسوي، اولین فردي 
بود که نحوه ساخت بیني و گوش مصنوعي را به صورت 
ترکیبي از طال، نقره، کاغذ و پارچه کتان پایه گذاري کرد.

  »پیر فوچارد« نقش بسیار مهم و تاریخي ای در ساخت 
یک  برای  وي  داشت.   صورت  کننده  بازسازي  پروتزهاي 
سرباز فرانسوی، ماسکي از جنس نقره را به منظور بازسازي 
ناحیه از دست رفته ابداع کرد. این پروتز با رنگ روغني، 
و  محو  موهاي صورت،  با  آن  هاي  و حاشیه  آمیزي  رنگ 
نامریی شد. درسال 1880  »کینکزلي«، ترکیبي از پروتز 
بیني- کامي را به منظور مسدود کردن ارتباط فضاي بیني 

و حلق ساخت. 

سال 1900 تا 1940
در پایان قرن 19  » الستیک ولکانیت « )سخت( به طور 
گسترده در دندانپزشکي حرفه اي و همچنین در پروتزهاي 
صورت مورد استفاده قرار گرفت. در سال 1905 »اونوفي 
به  را  از الستیک ولکانیزه سیاه  استفاده  بایرد« و »باکر«، 

عنوان  به  را  رنگ  ولکانیزه صورتي  و الستیک  پایه  عنوان 
پوشش سطحي براي پروتز بیني پیشنهاد کردند که یک 
نقاش ماهر آن را رنگ آمیزي مي کرد. مشکل استفاده از 
الستیک ولکانیت، سختي آن بود که باعث عدم تطابق آن 
با پوست اطراف ضایعه مي شد. در 191۳ ترکیب ژالتین– 
آن  پذیري  انعطاف  و  نرمي  و  سبکي  دلیل  به  گلیسیرین 

با پوست صورت، برای استفاده در پروتز صورت پیشنهاد 

پروتزهاي  آمیزي  رنگ  و  ساخت  تکنیک  همچنین  شد. 
صورت با این جنس و با استفاده از رنگ هاي محلول در آب 
بیان شد. متاسفانه طول عمر این نوع پروتز براي کارهاي 
با وجود این نواقص، استفاده  کلینیکي بسیار کوتاه است. 
از الستیک ولکانیزه )سخت( براي پروتزهاي صورت هنوز 

ادامه دارد.

سال 1940 تا1960  
اي  حرفه  دندانپزشکي  در  کاربرد  برای  آکریلي«  »رزین 
پیشنهاد گردید و جانشین الستیک ولکانیزه شد. ویژگي 
های منحصر به فرد آن شامل »ترانسلو سنسي«، قابلیت 
رنگ آمیزي و سبکي و راحتي ساخت علیرغم سختي آن 
بو د. هنري بیژو رنگ هاي عکاسي شفاف و روشن را برای 
آکریلي  رزین  جنس  از  صورت،  پروتزهاي  آمیزي  رنگ 

پیشنهاد کرد.

»تیلمان« به منظور غلبه بر سختي رزین آکریلي، استفاده 
صورت  پروتزهاي  براي  را  وینیلي«  »کوپلیمرهاي  از 
پیشنهاد کرد. او از رنگ هاي پلیمر وینیلي رزین آکریلي 
براي رنگ  از رنگ هاي محلول در آب  و  پایه  برای رنگ 
نمود. رنگ سطح خارجي،  استفاده  آمیزي سطح خارجي 
بیشتر با الیه نازکي از رزین آکریلي شفاف شکل می گرفت. 

سال 1960 تا 1970
عظیمي  تغییرات  باعث  »االستومرها«  انواع  معرفي 
»االستومرهاي  گردید.  صورت  پروتزهاي  ساخت  در 
سیلیکوني« با »کلینیسین ها« ساخته و فراهم 
مختلفي  مواد  و  ها  تکنیک  شد. 
سیلیکوني  االستومرهاي  حاوي 
صورت  هاي  پروتز  ساخت  برای 
اولین  »بادنهارت«  شد.  پیشنهاد 
فردي بود که از الستیک سیلیکوني 
و  دادن  شکل  و  ساختن  وسیله  به 
با  صورت  پروتزهاي  آمیزي  رنگ 
به  ترکیب کردن الستیک سیلیکوني 
هاي  رنگ  با  همراه  پایه  ماده  عنوان 
کرد.  استفاده  آکریلي  رزین  پلیمر 
فرمول خاص براي رنگ پایه و سطحي 
براي  منبعی  عنوان  به  بیمار  هر  براي 

آینده وي ثبت خواهد شد.

1970 تا 1990
منظور  به  االستومرها  از  متفاوتي  انواع 
ساخت پروتزهاي صورت مورد استفاده قرار 
پلي  االستومرهاي  استفاده  »التز«  گرفت. 
سیلیکوني تغییر شکل یافته را پیشنهاد کرد.

1990 تا به امروز 
شیمي  در  چشمگیر  و  فراوان  هاي  پیشرفت 
برای  جدید  مواد  تولید  و  شناخت  باعث  پلیمر 
ساخت پروتزهای فک و صورت شد. »آنتونوچي« 
و »استنس بري«، نسل جدید رزین هاي آکریلي را معرفي 
کردند. »کوپلیمرهاي سیلیکوني« همواره در حال ارزیابي 

با این مواد جدید هستند. 
گسترش نسل جدید مونومرها و الیکومرها و ماکرومرهاي 
گزارش  بري«  »استنس  و  »آنتونوچي«  وسیله  به  آکریلي 
شده است. این مواد قابلیت »پلیمریزاسیون« راحت تر با 
شیوه هاي متفاوت مانند شیمیایي و حرارتي و نوري و یا 
ترکیب آنها را دارند. این مواد مي توانند باعث از رده خارج 
وسیعي  گستره  شوند.  قدیمي  آکریلي  پلیمرهاي  کردن 
نیازهاي  تأمین  باعث  که  مکانیکي  و  فیزیکي  مزایاي  از 
انواع  کاربردي پروتزهای فک و صورت هستند، به وسیله 

متفاوتي از پلیمرها فراهم شده است.

دکتر علیرضا روفیگری
فوق تخصص پروتزهای فک و صورت 

تاریخچه پروتزهای 
فک و صورت
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