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       همه آحاد جوامع بشری صرف نظر از هر شرايط و موقعيتی که دارند، چه به صورت عام و چه به صورت خاص از حمايت بين المللی حقوق بشر برخوردارند 
و در اين ميان، افراد دارای معلوليت به خاطر شرايط خاصی که دارند همواره بيش از سايرين در معرض محروميت قرار گرفته اند. 

       وجود تعاريفی خاص که مشخصاً حقوق اساسی اين قشر را مورد حمايت و تاکيد قرار دهند می تواند  نقش بسزايی در روند توسعه و نهايتاً برقراری عدالت 
اجتماعی ايفا نمايد و در واقع هدف اصلی اين ترتيبات حقوقی، ايجاد ش��رايط مناس��ب برای تحقق بخش��يدن و تسهيل استيفای حقوق اقشار آسيب پذير است. 
البته منظور از تدوين و تصويب چنين اس��نادی، دادن امتيازی ويژه به اين افراد نيس��ت بلکه هدف صرفاً اتخاذ ترتيباتی مناس��ب جهت پش��تيبانی از آنان برای 
بهره مندی برابر و کامل از حقوقش��ان اس��ت. در واقع هدف اصلی اين ترتيبات حقوقی، ايجاد ش��رايط مناسب برای عينيت بخشيدن و تسهيل استيفای حقوق 

اقشار آسيب پذير بوده است. 
       معلوالن يا به عبارت بهتر افراد دارای معلوليت از جمله گروه هايی هستند که متاسفانه به دليل شرايط خاصشان همواره از استيفای کامل 
حقوق خود به صورتی برابر با ساير افراد جامعه محروم بوده اند. به همين خاطر، اقداماتی در سطوح مختلف بين المللی و داخلی جهت حمايت 

از آنان صورت پذيرفته که البته تحقق عملی اين اقدامات با اما و اگرهايی روبروست.
       جمعيت کنونی افراد دارای معلوليت در سراس��ر گيتی به بالغ بر 650 ميليون نفر می رس��د و تعداد اين جعميت با والدين و وابس��تگان خود به 2 ميليارد 
نفر تخمين زده می شود و به اذعان سازمان جهانی بهداشت، بيش از دو سوم آنان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند که متاسفانه در اکثر موارد از 
روی ناچاری به فقر، بيکاری و انزوای اجتماعی تن در داده اند. اين در شرايطی است که در کشور ايران آمار درست و قابل قبولی از معلوليتها در دست نيست 

و بر اساس آمارهای غير رسمی 10 درصد از جمعيت ايران را معلوالن تشکيل می دهند .
       مقوله حمايت از افراد دارای معلوليت در کش��ورهای در حال توس��عه مانند ايران که هنوز ش��اخص های کمی و کيفی توسعه در مراحل اوليه پيشرفت قرار 

دارد ، اهميت بيشتری می يابد و اين مساله باز برای کشور ما از اين جهت که سال ها درگير جنگ بوده، اهميت مضاعف يافته است . 
       پس از ملحق شدن ايران به کنوانسيون حقوق کودک در سال 1989 که خاصا حقوق کودکان دارای معلوليت را مورد توجه قرار داده، تصويب کنوانسيون 
جهانی حمايت از معلوالن و پيوس��تن ايران به جمع هم پيمانان اين کنوانس��يون گام بلندی در جهت تحقق حقوق قانونی اين قش��ر آسيب پذير است که البته 

اجرايی شدن يا نشدن آن را بايد در آينده مشاهده کرد . 
       اغلب قانونگزاران و مجريان امور معلوالن در ايران معتقدند که با وجود قانون جامع حمايت از معلوالن مصوب  س�ال83 مجلس ش�ورای 
اسالمی، پرداختن به کنوانسيون جهانی ضرورتی ندارد و همان قانون داخلی پاسخگوی نيازهای معلوالن است. در حالی که با گذشت 7 سال از 
تصويب اين قانون داخلی بنا بر اذعان مس�ووالن بهزيستی کش�ور )تنها سازمان دولتی حامی معلوالن در ايران ( تاکنون- در خوشبينانه ترين 
حالت – فقط 30درصد از اين قانون اجرايی گرديده اس�ت و نه تنها 70 درصد از اين قانون جامه عمل نپوش�يده بلکه مانعی برای دس�تيابی به 

کنوانسيون جهانی نيز گرديده است . 
 social( و عدالت اجتماعی )equeliy( برابری ،)dignity( مفاد پنجاه گانه کنوانس��يون تاکيدی اس��ت بر ارزش های بنيادين حقوق بش��ر يعنی؛ کرامت       
justice( به نحوی که در ماده 5 به برابری و عدم تبعيض، در ماده 10 به حق حيات، در ماده 19 به اس��تقالل زندگی و ورود به جامعه ، درماده 24 به آموزش، 
در ماده 29 به مشارکت در زندگی اجتماعی و سياسی، در ماده 9 و 12 به امکان دسترسی به امکانات جامعه ، در ماده 25 و 26 به حق سالمت و توانبخشی، 
در ماده 27 به اش��تغال، در ماده 28 به تامين اجتماعی و درماده 30 به مش��ارکت در زندگی فرهنگی، ورزش��ی و تفريحی اش��اره گرديده که اين تنها بخشی از 
الزامات کنوانس��يون جهانی اس��ت که توجه به آن می تواند تحولی بنيادين در زندگی معلوالن ايجاد و گامی موثر درکاهش محروميتهای فرهنگی ، اجتماعی و 

اقتصادی افراد دارای معلوليت باشد .  
       اجرای اين کنوانسيون همچنين مستلزم يک سيستم کنترل و نظارت دائمی )Monitoring( در سطح ملی است که اصطالحا » نهاد ملی« 
ناميده ش�ده و طی آن از دولت ها می خواهد تا طبق يک برنامه مدون  حقوقی و اجرايی، چارچوبی را جهت ترويج، حمايت و نظارت بر اجرای 

مفاد کنوانسيون، طراحي، ايجاد و تقويت کنند.
       و اما چند سوال اساسی : 

      - با گذش�ت 2 س�ال از پیوستن ایران به کنوانس�یون جهانی حمایت از معلوالن ، آیا دولت برای تشکیل » نهاد ملی« و پیامد آن اجرا و نظارت بر این 
سند جهانی ، برنامه مشخصی دارد ؟

      - سهم سازمانهای مردم نهاد یا همان NGO ها در تشکیل نهاد ملی و نظارت بر اجرای کنوانسیون چیست ؟
      - چنانچه تش�کیل » نهاد ملی« با دخالت مس�تقیم دولت انجام پذیرد ، آیا نتیجه اجرای آن سرنوشتی متفاوت از قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن 

خواهد داشت ؟
                                                                                                                   

سید اکبر حسینی 
       عضو شورای سردبیری 

peyk@irantavana.com
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پیگیری دولت برای پرداخت 
یارانه بیشتر به مددجویان

با  کشور  بهزيستی  سازمان  سرپرست 
به اطالعات مربوط به مددجويان  اشاره 
و توانخواهان بی سرپرست تحت پوشش 
اين سازمان، گفت: با ارسال اطالعات به 
يارانه  يارانه ها،  هدفمندسازی  سازمان 
اختيار  در  مددجويان  اين  بعد  مرحله 

مراکز نگهداری از آنها، قرار می گيرد.
دکتر احمد اسفندياري  درباره تکليف سازمان 
بهزيستی با توجه به ادغام دو وزارتخانه کار و 
رفاه، گفت: برابر آخرين کارشناسی های انجام 
شده، بهزيستی همچنان زيرمجموعه وزارت 

رفاه باقی می ماند.
وی درباره 10 درصد يارانه بيشتر مددجويان 
تحت حمايت نيز اظهار کرد: سياست دولت 
از ابتدا در پرداخت يارانه بيشتر به دهك های 
موضوع  اين  اما  است،  بوده  درآمدی  پايين 

نيازمند مصوبات قانونی مجلس است.
پيگيری  حال  در  دولت  افزود:  اسفندياری 
به  بيشتر  يارانه  پرداخت  برای  الزم  تدابير 

مددجويان و اقشار آسيب پذير است.

سایت بهزیستی کشور

بهزیستی فقط مسئول نظارت 
بر مناسب سازی معابراست

معلوالن  توانمندسازی  دفتر  سرپرست 
بحث  تنها  گفت:  بهزيستی  سازمان 
نظارت بر مناسب سازی و گوشزد کردن 
نواقص بر عهده سازمان بهزيستی است.

افزود:  خبر،  اين  اعالم  با  نصر  اهلل  ولی 
بهزيستی تنها می تواند در بحث نظارت و 
و  وارد شود  مناسب سازی  نواقص  گزارش 
بر  آنها  کردن  عملياتی  و  ها  پروژه  اجرای 
عهده سازمان ها و نهادهای شهری است و 

ربطی به اين سازمان ندارد.
با اشاره به اين که بهزيستی  ادامه  وی در 
چندين بار نواقص بحث مناسب سازی شهر 
کارفرمايان  و  کارشناسان  شهرداری،  به  را 
قانون جامع  کرد:  اظهار  است،  اعالم کرده 
گويد  می  معلوالن  حقوق  از  حمايت 
اين حق  و حتی  ديده شوند  بايد  معلوالن 
برای معلوالن وجود دارد که از کسانی که 
پروژه هايی را برخالف قانون اجرا کرده اند، 

شکايت کنند.
نصر همچنين با اشاره به اينکه طبق قانون 
جامع حمايت از حقوق معلوالن، بهزيستی 
بايد بر اجرای چنين پروژه هايی در شهرها 
همه  کرد:  تصريح  باشد،  داشته  نظارت 
دستگاه ها موظف هستند قانون حمايت از 
حقوق معلوالن را رعايت و اجرايی کنند، بر 
تمامی دستگاه هايی که  قانون  اين  اساس 
کار اجرايی انجام می دهند موظف هستند 
حقوق معلوالن را ببينند و آن را به مرحله 

اجرا در آورند. 
خبرگزاری برنا

اعزام   بازرسان  بررسی 
مناسب    سازی  معابر 

معلوالن  توانمندسازی  دفتر  سرپرست 
بهزيستی از اعزام بازرسان ويژه به مناطق 
اقدامات  بررسی  برای  کشور  مختلف 
مسئوالن شهری در زمينه مناسب سازی 

ساختمان ها و معابر خبر داد.
دکترولی اهلل نصر با اعالم اين خبر، افزود: 
که  تدابيری  و  ها  ريزی  برنامه  اساس  بر 
عملياتی  از سال گذشته  و  انديشيده شده 
تمامی ساختمان های ستادی  است،  شده 
بهزيستی در تهران و مراکز استان ها 100 

درصد مناسب سازی خواهند شد.
وی در ادامه با اشاره به اين که اين برنامه 
اتمام  به  جاری  سال  نخست  ماه  سه  طی 
مطالعات  کرد:  تصريح  رسيد،  خواهد 
مقدماتی اجرای اين برنامه سال گذشته با 
تشکيل کارگروه های تخصصی و با حضور 
حرکتی،  و  جسمی  معلوالن  نمايندگان 

ناشنوايان و نماينده نابينايان انجام شد.
گروه  اعزام  و  آموزش  از  همچنين  نصر 
خبر  کشور  مختلف  های  استان  به  هايی 
بررسی  برای  افراد  اين  کرد:  اظهار  و  داد 
اقدامات و برنامه ريزی های دستگاه هايی 
مانند شورای شهر و شهرداری ها به مناطق 
مختلف کشور فرستاده می شوند تا با توجه 
به ماده 2 قانون حمايت از حقوق معلوالن، 
را  ها  مکان  اين  در  سازی  مناسب  شرايط 

مورد بررسی قرار دهند .
خبرگزاری برنا

اختصاص اعتبار ویژه برای 
اجرایی شدن قانون حمایت از 

حقوق معلوالن
سرپرست سازمان بهزيستی کشور، گفت: 
اعتبار ويژه ای برای اجرايی شدن قانون 
حمايت از حقوق معلوالن در نظر گرفته 

شده است.
خبر،  اين  اعالم  ضمن  اسفندياری  احمد 
اسالمی  شورای  مجلس  نمايندگان  افزود: 
برای  اعتبار ويژه ای را در بودجه سال 90 
در  معلوالن  از حقوق  قانون حمايت  اجرای 

نظر گرفتند. 
وی در ادامه با اشاره به اين که اين بودجه 
موجب بهبود وضعيت معلوالن خواهد شد، 
تصريح کرد: همه دستگاه ها موظف هستند 
گزارش عملکرد خود را از روند اجرای قانون 
سازمان  اين  به  معلوالن  حقوق  از  حمايت 
اقدامات  نتايج  از بررسی  تا پس  ارائه دهند 

آنها به دولت ارسال شود.
و  اشتغال  ستاد  اندازی  راه  اسفندياری 
مسکن در بهزيستی را دو عامل اساسی برای 
بهبود شرايط زندگی معلوالن و مددجويان 
که  اين  به  توجه  با  کرد:  اظهار  و  کرد  ذکر 
تأمين  ما  هدف  جامعه  مشکل  عمده ترين 
مسکن و اشتغال است، رويکرد ما در سازمان 
اساسی  های  نيازمندی  اين  رفع  بهزيستی، 

است.
وی همچنين از ادامه ارائه تسهيالت ازدواج 
به معلوالن در سال جاری خبر داد و گفت: 
با  گذشته  های  سال  همچون  نيز  امسال 
و  معلوالن  به  ازدواج  پرداخت کمك هزينه 
استمرار  برای  آموزشی  های  دوره  برگزاری 
و تقويت بنيان خانواده معلوالن، در راستای 
ارتقای سطح کمی و کيفی ازدواج اين افراد 

تالش خواهيم کرد.
خبرگزاری برنا

حل مشکل اشتغال مددجویان بهزیستی 
تا پایان فعالیت دولت دهم

سرپرست سازمان بهزيستی گفت: 140هزار مددجو 
در کشور متقاضی شغل هستند پيش بينی می شود 
اين  انجام شده مشکل اشتغال  برنامه ريزی های  با 

قشر تا پايان فعاليت دولت دهم رفع شود.
احمد اسفندياری در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی برنا 
ايجاد  هدف  با  اشتغال  ستاد  افزود:  مطلب  اين  بيان  با 
بسترهای شغلی مطلوب برای مددجويان و معلوالن جوان، 
در سازمان بهزيستی تشکيل شده است. در تالش هستيم 
تا با کمك اين ستاد توانمندی های مددجويان، فرزندان 

آنها و افراد وابسته به بهزيستی را به جامعه نشان دهيم. 
سرپرست سازمان بهزيستی همچنين در ادامه با اشاره به 
اين که 140 هزار مددجو در  کشور متقاضی شغل هستند، 
بهزيستی  اطالعاتی  بانك  در  افراد  اين  نام  داشت:  اظهار 
ثبت شده است و پيش بينی می شود با برنامه ريزی های 
انجام شده مشکل اشتغال اين قشر تا پايان فعاليت دولت 

دهم رفع شود. 
مددجويان  و  معلوالن  اشتغال  مشکل  در حل  افزود:  وی 
راه  همچون  راهکارهايی  به  بايد  بهزيستی  سازمان  جوان 
توجه  نيز  مولد  اشتغال  ايجاد  و  تعاونی ها  شرکت  اندازی 

کند. 
راه  با  کرد:  تصريح  پايان  در  بهزيستی  سازمان  سرپرست 
اندازی ستاد اشتغال به دنبال رفع معضل بيکاری معلوالن 

و مددجويان جوان تحت پوشش بهزيستی هستيم.

راه   اندازی  بانک  اطالعات  معلوالن 
متقاضی   شغل

سرپرست دفتر توانمندسازی معلوالن سازمان بهزيستی 
کشور گفت: طی 10 روز آينده بانک اطالعات معلوالن و 

مددجويان تحت پوشش بهزيستی راه اندازی می شود.
دکتر ولی اهلل نصر در ادامه اظهار کرد: با راه اندازی اين 
بانك اطالعاتی سطح تحصيالت، ميزان توانايی و کارايی، 
شغل های قبلی و سطح حرفه آموزی افراد در دسترس ما 
قرار می گيرد و به اين ترتيب فرآيند ايجاد شغل با سرعت 

بيشتری انجام می شود.
فراخوان،  اعالم  و  اندازی  راه  از  پس  کرد:  تصريح  وی 
معلوالن و مددجويان می توانند با ثبت نام در اين بانك 

اطالعاتی از مزايای آن بهره مند شوند. 
شغلی  های  فرصت  صندوق  اندازی  راه  از  همچنين  نصر 
معلوالن و مددجويان خبر داد و تصريح کرد: قانون جامع 
ما  به  را  معلوالن  برای  شغل  ايجاد  معلوالن  حقوق 

تکليف کرده است.
وی با اشاره به تعهد سازمان بهزيستی کشور برای ايجاد 
سند  تدوين  شد:  يادآور   90 سال  در  شغل  هزار   100
ملی اشتغال معلوالن و مددجويان نيز از جمله برنامه 
تعهدات  کردن  عملياتی  راستای  در  که  است  هايی 

اشتغال سازمان تدوين شده است.
خبرگزاری برنا
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تسهیل شرایط ادامه تحصیل 
فرزندان خانواده های 

تحت پوشش سازمان بهزیستی
سرپرست دفتر توانمندسازی زنان، خانواده 
و کودکان سازمان بهزيستی کشور گفت: 
امکان ادامه تحصيل فرزندان خانواده های 
تحت سرپرستی بهزيستی فراهم می شود.

افزود:  خبر،  اين  اعالم  ضمن  بريمانی  فريبا 
های  خانواده  فرزندان  تحصيل  ادامه  برای 
به  آنها  ورود  و  بهزيستی  سرپرستی  تحت 
دانشگاه شرايط مساعدی را فراهم کرده ايم. 

فرزندان  از  برخی  کرد:  تصريح  ادامه  در  وی 
بسيار  استعدادهای  دارای  ها  خانواده  اين 
خوبی هستند که با فراهم شدن بستر مناسب 
استعدادهای  دانشگاه  در  ادامه تحصيل  برای 

آنها شکوفا خواهد شد. 
شرايط  بهبود  کرد:  اظهار  همچنين  وی 
تحت  های  خانواده  فرزندان  تحصيلی 
طرح  قالب  در  بهزيستی  سرپرستی 
در  امر  اين  که  شود  می  اجرا  توانمندسازی 
دستور کار سازمان بهزيستی کشور قرار دارد.
بريمانی از تغيير رويکرد بهزيستی در ارتباط 
با خانواده های تحت پوشش خبر داد و گفت: 
با اجرای برنامه های توانمندسازی، اين افراد 
مستقل  شکل  به  را  خود  زندگی  توانند  می 
و  اجتماعی  های  توانمندی  و  کنند  اداره 

فرهنگی را نيز کسب کنند.
خبرگزاری برنا

بیمه تکمیلی برای 
500 هزار مددجو

معلوالن  توانمندسازی  دفتر  سرپرست 
سازمان بهزيستی کشور، گفت: 500 هزار 
بيمه  بهزيستی  پوشش  تحت  افراد  از  نفر 

تکميلی شدند.
ولی اهلل نصر با اعالم اين مطلب، افزود: براساس 
جاری  سال  در  انجام شده  های  ريزی  برنامه 
500 هزار نفر از بيمه مکمل برخوردار شدند. 
پايان سال  اينکه در  به  با اشاره  ادامه  وی در 
شرکت  با  تکميلی  بيمه  جديد  بسته  گذشته 
بيمه طرف قرارداد بهزيستی آماده شد، اظهار 
کرد: اين بسته بيمه ای خدمات مناسب تری 

را در اختيار بيمه شدگان قرار می دهد.
بيمه  استانی  سهميه  اعالم  از  همچنين  نصر 
تکميلی خبر داد و تصريح کرد: بسته بيمه ای 
قرار  پوشش  تحت  را  بيشتری  افراد   90 سال 
می دهد، در اين بسته سهميه تمامی استان 
واجد  افراد  و  است  شده  اعالم  تفکيك  به  ها 

شرايط از بيمه تکميلی برخوردار شده اند.
بيمه  کيفی  و  کمی  ارتقاء  به  اشاره  با  وی 
به  توجه  با  کرد:  نشان  تکميلی جديد، خاطر 
افزايش تعداد بيمه شدگان و افزايش خدمات 
در اين بخش خوشبختانه رشد قابل توجهی از 

نظر کمی و کيفی داشته ايم.
نصر يادآور شد: صندوق درمان بهزيستی نيز 
بيمه  که  صورتی  در  و  است  فعال  همچنان 
مکمل و بيمه پايه پاسخگوی نياز افراد تحت 
مزايای  از  توانند  افراد می  اين  نباشد  پوشش 

صندوق درمان استفاده کنند.
خبرگزاری برنا

خانه برای خانواده  های 
دارای 2 فرزند معلول

بهزيستی  سازمان  مسکن  ستاد  دبير 
فرزند   2 که  خانواده هايی  گفت:  کشور 

معلول دارند، خانه دار می شوند.
علی ربوبی با اعالم اين خبر، افزود: خانواده 
هايی که 2 فرزند معلول دارند و سرپرست 
خانوارشان امکان ثبت نام در سايت سازمان 
می  دار  خانه  امسال  ندارند،  را  بهزيستی 

شوند. 
وی با بيان اين مطلب که برخی خانواده ها 
پوشش  تحت  اما  بوده،  معلول  فرزند  دارای 
رصد   برای  گفت:  ندارند،  قرار  سازمان  اين 
کردن اين خانواده ها اسامی افراد معلول از 
و  شده  استخراج  بهزيستی  اطالعاتی  بانك 

خانواده های آنها شناسايی می شوند.
سال  که  اين  به  اشاره  با  ادامه  در  ربوبی   
خانوار  سرپرست  دختران  و  زنان  گذشته 
باالی 35 سال در طرح تأمين مسکن ثبت 
که  افرادی  امسال  کرد:  اظهار  شدند،  نام 
اين  در  توانند  می  نيز  دارند  معلول  همسر 
طرح ثبت نام کنند، حتی اگر اين افراد تحت 
از  آنها  نيز اسامی  نباشند  پوشش بهزيستی 
استخراج  بهزيستی  جامع  اطالعات  بانك 
شده و در اين طرح شرکت داده می شوند. 
خبرگزاری برنا

قائم مقام وزير كشور
 در امور اجتماعي و فرهنگي خبر داد:

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای 
ملی سمن ها در نیمه دوم 

سال جاری در تهران 

دستاوردهای  ملی  نمايشگاه  و  همايش 
دوم  نيمه  در  نهاد  مردم  های  سازمان 
سازمان  هزار   3 حضور  با  جاری  سال 

مردم نهاد در تهران برگزار می شود.
 به گزارش سرويس اجتماعی برنا ؛ عليرضا 
افشار قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعی 
و فرهنگی در نشست هم انديشی– تخصصی 
اظهار  خيريه  امور  نهاد  مردم  های  سازمان 
داشت: همايش و نمايشگاه ملی دستاوردهای 
ملی سمن ها در اکثر استان اجرا شده است 
باشد که اصل  به گونه ای  بايد  و عملکردها 
به  که  هايی  تشکل  و  خيريه  مؤسسات 
محرومين کمك می کنند در يك محور قرار 

گيرد. 
قائم مقام وزير کشور با اشاره به فعاليت 12 
از  گفت:  کشور  در  خيريه  مؤسسات  گروه 
مؤسسات  به  توان  می  مؤسسات  اين  جمله 
خيريه درمانی ، جمعيت خيريه سالمت که 
وزارت بهداشت توليد آن را بر عهده دارد و 

مؤسسات بيماری های خاص اشاره کرد.

اعالم اولویت های واگذاری مسکن 
به مددجویان و معلوالن 

دبير ستاد مسکن سازمان بهزيستی گفت: 
اجرای  در  مسکن  واگذاری  های  اولويت 
معلوالن  و  مددجويان  مسکن  نهضت  طرح 
می  اعالم  جاری  هفته  پايان  تا  بهزيستی 

شود.
طرح  سايت  اينکه  به  اشاره  با  ربوبی«  »علی 
بهزيستی  معلوالن  و  مددجويان  مسکن  نهضت 
از 15 فروردين ماه امسال به مدت يك ماه برای 
ثبت نام متقاضيان داير بود، افزود: در اين مدت 
طرح  مسکن  دريافت  برای  متقاضی  هزار   214

يادشده ثبت نام کرده اند.
ربوبی با بيان اينکه امسال 70هزار واحد مسکونی 
مددجويان  و  معلوالن  به  مسکن  واگذاری  برای 
اظهار  يافته،  اختصاص  سازمان  اين  پوشش  زير 
داشت: امسال به دليل استقبال از اين طرح، 10 
هزار واحد بيشتر برای واگذاری به متقاضيان در 

نظر گرفته شده است.
وی درباره نحوه اولويت بندی واگذاری مسکن به 
افراد زير پوشش بهزيستی و ثبت نام کنندگان 
افزود: در حوزه معلوالن، شاخص  اين طرح،  در 
شمار  آن،  شدت  معلوليت،  نوع  همچون  هايی 
افراد تحت تکفل معلول، وضعيت درآمد، اشتغال 

و تحصيل مدنظر است.
های  ريزی  برنامه  براساس  شد،  يادآور  ربوبی 
دولت  پايان  تا  سال  هر  شد  مقرر  شده،  انجام 
دهم 60 هزار واحد مسکونی احداث شود که از 
 30 و  معلوالن  برای  واحد  هزار   30 شمار،  اين 
هزار واحد برای ساير مددجويان با اولويت زنان 

سرپرست خانوار احداث شود.
خبرگزاری ایرنا
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رقیه بابایی

اگر  آمار معلوالن ايران را � بر اساس آنچه 
عنوان  به  يافته  توسعه  کشورهای  در  که 
شود�  می  اعالم  معمول  و  استاندارد  آمار 
بگيريم  نظر  در  جامعه  کل  از  10درصد 
اقدام  و  گيری  تصميم  برای  9ماه  بنابراين 
براي  صدور کارت های سوخت و تخصيص 
تنها  نه  معلول  افراد  برای  بنزين  سهميه 
زمان کوتاهی نيست بلکه  دراين مدت زمان 
می شد به بسياری از مسائل معلوالن و رفع 

مشکالت آنها نيز پرداخت.   
در خرداد ماه  سال86 که دولت موضوع  سهميه 
بندي مصرف بنزين را  اعالم و عملی کرد قشر 
معلوالن و در واقع آسيب پذير ترين قشر جامعه 
شديد  وابستگی  ترددشان  و  مرور  و  عبور  )که 
دريافت  در  داشت(  بنزين  وجود  به  مستقيم  و 
ميزان  و  شدند  گرفته  ناديده  بنزين  سهميه 
سهميه ای که دولت به آنها تخصيص داد درست 
به اندازه سهميه ای  بود که افراد عادی دريافت 

می کردند.
 البته  بعد ها سهميه هايی به صورت بن کارت 
بنزين ازسوی مراکز بهزيستی به برخی!! از افراد 
معلول  )صرفنظر از وقت گيری های يکی دوساله   

و بروز مشکالت( داده شد.
در سال 89 هم وقتی طرح هدفمند شدن يارانه 

به  نقدا  آن   مبلغ  و  گذاشته  اجرا  مرحله  به  ها 
آن  دنبال  به  و  شد  واريز  ها  خانواده  حساب 
افزايش قيمت ها بويژه در مورد سوخت و انرژی 
اعمال شد باز هم هيچ خبری از   سهميه بنزين 
آن قشر خاص به ميان نيامد، البته آمد اما کسی 

به آن توجهی نکرد!

در ابتدای عملی شدن اين طرح از صحبت های 
در  جمهوری  محترم  رييس  بخصوص  مسئوالن 
اين  که  آمد  می  بر  طور  اين  طرح  اين  توجيه  
طرح قرار بود برود به سمت و سويی که نتيجه 
آن بشود دستگيری اقشار پايين جامعه و سوق 
دادن آنها به سمت کم کردن فاصله ميان طبقات 
باال و پايين وايجاد برابری بين آنها و طبق گفته 
برای  و فرصتی  بستر  ايجاد  خود رييس جمهور 
خرج کردن  اقشار پايين جامعه و رفع مشکالت 
معيشتی آنها ، اما بعد ازگذشت 9 ماه از اجرايي 
شدن  اين طرح  می بينيم که اقشار پايين و کم 
درآمد در مقايسه با ديگر گروه ها پيامدهای اين 
طرح از قبيل تورم، افزايش قيمت ها و به ويژه 

روند افزايش قيمت ها به صورت حبابی را بيشتر 
فشار  و  کرده  لمس  ديگری  گروه  و  قشر  هر  از 

سنگين آن را بيشتر به دوش می کشند.
در اين مدت معلوالن در شهر تردد می کنند، به 

دانشگاه می روند، سرکار می روند و....
مسئوالن هر سه چهار ماهی به يکديگر نامه می 
زنند که آن موضوع بنزين معلوالن چه شد و به 

کجا رفت؟؟ 
و  هنوز روزنامه ها می نويسند: 

جمهوردر  رييس  اول  معاون  با  گفت:  رويانيان 
مکاتبه  معلوالن   سوخت  کارت  صدور  با  رابطه 

می کنيم!
ارسال  اعالم خبر  با  بهزيستی کشور  سرپرست  
نامه ای به معاون اول رييس جمهور برای پيگيری 
کرد:  تاکيد  معلوالن  بنزين  سهميه  اختصاص 
پيگيری  جديت  با  را  موضوع  اين  بهزيستی 

می کند!
وزارت  که  اين  به  اشاره  با  اسفندياری  احمد 
نفت هنوز سهميه بنزين معلوالن را نداده است 
عنوان کرد: اخيرا محمد رويانيان مجددا با ارسال 
کرده  اعالم  رييس جمهور  اول  معاون  به  نامه ای 
است، شرکت نفت از انجام تعهدش در قبال اين 

موضوع خودداری می کند!
انتظار  در  موضوع  اين  حل  گفت:  اسفندياری 
سهميه  پرداخت  برای  نفت  شرکت  همکاری 

بنزين معلوالن است!
و  ها  نگاري  نامه  منتظر  همچنان  معلوالن  و 

جوابيه مسئوالن مي مانند و ....
همين. 

با گذشت 9 ماه از اجرایي شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها تكلیف  بنزین معلوالن  مشخص نیست 

مهر  ابتدای  از  درست  و  گذشته  سال 
ماه 89 شاهد واريز نقدی يارانه ها به 
اين  حساب خانواده ها و اجرايی شدن 
طرح عظیم ملی بوديم واكنون كه در 
ابتدای خرداد ماه سال 90 قرار داريم 
حدودا نزديک به 9ماه از اجرايی شدن 
واريز  و  ها  يارانه  هدفمندی  طرح 
می  ها  خانواده  حساب  به  آن  نقدی 

گذرد.
به  و  ها  قیمت  افزايش  كه  طرحی 
به  را  انرژی  و  سوخت  قیمت  ويژه 
باوجود گذشت  اما   آورد  خود  دنبال 
گذشت  و   شدنش  اجرايی  از  ماه   9
بخصوص  و  ها  قیمت  افزايش  ماه    9
افزايش قیمت سوخت و انرژی شاهد 
هنوز  محترم  دولت  كه  هستیم  آن 
بنزين  سهمیه  مورد  در  اقدامي   هیچ 
معلوالن  نکرده و تصمیم قابل توجهی 

نگرفته است.

شركت نفت از انجام 
تعهدش در قبال صدور 
كارت سوخت معلوالن 

خودداری می كند!
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7

رقیه بابایی

به  توجه  با  توانا:  پيک  خبری  گروه 
کل  مدير  پيش   چندي  که  خبری 
شدن  شاغل  از  گيالن  بهزيستی 
استان  اين  معلوالن  از  زيادی  عده 
به  توجه  با  و  داد  دولتی  ادارات  در 
پيگيری هايی که گروه خبری پيک 
اين  معلوالن  های  تشکل  از  توانا 
داشته   اشتغال  خصوص  در  استان 
از  از  مسائل مطرح شده  نمونه  )دو 
استان  معلوالن  های  تشکل  سوی 
گيالن  در شماره هاي  قبل در بخش 
مطرح شد(  اختصار  به  ها   پيگيری 
کيانوش  دکتر  با  تا  شديم  آن  بر 
بهزيستی  مديرکل  نژاد  کوچکی 
علت  و  گرفته  تماس  گيالن  استان 
استان  اين  های  تشکل  اطالع  عدم 
بين  گرفته  صورت  مذاکرات  از 
بهزيستی و دستگاه های دولتی اين 

استان را جويا شويم.

گفتگوی خبرنگار پيك توانا با مدير کل 
بهزيستی گيالن را می خوانيم: 

که شما چندی  است  آيا درست   -1
در  معلوالن  استخدام  از  پيش 
در  مستقر  دولتی  های  دستگاه 
استان گيالن خبر داده و گفته بوديد 
با توافقات به عمل آمده اين دستگاه 
ها نيروهای مورد نيازشان را با توجه 
به مدارک و تخصص های مورد نظراز  
بهزيستي و ازميان افراد معلول می 

گيرند؟
-  بله. ما با استاندار استان گيالن در اين 
به صورت   او  و  کرديم  خصوص صحبت 
دولتی  ادارات  به  را  موضوع  اين  کتبی 
موظف  ها  سازمان  همه  و  کردند  ابالغ 
شدند قانون سه درصد را رعايت بکنند و 
حتی قول دادند که يك نفر از معلوالن 
را هم خارج از سهميه 3 درصدی جذب 
کنند و ما هم پيگير اين مسئله هستيم.

2- يعني  مسئله اشتغال معلوالن در 
ادارات دولتی استان گيالن در حال 

حاضر عملی شده؟ 
می  نيرو  که  هايی  سازمان  االن  بله، 
خواهند از ما نيرو می گيرند و ما به آنها 

نيروی معلول معرفی می کنيم.

3- به طور دقيق تاکنون اين امکان 
برای چنر نفر مهيا شده و شما تابه 
به  اشتغال  برای  نفررا  چند  حال 
کرده  معرفی  دولتی   های  سازمان 

ايد؟
- االن آمار دقيق ندارم. 

صورت  به  امکان  صورت  در   -4
چه  افراد  اين  بفرماييد  حدودی 
به  آمار  اين  آيا  اند؟  بوده  تعدادی 

يکصد نفر رسيده است؟
- خير، بسيار کمتراز اين بوده. شايد تنها 

درحد چند نفر.

5- اما اين تعداد معلول شاغل شده 
که آماربسيار کمی است؟

استخدام  کال  چون  است  کم   . بله   -
دولتی کم است.

6- ما چندی قبل از مجله پيک توانا 
و در خصوص  تماس گرفتيم  با شما 
معلوالن  اشتغال  مسئله  پيگيری 
گيالن  صحبت کرديم، نماينده  شما 
گفت   ما  خبرنگار  به  ارتباط  آن  در 
گيالن  دولتی  ادارات  با  مذاکرات 
نفر  نتيجه داده و ما االن چند هزار 
ما   ، ايم  فرستاده  سرکار  را  معلول 
مجله  قبلی  شماره  رادر  مطلب  اين 
چاپ کرديم، در حاليکه  تشکل های 
موضوع  اين  از  استان  اين  معلوالن 
ياد شده اظهار بی اطالعی می کنند. 

لطفا توضيح بفرماييد.
های  سازمان  در  معلوالن  استخدام   -
من  که  ندارد  امکان  اين  خير،  دولتی؟ 
اين مسئله را گفته باشم، من  فقط گفتم 
موضوع اشتغال معلوالن  در برنامه پنج 
ساله قرار دارد، آن هم از طرق مختلف نه  
استخدام   قانونی  سهميه  طريق  از  فقط 
طريق  از  بلکه  معلوالن،   درصدی   سه 

وام اشتغال ، تعاونی ها و....

شدن  عملی  از  خبر  شما  اما   -7  
اشتغال معلوالن گيالنی  در دستگاه 
های دولتی گيالن داده بوديد، متن 
سايت  در  شما  از  نقل  خبربه  اين 

بهزيستی کشور موجود است.
 - خير، اين امکان ندارد.

انجمن  از  ما  نژاد  کوچکی  آقای   -8
گيالن  استان  در  معلوالن  های 
عدم  ضمن  آنها  کرديم،  تحقيق 
اطالع ازتوافقات بهزيستی گيالن  با 
اشتغال،  برای  دولتی   های  سازمان 
داريم  معلولينی  ما  کردند:  اظهار 
و  آموزش  استخدامی  آزمون  در  که 
برگزارشد   89 سال  در  که  پرورش 
و  آموزش  وزارت  ولی  شدند  قبول 
معلوليت  داشتن  دليل  به  پرورش 
آنها را جذب نکرده است، مسئوالن 
اين انجمن ها گفتند در اين خصوص 
شما  از  و  اند  کرده  مراجعه  شما  به 
اين  در  وزارتخانه  با  تا  اند  خواسته 
با  شما  ولی  کنيد  نگاری  نامه  مورد 
اين  در  ايد،  نکرده  همکاری  آنها 

خصوص توضيح بفرماييد.
- خير، اين مورد در استان گيالن نبوده، 
ای  کننده  مراجعه  ما  خصوص  اين  در 

نداشتيم.

و  گيالنی  معلول  چند  با  ما  اما   -9
رشت  شهرستان  در  انجمن  باچند 
گيالن  استان  های  شهرستان  و 
صحبت کرديم و آنها اين مسائل را 

عنوان کردند.
- از ميان معلوالن آنهايی که در آزمون 
همگی  شدند  قبول  اخير  استخدامی 
جذب شدند. ما در استان گيالن  کسی 
شده  قبول  آزمون  در  که  نداشتيم   را 
جذب  و  باشند  برنداشته  را  او  و  باشد 

نکرده باشند.

بهزيستی  مديرکل  پيش  چندی 
ميليون  تا80   30 سرانه  از  ايالم 
ريالی تسهيالت معلوالن ايالم خبر 
در  گذشته  سال  بود:  گفته  و  داده 
مجموع 34ميليارد ريال تسهيالت 
تحت   مددجويان  به  اشتغالزايی 
پرداخت  ايالم  بهزيستی  پوشش 

شده است.
اينکه   به  اشاره  با  رستمی  صادق 
به  پرداختی  تسهيالت  سرانه 
 80 تا   30 بهزيستی  مددجويان 
کرده  تاکيد  است  ريال  ميليون 
بود: اين ميزان تسهيالت طی سال 
تحت  افراد  از  نفر   564 به  گذشته 
شده  پرداخت  نهاد  اين  پوشش 

است.
خبری  گروه  خبر  اين  اعالم  پيرو 
بهزيستی  کل  اداره  با  توانا  پيک 
اين  در  تا  گرفت  تماس  ايالم 
خصوص براي مخاطبان مجله و  به 
ويژه معلوالن استان ايالم اطالعاتی 

کسب کند.

بهزيستی  عمومی  روابط  مدير 
به  ارتباط  اين  در  ايالم  استان 

»اين  گفت:  توانا  پيک  خبرنگار 
ايالم  بهزيستی  مديرکل  که  تسهيالت 
ريال  ميليون  30تا80  را  آن  مبلغ 
وام  قالب  است که در  وامی  اعالم کرده 
پرداخت می  به مددجويان  اشتغالزايی  

شود.«
سپيده  شوهانی در پاسخ به اين سوال 
که اين وام در چه مواردی به معلوالن 
»اين  گفت:  شود  می  پرداخت  ايالمی 
در  اشتغال  وام   متقاضی  افراد  به  وام 
پرداخت  دامداری  و  کشاورزی  زمينه 

می شود.«
اگر  آيا  که  اين سوال  به  پاسخ  در  وی 
زمينه  دو  اين  از  خارج  افراد  تقاضای 
آيا  و  گيرد  مي  تعلق  وام  آنها  به  باشد 
وام  دادن  در  را  متقاضی  افراد  شما 
اشتغال و انتخاب زمينه شغلی محدود 
دو  اين  در  افرادی که  به  فقط  و  کرده 
وام  باشند  داشته  وام  تقاضای  زمينه 
اشتغال می دهيد؟ گفت: »من در اين 
مردمی  های  مشارکت  معاون  با  زمينه 
گفتند  و  کردم  صحبت  سازمان  وقت 
اشتغالزايی  به طرح های  وام فقط  اين 
و  خدمات  کشاورزی،  زمينه  در  که 

دامداری باشند پرداخت می شود.«

مدیر کل بهزیستی گیالن عنوان کرد :

 سازمان های دولتی
 از ما نیرو می گیرند

وام، فقط وام دامداری؟!
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دبير ستاد ازدواج و تامين جهيزيه سازمان بهزيستی کشور در ارديبهشت ماه سال جاری 
به کمك هزينه ازدواج برای افرادی که با معلوالن ازدواج می کنند اشاره کرده و گفته بود: 
»اين سازمان به افرادی که با افراد معلول ازدواج می کنند کمك هزينه ازدواج پرداخت 

می کند.«
رضاکردی  ضمن بيان اين مطلب گفته بود: »به زوج هايی که يکی از آنها معلول باشد نيز 

کمك هزينه ازدواج تعلق می گيرد.«
وی همچنين اظهار کرده بود: »کمك هزينه ازدواج سازمان بهزيستی مبلغ10 ميليون 
ريال است که به تمامی زوج هايی که در سازمان بهزيستی ثبت نام شده باشند پرداخت 

می شود.«
خبرنگار سرويس خبر مجله پيك توانا در ارتباط با دفتر رضا کردی، با رضايی مسئول دفتر 

ستاد ازدواج و تامين جهيزيه سازمان گفتگو کرد.
1-آيا به افراد تندرستی که با افراد معلول ازدواج می کنند کمک هزينه ازدواج 

تعلق می گيرد؟
- بله

2- شرايط پرداخت اين کمک هزينه چيست؟
بوده و در مراکز  بهزيستی  بايد تحت پوشش سازمان  اينکه فرد مورد نظر حتما  اول   -
بهزيستی پرونده داشته باشد و هم چنين عقد کرده باشد و برای دريافت کمك هزينه در 
مراکز بهزيستی ثبت نام کرده باشند، اين شرايط در مورد خانم ها و آقايان يکسان است.  
3- بفرماييد از زمان ثبت نام چقدر طول می کشد تا افراد متقاضی اين کمک 

هزينه را دريافت کنند؟ 
- زمان دريافت اصال معلوم نيست، ممکن است يکسال يا بيشتر طول بکشد. مثال ممکن 
است به صورت همزمان صد هزار نفر ثبت نام کرده و در نوبت باشند، بنابراين همه اين 

افراد بايد در نوبت بمانند تا اعتبار برسد.
به  افراد  ترغيب  به جای  نامعلوم  و  زمان طوالنی  اين مدت  آيا  نظر شما  به   -4

ازدواج باعث سلب اعتماد و ايجاد بدبينی به عملکرد سازمان نمی شود؟
- ديگر بايد همه منتظر شوند تا بودجه مربوط به اين موضوع برسد. البته بايد يك مسئله 
ديگر را هم عنوان کنم و آن اينکه قانونی که طبق آن به افراد تندرستی که با افراد معلول 
ازدواج می کردند کمك هزينه ازدواج داده می شد تا سال گذشته بود و از امسال اين 

قانون به اين علت که مورد سوء استفاده قرار می گرفت ديگر اجرا نمی شود .

کمک هزینه بی کمک هزینه!

8

13
90

اه 
  م

یر
و ت

اد 
رد

 خ
- 3

4 
ره

ما
 ش

م -
سو

ل 
سا

مسئوالن بهزیستي شهرستان ها پاسخ مي دهند

آیا هزینه پــرسـتاري 
به معلوالن ضایعه نخاعي 
پرداخت مي شود؟ چقدر؟ 

این  سوژه  محترم  خوانندگان  از  گروهی  درخواست  بدنبال 
شماره صفحه یک سازمان، یک سوال و چند پاسخ  را به پرسیدن 
سواالتی  در خصوص هزینه پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی 
مراکز  عملکرد  نحوه  سوال  دو  طرح  با  و  ایم  داده  اختصاص 
بهزیستی در شهرها و استان های مختلف کشور را مورد بررسي 

قرار دادیم  و  البته شاهد  چند گانگی در این عملکرد بودیم .

در اين گزارش  دو سوال مطرح شده و پاسخ های دريافتی 
را مي خوانيد:

1- مبلغ هزینه پرستاری افراد ضایعات نخاعی چقدر است و آیا 
این کمک هزینه به همه افرادی که دارای ضایعه نخاعی هستند 

تعلق می گیرد؟
2- آیا این مبلغ هر ماه به این افراد پرداخت می شود؟

استان آذربایجان شرقی  شهرستان مرند:
بودن  متاهل  صورت  در  افراد  اين  پرستاری  هزينه   -1
32هزار تومان در ماه است و اگر مجرد باشد کمتر از اين 
مبلغ است. در اين مورد که اين هزينه به چه کسی تعلق می 

گيرد  کمسيون پزشکی سازمان  نظر می دهد.
2- بله هرماه پرداخت می شود.

استان آذربایجان غربی شهرستان ماکو: 
1-  در مورد برخی افراد اين هزينه 32 هزار تومان در ماه و 
در مورد برخی ديگر50هزار تومان است و دليل اين تفاوت 
اين است که هزينه پرستاری افرادی که در سال های اخير 
به  تومان  از 32هزار  اند  گرفته  قرار  تحت پوشش سازمان 
50 هزار تومان در ماه افزايش پيدا کرده و هزينه پرستاری 

افراد قديمی تر را هنوز افزايش نداده اند.

استان آذربایجان شرقی شهرستان هشترود:
هزينه  نخاعی  ضايعات  افراد  به  مگر  پرستاری؟  هزينه 

پرستاری تعلق می گيرد؟
اگر هم تعلق بگيرد بايد فرد مدارک پزشکی خود را بياورد 
و کارشناسان ما مدارک را ببينند و تاييد کنند  و ما ببينيم 

مشخصات فرد با آيتم های ما جور درمی آيد يا نه؟

استان هرمزگان شهرستان حاجی آباد:
که  شود  می  معلوالنی  شامل  فقط  پرستاری  هزينه   -1
اگر  که  هستند  نخاعی  ضايعه  پايين  به  گردن  ناحيه  از 
اعتبار موجود باشد تا سقف 45هزار تومان در ماه به آنها 
بنا  باشيم  اعتبارداشته  پرداخت می شود و در صورتی که 
اين هزينه  تا  پايين  را می آوريم  استان مبلغ  به تشخيص 
به تعداد بيشتری تعلق بگيرد. به افرادی که از ناحيه کمر 
ضايعه نخاعی هستند در صورت موافقت استان يک مبلغ 

جزيی پرداخت می شود.

2- هر سه ماه يکبار پرداخت می شود.

استان چهار محال بختیاری شهرستان فارسان:
شود   می  پرداخت  افراد  به  صورتی  در  پرستاری  هزينه   -1
که فرد مورد  نظر معلول ضايعه نخاعی بوده و تحت پوشش 
بهزيستی باشد. مبلغ هزينه پرستاری  بستگی به اعتبارات 
دارد اما چيزی که ما در حال حاضر پرداخت می کنيم ماهانه 

60هزار تومان است.
2- ا گر اعتبار باشد هر سه ماه يکبارپرداخت می شود.

استان آذربایجان غربی شهرستان پیرانشهر:
از گردن معلول ضايعه  افرادی که  اين هزينه فقط شامل   -1
نخاعی هستند می شود و مبلغ آن  ماهانه  45 هزار تومان 
کمر ضايعه  از  که  افرادی  به  اساس  دستورالعمل  بر  و  است 
نخاعی دارند تعلق نمی گيرد چون اين افراد مستمری ماهانه 
می گيرند و اوضاع مالی بدی ندارند و حق پرستاری يک مبلغ  

اضافی برای آنهاست.
2- هر سه ماه يکبارپرداخت می شود.

استان اصفهان شهرستان آران وبیدگل:
1- اين هزينه فقط  شامل  افراد ضايعه نخاعی گردنی، افرادي 
که در کما هستند  و افرادی که بيماری ام اس دارند می شود 

و ماهی 45تومان است.
2- در سال دوبار پرداخت می شود.

استان زنجان اداره کل بهزیستی زنجان:
کمبود  به  توجه  با  ما  که  است  تومان  هزار  ميلغ 45  اين   -1
اعتبار فقط افراد ضايعه نخاعی گردنی را در الويت قرار داده 
ايم و اگر فردي از کمر ضايعه نخاعی باشد در صورت داشتن 

اعتبار آنها را در درجات بعدی قرار می دهيم. 
که  است  يکبار  6ماه  هر  نيست،  ماه  به  ماه  آن  پرداخت   -2
بستگی به پولی که از تهران برای مان می آيد دارد و ممکن 

است 4ماه يکبار هم پرداخت شود.

استان مازندران شهرستان سوادکوه:
1- در حال حاضر  بر اساس آماری که داريم به 5 نفرهزينه 
می  نفرتوزيع  شش  بين  را  مبلغ  ما  اما  دهيم  می  پرستاری 

کنيم. 
 اين مبلغ بطور معمول ماهانه45هزار تومان است اما چون ما 
متقاضی زياد داريم استان اين اختيار را به ما داده که مبلغ را 

کمتر کنيم تا اين هزينه به افراد بيشتری تعلق بگيرد.
ماه  در  هزارتومان  به 35  در حال حاضر  مبلغ  اين  در ضمن 
رسيده  است  و همه افراد ضايعه نخاعی می توانند اين کمک 
هزينه را بگيرند اما چون اعتبار کم است ما افراد گردنی را در 

الويت قرار می دهيم.
2- ممکن است هر سه يا چهار يا حتی پنج ماه يکبار پرداخت 

کنيم.

رقیه بابایی
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شايد اين سواالت، سواالت شما نيز باشند:

بهبود  برای  کار  وزارت  بفرماييد  لطفا   -1
شرايط کار و اشتغال چه سياستهايی در 

نظر گرفته است؟
- طبق آنچه که در برنامه پنجم توسعه آمده 
و با توجه به مطرح شدن بحث پنجره واحدی 
که اکنون مدنظر است و نيز در رابطه با تدوين 
قرار  که  مقرراتی  و  قوانين  و  ها  نامه  آيين 
است توسط شورای مربوطه در سازمان برنامه 
چنين  وهم  شود  ايجاد  جمهور  رئيس  ريزی 
دولتی  بخشهای  گفتگوی  با شورای  رابطه  در 

و  زايی  اشتغال  بحث  در  که  مواردی  نيز  و 
آوری  فن  و  علمی  مسائل  در  و  کارآفرينی 
در حوزه ای که مدنظر است، برای همه اين 
فراهم  برنامه پنجم توسعه زمينه ای  موارد 
کرده است که ما بتوانيم به آنها بحث بهبود 
شرايط کار و آنچه که مورد نظر شماست را 

محقق کنيم 

ايجاد  وضعيت  آخرين  با  رابطه  در   -2
کار  وزارت  بدنه  در  مهارت  ملی  سازمان 

توضيحاتی بدهيد؟
مراحل  آخرين  تقريبا  مهارت  ملی  سازمان   -
انجام خود را در حال محقق شدن دارد و اين 
در شورای عالی اداری هم تصويب شده است.

در  که  داريم  بحث هم  اين حوزه چند  در  ما 
بخش نظام اشتغال، نظام اشتغال وکار آفرينی، 
مهارت  ملی  سازمان  نظام  و  آموزش  نظام 
کار  اين  مقدماتی  کارهای  و  شود  می  تدوين 
انجام شده است. تمام امر مهارت کار آفرينی 
در کشور که االن در جاهای مختلف پراکنده 
ايجاد سازمان ملی مهارت همگی در  با  است 
يك سازمان و در يك تنه جمع می شوند و در 
آن همه از يك کارگر ساده ساختمان که سواد 
دانشگاه  از  که  تا کسی  گرفته   دارد  معمولی 
فارغ التحصيل  شده و مدرک تئوری می گيرد 
همه در قالب کار مهارت آفرينی با مراحلی که 

االن مدنظر است سامان دهی می شوند.
اين يعنی حتی مدارک مهارت آموزی هم مثل 
مدرک ليسانس و فوق ليسانس البته نه با اين 
عناوين ادغام و طوری سطح بندی می شوند 
مهارت  يك  از  بتوانند  ای  اندازه  تا  همه  که 

برخوردار شوند.
آفرينی  مهارت  که  است  اين  ما  اعتقاد  چون 
می تواند باعث پيش برد سامانه اقتصاد کشور 
بشود و مخصوصا با توجه به اينکه دانشگاههای 
پردازند،  می  تئوری  های  جنبه  به  بيشتر  ما 
که  منسجم  تشکيالت  با  سازمانی  حضور  لذا 
اين بحث را در کشور مديريت کند امر کامال 
الزمی است. در برنامه پنجم توسعه پايه های 
اين بحث ديده شده و مراحل آن هم در حال 

انجام است. 

در  کارآفرينی  نظام  سازمان  ويژگی   -3
صورت تصويب چيست؟

- اگر نظام کارآفرينی تصويب شود طبعا تمام 
کسانی که کارآفرين قلمداد می شوند در يك 
اين  نظام و سازمان، ساماندهی می شوند که 
هم  رويکرد  يك  همگامی،  رويکرد  يك  بحث 
ايجاد می کند  افزايی و يك رويکرد همراهی 
رونق  را  استعدادها  و  قابليتها  کردن  پيدا  و 
بيشتری می بخشد و کارآفرينان حضور و بروز 
بيشتر و جدی تری می توانند در صحنه کار و 

فعاليت داشته باشند.

چقدر  کشور  کارآفرينان  کل  آمار   -4
است؟

- متأسفانه آمار کل کشور را ندارم.

معلوالن  اشتغال  برای  کار  وزارت  آيا   -5
در سال جاری تمهيداتی انديشيده است؟
- البته ايجاد اشتغال وظيفه وزارت کار نيست 
اما به هر طريق در صحنه اشتغال و آنچه که 
انجام شده بحث اشتغال  در شورای عالی کار 
معلوالن هم يکی از مسائلی است که مخصوصا 
سازمان  و  خمينی  امداد  کميته  بحث  در 
بهزيستی مدنظر قرار گرفته واجرايی می شود.

و  ادارات  دانيد  می  که  همانطور   -6
سازمانهای دولتی موظف هستند 3درصد از 
استخدام های مورد نيازشان را به معلوالن 
اين  اينکه  به  توجه  با  و  دهند  اختصاص 
موضوع در حال حاضر اجراء نمی شود. آيا 
ضمانت  گذاشتن  قانون  اين  اجرای  برای 

اجرايی را در برنامه هايتان داريد؟ 
- اين موضوع اگر قانون است طبعا اجراء می 
است  قانون  اگر  قانون  که   بگويم  بايد  شود. 
قانونی  اگرچنين  و  دارد.  هم  اجرايی  ضمانت 
وجود دارد آن مراجعی که مدعی اين قانون و 
اجرای آن هستند مثل سازمان بهزيستی بايد 

موضوع را پيگيری کنند.    

قائم مقام وزیر كار:

ایجاد اشتغال وظیفه وزارت کار 
نیست...!

رقیه بابایی

در حاشیه ششمین جشنواره تجلیل 
از كارآفرینان برتر استان قزوین كه 
با حضور قائم مقام وزیر كار و امور 
اجتماعی برگزار شد به سراغ مجید 
دوستعلی قائم مقام وزیر كار رفتیم 
سیاست  و  اشتغال  خصوص  در  و 
هایی كه وزارت كار در این رابطه و 
به ویژه اشتغال معلوالن دارد گفتگو 

كردیم. 
با  توانا  پیک  خبرنگار  گفتگوی  پای 

مجید دوستعلی می نشینیم.
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آموزان  برگزاري مسابقات دانش 
م�اه  تي�ر  در  کش�و  اس�تثنايي 
فرصتي را   فراهم کرد تا اس�تان 
قزوين در اين دوره از مس�ابقات 
اولين دوره ميزباني خود را تجربه 

کند.
 اي�ن اولين تجرب�ه و اولين دوره 
ميزباني اس�تان قزوين محسوب 
م�ي ش�د و بهان�ه ب�راي حضور  
ورزش�کاران معلول از 15 استان 
مختلف کشور به اس�تان قزوين 

شد.
در اين دوره از مسابقات  معلوالن 
ورزش�کار ي�ا ورزش�کاراني ک�ه 
ميزان کمي  محدوديت جسماني  
داش�تند دوره هم جمع شدند تا 
چرخ ه�اي صندلي ها و عصاهاي 
فلزي ش�ان را به حاشيه ببرند و 
هم ص�دا با هم عزم هاي راس�خ 
و گام ه�اي استوارش�ان را فرياد 

بزنند و به اثبات برسانند .
 اي�ن فري�اد ها که گرچ�ه صدا و 
آواز نداشت توانست لنز دوربين 
ه�اي زي�ادي را ب�ه ط�رف خود 
خوان�ده و فري�اد ميکروفن ها را 
در دورتري�ن نقطه س�کوت خود 
به صبر دعوت کند صبري که گله 

نداش�ت.. تقاضا نداشت.... و فقط 
نگاه هاي مس�ئوالنه مسئوالن را 

جستجو مي کرد ......
 در حاش�یه برگزاري مسابقات دانش 
آموزان اس�تثنایي کش�ور ک�ه براي 
اولین ب�ار در قزوین برگزار ش�د به 
سراغ اکرم  سخندان ناظر آموزش و 
پرورش استثنایي کشور رفتیم تا سطح 
برگزاري این دوره ازمس�ابقات را از 

زبان وي بشنویم.

- نظرت�ان را در م�ورد برگ�زاري 
مسابقات ورزشي براي دانش آموزان 

استثنایي بگوئید ؟
� اي�ن مس�ابقات ه�ر س�ال ب�ه 
اثب�ات  و  دادن  نش�ان  منظ�ور 
توانمندي هاي بچ�ه هاي معلول 
به جامعه  برگزار مي شود امسال 
هم م�ا اولي�ن دوره ميزباني اين 
مس�ابقات را در قزوي�ن تجرب�ه 
کرديم . بچه ها در اين مس�ابقات 
ب�ا ش�ور و نش�اط ش�رکت م�ي 
کنن�د  و اس�تعداد ه�اي بچه ها 
در اينگونه مس�ابقات شکوفا مي 
ش�ودکه  برايمان بس�يار اهميت 
دارد. بعضي از بچه ها با ش�رکت 
در اين مس�ابقات ان�رژي  و توان 
بس�يار بااليي مي گيرن�د و براي 
س�ال ه�اي بع�د و موفقيت هاي 

بيش�ترآماده مي ش�وند و همين 
ش�ور و نش�اط بچ�ه هاس�ت که 
باعث مي شود ما با توان بيشتري 

به اين بچه ها خدمت کنيم.
-  سطح  مس�ابقات با توجه به اولین 
دوره میزبان�ي اس�تان قزوین چگونه 

بود ؟
- سطح مسابقات بسيار باال  بود. 
اما م�ا انتظ�ار داريم که اس�تان 
ها مخصوص�ًا ادارات اس�تثنايي 
و ادارات کل آم�وزش وپ�رورش 
استان ها همکاري هاي بيشتري 
براي اع�زام اين دس�ته از دانش 
آموزان به خصوص دانش آموزان 
جس�مي – حرکتي داشته باشند 
چون ش�رايط هماهنگي و اعزام 
اين بچه ها واقعًا س�خت اس�ت و 
ما انتظار داريم اين همکاري ها را 
در س�ال هاي بعد بيش�تر و بهتر 

ببينيم.
- به نظر ش�ما ورزش چه تاثیري مي 
توان�د در رون�د زندگي ای�ن دانش 

آموزان داشته باشد؟
- همانطورکه رهبرمان  برتحصيل 
و ورزش تاکي�د  دارن�د  فکر مي 
کنم که ورزش ب�ه خصوص براي 
بچه هاي اس�تثنايي حرف اول را 
مي زدند. ما گفت�ار درماني و کار 
درمان�ي  را در کنار ورزش داريم 
حت�ي يک معل�م ب�ا ورزش ، کار 
آموزش را انجام مي دهد. ورزش 
در اين حوزه پايه واس�اس است  
و ب�راي بچه ه�ا تاثير بيش�تري 

خواهد داشت .
- باتوجه به اینکه بچه هاي استثنایي 
بی�ن گ�روه ه�اي مختل�ف معلوالن 
مظلومتر  واقع شده اند  لطفًا  بفرمایید 
اس�تثنایي چه  و پ�رورش  آم�وزش 
سیاست هایي براي براي پیشرفت این 
بچ�ه در زمینه هاي علمي ، ورزش�ي 

و... در نظر دارد؟
� ش�ما اگر ماهنامه ها وخبرنامه 
پ�رورش  و  آموزش�ي  ه�اي 
اس�تثنايي را مطالعه کرده باشيد 
م�ي بينيد که اين س�ازمان براي 
اين بچه ها تالش  زيادي مي کند. 
سازمان در بخش ها و شاخه هاي 
مختلف، دوره هاي�ي را براي اين 
بچه ها برگ�زار مي کند و فعاليت 
هاي هنري ، تجهيز تيم ها، اعزام 
تيم هاي ورزشي براي مسابقات و 
...در رشته هاي ورزشي با افرادي 
ع�ادي  از اقدامات موثرآنها بوده 

است .
 ما چندين و چند س�ال است که 
حرف براي گفتن داريم. بچه هاي 
ما در تمام زمينه ها خودش�ان را 
نش�ان دادده ان�د. تاجايي که ما 
نابينايي  آم�وزان  دانش  امس�ال 
مطلق�ي داش�تيم که رتب�ه اول 
کشوري را به خود اختصاص داده 

است .
هم�ه اين ها جز هم�ت خود بچه 
ها و حمايت س�ازمان ها به دست 

نمي آيد. 

سالیان سال است که حرف 
برای گفتن داریم

مس�ابقات دانش آموزان اس�تثنايي کش�ور باحضور ورزش�کاران معلول 
جس�مي – حرکتي، نابيناو کم بينا، ناش�نوا و کم ش�نوا در استان قزوين 

برگزار و به کار خودپايان داد.
 ب�ه گ�زارش خبرنگار پيک توان�ا  قائم مقام مدير کل آم�وزش وپرورش 
اس�تثنايي اس�تان قزوين  با اعالم اين مطلب  گفت:»ما در استان قزوين 
براي اولين بار ميزباني مس�ابقات دانش آموزان اس�تثنايي کش�وري  را 
پذيرفته بوديم و عملکرد ما دراين دوره به گونه اي بود که هم سرپرستان 

تيم ، هم مربيان و هم خود ورزشکاران از ما راضي بودند.«
حس�ين پرتوي با اشاره به اينکه اين مسابقات در رشته هاي، دوميداني، 
گلبال ، چودان  و در دو گروه دختران و پس�ران برگزار شد گفت :»طيف 
س�ني دانش آموزان شرکت کننده در اين دوره از مسابقات بين 15 تا 19 
سال بود و در اين دوره 7 روزه مسابقات 170شرکت کننده دانش آموزان 

دختر از 13 استان و 21 دانش آموز پسر از 15 استان کشور داشتيم.«
پرتوي در پاس�خ به اين س�وال که ورزش چه تاثي�ري در روحيه و روند 
زندگ�ي دانش آم�وزان معل�ول دارد گفت: »ورزش ب�راي معلوالن جنبه 
درماني دارد و مس�ئوالن مي توانند برنامه هاي کاردرماني و فيزيوترابي 
را هم در برنامه هاي ورزش�ي اين بچه ها قرار دهند و ازطرف  ديگر بچه 
هاي معلول مي توانند  در اين دوره ها قابليت ها و اس�تعدادهاي خود را 

بسنجد و براي مدارج باالتري گام بردارند .
وي تاکي�د کرد: »به نظرمن اين دانش آموزان همين که تا اينجا آمده اند 
همه برنده اند و مي توانند برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي، همدلي، رش�د 

اجتماعي را هم در کنار ورزش در برنامه هاي خود داشته باشند.«

مسابقات استثنايي کشور با حضور ورزشکاران معلول براي اولين بار در قزوين برگزار شد .

قائم مقام مدير کل آموزش و پرورش استثنايي قزوين تصريح کرد: 
»اعضاي تيم هاي ورزشي و سرپرستان آنهادر خوابگاه هاي زيرنظر 
س�ازمان آموزش و پرورش اسکان پيدا کردند و ما براي همه دانش 
آموزان شرکت کننده در اين دوره از مسابقات، مربيان و سرپرستان 

گروه ها هدايايي را در نظر گرفته ايم.«
 گفتني اس�ت اين دوره از مسابقات از 4 تا 8 تير براي گروه پسران 
واز 8 تا 10 تير براي گروه دختران برگزار شد و روز جمعه 10 تير به 

کار خود پايان داد .

برای اولین بار قزوین میزبان 
مسابقات دانش آموزان استثنایی 

کشور شد.
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که  مي شود  باعث  غلط  و  کهنه  هاي  فرهنگ  برخي 
بين افراد جامعه فاصله می افتد. به عنوان مثال برخي 
افراد معلول  براي  براي خود مي پسندند  افراد آنچه 
نمي پسندند. البته هميشه اينگونه نيست و اين نوع 
مثال هايي که مي زنم درمورد همه افراد جامعه صدق 
نمي کند اما اکثرا شاهديم که برخي خانواده ها آنچه 
مساله  و  پسندند  مي  خويش  غيرمعلول  فرزند  براي 
اي عادي تلقي مي کنند براي فرزند معلولشان نمي 

پسندند.
از مسائل پيش پا افتاده گرفته تا مسائل مهم زندگي. 
در  شرکت  تا  گرفته  لباس  انتخاب  و  پوشش  طرز  از 
اجتماعات مختلف و از همه مهمتر تصميم گيري هاي 
اساسي زندگي. به عنوان مثال برخي افراد حتي گاهي 
افراد خانواده فرد معلول، حساسيت هاي خاصي روي 

طرز پوشش فرزند معلول خويش دارند. 
گاهي شيک پوشيدن و استفاده از لباس هاي مرسوم 
جامعه را براي فرد معلول نامناسب مي دانند و بر اين 
و  معلوليت جسمي  که چون شخصی  عقيده هستند 
حرکتي دارد نبايد از لباس يا از تيپی و ظاهر استفاده 
کند و نبايد مثل افراد عادي بپوشد، نبايد مثل افراد 
ديگر رفتار کند و نبايد مثل افراد جامعه زندگي کند.

زيستن  مانع  افتاده  پا  پيش  مسائل  نوع  اين  هرچند 
اي  اراده  داشتن  اساسي،  و  مهم  اصل  و  شود  نمي 
محکم براي مقاومت در برابر مشکالت است اما همين 
مسائل کوچک ممکن است باعث تضعيف روحيه فرد 

معلول شود.
 مثال ديگر در مورد شرکت در مهماني ها و مراسم 
داشتن  دليل  به  ها  خانواده  برخي  است.  مختلف 
ندارند  دوست  غيرمنطقي  ديدگاه  و  غلط  فرهنگي 
در مهماني ها و مراسم مختلف مانع  از حضور فرزند 

معلولشان می شوند.. 
گاهي اوقات اين افکار کهنه و نادرست به قدري ذهن 
افراد را مشغول مي کند که حتي خود فرد معلول نيز 
بودن شرايط خاص فيزيکي و معلوليت  به دليل دارا 
هاي  مهماني  و  بزرگ  مجالس  در  حضور  از  جسمي 
خانوادگي اجتناب مي کند که مبادا افراد با نگاه هاي 
ترحم آميز خويش باعث آزار و اذيت روحيه و روانش 

شوند.. 
با نگاه  البته گاهی حق هم دارند زيرا گاهي ديگران 
هاي بسيار آزاردهنده مانع حضور اين قشر مي شوند 
لذا فرد معلول درخانه ماندن و انزوا پيشه کردن را به 

حضور اجتماعي ترجيح مي دهد. 
افراد  ديد  و  مردم  فرهنگ  که  است  سال  چندين 
جامعه به مسئله معلوليت و اقشار معلوالن، نسبت به 
دوره هاي قبل پيشرفت چشمگيري داشته است اما 
هنوزهم اينگونه ديدگاه هاي غلط که بين فرد معلول 
و غيرمعلول فرق قائل مي شوند اکثرمواقع باعث آزار 

معلولين و تضعيف قدرت اعتماد به نفس مي شود.
تر  روشن  نگاهي  و  درست  ديدي  با  است  اميد 
رفتارهاي خويش را اصالح کنيم و تنها جسم ناتوان را 
نبينيم بلکه روح بزرگي که در کالبد اين جسم ناتوان 
نهفته است درک کنيم و قدردان الطاف الهي باشيم. 

تا ديداري دوباره و نوشته اي ديگر. 

فرزانه حبوطي 

چرا بین معلول و 
غیرمعلول فرق

 می گذارند
از خدا پرسيدم : خدايا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ 

اعتماد  با  بپذير!  تاسفی  هيچ  بدون  را  ات  گذشته  داد:  جواب  خدا 
را  ايمان  شو.  آماده  آينده  برای  ترس  وبدون  بگذران  را  حالت  زمان 
نگهدار وترس را به گوشه ای انداز. شک هايت را باور نکن وهيچگاه 

به باورهايت شک نکن.
)) زندگی شگفت انگيز است ، فقط اگر بدانيد که چطور زندگی کنيد((

مهم نيست شير يا آهو باشي ، مهم اين است با تمام توان شروع به 
دويدن کنی.

کوچک باش وعاشق....که عشق می داند آيين بزرگ کردنت را...
بگذار عشق خاصيت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی.

موفقيت پيش رفتن است نه به نقطه  پايان رسيدن.
فرقی نميکند گودال آب کوچکی باشی يا دريای بيکران .... زالل که 

باشی، آسمان درتوست!

سد یا سكو؟!
قرار  جاده  وسط  در  را  سنگی  تخته  گذشته،پادشاهی  های  زمان  در 
درجايی  را  خودش  ببيند  را  مردم  العمل  عکس  اينکه  برای  و  داد 
مخفی کرد.بعضی از بازرگانان ونديمان ثروتمند پادشاه ،بی تفاوت از 

کنارتخته سنگ می گذشتند.
بسياری هم غرولند می کردند که اين چه شهری است که نظم ندارد. 

حاکم اين شهرعجب مرد بی عرضه ای است و...
باوجود اين هيچ کس تخته سنگ را ازوسط راه برنمی داشت.

غروب،يک روستايی که پشتش بار ميوه و سبزيجات بود،نزديک تخته 
سنگ شد.

بارهايش را زمين گذاشت وبا هر زحمتی بود سنگ را از وسط جاده 
برداشت وآن را کناری قرارداد. ناگهان کيسه ای را ديد که زيرتخته 
سنگ قرار داشت، کيسه را باز کرد و داخل آن سکه های طال و يک 

يادداشت پيدا کرد. پادشاه در آن يادداشت نوشته بود:
)) هر سد و مانعی می تواند يک شانس برای تغيير زندگی شماباشد!!!((

چگونه آینده ای درخشان داشته باشیم؟
1- بدانيم که زندگی هميشه عادالنه با مابرخورد نمی کند، آنچه مجبور 
به قبولش هستيم، بپذيريم ومواردی راکه قادر به تغيير هستيم، تغيير 

دهيم.
2- قبل از انجام هر کاری درباره  آن خوب فکر کنيم. يک لحظه بی 

دقتی سال ها پشيمانی و اندوه را به همراه می آورد.
3- در جستجوی زيبايی موجود در زندگی، طبيعت و مردم باشيم.

4- سپاسگزار دارايی های مادی خود ،مردم و لحظاتی که سپری می 
شوند، باشيم.

5- تمام سعی و تالشمان را برای بوجود آوردن سرگرمی های مفيد، 
به کار بگيريم.

ديگران  بين  ها  رشته  آوردن  بوجود  برای  روش  بهترين  راه  اين   
وخودمان است وخاطرات زيبايی را ترسيم می کند.

از آن  انجام دهيم که  6- زمانی را به خود اختصاص دهيم وکاری را 
لذت می بريم.

7-ديگران را بدون قضاوت کردن درباره شان بپذيريم وبدانيم هر فرد 
با ديگری متفاوت است.

8- ديگران را ببخشيم، زيرا دلخور بودن از ديگران بيشتر خود ما را 
می آزارد.

9-ذهن خودمان را برای ديده های جديد آماده کنيم و از سعی وتالش 
نترسيم.   

 10- در ذهن خودبرنامه هايی را تصور کنيم و به سوی چيزی که می 
خواهيم، حرکت کنيم.  

داستان های کوتاه و شگفت انگيز از کتاب تو تويی ؟! 

گردآوری : سمیرا جمالی 

بگذار عشق 
خاصیت تو باشد
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کاش بین شهروند سالم و معلول تفاوتي 
نمي گذاشتند 

دوستان  به  قوت  خدا  عرض  و  سالم  با 
من  توانا،  پيک  آشنای  درد  و  صميمی 
و  خوب  يعنی  بودن  موفق  که  معتقدم 
مفيد بودن و فعاليت هاي شما  در راستاي 
جامعه   و  ها  خانواده  به  رساني  اطالع 

موفقيت شما را تضمين مي کند .
بارها شنيده ايم که گاهي بايد بسياری از 
حرف ها را ناگفته بگذاريم و بگذريم. اما 
با عشق  را  توان حقيقت  من معتقدم می 
آسيب  جای  به  که  صورتي  به  کرد.  بيان 
جای  به  پس  باشيم.  رساننده  ياری  زدن 
دنيای  بسازيم،  دنيا  با  کنيم  سعي  اينکه 
بهتر  تا  بسازيم  خود  را  مان  پيرامون 
زندگی کنيم و اميدمان اين است بيان تلخ 
کامی هايی که معلوالن جسمی – حرکتی 
تلنگری  هستند  مواجه  آن  با  جامعه  در 
اندر کار برای  باشد برای مسئوالن دست 
برداشتن موانعی  که  معلوالن براي انجام 
روبرو  آن  با  اداری  ساده  بسيار  کارهای 

هستند.
سال 86 برای تعويض گواهينامه رانندگی 
به کالج دستی  اتوماتيک  با ماشين دنده 
و  مراجعه  رانندگی  و  راهنمايی  اداره  به 
از  بعد  کردم.  گواهينامه  تعويض  تقاضای 
تهيه مدارک  و  فرم درخواستی  پر کردن 
و فيش های مربوطه برای معاينه چشم به 
داده  ارجاع  مربوطه  اداره  پزشک  چشم 
بايد  پا  معلوليت  علت  به  شنيدم  و  شدم 
و  کنم  مراجعه  ارتوپد  متخصص  پزشک 
اداره مربوطه صالحيت رانندگی با ماشين 

کالج دستی را تاييد کند.
 به اداره مربوطه رفتم و نظر چشم پزشک 
و  کردم  منتقل  مربوطه  مسئول  به  را 
شنيدم که بايد به بيمارستان سجاد نيروی 
همراه  که   کني  مراجعه  تهران  انتظامی 
بيمارستان مذکور مراجعه  به  نامه  معرفی 
بيمارستان  ورودی  در  ابتدای  در  کردم. 
به بخش  اطالعات رفتم  و با نشان دادن 
معرفی نامه خواستم که راهنماييم کنند .

مسئول اطالعات مرا به مسئولي که دفتر 
قرار  ساختمان  آن  باالی  طبقه  در  کارش 
به  رسيدن  برای  که   کرد  معرفي  داشت 
دفتر  بايد بيش از 20 پله باال رفته و از يک 
با کف سراميک  کريدور باريک و طوالنی 

مي گذشتم.
ذيل  در  نامه  معرفی  مالحظه  از  بعد  او   
نامه از پزشک متخصص مربوطه خواستند 
صالحيت  با  رابطه  در  را  نظرشان  تا 
اينجانب نسبت به رانندگی با کالج دستی 
بنويسند. چون پزشک در ساختمان ديگر 
کريدور  طی  از  بعد  دوباره  بنابراين  بود 
از  بعد  رفته  بعدی  ساختمان  به  ها  پله  و 
گرفتن فيش و نوبت معاينه دکتر مربوطه 

نظرشان در فرم مربوطه مرقوم کردند.
اول  ساختمان  به  دست  به  نامه  دوباره   
برگشتم و  از پله ها باال رفتم و  دوباره از 
کريدور باريک و طوالني با کف سراميک!! 
گذشتم  و به اتاق مسئول مربوطه رسيدم  
و او پس از مهر و امضاي  معرفی نامه، نامه 
را در پاکت مهر و موم کرده و به اينجانب 

تحويل داد.
اداره  به  شده  موم  و  مهر  را  نامه  معرفی 
مسئول  به  و  برده  رانندگی  راهنمايی 

مربوطه تحويل دادم .
مسئول بخش بعد از خواندن نظر مسئول 
بيمارستان سجاد تهران به خانمی که در 
اشاره  بود،  کار  به  مشغول  آنجا  بايگانی 
تا وي   رفته  اتاق ديگر  به  بنده  با  کرد که 
نامه  سقم  و  صحت  از  من  پای  معاينه  با 
صدور  به  مبادرت  بعد  و  شوند  مطمئن 

گواهينامه کنند. 
حال چند سؤال؟     

افراد معلول  به مشکل تردد   با توجه   -1
جسمی- حرکتی  آيا امکان دارد  که اداره 
راهنمايی و رانندگی تدابيری اتخاذ کنند  
نظر  تحت  قزوين  شهرستان  معلوالن  تا 
معاينه  قزوين   در  متخصص  پزشک  يک 
شوند و اين افراد را برای تعيين صالحيت 

رانندگی به تهران نفرستند؟
بيشتر  که  سجاد  بيمارستان  در  آيا   -2
تشکيل  معلوالن  را  آن  کنندگان  مراجعه 
اطاق مسئول  دو  توان هر  نمی  مي دهند 
مربوطه و پزشک را در يک طبقه همکف و 

در يک مکان مستقر کرد؟

بسيار  وقت  صرف  از  پس  بنده  باالخره 
کنم   تعويض  را  خود  گواهينامه  توانستم 
يک  بين  فاحش  تبعيض  يک  اين  آيا  اما 
معلول  شهروند  يک  با  سالم  شهروند 

نيست؟ 
بتواند  سهولت  و  سرعت  به  بايد  او  چرا 
گواهينامه خود را تعويض کرده  اما ما بايد 
به سختی و با صرف وقت بيشتری کارهای 

اداری خود را انجام دهيم.

گواهینامه
تبعیض در تعویض
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تمامي  شد.  قائل  معيني  و  مشخص  مرز  و  حد  توان  نمي  معلوليت  پديده  براي 
کشورهاي جهان اعم از پيشرفته و يا در حال توسعه به نوعي با اين موضوع اجتناب 

ناپذير مواجه هستند.
 اختالت بينايي از جمله مواردي است که مشکالت عديده اي را براي افراد مبتال، 
اطرا فيان و جامعه در پي دارد و پيامد هاي آن مي تواند معضالت فراواني را بر پيکره 
جوامع تحميل کند و ضرورت دارد با توجه به امکانات و تسهيالت موجود راهکارهاي 

مناسبي در خصوص کاهش و يا کنترل آن مد نظر قرار گيرد.
در رابطه با نابينايان به توصيه هاي ذيل بايد توجه داشته باشيد:

- هيچ زماني فکر نکنيد که افراد با اختالالت بينايي، صداي شما را به خاطر مي 
آورند پس در هنگام برخورد با آنان ابتدا خود را معرفي کرده و پس از اتمام 
گفتگو از آنها خداحافظي کنيد )از طرح اين سؤال که آيا شما صداي مرا به 

خاطر مي آوريد؟ جداٌ خودداري کنيد(
- به خاطر داشته باشيد او قادر به ديدن تکان دادن سر شما نيست براي 

برقراري ارتباط با او از کالم استفاده کنيد.

به  او  او را ترک نکنيد، مطمئن شويد که  - هرگز بدون خداحافظي، 
شما احتياج ندارد.

- در برخورد با آنان تن صداي عادي داشته باشيد.
- در هنگام گفتگو با آنان از گفتن کلماتي مانند ببين، نگاه کن و … 

هراس نداشته باشيد.
- لزومي ندارد با افراد نابينا بلندتر از حد معمول صحبت کنيد چون 

ممکن است مخل آرامش دروني او و يا ديگران شويد.
- ضمن رعايت احترام و حرمت آنان ، با تماس سبك دست خود به شانه 

و يا دست نابينا موقعيت خود را براي او مشخص کنيد.
- در هنگام راهنمايي افراد نابينا براي نشستن ، دست او را به آرامي به پشت 

مبل و يا دسته صندلي هدايت کنيد.
- سؤال يا درخواست خود را مستقيم با شخص نابينا مطرح کنيد و بدون هماهنگي 

با همراه او در ميان نگذاريد.
- به صورت خالصه موقعيت و محيط اطراف را براي فرد با اختالل نابينايي توضيح 
دهيد براي مثال ميز وسط اتاق  در يك متري شما قرار دارد يا ميز چاي طرف چپ 
در قرار گرفته است هيچگاه بدون اجازه و بدون نظر و مشورت با فرد نابينا، محل قرار 

گرفتن وسايل و لوازم آنان را تغيير ندهيد.
با موقعيت مکاني،  بينايي مواجه مي شويد در رابطه  با اختالل  با فرد  - زماني که 

صداي اطراف و مسافت او را راهنمايي کنيد.
- در صورتي که فرد با اختالل بينايي تمايل به دريافت کمك دارد، در هنگام حرکت 
در کنار او به صورت عادي حرکت  کنيد و قبل از رسيدن به موانع او را مطلع سازيد.

- اگر شخص نابينا کمك شما را نپذيرفت از رفتار او دلخور نشويد و در کمك کردن 
به او سماجت کنيد.

- سگ راهنما به عنوان حيواني تعليم ديده عمل مي کند با او مانند ساير حيوانات 
غذا  او  به سگ  هماهنگي  و  اجازه  بدون  گاه  هيچ  نکنيد،  رفتار  خانگي  آموز  دست 

ندهيد، او را لمس نکنيد و تمرکز او را به هم نزنيد.
- هرگز عصاي او را نگيريد و يا با عصا او را هدايت نکنيد. فيلدهاي اطال عاتي مورد 
نياز او را مشخص کنيد. اين فيلد ها معموال بريل ، يا ضبط صوت ، يا ديسك کامپيوتر 

و... هستند.
براي  را  مطالب  رئوس  ابتدا  بخوانيد،  نابينا  فرد  براي  را  مطلبي  خواهيد  مي  اگر   -
او مشخص کنيد، اجازه دهيد تا او موضوع مورد عالقه خود را انتخاب و سپس به 
بر  را  بخوانيد، مطالب  و طبيعي  با صداي صاف  را  اقدام کنيد، مطالب  آن  خواندن 

اساس عالقه و تمايل او بازگو کنيد )از خالصه کردن مطالب جدا خودداري کنيد.(
- اگر براي امضاي متن دچار مشکل است پس از کسب اجازه، دست او را در محل 

مورد نظر قرار دهيد.
- اگر چه اشخاص کم بينا به نور کافي نياز دارند ولي نبايد مقدار آن بيشتر از اندازه 

باشد. در حقيقت اشياء براق با عث انعکاس شديد نور براي آنها مي شود. 
- موانع موجود در مسير رفت و آمد او را در صورت امکان برطرف کنيد.

- هنگام عبور کردن از عرض خيابان توجه او را به پياده روي مقابل و موانع موجود 
جلب کنيد.

چگونگی تعامل با افراد 
نابـینـا
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ديدم  شدم.  وارد  دوستانه  نيمه  محفلی  در  روزی 
خطيبي  بر مجلس وعظی نشسته و بر مرکب سخن 
می  تند  حضار،  حوصله  به  توجه  بی  و  است  سوار 
راند. الحق و االنصاف متکلم وحده ای متبحر بود و 

جذاب سخن رانی می کرد.
عالقه مند شدم و  چند دقيقه ای در همان گوشه  
اتاق نزديك در نشستم تا شايد از فحوای کالم اين 
واعظ قابل، چيزی دستگيرم شود. بخشی از افاضات 

او اينچنين بود:
 ببينيد آقايان من آدم بی سوادی نيستم. سال ها 
هم تجربه دارم. آدم هم زياد ديدم. از همه نوعش 
را هم ديده ام. آدميزاد هرجايی که سودی برايش 
طرف  از  دانند  می  همه  را   اين  رود.  نمی  نباشد 
ديگر جايی که احتمال خطر باشد طبيعتاً آدم کمتر 
هروقت  بنابراين  برود.  سمتش  به  کند  می  رغبت 
مي  ای  بهانه  هر  و  عنوانی  هر  با  کسی  که  ديديد 
خواهد به کسی کمك کند دو حالت بيشتر ندارد، 
يك اينکه، بالنسبت جمع، آدم ابلهی است و بدون 
حساب و کتاب می خواهد عمر و وقت و دارايی و 

انرژی اش را هدر دهد.
دوم  اينکه آدم باهوشی است و می فهمد که آخر 
اين کمك قرار است  يك چيز خوبی گيرش بيايد. 
بنابراين هر وقت هرکسی را ديديد که مي خواهد  
به شما کمك کند حواستان را جمع کنيد بينيد چه 
نفعی دور ور بر شما ديده است؟ من که به هيچ وجه 
اينکه  از کسي  هيچ کمکی راقبول نمی کنم مگر 
از طرفم بپرسم اين وسط چه عايدت مي شود؟ و 

قراراست چه چيزي بدست بياوري؟
ادامه اين سخنرانی را به ياد ندارم چون ذهنم برای 
لحظاتی به گذشته رفت. به جايی که يکی از اساتيد 
مددکاری اجتماعی سعی داشت کامال معکوس اين 

سخن را به دانشجويانش بقبوالند:
کمك  از  ديرباز  از  آدمی  من،  دوستان  »ببينيد 
اجدادمان،  حتی  برد.  می  لذت  ديگران  به  کردن 
کردند،  می  زندگی  ها  جنگل  در  هنوز  که  زمانی 
که  جايی  در  شان،  انسانی  فطرت  حکم  به  شايد 
بی  بودند  کمك  نيازمند  گروهشان  اعضای  ديگر 
منت ياريشان می کردند. اديان پيامبران و ائمه  هم 
همواره سفارش می کردند که کمك به نيازمندان 
را فراموش نکنيد. ... مددکاران اجتماعی هيچ وقت 
ياری می رسانند دستمزد  به ديگران  اندازه که  به 
دنيا  اين قضيه در همه جای   . نمی کنند  دريافت 
حتی در کشورهای کامال توسعه يافته  هم صادق 

است. مددکاران اجتماعی در زمره کم حقوق ترين 
اگر  باشد  يادتان  پس  دارند.  قرار  دنيا  کارمندان 
بر منافع شما  اين رشته شديد منافع مددجو  وارد 
اين  مددجويان  هميشه  هرچند  دارد.  ارجحيت 

موضوع را نمی دانند يا نمی خواهند که بدانند...«
سخنران  که  بودم  ها  حرف  اين  مرور  حال  در   
ماهرمان از منبر وعظ هبوط فرموده بود و دمخور 
سايرين بود و البته از سخنان پر از نکته اش مفتخر 

به نظر می رسيد.
ازاين  اين مقدمه طوالنی براي اين بود که بگويم  
نوع تفکرها که از قضا بسياری از افراد از استماع و 

قبول آنها بدشان نمی ايد متعجبم. بگذريم. 
مددکاری  موضوع  به  تر  عينی  کمی  دهيد  اجازه 
اجتماعی بپردازيم و ببينيم  مددکاران اجتماعی در 
افراد دارای معلوليت کار می  با  مجموعه هايی که 

کنند چه فرقي دارد.
مثال  توانبخشی  مجتمع  در  را  اجتماعی  مددکار   
می زنم تا قابل لمس تر باشد. مددجو از زمانی که 
مددکار  با  شود  می  )استاندارد(  مجتمع  يك  وارد 
که  پذيرش  برگه  دارد.  ارتباط  و  تماس  اجتماعی 
ساده  سئوال  چند  با  اجتماعی  مددکاری  دفتر  در 
و توصيفی پر می شود در واقع راه ساده ای است 
برای اولين ارتباط مددجو با مجتمع. پر کردن فرم 
ارتباط گيری است  فرايند  از  تنها بخشی  اطالعات 
و شايد بهانه ای باشد برای شروع صحبت. مددکار 
اجتماعی در اين مرحله نماينده تمام نمای مجموعه 

محسوب می شود.
بايد  اولين گام آسان نگذريد. مددجو  اين  از   پس 
با  ابتدا  همين  در  را  اطالعات  حداکثر  کند  سعی 
مددکارش مبادله کند. در ادامه زمانی که به بخش 
های مربوطه ارجاع می شود در هر زمانی می تواند 
درد  يا  مشورت  اول  گام  رفيق  همان  با  و  بازگردد 
مقصودش  به  رسيدن  تر  های ساده  راه  کنند؛  دل 
کند  بازنگری  برخوردش  نحوه  در  کند؛  بررسی  را 
دريافت  يا  درمان  مسير  ادامه  به  تازه  قوايی  با  و 
خدمات بپردازد. بسيار ديده شده مددجويی که از 
همه  تا  آيد  می  آمده  ستوه  به  ادارات  عادی  روند 
حق و وقت ضايع شده اش را از مددکار اجتماعی 
اش طلب کند. پيشترها منشی يا رئيس دفتر مدير 
بودند.  اينچنينی  حمالت  آماج  بيشتر  ها  مجموعه 
با  است  موظف  مواقع  اين  در  اجتماعی  مددکار 
عصبانی  مددجوی  به  را  آرامش  خونسردی،  حفظ 
و مرز در هر  از حد  بديهی است خروج  بازگرداند. 

انتظامی  و  قهری  برخورد  با  اجتماعی  ارتباط  نوع 
مواجه خواهد شد.

در همان حين که مددجو از متخصصان ساير بخش 
ای  برهه  هر  در  است  دريافت خدمات  در حال  ها 
که هر متخصص احساس کند در خصوص مددجو، 
بخصوصی  مورد  در  يا  است  الزم  خاصی  اطالعات 
تشخيص  مددجو  زندگی  محل  در  مشکل  ريشه 
داده شود اين نياز به مددکار اجتماعی منتقل شده 

واقدام حرفه ای وی اغاز می شود.
)آنچنان  را  اجتماعی  مددکار  که  مشتاقم  بسيار   
درمان  و  سالمت  های  مجتمع  و  مراکز  در  که 
های  مجتمع  اطالعاتی  مرجع  است(  رايج  دنيا 
توانبخشی معرفی کنم، اما در اين ادعا احتياط می 
سرزمين  در  حاضر  حال  در  آنچه  برحسب  و  کنم 
که  کنم  می  بسنده  همين  به  تنها  جاريست  ما 
زمان  هر  در  حاليکه  عين  در  اجتماعی  مددکاری 
می  برخورد  ای  گره  به  بخشی  هر  در  مددجو  که 
کند ياور اوست، نخستين و بهترين فرد در ورود و 
مداخله در محيط زندگی مددجو ) شامل: خانواده، 
دايره خويشاوندی، مدرسه، همسايگی، مسجد محل 

و...( به قصد تغيير و بهبود نيز هست.
 به ارتباط با مددکار اجتماعی در نقش وارد شونده 
و مداخله کننده در محيط زندگی مددجو در شماره 
مددکار  ای  واسطه  نقش  اما   . پردازيم  مي  بعدی 
اجتماعی به معناي  هدايت کننده مددجو به منابع 
و مراجع ارائه دهنده خدمات از اين روحايز اهميت 
است که از سرگردانی مددجويان و احساس عجز و 
می  جلوگيری  آنها  عصبانيت  نتيجه  در  و  کالفگی 

کند.
به  مراجعات متعدد  ما  در  از  برای هر يك   شايد 
ادارات دولتی و غير دولتی پيش آمده باشد که در 
باقی  راهروها  در  مبهوت  و  گنگ  ای  مسئله  رفع 
مانده باشيم و پس از مدت کوتاهی  عصبانی شده 
و قيد بسياری از خدماتی که از حقوق مسلم مان  
است را زده ايم. مددکار اجتماعی می کوشد تا از 
وقوع چنين حاالتی برای مددجويان جلوگيری کند.
و  ها  برنامه  اتخاذ  در  ديگر  سوی  از  نيز  مديران   
مسيرهای خدمت رسانی مددکار اجتماعی را طرف 
نماينده و  به عنوان  تا وی  قرار می دهند  مشورت 
آنان  راه  برسر  موجود  مشکالت  مددجويان،  حامی 
و راه های سهل الوصول حل مشکالت را پيشنهاد 
مددکار  به  خود  مشکالت  گفتن  از  کند.بنابراين  

16اجتماعی هر مجموعه ابا نکنيم.
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                                                                                                زهره حاجیان

می شود دیده ها و شنیده های یک سفر را در قالب یک گزارش 
توصیفی نوشت و با چند جمله خشک و رسمی تمامش كرد اما 
فکر می كنید بشود سفر به سرزمین عشق و مهربانی و پابوسی 
امام رضا )ع( را در چند جمله سرهم آورد و از كنار كلمات به 

سادگی گذشت؟ 
این گزارش روایتی است از سفر سه روزه فعاالن كانون معلوالن 

توانا به مشهد مقدس. 

روایت اول: کانون تا اطالع ثانوی بسته است 
وقتی نام سفر به مشهد مقدس در ميان باشد، فعاالن کانون سر از پا نمی 
شناسند و برای ثبت نام و اعزام از يکديگر سبقت می گيرند به خصوص 
که خبر می رسد اين سفر با بهترين شکل حمل و نقل و در نزديك ترين 

هتل به حرم مطهر انجام می شود. 
ساک ها بسته شده و همه آماده حرکت به مقصد فرودگاه مهر آباد می 
شوند و کسی چه می داند شايد همه زائران کوی دوست حرف هايی که 

قرار است با آقا در ميان بگذارند را مرور می کنند؟ 
آقا چقدر حرف برای گفتن داريم؟ چقدر حرف که به کسی نمی توان گفت 

اال تو که محرم رازی و ولی نعمت آب و خاک من؟ 
»درهای  گويد:  می  سفر  تدارکات  و  هماهنگی  مسئول  مالمير،  سيروس 
کانون معلوالن توانا در خيابان وليعصر قزوين تا اطالع ثانوی بسته است و 

اتوبوس با 43 زائر کوی دوست به راه می افتد.« 

روایت دوم: فرودگاه مهرآباد، ترمینال دو 
ويلچرها پشت به هم ايستاده اند و ويلچرران ها چشم دوخته اند به لب 
شوند.  وارد  ويژه  خدمات  قسمت  از  و  بخواند  را  آنها  نام  که  مردی  های 
مسئول تدارکات سفر – اما – مرتب در تکاپوست تا کارت پرواز مسافران 

را به دستشان بدهد. 
از شما چه پنهان بعضی ها از مسافرت با هواپيما می ترسند و در کمال 
صداقت اعالم می کنند؛ اما برخی ترسشان را مخفی می کنند )يعنی که 
ما با کالسيم و شاهد ادعايشان را چندين نوبت سفر با هواپيما عنوان می 
کنند( اما آنچه در ته دل همه مسافران به آرامی جريان دارد، حسی است 
که بعد از شنيدن خبر سقوط چند هواپيما در اخبارداشته اند، ولی عشق 
زيارت و پابوسی آقا مانع می شود که به رويشان بياورند. خود را به خدا 
می سپارند و از پله های متحرک وارد محفظه غول پيکر هواپيما می شوند. 
می  اما  اند،  نرسيده  هنوز  دارند،  کمك  به  نياز  که  آنانی  و  ويلچرسوارها 
انتقال  و  نقل  برای  نيروهای خدمات ويژه  به سرويس دهی  از دور  توانی 
آنها نگاه کنی و به نظم و ترتيب و احترامی که به معلوالن می گذارند، 

احسنت بگويی. 

روایت سوم: باالی ابرها به خدا نزدیکتری... 
اوج که می گيری دلت هری می ريزد پايين. به ابرها که می رسی ميان دو 
حس متفاوت دست و پا می زنی نمی دانی به خدا نزديکتر شده ای و می 
توانی او را پشت ابرها حس کنی و چند کلمه ای در گوشی با خدا نجوا 
کنی؟ يا حس کنی که در ارتفاع 21 هزار پايی از سطح دريا چند قدمی 

بيش با مرگ فاصله نداری؟ 
به خودت مسلط می شوی و سعی می کنی افکار بد را از ذهنت دور کنی 
که مهمانداران با ميزهای گردان می رسند و به گفته بسياری از مسافران 
از صحنه های خوب سفر است. بسته ای از غذاهای سرد سرو می شود با 
شکالتی که تلخی ترس را از دلت می زدايد و شيرينی زيارت را به دلت 

می ريزد. 
من اما همچنان در گوشی با خدا حرف می زنم. 

کودکی دورتر گريه می کند. شايد سينا پسر آقای حسينی سردبير مجله 

خانم  امان  که  رکسانا  هم  شايد  و  هادی  آقای  پسر  سروش  يا  تواناست 
مواليی را بريده است. 

غذا شنسيل مرغ است انگار. اما چرا به دو شکل طبخ شده؟ هنوز کسی 
نمی داند! يکی کوچك و گرد، مانند فالفلی که در آرد سوخاری خوابانده 
باشی و ديگری تکه ای از سينه مرغ. هر دو مزه مرغ می دهند و شايد هيچ 

مزه ای را در ذهن تداعی نمی کنند. 
من اما همچنان با خدا در گوشی حرف می زنم. 

در  و  بزنی  حرف  رودررو  او  با  توانی  می  نزديکتری.  خدا  به  ابرها  باالی 
توانی جو  يا می  مهربانش گريه کنی  و روی شانه های  بگيری  آغوشش 
گير شوی و از اينکه خانه ها و حتی کوه ها و مزارع کوچك و کوچکتر 
می شوند، حس غرور کنی و حتی بترسی و آرزو کنی کاش هواپيما در 

به بهانه اعزام فعاالن کانون معلوالن توانا به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند

زائران حرم دوست

چراغ روشن
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فاصله نزديکتری به زمين پرواز می کرد و به قول 
مرتضی رويتوند روی زمين خدا با همين سرعت 

حرکت می کرد. 

روایت چهارم: بوی خوش زیارت 
حتی پياده شدن در فرودگاه شهيد هاشمی نژاد 
شهر مشهد نمی تواند حس کنکاش چشم ها برای 
از دلت پاک  را  امام رضا )ع(  ديدن گنبد طالی 
کند. بچه های معلول با عصا و ويلچر و واکر و با 
کمك بی دريغ سالم ترها منتظر اتوبوس مناسب 
سازی شده ای هستند که مسئوالن روابط عمومی 
کانون هماهنگ کرده اند تا به هتل منتقل شوند. 
هتل ما دقيقا آخرين هتل و نزديکترين مکان به 
بچه ها که کمی  و  الرضا است  باب  از  امام  حرم 
ناتوان تر از افراد سالم هستند حق دارند با ديدن 
با  فاصله چند قدمی هتل  و  گنبد طالی دوست 
بکشند  جيغ  ها  بعضی  و  کنند  خوشحالی  حرم 

)آن هم از نوع بنفشش(! 
اتاق ها مشخص می شوند متاهل ها در اتاق های 
کوچك تر و مجردها در اتاقی بزرگتر و به صورت 
تنهايی  در  زائران  داده می شوند.  اسکان  جمعی 
خودشان به آقا فکر می کنند که در چند قدمی 
آنهاست و به اينکه آيا دستشان به ضريح آقا می 
رسد يا نه؟ و من به حرمی می انديشم که آرزوی 
زيارتش را از 20 سال پيش در دل می پروراندم 
و به حرف هايی که جز به دوست به کسی نمی 

توان گفت... 

روایت پنجم: دستم نمی رسد آقا... 
گريه امانشان نمی دهد. بغض سال ها در دلشان 
تلنبار شده و هر کس به زبان خود با دوست حرف 
رضا همه  امام  يعنی  پرسد  زند. کودکی می  می 

زبان ها و لهجه های دنيا را می داند؟ 
مردی عبای سفيد بلندش را جمع می کند و خود 
را به پنجره فوالد می رساند و به زبان عربی درد 
دل می کند، من به سوال کودک فکر می کنم و 
با دلم می گويم: شايد آقا زبان اين مرد عرب را 
بهتر بداند و به دلم تسلی می دهم که نه آقا سال 
هاست در ايران است و حتی اگر زبان ما را نمی 
دانست، حاال ديگر حتما فارسی را خوب می داند. 
آقا  ضريح  به  رسيدن  طلب  و  ها  دست  حکايت 
هيچوقت تمامی ندارد. دست های سفيد و سياه 
آدم هايی با مليت ها و زبان های مختلف، ترک 
و کرد و لر، بلوچ و عرب و... در هوا می چرخد و 
آقا را طلب می کند اما دست آنهايی به ضريح می 
رسد که تا حدودی حقوق ديگران را رعايت نمی 
کنند و با فشار و حتی ضربه زدن به کنار دستی 
هايشان به ضريح می رسند و عجبا که ضريح را 
رها نمی کنند و با قدرت تمام تکانش می دهند 
در  من  کنار  امام  که  انديشم  می  اين  به  من  و 
و من  و حتی حياط نشسته  از صحن  ای  گوشه 
می توانم در گوشی با او حرف بزنم و خود را به 

سيل متراکم آدم ها نسپارم و... 
زنی روسری اش را می مالد به ضريح و به سختی 
دست دختر کم بينايش را می کشد و می گويد: 

از آقا شفا بخواه و ضجه می زند. 
کند  می  را طلب  زندان  از  آزادی همسرش  زنی 
قصه  و  دهد  می  قسم  پدرش  جان  به  را  آقا  و 
تنگدستی اش را نقل می کند. عرب است انگار. 
اين  اش  و چانه  روی دستان  آبی  خالکوبی های 

را می گويد. 
با لهجه غليظ عربی سعی می کند فارسی حرف 
آبادانی  که  شويم  می  متوجه  سختی  به  و  بزند 
اقوام  از  يکی  ضمانت  جرم  به  شوهرش  و  است 
برای گرفتن وام بانکی به زندان افتاده و او و سه 
دختر بی پناهش را تنها گذاشته است و مردی از 
از زنان سرپرست  او و گروهی  آبادان،  نيکوکاران 
خانوار را به خرج خودش به مشهد فرستاده است 

تا شايد بار کوچکی از غم هايشان کم شود و... 

با خودم می گويم: آقا يعنی اعتمادها و مهربانی ها 
نامهربانتر  به گذشته  کجا رفته؟چرا مردم نسبت 
شده اند؟ چرا مردم به هم اعتماد ندارند؟ چرا هر 
کسی که می بينيم به مشکل و حتی مشکالتی 
دچار است؟ چرا بيماری های صعب العالج بيشتر 
افزايش  به  روانی رو  و  بيماران روحی  شده؟ چرا 

است؟ راستی آقا چرا مردم اين همه گرفتارند؟ 

روایت ششم: غذا راس ساعت سرو 
می شود، دیر نکنید لطفا 

روی ديوارها و حتی داخل آسانسور )شما بخوانيد 
شده:  نصب  مضمون  اين  با  هايی  نوشته  باالبر( 
»ضمن خوشامد گويی به اعضای کانون معلوالن 
توانا، غذا راس ساعت های مشخص شده سرو می 

شود« لطفا رعايت کنيد. 
اتاق های  به  کانون  اعضای  رفتن  مهمانی  از  اگر 
با  کردن  بش  و  خوش  و  ديدن  بگذريم،  مجاور 
همسفران و همکاران در ساعات مشخص در سالن 
غذا خوری امکان پذير است. همه از حال سفر و 
اينکه  جالب  و  پرسند  می  کردن  و خريد  زيارت 
مقرر  زمان  از  ديرتر  که  هستند  ای  عده  معموال 
به سالن غذا خوری می رسند و مسئوالن سالن 
با خاموش کردن المپ ها سعی می کنند زمان از 
دست رفته را گوشزد کنند اما کو گوش شنوا؟؟؟ 

روایت هفتم: نق زدن ممنوع 
نق زدن  برای  دنيا  افراد  از  برخی  ايد که  شنيده 
خلق شده اند؟ اين افراد در همه مکان های دنيا 
و همه مسافرت ها وجود دارند و برای هر مورد 
پيش پا افتاده ای نق می زنند و همه جمالتشان 

با چرا و اما و اگر شروع می شود. 
معموال سفرهای زيارتی با مسافرت های سياحتی 
تفاوت عمده  و  اساسی دارد  تفاوت  و گردشگری 
آن بار و توشه معنوی سفر است که امکان هرگونه 
بين  از  را  متعارف  غير  های  زدن  نق  و  اعتراض 

می برد. 
ما  نعمت  ولی  و  امام  ملکوتی  بارگاه  در  حضور 
و  شخصی  های  عقيده  ابراز  برای  جايی  ايرانيان 
ابراز کوچکترين نقد و اعتراضی باقی نمی گذارد 
رعايت  را  موضوع  اين  آفتاب  زائران  همه  کاش 

کنند. 

همیشه  رضا  بازار  هشتم:  روایت 
شلوغ است 

جدايی  اجزاء  از  يکی  رضا  بازار  که  هاست  سال 
در  زائران  و  شده  مشهد  زيارتی  سفرهای  ناپذير 
هر فرصتی که دست می دهد سری به آن زده و 
برای اقوام و دوستان سوغاتی می خرند اما نبايد 
فرصت طلبی و خدای ناکرده بی انصافی کسبه آن 

را ناديده گرفت. 
اگر در اين سفر اقبال با شما يار بود و توانستيد 
سری به بازار رضا بزنيد متوجه اين امر شديد که 
بازار  مغازه موجود در  باب  ازای هر  به  ها  قيمت 
متفاوت بود و سرسام آور و بدشانسی زمانی بيشتر 
فهميدند  می  فروشندگان  از  برخی  شدکه  می 
توانی صرف  را هم نمی  زائری و فعل چانه زدن 
کنی! بعد آنها دست به کار می شدند و کااليی را 
به چند برابر قيمت به تو می انداختند و در دل به 

سرعت عملشان احسنت می گفتند. 
بازاری  در  زدن  گشت  تفاسير،  اين  همه  با  اما 
با نام رضا )ع( مزين شده با عرضه کاالهايی  که 
از لطف نبود و  که مخصوص مشهد است، خالی 

نيست. 

روایت نهم : باز هم ما را طلب کن یا 
ضامن آهو 

سخت  هشتم  امام  ملکوتی  بارگاه  با  خداحافظی 
است، اين را همه زائران کوی دوست می دانند. 

با طلوع آفتاب روز 5 شنبه )29 اردی بهشت( بی 

قراری دل ها شروع می شود. دل کندن از حرم 
مطهر و گنبد طالی امام مهربانی ها حد و اندازه 
نمی شناسد و دل ها و چشم ها بيقرار می کند. 

هواپيما  که  کند  می  دعا  دعا  کاظمی«  »مهدی 
بگذارد و  را جا  توانا  اعضای کانون معلوالن  همه 
او در کمال خوشحالی برای هواپيما دست تکان 
دهد و چند روزی هم که شده در مشهد بمانند. 

»ليالقربانی« عينك ته استکانيش را جابه جا می 
کند، آه حسرتی می کشد و می گويد: »دو سه 
همه  که  کنم  می  فکر  و  بودم  اينجا  پيش  هفته 
آرزو می  باشم و  امام رضا  لحظات عمرم دلتنگ 

کنم که دوباره به زيارت آقا نائل شوم.« 
مانند  کانون  عامل  مدير  يوسفی«  اهلل  »حجت 
هميشه ساکت است و در سکوت به سفر و حس 
نياز بچه ها به درد دل با امام رضا فکر می کند 
ها  انسان  همه  که  »لحظاتی هست  گويد:  می  و 
دارند  را  بزرگی  با  و همزبانی  به همصحبتی  نياز 
و زيارت آقا اين فرصت را فراهم می کند تا بچه 
دل  درد  او  با  آقا  زيارت ضريح  با  توان  کم  های 

کنند و آرام شوند.« 
»رقيه بابايی« دبير سرويس خبر نشريه هم مرتب 
اشك می ريزد و مدام ذکر می گويد و زيارت نامه 

می خواند. 
نس��رين ح��يدری،م�رض�يه کري�م�ی، زب�ي��ده 
اکبری، مظفر نظری، حسن صفری  مددی،زينب 
و.... هر کدام به زبانی از آقا خداحافظی می کنند 

و آرزوی دوباره ديدن حرم دلشان را می لرزاند. 
زائران  همه  برای  يوسفی  حسن  صدای  و  چهره 
مرد  يك  مصداق  ساله   22 پسر  اين  آشناست. 
ايرانی متعصب و خوش اخالق است که هر بيننده 
برای  و  کنند  تحسين  را  او  کند  می  وادار  را  ای 

سالمتی و طول عمرش دعا کنند. 
پدر حسن معلول است و دو سالی می شود که 
مادرش هم بر اثر تصادف سالمتی اش را از دست 
داده و به جمع معلوالن جسمی حرکتی پيوسته 

است. 
حرم  تا  ويلچر  با  را  مادر  بار  چندين  روز  هر  او 
همراهی می کند و توانسته بارها او را از قسمت 
ضريح  به  را  مادر  دست  و  ببرد  داخل  به  مردانه 

آقا برساند. 
ديدن حسن در فرودگاه شهيد هاشمی نژاد مشهد 
مقدس در حاليکه مادر را در آغوش گرفته بود و 
به زحمت او را به قسمت پروازهای داخلی می برد 
ديدنی بود و هر بيننده ای را تحت تاثير قرار می 
اردوی  داشتنی  دوست  و  خوب  پسر  حسن  داد. 
و  نعمت  معلول  افراد  همه  برای  مشهد  زيارتی 
غنيمتی محسوب می شد و هر کاری از دستش 
برمی آمد برای همه زائران انجام می داد. او برای 

همه مصداق کامل يك اوالد خوب بود. 

در  دیگر  دقایقی  تا  دهم:  روایت 
فرودگاه مهرآباد هستیم 

صدای مهماندار در هواپيما می پيچد و خبر می 
بر  مهرآباد  فرودگاه  در  ديگر  دقايقی  تا  که  دهد 
زمين خواهيم نشست. خبر خوشی است اما انگار 
از کالن شهر تهران و دود  ارتفاع خبری  اين  در 
کند  می  کار  چشم  تا  اينجا  نيست.  ترافيکش  و 
بلندی  و  پايت کوه های کوتاه  پايين  و  است  ابر 
است.  بسيار کوچك شبيه  ماهورهای  تپه  به  که 
خدا را شکر می کنی و در دلت می گويی خدايا 
و  هستم  زنده  هم  هنوز  که  شکر  بار  صدهزار 
فرصت دارم که تو را برای همه داده ها و نداده 
هايت شکر کنم، می توانی سرت را خم کنی به 
طرف پنجره کوچك سمت چپت و آرامتر بگويی: 
خدايا دوستت دارم و از اينکه زيارت آقا را 
که  کنی  آرزو  و  سپاسگذارم  کردی  نصيبم 
دوباره زيارت سرزمين آفتاب و امام مهربانی 

ها نصبيت شود. 
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 ششمین جشنواره استانی تجلیل از كارآفرینان برتر استان قزوین با حضور قائم 
مقـام وزیـر كار و امـور اجتماعی، اسـتاندار قزوین،مدیـر كل  كار و امور اجتماعی 
اسـتان قزوین , مدیر كل امور اقتصادی و معاون سـازمان نظارت بر برنامه ریزی 
اسـتان و دیگر مسـئوالن اسـتانی  در سـالن اجتماعات دانشـگاه بیـن المللی امام 

خمینی )ره( برگزار شد. 

ششمین جشنواره استانی تجلیل از کارآفرینان برتر استان قزوین برگزار شد

کانون معلوالن توانا
خوش درخشید 

به گزارش خبرن��گار مجله پيك توانا, 
در اين مراس��م مديرکل سازمان کار 
و امور اجتماعی استان گفت: »تجليل 
از کارگران نمونه بر اساس ماده 197 
قان��ون کار  در س��ال های گذش��ته 
نيز انجام می ش��د اما در س��ال های 
اخي��ر اين بحث ارتق��ا پيدا کرده و به 
مجموعه و گروه های دي�گری که در 
صح�نه تول�يد زحم�ت می کشند نيز 

تسری پيدا کرده است
عل��ی ايمانی در ادامه گفت: »با توجه 
به اينکه هر سال شاخص های انتخاب 
کارآفرينان برتر را سخت تر و ضوابط 
را بيشتر  می کنند اما ما شاهد ارتقاء 
هر ساله اين آمار هستيم به طوری که 
اين آمار  از 230 نفر در سال1387 و 
360 نفر در س��ال88 امسال به 540 

نفر در استان قزوين رسيده است.«
امسال بیش از تعهدی که به 
دولت سپرده بودیم  ایجاد 

اشتغال  کردیم
در بخش ديگری از مراس��م استاندار 
قزوين با تش��کر از کار گروه اش��تغال 

اس��تان  گف��ت: »دول��ت چن��د کار 
محوری مهم را برای تحقق در دستور 
کار خود ق��رار داده که مهمترين آنها 
موضوع اشتغال و کار آفرينی است.«

مهن��دس عج��م  ادامه داد: »س��ال 
گذش��ته با وج��ود تم��ام تحريم ها و 
محدودي��ت هايی که برای اش��تغال 
وجود داشت اس��تان قزوين توانست 
بيش از تعهدی که به دولت س��پرده 

بود ايجاد اشتغال کند.«
نگاه قانون اساسی به 

کارآفرینی عمیق و دقیق 
است  

قائم مقام وزير کار و امور اجتماعی در 
بخش ديگری از اين جش��نواره،  فرد 
کار آفرين را انسانی خطر پذير خالق 
و مبتکر دانست و گفت: »در حقيقت 
کارآفرينان دنبال  اين معنی هس��تند 
که  سطح زندگی انس��ان ها را باالتر 
ب��رده و در اين دنيا آخرت��ی با عزت 

برای خود رقم بزنند.«
 مجيد دوس��تعلی با اش��اره به اينکه 
ن��گاه قانون اساس��ی ب��ه کار و تالش 

و کارآفرين��ی عمي��ق و دقيق اس��ت 
گفت: »اصل س��وم قانون اساس��ی در 
فصل چهارم به تقوي��ت روح معنوی 
و ابتکار در زمينه علمی  اش��اره کرده 
و اص��ل28 به انتخاب ش��غل و فراهم 
ک��ردن امکانات ب��رای ايجاد ش��غل 
در جامع��ه و اص��ل43 در بخش دوم 
به تامين ش��رايط الزم برای اش��تغال 
و جلوگي��ری از تمرکز ث��روت توجه 

دارد.«
وی تصري��ح ک��رد :»در برنامه پنجم 
توس��عه، ظرفيت های قانون در حوزه 
کار به وجود آمده و در فصل دوم اين 
برنامه افزايش بودجه تحقيق و توسعه 
که پايه کار آفرينی اس��ت ديده شده 

است.« 
  قائم مقام وزي��ر کار در ادامه گفت: 
ايج��اد تحقيق و توس��عه ملی، ايجاد 
نوآوری در سال 91-90 با اختصاص 
مبلغ 15 هزار ميليارد تومان در طرح 
ارائه نوآوری با محور پارک های علم و 
فناوری، ايجاد20 هزار شرکت وابسته 
به دانش��گاه ها از جمل��ه برنامه هايی 

است که در برنامه پنجم توسعه مورد 
توجه قرار گرفته شده است.

دوس��تعلی عن��وان کرد: ط��رح بازار 
بورس مجازی  و ايده های کارآفرينی 
را نيز در وزارت کار تنظيم کرده ايم و 
آن را به واحد علمی رياست جمهوری 

فرستاده ايم.
وی ادام��ه داد: اعتق��اد ما اين اس��ت 
که بحث اش��تغال و کار بحث اصلی و 
اساسی جامعه است و جوانان امروز با 
چند مش��کل اصلی دست و پنجه نرم 
می کنند که اگر مش��کل اشتغال آنها 
حل شود بقيه مشکالت خود به خود 

حل خواهند شد.
در پاي��ان مراس��م از کارآفرينان برتر 
اس��تان در زمين��ه های کش��اورزی، 
خدمات، صنعت، مش��اغل خانوادگی 

تجليل شد.
 گفتنی است: کانون معلوالن توانا 
در ششمين جش�نواره تجليل از 
کارآفرينان برتر استان به عنوان 
کارآفرين برتر اجتماعی انتخاب و 

مورد تقدير قرار گرفت.

مسئول درمان کانون توانا :

کارکنان کانون 
توانا در کارگاه 

بهداشت 
دهان و دندان 

واحد درمان کان��ون معلولین توانا 
با مش��ارکت دانشگاه علوم پزشکی 
ش��هید بابای��ی  قزوی��ن اق��دام به 
برگ��زاری کارگاه ه��ای آم��وزش 

بهداشت دهان و دندان کرد.
مسئول واحد درمان کانون معلولین 
توان��ا در گفتگ��و با خبرن��گار پیک 
توانا گف��ت: کانون معلولی��ن توانا 
از اردیبهش��ت ماه س��ال جاری در 
راس��تای س��امت کارکنان اداری، 
فرهنگ��ی و کارگاه��ی اق��دام ب��ه 
برگ��زاری کارگاه ه��ای آم��وزش 

بهداش��ت دهان و دندان کرده و در 
ماه ه��ای آینده با برگ��زاری دوره 
های غربالگری و معاینات پزش��کی 
ای��ن دوره ه��ای درمان��ی را ادامه 

خواهد داد.
مریم خلیل زاده افزود:  هدف ما از 
برگزاری ای��ن کارگاه ها در مرحله 
اول اط��اع رس��انی و پیش��گیری 
از بیم��اری های ده��ان و دندان و 
در مراح��ل بعدی انج��ام معاینات، 

غربالگری و ترمیم  است.
خلیل زاده هم چنین از بیمه تکمیلی 
دهان و دندان کلیه پرس��نل کانون 
توانا خب��ر داد و گف��ت : به زودی 
پرس��نل کان��ون و کلی��ه کارکنان 
کارگاه ه��ای متمرک��ز در کانون و 
افرادی که در دو ش��عبه تاکس��تان 
و الب��رز فعالیت می کنن��د را تحت 
پوش��ش بیمه تکمیلی دهان و دندان 
قرار داده و از این طریق به سامت 
این عزیزان توجه بیشتری خواهیم 

کرد.

فرشتگان به زمین می آیند  
در مرحله تدوین 

فرشتگان به زمین می آیند، نام یک مستند 30 دقیقه ای است که 
تولید  به  بهار 1390  و در  قزوین  استانی سیمای مرکز  در شبکه 
رسیده است. موضوع این مستند تغییر باور مخاطب نسبت به دو 

مفهوم »توانایی« و »ناتوانی« است. 
این برنامه با مشارکت و همکاری کانون معلولین توانا ساخته شده 
و هستة مرکزی روایت به شرکت گروه بهداشتی  فیروز مرتبط 
است. این کارخانه تنها کارخانه در کشور است که بیش از 80 
درصد از پرسنل شاغل در آن را معلوالن جسمی و حرکتی ، نابینا 

و ناشنوا تشکیل می دهند . 
فریدون  کارگردان،  و  کننده  تهیه  عنوان  به  فر  خجسته  سعید 
به  راد  جباری  محمدحسین  فیلمبرداری،  مدیر  عنوان  به  شیردل 
تیم  صدابردار  عنوان  به  کیاپور  امیرعباس  و  تولید  مدیر  عنوان 
اجرایی این برنامه را تشکیل می دهند . گفتنی است که این برنامه 
مستند در حال حاضر در مرحله تدوین بوده و مردادماه 90 قابل 

پخش خواهد بود .

رقیه بابایی
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اصرار دارد که  نامش » سید شهاب الدین حسینی«  است.
 با »اکسيژن« وارد مي شود و خودش را به عالم هنر معرفی مي کند و  خيلی زود  مي فهمد زندگی، مانند »شمعی در باد است«  که گاهی  البته 

می توان »رستگاری  در 8 و 20 « را در آن حس کرد و گاهی هم می توان چون » سايه وحشت«  تاريک بود.
 به طور»غير منتظره« در »حوالی اتوبان«  به دنبال »ايستگاه بهشت«  نبوده و  هميشه می دانسته که  بهشت در همينجاست.

 با تمام اينها او يک »سوپر استار« است. يک سوپر استار واقعی. 
بايد اعتراف کرد که او هرگز در »گرداب« شهرت  فرو نرفته  و هرگز همچون »آدمک ها« ی بازيگرنما فراموش نکرده  که قبل از بازيگر بودن 

يک انسان است.
روزی که ديدمش بسيار خودش بود شهاب حسينی را مي گويم و به قول خودش »سيد شهاب الدين حسيني«

 اين روزها ديدن يک بازيگر ستاره که خودش باشد سخت است. اما شهاب حسينی خودش بود و جدا از بازيگری خوب، انسان خوبی هم بود. 
در بازديد شهاب حسينی و کمال تبريزی از کانون معلولين توانا فرصتی کوتاه دست داد تا چند سوال کوتاه از شهاب حسينی بپرسم. آنقدر 

خوب و عميق صحبت می کرد که طاقت نياوردم آخرش نگويم »شما برای خودتان فيلسوفی هستيد ها!«
- تعریف شما از معلولیت چیست؟

- تعريف من از معلوليت اين است که: اگر با من نبودش هیچ میلی /  چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟
من فکر می کنم معلوليت يک ويژگی از طرف خداوند است و  اگر به کسی داده شده حکمت خدا حتما در آن نقش دارد. معلوليت قطعا در نظر 

خداوند در حد يک خاصيت است و معلوليت نيست.

   - دیده شده برخی از بازیگران عالقه به بازی در نقش یک معلول دارند که 
شاید به خاطر هنری بودن این نقش هاست، شما هم عالقه دارید در  چنین نقش 

هایی بازی کنید؟
- بله دوست دارم در اين نوع نقش ها بازی کنم. چون نمونه های خيلی جذابی 
در کار بازيگری ديده ام نه صرفا به خاطر اينکه اين گونه نقش ها هنری است، به 
خاطر اينکه توانمندی يک انسان در اين فيلم ها مورد توجه قرار می گيرد. از 
مثال های سينمايی می توانم به فيلم »فارست گامپ« اشاره کنم که در مورد 
فردی است که از ناحيه پاهايش معلوليت دارد و می تواند بر معلوليتش غلبه 

کند.
من ميل دارم در اين نوع فيلم ها بازی کنم ولی نگاه وسعت بخشيدن به 

ذهن مخاطب در رابطه با پديده معلوليت خواهد بود. 

- به نظر شما معلوالن می توانند مانند دیگر افراد در جامعه حضور 
پیدا کنند؟

برای  الزم  های  بينی  پيش  که  دارد  اين  به  بستگي  البته  قطعا.    -
حضورشان در جامعه وجود داشته باشد مثل خدمات اجتماعی. وجه 
تمايز انسان با موجودات ديگر قوت تخيل و تعقل است و اين چيزی 
است که اگر در انسان شکوفا شود هر نوع محدوديت و معلوليت از 

بين می برد. 
 

 -  ممکن است نظرتان را در مورد این کلمات بگویید ؟
- اکسیژن

- اولين برنامه ای که خودم اجرا کردم
- شهاب حسینی

-  اميدوارم بنده مفيدی برای جامعه باشد
- جشنواره فیلم فجر

-  يک رقابت پر سر و صدا که به نظر من حاشيه هايش باعث می 
شود اصل موضوع به حاشيه کشيده شود

- معلولیت 
- يک خاصيت

- ویلچر
-  نوستالژی تفکر. آرامشی که در روی ويلچر وجود دارد ذهن را به پرواز 

در می آورد و ذهن جای دست ها و پاها و حرکت را پر می کند.
- شهید عباس بابایی

  -  برکت زندگی من

گپ و گفتي کوتاه با شهاب حسیني در بازدید از کانون معلوالن توانا

معلولیت یک خاصیت است

مرتضی رویتوند
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و  ها  نوشته  دل  آن   در  و  است  قاصدك  هاي  گفته  دل  وبالگش  اسم 
دغدغه هاي ذهنیش را به زبان محاوره نوشته است.

با  که  است  قاصدک  هاي  نوشته  دل  از  بخشي  خوانيد  مي  که  مطلبي 
عنوان قضاوت هاي بيجاي مردم نوشته شده است.

به نام حض�رت دوس���ت که هر چه بر سر ما مي رود از ارادت اوست 
از قديم نديما يعنی از وقتی که نوجوون بودم )حاال هرکی ندونه فکر ميکنه چقدر 
پير شديما( منظورم همون 13 سالگی به باالست هر موقع از تلويزيون صحنه ای 
از جنگ يا حالت شهادت يه رزمنده ای رو نشون ميدادن فکرم ميرفت پيششون. 
اينکه اونا تو اون موقع هدفشون از رفتن چی بوده؟ با اينکه می دونستن زنده 
بر نمی گردند... و بزرگتر که شدم جواب های به نظرم منطقی ای رو براش پيدا 
کردم ...  اونا عشقشون اونقدر به خدا زياد بود که حاضر بودن به هر وسيله ای 

حتی شناسنامه هاشونو چند سال بزرگتر که راشون بدن توجبهه . 
بايد تسليم خواست خدا بشی .  اينکه  اونا ميدونستن که رفتن به جبهه يعنی 
چون ممکنه گلوله های دشمن نامرد ؛ نه چشمی برات بزاره ؛ نه دستی برات 
..... اونوقت با خدا جونم که سر  بزاره و نه پايی و نه فکر و هوش سالمی و نه 
حرفو باز می کردم می گفتم : خوب خدا جون اين آدما به عشق تو رفتن جبهه، 
به عشق تو از همه چی گذشتن حتی از بزرگترين ثروتشون يعنی سالمتی ؛ تو 
يك يا چندتا عضوشونو ازشون گرفتی و گفتی شما ها جانبازان فی سبيل اهلل 
هستين و اين بهترين هديه براشون بود . و تو اون دنيا رفيع ترين  جايگاه را 

براشون در نظر گرفتی . 
اما من همه حرفم اينه با تو که خدا جونم : اونا به ميل و عالقه  خودشون رفتن تو 
ميدون و برای رضای تو جنگيدن ولی تکليف دل اين آدمايی که از بدو تولدشون 
تو با رضايت خودت يه  عضويو ازشون گرفتی يا وسطای زندگيشون عضوی که  

پيششون امانت بود رو پس گرفتی؛ چيه ؟؟؟؟
خيالتون راحت من يکی که راضی به رضاشم . هرچی اون بخواد منم ميخوام . 

اصال اين انصافه که آدمای اين دورو زمونه گاهی نهايت احترامو به جانبازهای 
احترامی  بی  بهشون  بياد  پيش  نبايد  که  وقتا  خيلی  چون   ( بزارن  عزيزمون 
آدمايی  به  اما  باشن  قائل  ارزش  راه خدا دادن دستوپاشون  برای در  و  ميکنن( 
مثل ما که برای نبودن عضو سالم در بدنمون هيچ نقشی نداشتيم انگ  نقص 

يا عيب  بزنن؟؟؟ 
از شما هايی که دارين اين دلنوشته ها رو ميخونين می خوام بپرسم آيا معلوليت 

بايد به عنوان يك »نقص يا عيب« تلقی بشه ؟؟؟ 
يا دخترش  برای پسرش  آدم حسابی   يه  بره پيش  اگه يکی  بکنين   تصورشو 
تحقيقات کنه اون آدم حسابی بايد بگه دختر يا پسر فالنی همه ی خوبيا رو داره 
اخالقش و رفتارشم عاليه اما يه » عيب« داره که اگه شما باهاشون وصلت نکنين 

بهتره !!! اونم اينه که دختره يا پسره 
نميتونه خوب حرف بزنه )لکنت داره( يا نمی تونه راه بره ) رو ويلچر می شينه(  يا 
يه کم پاش می لنگه يا چشمش مشکل ديد داره يا  دستش يه کم کجه يا..... 
نه واقعا اين انصافه ؟؟  به همين راحتی توخلقت خدا دخالت می کنيم که چی 

بشه ؟؟
يعنی ازنظرخيلی از آدم حسابيا يکی که يه مشکلی داشته باشه نبايد به زندگی 

مشترک فکر کنه؟
حاال اگه اون دختريا پسر ؛ دختريا خواهر؛ پسر يا برادرهمون آدم حسابی بود بازم 

همين قضاوت رو می کرد؟؟؟ 
يا کلی از خوبياش تعريف ميکرد ؛ از هنرهاش از مهربونياش از ايمان خالصش 
به خدا و .... چطور همسران فداکار جانبازامون )زن يا مرد فرقی نميکنه هر دو 
نمونشو ديدم( هيچ مشکلی ندارن در برابر اين معلوليت ؛ وعاشقانه دارن با هم 
زندگی ميکنن اما وجود دارن بعضی از همين آدم حسابيا  با اين آمار دادشون 
حرص آدمو در ميارن. دود اين کارشونم تو چشم خودشون ميره هم تو اين دنيا 

هم تو اون دنيا . 
»خداوندا تو را به خاطر داده ها ونداده ها وگرفته هايت سپاس. که داده هايت 

نعمت، نداده هايت حکمت، وگرفته هايت امتحان است« 
اين هم يك شعر که نويسنده وبالگ عالقه زيادي به آن دارد .

  »به نام سالم که يکی از اسامی مقدس خداوند است«
چند دقيقه تمرکز کنيد و با احساس اين شعر و بخونيد اونقد دوسش دارم که 

نگو... 
احسنت به شاعرش که هم نوع و هم درد خودمونه ...

عصر یك 4شنبه  ساعت 5     
                      پشت میزش میان حس گم بود 

شاعري کز نگاه یك دختر  
                             چند روزي در این توهم بود

که بگوید به او که مي خواهم       
                                تا قیامت کنارتان باشم

دوست دارم همیشه در همه جا   
                          من فقط دوستدارتان باشم

  با خودش فكر کرد یكشنبه     
                   عشق خود را دوباره خواهد دید

پیش او مي رود و بعد سالم    
                       بعد آنكه ز حال او پرسید

دعوتش مي کند که بنشیند      
                       در کنارش به گفت وگو کردن

وه چه خوب است چاي نوشیدن  
                            چاي را عاشقانه بو کردن

با خودش فكر کرد مي گوید        
                              از کالس و محیط دانشگاه

و برایش ز خویش مي خواند     
                        هي غزل، مثنوي غزل آنگاه

حرفهاشان  که خوب گل انداخت   
                           نقطه اشتراك مي جویند

تا  تفاهم ظهور کرد دگر    
                          عاشقانه ز عشق مي گویند

عصر آن چهارشنبه ساعت  6
                           با خودش فكر کرد اما حیف

شاعرم، عاشقم، هنرمندم      
                               ناتوانم ز درد اما حیف

کي توانم قدم زدن با او   
                             چونكه من  پاي ناتوان دارم

درد دل را چه سان به او گویم    
                         چونكه من لكنت زبان دارم

طعم کابوس در سرش آمد
                                  آن خیال شبیه رویا رفت

آرزویش میان حادثه مرد    
                                   عصر آن چهارشنبه ساعت 7

 

دلگير  ظهرها  از  بعد  که  گاهی  گاه 
به  ها  آدم  شود،  می  کننده  کسل  و 
بيرون می روند تا به قول خودشان دو 

تا آدم ببينند که  دلشان باز شود ... 
به  تازگی   انگار هميشه حس  بيرون 
انها می دهد .. ديدن آدم ها،چشم ها، 
لبخند ها... مغازه گردی های هدفدار 
و بی هدف.. قدم زدن های ط�والني 
شلوغ  و  خ�لوت  روه�ای  پي�اده  در 

شهر بی هيچ دغدغه ی خاطری .... 
موقع  يك  نيست.  همين  اش  همه 
هايی هم می شود که همين آدم ها 
هوس  خيابان  کردن  گز  ماورای  در 
خدا را می کنند و مشامشان را برای 

بوی خوب خدا تيز می کنند... 
سکه  هميشه  از  دلبازتر  و  دست 
دست  کف  در  را  کيفشان  ته  های 
گذارند،  می  فروش  فال  پسرک  های 
به  کنند،  می  هديه  گل  خودشان  به 
خشم ها و نفرت های اطرافيان لبخند 

می زنند و ... 
جستجوگرشان  های  چشم  گاهی 
از  تر  پيرزنی جلو  بار سنگين  بدنبال 
براي   هم   شايد  دود،  می  خودشان 
از  نابينايی  يا  کودکی  دادن  عبور 

خيابان و  شايد..... 
باالخره در اين دنيا چيزهايی هم يافت 
می شود که  بتواني به آن  چنگ بزنی 

و  خودت را تا خدا باال بکشی، 
راستش را بخواهيد برای من اما، همه 

چيز کمی متفاوت است... 
بعضی ها که مثل من هستند وانمود 
می کنند  که نه فقط بعدازظهرها  که  
اگر همه  روزها هم  دلگير شود ديدن 

باز شدن دلشان   برای  تا آدم   ان دو 
فقط يك رويای تو خالی است... 

تر  ناتوان  خودشان  در چشم  شايد  و 
های  دست  که  آيند  نظر  به  آن  از 
و  بگيرند  گرمی  به  را  نيازمندی 
روحشان را پرواز  دهند .. از همه چيز 
در ذهن اينها تنها يك صدا می ماند  
و حسرتی از تصوير همان يك صدا.... 
علی رغم برداشت های دور از انصاف 
بعضی ها من داشته هايم را فراموش 
اميدانه  نا  را  چيز  همه  کنم  نمی 
محاسبه نمی کنم. نابينايی من اگرچه 
اما  داشته  من  برای  هايی  محدوديت 
های  کليشه  چنگال  از  مرا  عوض  در 

روزمره رهانيده.... 
به آسمان سياه و کبود خود هر  من 
رنگی را که بخواهم می زنم ..... آبی، 

سبز، صورتی ..
از  زاييده  های  برداشت  سوء  گرفتار 
نگاه  ظاهر بين آدم ها  هم نمي شوم 
اندازه   به   ها   انسان  به   احترامم  و 
نسبت  قلبم   در  که  است  احساسی 
به او دارم نه به اندازه حجم اسکناس 

هايش... 
وساطت  با  روز  هر  که  دانم  می  و   
چشم های مهربان من دستی نيازمند  
به  دست های  امن  خدا می رسد... 

هم  بس�ته  چشمانی  با  دن�يا  دي�دن 
زيباست.......

 آيا اين همه کافی نيست؟؟؟.... 

  فاطمه کارگری

آدم ها و چشم ها .. 

دل گفته هاي قاصدك
www.parya365.blogfa.com
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از آغاز سده بيس�تم ميالدی، با افزايش افراد 
معلول در دنيا در اثر جنگ ها، انواع حوادث و 
س�وانح با توجه بيشتر دولت های مّلی، محّلی 
و س�ازمان های فرامّلی به مش�کل معلوليت و 
روياروي�ی ب�ا آن همراه بوده اس�ت. از اين رو 
تمهيدات�ی مانند ايجاد آسايش�گاه های ويژه 
افراد معلول، طراحی شد و در کنار آن  ساخت 
ابزارهاي کمک حرکتی، پژوهش های پزشکی 
و توانبخش�ی و در نهاي�ت  توج�ه به طراحی، 
س�اخت و اصالح فضاهايی که مناسب حرکت 
اف�راد معلول در محيط های ش�هری باش�ند، 

مورد نظر قرار گرفت.
مس��لّم اس��ت که خدمات توانبخش��ی، پزش��کی، 
مهندس��ی و روان درمانی و اس��تفاده از ابزار کمك 
حرکت��ی، در ان��دازه و کيفيت الزم و مناس��ب، به 
تنهايی قادر نيس��ت ميزان اس��تفاده افراد معلول از 
محيط و فضاهای ساخته شده شهری را ارتقاء دهد، 
زيرا يك محيط شهری معلول و معلول کننده خود 
مانع��ی بر ايجاد و تداوم يك زندگی مس��تقل برای 
افراد معلولی اس��ت  که نياز به حرکت از يك مکان 

به مکان ديگر را دارند.
معل��والن با محدوديّت های فيزيک��ی � نه به دليل 
معلول بودن خود، بلکه به دليل معلول بودن شهر�  
از انج��ام فعاليت و خالقيت، کار و زندگی در محيط 
شهری عقب می مانند. آنها به هنگام خروج از منزل 
با مش��کالت عدي��ده ای مانند کوچه ه��ای باريك، 
مش��کالت و موانع موجود در شبکه دسترسی پياده 
راه شهری، مش��کالت موجود درشبکه حمل و نقل 
شهری، جوی های آب بدون در نظر گرفتن پل هاي 

عبور  و … روبه رو می شوند.
 نگاه��ی به وضعي��ت فوق  بيانگ��ر در نظر نگرفتن 
حداقل حقوق شهری برای اين افراد از سوی برنامه 
ريزان ش��هری اس��ت  در حالی که هدف مسئوالن 
شهري بايد گونه ای از معماری باشد که برای همه  
شهروندان  اعم از  معلولين و افراد دارای محدوديت 
های حرکتی قابل استفاده بوده و در رفت و آمدهای 

روزانه آنان مشکلی ايجاد نکند. 
عوامل و موانع موثر بر حرکت افراد معلول در محيط 
و فضاهای س��اخته شده شهری به دو دسته عوامل 

روانی و عوامل کالبدی- فعالّيتی می شود.
 عوامل روانی به عنوان اصلی ترين و ريشه ای ترين 
عام��ل محدودکننده حرکت افراد معلول، ناش��ی از 
برخورد متقابل فرد معلول و جامعه است، به طوری 
که از يك س��و فرد معلول خود را آماده رويارويی با 
جامعه نمی بيند و از س��وی ديگ��ر جامعه آمادگی 

پذيرش فرد معلول را ندارد.
حرکت ف��رد معلول در محيط های ش��هری)که به 
منظ��ور دسترس��ی به ان��واع خدمات و تس��هيالت 
موجود ص��ورت می گيرد( تحت تأثي��ر انواع موانع 

کالبدی- فعاليتی نيز محدود می شود.
اين موانع ه��م به خصوصيات جس��مانی- حرکتی 
اف��راد معلول و هم به ويژگی ه��ای کالبدی محيط 

و فضاهای ساخته شده شهری مربوط می شوند.
از نظ��ر حرک��ت در محي��ط ش��هری و رويارويی با 
انواع موانع کالبدی در ش��هرها، تمامی افراد معلول 
دارای وضعيت يکسان و مشابهی نيستند، زيرا افراد 
معل��ول را می توان از نظر مانند الگوی حرکت، نوع 
معلوليت، ت��وان حرکتی و ابزار کمك حرکتی مورد 

استفاده، از يکديگر مجزا کرد.
توجه به اين نکته ضروری اس��ت که الگوی حرکتی 
ف��رد معلول با فرد غير معلول تفاوت ندارد، اما آنچه 
ف��رد معلول را از  افراد غير معلول متفاوت می کند، 
ام��کان پذيری و چگونگ��ی انتقال از ي��ك مراحله  

فرآيند حرکت به مرحله ای ديگر است. 
توجه ب��ه اين امر نيز حائز اهميت اس��ت  که فقط  
تصويب ي��ك قانون برای معلوالن مش��کلی را حل 
نمی کند زيرا که ضمانت اجرايی مناسب بسيار مهم 
تر از خود قانون است. با توجه به اين نکته که طبق 
ماده  9 قانون مدنی، اس��ناد الزام آور بين المللی در 
حکم قانون اس��ت، در ادامه بحث به جايگاه مناسب 
سازی محيط برای معلوالن در قوانين و کنوانسيون 

ها می پردازيم:

کنوانسيون حقوق معلوالن )دسترسي(
ماده 9: براي توانا سازي افراد داراي معلوليت براي 
مس��تقل زندگي کردن و مشارکت کامل در تمامي 
جنب��ه هاي زندگ��ي، دولت هاي عض��و بايد تدابير 

مناس��بي را براي تضمين دسترس��ي اف��راد داراي 
معلوليت با س��ايرين ب��ه محيط فيزيک��ي، ترابري، 
اطالع��ات و ارتباط��ات از جمل��ه نظ��ام و فناوري 
اطالعات و ارتباطات و س��اير تس��هيالت و خدمات 
ارائ���ه و يا براي همه مردم  در مناطق ش��ه�ري و 

روست�ايي اتخاذ کنند.
تدابير ذکر ش��ده که در برگيرنده تشخيص و حذف 
موانع در دسترس��ي اس��ت در برگيرن��ده موارد زير 

است.
 ال�ف: س��اختمان ه��ا، جاده ه��ا، ترابري و س��اير 
تسهيالت درون و برون سقفي شامل مدارس، خانه 

ها، تسهيالت پزشکي و محيط کار.
 ب: اطالع��ات، ارتباطات و س��اير خدمات ش��امل 

خدمات الکترونيکي و خدمات اورژانس.

کنوانسیون حقوق کودك 
ماده 23: کشورهاي طرف کنوانسيون اذعان دارند 
کودکي که ذهناً يا جس��ماً دچار نقص است بايد در 
شرايطي که متضمن منزلت و افزايش اتکاء به نفس 
باش��د و ش��رکت فعال کودک در جامعه را تسهيل 
کند، رش��د يافته و از يك زندگ��ي آبرومند و کامل 

برخوردار شود. 

قطعنام�ه مجم�ع عمومي س�ازمان ملل متحد 
)پیوست شماره 5(

در پيوس��ت ش��ماره 5، قطعنام��ه مجم��ع عمومي 
س��ازمان ملل متحد، مصوب 9 دسامبر 1975 آمده 
اس��ت: تمامي کش��ورها به ويژه کشورهاي در حال 
توس��عه بايد جنبه هاي مختل��ف محيط بدون مانع 
را براي افراد داراي معلوليت بررسي و فراهم آورند.
قانون جامع حقوق معلوالن )مصوبه 1383/2/16(

ماده  2: همه  وزارت خانه ها، سازمان ها، مؤسسات، 
ش��رکت های دولتی و نهاده��ای عمومی و انقالبی 
موظفند در طراحی، توليد و احداث س��اختمان ها، 
اماک��ن عمومی، معابر و وس��ايل خدماتی به نحوی 
عمل کنن��د  که امکان دسترس��ی و بهره مندی از 
آن ها برای معلوالن مانند افراد عادی فراهم شود.   
تبصره 1. وزارت خانه ها، س��ازمان ها، مؤسّس��ات، 
ش��رکت های دولتی و نهاده��ای عمومی و انقالبی 
موظفند براي  دسترس��ی و بهره من��دی معلوالن، 
س��اختمان ها و اماکن عمومی، ورزش��ی، تفريحی، 
معاب��ر و وس��ايل خدماتی موج��ود را در چارچوب 
بودجه های مصوب س��االنه خود مناس��ب س��ازی  

کنند .
تبصره 2. ش��هرداری ها موظفن��د از صدور پروانه 
احداث و پايان کار برای آن تعداد از س��اختمان ها، 
اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی 
مربوط به معلوالن را رعايت نکرده باشند خودداری 

کنند. 
تبصره 3. سازمان بهزيس��تی کشور مجاز است بر 
امر مناس��ب سازی س��اختمان ها و اماکن دولتی و 
عمومی دس��تگاه های مذکور در ماده فوق نظارت و 

گزارشات اقدامات آن ها را درخواست کند.
تبصره 4. آيين نامه اجرايی ماده فوق ظرف سه ماه 
مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان 
بهزيستی کشور و س��ازمان مديريت و برنامه ريزی 
کشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی

ماده  193: براس��اس اين ماده از قانون برنامه سوم 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنين 
تصويب نامه هيأت محترم وزيران مورخ 1384/3/9 
و براساس ضوابط مصّوب ش��ورای عالی شهرسازی 
ضروری اس��ت اقدامات مربوط به مناس��ب س��ازی 
فضاه��ای ش��هری در دو فاز اجرايی تا پايان س��ال 

1384 و 1385 به تفکيك اجرا شود.
براس�اس اي�ن بخش�نامه اقدامات م�ورد نظر 

عبارتند از:
1. آماده سازی و مناسب سازی معابر عمومی و 
نصب نشانه ها و عاليم فيزيکی الزم با اولويت 

ميادين، معابر اصلی و نزديک به تقاطع ها. 
2. تجهي�ز چراغ های راهنمايی معابر به عاليم 
صوتی و نيز برجسته کردن سطح پياده روهای 

نزديک به تقاطع ها برای استفاده  نابينايان.
 3. ايج�اد محل های ويژه برای توقف وس�ايل 

نقليه معلوالن در توقفگاه های عمومی.

 4. رعاي�ت همه ضوابط من�درج در آيين نامه 
اجراي�ی بند )ج( م�اّده ی 193 قان�ون برنامه 
س�وم توس�عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ايران در ساختمان ها، اماکن 
عمومی و خصوصی، بخش های توسعه شهری 
و معاب�ر عمومی و همچنين اعمال کنترل الزم 
جه�ت انطب�اق آيين نام�ه  مذک�ور در صدور 
هرگونه مجوز ساخت و ساز و گواهی پايان کار.
 5. اّطالع رس�انی و فرهنگ س�ازی مناسب از 
طريق هماهنگی با ساير دستگاه های اجرايی 
ذيرب�ط به ويژه س�ازمان بهزيس�تی، از طريق 

دستورالعمل مشخص. 
6. تأمين تس�هيالت و خدم�ات ويژه برای کم 
توان�ان جس�می و حرکتی و جانب�ازان در امر 
رفت و آمد از طريق ش�رکت واحد اتوبوسرانی 

تهران و حومه، مترو و سازمان تاکسيرانی.
 7. هماهنگ�ی الزم ب�ا ديگ�ر دس�تگاه ه�ای 

اجرايی مرتبط. 
8. نظارت مستمر بر احداث فضاهای عمومی و 
پياده روهای شهری برای پيش بينی تمهيدات 

ذکر شده.

 آئین نام�ه ضواب�ط و مقّررات شهرس�ازي و 
معماري براي عبور معلوالن 

ش��وراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه 
م��ورخ 1386/8/3 ب��ه پيش��نهاد وزارت مس��کن و 
شهرس��ازي، در ارتب��اط با رفع موانع شهرس��ازي و 
معماري در عبور و مرور دسترسي به اماکن، فضاها 
و تجهيزات عمومي ش��هري به منظور تأمين امکان 
شرکت افراد داراي معلولّيت هاي گوناگون جسمي 
در زندگ��ي روزم��ره ی جامعه، آئي��ن نامه ای را به 

شرح زير تصويب کرد:
1. از اي��ن تاريخ درهمه طرح هاي آتي و در دس��ت 
تهيه شهرس��ازي، ش��هرک س��ازي و مجتمع هاي 
مس��کوني و س��اختماني سراسر کش��ور اعم از اين 
که توسط دس��تگاه هاي دولتي، وابسته به دولت و 
شهرداري ها و يا بخش خصوصي تهيه شود، رعايت 
ضوابط موضوع فصل اول مجموعه پيوست که شامل 
ضوابط برنامه ريزي و طراحي براي تس��هيل حرکت 
معلوالن در س��طح شهر اس��ت  الزامي بوده و کليه 
مراجع، مسئول تهيه بررسي، تصويب و اجراي طرح 
هاي توسعه ش��هري، شهرک سازي و مجتمع هاي 
ساختماني و مس��کوني موظفند در مراحل مختلف 
تصويب، ص��دور پروانه و نظ��ارت ضوابط مذکور را 

رعايت کنند. 
2. به منظور رفع موانع شهري موجود الزم است که 
اصالحات موضوع فصل دوم فورا و تا قبل از تهيه يا 
تجديد نظر در طرح هاي توس��عه شهري به منظور 
نزديك تر کردن شرايط موجود به استاندارد توسط 
مراجع مسئول عمران شهري با توجه به اولويت هر 

يك به اجرا درآيد.
3. رعايت ضوابط فصل س��وم در طراحي ساختمان 
هاي موضوع فصل مذکور براي تهيه کنندگان طرح 
هاي فوق الذکر الزامي است و مراجع مسئول صدور 
پروانه نظارت س��اختماني موظف به اجراي صحيح 
و دقيق آن هس��تند. همه  س��اختمان هاي عمومي 
موضوع اي��ن آئين نامه به خص��وص ادارات دولتي 
موجود بايد تدريجاً با ش��رايط اين آئين نامه تطبيق 

داده شوند.
 تش��خيص ميزان تطبيق اي��ن ضوابط و زمان الزم 
ب��راي اعم��ال آن به عه��ده کميس��يوني مرکب از 
نمايندگان س��ازمان بهزيس��تي، بني��اد جانبازان و 
وزارت مس��کن و شهرس��ازي خواه��د ب��ود. وزارت 
مس��کن و شهرسازي موظف اس��ت تضمين قانوني 

اعمال اين ضوابط را از مراجع ذيربط کسب کند.
4. اعم��ال ضواب��ط و مق��ررات فصل چه��ارم فعاًل 
اختياري بوده ولي بر حس��ب تش��خيص کميسيون 
موض��وع بند 3 و با اس��تفاده از تضمي��ن قانوني که 

کسب خواهد شد الزام آور خواهد شد.
5. وزارت مسکن و شهرسازي موظف است حداکثر 
5 س��ال يك بار با جلب نظر س��ازمان بهزيس��تي و 
بنياد جانبازان، ضوابط و مقررات موضوع اين مصوبه 
را مورد بازنگري و تطبيق با شرايط و امکانات جديد 
قرار داده و براي تصويب به شوراي عالي شهرسازي 

و معماري پيشنهاد کند.  
 وحید راشدی
 کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

مناسب سازی محیط در آینه
 قوانین و کنوانسیون ها
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ش��ايد بتوان گفت نابينايی در مي��ان ديگر معلوليت 
ها کمتر شناخته شده است. اين سؤال که نابينايان، 
دني��ا را چگونه می بينند پرسش��ی اس��ت که ذهن 
بيش��تر مردم را با روبرو ش��دن با يك نابينا  به خود 
مش��غول می کند و شايد انتخاب  عنوان »روشندل« 
به اين افراد تنها پاس��خی است که می توانند به اين 

سؤال و سؤاالت مشابه بدهند. 
اما حقيقت اين اس��ت که نابينايان پيش از هر چيز، 
انسانی مانند ديگر انسان ها هستند و همان طور که 
يك انسان با بيماری قلبی يا کليوی می تواند مؤمن 
ي��ا ملحد باش��د؛ ارتباط نابينايان با پ��روردگار هم با 
توجه به افعال و ديدگاه هايشان  تعريف می شود . 

مشکالت اين قشر از جامعه چيست ؟ 
معم��وال در برنامه ري��زی های ش��هری و اجتماعی 
معل��والن بينايی ه��م، مانند ديگر معل��والن ناديده 

گرفته می شوند. 
به عنوان مثال اگر که خواس��تيد از خانه به س��مت 
مح��ل کار يا تحصيل ت��ان برويد با دقت به مس��ير 
عبورتان نگاه کنيد. صبح که از خانه بيرون می آييد 
ب��ا کمال تعجب می بيند اتومبيل های پارک ش��ده 
همه جا حتی مقابل در خانه تان را اش��غال کرده اند  
به طوری که به سختی می توانيد  از فاصله ميان دو 

ماشين عبور کنيد.
 با همه س��ختی ها  خوان اول را با موفقيت پش��ت 
س��ر می گذاريد و راهی می شويد و همان طور که با 
حواس کاماًل جمع مراقبيد تا به جای راه قدم در چاه 
نگذاريد، ناگهان سر و کله يك موتورسوار  محترم که 
قصد ميانبر زدن دارد در پياده رو پيدا و با سرعت به 

شما نزديك می شود.
 برای جلوگيری از تصادف خود را عقب می کش��يد 
و جالب اين جاس��ت که با اعتراض او هم مواجه می 
ش��ويد! اين حادثه و اتفاقات مشابه شما را بر آن می 
دارد ت��ا عطای پياده رو را به لقايش ببخش��يد و پای 
در مس��ير پر خطر خيابان بگذاري��د و  با بندبازی از 

آنجا بگذريد .
  باالخره  س��وار اتوبوس يا ديگر وسايل حمل و نقل 
می شويد و يك نفس راحت می کشيد. گرچه ممکن 
اس��ت گاهی اين فرصت را هم پيدا نکنيد و درس��ت 
زمانی که با اطمينان می خواهيد س��وار شويد با يك 
چاله روبرو شده و خود و وسايل تان را پخش خيابان 
ببينيد. در اين گونه مواقع اگر ش��انس بياوريد با يك 
ضرب ديدگی به راهت��ان ادامه می دهيد و با کمك 
چند نفر س��وار می ش��ويد و در نهايت با موفقيت به 
م��کان مورد نظر تان می رس��يد؛ البته راه هايی نيز 

برای جلوگيری از اين حوادث وجود دارد : 
1 – به طورکلي  قيد درس، کار و ديگر فعاليت های 

تان را بزند و خانه نشين شويد . 
2 – هميش��ه به هم��راه يکی از اعض��ای خانواده يا 
بس��تگان رف��ت و آمد  کنيد و زمان��ي که هيچ کس 
وقت نداش��ت؛ از کارتان هر قدر هم که مهم باش��د 

صرف نظر کنيد. 
3 – هميش��ه يك آژانس بگيريد و تمام حقوق خود 
و خانواده را به رانندگان محترم آژانس تقديم کنيد. 
4 – خطر های مس��تقل شدن را بپذيريد و حضوری 
س��ودمند و  موث��ر در جامع��ه داش��ته باش��يد و در 

سازندگی کشور و اجتماع تان  سهيم شويد. 
حال فرض می کنيم شما يك دانش آموز يا دانشجو 
هس��تيد. اگر اين طور است بايد بگويم وضعيت شما 
مخصوصاً اگر دانش آموزيد نسبت به آن روزهای من 

بس��يار بهتر اس��ت. زمان ما تمام کت��اب ها  بر روي 
کاست ضبط می شد و مدت ها بايد در انتظار

 م��ی ماندي��م و در برخی اوقات کتاب ضبط ش��ده 
چن��د روز مانده به امتحان به دس��تمان می رس��يد. 
اما خوش��بختانه اين روزها موسس��ات متعدد دست 
ب��ه کار توليد کتاب های صوت��ی و بريل زده اند که  
نياز خوانندگان نابينا را پوش��ش می دهد هر چند با 
افزوده ش��دن نابينايان  تحصيلکرده اين نياز بيش از 

پيش احساس می شود.
حال که به مراکز مرتبط با نابينايان اش��اره شد نکته 

ای هم در مورد اين  موسسات قابل ذکر  است:
در بس��ياری از اين مراکز خدمات و امکاناتی با هدف 
آموزش نابينايان و بهره مندی آنها از منابع  مختلف 
و آش��نايی با مهارت های گوناگون ارائه می شود که 
ب��ا آموختن آنها جامعه با خيل وس��يعی از نابينايان  
توانمند در زمينه های مختلف روبرو ش��ده است  به 
عنوان مث��ال می توان به برنامه ه��ا و نرم افزارهای 
خاص نابينايان برای استفاده آسان تر  از کامپيوتر و 
تلفن همراه )Jaws  و Talk(  و همچنين دس��تگاه 
ها و وسايل کمك آموزشی ) بهديد، پرکينز، برجسته 
نگار، پرينتر بريل و...( اشاره کرد که در اين مکان ها 

در  اختيار قشر نابينا قرار می گيرد. 
در واقع هزينه تهيه برخی از اين ابزار ها بسيار گران 
است و با توجه به اين که متأسفانه اکثر قشر نابينا را 
طبقه ضعيف تشکيل می دهند امکان استفاده به جز 

در مراکز متعلق به نابينايان وجود ندارد. 
البته خوش��بختانه بس��ياری از نرم افزارها به صورت 
رايگان در همين موسس��ات )Talk  و  Jaws  و...( 
در اختيار نابينايان قرار می گيرد.  اما مش��کل اصلی 
در اي��ن زمينه کپی بودن آنها اس��ت  که به نظر می 
رسد خأل بزرگی در زمينه اختصاص بخشی از بودجه 
کشور براي  تهيه  تجهيزات کمك آموزشی برای اين 

قشر جامعه احساس می شود. 
 

چقدر با توانايی های اين افراد آشنايی داريم؟
چند س��ال پي��ش در يکی از داالن ه��ای بازار نقش 
جهان هن��گام عبور با نابينايی برخورد کردم که يك 
گونی بزرگ و س��نگين  به پش��تش بس��ته بود و به 
س��ختی در ميان ازدحام جمعيت حرکت و گاهی با 
آنها برخورد می ک��رد؛ از آنجا که خودم هم کم بينا 
هس��تم رفتار عابران توج��ه ام را جلب کرد. برخي از  
افراد بدون توجه به ش��رايط او زي��ر لب کلماتی می 
گفتند که شايسته ذکر نيست، گروهی هم بی توجه  
به او می گذش��تند و تنها افراد کمي  کنار رفته ، راه 

را برايش باز و کمکش می کردند.    
هن��وز هم ديد اکثريت جامعه به اف��راد نابينا به اين 
ص��ورت و گاه کمی بهتر به ش��کل نوازنده دوره گرد 
اس��ت به همي��ن دليل زمانی که برای اس��تخدام به 
جايی وارد می ش��ويم، بدون توجه به ميزان س��واد، 
قابليت ها و توانايی ها جوابی از پيش مشخص شده 
می ش��نويم:  »به ش��ما نياز نداريم« و اگر کمی در 
رودربايس��تی بمانند مي گويند:  »با شما تماس می 
گيري��م.«  در حال��ی ک��ه هيچ وقت تلفنی به ش��ما 
نخواهد ش��د حتی اگر مجبور به اس��تخدام چند نفر 
ب��رای انجام کارهايی ش��وند که ب��ه تنهايی از عهده 

شما برمی آيد. 
حتماً تا ب��ه حال برای پرداخت يا برداش��ت پول به 
بان��ك يا ب��رای انج��ام کار های روزمره ب��ه مراکز و 

موسسات گوناگون رفته ايد.
 حال توجه ش��ما را به مس��ئله ای جلب می کنم که 

ش��ايد کمتر به آن انديش��يده يا ني��از به آن را حس 
کرده باش��يد. ظاهر و س��اختار تمام مراکز به نحوی 
اس��ت که مقابل ه��ر يك از آنها چندي��ن پله تعبيه 
ش��ده و به منظور زيبايی گاه باغچه ای هم کنار هر 
پله  قرار دارد. شايد اين منظره برای شما بسيار زيبا 
باشد، اما بياييم با هم نگاهی به اين منظره از ديدگاه 

يك معلول بيندازيم: 
فرض کنيد شما يك معلول جسمی حرکتی هستيد 
که بر صندلی چرخ دار نشس��ته اي��د. با هر زحمتی 
خود را از مس��ير های پر دس��ت ان��داز به بانکی می 
رسانيد تا اعمال بانکی تان را انجام دهيد، يا نابينايی 
که عصازنان به اين مکان رس��يده ايد و کسی را هم 
در اطرافت��ان نمی بينيد که صندلی چرخدارتان را از 
پله باال ببرد يا دس��ت ت��ان را بگيرد و راهنمايی تان 

کند. با ديدن اين صحنه چه می کنيد؟ 
در بسياری از کشورهای پيشرفته، مسيرهای خاصی 
برای عب��ور نابينايان و ديگر معلوالن  تعبيه ش��ده؛ 
مانند اتفاقی که در برخی نقاط کش��ور ما هم افتاده 
اس��ت . اما با يك ف��رق، فرد نابينا در آن کش��ور ها 
اطمين��ان دارد ک��ه از اي��ن راه به مقصد می رس��د 
ام��ا نابينايان ايران اگر ش��انس بياورند و با اتومبيلی 
تصادف نکنند س��ر انجام به محلی می رس��ند که از 
آنجا به بعد مناس��ب سازی نشده و يا مسير مناسب 
س��ازی شده بعدی با اندکی فاصله قرار گرفته و بايد 

به دنبالش بگردند. 
همچنين در اين کش��ورها حق��وق يك نابينا محترم 
شمرده می شود به نحوی که تمام امکانات و شرايط 

برای زندگی آسان و مستقل او فراهم است . 
در اي��ران باتوجه به اينکه  نس��بت به گذش��ته نگاه 
جامعه به معلوالن  بهتر ش��ده و تالش های بسياری 
هم براي  بهبود شرايط انجام گرفته است اما همچنان 
دش��واری های فراوانی بر سر راه معلوالن وجود دارد 

که بايد برای حل آنها چاره ای انديشديده شود.   
ش��ايد حاال  که نابينايان بس��ياری با وجود تمام اين 
مش��کالت بيان شده و سختی هايی که ذکر  آنها به 
مجال بيش��تری  نياز دارد،  توانس��ته اند خود را در 
عرصه اجتماع ثابت کنند زمان آن باش��د که به قول 
سهراب چش��م های مان را بش��وييم و جور ديگری 
ببينيم و توجه مان به اين قشر فقط به روز 15 اکتبر 

برابر 23 مهر ماه  محدود نشود . 

مریم فرحناکیان 
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی

چشم ها را باید شست 
 جور دیگر باید دید                                   

برای هزارمین بار :
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سال ها از انتشار تنها مجله معلوالن می گذرد.  در 
اين مدت از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه 
های مختلف معلوليت استفاده کرده و در کنار آن 
سعی کرديم پلی باشيم ميان معلوالن و مسئوالن 
اين  های  خواست  در  و  نيازها  کننده  منعکس  و 

قشر از جامعه باشيم.    
مخصوص  مجله  تنها  از  شماره   33 که  امروز   
معلوالن کشور می گذرد هم چنان مشتاق  رسيدن 
مطالب، انتقادات و پيشنهادات و در خواست های 
برای  باشيم   های  آينه  اميدواريم  و  شما هستيم 
بازتاب درخواست های به حق شما و طلب کردن 
بی  آن  از  معلوالن  بيشتر  متاسفانه  که  حقوقی 

خبرند. 
از اين شماره در نظر داريم تا نام عزيزانی که با ما 
تماس گرفته اند را منعکس کنيم و اميدوار باشيم 

که ارتباط شما با نشريه هر روز بيشتر  شود.
شما برای اشتراك مجله با ما تماس گرفتید: 

1- محمد  طاهری ازمالرد شهريار
2-  عليرضا چراغی پور از دهلران

آذربايجان  هشترود  از  محمدی  شاه  هاجر   -3
شرقی

توابع  از  روستای غوشعظين  از  هراتی  طيبه   -  4
شهرستان سرخس

5- رضا  رادمنش ازشهرستان يزد
از شهرستان بوکان آذربايجان  6- محمد سورانه 

غربی
7- پروين  وکيلی از اصفهان

شما برايمان مطلب فرستاديد: 
1- اکبرموفق از ديواندره
2-  مهرداد مجد از کرج

3- علی اصغر اکبرزاده از تبريز
4-مرتضی عبدی ازمشهد

5- محسن افتخاری از پاسارگاد شيراز
6- احمدرضا محمدی سامانی ازشهرکرد

عزیزانی که آبونمانشان را تمدید کردند:
1- احمدرضا محمدی سامانی ازشهرکرد

2- اسفنديار بابالو از قزوين

ما آینه شماییم 

تو بگو من 
می نویسم

نکاتی برای زندگی بهتر

خودتان باشید لطفا!
 حرص نخورید. ناراحتی را نبلعید. همانطور که از خوردن غذای 
مانده و فاسد پرهیز  می کنید از جذب کردن و بلعیدن حرف های 
نظر  به  که  هایی  حرف  نگذارید  کنید.  پرهیز  ارزش  بی  و  بیهوده 
خودتان صحیح نمی آید و چرند است، ذهن تان را خراب کند و 

باعث شود که دچار تهوع فکری شوید. 
 اگر دلخورید بیان کنید. اگر می ترسید ترس تان را به زبان بیاورید. اگر عصبانی 
هستید عصبانیت تان را نشان دهید.گریه دارید؟ گریه کنید. مفاهیمی مثل خویشتن 
داری و سکوت و بردباری را بگذارید کنار. این ها ارزش های نادرست است که 
عده ای  تبلیغ می کنند که بتوانند فرد را از همان آغاز، در خانواده سرکوب کنند 
و یک مشت آدم ترس خورده تحویل جامعه بدهند. ناراحتی ها را باید ابراز کرد 
وگرنه بعدها برایتان کابوس می شود. می شود تیک عصبی. تنگی نفس. خارِش 
پاها را  بهانه جویی. ناخن و لب جویدن و تند تند  تن. می شود دسیسه چینی و 

تکان دادن.
  نگذارید کسی اعتماد به نفس شما را خدشه دار کند. با نگاه. با لبخند معنی دار. 
با کنایه. با حرف و طعنه.  سعی کنید به خودتان ایمان بیاورید. با خودتان صلح 
کنید. خودتان را همانطور که هستید دوست داشته باشید. چهره تان را، اندام تان 

را. صلح کردن با خود آغاز زندگی است.
  از گذشته  فرار نکنید و آن را بپذیرید. با خود مهربان باشید و اشتباهات و غفلت 
ها را به خودتان ببخشید. نگذارید ظلم و جفای دیگران در گذشته از شما یک 
قربانی بسازد. در نقش قربانی رفتن گاه برای  همه محتوای زندگی شان می شود. 
سال ها در عزای خود می نشینند و هیچ چیز هم تغییر نمی کند.  از گذشته فرار 
اما در گذشته هم غرق نشوید و در سوگ روزهای خوب از دست رفته  نکنید 

ننشینید. هیچ زمانی جذاب تر از زمان حال نیست. 
  از خودتان به اندازه توانایی تان انتظار داشته باشید. سعی کنید حد توانایی تان را 
بشناسید. بیشتر ما حد توانایی خود را نمی شناسیم و به همین خاطر همیشه از حد 
توانایی خود فراتر می رویم. ممکن هم هست در کاری موفق بشویم اما چون از 

توان خود بیشتر مایه گذاشته ایم، زود دچار خستگی و دلزدگی می شویم.
  سعی نکنید دختر و پسر خوب برای پدر و مادر، خواهر خوب، برادر خوب، 
عروس خوب، داماد خوب، پدر خوب، مادر خوب باشید. این خیلی خوب بودن 
ها عاقبت کار دست آدم می دهد. آدم گاهی می رود توی نقش هایی که نقش 
واقعی اش نیستند و از من واقعی اش خیلی فاصله گرفته اند.  بهتر است دیگران 
شما را نپسندند تا اینکه هر روز به جای خود در آینه چهره کسی را ببینید که از 

شما سوال می کند: راستی تو کی هستی؟
  اگر دوست دارید ورزش کنید، ورزش کنید. اگر هم از ورزش بیزارید، ورزش 

نکنید. اتفاقی نمی افتد. 
  عشق ورزیدن را در زندگی فراموش نکنید. هرچه هست و می ماند 

عشق است و دیگر هیچ.

گرد آوری : پری چگینی
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 نوشتن از توانمندي هاي دختري که بخش 
بزرگ��ي از بدن��ش درگی��ر معلولیتي پیش 
رونده به نام نوروپاتي  ش��ده ساده است 
اما وقتي مي شنویم که این دختر با کمترین 
امکانات و فقط با حرکت آرنج تا کتف خود 
توانس��ته 80 مدال طا و نقره کشوري در 
رش��ته ش��نا  را به خود اختصاص دهد و 
متاس��فانه هیچ حمایتي از سوي مسئوالن 

دریافت نکرده کمي سخت مي شود .
  تنها در خواست« طاهره رعدي » که فوق 
لیس��انس آم��وزش مدارك پزش��کي دارد 
نشس��تن پش��ت  نیمکت هاي مقطع دکترا  
بدون کنکور اس��ت  خواس��ته اي که بقول 
خودش  حق اوس��ت چرا ک��ه ده ها مدال 
طاي کشوري دارد و او و اعضاي تیم ملي 
شناي کشور تقصیري ندارند که مسئوالن 
کشوري اجازه حضور تیم ملي شنا را در 

مسابقات بین المللي نمي دهند ؟
داش��تن مدرک کارشناسي ارش��د و مدال هاي 
طاليي و نقره اي س��رم را بخورد وقتي که  يك 
نفر پيدا نمي ش��ود از مادر من و ديگر  مادرهاي 
بچ��ه هاي معلول تجليل کن��د که ما را به اينجا 

رسانده اند چه فايده اي دارد؟
طاه��ره رعدي دلگير اس��ت و اي��ن دلگيري در 
تمام جمالتي که از خودش، معلوليتش  تجليل 
نک��ردن از مادرهايي که تمام توان خود براي به 
ثمر رس��اندن بچه هاي معل��ول  بکار مي گيرند  

جريان دارد.

برداشت اول : سال 64
 طاهره روي ویلچر مي نشیند ؟؟

 از دي�وار راس�ت باال مي رف�ت و هيچ�کس نمي 
توانس��ت حريف دختري شود که همه حرکاتش 
پس��رانه بود. آن روزها کمتر کسي باور مي کرد 
که طاهره 16 س��اله  يك روز تبديل به يك فرد 

ناتوان شود و روي ويلچر بشود.
 از پاهايش ش��روع ش��د و پزش��کان گفتند که 
ازدواج فاميلي پدر و مادر باعث اين نوع معلوليت 
مي شود و طاهره  کم کم باور کرد که ديگر نمي 
تواند مانند دوستان ديگرش  به راحتي  پله هاي 
مدرسه را  س��ه تا يکي کند و عضو تيم واليبال 

مدرسه باشد .

  برداشت دوم : سال 66 
مدیون مادرم هستم 

 سال آخر دبيرس��تان است و مادر مجبور است 
ک��ه طاه��ره را روي دوش بگي��رد و از پله هاي 
مدرس��ه باال و پايين ببرد . گاه مي شد که مادر 
تا آخر زنگ در مدرس��ه مي ماند و به  شيطنت 
دختران در حياط مدرس��ه خيره مي ش��د و تا 
آم��دن دختر صلوات مي فرس��تاد که نکند دل 
کوچ��ك طاهره ب��ا دي��دن صحنه ه��اي بازي 

دوستانش بگيرد و غمگين شود.

  برداشت سوم :
 مامان قبول شدم 

قبولي در کنکور براي دختري که نوروپاتي تمام 
وجودش را درگي��ر کرده خبر خوبي بود و براي   
برخي از همس��ايه ها و  دوستاني که به ظاهر از 
س��المتي کامل برخوردار بودند کمي عجيب اما 
دختر بازيگوش ديروز توانس��ته بود پش��ت غول 
کنکور را به زمين بمالد و با رتبه خوب در رشته 

مدارک پزشکي قبول شود .
و باز  مس��ير طوالني دانش��کده  دانش��گاه علوم 
پزش��کي ش��هيد بهش��تي  بود و پاهاي  ناتوان 
طاهره و صداي ناله چ��رخ هاي ويلچر اما آنچه 
باع��ث مي ش��د قوي ت��ر از قبل باش��د انتخاب 
شدنش در تيم ملي شناي بانوان بود که آن هم 
اگ��ر توصيه هاي پزش��ك معالجش نبود محقق 

نمي شد. 
 طاهره رعدي در اين مورد مي گويد:» نوروپاتي 
از بدترين نوع معلوليت اس��ت و ب��ه مرور تمام 
اعضاي بدن را درگير مي کند و پزشك معالجم 
براي پيش��گيري از اين پيش��روي شنا کردن را 
توصيه کرد که در نهايت با عالقه و پش��تکار به 
ش��رکت در مس��ابقات انجاميد و طولي نکشيد 
که قهرمان ش��ناي بانوان در کشور شدم و قصه 
دريافت مدال هاي رنگارنگ ش��روع شد و هنوز 

بعد از سال ها ادامه دارد.«

 برداشت چهارم :
 مدال نمي خواهم مادرم را دریابید    

 ه��ر روز رفت��ن و برگش��تن از دانش��گاه علوم 
پزش��کي  تا خانه ، هر روز  تکي��ه کردن به تن 
ناتوان و خس��ته پدر و مادر  و ش��نيدن صداي  

تق و تق استخوان هاي زانو و کمر آنها ، هر روز 
پياده و س��وار  ش��دن از ماشين پدر که از کار و 
زندگي مي افتاد،  هر روز تمرين در استخرهايي 
که کلي هزينه مالي  داش��ت و هر  ماه  مسابقه 
و برنده ش��دن و آويختن مدال طالي کش��وري 
مس��اوي ش��د با فارغ التحصيل شدن  طاهره با 
مدرک کارشناسي ارشد آموزش مدارک پزشکي 
و قهرمان ش��ناي بانوان کش��ور اما طاهره  اين 
روزها داش��تن 80 مدال طال ، کارشناس نظارت 
بر درمان دانش��گاه  علوم پزشکي شهيد بهشتي، 
ب��ازرس  جامعه معل��والن و خوانن��ده گروه کر 
دس��يونانس که در جشنواره موسيقي فجر مقام 
دوم راکسب کردند،  مقام دوم شنا با افراد سالم 
و... خوشحالش نمي کند او دلش مي خواهد به 
جاي تقدير و تش��کر نمادي��ن از معلوالن موفق 
يکي بيايد و از مادران و پدراني که باعث ش��دند 
آنها به اين درجه برس��ند تقدير کنند و اين امر 

کمتر محقق مي شود .

برداشت پنجم :سال  89 
 پول سفر به انگلستان و ارائه مقاله ام را 

نداشتم 
 مقال��ه طاه��ره رع��دي در مورد آس��يب هاي 
اجتماعي و خودکشي در انگلستان پذيرفته شد 
اما طاهره نمي توان��د مبلغ مورد نياز براي ارائه  

مقاله تامين کند.
 خ��ود را به آب و آتش م��ي زند بارها و بارها به 
س��ازمان بهزيستي و ارگان هاي مختلف سر مي 

زند و وضعيت مالي خود را توضيح مي دهد.
 نمي شنوند.

 دوس��تان و آش��ناياني که با مبح��ث علمي کار 
آش��ناترند نظر مي دهند  که کمتر کسي است 
ک��ه  بتواند مقاله اي مس��تند  ب��ا اين محتواي 
علمي  بنويسد و در مجامع علمي پذيرفته شود 
باز کار س��از نمي ش��ود و در نتيجه طاهره نمي 
تواند مبلغ ويزا و سفر به انگلستان را فراهم کند 

و مقاله در آرشيو کارهايش خاک مي خورد. 
 طاه��ره  در اين م��ورد مي گوي��د : » دو بار با 
رياست جمهور مالقات داشتم و دستور رسيدگي 
هم  دادند اما تا امروز نتيجه اي نگرفته ام و فکر 
مي کن��م وزارت خانه يا س��ازمان هاي مربوطه 

انجام نداده اند .

 گفتگو با معلول موفقي که 80 مدال کشوري دارد 

زهره حاجیان



برداشت آخر :
 محله مناسب سازي نشده 

من معلولم يا محله هاي ش��هر نمي دانم؟  چرا 
ک��ه نمي توان��م براحتي در ش��هر راه بروم و از 

حقوق شهروندي خود استفاده کنم .
 او با اش��اره به اينکه معلوالن امکان استفاده از 
ناوگان  عمومي حمل و نقل ش��هري را ندارند 
مي گويد: »من و دوستاني که از معلوليت رنج 
مي برند نمي توانيم س��وار اتوبوس ،ميني بوس 
و حتي مترو شويم . پله هاي مترو براي افرادي 
مانند من مانند غولي اس��ت که هر لحظه س��ر 
راهمان سبز مي شود و ما جز لبخند زدن به او 

کار ديگري نمي توانيم بکنيم .«
 معلول موفق و ورزش��کار ملي م��ا  تاکيد مي 
کند :»باور مي کنيد که تاکس��ي ها و س��واري 
ه�ا ه�م از س��وار ک��ردن مع�ل��ول خ�ودداري 
مي کنند؟ اگر از دور به وضعيت تردد معلوالن 
در ش��هر دقت کنيد مي بينيد که رانندگان از 
س��وار کردن معلوالني که ب��ا ويلچر يا عصا در 
کنار خيابان ايس��تاده اند  بي تفاوت مي گذرند 
و اين قش��ر ک��ه معموال از  طبقه متوس��ط به 
پايين جامعه هس��تند مجبورند ب��راي فعاليت 

هاي اجتماعي خود از آژانس استفاده کنند.«
 او به وضعيت نامشخص کارت سوخت معلوالن 
اش��اره مي کن��د و مي گوي��د:»روزي که طرح 

هدفمند کردن يارانه را مطرح کردند به حقوق 
معل��والن که بي��ش از 10 درصد هر جامعه اي 
را تش��کيل مي دهن��د و وضعيت تردد و کارت 
س��وخت آنها اشاره ش��د و اعالم کردند که در 
اين طرح به معلوالن هم توجه شده است اما تا 
امروز وضعيت کارت سوخت معلوالن مشخص 

نشده است.«
طاهره رعدي در مورد خيابان سهروردي محله 
زندگي خود مي گويد :»بيش از 30 سال است 
که ساکن اين محله هستيم اما وضعيت تردد و 
عبور و مرور را مطلوب نمي دانم . کافي اس��ت 
شما چشمتان را ببنديد و سعي کنيد از کوچه 
و خيابان هاي ش��لوغ  منطق��ه 7 عبور کنيد و 
يا روزي س��وار بر ويلچر ش��ويد و س��عي کنيد 
مس��يري چند صد متري را برانيد آن روز است 
که مي توانيد در مورد مشکالت تردد معلوالن 

نظر دهيد.«
   طاهره عالوه بر افتخار آفريني در رش��ته شنا 
توانسته در رشته هاي هنري مانند قالب بافي، 
مرواريد بافي و کار با س��نگ هاي تزيني موفق 
باش��د و نمايشگاهي را در سال هاي دور برگزار 

کند .
 طاهره هاي ش�هر و کشور ما زياد هستند 
اما کس�ي نيست صداي آنها را بشنود و به 

درخواست هاي به حق آنها توجه کند .
 شما با من موافقيد ؟  
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 ، شوی  دورمی  که  تهران  از 
متناقض  حسی  ناخودآگاه 
دانی  کند.نمی  می  درگيرت 
انبار  از  که  شوی  خوشحال 
يا  شدی  خالص  دم  و  دود 
شهری  برای  شوی  دلتنگ 
و  تلخ  خاطرات  ترکيب  که 
شيرين ات در آنجا دفن شده 

است . 
اما وقتی سفر يک روزه است 
رنگ  دلتنگی هم کم  ديگر  و 
می  تا  بايد  آنگاه  شود،  می 
توانی از مواهب طبيعت لذت 
موقعی  سفرت  تازه  ببری. 
که  شود  می  تر  بخش  لذت 
همگام  و  همسفر  معلوالنی  با 

ناتوانی  های  کليشه  که  شوی 
اند  کرده  پاک  ذهنشان  از  را 
برای  شان  اراده  و  انگيزه  و 
کارهای بزرگ ، تو را هم برای 
جهش های بزرگتر ترغيب می 

کند. 
در خروس خوان صبح که تازه 
آفتاب با هزار کرشمه ، موهای 
طاليی خود را به کوه های البرز 
شده  مهيا  ما  هد،  می  هديه 
باشيم  داشته  سفری  تا  بوديم 
قمصر  تا  تهران  ستارخان  از 

کاشان. 
معلول  افراد  از  نفر   160 از  بيش 
شده  جمع  هم  دور  غيرمعلول  و 
های  گل  شهر  دل  به  تا  بودند 
محمدی سر بزنند و سرتا پا گالب 

باران شوند . 
اين برنامه با همکاری انجمن باور، 
در  فعال  های  انجمن  از  يکی 
حوزه حقوق معلوالن ، معاونت 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری 
مجتمع   ، تهران  دو  منطقه 
نيکسا  کانون  رعد،  نيکوکاری 
و کانون ناشنوايان برگزار شد. 

شهرام مبصر ، عضو هيئت مديره 
 ، اردو  اين  مسئول  و  باور  انجمن 
اين  تدارک  های  مشقت  درباره 
اردو گفت: »از سه اتوبوس موجود، 
دارای  افراد  ويژه  دستگاه  يك 
آن  جالب  نکته  و  است  معلوليت 
عاريه  هم  اتوبوس  يك  همين  که 
ای بود از سوی فدراسيون ورزش 
جالب  معلوالن.  و  جانبازان  های 
برای  هم  هفته  چندين  که  ترآن 
زحمت  اتوبوس  اين  هماهنگي 
کشيده شد و مسئوالن فدراسيون 
اتوبوس  تنها  اين  که  گفتند  هم 
معلوليت  دارای  ورزشکاران  ويژه 
وجود  فدراسيون  در  که  است 

دارد.« 
خواهيم  »تالش  داد:  ادامه  مبصر 
حمل  ويژه  اتوبوس  تنها  که  کرد 
صدمه  ورزشکار  معلوالن  نقل  و 
ای نبيند و اميدواريم که تا پايان 
های  بچه  برای  مشکلی  هم  راه 

اتوبوس  اين  بخصوص  و  ويلچری 
عزيز و گران سنگ پيش نيايد !! «
 پس از پنج ساعت به قمصرکاشان 
شهر  اندازه  همان   به  رسيديم، 
شنيده  را  تعريفش  که  جادويی 
بود.  دلفريب  و  نواز  چشم  بوديم، 
نگينی سبز در دل کويری خشك. 
هر جنبنده ای مفتون زيبايی خود 
اين  که  بود  آور  حيرت  کرد.  مي 
سار  پرسايه  و  زنده  و  شهرسبز 
چگونه در مجاورت کويری لخت و 

بی حيات واقع شده است؟! 
بچه ها از باغ هايی که به قول يکی 
هايش  حشره  حتی   ، معلوالن  از 
ديدن  داد  می  گالب  بوی  هم  
و  توانستندگالب  مي  تا  و  کردند 

نعناع خريدند. 
 

اما باغ های قمصر ، ويترين زيبايی 
پا  که  جا  هر   . است  کاشان  های 
های  گل  عطر  بوی   ، گذاری  می 
سرخ ، شاخه های در هم تنيده و 
حضور پرندگان خوشبخت وسوسه 
ات می کند که تا پايان عمر از باغ 

خارج نشوی . 
کنار  در  معلوالن  زدن  قدم 
کوچه  در  معلول  غير  افراد 
هم  قمصر  های  کوچه  پس 
دارد. شايد  را  حکايت خودش 
اين بهترين نوع فرهنگ سازی 
است که می شود برای عابران 
به تصوير کشيد.به روايت ديگر، 
مردم می ديدند که افراد معلول و 
غير معلول، پا به پای هم حرکت 
می کنند ، شادند و می خندند ، 
زندگی می کنند و به واقع چنان 
که  بود  شده  ذوب  هم  در  گروه 
آن  نهادن   نام  و  جداسازی  ديگر 
بی   ، معلول  غير  و  معلول  به  ها 

معنی بود. 
معلوالن  از  زاده«  قلی  »علی 
ويلچری که شادی و سرزندگی از 
چشمانش موج می زند می گويد: 
و  زيبا  شهر  اين  در  که  اين   »از 
خيلی  هستم  دوستانم  بين  در 
ما  به  ها  جمع  اين  خوشحالم. 

روابط  تا  کند  می  کمك  معلوالن 
با  بدهيم.  توسعه  را  خود  عمومی 
ارتباط  در  هم  معلول  غير  افراد 
باشيم و راحت تر دغدغه هايمان 

را به آنها توضيح دهيم.« 
غير  که  نام«  نيك  »ماهنوش 
معلول و عضو گروه همياران است 
معلوالن  وقتی  تاکيد می کند که 
می  معلول  غير  افراد  کنار  در  را 
او  به  خوبی  بسيار  بينداحساس 

دست می دهد.
همياران  از  هم  آقايی«  »نيلوفر   
ندارد  جسمی  معلوليت  و   است 
دوستان  مشکالت  به  اشاره  با  او 
»بايدفرهنگ  گويد:  مي  معلولش 
معلول،  غير  افراد  تا  شود  سازی 
نوع نگاه منفی خود را به معلوالن 
متاسفانه  همچنين  دهند.  تغيير 
هم  عمومی  معابر  از  بسياری  در 
تردد  برای  مناسب سازی درستی 

معلوالن صورت نگرفته است.« 
جمله  از  جعفری«  داوود   «
رفتار  از  که  است   معلوالنی 
مسئوالن شاکی است و مي گويد: 
معلوالن  به  مسئوالن  »واقعا 
حتی  کنند      نمي  رسيدگي 
هم  درس  های  کالس  برای 
سرويس های رفت و آمد را در 

اختيار ما قرار نمی دهند.« 
»سميرا حسينی نيا« از ديگر افراد 
از  اردو،  اين  در  کننده  شرکت 
مند  گله  معلوالن  ورزش  وضعيت 
تيم  »امکانات  گويد:  مي  و  است 
و  معلول  افراد  برای  ورزشی  های 
يکسان  وجه  هيچ  به  معلول  غير 

نيست.« 
از  يکی  در  نهار  صرف  از  پس 
مراکز وابسته به بهزيستی قمصر ، 
بسياری از افراد گروه مايل بودندکه 
به شهر نياسر، خواهر دوقلوی شهر 
قمصر هم سری بزنند و مزه گالب 
اين شهر را تجربه کنند اما »سونيا 
همياران  مسئول  آذر«،  شناسی 
انجمن باور اعتقاد دارد  که نياسر 
محل مناسبی برای تردد معلوالن 
گويد:  مي  باره  اين  در  و  نيست 

هيچ  نياسر  شهر  در  »متاسفانه 
آمد  و  رفت  برای  امکاناتی  گونه 
وجود  با  ندارد.  وجود  معلوالن 
اجرای  برای  که  زحماتی  تمام 
جای  اما  شد  کشيده  برنامه  اين 
تاسف است که نه در نياسر ونه  
حتی در اماکن تاريخی مانند باغ 
تواند   نمی  معلول  کاشان،  فين 
به سهولت رفت و آمد کند. اين 
معضل بزرگي است که مسئوالن، 
معلوالن را حتی از ديدن مواهب 
طبيعی و تاريخی هم محروم می 

کنند.«
اما بر خالف توصيه ها و با وجود 
در  معلوالن  تردد  بودن  دشوار 
به  معلوالن  از  بسياری  فين،  باغ 
، اسطوره عدالت  اميرکبير  قتلگاه 
و درايت مي روند  و مشکالت رفت 
بهای  به  را  فين  حمام  در  آمد  و 
جان  به  تاريخی  ای  تجربه  کسب 

مي خرند. 
شب،  پايانی  های  ساعت  در 
ديگر  بار  تهران  های  خيابان 
اتوبوس  از  است.  مسافران  ميزبان 
توانيم  مي  شويم،  می  پياده  که 
فرد  يك  رفتار  از  مناسبی  الگوی 
معلول  يك  به  نسبت  معلول  غير 
مي  يادمان  و  کنيم  مي  مرور  را 
آيد که چگونه  همه به يکديگر بی 
ترحم و دلسوزی کمك می کردند.
غير  افراد  از  موهبتی«  »کيميا   
معلول اين مراسم  اعتقاد دارد که 
اگر خودش هم معلول بود دوست 
داشت که دقيقا با او هم اين گونه 
با  او  به  کسی  هيچ  و  شود  رفتار 

ديده  ضعف و ترحم نگاه نکند . 
مهيج  سفر  اين  تجربه  پايان  در   
سازی  مناسب  که  کرد  اثبات 
اولويت  در  بايد  عمومی  اماکن 
باشد.  مسئوالن  های  فعاليت 
هر  که  معلولی  نيست  بايسته 
شغل  معاش،   امرار  برای  روز 
نهايت  بی  و  مسکن   ، مناسب 
در  ديگر  رنگارنگ   دغدغه ی 
زير فشار فزاينده زندگی قرار 
يک  ديدن  برای  حتی  دارد، 
بکشد.  عذاب  هم  تاريخی  اثر 
رفاهی  اوضاع  که  است  پرواضح 
بارز  آينه  کشوری  درهر  معلوالن 
قوانين حقوق  نقض  عدم  يا  نقض 
عدالت  توسعه   .نبايد  است  بشر 
شعارهای  به  تنها  معلوالن  برای 
هم  آن  شود.  محدود  پوشالی 
معلوالن پرتوقع  ايرانی که انتظار 
دارند مثل همه  شهروندان از آثار 
باستانی کشورشان ديدن کنند !! .

شرکت  تعداد  سفر  اين  در   
نفر   82 معلوليت  دارای  کنندگان 
غيرمعلول   کنندگان  شرکت  و 

75نفر بودند.

 امین جاللوند

ده ها تن از معلوالن كشور به ديدن مراسم گالب گیری قمصر رفتند 

عطر گل ، بوي گالب



 تازه از سفر برگشته بودم. يک هفته 
تمام حرف هايم لهجه شيرازی داشت 
و دست خطم بوی آشنايی گرفته بود.

خ�واب زده ب�ودم، باورت می ش�ود 
درس�ت مث�ل بچگی ها ک�ه از ذوق 
خريد يک کفش تازه تا صبح خوابم 

نمی برد...
ش��ايد دلم نم��ك گير اولين س��المت 
ش��ده بود. ام��روز تقوي��م را ورق زدم. 
فصل »بهار نارنج« که برسد مسافرم... 
نگران نباش نش��انی ات را از پش��ت 
خداحافظی ساده ات برداشته ام. برای 
اينکه آواره نشوم از »حضرت حافظ و 

شاهچراغ« هم می پرسم..

میم مثل مسعود 
»مسعود قربانی« هستم متولد1361و 
در ک��رج بدنيا آمدم. فوق ديپلم نرم افزار 
کامپيوتر را دارم. عل��ت معلوليت من 
بيماری »سی-پی« فلج مغزی و مادر 
زادی اس��ت. مدت��ی پي��ش عضو تيم 
فوتبال هفت نفره در ورزشگاه »بعثت« 
ب��ودم و بدليل مش��کالت مس��افت و 
رفت و آمد فعال فعاليتی در اين رشته 
ورزش��ی ن��دارم. س��ال1389 در يك 
محيط کاری با همس��رم آشنا شدم و 
ازدواج کرديم و مدت دو سال است که 
با کمك و حمايت پدرم در يك مغازه 
کوچك )خدمات کامپيوتری( به طور 
مستقل کار می کنم و چرخ زندگی مان 

را از همين راه می چرخانم.

 میم مثل می توانم
ب��رای نزديك ش��دن و رس��يدن به 
آرزو هايم باره��ا و بارها جنگيده ام. 
به ياد دارم چند س��ال پيش بر س��ر 
گرفت��ن گواهينامه با خان��واده جر و 
بحث کرديم. آنه��ا معتقد بودند نمی 
توان��م يا اگ��ر هم بتوانم بگيرم س��ود 
مند نيست چون در خيا بانهای شلوغ 
امکان تصادف و مصدوم شدنم بسيار 
باال ست. خدا را شکر می کنم امروز با 
تکرار و تالش ضمن گرفتن گواهينامه 
اتومبيل، امروز راننده  با دقتی هستم 
و م��ی توان��م ب��ه همراه همس��رم به 
گردش و تفريح برويم. به عقيده  من 
معل��والن نبايد با »نم��ی توانم های« 
زندگی کنار بياين��د بلکه بايد بتوانند 
با ت��الش مضاعف حرف »ن«را از اين 

کلمه حذف کنند.

باز هم ترحم...
س��ال ها گذش��ته و نوع ن��گاه مردم 
نس��بت به فعاليت شغلی معلوالن در 
جامع��ه هنوز چندان تغييری نکرده و 
ما هنوز هم چوب اين نگاه های ترحم 
آميز را می خوريم. به طور مثال يکی 
از مشتری هايم پس از اينکه کارش را 
تحويل دادم گفت من هميشه به بچه 
ه��ای خودم نصيحت م��ی کنم و می 
گويم ببينيد اين آقا يك معلول است 
و در اين مغازه کلی مش��تری دارد و 
ي��ك زندگی را می چرخاند اما ش��ما 
اهل کار کردن نيس��تيد و يا بعضی از 
مشتری ها هنگام تسويه حساب پول 
خرد اضافه را از سر ترحم نمی گيرند 

و می گويند : بقي��ه اش مال خودتان 
اي��ن نوع برخورد در روحي��ه  ما تاثير 
م��ی گذارد و گاهی معلوالن را از ادامه  
»تحصيل يا اشتغال« منصرف می کند.

عیدانه مشترك
 اس��فند س��ال 1388 به زي��ارت آقا 
»احمد بن موسی الرضا« »شاهچراغ« 
که ش��يرازی ها به وج��ودش افتخار 
م��ی کنند رفتم. وقتی دس��تم ضريح 
را لمس کرد جس��ارت ک��ردم و از آقا 
عيديم را پيش��اپيش طلب کردم و از 
او خواس��تم اگر اين وصلت به صالح 
هر دوی ماس��ت صورت بگيرد و گويا 
به صالح بود و اين قشنگترين عيدانه 

مشترک برای ما بود.

صاد مثل صدیقه 
»صديقه طيبی خرمی« هستم متولد 
1364 ، در ک��رج بدني��ا آم��دم. فوق 
ديپل��م کامپيوت��ر و اهل صفا ش��هر 
ش��يرازم. پنجمين فرزند خانواده ام و 
در يك ش��رکت خدمات کامپيوتری 
مش��غول به کار بودم که با همس��رم 
بواس��طه  پروژه های دانشجويی آشنا 
ش��دم.مدت زمان آشنايی تا ازدواج ما 

10 ماه بود.

تقدیر بی تقصیر نیست 
يك روز »قس��مت« ي��ك برگه کاغذ 
آورد و »تقدي��ر« قلمش را برداش��ت. 
کم��ی با هم مش��ورت کردند و تقدير 
برگه ای که قس��مت با خودش آورده 
بود کناری گذاش��ت و سرنوش��ت را 
روی پيش��انی ام چنين نوشت: »27 
تيرم��اه 1389... مس��عود و صديقه...

النکاح و سنتی...«
 من به قس��مت و تقدير خيلی اعتقاد 
دارم. س��ال ها پي��ش در يك اردوی 
دانش آموزی وقتی ب��ه تهران آمديم 
به دوستانم گفتم: »چه شهر شلوغی..
کی مياد اينجا زندگی کنه؟« و شايد 
ديوار خانه تقدير موش داشت و حتما 
گ��وش های آقا موش��ه خيلی تيز بود 
که به گوش تقدير رساند و سرنوشت 
مرا از اس��تان فارس و ش��هر قشنگ 

شيراز به تهران کشاند.

مهریه را، هم می دهند  هم می گیرند
قديمی ها می گفتن��د: مهريه را کی 
داده...ک��ی گرفته  البت��ه در آن زمان 
که اين حرف ها ميان خانواده ها رد و 
بدل می شد مبلغ مهريه  بسيار اندک 
و س��بك بود و آنها راست می گفتند 
نه مادرم مهري��ه اش را گرفته بود نه 
مادر بزرگم نه... حتی مرد های فاميل 
مث��ل دايی و عمو و ش��وهر خاله هم 
مهريه همسرانش��ان را ن��داده بودند.
چ��ه صداقت و صميميت��ی. اما امروز 
که مهريه ها باالی هزاران سکه است 
هم��ه تصميم ه��ا تغيير ک��رده و به 
محض خشك شدن مهر سند ازدواج 
مهريه به اجرا گذاش��ته می شود و بال 
فاصله يا بصورت اقس��اط دريافت می 

شود.
مهريه من کمی متفاوت اس��ت 313 

س��که بهار آزادی به ني��ت ياران امام 
زمان،110 کيلوگرم نمك طعام ،121 
ش��اخه گل مريم به نيت اسم حضرت 
فاطم��ه و 1364 گل رز ک��ه ياد آور 

تاريخ تولدم است.

متین باش وبمان
اي��ن روزه��ا دل توی دلمان نيس��ت.
انتظ��ار ش��يرينی را تحمل می کنيم. 
زمان بسيار کند می گذرد. قرار است 
خرداد ماه يك فرشته به جمع دو نفره  
ما اضافه ش��ود. پيشاپيش نامش را از 
دعای »جوش��ن کبير« گلچين کرده 
اي��م. »متين«، يک��ی از القاب برازنده  
خداوند اس��ت که ما برای پسرمان بر 
گزي��ده ايم. با آم��دن متين، ما اصلی 
ترين گام قانونی را در براي  رس��يدن 

به »خوشبختی«را بر داشته ايم.

چقدر آرزو..
مدت 2 س��ال است که آرزوهايمان با 
هم پيوند خورده.. کوچکترين آرزوی 
مان خريد يك خانه  مستقل و رهايی 
از بند مستاجری است و بزرگترين آن 
اين که ش��رکت خدمات کامپيوتری 
بزرگ��ی را داير کنيم و ضمن آموزش 
بتوانيم مش��کل اش��تغال معلوالن را 

کمی حل کنيم.

خانه تکانی
با اينکه روزی که داشتيم حرف های 
جدی م��ان را برای آين��ده می زديم 
گفته بودم م��ن در بعضی از کار های 
خان��ه نم��ی توانم کمک��ت کنم مثل 
کار هاي��ی که در ارتف��اع صورت می 
گيرد :تميز کردن شيش��ه ها و نصب 

پرده ها و ...امس��ال مسئوليت شستن 
ظروف،گ��رد گيری و ... رابه عهده می 
گيرم و تمام س��عی خودم را می کنم 
که نگذارم همس��رم خانه تکانی کند 
تا بتواند از فرزندمان مراقبت بيشتری 

کند.

امسال هم گذشت
آخرين تيك تاک های سال کهنه ... 

لحظه س��ال تحويل امسال، زمانی که 
آخري��ن تيك تاک های س��ال کهنه 
را می ش��نوم تم��ام تلخی ها س��ال  
کهنه را ونا ماليمتی هايش را پش��ت 
حرکت عقرب��ه ها جا م��ی گذاريم و 
چش��مهايمان را می بندي��م و اولين 
زمزمه  ته دلمان دعای سالمتی روح 

و روان برای تمام معلوالن است.

 مسافري از بهشت 
 اين روزه��ا من و همس��رم روزهاي 
متف��اوت زيبايي را تجرب��ه مي کنيم 
متين مس��افري اس��ت از بهشت که 
رنگ و بوي خانه مان را آغشته به گل 
کرده و هر روز شاهد بزرگ شدن اين 

فرشته مهربان هستيم. 
 متي��ن هديه اي اس��ت از خداوند و 
مهرباني حضرت ش��اهچراغ که دعاي 
مرا ش��نيد تقدي��ر برايم خ��وب رقم 

خورد.

                                                                                                  
سیما سلطانی آذر

 لحظاتي همراه با زوج موفق 

تقدیرم را خوب تقریر کردند
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مثل  هم  باز  گذشت.  زود  چقدر 
گذشت  يکسال  زدنی  برهم  چشم 
يك  و  آمد  دوباره  پدر  روز  يك  و 

جوراب خريدن ديگر برای پدرها..
داشتنی،  دوست  های  فرشته  اين 
درست  مهربان،  های  فرشته  اين 

مثل خود تو پدر
انگيز  خاطره  روز  اين  چقدر  پدر 
حتما  هم  و  من  برای  هم  است، 
سالی  چند  که  روزی  تو.  برای 
را جشن  آن  بوديم  ياد گرفته  بود 
بگيريم با يك جفت جوراب با يك 
شاخه گل)چندان فرقی نمی کرد( 
البته بيشتر با چرب زبانی يا به  و 
ته  زبانی سرو  قول خودت شيرين 

اش را جمع می کرديم.
پدر االن که به آن روزها فکر می 
کنم می بينم تو چقدر پدرانه پدر 
بچه  کودکانه  چقدر  من  و  بودی 

بودم.
چقدر  آيد  می  يادت  پدر  راستی 
و  نشستم  می  هايت  شانه  روی 
و  شوی  بلند  کردم  می  مجبورت 

مرا در آن حالت راه ببری؟
تو چقدر پدرانه اين کار را می کردی 
و من چقدر بچه گانه کيف می کردم 

و  می خنديدم...!
چه روزهايی بودند.. يادشان بخير.

يادآوری  را  چيزها  اين  که  االن 
ام  حنجره  و  گلو  فضای  کنم  می 
را چيزی شبيه به شيشه نازک در 
حال شکستنی مسدود کرده است  
اما من باز ادامه می دهم و باز مرور 

می کنم اين خاطرات دلچسب را.
روي  که  هايی  تابستان  جان  پدر 
گره  خانه  پير  گردوی  درخت  تنه 
طنابی را محکم می کردی و برايم 
تاب می انداختی و با  تمام وجودت 
دو دستی  مرا هل مي دادي  يادت 

هست؟
يادت هست باهر لبخند من دنيايی 
آورد و  قلبت هجوم می  به  شادی 
ميان  در  و  شد  می  خنده  قاه  قاه 
از  و  پيچيد  می  گردو  های  شاخه 
های  کوچه  به  کاهگلی  ديوارهای 

اطراف سرازير می شد؟
 می دانم که يادت هست؟ می دانم 
که هرگز آن روزها را فراموش نمی 
پول  با  که  را  هايی  جوراب  کنی. 
خودت برايت می خريدم را به ياد 

می آوری؟
چقدر  کردی،  می  کيف  چقدر 
تشکر  ناقابلم  کادوی  از  مغرورانه 

می کردی و من در خلوت روزهايی 
مراقب  کنجکاوانه  چه  کودکيم 
روزهايی بودم که جوراب های من، 
کادوی روز پدر من به پاهايت می 

نشستند! 
بودند!  دلپذيری  های  صحنه  چه 
وقتی  شدم  می  بزرگ  چقدر 

جوراب های مرا می پوشيدی!
من در تو کما کان پوشيدن جوراب 
ها را می پاييدم و تو درمن مداوم، 

هر لحظه مرد شدن را...
خاطراتی  شيرينی...  حسرت  چه 
را  اشك  اما  اند  شيرين  گرچه  که 
مهمان گونه های سردم می کنند...
راستی پدر دوچرخه آبی بوق دارم 
کودکانه  سوالی  چه  هست؟  يادت 
مگر  هست.  يادت  حتما   !! اي 
باشی؟  کرده  فراموشش  شود  می 
يادت هست روزهای اول دوچرخه 

سواريم را؟
سوار  مرا  چقدر  هست  يادت 
خودت  و  کردی  می  دوچرخه 

دوچرخه را راه می بردی؟  
 چقدر برای اينکه دوچرخه سواری 

ياد بگيرم زحمت کشيدی؟
به جای  زدی،  رکاب  من  به جای 
من   جای  به  خوردی،  زمين  من 
من  تا  بردی،  راه  را  دوچرخه 
تو  گرفتم!   ياد  سواری  دوچرخه 

رکاب زدی، من ياد گرفتم...
خواستم  تو  از  اصرار  با  که  روزی 
دوچرخه  سوار  تنهايی  بگذاری 
بشوم را هنوز هم  به ياد دارم. هنوز 
چند قدم از تو فاصله نگرفته بودم 

که با دوچرخه روی زمين افتادم
و تمام راه برگشت تو بايك دست 
دست  با  و  داشتی  آغوش  در  مرا 

ديگر دوچرخه را می کشيدي!
پدر جان، من بزرگ شده ام، آنقدر 
کنم  نمی  گريه  ديگر  که  بزرگ 
دارند  فرصت  سفيدم  موهای  و 
را  خود  سياهم  موهای  از  بيشتر 
نشان  بدهند،  اما همچنان  جای 
دست های نوازشگرت را روی سرم 
احساس می کنم و هنوز که هنوز 
است خودم را نيازمند شانه های تو 

می بينم...
همين  از  جا،  همين  از  من  پدر، 
از چشمان هميشه  تو،   پای  کنار 
زالل و آفتابی ات می خوانم که تو 
هم مانند من دلت برای آن روزها 

تنگ شده است..
چه دلتنگی دلگيری...! درست مثل 

غروب  کسی!  بی  روزهای  غروب 
روزهای از دست دادن عزيزی!

اين  روی  من  که  االن  جان،  پدر 
سنگ سيمانی، روی سنگ مزارت، 
تو  پدرانه  قامت  که  سنگی  روی 
گرفته،  اسارت  به  هاست   سال  را 
لبخند  تورا،  وتصوير  ام   نشسته 
مهربان تو را از چهارچوب اين قاب 
سنگی می بينم اشکهای بی امانم 
هم  باز  و  ام  کشيده  صورت  به  را 
يك  و  نخی  جوراب  جفت  يك  با 

شاخه مريم آمده ام تا بگويم :  

آنکه  ای  من،  عزيز  جان،  پدر 
روزت  شود:  نمی  تو  بدون 

مبارک

که  پدرانی  همه  به  تقدیم 
چه  اگر  عمرشان  آفتاب 
خوش  طعم  اما  کرده  غروب 
لبخندهای پدرانه شان هنوز 
جاری  فرزندانشان  کام  در 

است......

تو رکاب زدی، من یاد گرفتم...
علی محمد بابایی 
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در اغلب کشورها، رسانه نقش مهمی 
را در زمينه  آموزش  و فرهنگ سازی 
ايف��ا می کند. در کش��ور م��ا، ميزان 
عالق��ه مردم نش��ان داده ک��ه صدا و 
سيما مخاطب بيش��تری را در بخش 
سريال ها به خود اختصاص داده و بر 
اساس تعداد باالی مخاطب، مسئوليت 
خطيری متوجه صدا و سيما می شود.
ه��ای   س��نت  و  آداب  از  بس��ياری   
پس��نديده و در صد زيادی از خرافات 
بی پايه و اس��اس به وس��يله  نمايش 
ه��ا و برنامه های تلويزيونی از نس��لی 
ب��ه نس��ل بع��دی منتقل می ش��ود. 
خان��واده ه��ای ايرانی، س��اعتی را به 
تماش��ای فيلم و س��ريال مورد عالقه 
خ��ود اختصاص می دهند و در مقابل 
انتظ��ار دارند به ازای زمانی که صرف 
می کنند، بيننده برنامه ای با محتوای 
باال و مضمونی عالی باشند و احساس 

نکنند وقت خود را تلف نکرده اند.
چند ماهی اس��ت که جمعه ش��ب ها 
در ش��بکه 3 س��يما، س��ريالی به نام  
»س��تايش« پخش می ش��ود. محور 
اصلی داس��تان بر روی اختالف شديد 
دو خان��واده می چرخ��د که به قياس 
ناخواس��ته پدر ه��ا و تضاد فاحش دو 
شخصيت مذکور در ذهن بيننده می 

انجامد.
اتفاقات داس��تان در دهه 60 رخ می 
ده��د ام��ا در صحنه ه��ای مختلف، 
بيش��تر تک��ه کالم های ام��روزی به 
کار برده می ش��ود. حتی اکثر لوازم و 
اس��باب خانه، مدرن و متعلق به چند 

سال اخير هستند. 
بي��ش از 20 قس��مت و بي��ش از 20 
ساعت از ابتدای سريال گذشته اما در 
اي��ن مدت کمتر صحنه ای را ش��اهد 
بوديم که به خوش��ی س��پری ش��ود 
و بينن��ده را ب��دون دغدغ��ه و بدون 
اس��ترس رها کند؛  استرس��ی ناشی 
از بدبختی هاي��ی که مکرر گريبانگير 
نقش اول س��ريال می شود. اگر تمام 
جشن های عروسی با پايکوبی و سرور 
همراه اس��ت در اين سريال، عروسی 
هم ب��ا مات��م و گريه از هم پاش��يده 
می شود. آنقدر ش��اهد اشك ريختن 
بازيگ��ران س��ريال بوديم ک��ه اگر بر 
فرض محال لبخندی بر لب بازيگری 
بنش��يند، بيننده انگشت به دهان می 
مان��د. گويی تمام غم ها و مصيبت ها 
و ح��وادث ناگوار را در قالب س��ريالی 
ريخته ان��د و به نماي��ش عمومی در 

آورده اند.
اما موضوعی ک��ه موجب نگارش اين 

مقاله شد، 2  قسمت اخير به نمايش 
در آم��ده اي��ن س��ريال در تاريخ 27 
خ��رداد و 3 تير ماه بود که قس��مت 
اعظم آن، توهين مستقيمی به جامعه 
معلوالن، ب��ه ويژه معلوالن جس��می 
حرکتی بود که در صد بااليی از افراد 

جامعه را به خود اختصاص داده اند.
ب��از هم بازيگر نقش منفی و ش��خص 
منفور س��ريال به دليل گرفتار شدن 
عواقب گناهش، ويلچر نشين می شود 
و نهايت عجز از سيمايش هويدا است. 
صداهای ناهنجاری که از حنجره اش 
برمی خيزد، باعث هراس بيننده و به 
خصوص ک��ودکان می ش��ود. صدا و 
تصويری که در ذهن کودک نقش می 
بندد و به احتمال زياد با خود فکر می 
کند هر فردی که بر صندلی چرخ دار 
نشسته است گويی بايد اين طور باشد 
و چنين صداهايی را از خود در بياورد.
کلمه »فلج« در دقايق پايانی س��ريال 
مکرر شنيده می ش��ود. کلمه ای که 
بار منفی زيادی همراه دارد. پرس��تار 
ب��ه طور علنی طی جمله ای بيان می 
کند: »آدم فل��ج نبايد حرف بزنه و از 
کسی انتظاری داشته باشه. هيچ کس 
حاضر نيس��ت از يك فل��ج نگهداری 
کنه، پس دهانت را ببند و صدا نکن.«
سوالی که پس از تماشای اين قسمت 
در ذهنم نقش بست اين بود که: تهيه 
کنندگان اين س��ريال در کجا خوانده 
اند که معلوليت تقاص گناهان است؟ 
آيا آي��ه ای از قرآن، حديث يا روايتی 
در اين زمينه دي��ده اند؟ آيا کتابی با 

اين موضوع مطالعه کرده اند؟
از آقايانی که س��طح دانش و مطالعه 
ش��ان بس��يار بيش��تر از بنده اس��ت، 
خواستارم پاس��خی به سواالتم دهند 
تا اگر حق با آن هاس��ت که بی دليل 
س��رزنش ش��ان نکنيم و اگ��ر حق با 
ماس��ت، با همکاری و همفکری اهالی 
و فعاالن س��ينمايی از تک��رار چنين 
صحنه هايی جلوگيری کنيم. خطاها 
و عقايد خرافی که ممکن است آسيب 
جب��ران ناپذيری ب��ر روح و روان فرد 
معلول م��ی گ��ذارد و در برخی افراد 
تاثي��ر عميق تری بگ��ذارد و منجر به 

خانه نشينی شخص شود.
چ��را نبايد صحنه هايی از پش��تکار و 
خس��تگی ناپذيری فردی که به روی 
ويلچ��ر نشس��ته و برای رس��يدن به 
هدف��ش ب��ه  آب و آتش م��ی زند به 
نماي��ش در بيايد تا عام��ل انگيره ای 

برای  ديگران نيز باشد؟ 
چه حکايتی اس��ت که هميش��ه بايد 
فرد معلول را خموده و افس��رده نشان 

دهيم؟ 
عده ای ت�الش می کنند مصاحبه 
ای با معل�ول موفقی انجام دهند، 
ب�ه گوش مس�ئوالن و اف�راد غير 
معلول برسانند تا معلوالن مهجور 
نمانن�د و ج�ز اقش�ار فرام�وش 
شده محسوب نش�وند. انجمن يا 
سازمانی، متصدی برگزاری برنامه 
ای  می ش�وند ت�ا از صدها معلول 
موفق تقديری به عمل آورند؛ آن 
وق�ت س�ريالی در ب�ازه زمانی پر 
بينن�ده پخش می ش�ود و در آن، 
فرد معل�ول را در نهايت بدبختی، 
عج�ز و ذلت نش�ان م�ی دهد تا 
بيننده از تحقير شدن فرد معلول 
توسط پرستارش لذت ببرد. با اين 
اوص��اف، تم��ام فعاليت ه��ای مثبتی 
که در زمينه نش��ان دادن استعداد و 
تواناي��ی های معلوالن انجام گرفته به 

فنا نمی رود؟
ای کاش تهيه کنندگان وقتی بگذارند 
و بار ديگر دقايق پايانی اين قس��مت 
س��ريال را از نگاه ف��ردی که به روی 
ويلچر نشسته تماش��ا کنند تا ببينند 
می توانند يك صدم حسی که به فرد 
مذکور دست داده را درک کنند؟ می 
توانن��د مخاطب معلول باش��ند و باز 

سکوت کنند؟
وقت آن رس��يده که کمی عميق تر،  
س��نجيده تر و با رعايت همه جوانب 
دست به ساخت فيلم و سريال بزنيم. 
اين حق طبيعی افراد معلول است که 
آن ها نيز مانند س��اير افراد دوس��ت 
ندارند صحنه های ناپسند و نامناسبی 
از زندگی آن ها به تصوير کشيده شود 

و در اذهان ماندگار شود.
مهديه رستگار

 ستایشی که 
ستایش ندارد

سالم بعد از يك هفته انتظاربرای ديدن 
س��ريال س��تايش و حدس زدن های پر 
از هيجان امش��ب وقت��ی باخانواده پای 
تلويزيون نشس��تيم و نيمه دوم س��ريال 
رادي��دم واقعاخش��کم زد و از خجال��ت 
آب ش��دم مامعلوالن واقع��ا  تا اين حد 
برای جامعه منفی هس��تيم که بايد بعد 
از گذش��ت چندين قس��مت ازس��ريال 
ش��اهد چني��ن برخ��ورد ناجوانمردان��ه 
باش��يم که انيس به خاطره نقش منفی 
اش دوچ��اره معلوليت ش��ود؟! اين هم 
بماندکه درقسمت های بعد نقش انيس 
ب��ا بازيگری »س��يما تيران��داز« چگونه 
معل��والن راب��ه جامع��ه معرف��ی کند؟! 
اگرشماخواننده محترم چنين برخوردی 
را قب��ول داريدپس وای بر حال معلوالن 
و خان��واده ه��ای آنان که تا اي��ن اندازه 
درکشورعزيزش��ان غريب اند! و اينگونه 

در رسانه ملی قرارمی گيرند.
 با دي��دن انيس در نق��ش معلول عرق 
ش��رم بر پيش��انيم نقش بس��ت وبغض 
تلخی درگلويم حلقه بس��ت باخودگفتم 
آيامعل��والن چ��ون خط��اکار و مج��رم 
هس��تند معل��ول به دني��ا آم��ده اند؟!ا 
امي��دوارم هرچن��د صدای م��ن معلول 
به جای نمی رس��دولی گوش ش��نوايی 
باش��د و به مس��ئوالن بگويدآيامعلوالن 
ت��ا اين حد بدبختندک��ه هرکس معلول 
باش��دحتماچنين حقش بوده وبه سزای 
اعمال��ش رس��يده؟ ب��ه خداقس��م ک��ه 
اينگونه نيست اگرمامعلول هستيم فقط 
خواس��ت خدابوده و بس امي��دوارم که 
بامعلوالن  برخوردهای  ديگرشاهدچنين 
دررسانه ملی نباشيم ورسانه ملی قدمی 
در  ب��رای حضوربيش��ترمعلوالن  بردارد 
تلويزي��ون وبه جای منفی نش��ان دادن 
اين جامعه زمينه ای بسازد برای نمايش 
ازفعاليت های مثبت و توانايی های اين 
عزيزان را بيشتردرديده جامعه قراربدهد.

عضوی کوچك ازخانواده بزرگ معلوالن 
سید احسن احمدی  استان کرمانشاه 
شهرستان پاوه روستای خانقاه

نویسنده  فیلم  نامه سریال 
ستایش

حق توهین به  معلوالن را 
نداشت

به بهانه توهین به معلوالن در سریال ستایش 
نمایش  دو قسمت اخیر سریال ستایش باعث ایجاد موج 
منفی و احساسات ضد و نقیضی میان جامعه معلوالن 

شد. این مطلب بازتاب دو دیدگاه از خوانندگان
 پیک تواناست.  

دوستان و همراهان 

همیشگی پیک توانا
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گفتگو  تاالر  صفحه  شماره  این  موضوع 
بحث تکراري اما مهم  مناسب سازي است. 
از  شدیم  خسته  نیستید  غریبه  كه  شما 
بس نوشتیم شهر و محله ما معلول است 
تردد  مشکل  كه  معلوالن  داد  به  كسي  و 

شان مضاعف است نمي رسد .
اما باز هم مي نویسیم و از مسئوالن مي 
دقت  شهر  سازي  مناسب  به  كه  خواهیم 
مصداق  كنیم  مي  آرزو  و  كنند  بیشتري 

این بیت شعر  نشویم كه مي فرماید :
 گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست 

 آنچه البته به جایي نرسد فریاد است 

نفر  و12  شده  طرح  سوال  سه  شماره  اين  در   
هاي  پاسخ  مختلف  درصدهاي  با  معلوالن  از 

متفاوتي داده اند. بخوانيد:  
1. چند درصد از معابر و اماکن محل زندگي  شما 

براي تردد معلوالن  مناسب سازي شده است؟
سازمان  مسئوالن  که  ارقامي  و  اعداد  از  آيا   .2
سازي  مناسب  براي  ها   شهرداري  و  بهزيستي 

اعالم مي کنند خبر داريد؟
3. چقدر به اين آمار مي توان اعتماد کرد؟

سمانه افتخاری/25 ساله از تهران
جسمی حرکتی

افراد  مانند   بدون شك معلوالن يك جامعه   .1
فاقد معلوليت برای انجام کارهای روزمره نياز به 
تردد در سطح شهر دارند که با توجه به معلوليت 
شهر  سطح  بايد  استقالل  به  رسيدن  و  شان 

برايشان مناسب سازی شود.
2. با يك نگاه به سطح شهر و مقايسه  آن با ساير 
بايد بگويم درحد 10 درصد  کشور ها متاسفانه 

شهر مناسب سازي شده است.
شايد کمی اغراق آميز باشد اما از دانشگاه خودم 
ويلچر  از  که  معلولی  فرد  که  کنم  می  شروع 
درب  از  بعد  متر   4 حداکثر  کند  می  استفاده 

دانشگاه می تواند مستقل باشد.  
را  پياده روهای سطح شهر  بينم که   وقتی می 
کنند  می  سازی  مناسب  عزيز  روشندالن  برای 
يا  به جوی آب  انتهاي موزاييك های خاص  اما 
صندوق صدقات منتهی می شود و يا  سرويس 
هاي  بهداشتی عمومی شهر مناسب سازی شده 
اما ويلچر از در آنها رد نمی شود و يا رمپی وجود 
ندارد و  يا ورودي پارک ها را برای جلوگيری از 
را  تردد  که  گذارند  می  ميله  موتوسواران  عبور 

کند  مي  ممکن  غير  شوار  ويلچر  معلوالن  براي 
دلم مي گيرد.

ايستگاه های فاقد آسانسور مترو، اختالف سطح 
ارتفاع قطار های مترو با سطح زمين،  ساختمان 
هايی که بعد از گرفتن گواهی پايان کار، رمپ و 
به خاطر حفظ  را  هر گونه مناسب سازی ديگر 
موارد  ديگر  از  کنند  می  نمای ساختمان حذف 

است.
3. من از آمار های سازمان بهزيستی و شهرداری 
ها اطالعی ندارم، فکر هم نمی کنم خيلی مهم 
مناسب  است   پايتخت  که  تهران  وقتی  باشد. 
چه  کشور  روستاهاي  و  شهرها  از  نشده  سازي 

توقعي داريم.

نارون/ 31ساله از تهران
جسمی حرکتی

1. من در خيابان رفت و آمد زيادي  ندارم، فقط 
فاصله ميان  بين دانشگاه و منزل را طي مي کنم  
ولی مشکل اصلی ام وجود اتوبوس هاي  بی آر 
تی است که با وجود مزايايی که برای شهروندان 
با  که  من  مثل  افرادی  برای  بزرگ  مانعی  دارد، 
دارند محسوب مي شود.  تردد  صندلی چرخدار 

ما بر اين باوريم كه مخاطبان سرمايه های ارزشمند رسانه های گروهی هستند. پیک توانا مصمم است تا پس از اين نظرات و 
ديدگاههای مخاطبان خود را پیرامون موضوعات مشخص شده )مسايل اجتماعی ويژه معلوالن( درج نمايد.

شما دوست عزيز می توانید ديدگاهای شخصی خود را به صورت نامه يا فکس به دفتر مجله ارسال و يا در قالب پیامک به شماره 
30007545 ارسال نمايید .

نشانی : قزوین - بلوار شهید بهشتی- کانون توانا 
تلفکس 02813339212 

موضوع این شماره :  مناسب سازی معابر و اماكن  عمومی

موضوع شماره بعد : 
با توجه به قرارگرفتن هفته بهزیستی در تیر ماه  لطفا نظرتان را در مورد عملکرد سازمان بهزیستی 

بگویید
 آیا بهزیستی پاسخگوی نیازهای معلوالن بوده است؟

 نظرات درج شده در تاالر گفتگو، دیدگاه های شخصی مخاطبان است

موضوع :
 مناسب سازی معابر و اماکن  عمومی
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31

درست است که پل عابر پياده با پله برقی نصب کرده اند اما آيا امکان 
استفاده از آن برای فردی با وضعيت من وجود دارد؟ وجود جوی های 
کوچك بدون پل، موانع گذاشته شده برای عبور نکردن موتورسواران، 
صاف نبودن اتصال پياده روها به خيابان ها، وجود پله در بعضی پياده 
روها و ... همه از موانع عبور هستند. در خيلی از اماکن عمومی مثل 
بانك ها و مغازه ها و ... دست کم يك پله  وجود دارد. حتی درمانگاه 
در  پله  چند  يا  يك  هستند  ما  سکونت  محل  به  نزديك  که  هايی 
ورودی دارند و سطح شيبداری هم وجود ندارد. بسياری از سازمان 
های دولتی و دانشگاه ها، به ويژه آنها که ساختمان های دو يا سه 
طبقه دارند آسانسور ندارند، يا با چند پله به در ورودي مي رسد يا در 
يك طبقه بين بخش های مختلف پله وجود دارد و يا حتی اگر سطح 
صندلی  از  که  فردی  برای  نيست.  استاندارد  دارد،  وجود  شيبداری 
چرخدار استفاده می کند حتی يك پله کوچك مانع بزرگی محسوب 
می شود و استقالل فردی را می گيرد. اگر فردی بخواهد از صندلی 

چرخدار الکتريکی استفاده کند که کامال منصرف می شود.
2. من آمارها را پيگيری نمی کنم اما خيلی از اين مشکالت فقط به 
مسئوالن مربوط نمی شود. اينها بايد دغدغه تك تك  افراد جامعه 

باشد.
3. اعدادی که به عنوان آمار اعالم می شود يك عدد قطعی نيست 
و بسيار بستگی به جامعه آماری دارد. در بخش هايی از شهر تهران 
دست  از  تنها  که  است  زياد  کار  ولی  است  گرفته  صورت  کارهايی 
مسئوالن برنمی آيد. در بسياری از کشورها که چنين مشکالتی وجود 
دارد )مثال آمريکا يا کانادا( NGO ها يا سازمان های مردم نهادی 
وجود دارد که کارشان اطالع رساني و  آگاهی دادن به مردم مناطق 
مختلف، معماران، طراحان شهری و ... است. مثال تعدادی از معلول 
آنها  به  و  روند  می  شهری  منطقه  يك  به  بروشورهايی  چاپ  با  ها 
توضيح می دهند. مناسب سازی شهر فقط برای معلوالن نيست بلکه 
همه افراد جامعه که روزی انشاءاهلل به سن پيری می رسند از مواهب 

مناسب سازی سود خواهند برد.

نازدل/29 ساله از بندرعباس
جسمی حرکتی

1. شايد نتوانم درصد درستی بدهم. اما به نظر من پنجاه درصد از 
شده  سازي  مناسب  آسانسور  داشتن  دليل  به  شهر  هاي  ساختمان 

است. 
2. از اين اعداد و ارقام خبر ندارم وبه دنبال  اعداد و ارقام هم نيستم 

چون می دانم کم پيش می آيد که آمار درستی ارايه بدهند.!!!
3. همان قدری که داريم پيشرفت هايشان را می بينيم!!

داوود/45 ساله از مراغه
جسمی حرکتی

1. در شهر ما ،مراغه، تقريبا هيچي  !!!
2. چندان اطالعی ندارم.

3. تقريبا هيچ!!! 

حسین/23 ساله از بندرعباس
جسمی حرکتی

البته  نشده.  تالشی  هيچ  منظور  اين  برای  من  زندگی  محل  در   .1
تعدادی از بانك ها برای عبور ويلچر مناسب سازی کردند اما جاهای 

ديگر مثل بازار، اماکن تفريحی و ... خير.
2- خير، خبر ندارم و معتقدم درصد اعالم شده واقعی نيست.

3. من به نوبه خودم اعتقادی ندارم، مگر اينکه از اقدامات انجام شده 
بروشور و يا فيلم تهيه شده باشدو اطالع رسانی وسيعی انجام شود.

حمیده/ 29 ساله از یزد
جسمی حرکتی

1. هيچ  اگر بگويم  يك درصد براي اين است که کسي ناراحت نشود.

2. نه. همان بهتر که خبر نداريم تا حرص بخوريم.
3. خيلی کم

مجتبی قهرمانی/  27 ساله از شیراز
جسمی حرکتی

و  ها  بيمارستان  جز  به  تقريبا  بگويم   بايد  اولتان  سوال  جواب  در 
نشده   سازی  مناسب  معلوالن  برای  اماکن   بقيه  ها  بانك  از  بعضی 
نرده  گذاشتن  با  که  هاست  پارک  در  من  اصلي   مشکل  مخصوصا 

تقريبا دسترسی معلوالن به امکانات را  گرفته اند.
نه  و  ارقامی شنيدم  نه  بگويم که من  بايد  دومتان  در جواب سوال 

کاری ديدم شايد ايراد از بينايی و شنوايی من باشد !!
فکر مي کنم که  جواب سوال سوم را هم در  جواب قبلي گفته باشم .

داریوش/ 33 ساله از تهران
جسمی حرکتی

1. صفر درصد. 
2. هيچ خبری ندارم.

3. هيچ اعتمادی به آمار دولتی ندارم.

لیال شریفی/ 28سال از تهران
جسمی حرکتی

1. حدود10درصد. بيشتر اماکن عمومی مثل بانك ها، درمانگاه ها، 
مطب پزشکان و...فاقد آسانسوراست ، رمپ ورودی ندارند و کف پوش 
ها از مصالح نامناسب و ليز ساخته شده اند؛ به خصوص در مواقعی که 

برف و باران می آيد، مشکالت چند برابر می شود.
2. خير. اطالع ندارم.

3. خيلی کم.

مهناز/ 53 ساله از تبریز
جسمی حرکتی

1. اگه معابر و اماکن زندگی من  مناسب بود که هر روز زمين نمی 
خوردم  و آسيب نمی ديدم! 

2. تاکنون آمار و ارقامی که بهزيستی برای مناسب سازی سطح شهر 
برای تردد معلوالن ارائه کرده، درست نبوده است.

3. هيچ اعتمادی به اين آمار ندارم.

گلی/ از سقز کردستان
جسمی حرکتی

1. اصال شهرما برای معلوالن مناسب سازی نشده است. خود من در 
توانم خيلی جاها  رفت و آمد در شهر مشکل پيدا می کنم و نمی 

بروم. 
2. از ارقام و اعداد خبر ندارم چون بهزيستی اصال با معلوالن همکاری 
نمی کند و برخورد مسئوالن اش با ما خيلی خوب نيست، زياد به 

بهزيستی نمی روم.

حمیدرضا/32 ساله از تهران
جسمی حرکتی

1. در محدوده زندگي ما  تا حدودي پارک و اماکن عمومی مناسب 
سازی شده اما  برای افراد  ويلچری مترو ،خيابان ها و حتي پياده رو 

ها مناسب سازي نشده !
 من در شهر ری نزديك به حرم شاه عبدالعظيم زندگی می کنم. 
برخی جاها که نزديك به حرم هستند با نرده مسدود شده و افرادی 
را طی کنند  بايد مسيری  طوالني  استفاده می کنند  ويلچر  از  که 
تا بتوانند وارد خيابان حرم شوند. مغازه ها و بانك ها  هم که اصال 

مناسب سازي نشده است.
2. همه اش حرف است و اصال  به درصد نمی رسد. اميدوارم مسئوالن 

شهر ما، بهزيستی و شهرداری، بيشتر به فکر معلوالن باشند.
32
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امروزه »کسب و کارخانگي« به عنوان راهکاري 
مه��م براي ايجاد اش��تغال و درآمد در سراس��ر 
جهان محس��وب مي گردد. قابلي��ت انجام اين 
ن��وع کس��ب و کار در »من��زل« س��بب ايجاد 
مزاياي بس��ياري براي ش��اغلين آن ها مي شود 
ک��ه از آن جمله مي توان به ايج��اد توازن بين 
مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف 
هزين��ه هاي مربوط ب��ه خريد ، ره��ن و اجاره 
کارگاه و اي��اب و ذهاب، اس��تفاده از نيروي کار 
س��اير اعضاي خانواده و ايج��اد زمينه هاي کار 

خانوادگي و... اشاره نمود.
اف��راد دارای معلوليت ني��ز از جمله گروههايی 
هستند که در طرح مش��اغل خانگی می توانند 
جايگاه خاصی داش��ته باش��ند . زيرا با توجه به 
محدوديتهای جسمی ، حسی و حرکتی ، امکان 
کاريابی و اشتغال به نوعی از آنان سلب گرديده 
اس��ت . بويژه که اکنون ب��ا هدفمندی يارانه ها 
و س��هميه بندی س��وخت ، حضور اجتماعی و 
فعالي��ت عمومی نيز به عنوان يك ش��هروند تا 
ح��دودی  از آنان گرفته ش��ده اس��ت. زيرا اين 
گروه - که جمعيت آنان نيز کم نيست - امکان 
اس��تفاده از سيس��تم حم��ل و نق��ل عمومی را 
نداش��ته و در هدفمندی يارانه ه��ا نيز تاکنون 

حمايت خاصی از آنان بعمل نيامده است.   
ل��ذا در اين بخش س��عی نموده ايم تا با پاس��خ 
به س��واالت احتمالی خوانن��دگان عزيز ابهامات 
عالق��ه مندان به ش��رکت در اين ط��رح ملی را 

مرتفع نماييم :  
1- مش�اغل خانگي چيس�ت و  شامل چه 

رشته هايي مي گردد؟ 
- مطابق قانون س��اماندهي و حمايت از مشاغل 
خانگي ، مش��اغل خانگي ش��امل آن دس��ته از 
فعاليت هايي اس��ت که توس��ط عض��و يا اعضاء 
خانواده در فضاي مس��کوني در قالب يك طرح 
کس��ب و کار بدون مزاحمت و ايجاد اخالل در 
آرامش واحد هاي مس��کوني همجوار شکل مي 
گي��رد و منجر به توليد وي��ا کاالي قابل عرضه 
به بازار خارج از محيط مس��کوني مي گردد. بر 
اس��اس مصوبات ستاد س��اماندهي و حمايت از 
مش��اغل خانگي ، رشته هاي مشاغل خانگي در 
حوزه هاي صنايع دس��تي ، فرش، کش��اورزي، 
دامپ��روري ، ش��يالت ، خدم��ات ، تولي��دي ، 
صنع��ت و فناوري اطالعات ) IT ( مي باش��د و 
بر همين اس��اس انواع مشاغل خانگي در هريك 
از بخش��های زي��ر ارائه گرديده که فهرس��ت و 
همچنين اطالعات هر يك از مش��اغل مذکوردر 
س��ايت وزارت کار و امور اجتماعي ) به نش��اني 
www.irimlsa.ir ( قس��مت مشاغل خانگي 

موجود مي باشد.
2-  براي پيشنهاد عنوان شغلي جديد چه 

بايد کرد ؟
در صورت عدم وجود ش��غل مورد نظر متقاضي 
در فهرس��ت مشاغل خانگي ، متقاضي مي تواند 
در فرم ثبت نام ش��غل مد نظر خود را پيشنهاد 
نمايد. مشاغل پيش��نهادي متعاقباً بررسي و در 
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صورت تصويب ، به فهرست مشاغل 
خانگي اضافه خواهند شد.

3-  نح�وه فعاليت در مش�اغل 
خانگي چگونه است ؟

فعالي��ت در حوزه مش��اغل خانگي 
به3 صورت امکان پذير مي باشد:

ال��ف – انج��ام فعاليت ب��ه صورت 
کارم��زدي ب��راي کار فرماي خارج 
از محيط مسکوني ) متقاضي تحت 

پوشش(
ب – انجام فعاليت مس��تقل اعم از 
تامين مواد اوليه تا عرضه محصول 
از محي��ط مس��کوني  ب��ه خ��ارج 

)متقاضي مستقل(
ج- انجام فعاليت به صورت تعاوني 
، و يا مش��ارکت با بن��گاه هاي باال 
دس��تي تامي��ن کننده م��واد اوليه 
و عرض��ه محص��ول آن��ان در بازار، 
ترجيح��ا ب��ه صورت کس��ب و کار 

خوشه اي )پشتيبان(
4-  نح�وه ثبت ن�ام و در يافت 
مج�وز براي مش�اغل خانگي به 

چه صورت است ؟
متقاضي��ان مش��اغل خانگ��ي الزم 
اس��ت با مراجعه به سايت مشاغل 
خانگي ،  متناس��ب با ن��وع فعاليت 
م��ورد نظر خود يک��ي از فرم هاي 
ثبت نام )مس��تقل – تحت پوشش 
– پش��تيبان( را تکمي��ل  نمايند . 
فرمهاي تکميلي توس��ط دس��تگاه 
اجرائي ذيربط بررس��ي ش��ده و در 
ص��ورت تائيد ط��رح در دس��تگاه 
اجرائي ، مجوز مربوطه صادر خواهد 
ش��د. جهت اطالع از ضوابط صدور 
مجوز) شرايط عمومي و اختصاصي، 

مدارک مورد ني��از و مراحل صدور 
مجوز( به س��ايت وزارت کارو امور 
www. ب��ه نش��اني   ( اجتماع��ي 

مش��اغل  قس��مت   )  irimlsa.ir
خانگي مراجعه شود.

5- آيا براي ش�روع فعاليت در 
مشاغل خانگي نياز به مجوز مي 

باشد ؟
کليه متقاضيان مستقل و پشتيبان 
براي انجام فعاليت در حوزه مشاغل 
خانگي نياز به دريافت مجوز دارند.

مش�اغل  متقاضي�ان  آي�ا   -6
خانگي وام و تسهيالت دريافت 

مي نمايند ؟
متقاضي��ان داراي مجوز کس��ب و 
کار خانگي که مورد تاييد دس��تگاه 
اجرائ��ي ذيرب��ط مي باش��ند ، مي 
توانن��د از اين تس��هيالت بهره مند 

شوند.
7- آي�ا ش�اغلين کس�ب و کار 
خانگي مشمول حمايت بيمه اي 

مي گردند ؟
مش��مولين قان��ون ، ب��ا ارائه مجوز 
کس��ب و کار خانگ��ي ميتوانند نزد 
صن��دوق تامين اجتماع��ي بيمه و 
از مزاي��اي آن برخ��وردار گردن��د. 
مش��مولين صندوق بيمه اجتماعي 
روستائيان و عش��اير تابع قوانين و 

مقررات مربوطه خواهند بود.
چ�ه  خانگ�ي  ش�اغلين  از   -8
حمايت هايي بعمل خواهد آمد؟
در  خانگ��ي  مش��اغل  متقاضي��ان 
صورت واجد ش��رايط بودن از انواع 
گوناگون حمايت ها نظير حق بيمه 
خويش فرم��ا ، تس��هيالت و  بازار 

هاي محلي جهت عرضه محصوالت 
خانگي وغيره به برخوردار خواهند 

شد.
9- عرضه و ف�روش محصوالت 

خانگي به چه صورت است ؟
مطابق قانون س��اماندهي و حمايت 
از مشاغل خانگي ، عرضه محصول 
تنه��ا در ب��ازار خ��ارج از محي��ط 
مس��کوني صورت گرفته و عرضه و 
فروش محصول)کاال و خدمات ( در 
منزل مس��کوني ممنوع مي باش��د. 
ب��ه همين منظ��ور بازارهاي محلي 
موق��ت به تناس��ب جه��ت عرضه 
محصوالت خانگ��ي اختصاص داده 

مي شوند.
10-  ش�يوه نظارت بر مش�اغل 

خانگي به چه صورت است؟
نظ��ارت در حوزه مش��اغل خانگي 
ب��ه 3مرحل��ه قب��ل از پرداخ��ت ، 
حي��ن پرداخت و پ��س از پرداخت 
تس��هيالت تقسيم بندي مي گردد.
جهت اطالع ازچگونگي نظارت ،  به 
س��ايت وزارت کار و امور اجتماعي 
 www.irimlsa.ir ب��ه نش��اني (
( قس��مت مش��اغل خانگي مراجعه 

شود.
11-  آيا امکان فعاليت همزمان 

در چند رشته وجود دارد ؟
انج��ام فعالي��ت همزم��ان در چند 
ش��غل خانگ��ي در ص��ورت تائي��د 
دس��تگاه اجرايي ذيربط و چنانچه 
مجموع س��اعات کارخانگي توسط 
ه��ر يك از ش��اغلين خانگي از 44 
ساعت کار در هفته بيشتر نگردد ، 

بالمانع است.

12-  شرايط و اس�تاندارد هاي 
الزم براي مشاغل خانگي کدام 

است؟
فهرست رشته هاي مشاغل خانگي 
و نيز اطالعات مرب��وط به تعدادي 
از رش��ته هاي مش��اغل خانگي در 
س��ايت وزارت کار و امور اجتماعي 
 )  www.irimlsa.ir نش��اني  )به 
قس��مت مش��اغل خانگي موجود و 

قابل مشاهده مي باشد.
13-  ش�رايط انجام کسب و کار 

خانگي چه مي باشد؟
ب��راي انج��ام کس��ب و کار خانگي 
الزم اس��ت کار صرفاً توس��ط عضو 
يا اعضاء خانواده در واحد مسکونی 
انجام ش��ود.حجم توليد با ش��رايط 
و فضای واحد مس��کونی تناس��ب 
داش��ته باش��د.آلودگی های زيست 
محيط��ی ، صوتی و بص��ری ايجاد 
نکند. حق��وق همس��ايگان به طور 
کامل رعايت گردد. عرضه و فروش 
محصول )کاال و خدمات ( در خارج 
از واح��د مس��کونی ص��ورت گيرد. 
تردد غيرمتناس��ب ب��ا فضای محل 
س��کونت به وي��ژه در مجتمع های 
مس��کونی انجام نشود.ش��غل مجاز 
باش��د و  با محيط مسکونی تناسب 

داشته باشد.
اف��راد دارای معلوليت م��ی توانند 
جه��ت کس��ب اطالعات بيش��تر و 
ش��رکت در اين طرح به س��ازمان 
بهزيستی محل اقامت خود مراجعه 

نمايند .

در زمانه ای که مس�ئوالن شايد کمتر به ياد 
معلوالن هستند ...

در زمان�ه ای ک�ه قواني�ن و مصوبات مربوط 
مدي�ران  فاي�ل  کش�وی  در  معل�والن  ب�ه 

دستگاههای اجرايی خاک می خورد ... 
در زمانه ای که معلوالن در طرح هاي مّهمي 
چون هدفمن�دي يارانه ها از اولويت خاصی 

برخوردار نيستند ...
در زمان�ه ای که معلوالن در س�هميه بندی 
س�وخت از ان�دک حمايت�ی ب�رای حض�ور 

اجتماعی برخوردار نيستند ...
و در زمان�ه ای که معل�والن کم کم  فکر مي 

کنند که به فراموشي سپرده شده اند ...
ش�هرداري ه�ا می توانن�د به عن�وان يکي 
سازمانهای دلس�وز جامعه وارد گود شوند و 
با اندک توجهی به جامعه اعالم کند  که: نه! 

معلوالن هنوز فراموش نشده اند.

همانگون�ه ک�ه ش�هردار کالن ش�هر تبريز 
اينگون�ه عم�ل ک�رد . ش�هردار تبريز طی 
ي�ک اقدام کم هزينه اما موث�ر ، ضمن بهره 
مندي از نظرات افراد انديش�مند و سازمان 
ه�اي مؤثر در اين مهم ، با تش�کيل »کميته 
راهبردي و مناس�ب س�ازي محيط شهري« 
اولي�ن گام را در جه�ت حض�ور اجتماع�ی 

معلوالن تبريزی، محکم برداشت .
       عليرضا نوين، ش�هردار کالنشهر تبريز 
ضمن احترام به خواس�ته هاي معلوالن و با 
توجه به مس�ئله تسهيل حضور معلوالن در 
اجتم�اع ، اين اق�دام را در راس�تاي اجراي 
قان�ون جامع حمايت از حق�وق معلوالن که 
در س�ال 1383 به تصويب مجلس ش�وراي 

اسالمي رسيده ، انجام داده است.
       وي ب�ا در نظر داش�تن اين مس�ئله که 
در خصوص مسئله و مناسب سازي فضاهاي 

عمومي و کليه مس�ائل مرب�وط به معلوالن، 
خود معل�والن بهترين مش�اوران آن حوزه 
هس�تند، دبي�ر اين کميت�ه را ني�ز از ميان 
معل�والن برگزي�د و مهن�دس اکب�رزاده را 
ط�ی حکمی به عنوان مش�اور خود در امور 
معلوالن و دبير اين کميته معرفی نمود . اين 
طرح به همان اندازه که مورد پس�ند قش�ر 
معلول قرار مي گيرد، مي تواند ش�هر تبريز 
را به شهري بدون پله و ايمن براي جانبازان 

، معلوالن و سالمندان تبديل نمايد . 
       اميد اس�ت که ش�هرداران ساير شهرها 
نيز با رعايت قوانين و مصوبات در مناس�ب 
س�ازي اماکن عمومي و سيستمهای حمل و 
نقل شهری همه ش�هرهای ايران کمر همت 
ببندند، چرا ک�ه »معلوليت هر آن در کمين 

همة انسانهاست«
                                  رقیه بابایی 

معلوالن  هنوز فراموش نشده اند 
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کوير مرکزی ايران که به دشت کوير موسوم 
قرار  ايران  فالت  شمال  بخش  است   در 
خشک  از  شناسي  زمين  چاله  اين  دارد. 
ترين نواحي ايران و بزرگترين بيابان بسته 
به شمار مي  محصور در خشکي کره زمين 

رود.
اگر زمين کوير سوزان است  آسمان نيلگون 
ملکوت  پرده  سرا  که  دارد  ،  اي  پرستاره  و 

خداست.                     
نگريستن به آسمان، ناظران را به انديشيدن 
پختگي  که  دارد  وامي  آفاقي  سير  و 
ها  انديشه  شکوفايي  و  رشدعقلي  فکري           ، 

واستعدادها، ارمغان آن است.
 مهتاب کوير مهربان است و آرامش بخش، 
نه  و  دارد  فرازي  نه  کويرکه  گسترده  افق 
مهربان  رو،  گشاده  هايي  نشيبي،   انسان 
ومهمان نوازي را بار آ ورده است.                                   
از »ايراج« در متون جغرافيايي قرن پنجم با 
نام »ارابه« ياد شده است و درگويش قديمي 

و محلي »ارا« نام دارد.
 اين روستا در 30 کيلومتري جنوب »خور« 
در 54 درجه و47 دقيقه طول شرقي و33 

درجه و27 دقيقه عرضي شمالي قرار دارد.
مي  تامين  چشمه   33 از  روستا  آب  منبع   
ايراج  در  غاري کوچک  از  توان  مي  و  شود 
به نام »چونمادو«  ياد کرد در گويش محلي 
»چون« به معني سوراخ و غار، و براي کلمه 
»مادو« در گويش محلي معني خاصي نمي 
به  گويش  اين  در  چون  و  کرد   پيدا  توان 
وجود  کنند،  مي  اضافه  »و«  ها  اسم  تمامي 
ادوار  در  باشد.  مادها  زمان  از  بايد  غار  اين 
عنوان  به  غار  اين  از  روستا  مردم  مختلف 
پناهگاه استفاده مي کردند.                                                            
محلي  گويش  در  قديمي  نامي  همچنين   
نام  اين  است.  معروف  ارا  به  داردکه  وجود 
بايد يک نام زرتشتي باشد. وجود گورستان 
هاي گبري که  تا چندي قبل وجود داشت 
از  حکايت  بود  معروف  »گبرها«  مزار  به  و 
اهالي داشته است. و همين  زرتشتي بودن 
آثار وگويش ها حکايت از قدمت اين روستا 

دارد و به عهد ساسانيان 
برمي گرددکه دين رسمي ايرانيان زرتشتي 

بوده است.
قلعه، قدیمي ترین بناي ایراج

به روي تپه  ايراج قلعه اي قديمي دارد که 

و  است  آرميده  روستا  مرکز  در  بزرگ  اي 
قرار  قلعه  اين  اطراف  در  روستا  هاي  خانه 

دارد.
تخمين  سال   1000 را  روستا  اين  قدمت   
در  قديم  که  هايي  خانه  و  قلعه  و  زنند  مي 
اطراف قلعه وجود داشته به خانه هاي شهر 
ماد  قوم  به  منسوب  که  )همدان(  هکمتانه 

است شباهت زيادي دارد.
 قلعه و ارگ در روي يک بلندي قرار دارد 
که در صورت هجوم بيگانگان، دشمن نتواند 
به راحتي به ارگ قلعه برسد و مردم بتوانند 

به آساني از ارگ دفاع کنند.
 سرو کهن ایراج

يکي از نمادهاي طبيعي ايراج، درخت سرو 
ايراج  قلعه  شرقي  درضلع  که  است  آن 
قراردارد. قدمت اين سرو تنومند را بيش از 
هزار سال مي دانند. اين سرو زيبا بيش از70 
متر ارتفاع دارد و قطر پايين تنه آن بيش از  

دومتراست.
پرچم  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  پس   
آن  نوک  بر  ايران  اسالمي  جمهوري 
برافراشته شد و از آن پس هر از چندگاهي 

پرچمی نو جايگزين مي کنند.
 رد پایي خضر نبي در ایراج

اين  در  خضر  خواجه  نام  به  اي  بقعه  وجود 

روستا  اين  ديرينه  قدمت  بيانگر  روستا 
است  الهي  انبياء  از  يکي  نبي  خضر  است. 
وآمد  رفت  زمين  کره  هاي  درخشکي  که 
مي کند و روايت است که هرگاه بنده اي از 
بندگان خوب خدا گرفتار شود وآن بزرگوار 
اين  عالم،  پروردگار  اذن  به  بزند  صدا  را 

پيامبر گرامي اورا ياري مي دهد.

 از اين رو در سمت شمال غربي روستا گنبد 
و ايوان کوچکي از اين پيامبر به چشم مي 
درحال  پيامبر  خضر  گويند  مي  که  خورد 
مذکور  درمحل  و  بوده  روستا  اين  از  گذر 
توفقي کوتاه داشته که يکي از موحدان او را 
به چشم ديده وگفتگويي بين آنها رد و بدل 
شده و آن حضرت خود را خضر معرفي مي 
کند. مردم خداجوي اين روستا براي عرض 
ادب به ساحت مقدس اين پيامبر الهي اين 
محل را زيارت مي کنند و براي سالمتي آن 
حضرت دورکعت نماز مي گزارند.                                                                                            

مزرعه ها و اماکن دیدني اطراف ایراج
مزرعه منک، آخورک، خرم آباد، کالته، آب 
بندر،  بيخ چاه،  آبگادو، گرو،  اشکو، کهينو، 
حلقه،  باغ  دشت  گوالر،  آبگيشه،  بهين، 
اماکني  و  ازمزارع  کاشفيه  دشت،  اسالم 
توجه  منطقه  اين  در  آنها  ديدن  که  است 

مردم را به خود جلب مي کند.

گردآوری: سپیده هاشمی



برنده مسابقه شماره 33: 
میترا معین توکل 

از ساری 

فرم اشتراك
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: .......................................................................           
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هزینه اشتراك:
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 اشتراك 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.

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 36،  
جایزه اي 

اهداء  خواهد شد.
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متولدان فروردین
بخت از دهان دوست نشانم نمی دهد  

دولت خبر ز راز نهانم نمی دهد                       
به خاطر بدشانسی و بد اقبالی تو محبتی از طرف 
دوست به تو نمی رسد. همت و اراده ات را قوی 
کن تا به مقصود برسی. چون که انسان مصممی 
با توجه به ياد خداوند زودتر به موفقيت  هستی 

می رسی.

متولدان اردیبهشت
منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

    چه شكر گویمت ای کارساز بنده نواز
نايل شده ای،  به لحاظ اين که به ديدار دوست 
خدا را شکر گزار باش. دوست آن است که با خون 
تا  بشويد  دست  خود  جان  از  و  سازد  وضو  جگر 
مقبول حق گردد. برای رسيدن به مقصود و مراد 
بايد سختی کشيد. به دنبال خير و خوبی برو که 

ضامن خوشبختی و موفقيت تو می باشند. 

متولدان خرداد
شربتی از لب لعلش نچشیدم و برفت    
روی مه پیكر او سیر ندیدم و برفت
يارت رفت در حالی که تو او را خوب نديدی. از 
فرصت ها خوب استفاده کن برای سالمتی او دعا 
کن و سوره فاتحه و اخالص و دعای حرز يمانی را 
بخوان. نعمتی که داری قدرش را بدان و آگاه باش 
که برای پيشرفت کار سالمتی و همت نياز است.

متولدان تیر
چو گل هر دم به بویت جامه در تن  
کنم چاك از گریبان تا به دامن
تو  ولی  است،  کرده  غارت  را  دلت  راحتی  به  او 
تصور می کنی که او اصاًل هيچ توجهی به تو ندارد 
و به خاطر همين امر، بی تابی می کنی و کاری 
می کنی که موجب پشيمانی تو می شود عاقالنه 
فکر بکن و با مطالعه پيش برو. در کار عشق بايد 
صبور باشی. رفتارت را با خانوادۀ خود معتدل کن، 

به زودی هديه ای به تو می رسد.

متولدان مرداد
جمالت آفتاب هر نظر باد   
ز خوبی روی خوبت خوبتر باد
دعا می کنم که زيبايی چهره ات هر روز زيباتر 
همه  و  هستی  داشتنی  دوست  انسان  گردد. 
موفقيت  موجب  موضوع  همين  و  دارند  دوستت 
می شود. چون که به خدا ايمان داری تالش کن 

هرچه زودتر سعادتمند خواهی شد.

متولدان شهریور
سالها پیروی مذهب رندان کردم 

تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم
راهنمايی  و  مشورت  بدون  که  سالهاست  چون 
بزرگان عمل نکردی موجب بدبختی شده است. 
اکنون دير نشده و فرصت از دست داده را جبران 
با توکل به خداوند موفق خواهی شد. )به  کن و 

آيات 19 به بعد از سورۀ نمل توجه کن(

متولدان مهر
دردم از یار است و درمان نیز هم  
دل فدای او شد و جان نیز هم

درد و درمانت مربوط به يارت است. حاضری دل 
و جان را فدای او کنی. آنچه خوبان همه دارند، 
دوستت تنها همه آنها را يکجا دارد. سرانجام درد 
و خوشی عشق برمال می شود و همگان از آن آگاه 
می گردند. پس آن را پنهان نکن. آنکه در سفر 
است به زودی می آيد. روزگار خوبی در آينده در 
انتظارت است. با خلوص به سوی معبود هميشگی 

برو که فقط او چاره ساز است.

متولدان آبان
شممت روح وداد و شمت برق وصال       
بیا که بوی ترا میرم ای نسیم شمال

عطر وجود يار را حس کردی نور وصال را مشاهده 
نمودی پس بايد خيلی خوشحال باشی، به آنچه 
داری قانع باش، زيرا انسان هايی که به اندک قانع 
از کسانی هستند که بيشتر دارند، ولی  اند بهتر 
با اضطرابند. ناراحتی هايت برطرف می شود و به 

جای آن دوستی و صلح برقرار می گردد. 

متولدان آذر
نوش کن جام شراب یك منی   
تا بدان بیخ غم از دل برکنی

در  بگذرانی،  بيهوده  را  زندگی  که  است  حيف 
زندگی ثابت قدم باش و مثل سنگ پايداری کن 
می  در  رنگی  هر  به  لحظه  هر  که  آب  مثل  نه 
آيد. کارهای بيهوده موجب زوال انسان می شود و 
انسان را از لذت واقعی دور می کند. از کسانی که 
نزد تو از ديگران بدگويی می کنند، بدان که از تو 
پيش ديگران می گويند، پس از اين دسته آدم ها 
دوری کن. با توکل به خدا کارهايت درست می 

شود و به مرادت می رسی. 

متولدان دی
خوش کرد یاوری فلكت روز داوری

تا شكر چون کنی و چه شكرانه آوری  
هرچه  و  کرده  لطف  تو  به  حد  از  بيش  خداوند 
خواستی به تو ارزانی داشت ولی تو نيز در عوض 
انجام  را  آن  بايد  که  داری،  ای  وظيفه  و  تکليف 
دارند  ای کالن  مقام و سرمايه  آنهايی که  دهی، 
آسوده خاطر نيستند و هميشه زندگی را با ترس 
با  نادار و درويش  آدم  و دلهره می گذرانند ولی 
اين  به خاطر  تو  کند.  می  زندگی  آسوده  خيالی 
نعمت و برکتی که داری بايد خدا را شاکر باشی و 

هميشه او را در نظر داشته باشی.

متولدان بهمن
نفس برآمد و کام از تو برنمی آید  
فغان که بخت من از خواب درنمی آید
خون دل خوردی و بسيار سختی کشيده ای و به 
مرادت نرسيدی و فرياد می کنی که طالع تو از 
خواب غفلت بيدار نمی شود. ترديد را دور بيانداز 

و تالش کن تا به مقصودت برسی.

متولدان اسفند
نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر  
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر
نصيحت پيران را گوش بده و از مکر و حيله دنيا 
با دوست بهره  از مصاحبت  خودت را دور کن و 
گير. به حسادت اطرافيان توجه نکن. سعی کن با 
افراد درستکار مشورت کنی که موجب موفقيت 

تو می شوند.
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مادر عزیزم كاش می توانستم آسمان نیلی را فرش زیر 
پایت كنم. كاش قدرتی بود تا همه برگ های درختان را 
آفریدۀ  »ای خوبترین  بنویسم  آن  روی  و  ورق سازم 
از  ام  هستی  كنم.  سپاسگذاری  تو  از  چگونه  آفریدگار 

هستی توست.«
 ای كه تو عزیزترین پدیدۀ آفرینش هستی. در سخت 
ترین شرایط روزگارم تو كنارم ماندی. از شاد بودنم 
ترنم بهار را در چشمان تو می بینم. ای تبسم قشنگ 

روزهای من و ای آرامش شب های پر ستاره ام.
تو به من صبوری آموختی و هرگاه احساس می كنم 
راه  همسفر  را  تو  افتد  می  به شماره  هایم  نفس  دیگر 
سخت زندگیم می بینم. روزی، خداوند گِل سرشت تو را 
با عشق، عاطفه، مهر آمیخت و امروز تو از عشق خود 
لحظه ای مرا بی نصیب نمی كنی. شانه هایت فرودگاه 
پر  راهبر مسیر  تو  است.  گاه من  بی  گاه و  اشک های 

پیچ و خم هستی منی.
دریا دریا صحرا صحرا دوستت دارم. و دست هایت را 
بوسه باران می كنم. ای عاشق، به من آموختی كه باران 
باشم و ببارم و نپرسم پیاله های خالی از آن كیست و 
در آخر مادر جان سالیان سال سایه ات برقرار. پیروز و 

پایدار، عزتت مستدام، عاقبتت ختم به خیر باشد.

مريم رحيمی

دل نوشته  
یك نابینا 

من  مادر  جاي  هفتم  آسمان  نقطه  باالترین   
است؛ باور كنید 

بزرگی  تا  آفرید  مرا  آنکه  نام  به  و  نام خدا  به 
نام  به  و  بکشد  هایش  آفریده  رخ  به  را  مادرم 
به من  را  مادرم  کنار  در  زندگی  آنکه شیرینی 

بخشید.
پاکی و صبوریت که  به   قسم به عشقت مادر 
برگۀ  آورد چرا  فرود می  برابرت سر  در  کوه 
امتحانیت اینقدر سخت ورق خورد ولی با نمرۀ 

20 قبول شدی منم نمرۀ 20 تو.
چه زیبا نوشته بود روی دیوار مدرسه بهشت 
زیر پای مادران است. یک کلمه من به آن اضافه 
کردم بهشت زیر پای مادر من است منم برگه  

ضمانت او.
باید  بین مادر من که همیشه  آیا فرقی نیست   
عصای دستم باشد تا زمین نخورم تا مادر یک 
برمی  کارهایش  پس  از  براحتی  که  عادی  فرد 
برابر  چندین  من  مادر  زحمات  که   چرا  آید. 
من  مادر  قیامت  در  اگر  قسم  خداوند  به  است 
خدا  به  نباشد  هفتم  آسمان  نقطه   باالترین  در 

شکایت می کنم منم مهر قبولي مادرم. 
چنان زیبا زندگی را برایم دیکته کرد و از تلخی 
و شیرینی روزگار برایم گفت تا در نبودنش با 
تلنگری از راه بدر نشوم. مادرم چقدر زیبا از 
پس سواالت سخت و ناامید کنند من بر می آمد
 نمی دانم که در کدامین دانشگاه فارغ التحصیل 
بود   بیست  اش  روانشناسی  درس  بود.  شده 
همیشه  وقتي دلم می گرفت و از خدا به  مادرم 
شکایت می کردم می گفت:» تو ضمانت  ورود 
من به بهشتی.« می گفتم:» چرا آسمان و زمین 
برایم  ها  آدم  صورت  چرا  ندارند  زنگی  برایم 

مبهم است 
می گفت:» پسرم صورت  آدم ها ارزش دیدن 

ندارد.«
مانند دوستانم  توانم  نمی  من  گفتم:» چرا  می   
قلم به دست بگیرم؟  باید دست هایم جور چشم 

هایم را بکشند؟«
جواب می داد:» پسرم تو هنرمندی که در تاریکی 

مطلق هم می توانی بنویسی و هم بخوانی .«
اکنون که بزرگتر شده ام در کتاب ها مي خوانم 
بدون  علتی  هیچ  و  آید  می  علت  پی  از  معلول 

حکمت نیست.
 مادرم از روی تو شرمنده ام که آنقدر مرا به 
این کاس و آن کاس می بردی که من از رفتن 
خسته می شدم ولی تو کوچکترین شکایتی نمی 
کردی تا من به جایی برسم و باعث افتخار تو و 

پدرم بشوم و معلولیتم را  احساس نکنم .
خدایا کمکم کن رو سفید شوم. خدایا کمک کن 

که همه ما را باور بکنند.
زينب ناصری

مــــادر
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قسم دروغ
را  طایفه  »كدام  پرسیدند:  را  شیطان 

دوست داری؟«
 گفت: »دالالن را«

دروغ نیز بدان افزودند.«از ایشان خرسند بودم، ایشان سوگند  گفت: »از بهر آن كه من به سخن دروغ  گفتند: »چرا؟«

درد عجیب
مردی پیش طبیب رفت و گفت: »موی ریشم درد می 

 گفت: »برو بمیر كه نه دردت به درد آدمی می ماند  پرسید: » چه خوردی؟« گفت: »نان و یخ«كند.«
و نه خوراكت.«

شوهر چهارم

زنی كه سر دو شوهر خورده بود، شوهر سومش 
رو به مرگ بود.

 برای او گریه می كرد و می گفت: »ای خواجه به 

كجا می روی و مرا به كه می سپاری؟«

 گفت: »به چهارمین«

دل آزرده
خردی وقتی به جهل جوانی، بانگ بر مادر زدم. دل آزرده  »مگر  گفت:  همی  گریان  و  نشست  كنجی  فراموش كردی كه درشتی می كنی؟«به 

ستایش
 سر از جیِب تفّکر بر آورد و گفت: »من اوصاِف جمیلش مبالغه می نمودند.بزرگی را در محفلی همی ستودند و در 

آنم كه من دانم«

عقوبت
پادشاهی به كشتِن بی گناهی فرمان داد. گفت: »ای 
پادشاه بواسطه  خشمی كه تو را بر من است آزاِر 

خود مجوی«
 گفت: »به چه معنی؟« 

نَفس  یک  به  من  بر  عقوبت  آنکه  برای  »از  گفت:   
بسر آید و بزه )گناه ( آن را جاوید بر تو بماند«

بهانه
گفت:  خواست،  امانت  به  دوستی  از  اسبی  یکی  بس  گفت: »مگر اسب سیاه را نمی شود سوار شد؟«»اسب دارم اما سیاه است.«  بهانه  قدر  همین  داد  نخواهم  »چون  گفت:   

است.«
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ان
بر

 ج
يل

خل
ن 

برا
 ج

    
د  

کن
مي

ک ن
در

را 
ما 

ي 
ها

 دل
اي

زه
 را

سي
ت ک

اس
ار 

سر
ز ا

ه ا
ند

 آک
ان

ش
هاي

 دل
که

ي 
سان

ز ک
ج

قسمت ششم: كوچک اما صبور

40

13
90

اه 
  م

یر
و ت

اد 
رد

 خ
- 3

4 
ره

ما
 ش

م -
سو

ل 
سا

تحمل از دست دادن عضوی از خانواده خيلی سخته. 
حتی اگر اون بچه را اصال نديده باشی. حتی اگر پای 
انقدر  اگر  حتی  باشه.  نرسيده  هم  خونه  به  بچه  اون 
و  باشه  نداشته  هم  کردن  گريه  نای  که  باشه  بيمار 
 9 اما  باشه.  نرسيده  گوِشت  به  هم  اون  گريه  صدای 
ماه چشم انتظاری و فکر کردن به آرزوهای رنگارنگی 
اما  نبود.  کردن  فراموش  قابل  راحتی  به  داشتيم  که 
سرنوشِت اون کوچولو هم اين بود که سه روز بيشتر 

به زندگی دنيوی تن نده و زود پر بکشه به آسمون.
هر يك از ما به نوعی از نبودش رنج می برديم ولی 
هيچ  داشت.  هم  بود. حق  بقيه  از  تر  تاب  بی  مامان 
کس نمی تونه مادر فرزند از دست داده را درک کنه 
باشه.  گذرونده  نوعی  به  را  روزها  اين  که  اونی  جز 
داد  می  نشون  بيشتری  تحمل  فرزند  سوگ  در  بابا 
را هم می کرد و هيچوقت  البته مراعات حال مامان 
که  قولی  طبق  هم  من  داد.  نمی  بروز  را  ناراحتيش 
کوچولوم  خواهر  سراغ  هيچوقت  بودم  داده  خودم  به 
بابا نگرفتم و هيچوقت هيچ سوالی در  را از مامان يا 
موردش از کسی نپرسيدم. شايد با سکوت و بی تفاوتی 
که از خودم نشون می دادم بعضی ها فکر می کردند 
اين اتفاق زياد برای من مهم نبوده، اما هميشه توی 
تنهايِی خودم غصه می خوردم و گاهی به ياد نبودنش 

اشك می ريختم.
زمان  مرور  هم  درد  اين  داروی  دردها  از  مثل خيلی 
بود و نعمت بزرگی که خداوند به بشر داده؛ نعمتی به 
نام، عادت يا فراموشی. نه اينکه با گذشت زمان همه 
چيز از يادمون بره. نه، ولی تحملش آسون تر و قابل 

تحمل تر می شد.
کالس دوم هم مثل کالس اول به خوبی و خوشی و 
بدون مشکل خاصی سپری شد. کالس سوم با کمك 
در  روز  چند  فيزيوتراپی  جلسات  گذروندن  و  ورزش 
هفته، بيرون از منزل و گاهی وقت ها هم حضور کار 
و  در  و  واکر  کمك  با  تونستم  می  منزل  در  درمانگر 
ديوار مقداری راه برم. پشتم را به ديوار تکيه می دادم 
اما  به راست می رفتم.  از چپ  از راست به چپ و  و 
توانايی دستام هيچ فرقی نکرده بود و در حالت نشسته 
اصال قدرت باال اومدن نداشتند. متاسفانه يکبار هم به 
ذهن يکی از اون پزشك ها و فيزيوتراپ هايی که من 
از وقتی  را زير نظر داشتند خطور نکرد که درصدی 
که صرف به حرکت  در آوردن پاها می کنند را روی 
دست ها خرج کنند. شايد قوی تر شده و به حرکت 

در بيايند.
بود که موقع  اين  راه رفتن داشتم  مشکلی که موقع 
قدم برداشتن روی نوک پنجه ها راه می رفتم و پاشنه 
که  بود  اين  دکترها  نظر  رسيد.  نمی  زمين  به  پا  ی 
از  بعد  تا  بشه  انجام  پاها  پشت  قسمت  روی  عملی 
کشيدگی تاندول های پشت پا، پاشنه ی پا موقع راه 
رفتن روی زمين قرار بگيره. يکی از سرشناس ترين 
ارتوپد ها برای انجام عمل جراحی انتخاب شد. دکتر 
اخالق  خوش  و  رفتار  خوش  خوشبختانه  که  مسنی 
بودند. روز عمل هر چيزی که به چشمم می خورد از 
اتاق ها و دستگاه ها و صداها و شرايط مختلف، همه و 
همه دلهره آور و ترسناک بودند. محيط بی روح و سرد 
بيمارستان، رفت و آمد دکترها و پرستارها، بوی الکل 
و دارو و مواد ضد عفونی کننده، صدا زدن دکترها از 
پشت بلندگو، هر کدام به نوعی بر ترس و استرسم می 
افزودند. مامان تا اونجايی که امکان داشت من را در 

آغوش خودش از اين اتاق به اون اتاق می برد تا کارها 
و آزمايشات قبل عمل انجام بشه. لمس کردن و درک 
واقعی رخدادی به نام »جراحی« هم برای بچه ای به 
قرار گرفتن  تا  و من  بود  و سال من وحشتناک  سن 
در مرحله جراحی فاصله زيادی نداشتم. روی برانکارد 
آسانسور  داخل  پرستارها  همراه  و  بودم  کشيده  دراز 
بزرگی می شديم. حتی فضای آسانسور هم به نظرم 
ترسناک می اومد. با وجود همه ترس ها و اضطراب 
ها دوست نداشتم کسی از حس واقعی و ترس درونم 
مطلع بشه. برای اينکه خيالم راحت بشه مامان کنارم 
آلومينيومی  اتاقك  روی  که  مامان  چهره  به  هست 
ازش  و چشم  بودم  زده  بود زل  بسته  نقش  آسانسور 
بر نمی داشتم. ديگه وقت اون رسيده بود که از بقيه 
جدا بشم و به تنهايی وارد اتاق ديگه ای بشم و منتظر 
شروع عمل بمونم. مامان و مامان بزرگم نمی تونستند 
ناراحتی خودشون را پنهان کنند و بی وقفه اشك می 
ريختند اما من با وجود بغضی در گلو و وحشتی که 
در دل داشتم دوست نداشتم اشك بريزم. با لبخند و 
بدون گريه ازشون جدا شدم. پرستارها با برانکارد من 
را به اتاق سردی بردند که هيچکس اونجا نبود. چقدر 
بی انصاف بودند که اجازه ندادند يکی از والدينم کنارم 
اين  در  بچه  اين  نکردند  فکر  خودشون  پيش  باشند. 
از ترس سکته می کنه؟!  و وحشتناک  محيط غريب 
تا  نمی دونم چقدر طول کشيد دو  از مدتی که  بعد 
احوالپرسی،  از کمی  بعد  کنارم.  اومدند  پرستار  خانم 
ازم سوال کردند نقاشی بلدی بکشی؟ گفتم: بله. ازم 
اونها  کمك  با  بکشم.  نقاشی  براشون  که  خواستند 
تا  دو  کشيدن  به  کردم  شروع  و  نشستم  تخت  روی 
را  ها  ازآدم  يکی  اسم  پرستار  خانم  پيشنهاد  به  آدم. 
خانم گل و اسم اون يکی را آقا گل گذاشتيم. دوباره 
بشيم.  عمل  اتاق  وارد  تا  کشيدم  دراز  تخت  روی 
به  که  هايی  لباس  با  اما  داشت  حضور  اونجا  دکترم 
داشت  به صورت  که  رنگی  ماسك سبز  و  داشت  تن 
خانم  ناناز  گفت:  تا  بود.  مشکل  چهرش  تشخيص 
بودن  چطوری؟ متوجه شدم که صدا، صدای دکتره. 
يك شخص آشنا هم در اون موقعيت می تونست برام 
باشه. باالی سرم چراغ  مايه دلخوشی و پشت گرمی 
اونها  تلويزيون  توی  قبال  که  بودند  بزرگی  گرد  های 
را ديده بودم. دکتر بيهوشی دست چپم را در دست 
گرفت سرنگ کوچولويی را به پوست روی دستم وارد 
کرد. منتظر پاره شدن پا و شروع درد بودم. سعی می 
کردم زياد به اطرافم نگاه نکنم تا با ديدن تيغ جراحی 
و ابزار ديگه وحشتم صد چندان نشه. دکتر بيهوشی 
ازم خواست اعداد را تا اونجايی که بلدم بشمارم.  ديگه 
چيزی نمونده بود که اشکم سرازير بشه. هنوز به عدد 

10 نرسيده بودم که چشمام ناخودآگاه بسته شد. 
ايستاده  منتظر  اتاق عمل  در  اونهايی که پشت  برای 
جز  به  گذشت.  می  فرسا  طاقت  و  کند  دقايق  بودند 
دعا کردن و اشك ريختن کاری از دست شون بر نمی 
اومد. از خدا می خواستند حاال که اين همه سختی را 
متحمل شديم به اون نتيجه رضايت بخشی که مد نظر 
دکتر بود، برسيم. ديدن اشك ريختن و سر به ديوار 
برای  بوده  تودار  و  صبور  هميشه  که  پدری  گذاشتن 
همه عجيب و سنگين بود. موقع به هوش اومدن اولين 
برانکارد  همراه  که  بابايی  بود.  بابا  ديدم  که  را  کسی 
می دويد و با لبخندی که داشت چشم از من بر نمی 
داشت. همه اسمم را صدا می زدند و می خواستند به 

شوق عروسك هايی که برام خريده بودند چشمام را 
باز کنم اما من انقدر خسته بودم و خوابم می اومد که 
حتی برای ديدن عروسك ها هم نمی تونستم از خواب 
انقدر درد داشتم که کتاب و  اول  دل بکنم. روزهای 
بودند هم  تختم  روی  که  هايی  بازی  اسباب  و  مجله 
نمی تونستند ساعتی مشغولم کنند. کل پاها به غير از 
قسمتی از باالی ران داخل گچ قرار گرفته بود و هر دو 
پا به وسيله چوبی افقی به هم وصل شده بودند. بيشتر 
از يك ماه بايد وزن سنگين گچ ها را تحمل می کردم. 
بدترين زمان شب ها موقع خواب بود. با وجود پاهايی 
داخل گچ که به وسيله چوب افقی به هم متصل شده 
بودند، امکان خوابيدن به پهلو نبود. شب تا صبح پشت 
فرسا  طاقت  واقعا  هم  خوابيدن  باز  طاق  و  زمين  به 
بود. جابجايی سخت تر از قبل شده بود خارش پا هم 
داخل گچ که ديگه کال کالفه کننده بود. سپری کردن 
دوران بعد از عمل، هم برای من هم برای مامان و بابا 
سخت بود. وقتی که ديگه صبرم تموم می شد مامان 
به کمك سيم يا سيخ بلند سعی می کرد يه کم پاهام 

را بخارونه.
اين يك ماه و سختی هاش يك طرف، باز کردن گچ و 
دوران بعد از عمل هم يك طرف. بابا سفر اداری رفته 
بود. برای باز کردن گچ و کشيدن بخيه ها ناچار بوديم 
من و مامان به تنهايی به مطب دکتر بريم. طی 9 سال 
اّره  بودم صدای گوشخراش  از خدا گرفته  عمری که 
گچ بری وحشتناک ترين صدايی بود که اون روز برای 
اولين بار می شنيدم. انقدر صداش بلند بود که اجازه 
نمی داد صدای گريه من به گوش جوان ناوارد اّره به 
دست برسه. از شدت درد به خودم می پيچيدم. کل 
بدنم خيس عرق شده بود. وقتی متوجه اشك ريختنم 

شد گفت: چه دختر نازنازی اينکه درد نداره. 
متاسفانه متوجه نبود که هم زمان با بريدن گچ، پوست 
نازک پاها هم بريده ميشه. بعد از تحمل اون همه درد 
و عذاب که شايد از خود عمل هم سخت تر بود، بايد 
کشيدن بخيه ها را هم تحمل می کردم. جون و رمقی 
در بدن نداشتم اما مجبور بودم بازم دوام بيارم. پاک 

شدن خاطرات پر درد اون روز از ذهنم ممکن نبود. 
ناشی  و  احتياطی  بی  اثر  در  پاهام  بريدگی  کس  هر 
ازشون  بايد  ديد می گفت  را می  بر جوان  گری گچ 
شکايت کنيم. اما شکايت چه دردی را دوا می کرد؟ 
شون  رسيدگی  يا  کرد؟  می  رسيدگی  کسی  اصال 
جبران 1 دقيقه درد و زجری که کشيده بودم را می 

کرد؟
و  تمرين  و  فيزيوتراپی  جلسات  گذروندن  از  بعد 
با  برداشتن  قدم  آروم  آروم  دوباره  خونه  در  ورزش 
قبل حل  بودم. مشکل  را شروع کرده  وسايل کمکی 
مشکل  اما  رسيد  می  زمين  به  پا  پاشنه  و  بود  شده 
جديدی جايگزينش شده بود. کف پا روی زمين قرار 
نمی گرفت و موقع راه رفتن به سمت بيرون متمايل 

می شدند. 
از تکرار تموم اون اتفاقات، دردهايی که کشيده بودم 
و روز و شب هايی که گذرونده بودم وحشت داشتم. 
ديگه طاقت نداشتم يك بار ديگه اون روزها را تجربه 
کنم. هر بار که دکتر می رفتيم گوش ها را تيز می 
خيالم  تا  دکتر  دهان  به  دوختم  می  چشم  و  کردم 

راحت بشه که تصميمی بر جراحی مجدد نداره.

hamezendegiam@yahoo.com
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سام  »من  فيلم  که  گفت  بشود  جرات  به  شايد 
هستم« )I am sam( يکي از موفق ترين  ملودرام 
اين  کارگردان  است.  هاليوود  سينماي  تاريخ  هاي 
فيلم »جسي نلسون« سعي کرده با ايجاد اليه هاي 
عميق احساسي، تاثير گذاري فيلم را بيشتر و نگرش 
تماشا گر را با يك فرد عقب مانده ي ذهني پيوند 

دهد.
که  است  ذهنی  ای  مانده  عقب  پن(  )شان  سام 
همسرش فرزندی را به دنيا می آورد و به يکباره از 
پيشش می گريزد. سام ناچار می شود که مسئوليت 
بزرگ کردن بچه را خود به دوش بکشد. او ابتدا نام 
لوسی را برای دخترش انتخاب می کند و سپس به 
کمك همسايه اش و دوستان معلول خود بچه را تا 
سن 7 سالگی بزرگ می کند. همه چيز طبق روال 
اوقات  در همين  اما درست  نيست  و مشکلی  است 
وضعيت بد درسی لوسی )فانينگ( و رشد سنی او و 
ناهماهنگی ذهنی اش با سام، معلمين مدرسه اش 
را مجاب می کند که بچه را از پدرش بگيرند. سام 
با  و  افتد  می  فرزندش  داشتن  نگه  برای  تکاپو  به 
اينکه عميقا هر دو همديگر را دوست دارند اما چاره 
ای ندارند تا دادگاه رای نهايی را صادر کند. سام به 
نام   به  را  زبردستی  وکيل  آدرس  دوستانش  کمك 
و در  آورد  بدست می  فايفر(  )ميشل  ريتا هريسون 
نهايت او را راضی می کند که وکالت او را بدون مزد 
بپذيرد. ريتا مدتی روی سام کار می کند و حتی به 
نتايجی هم می رسد اما از طرفی مشکالت شخصی 
زندگی اش از جمله اختالفات با همسر و پسرش و 
از طرف ديگر نبود مستندات کافی باعث می شود 
به  لوسی موقتا   و  او در دادگاه شکست بخورد  که 
آغاز  را  تالش  دوباره  ريتا  شود.  سپرده  ای  خانواده 
و   سازد  می  اميدوار  آينده  برای  را  سام  و  کند  می 
خانه ای در نزديکی خانه جديد لوسی می گيرد و 
هر روز او را می بيند تا اينکه در نهايت مادر خوانده 
لوسی)لورا درن( می پذيرد که سام و لوسی به هم 

تعلق دارند.

نقدي بر فیلم:
اولين چيزي که بيننده با آن درگير مي شود تضاد و 
کشمکش ظاهري فيلم، ميان سام و جامعه اي است 
جامعه اي  جداکند.  او  از  را  دخترش  مي خواهد  که 
که بر پايه  استانداردهاي علمي خود، سام را پدري 
همين  مي داند.  لوسي  براي  نامناسب  و  ناتوان 
مي برد،  پيش  به  را  فيلم  انتها  تا  ابتدا  از  کشمکش 

اما کارگردان براي ايجاد تضادي عميق تر ترفندهاي 
ديگري را نيز به کار گرفته است. ترفندهايي که در 
شخصيت پردازي و انتخاب بازيگران تجلي پيدا مي 

کند.

عقب مانده ي  يك  فيلم،  محوري  شخصيت  سام، 
يك  سطح  در  هوشي اش  ضريب  که  است  ذهني 
رفتارهاي  گذشته،  اين  از  و  است  ساله   7 کودک 
ظاهري اش مانند حرف زدن، راه رفتن و برخوردهاي 
اجتماعي اش نيز بسيار نامتعارف و غيرطبيعي است. 
شکل گيري  و  فيلم  اوليه   سکانس هاي  از  پس  ما 
بحران جدايي سام و لوسي، سام را در برابر وکيلي به 
نام ريتا مي بينيم. ريتا که ميشل فايفر نقش او را ايفا 
مي کند، زني زيبا، ثروتمند و موفق است. از نخستين 
و  نخستين  وکالت،  دفتر  در  ريتا  و  سام  مالقات 
دوشخصيت  اين  ميان  تضاد  ما،  برداشت  مهم ترين 
است: سام عقب مانده و ناتوان در برابر ريتاي کامل. 

انتخاب شان پن و ميشل فايفر براي اين دو نقش، 
چنان تضاد ظاهري عميقي پديد آورده که در تمامي 
صحنه هاي فيلم حتي پس از آشکارشدن ارزش هاي 

انساني سام به چشم مي آيد و جلب نظر مي کند.
سام به دليل ناتواني ذهني اش اصول ساده اي را براي 
ديگران،  به  کمك  مهرباني،  است:  آموخته  زندگي 

راست گويي و صداقت.
 اصول ساده اي که اغلب ذهن هاي هوشمند و تواناي 
يك جامعه  مدرن آنها را به ديده  تحقير مي نگرد و يا 

فقط به آنها تظاهر مي کند. 
ريتا به عنوان نمونه  بارز يك انسان جامعه  مدرن،که 
به هيچ يك از اين اصول پاي بند نيست.او از نخستين 
برخوردش با سام، به دروغ روي مي آورد و مي کوشد 
به هر طريقي او را از سر خود بازکند. در برخوردهاي 
با  که  وديگر کساني  به همسر  دائما  ريتا  نيز  بعدي 
از  يکي  اساسا  و  مي گويد  دروغ  دارد،  برخورد  آنها 
وکالت سام  پذيرش  به  را  او  همين دروغ هاست که 

وادار مي کند.
 در وجود ريتا برخالف سام نشانه اي از مهرباني به 
به  تمايل  و  نوع دوستي  به  او  اما  نمي خورد،  چشم 
همين  از  و  مي کند  تظاهر  ديگران  به  کمك رساني 
با  رو پرونده   وکالت سام را به عنوان وکالت رايگان 
مي دهد.  نشان  همکارانش  به  انسان دوستانه  اهداف 
نيز  را  سام  دادگاه،  در  پيروزي  براي  ريتا مي کوشد 
به دروغ گويي وادارد، اما سام چنان به اصول اخالقي 
نتيجه  اين  به  وقتي  حتي  که  است  پاي بند  خود 

نيست،  کاملي  پدر  لوسي،  براي  که  مي رسد 
در صحن دادگاه، صادقانه به اين نکته اعتراف 
مي کند و شکست در دادگاه را به زيرپاگذاشتن 

اصول اخالقي خود ترجيح مي دهد. 
در  عطفي  نقطه   دادگاه،  در  سام  شکست 
نقاط ضعف  بعد،  به  مرحله  اين  از  است.  فيلم 
بي نقص  و  کامل  انسان هاي  ناکامي هاي  و 
زندگي  در  ريتا  مي شود.  آشکار  فيلم  جهان 
به  است.  خورده  شکست  کامال  خانوادگي اش 
و کمال، همسرش  زيبايي  با وجود  گفته  وي، 
به خاطر زني که زيباتر از اوست، به او خيانت 
بي توجهي  دليل  به  پسر خردسالش  و  مي کند 
و بي محبتي ريتا، از او متنفر است. خانواده اي 
که سرپرستي لوسي را نيز پذيرفته اند، با تمام 
توانايي هاي خود نمي توانند محبت خالصانه اي 
را که سام به دخترش هديه کرده، از قلب لوسي 

پاک کنند و سام را از ذهن او خارج سازند.
انسانهاي  با ديگر  تضاد رفتاري و اخالقي سام 
فيلم – به جز دوستان عقب مانده اش – مبين 
اين نکته است که بحران هاي فردي، خانوادگي 
و اجتماعي جوامع مدرن، نتيجه  عدم پاي بندي 
انساني  اوليه   و  بدوي  اصول  به  مدرن  انسان 
است. اصولي که حتي وقتي توسط انسان هاي 
عقب مانده  همان جامعه رعايت مي شوند، آنان 

را به خوشبختي و شادکامي مي رسانند.
آنان جامعه    : نگاه کنيد  و دوستانش  به سام   
آن  اعضاي  که  مي دهند  تشکيل  را  کوچکي 
حاضرند-  ديگري  به  کمك  براي  همواره 
عاليق  و   - لوسي  براي  کفش  خريد  سکانس 
کنار  در  فيلم  تماشاي  نيز-  تفريحاتشان  و 
انسان هاي  ديگر  از  انساني تر  بسيار   - يکديگر 
جامعه  به نظر مي رسد. از همين روست که ريتا 
در سکانس هاي پاياني فيلم از حضور در کنار 
سام و دوستانش شرمگين نيست و حتي اذعان 
مي کند که رابطه اش با سام براي او مفيدتر بوده 

است.
ويژگي ديگر سام و دوستانش، پيوند آنان با هنر 
نام  حتي  سام  است.  فيلم  و  موسيقي  ويژه  به 
لوسي را از يکي از ترانه هاي بيتلز برمي گزيند 
و در ديالوگ هاي آنها همواره به ديالوگ هاي 
فيلم هاي مورد عالقه  آنها اشاره مي شود. اين 
در حالي است که ديگر انسان هاي فيلم گويا 

همه اين چيزهاي زيبا را از ياد برده اند.
آسايشگاه  يك  در  ماه  يك  مدت  به  پن  شان 
و  رفتار  تمام  تا  کرد  اقامت  ذهني  معلولين 

حاالت آنها را بر روي نقش سام اجرا کند.

42گردآورنده: اميرحسين سربيشه 

13
90

اه 
  م

یر
و ت

اد 
رد

 خ
- 3

4 
ره

ما
 ش

م -
سو

ل 
سا

روستا 
 روستای خوب ومهربان من 

انتهای ناشناس راههاست 
قصه تبسم ستاره ها 

قصه اشاره ها ، نگاههاست
 روستای ساده وصبور من 

چشم بر زوال شب گشوده است 
روستای من ، كلید صبح را 
از نگاه آسمان ربوده است
 دررگ جوانه های روستا 

خون گرم انبساط ريشه هاست
قلب باغبان پیر دهکده

زير پای نور ، پشت شیشه هاست
روستا كسی به خوشه های باغ

صادقانه اعتنا نمی كند 
روستا برای جشن سروها 

ريشه ساقه را صدا نمی كند
 روستا چرا نگاه بره ها

عشق را به من نشان نمی دهد 
روستا چرا سخاوت زمین

فرصتی به آسمان نمی دهد؟! 
 

روستای خوب من بگو چرا 
دست من به لحظه ها نمی رسد 

آی چشمه ها چرا بشارتی 
از رسالت صدا نمی رسد؟ 

 جنگل جوان وشاد روستا 
كیست بر توتازيانه می زند؟ 
آفتاب اگر بمیرد ، ای درخت 

باور تو كی جوانه می زند ؟ 
 

روستا ، اگر … ولی نه ، گوش كن 
روستا كجا وزخم خستگی ؟ 

ديگر از شکست شاخه ها مگو 
روستا كجا وسرشکستگي؟!
روستای سبز وبیکران من 

سنگ شب به راه شط نمی خورد 
قهرمان قصه های باغبان 

مشق روشن تو خط نمی خورد 
 برگها ، شکوفه ها ، جوانه ها 

وسعت تورا ترانه می كنند 
 ابرها برای التهابشان

باز هم ترا بهانه می كنند

 شاعر توانا: زنده ياد زهره قاسمی فرد 

گفتم اين قصه سرانجام بدي دارد مرد 
 قاصد حسن تو پیغام بدي دارد مرد 
گفته بودم كه اگر بال زني در نگهم 

 دانه پاشیده ام و دام بدي دارد مرد 
پشت اين قافیه ها باخته اي 

 قسمت شعر تو ايهام بدي دارد مرد 
در دل حادثه ها پا بگذار اين همه مست 

روز طوفان شب آرام بدي دارد مرد 
 اي كه باال روي از حد وفا میفهمي 

 دين احساس چه احکام بدي دارد مرد ؟
گر چه از درد درون شعله كشیدي اينجا 

 ظاهر مبتذل و نام بدي دارد مرد  
 تو ولي خوب ترين درد مني مي دانم 
 كه دلم بي تو سرانجام بدي دارد مرد

شکسته و بسته مي گويم سالم  ريحانه
سالم اي غزل ناتمام ريحانه 

ستاره بودي و دست بخت من كوتاه 
نچیدمت اگر از پشت بام ريحانه 

حالل ؛ هر چه غزل نوش كرده اي از من 
اگر چه به چشم تو كردم حرام ريحانه 

 من و ترانه و نور و نسیم و آيینه 
چه سود بي تو از اين ازدحام ريحانه 

هنوز نام تو را جار مي زنم در باد 
شکوه نام شما بادوام ريحانه 

بخوان دوباره بخوان قسم بر عشق 
 بخوان به نام عشق علیه السالم ريحانه 

شاعر توانا: سمیه ادهمي از شهرستان فسا 
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1. با کودک آرام و با مکث و بدون عجله صحبت کنيد . 
وقتی که صحبت کودک تمام می شود چند ثانيه صبر 
کنيد بعد شروع به صحبت کنيد . از کلماتي مانند »آرام 
باش« و »سعی کن به آرامی صحبت کنی« پرهيز کنيد و 
بدانيد که صحبت های آرام و راحت شما تاثير بيشتري 

بر او  خواهد داشت.
کاهش  پرسيد  می  کودک  از  که  را  سواالتی  تعداد   .2  
می  بيان  را  هايشان  عقيده  کودکان  که  وقتی   . دهيد 
به  به زمانی که  تر نسبت  آزاد  و  تر  کنند خيلی راحت 
 . کنند  می  صحبت  دهند،  می  پاسخ  ها  بزرگتر  سوال 
هنگامی که کودک راجع به  موضوعی صحبت می کند 
به جای سوال پرسيدن نسبت به آن نظر دهيد و به او 

نشان دهيد که به صحبت هايش گوش می دهيد . 
3. با حاالت چهره و حرکات بدن به کودک نشان دهيد 
نحوه  به  نه  دهيد  می  گوش  او  صحبت  محتوای  به  که 

صحبت کردنش .
فرزندتان  به  توجه  برای  مشخص  زمانی  روز  هر   .4
اجازه دهيد  او  به  زمان  اين  و در طول  اختصاص دهيد 
تا کارهايی را که دوست دارد انجام دهد . او را در انجام 
و  کردن  صحبت  درمورد  تا  بگذاريد  آزاد  ها  فعاليت 
نکردن خودش تصميم بگيرد . شما هم راحت و آسوده 
و  سکوت  اين   . کنيد  صحبت  مکث  با  و  آرام  و  باشيد 

آرامش در کودکان اعتمادی سازنده ايجاد می کند . 
کودکان بايد بفهمند که والدين از حضور آنها لذت می 
برند. هرچه کودک بزرگتر می شود می تواند در درباره  

احساسات و تجربياتش با والدينش صحبت کند .
5. کمک کنيد تا همه اعضای خانواده ياد بگيرند برای 
. کودکان لکنتی می دانند  صحبت کردن نوبت بگيرند 
کمتر می شود،  ها  وقفه  که  که صحبت کردن هنگامی 

راحت تر است .
6. راه هايی را که بتوانيد اثر متقابل  بر کودک بگذاريد 
را بيابيد. سعی کنيد تا انتقادها، تکرار الگوهای گفتاری، 
وقفه ها و سواالت را کاهش دهيد. مداوم اين پيام را به 

او القا کنيد که به صحبت هايش گوش می دهيد . 
است  اين  نکته  مهمترين  بگذريم  که  موارد  اين  از   .7
هست  که  گونه  همان  را  او   ، بفهمانيد  کودکتان  به  که 

پذيرفته ايد و حمايتش می کنيد.

سميرا طالشی، گفتار درمان

7 روش برای کمک 
کردن به کودکی 

که لکنت زبان دارد 



خراب شدن اتومبیل معلوالن 
فاجعه نیست اگر ...

معلوليت  دارای  و  ساله   34 سوراک«  »مارين 
با  روز  هر  او  است.  چپ  پای  ناحيه  از  جسمی 
اتومبيل  شخصي خود به محل کارش می رود. 
برای  رانندگی می کند مشکالتش  زمانی که  از 
رفتن از جايی به جای ديگر بسيار کم شده است. 
ولی دشواری هايی هم  دارد که در ادامه تجربه 

يك روز بد برای رانندگی او را خواهيم خواند.
اگر شما دچار معلوليت حرکتی هستيد و برای 
داشتن  مواجهيد،  بسياری  با مشکالت  جابجايی 
يك ماشين و راندن آن می تواند در روند  زندگی 
روزمره شما به صورت چشمگيری موثر است  اما 
در عين حال که وجود وسيله نقليه شخصي در 
بيشتر شرايط می تواند حالل مشکالت باشد ولی 
وجود  به  برايتان  نيز  را  مشکالتی  است  ممکن 

آورد. 
خراب شدن اتومبيل در ميان راه هيچ وقت اتفاق 
خوشايندی نيست و اگر شما يك راننده معلول 
باشيد، اين اتفاق برايتان سخت تر از افراد عادی 
مسير  در  ماشينتان  اگر  مخصوصا  بود.  خواهد 
عبور اتوبوس خاموش شود و شما نتوانيد آن را 

به مکانی ديگر انتقال دهيد.
 آرامش تان را حفظ کنید 

اولين بار که اين اتفاق برای من افتاد، آرامش 
خودم را از دست دادم و آنقدر ترسيده بودم 

که نمی دانستم چکار بايد بکنم.
 اولين توصيه من به شما اين است که 

اين  به  و  کنيد  حفظ  را  تان  آرامش 
نکته که چه اتفاقی خواهد افتاد فکر 
تان  آرامش  که  صورتی  در  نکنيد. 
نمی  اضطراب  دهيد،  دست  از  را 
گذارد تصميمی درست و به موقع 

بگيريد. 
فالشر  که   است  اين  کار  اول 
ماشين را روشن کنيد تا رانندگان 
ديگر از خرابی ماشين تان با خبر 

شوند و ترافيك به وجود نيايد. 
در  و  باشيد  شانس  خوش  اگر 
منطقه ای شلوغ اين اتفاق برايتان 
افتاده باشد، حتما می توانيد کسی 

دادن  حرکت  در  که  کنيد  پيدا  را 
ماشين به کنار خيابان کمك تان کند. 

بايد برای او توضيح دهيد، که به  البته 
دليل معلوليت نمی توانيد پياده شويد و 

در هل دادن ماشين همکاری کنيد. 
 تلفن همراهتان را هيچوقت  فراموش نکنيد

خيابان  وسط  در  من  ماشين  وقتی  متاسفانه 
جا  خانه  در  را  تلفنم  متوجه شدم  افتاد،  کار  از 
فرد معلول همراه داشتن  برای يك  ام.  گذاشته 

به  رانندگی  واجبات زندگی مخصوصا  از  موبايل 
شمار می رود.

شدن  خراب  ممکن  حالت  ترين  بدبينانه 
ماشينتان در جاده است. معموال در اين شرايط 
از  را  اميدتان  ولی  است.  موجود  کمتری  کمك 
دست ندهيد، حتما کسی پيدا خواهد شد که به 
کمکتان بيايد. شماره خدمات جاده ای را روی 
گوشی تلفنتان ذخيره کنيد تا در چنين شرايطی 

به کمکتان بيايند.
 آب و غذاي کافي همراه داشته باشید 

هميشه آب و خوراکی همراه داشته باشيد. تا در 
صورت دير رسيدن کمك  از گرسنگی و تشنگی 
تواند  می  نيز  پتو  يك  داشتن  نشويد.  بيهوش 

عضو  داشتن  نگه  گرم  به  سرد  روزهای  در 
معلول تان که معموال سريعتر 

بدن  ديگر  جاهای  از 
شود  می  سرد 

کمك 
کند.

 

جعبه ابزار داشته باشید 
را  ماشين  ابزار  جعبه  هميشه  نکنيد  فراموش 
نمی  اگر خودتان  باشيد. حتی  داشته  همراه  به 
شايد  کنيد  تعمير  را  ماشين  يك  موتور  توانيد 
افرادی به کمك تان بيايند که با بودن اين ابزار 

بتوانند مشکل فنی ماشين را رفع کنند.
در نهايت  اينکه سود داشتن  وسيله  نقليه بيشتر 

از زيان آن است پس از رانندگی دلسرد نشويد.

ترجمه: نفيسه قدوسی
 Disabled travel advice منبع : سايت

ÂÎo÷
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سرطان چیست؟
س��رطان زمانی رخ می دهد که سلول های بدن به 
گونه ای خارج از کنترل تکثير ش��وند. اگرچه انواع 
مختلفی از سرطان ها وجود دارند اما همه آن ها به 
علت رش��د مهار نشده سلول های غير طبيعی بدن 

به وجود می آيند.
س��لول های س��رطانی قادرند به ساير قسمت های 
بدن مهاجرت کنند و در آن نقاط ش��روع به رش��د 
کرده و  جايگزين س��لول ه��ای بافت های طبيعی 
بدن شوند. اين فرآيند که متاستاز ناميده می شود، 
زمانی رخ می دهد که س��لول های سرطانی از يك 
کانون بدخيم اوليه به س��اير اعضای بدن گسترش 

پيدا می کنند.
اصوال س��لول های س��رطانی به دنبال  آس��يب به 

مولکول DNA به وجود می آيند.
 مولکول های DNA در تمامی س��لول های بدن 
وج��ود دارند و مس��ئول بروز تمام  اعمال س��لولی 
هستند در صورتی که مولکول DNA دچار آسيب 
شود، بدن قادر اس��ت آن را مجددا ترميم  کند اما 
در س��لول های سرطانی شده، مولکول های آسيب 
ديده DNA قادر به ترميم نخواهند بود. البته اين 
امکان وجود دارد که در برخی موارد، مولکول های 
آس��يب ديده DNA از طريق ارث به فرد رس��يده 
باشد. اين فرايند همان چيزی است که  متخصصان 
در بروز س��رطان های وراثت��ی دخيل مي دانند  با 
اين وجود در اکثر موارد آس��يب به اين مولکول ها 
در نتيج��ه تماس با برخی م��واد محيطی زيان آور 

چون سيگار رخ می دهد.
ام��روزه ميليون ه��ا نفر در سراس��ر جهان در حال 
زندگی هس��تند که يا مبتال به س��رطان هس��تند 
و ي��ا اين که در آين��ده به آن دچار خواهند ش��د. 
خط��ر ايجاد اکثر س��رطان ها را می ت��وان با ايجاد 
تغييرات��ی در نح��وه زندگی، تقلي��ل داد. به عنوان 
مثال با کاهش ميزان مصرف س��يگار و اس��تفاده از 
رژيم غذايی مناسب اين امر به آسانی ميسر خواهد 
ش��د. هر چقدر تشخيص يك س��رطان و در نتيجه 
درمان آن س��ريع تر صورت بگيرد. به همان نسبت 
ش��انس زنده ماندن و  بقای طوالنی تر بيمار بيشتر 

خواهد بود.
چه تفاوت هایی بین سرطان در افراد  بالغ و 

اطفال وجود دارد؟
انواعی از س��رطان ها که در کودکان و نوجوانان رخ 
م��ی دهند با انواعی که دراف��راد بالغ  به وجود می 
آيند، تفاوت دارند. اگر چه استثنائاتی در اين زمينه 
وج��ود دارد، ام��ا با اين حال، س��رطان های دوران 
طفوليت به ش��يمی درمانی پاسخ مناسب تری می 

دهند؛ زيرا اين سرطان ها سرعت بيشتری دارند.
بيش��تر ش��کل های ش��يمی درمانی، به طور ويژه 
س��لول هايی را تح��ت تاثير قرار م��ی دهند که با 

سرعت زيادتری تقسيم می شوند.
کودکان و نوجوانان مبتال به س��رطان و هم چنين 
خان��واده های آن ه��ا، نيازهای وي��ژه ای دارند که 
به طور مش��خص توس��ط مراکز س��رطان اطفال و 
نوجوانان که همکاری نزديکی با پزش��ك مس��ئول 
مراقب��ت ه��ای اوليه اطف��ال دارند، قاب��ل ارزيابی 

خواهد بود.

رتینوبالستوم چیست؟
بيش��تر انواع س��رطان ها با توجه به مکان اوليه ای 
که سلول های سرطانی از آنجا شکل گرفته اند، نام 

گذاری می شوند.
 رتينوبالس��توم در بافت شبکيه چشم به وجود می 
آيد. همان طور که می دانيم، ش��بکيه خلفی ترين 
بخش چشم را تشکيل می دهد. گرچه به طور نادر 
امکان دارد کودکانی وجود داش��ته باشند که مبتال 
به ساير انواع سرطان های چشم باشند اما در واقع 
رتينوبالستوم ش��ايع ترين نوع س��رطان چشم در 

اطفال را به خود اختصاص می دهد.
چش��م ش��امل کره ای اس��ت که گلوب ناميده می 
ش��ود. اين ک��ره حاوی ي��ك ماده ژالتين��ی به نام 
زجاجيه، به همراه يك عدس��ی با عنبيه اس��ت که 
همانن��د يك دوربين در قس��مت قدامی )جلو( آن 
قرار گرفته اند. ش��بکيه در قس��مت خلفی )پشت( 
زجاجي��ه قرار گرفته اس��ت. نوری ک��ه وارد کرده 
چشم می شود، توسط عدسی و عنبيه، روی شبکيه 
انداخته می ش��ود. شبکيه نيز همانند يك فيلم در 

دوربين عکاسی عمل می کند.
ش��بکيه با کمك عصب بينايی ب��ه مغز متصل می 
ش��ود. الگويی از تحريك گيرنده های نوری شبکيه 
که به س��مت قشر بينايی در مغز مخابره می شود، 
احساس ديدن اش��يای خاص را در ذهن ما تداعی 

می کند.
در خالل مراحل اوليه تکامل، چشم ها حاوی سلول 
هايی هس��تند که رتينوبالس��ت ناميده می شوند و 
با سرعت زيادی رش��د می کنند. در مراحل بعدی 
تکامل، از سرعت رش��د اين سلول ها کاسته شده، 
در ع��وص س��لول های بال��غ ش��بکيه ای به وجود 

خواهند آمد.
به ن��درت اين امکان به وجود می آيد که در خالل 
فرايند تکامل س��لول های شبکيه ای، اختالل غير 
طبيع��ی به وج��ود آيد؛ به اين ترتي��ب که به جای 
تکامل س��لولی و توليد س��لول های بالغی که قرار 
اس��ت برای دريافت پي��ام های ن��وری اختصاصی 
ش��وند، برخی رتينوبالست ها به رشد سريع و مهار 
نشده خود ادامه داده، در نتيجه، يك توده سرطانی 
را به وجود می آورند که رتينوبالس��توم ناميده می 

شود.
اگر رش��د اين س��لول ها، با درمان مناس��ب تحت 
کنترل قرار نگيرند، ت��وده ای به وجود خواهد آمد 
که تمامی فضای کره چش��م را در بر خواهد گرفت. 
اين امکان هم وجود دارد که س��لول های سرطانی 
از محدوده  ت��وده توموری مربوطه فراتر رفته و در 
ميان مايع زجاجيه ش��ناور شوند و به اين ترتيب به 
ساير قسمت های چشم دست اندازی کرده و توده 
های توموری جديدی در مکان های مختلف چشم 

به وجود مي آورند. 
اگر اين توده های توموری، کانال هايی که مسئول 
جريان يافتن مايع داخل چشمی هستند را مسدود 
کنند، می توانند فش��ار محتويات داخل چش��م را 
افزايش داده، منجر به وضعيتی شوند که اصطالحا 
گلوکوم )آب سياه( ناميده می شود. گلوکوم يکی از 
عوارض جدی رتينوالستوم است که می تواند منجر 

به کاهش بينايی در چشم شود.

اگرچه بيش��تر رتينوبالس��توم ها پي��ش از آن که 
بتوانن��د به خارج از محدوده کره چش��می دس��ت 
ان��دازی کنن��د، قابل تش��خيص و درمان مناس��ب 
هس��تند، با اين حال امکان دارد قبل از تشخيص، 
س��لول های رتينوبالس��تومايی به ساير بخش های 

بدن گسترش يافته باشند.
گاهی اين سلول ها به مغز هجوم مي آورند  و حتی 
گاه��ی قادرند به حفره کاس��ه چش��می، پلك ها و 
بافت های مجاور نيز دست اندازی کنند. اين بافت 
ها ش��امل عقده های لنفی اطراف، اس��تخوان ها و 

اعضای هم جوار است.
هنگامی که رتينوبالستوم در مراحل اوليه، تشخيص 

داده شود، درمان قطعی امکان پذير خواهد بود.
 85 درص��د از بيماران پ��س از آن که تحت درمان 
قرار گرفتن��د، بينايی خود را حف��ظ خواهند کرد. 
رتينوبالس��توم، عل��ت 5 درصد از م��وارد نابينايی 

دوران کودکی را به خود اختصاص می دهد. 
عوامل خطر ابتال به رتينوبالستوم کدامند؟

عوامل خطر در تعريف عبارتس��ت از هر عاملی که 
ام��کان ابتالی فرد ب��ه يك بيماری مثل س��رطان 
را افزاي��ش دهد. خطرات وابس��ته به نحوه زندگی، 
مهمتري��ن عام��ل در ابتال به س��رطان در نزد افراد 
بالغ اس��ت. به عنوان مثال رژيم غذايی نامناس��ب 
)پرچرب��ی، بدون ميوه و س��بزی کاف��ی و ...(، عدم 
ورزش کاف��ی و عاداتی هم چون مصرف س��يگار و 
الکل از اين دس��ته اند. اما عوامل خطر وابس��ته به 
نح��وه زندگی، در م��ورد احتمال ابتال به س��رطان 
ه��ای کودکانه، نقش چندان مه��م و تعيين کننده 

ای ندارند.
سن: متوسط س��ن بيماران مبتال به رتينوبالستوم 
حدود دو س��الگی است. تقريبا 80 درصد از موارد، 
پيش از سن چهار سالگی تشخيص داده می شوند. 
ابتال به رتينوبالستوم در افراد بالغ بسيار نادر است.
جن��س و نژاد: اين س��رطان به طور مس��اوی و در 
تمامی ن��ژاد ها وجود دارد و مي��زان ابتال در ميان 

دختران و پسران به يك اندازه است.
توارث: تقريبا 40 درصد از موارد رتينوبالستوم ارثی 
هس��تند. اين مسئله با توجه به يك جهش ژنتيکی 
)مولک��ول DNA غي��ر طبيعی( ک��ه از والدين به 
کودک، به ارث می رسد توجيه می شود. تقريبا 60 
درصد از موارد رتينوبالس��توم های ارثی، در هر دو 
چشم به وجود می آيند و در 40 درصد موارد هم ، 

فقط در يك چشم ديده می شود.
رتينوبالستوم های غير ارثی تقريبا هميشه درگيری 
چش��می يك طرفه ايجاد می کنند. رتينوبالستوم 
های ارثی نس��بت به موارد غي��ر ارثی تمايل دارند 
کودکان در سنين پايين تری را مبتال کنند. بيشتر 
موارد رتينوبالس��توم ارثی در س��نين يك س��الگی 

تشخيص داده می شوند. 
ب��رای آگاه��ی از نح��وه ی تش��خيص، درم��ان و 
پيشگيری از رتينوبالستوم به ادامه ی اين مقاله در 

شماره ی بعد توجه کنيد.

منبع: خالصه ای از کتاب رتينوبالستوما 
ترجمه: فاطمه فقان زاده گنجی
انجمن امداد به بيماران سرطانی ايران

سرطان چشم
  )رتینوبالستوما(
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بعض��ی از نابيناي��ان م��ی توانند با 
ايجاد صدايی ش��بيه کليك، دنيای 
آنه��ا  ببينن��د.  را  پيرام��ون خ��ود 
توانس��ته اند از روش حرکت دلفين 
ه��ا و خفاش ها با ش��نيدن بازتاب 

صدايشان، حرکت کنند.
اي��ن اف��راد از بخش��ی از مغز خود 
استفاده می کنند که در افراد عادی 
وظيفه ارسال اطالعات ديداری را بر 
عه��ده دارد در حالی که تعدادی از 
نابينايان از روش اکولوکيشن )يعنی 
ايجاد صدا و شنيدن بازتاب آن برای 
به دست آوردن اطالعات از اشيائی 
که در محيط اط��راف وجود دارند( 
اس��تفاده می کنند، تعداد اندکی از 
مي��ان آنها به ح��دي در اين زمينه 
تواناي��ی دارند که به وس��يله  توليد 
صدا م��ی توانن��د ب��ه ورزش های 
سختی چون کوه نوردی، دوچرخه 
بس��کتبال  و  کوهس��تان  س��واری 

بپردازند.
»ملوين گودل« پروفسور روانشناس 
و هدايت کننده مرکزپژوهش های 
مغ��ز و ذه��ن در دانش��گاه اونتاريو 
انگلس��تان م��ی گوي��د:» م��ن در 
تحقيقات��م از توانايی ه��ای دو مرد 
نابينا بسيار شگفت زده شده ام آنها 

م��ی توانند به وس��يله توليد صدای 
کليك، اش��ياء صاف را از برجسته، 
بوت��ه را از دي��وار و ماش��ين را از 

صندوق پست تشخيص دهند.«
»گودل« ادامه م��ي دهد :»يکی از 
اين دو مرد »دانيل کيش« 43ساله 
اس��ت که می تواند مکان اش��ياء را 
در محدوده 3 درجه ای خود کامال 
دقيق تشخيص دهد که به نظر من 
امری ب��اور نکردنی اس��ت. »دانيل 
کيش« در سن 13 ماهگی به دليل 
سرطان رتينوبالس��توما، نابينا شده 

است.«
 »ملوي��ن گ��ودل« می گوي��د: که 
دانيل نمی تواند زمانی را که شروع 
از روش اکولوکيش��ن  به اس��تفاده 
کرده است را به خاطر آورد. به نظر 
می رس��د او اس��تفاده از اين روش 
را در س��ن بس��يار پايين آغاز کرده 
اس��ت. پ��در و مادرش م��ی گويند 
وقت��ی او 18 ماهه ب��ود، صداهايی 
شبيه صدای کليك توليد می کرد. 
دانيل کيش ب��رای درآوردن صدای 
کلي��ك، زبانش را س��ريع و محکم 
به س��قف دهان��ش می زن��د، با اين 
کار يك خ��أل موقتی ايجاد می کند 
و همين خ��أل صدای کليك ويژه را 

توليد می کند.
 انس��ان ها ب��ه خاط��ر داش��تن دو 
گ��وش، توانايی ردياب��ی محل صدا 
را دارن��د. از آنجا که امواج صوتی به 
يک��ی از گوش ه��ای زودتر از گوش 
ديگر می رس��د، مغز از روی همين 
تفاوت زمانی متوج��ه جهت زمانی 
می شود. در حقيقت همان طور که 
ما به ياری دو چش��م خود، ديد سه 
بعدی داريم، يك شنوايی سه بعدی 
ه��م داريم. »کي��ش« رئيس دنيای 
در دس��ترس نابينايان اس��ت. او به 
تعداد زيادی از نابينايان استفاده از 
صدای کليك را برای داشتن پويايی 
و اس��تفاده از مهارت های زندگی، 
آموزش می دهد. او اکولوکيش��ن را 
در کش��ورهای زي��ادی نظير کانادا، 
انگلس��تان، هن��د و ... آموزش داده 

است.
مورد ديگر آزمايش مرد 27 س��اله 
ای اس��ت که بيناي��ی اش را بر اثر 
جراحت عصب بينايی در 14 سالگی 
از دس��ت داده است. او همچنين از 

شاگردان »دانيل کيش« است.
»ملوين گ��ودل« با بيان اين مطلب  
اضافه می کن��د:» هر دو مردی که 
روی آنه��ا مطالعه م��ی کنم، دانيل 
و مورد 27 س��اله ديگری که دارم، 
م��ی توانند به درس��تی بگويند که 
آن جسم به کدام طرف حرکت می 

کند.«
»گودل« و تي��م تحقيقاتی اش می 
خواهن��د بدانند، وقت��ی که افرادی 
دني��ای  کي��ش«  »داني��ل  مانن��د 
اطرافشان را اينگونه می بينند، چه 
اتفاقی در مغزش��ان روی می دهد. 
ب��رای اي��ن منظور پژوهش��گران از 
روش »اف ام آر آی« ب��رای مطالعه 
مغز آنها استفاده کرده اند که به اين 
وس��يله می توانند ميزان اکس��يژن 
مصرفی را در بخ��ش های مختلف 
مغ��ز، هنگام انج��ام دادن کار ثابت 

نشان دهند.
به عنوان مثال اگر شخصي در حال 
تماشای چيزی باشد، بخش بينايی 
مغز در تصاوير روشن می شود، زيرا 
در اي��ن بخش اکس��يژن بيش��تری 

استفاده می شود.
محقق��ان دريافته ان��د، هنگامی که 
يك ف��رد نابين��ا در حال ش��نيدن 
بازت��اب صدای کليك خود اس��ت، 
بخ��ش بيناي��ی مغز او روش��ن می 

شود.
گودل می گوي��د: »وظيفه دريافت 
)بازتاب صدا(  اکولوکيشن  اطالعات 
توس��ط بخش��ی از کرتک��س مغ��ز 
ص��ورت می گي��رد ک��ه در بينايی 

استفاده می شود«.
 در حقيق��ت وقت��ی »کي��ش« از 

يك  تش��خيص  برای  اکولوکيش��ن 
جس��م در حال حرکت استفاده می 
ک��رد، بخش��ی از مغزش ک��ه برای 
ديدن اجس��ام در حال حرکت فعال 

می شود، روشن شد.
بخش شنوايی مغز کار خاصی انجام 

نمی دهد
گودل در ادامه می گويد: »جالب تر 
از همه اين است که دريافت بازتاب 
صداها، هيچ فعالي��ت خاصی را در 
بخش شنوايی مغز اين دو نفر، ايجاد 
نم��ی کند. اين بازت��اب صدا با بقيه 
صداها ب��رای مغز تفاوتی نمی کند. 
در حالت عادی وقتی بخش شنوايی 
مغ��ز صدای بازت��اب را دريافت می 
کن��د، بايد آن را شناس��ايی کرده و 
مفهوم آن را بفهمد ولی اين قسمت 
از مغز، بعد از دريافت صدا آن را به 
قس��مت بينايی منتقل می کند، تا 
بخ��ش ديداری کرتکس مغز مفهوم 

صدا را رمز گشايی کند«.
مغز دو مرد بينای ديگر نيز توس��ط 
تصوي��ر  آی«  آر  ام  »اف  دس��تگاه 
ب��رداری ش��د. نتيجه اي��ن بود که 
بخش دي��داری کرتک��س مغز آنها 
بازتابش��ان  هنگام ش��نيدن صدای 

روشن نشد.
گ��ودل ب��رای اطمين��ان ب��ه نتايج 
تحقي��ق از روش ديگری اس��تفاده 
کرد. زي��را تصوير برداری »اف ام آر 
آی« در تونل کوچکی انجام می شد 
که می توانست بر بازتاب صدا تاثير 
بگ��ذارد. به همين دليل همکاران او 
روش��ی را ابداع کردند ک��ه بتوانند 
بهترين ش��رايط ب��رای آزمايش را 
ايج��اد کنن��د. آنها ي��ك ميکروفن 
درون گوش آزمايش شوندگان قرار 
دادند و بازتاب صدای کليك آن ها 
را بيرون از دس��تگاه »اف ام آر آی« 
ضبط کردند و س��پس بع��د از قرار 
گرفتن فرد درون تونل دستگاه ، به 
وس��يله يك هدفون در گوش وی، 
صدای کليکی را که قبال از او ضبط 

کرده بودند، پخش کردند.
گ��ودل همچنان از نتيجه تحقيقات 
هيجان زده اس��ت به عقيده دانيل 
کيش: »اکولوکيشن می تواند برای 
يك نابين��ا مه��ارت و توانايي  آزاد 
زيس��تن بدهد. همه نابينايان از اين 
روش اطالعی ندارند و من فکر می 
کنم که اگر بتوانند  اين روش را ياد  
بگيرن��د، می توانند دني��ای خود را 
بهتر بشناسند و يقين حاصل کنند 
که بدنش��ان بيشتر از آنچه فکر می 

کنند کارا و حيرت انگيز است«. 

ترجمه : نفیسه قدوسي

نابینایی که با بازتاب 
صدایش می بیند
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با فرا رسيدن فصل گرما و افزايش تعرق بدن نکاتی را براي کاهش بوی 
عرق بدن و درمان های خانگی آن  پيشنهاد می کنيم:

بوی عرق بدن افراد به نوعی خود يك بيماری محسوب نمی شود. بعضی اوقات 
آنها  بدن  بوی  که  نباشند  متوجه  است  ممکن  دارند  تعرق  مشکل  که  افرادی 
ديگران را اذيت می کند. به غيراز باکتری ها داليل مختلف ديگری نيزدر اين امر 

دخيل هستند مانند:
- در بعضی موارد غدد عرقی بيش فعال شده اند.

- گاهی مواد سمی يا مواد گياهی از قبيل الکل، سم آرسنيك، سم سيانيد يا 
کشيدن سيگار، باعث اين مسئله می شوند.

- عفونت هايی از قبيل عفونت های ريوی، عفونت های پوستی، عفونت های مهبل، 
بيماری های مقاربتی يا عفونت مجاری اداری نيز می توانند باعث بروز اين بوی 

نامطبوع شوند.
نکاتی که باید برای پیشگیری رعایت کرد عبارتند از:

- رعايت کردن نظافت شخصی، استحمام روزانه و تعويض 
تن  به  که  لباس هايی  جنس  همچنين  لباس ها.  روزانه 
می کنيم در کم کردن تعرق نقش بسزايی دارند. لباس های 

نخی معموال سريع عرق و بوی بد را جذب می کنند.
بدن کمك  بوی  ميزان  کاهش  به  تغذيه  نوع  در  دقت   -
ادويه  با  تند  غذاهای  از  بعضی  خوردن  از  مثال  می کند. 
جاتی مانند کاری، زيره و سير خودداری کنيد. کمبود روی در بدن مشکل تعرق را افزايش 
می دهد، به اين دليل که اين ماده به دفع سمومات بدن کمك می کند. نوشيدن ميزان 
کافی آب و مايعات، غدد ترشح کننده اِکرين را فعال می سازد که باعث رقيق تر شدن عرق 

آپوکرين می شود.
- استفاده از اسپری و دئودورانت فقط بوی بد را می پوشاند و گاهی سبب افزايش بوی بد 
بدن می شود. در انتخاب دئودورانت هم توجه کنيد از نوعی انتخاب کنيد که حاوی روی 
و آلومينيوم باشد، زيرا که اين مواد باکتری هايی که مسبب بوی بد بدن هستند را کاهش 

می دهند.
در عين حال، اگر شما مشکل بوی بد زيربغل داريد اين توصيه ها، شيوه های طبيعی درمان 

خانگی، به شما کمك می کند:
1(استحمام کنيد. سپس آب شلغم را بگيريد به اين صورت که شلغم را رنده کنيد و داخل 
يك پارچه شل بافت ريخته و فشار دهيد و عصاره به دست آمده را با يك قاشق چايخوری 

به زير بغل هايتان بماليد و ماساژ دهيد.
2( استفاده جوش شيرين بوی بد زير بغل و پاهای شما را کاهش می دهد.

3( چند ليمو را در دست خود کم کم فشار دهيد تا نرم شود. سپس از وسط به 2نيم کنيد 
و به زير بغل هايتان بماليد تا هسته های آن خارج شود. سپس حمام کنيد. اگر زير بغل 
شما موهای زائد دارد يك روز قبل از اين کار آن موها را از بين ببريد تا اسيد ليموها بوی 

بدن شما را از بين ببرد.
4( هر روز به حمام برويد و بعد از آن به زير بغل هايتان پودر بزنيد. اين کار عالوه بر اينکه 

بوی بدن را می گيرد پوستتان رانيز سفيد می کند.
5( روغن زيتون، آب پرتقال، آب ليمو و گريپ فروت هم موادی هستند که شما می توانيد 
استفاده کنيد. توجه داشته باشيد که افشره آنها بايد تازه باشد. زير بازوهايتان را پودر بزنيد 
يا هر قسمتی از بدن که الزم است. جوش شيرين را به افشره اضافه کنيد و به زير بغل خود 

بماليد، سپس با روغن زيتون پاک کنيد. بوی بدن شما از بين خواهد رفت.
اگر شما گوشت و مرغ می خوريد و با مشکل بوی بد بدن مواجه هستيد رژيم غذايی خود 
را عوض کنيد. مصرف گوشت و مرغ را کاهش دهيد و خود را به خوردن سبزيجات عادت 

دهيد.
 این توصیه های غذایی هم کمک می کند:

- هر روز ناشتا قبل از صبحانه 500 ميليگرم پودر جوانه گندم را در آب حل کرده و بنوشيد. 
اگر سوپر مارکت های اطراف خانه شما جوانه گندم تازه دارد، می توانيد از جوانه گندم تازه 
استفاده کنيد. توجه داشته باشيد محلول جوانه را با معده خالی و با آب معدنی بنوشيد. 

کلروفيل بوی بدن را به صورت چشمگير کم می کند يا کامال از بين می برد.
- اگر کشمکش های عصبی باعث می شود که تعرقتان افزايش يابد و اين نيز باعث می شود 
که بوی بدنتان زياد شود، چای سبز بنوشيد. يك قاشق چايخوری چای سبز خشك يا 2 
عدد چای کيسه ای را در يك فنجان آب بريزيد و بگذاريد به مدت 10 دقيقه خيس بخورد 
و کم کم در طول روز آن را بنوشيد. اين چای به شما کمك می کند آرامش پيدا کنيد و 

ديگر عرق نکنيد.
سايت سيمرغ

نتايج تحقيقات مختلف نشان داده است که چرا برخی افراد 
به طور ذاتی شادتر از ديگران هستند. دانشمندان می گويند 
نهفته  نيز  الگوی زندگی در ژن ها  بر  تفاوت عالوه  اين  راز 

است.
متخصصان دانشکده لندن می گويند، اين راز در ژنی نهفته 

است که مواد شيميايی شادی را در مغز آزاد می کند. 
اين ژن    HTT ناميده می شود که به چرخه سروتونين در 

سلول های عصبی کمك می کند.
و  خلق  با  که  است  مغز  در  شيميايی  ای  ماده  سروتونين 
افسردگی افراد ارتباط دارد. اين متخصصان ژن های مربوط 
به 2 هزار و 500  شرکت کننده را مورد تجزيه و تحليل قرار 
داده و دريافته اند شادترين افراد کسانی هستند که دو نسخه 

طوالنی اين ژن را به ارث برده اند.
هم چنين کسانی که کمتر از ديگران می توانند شاد باشند، 

معموال دو نسخه کوتاه از ژن مزبور را در وراثت خود دارند.
روانپزشکان پيش از اين از تاثير ژن    HTT روی سالمت 
روان انسان مطلع بودند اما در آزمايشات جديد برای اولين 
گيری  شکل  در  ابزاری  نقش  ژن  اين  که  شد  مشخص  بار 

سطح شادی در افراد دارد.
سروتونين، کليد  اصلی در بيماری های خلقی است و نقش 

شادی بخش طبيعی بدن را بازی می کند.
سروتونين از انتقال دهنده های عصبی است که توسط سلول 
های عصبِی دستگاه گوارشی و دستگاه عصبِی مرکزی ترشح 

می شود.
عملکردهای  ساير  و  خو  و  خلق  روی  بر  سروتونين 
فيزيولوژيکی بدن از قبيل: تعادل، انرژی، تغذيه، خواب و 
جفت گيری تاثير می گذارد. اين هورمون به طور طبيعی از 
مغز ترشح می شود. اما گاهی حجم آن در خون پايين می 

آيد، زيرا مقداری از آن بازجذب و يا دفع می شود.

منبع: سایت پزشكان بدون مرز

بوی عرق بدن و 
درمان های خانگی

ژن شادی کشف شد
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مادرانی که در دوران بارداری تحت 
استرس و تنش های بيشتری قرار 
دارند ، احتمال اينکه فرزندانشان 
قبيل  از  رفتاری  مشکالت  دچار 
اختالل نقص توجه ناشی از بيش 
فعالی )ADHD(  شوند ،  بيشتر 

است .
روانپزشکان می گويند وجود هورمون های استرس در رحم در دوران بارداری عامل اصلی اين 
ارتباط است. در اين مطالعات روانپزشکان هزاران نوزاد را از زمان تولد تا وقتی به سن مدرسه 

رسيدند، تحت آزمايش قرار دادند.
آنها دريافتند که اين هورمون ها احتمال ابتالی کودک به اختالل نقص توجه ناشی از بيش 

فعالی )ADHD( و ساير مشکالت رفتاری را در سنين باالتر افزايش می دهد.
 ، ، اختاللی است که در آن پرتحرکی   )ADHD( فعالی  از بيش  ناشی  اختالل نقص توجه 
بی توجهی و رفتارهای ناگهانی بيشتر و شديدتر از کودکان ديگر وجود دارد . 3 تا 5 درصد 
کودکان به اين اختالل مبتال هستند و در پسرها شايع تر است . ممکن است در بعضی از اين 
کودکان عالئم پرتحرکی و رفتارهای ناگهانی بيشتر باشد و در گروهی عالئم بی توجهی بيشتر 
ديده شود . عالئم اين بيماری قبل از 7 سالگی شروع و اغلب در دوران مدرسه مشکالت جدي 

تر می شود .
عالئم بارز )ADHD( شامل کاهش توان تمرکز، بيش فعالی و فقدان خودداری است. بنابراين 
تاثير  های رشد کودک  ساير جنبه  روی  توانند  می  استرس همچنين  های  گزارش هورمون 

نامطلوب برجای بگذارند.
دکتر آلينا رودريگيوز در انستيتو روانپزشکی کالج کينگ لندن در بررسی های خود بيش ازهزار 

و  700 مادر و کودکان آنها را تحت مطالعه قرار داده است. 
اين بررسی ها تاييد می کند مادرانی که در دوران بارداری تحت استرس قرار می گيرند يا با 
مشکل شکست و آسيب روابط مواجه هستند، بيشتر احتمال دارد که کودکان سرکش و کم 

طاقت و پرخاشگر بدنيا بياورند.
اين کودکان همچنين بيشتر احتمال دارد که به جای انجام دادن کارهای خود با يك دست، آن 

قبل از تصمیمات مهم 
آب بخورید

نوبت بعد اگر خواستيد تصميم مهمي بگيريد، قبل از هر 
در  محققان  چون  بنوشيد  آب  بطري  يك  ابتدا  اقدامي 
يك بررسي جديد ادعا  کرده اند که افراد با مثانه پر، بهتر 

مي توانند تصميم بگيرند.
مکانيسم  لحظه،  يك  در  که  دريافته اند  محققان  اين 
حس  يك  بدن  نقاط  تمام  در  مغز  در  خودداري 
افراد  خاطر  همين  به  و  مي کند  القا  را  خويشتن داري 
کنترل  وضعيت  در  چون  مثانه  بودن  پر  هنگام  در 
با  و  مهم تر  تصميمات  که  هستند  قادر  مي گيرند،  قرار 

ارزش تري را اتخاذ کرده و در نتيجه بهتر قضاوت کنند.
در  متخصصان  اين  تلگراف،  ديلي  روزنامه   گزارش  به 
با  را  مثانه  کنترل  وضعيت  »تونت«  هلندي  دانشگاه 
بخش هاي مشابه در مغز که احساسات مربوط به پاداش و 

اميال را فعال مي سازند، مرتبط مي دانند.
اين مطالعه همچنين نشان مي دهد که حتي فکر کردن 
به واژه هاي مربوط به ادرار کردن نيز مي تواند همين تاثير 

را ايجاد کند.
بنابراين تحقيق، مردم در کنترل انگيزش هاي خود براي 
لذت هاي کوتاه مدت تواناتر هستند و در عين حال هم 
گزينه هايي را انتخاب مي کنند که در مدت طوالني سود 
بيشتري براي آنها داشته باشند. به اين ترتيب بخشي از 
کنترل  براي  تنها  نه  مي فرستد  را  سيگنال  اين  که  مغز 
مثانه بلکه براي خودداري و کنترل در تمام قسمت هاي 

ديگر فعال مي شود.
کمك  شما  به  خودداري  مکانيسم  شدن  فعال  بنابراين 
مي کند که در تصميم گيري هاي خود اميال و پاداش هاي 
پيامدهاي  به  عوض  در  بلکه  نکنيد  انتخاب  را  لحظه اي 

سودمند و بلند مدت انتخاب خود بيانديشيد.
خبرگزاری پزشکی ايران

از  ما  و  هاست  شگفتی  از  دريايی  تنهايی  به  انسان  بدن 
خيلی از شگفتی های آن باخبر نيستيم. بدن ما ويژگی های 
حيرت انگيزی دارد که شايد برايمان قابل باور نباشد. برای 
آنها که به واقعيات عجيب درمورد طبيعت انسان عالقه مند 

هستند، ليستی تهيه کرده ايم.
توليد می کند.  1. بدن ما در يك روز 10 ميليارد پوسته 
اين واقعيت نشان می دهد که بد نيست روکش بالشت و 
ملحفه تان را به طور منظم بشوييد، چون اين مقدار پوسته 

در سال می شود چيزی درحدود 2 کيلوگرم پوست.
را  سلول  ميليارد  يك  بايد  ما  بدن  روز  از  ساعت  هر   .2
سلول  همه  اين  توليد  برای  بدن  قدرت  کند.  جايگزين 

جديد واقعاً جای شگفتی دارد.
3. همه ما می دانيم که اسيد معده بسيار قوی است. اين 
اسيد آنقدر قوی است که حتی زينك را هم حل می کند. 
اينکه  دليل  اما  باال.  بسيار  اسيدی  قدرت  يك  يعنی  اين 
اين است که  نمی بينيم  اسيد معده خودمان آسيب  با  ما 
اليه  خودمان  برابر  در  ما  از  محافظت  برای  سلول هايی 

پوششی ايجاد کرده اند.
روی  کامل  به طور  ناخن  که  می کشد  طول  ماه  شش   .4
به همين خاطر است که  پا رشد کند.  يا  انگشتان دست 
به  و  است  دردناک  بسيار  آسيب ديده  ناخن  يك  افتادن 
ايجاد می  انگشت مان  مدتی طوالنی ظاهری زننده برای 

کند. پس حسابی مراقب ناخن هايتان باشيد.
است.  سخت  گرانيت  اندازه  به  انسان  استخوان   .5
و  فشار  قادرند  و  هستند  پرتراکم  بسيار  ما  استخوان های 
نيروی بسيار زيادی را تحمل کنند که ويژگی بسيار خوبی 
است چون همه ما انسانها حرکات و اعمال فشارآوری انجام 

می دهيم.
درطول  می کنيم.  رشد  کمی  خوابيم  می  که  هر شب   .6
روز، نيروی جاذبه ستون فقرات ما را منقبض می  کند و شب 

دوباره به همان نقطه شروع برمی گرديم.
و  ديافراگم  به  اينکه کششی  از  قبل  روز  ما در  7. صدای 

تارهای صوتی مان بدهيم، فرکانس پايين تری دارد.
8. هر کليه بيشتر از هزار فيلتر دارد. به همين دليل است 
که بايد مقدار زيادی آب بنوشيم تا بدن روی موادمغذی و 

مايعات تازه در سيستم عمليات انجام دهد.
9. خون ما خيلی سريع پمپاژ می شود. با ورزش و انجام 
حرکات کششی هميشه می توانيد پمپاژ خونتان را در حد 

عالی نگه داريد.
10. جالب ترين واقعيت درمورد بدن انسان درمورد مصرف 
اکسيژن ما است، چون هيچوقت به آن فکر هم نمی کنيم. 
تنفس  هوا  کيلوگرم   44 درحدود  چيزی  روز  هر  در  ما 
بی وزن  تقريباً  که  هوا  روی  تنفس  هزاران  اين  می کنيم. 
کار  خواستيد  می  که  بعدی  دفعه  می گذارد.  تاثير  است، 
مثبتی برای محيط زيست يا پاکی هوا انجام دهيد اين را 

خوب به ياد داشته باشيد.
سايت مردمان

استرس در بارداری 
عامل بیش فعالی

10 واقعیت شگفت انگیز 
درمورد بدن انسان

را با دو دست انجام دهند. برای مثال برخی از کارها را با 
دست راست و برخی ديگر را با دست چپ انجام می دهند.
اين کودکان در عين حال دچار مشکالت احساسی ديگری 
ساالنه  کنفرانس  در  ها  بررسی  اين  نتايج  شوند.  می  نيز 
در  و  شده  ارائه  گالسگو  در  انگليس  روانشناسی  انجمن 
سايت مجله تخصصی سايکولوژی تودی منتشر شده است 

.
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»خوش  و  بودن«  »خوب  بين  باشيد  مجبور  اگر 
کدام  کنيد،  انتخاب  را  يکی  فقط  بودن«  شانس 
که  هستيد  مطمئن  آيا  دهيد؟  می  ترجيح  را 

پاسختان صادقانه است؟
» وودی آلن« بر اين عقيده است که در زندگی انسان، 
اين  و  شده  گرفته  کم  دست  شانس  اهميت  و  نقش 
اکسير جادويی را آنچنان که بايد و شايد، جدی نگرفته 
آن  ناگواری  و  بودن  تلخ  مسئله،  اين  دليل  شايد  اند. 
در  خيلی  خيلی  شانس  بپذيريم  اگر  که  چرا  باشد، 
از زندگی  اين که بخش مهمی  از  زندگی نقش دارد، 
مان خارج از کنترل ما و شايد به تار مويی بند است، 

نگران و اندوهگين خواهيم شد.
ترجيح می  آلن می گويد: »من  فيلم  اصلی  قهرمان   
دهم آدم خوش عاقبتی باشم تا خوش سيرت« او در 
بازی تنيس، توپ را به لبه تور می کوبد، توپ کمی باال 

می رود، چرخی در هوا می زند، هيچ کس نه 
می داند و نه می تواند پيش بينی کند که توپ در اين 
حريف.  زمين  يا  آمد  خواهد  فرود  او  زمين  در  لحظه 
تلخی قضيه در اينجاست که همين يك لحظه  خاص 
يعنی  زند؛  رقم  را  مسابقه  کل  سرنوشت  تواند  می 
نه  و   – شانس  صرفا  است  ممکن  را  نهايی«  »امتياز 
به  توان  می  )البته  کند.  تعيين  ديگری-  عامل  هيچ 
جای کلمه »شانس« از کلمات ديگری نظير »تقدير« و 
»قسمت« هم استفاده کرد که چيزی را عوض نخواهد 

کرد(.   
 شماره 11 مجله سينما و ادبيات صفحه 39

جبر و احتمال از نظر روانشناسی
»آلبرت بندورا« متولّد 1925 يك روانشناس کانادايی  
و  اجتماعی  شناختی  نظريه  زمينه  در  متخصص  و 

خودکارآمدی است. 
گويد:»  می  دارد  اعتقاد  تقابلی  گرايی  جبر  به  که  او 
افراد نه تحت کنترل نيروهای  محيطی هستند و نه 
کاماًل آزادند که بتوانند هرچه را بخواهند ،انجام دهند. 
از نقطه نظر نظريه شناختی اجتماعی افراد تا حدود ی 
آزاد هستند زيرا آنها می توانند با تنظيم رفتار خود بر 

شرايط محيطی آينده تاثير بگذارند، بنابراين در نظريه 
شناختی اجتماعی ارتباط بين شخص و محيط دو سويه 
است، افراد محيط را شکل داده و محيط همزمان افراد 

را شکل می دهد. «
 او همچنين به تاثير ژن ها در گرفتن تصميمات و رفتار 
با ديگران اشاره می کند و مي گويد:»از نظر روانشناسی 
نوع زندگی هر انسانی به ژن های سازنده اش، افرادی 
که با آنها در تماس است و محيطی که در آن رشد کرده 
بستگی دارد. بنا بر اين خوب يا بد بودن افراد متاثر از 
اين موارد است. روانشناسی اراده انسان را در سايه اين 
سه مورد تعريف می کند. قدرت تصميم گيری و انتخاب 
راه زندگی و حوادثی که برای بشر اتفاق می افتد را نيز 

مربوط به اين موارد می داند.«
دلداری يا واقعيت

کرده،  مقدر  خداوند  که  هرچه  دارند  اعتقاد  ها  خيلی 
اتفاق می افتد. نمونه  اين افراد بين کسانی که از حادثه 
ای رنج می برند، عزيزی را از دست داده اند، با معلوليت 
را رقم زده  تقدير معلوليت شان  يا دست  آمده  دنيا  به 
است، بسيار است ولی عده ای اعتقاد دارند که هرآنچه 
برای ما اتفاق می افتد از اعمال خود ما نشات می گيرد.

 اين افراد اگر اشتباهی انجام دهند دائما خود را سرزنش  
می کنند و پيش خود می گويند اگر اين کار را نکرده 
بودم يا اگر آنجا نرفته بودم اين اتفاق نمی افتاد. دسته 

در  را  شانس  که  دارند  وجود  نيز  ديگر  ای 
بد  حوادث  و  دانند  می  مهم  بسيار  زندگی 
زندگيشان را به شانس بد نسبت می دهند.

اين است که يك فرد خوش  آنها   توجيه  
شانس بيشتر از بقيه مردم  عدد 6  می آورد 
نمی  را  اين  و  می شود  بازی  وارد  زودتر  و 

توان به غير از شانس خوب نسبت داد.
شانس خوب يا شانس بد 

بود  در روزگار کهن پيرمرد روستا زاده ای 
که يك پسر ويك اسب داشت. روزی اسب 
برای  همسايگان  همه  و  کرد  فرار  پيرمرد 
دلداری به خانه اش آمدند وگفتند:» عجب 

شانس بدی داري  که اسبت فرار کرد.«
پير در جواب گفت:»از کجا می  روستازاده 
يا  از خوش شانسی من بوده  اين  دانيد که 

بد شانسی؟«
معلوم  گفتند:»خوب  تعجب  با  ها  همسايه 

است که اين بد شانسی است.«
هنوز يك هفته از اين ماجرا نگذشته بود که 
اسب پيرمرد به همراه بيست اسب وحشی 
برای  ها  همسايه  بار  اين  برگشت.  خانه  به 
تبريك نزد پيرمرد آمدند و گفتند:» عجب 
همراه  به  اسبت  که  داشتی  بلندی  اقبال 

بيست اسب  ديگر به خانه برگشت.«
می  کجا  »از  داد:  جواب  ديگر  بار  مرد  پير 
يا  از خوش شانسی من بوده  اين  دانيد که 

بد شانسی؟«
سواری  حين  مرد  پير  پسر  روز  آن  فردای 
در ميان اسب های وحشی، زمين خورد و 

پايش شکست.
همسايه ها بار ديگر آمدند و گفتند :»عجب 

شانس بدی.«
کشاورز پير باز گفت :» از کجا می دانيد که 
اين از خوش شانسی من بوده يا بدشانسی؟« 
و چند تا از همسايه ها با عصبانيت گفتند:» 
بوده  تو  بدشانسی  از  خوب معلوم است که 

پيرمرد کودن.«
سرباز  برای  دولتی  نيروهای  بعد  روز  چند 
سالم  جوانان  تمام  و  رسيدند  راه  از  گيری 
با  دوردست  سرزمينی  در  جنگ  برای  را 
بردند. پسر کشاورز پير به خاطر پای  خود 
شکسته اش از اعزام معاف شد .همسايه ها 
بار ديگر برای تبريك به خانه پيرمرد رفتند 
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پسرت  آوردی که  گفتند:» عجب شانسی  و 
معاف شد«

 و باز کشاورز پير گفت : »از کجا می دانيد 
که ....؟«

بر   صرف  را  خود  عمر  تمام  توانيم  می  ما 
خوب  اين   : کنيم  رويدادها  به  زدن  چسب 

است آن بد است....
علت اين که به هر حادثه ای بر چسب فاجعه 
و مصيبت می زنيم آن است که تنها  يك در 

صد از کل واقعيت را می بينيم.
تا زمانی که به بد بودن اوضاع واحوال، ايمان 
داشته باشيم هيچ تغييری در شرايط بوجود 
نخواهدآمد اما درست در همان لحظه ای که 
نوع نگاه خود را به زندگی تغيير می دهيم 

همه چيز دستخوش تغييرمی شود.
تقدير الهی

کلمات  از  اتفاق  و  شانس  بخت،  کلمه  سه 
حتی  و  هاست  انسان  زندگی  در  متداول 
بزرگان  های  نوشته  و  سخنان  در  گاهی 
بايد  شود   می  مشاهده  نيز  انديشمندان  و 
دانست که هيچ معلولی در نظام هستی بدون 
علت رخ نمی دهد اما گاهي انسان با دانش 
و آگاهي  به علت آن پی می برد و گاهی هم 
ها  انسان  اکثر  کند.  نمی  درک  را  آن  علت 
وقتی علت چيزی را درک نکردند فورا آن را 
به بخت و شانس و اقبال نسبت می دهند اگر 
انسان توانست  اين مسأله را بخوبی بفهمد، 
آنگاه سه کلمه بخت، شانس و اتفاق برای او 

حل خواهد شد.
اگر بخواهيم از منظر دين و قرآن به اموری 
که بخت و شانس نام گرفته اند نظر کنيم می 
بينيم که اينها چيزی نيستند جز اراده خدا 
که آن هم به سبب و علتی خاص جاری می 
شود و نظم يك سره عالم فاقد حادثه ای بی 

علت است. بدون علت فقط خداست و بس.
حال ما چند سوال مطرح کرده ايم و پاسخ را 

ز بان شما نوشته ايم.
نظر شما در رابطه با شانس و تقدير چيست؟
آيا معلوليت خود را از بد شانسی می دانيد؟

آيا حاضريد در قبال بدست آوردن  سالمتی 
تان  انسان بدی باشيد؟

امير، پدر يک کودک سندرم داون:
کرده  تحصيل  رياضيات  رشته   در  اگر   
باشيد، مفهوم جبر و احتمال را می توانيد به 
خوبی درک کنيد. اين دو کلمه در رياضيات 
تعريف مشخصی دارند. من به شانس و تقدير 
يك  از  تقدير  و  شانس  من  نظر  به  معتقدم 
از  ما  آنها دست  دوی  هر  در  ريشه هستند. 
کنترل امور کوتاه است. مثال هيچ کس نمی 
سندرم  موجب  که  ژنی  جهش  بگويد  تواند 
داون يك کودک می شود در کنترل پدر و 
مادر او است يا  در يك حادثه رانندگی که 
به  و  رفته  خواب  به  جاده  در  مقابل  راننده 
قطع  به  منجر  و  کرده  برخورد  شما  ماشين 
عضو يا قطع نخاع شما شده است، نمی توان 

گفت که چيزی جز تقدير بوده است.

 ما از آينده خود خبر نداريم و نمی دانيم قرار 
است چه اتفاقاتی بيافتد و کنترل بيشتر امور 
از اختيار ما خارج است و در جواب سوال آخر 
در  تاثيری  ما  بودن  بد  يا  خوب  بگويم  بايد 
معلول شدن مان نداشته است. من هر وقت 
فيلم کليد اسرار را می ديدم بسيار عصبانی 
می شدم که در آخر داستان وقتی آدم های 
روی  يا  رسيدند،  می  عملشان  سزای  به  بد 
ويلچر می نشستند و يا به نوعی معلول می 

شدند.
سحر، ناشنوا:

و  تالش  مقدار  به  فقط  کارها  همه  نتيجه 
پشتکار ما بستگی دارد. گفتن اينکه شانس 
و قسمت من اين بوده، تنها تفکری است که 

برای دلداری خود ساخته ايم.
 به نظر من جلو گيری از معلول شدن يك 
ما  کنترل خود  در  موارد  بيشتر  در  نيز  فرد 
است. مثال اگر در دوران بارداری از داروها و 
موارد مضر استفاده کنيم، حتما کودک مان 
دچار نقص عضو می شود و بعد از تولد اگر 
و  نکنيم  تزريق  موقع  به  را  او  های  واکسن 
به  است  ممکن  نباشيم  او   سالمتي  مراقب 
بيماری خاصي مبتال شود که منجر به مرگ 

يا معلوليت اش شود. 
خوبی  زندگی  اينکه  برای  باشد  قرار  اگر  اما 
مطمئنا  بشوم،  بدی  انسان  باشم،  داشته 
با  و  باشم  خوبی  انسان  دهم  می  ترجيح 

سختی های زندگی مبارزه کنم.
احمد، معلول قطع نخاع:

شانس و تقدير از هم بسيار متفاوتند . شانس 
يك واژه التين است و ترجمه آن در فرهنگ 
اما  است.  فرد  بر  ويژه خدا  رحمت  ما  دينی 

تقدير و قسمت از هم مفاهيم جدايی دارند.
 قسمت سهمی است که خالق از روی عدالت 
هم  تقدير  دهد  می  قرار  انسان  اختيار  در 
معنای سر نوشت  را ندارد بلکه تقدير از قدر 
است و يادآور ارزش هايی است که در اختيار 

هر کسی قرار گرفته است.
من فکر می کنم معلول و سالم بودن يك فرد 
بستگی به تقدير انسان دارد. و آنچه خداوند 
صالح دانسته در اختيار انسان قرار دهد. من 

معلوليت خود را يك آزمايش الهی می دانم 
وهميشه خدا را به خاطر آنچه به من داده و 

نداده، شکر می کنم. 

معصومه، نانيسم:
کال به شانس اعتقاد زيادي ندارم. به نظر من 
داشته  دقت  و  بسنجيم  را  جوانب  همه  اگر 
دست  به  زياد  تالش  با  را  موفقيت  باشيم، 
را  الهی  تقدير  و  قسمت  ولی  آورد.  خواهيم 

هم قبول دارم و معلوليتم را خواست خدا 
می دانم.
متين :

در  اجدادمان  و  ما  که  کارهايی  من  نظر  به 
گذشته انجام داده اند آينده ما را می سازند. 
اينکه من قد بلند هستم يا کوتاه قد، زشت 
هستم يا زيبا، معلول هستم يا سالم، به ژن 
هايی بستگی دارد که از گذشتگان ما رسيده 
و حوادثی که در گذشته روی داده است. البته 
کارهايی هم هستند که ما به طور مستقيم 
و  پدر  ايم. مثال  افتادنشان شده  اتفاق  باعث 
مادرم از روی بی اطالعی و نبودن امکاناتی 
را  من  اطفال  فلج  نتوانستند  آموزش،  برای 
حرکت  عصا  با  بايد  حاال  و  دهند  تشخيص 
کنم. نمی توان گفت که تقصير از آنهاست. 
نمی توان تقصير را به گردن کسی انداخت. 
که  آمدند  می  دنيا  به  محيطی  در  اگر  آنها 
آموزش و بهداشت کافی برای زندگی فراهم 
اين  دچار  من  گذاشتند  نمی  مطمئنا  بود، 
بيماری شوم  همه اتفاقات طوری پشت هم 
قرار گرفتند که من امروز معلول باشم. مثل 
يك بازی دومينو که با افتادن يك تکه بقيه 
تکه ها نيز فرو می ريزد، حوادث زندگی نيز 

به هم مربوطند.
ولی اگر قرار بود سالمت جسمی خودم را به 
قيمت انسان بد بودن به دست بياورم، هرگز 
جسمم  که  است  درست  کردم.  نمی  قبول 
توانايی انجام بسياری از کارها را ندارد، ولی 
وجدانی دارم که به پاک بودنش افتخار می 
کنم و با خوبی کردن به ديگران انرژی مثبت 

دريافت می کنم.
بخشی از مقدمه فيلمنامه  »ده فرمان به قلم 

کريستف کيشلوفسکی:
تقدير  را  از زندگی  »من معتقدم که بخشی 
تشکيل می دهد. بخش مهمی از زندگی همه  

ما.
 چند بار بايد تقدير پيچ و تاب  بخورد تا من 
اينجا در ورشو بنشينم و مقدمه ای بر چاپ 
انگليسی ده فرمان بنويسم؟ طبيعتاً هر فردی 
مسير زندگی اش را انتخاب می کند و در عين 
اين  در  بزند  حدس  تا  می کند  سعی  حال 
مسير چه پيش خواهد آمد. ولی برای درک 
موقعيت فعلی، بايد به گذشته  خود بازگرديد 
شانس  و  اراده  ضرورت،  که  را  نقش هايی  و 
محض بازی کرده اند، از يکديگر جدا کنيد.«
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هشت توصیه عملی برای افزایش 
میزان منیزیم بدن

منيزيم يکی از عناصری معدنی ضروری، برای عملکرد مناسب بدن ماست. زمانی که 
بدن دچار کمبود منيزيم شود، ممکن است مشکالت متعددی به وجود آيد از جمله؛ 
خستگی، گرفتگی عضالت، نگرانی و... . با توجه به اين توضيحات، چه کار کنيم که 

دچار کمبود منيزيم نشويم؟
یک یادآوری کوچک دربارۀ منیزیم

در  هم  عنصر  اين  دارد.  نقش  ما  بدن  متابوليك  فعاليت   300 از  بيش  در  منيزيم 
استخوان ها، دندان ها و هم در ماهيچه ها، کبد و... يافت می شود. منيزيم در انتقال 

عصبی، استراحت ماهيچه ای، تنظيم ريتم قلب، سوخت و ساز چربی ها، تنظيم ميزان 
قند خون، فشار خون و... دخالت دارد.

اگر بدن دچار کمبود منيزيم شود، ممکن است مشکالت متعددی به وجود آيد؛ از 
قلب،  و معده ای، گرفتگی عضالت، احساس تپش  اسپاسم گوارش  جمله خستگی، 

حساسيت فزاينده نسبت به سروصدا، واکنش نامناسب در مقابل استرس... .  
من رژيم غذايی سرشار از منيزيم را انتخاب مي کنم

- من حداقل يك بار در هفته، سبزيجاتی با برگ سبز تيره می خورم: کلم بروکلی، 
اسفناج، کلم چينی، کاهوی سبز...

توصيۀ عملی: هر روز به طور مرتب با استفاده از کاهو و بقيۀ سبزيجات يك ساالد 
سالم برای خودتان تهيه کنيد.

- من سه بار در هفته، از حبوبات استفاده می کنم: عدس، نخود، لپه، لوبيا، سويا... .
توصیۀ عملی: برای ايجاد تنوع، می توانيد با حبوبات خوراک تهيه کنيد. در ابتدا يك 
پياز را خوب تفت دهيد، بعد از پياز نوبت عدس است که حداقل دو دقيقه تفت داده 
شود. در مرحله بعد آب اضافه کنيد، به ازای هر ليوان عدس، دو ليوان آب. بگذاريد 
غذا جوش بيايد، سپس شعله را کم کرده و بيست دقيقه زمان بدهيد تا با جوش های 

ريز، آب کاماًل جذب شود.   
- هنگام تهيۀ غذاها، يکی دو قاشق جوانۀ گندم رويش می پاشم، در غذاهايی مثل: 

سوپ، ساالد، خوارکی های خام، غذای اصلی...
توصیۀ عملی: می توانيد جوانه را خودتان در تنگ يا بطری برويانيد. 

- من از غالت کامل يا نيمه کامل و نان حاوی خمير مايه استفاده می کنم. 
توصیۀ عملی: چند قرص نان از نانوايی يا فروشگاه بخريد، با توجه به ميزان مصرف 

تان آنها را برش بزنيد سپس بگذاريد منجمد شوند و در زمان نياز استفاده کنيد. 
- من هر روز يك تکه شکالت سياه می خورم.

توصیۀ عملی: بهتر است از شکالت با 70درصد کاکائو استفاده کنيد.
- هر روز 6-5 دانه آجيل می خورم، از جمله: گردو، بادام، فندق...

ايد، در  برای خوردن در نظر گرفته  توصیۀ عملی: هر روز صبح ميزان آجيلی که 
تايش را نوش جان کنيد، می توانيد  جيبتان بگذاريد، هر وقت گرسنه شديد چند 
اين آجيل ها را جايگزين کره و مربای صبح کرده يا به شکل پورۀ بادام، گردو و ... 

مصرف کنيد. 
- من ترجيح می دهم که از بخار پز کردن يا دم کردن برای طبخ غذا استفاده کنم.

اينکه بخواهيد خوراک خاصی  با آب خوداری کنيد، مگر  توصیۀ عملی: از آشپزی 
بپزيد.

- عالوه بر نوشيدنی  های معمول، روزی نيم ليتر آب معدنی غير اسيدی می نوشم. 
توصيۀ عملی: آب های معدنی استاندارد و معتبر خريداری کنيد. 

مترجم : زهرا علی دوست، سایت سیمرغ

توت سفيد
طبيعت: متعادل، گرم و تر

C و A حاوی: امالح معدنی و مواد چربی، ويتامين
خواص: خون ساز، گرفتگی ها را باز می کند. ادرار آور، رفع آبله و 

سرخچه، تقويت نيروی جنسی، تقويت کبد، چاق کننده.
مضرات: در سرد مزاجان خون را فاسد می کند و باعث  سردرد مي 

شود و عملکرد دستگاه گوارش را مختل می کند.
توت سياه )شاه توت(

طبيعت: سرد و تر
C و A حاوی: گلوکز و مواد قندی، امالح معدنی، ويتامين

خواص: تصفيه کننده خون، کاهش دهنده قند خون، رفع خستگی 
از فعاليت های فکری، خشکی مزاج، يبوست، صفرا و گرمی را از بين 
می برد، ضد عفونی کننده و ميکروب را از بين می برد. ضد عفونی 

کننده و ميکروب کش.
 شاه توت برای بيماران کبدی بسيار مفيد است.

مضرات: شاه توت را نبايد با شکم پر خورد زيرا باعث نفخ می شود 
و گاهي  باعث اسهال می شود.

توت فرنگی
توت فرنگی سرشار از ويتامين های B و C است.

فسفر،  آهک،  آهن،  از:  عبارتند  آن  در  موجود  معدنی  مواد 
پتاسيم، منيزيم، سديم و...

اين ميوه محبوب جزء ظزيف ترين ميوه هاست. بی اندازه مقوی و 
خنك است. قند موجود در اين ميوه برای افراد ديابتی بی ضرر است 
و به علت اشتها آوری و مقوی بودن برای افراد ضعيف بسيار مناسب 
است که اگر هر روز توت فرنگی را مصرف کنند عالوه بر جذب امالح 
معدنی  مواد  آورند.  می  بدست  نيز   C ويتامين  الزم  مقدار  معدنی 
موجود در اين ميوه مانع از بروز سرطان و تصلب شرايين می شود و 
خاصيت مسهلی به آن بخشيده که موجب حرکت عضالت روده ها 

می شود و يبوست را درمان می کند.
و  عفونی  امراض  مقابل  در  را  بدن  مقاومت  آن  در  موجود  منيزيم 
سرطانی زياد می کند و جمع شدن کلسيم را در استخوان آسان 

می کند.
توت فرنگی باعث بهبود بيماری هايی چون: روماتيسم، نقرس، 
نيز می  مثانه  ورم  فشار خون،  کند. کم خونی،  اعمال  کليه  سنگ 

شود.
زينب اکبری

خواص انواع توت
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شعار پارکور: موانع سر راهت را  با سریع ترین 
و بهترین روش  پشت سر بگذار 

وقتي يك معلول جسمی- حرکتي  به يك ارتفاع می 
رس��د دنبال رمپي برای پايين آم��دن از آن می گردد. 
يك فرد عادی در جس��تجوی پل��ه بر می آيد، اما يك 

پارکور کار از آن ارتفاع می پرد.
 اف��راد معلول وع��ادی وقتی به يك مانع می رس��ند 
مسيرشان را عوض می کنند، اما پارکور کاران آن مانع 

را با يکی از حرکات پارکور پشت سر می گذارند. 
پارکور يا هنر تغيير مکان، يك هنر با ماهيت فرانسوی 
اس��ت که هدف آن رفتن از نقط��ه الف به نقطه ب در 
کارآمد ترين و س��ريع ترين حالت ممکن با استفاده از 

توانايی های بدن انسان است.
پارکور از زمانی که انس��ان نياز به شکار کردن و شکار 
نش��دن داش��ته، وجود داشته است. انس��ان ها به طور 
طبيعی گستره ای قابل توجه از حرکات و حاالت ممکن 

را برای گذشتن از موانع به وجود آورده اند.
کودکان به س��هولت و صورت بديع و با نشاط حرکت 
می کنند، ولی ما هنگامی که شروع به حرکت آگاهانه 

می کنيم، آن ويژگی را از دست می دهيم. 
دلي��ل به وج��ود آمدن اين هنر کمك به اش��خاص  و 
مقابله با مش��کالت و موانع اس��ت حال اين موانع می 
توان��د هر چيزی در محيط باش��د از صخره و ش��اخه 

درختان تا ديوار و ريل های خيابانی.
پ��س پارکور را مي توان هم در محيط های ش��هری و 

هم آزاد تمرين کرد.
مهم ترين اصل در پارکور راندمان و کارايی است يعنی 
لزوما فرد نبايد با حداکثر سرعت خود حرکت کند بلکه 
بايد طوری حرکت کند که کمترين انرژی و مس��تقيم 

ترين مسير برای رسيدن به هدف لحاظ شود.
همچنين چون يکی از شعارهای پارکور، »بودن و باقی 
ماندن« است بايد از آسيب ديدگی چه کوتاه مدت چه 

بلند مدت جلوگيری کرد.
»داويد بل« بنيان گذار پارکور در فرانس��ه، می گويد:» 
روح پارکور توس��ط تصور فرار و رس��يدن شکل گرفته 
اس��ت که همان انديش��ه اس��تفاده از قدرت فيزيکی 
و تفک��ر س��ريع برای بي��رون آم��دن از موقعيت های 
خطرناک اس��ت. در پارکور مهم اين اس��ت که  در هر 

زمان بتوانی هر کجا که خواستی بروی .
پارکور مثل س��اير ورزش ها ذهن شما را از فکر کردن 

به مشکالت آزاد کرده و استرس را به خوبی کاهش 
 می دهد. اين ورزش به ش��ما ياد م��ی دهد چطور با 
مش��کالت زندگی مبارزه کنيد. شما به تدريج  ياد می 
گيريد که نبايد به خاطر وجود يك مانع مس��يرتان را 
عوض کنيد و بايد از روی موانع به بهترين شکل عبور 

کنيد.
پارک��ور مث��ل ورزش های ديگر، دنياي��ی از تکنيك و 
فلسفه اس��ت. يك انس��ان عادی وقتی از ارتفاع چهار 
متری بپرد بدون شك آس��يب می بيند، در حالی که 
يك پارکور کار به س��ادگی از آن ارتفاع می پرد، بدون 
اينکه کوچکترين آس��يبی ببيند. او با استفاده از فنون 
پارکور فش��ار وارد بر پاه��ا را دفع می کند و صحيح و 

سالم به راهش ادامه می دهد.
به گفته »داويد بل« جنبه فيزيکی پارکور، غلبه کردن 
بر تمامی موانع پيش روس��ت، درست مانند  اين که در 
شرايط اضطراری گير کرده باشيد. پارکور صرفا  انجام 
حرکات نيس��ت، بلک��ه مجموعه ای هدفمن��د و دارای 

فلسفه خاص خود است. 
پس ه��دف پارکور، رس��يدن ب��ه مقصد با اس��تفاده 
از کاراتري��ن، روان تري��ن و مس��تقيم ترين مس��ير و 
مناسب ترين حرکات اس��ت و  می تواند شامل دويدن، 

پريدن، باال رفتن و خزيدن باشد. 
بسياری پس از آشنايی با پارکور، اصول آن را در زندگی 
خود نيز به کار می برند. به کس��انی که از اصول پارکور 

در زندگی خود بهره می برند »تراسور« گفته می شود.
پارک��ور يك رش��ته ورزش��ی اس��ت، اما فلس��فه ای با 
ارزش ه��ای خاص خود و برای آگاه��ی از توانايی های 
خويشتن، مبارزه عليه خود و پرورش جسم و روح دارد.
 پارکور گذشته از يك ورزش و هنر، يك شيوه  زندگی 

کردن و يك فلسفه  روزانه است.
يکی از فلس��فه های اي��ن ورزش، اتکا ب��ه توانايی های 
جس��می و ذهنی افراد برای کمك کردن به کس��انی 

است که در شرايط خاصی قرار دارند. 
هنر پش��ت س��ر گذاش��تن کارای موانع ب��ا به چالش 
کشيدن موقعيت فيزيکی و جسمی خود باعث می شود 

که با موقعيت های زندگی روزانه آسان تر کنار بياييم.
 وقت��ی که يك مانع يا به عبارتی وضعيتی دش��وار در 
زندگی ما پديدار ش��ود، يك تراسور همان گونه که در 
پارک��ور ياد گرفته، س��ريع و کارا بر آن غلبه می کند و 

بدون تغيير مسير به راه خود ادامه می دهد.
جدا از حرفه ای شدن در حرکات، قسمت اصلی آموزش 
و تمرين صحيح پارکور، توانايی غلبه بر ترس و استفاده 
از هنر پارکور در زندگی اس��ت. چرا که ابتدا بايد بتوان 
بر ذهن و تفکر خود چيره شد تا توانايی حرفه ای شدن 

در پارکور بوجود آيد.
 کسانی که پارکور تمرين نمی کنند معموالً درباره اين 
موضوع چيزی نش��نيده ي��ا نديده اند در صورتی که به 
گفته  بنيان گذار اين هنر، »فلسفه« جزء درونی پارکور 

است.
پارکور حرکات بدون دلیل نیست 

پارکور حرکات آکروباتيك، بدل کاری، رقص، حرکات 
احمقانه ب��دون توجه به عواق��ب آن و پرش های بلند 

بدون دليل نيس��ت. هم چنين پارک��ور »حرکت های 
دلخواه« نيس��ت بلکه مجموع��ه ای از حرکات از پيش 

تعريف شده و هدفمند است.
در پارکور خبری از مسابقه هم نيست. پارکور نمی تواند 
تبديل به يك رشته مسابقه ای شود، مگر آن که اساس 
وجودی آن يعنی »پرورش خود« ناديده گرفته ش��ود. 
زيرا هر کسی تنها برای خودش و نه برای اثبات برتری 

خود، تمرين می کند.
محل تمرين بر خالف بسياری ورزش های ديگر پارکور 
در زمين يا ورزشگاه اختصاصی تمرين نمی شود البته 

تالش هايی در اين رابطه صورت گرفته  است.
تراسورها در محيط های شهری مانند سالن های ورزش، 
پارک ها، زمين های بازی و س��ازه ها و س��اختمان های 
رها ش��ده تمري��ن می کنند که باعث ب��ه وجود آمدن 
نگرانی هاي��ی مانند تجاوز به حريم ش��خصی، آس��يب 
رس��اندن به ام��وال عموم��ی و تمري��ن در مکان های 

نامناسب شده  است.
وسایل و تجهیزات

پارک��ور نياز ب��ه وس��يله و تجهيزات خاص��ی ندارد و 
تراس��ورها معموالً لباس های ورزشی يا معمولی سبك 
و راحت می پوش��ند . تنها موردي که توصيه شده  يك 
کفش ورزشی سبك با چس��بندگی زياد است. بعضی 
از تراس��ورها از مچ بند برای محافظت از مچ هايش��ان 
اس��تفاده می کنند . برخی نيز از دس��تکش های نازک 
ورزش��ی برای حفاظت از کف دستها استفاده می کنند 
که به علت کم کردن چسبندگی و حس، باعث موضع 

منفی بعضی از تراسورها می شود.
پارکور برای معلوالن

اي��ن هنر معم��وال در ميان جوانانی ديده ش��ده که از 
سالمت جسمی مطلوبی برخوردارند و بيشتر جمعيت  
تراسورها از ميان جنس مذکر است. ولی می توان اين 
ورزش را به نوعی ديگر ، برای معلوالن نيز تعريف کرد. 
اگر دقيق تر به مسئله فکر کنيم، به اين نتيجه خواهيم 
رسيد که فرا گرفتن هنر جابه جايی به کارآترين شکل 
ممکن از روی موانعی که بر س��ر راه ما قرار می گيرد، 
می تواند ب��رای زندگی معلوالن بس��يار مفيد و حتی 
حياتی باش��د. البته نمی توان انتظار داشت که تمامی 
حرکات��ی که يك فرد س��الم - با بهره گيری از توانايی 
های جس��می خود- انج��ام می ده��د را، يك معلول 

جسمی نيز به همان روش انجام دهد. 
اين انتظار وجود ندارد ک��ه يك معلول از ارتفاع چهار 
متری ب��ه پايين بپرد. ولی يافتن بهترين روش ها - با 
در نظر گرفتن ش��رايط جسمی - برای عبور از پله ها، 
ج��وی آب و چاله های خيابان ب��رای يك فرد عصايی 
يا آم��وزش چگونگی حرکت و کنترل ويلچر در مقابل 
موانع و سراش��يبی ها و بهترين روش های سوار شدن 
ماش��ين، مطمئنا می تواند برای س��اده کردن زندگی 

افراد معلول بسيار مفيد باشد.
 مس��لم اس��ت که اين فنون هيچ ش��باهتی به قوانين 
پارک��ور ن��دارد و ديگر نمی توان نام پارک��ور را بر اين 
روش ها گذاش��ت ولی هم��ه اين روش ها از يك تفکر 
ريش��ه می گيرد: »کاراترين حرکت ها برای مستقيم 

ترين مسير جابجايی«.
 گذش��ته از اين فلسفه  پارکور، يك تفکر بسيار مفيد 
برای مقابله با مشکالت است. معلوالن در زندگی خود  
بارها و بارها با مشکالت بسياری مواجه می شوند و اين 
عوامل موجب افسردگی آنها می شود. اين تفکر به هر 
فردی با هر ش��رايطی، کمك می کند که به جای فرار 
از مشکالت و موانع زندگی به مقابله با آن ها برود و از 

سختی ها دلسرد نشود.

گردآوری: نفيسه قدوسی

پارکور
 هنر جابجایی 
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يک��ی از اهال��ی فرهن��گ ذخيره واژگان سيس��تم 
ش��ناختی در زبان پهلوی را 5 ه��زار  واژه و زمان 

مشروطه را بيش از 50 هزار  دانسته است.
به نظر شما اگر بخواهيم تعداد واژگان امروز را

بشماريم  چه تعداد خواهد بود؟
 ب��ی تردي��د »الکس��اندر لوريا« و دانش��مند ديگر 
»ويگو وتس��کی« بيش��ترين خدمت را ب��ه زبان و 
ذهن کرده اند. هرچند امروز زبان شناس��ان بزرگی 
چ��ون »Edelman« زحمات زي��ادي در رابطه با 
زبان و ش��ناخت کش��يد هنوز به لحاظ پيچيدگی 
مغز و نورون ها )عصب( بس��ياری از رمزها کش��ف 

نشده است.
قباًل زبان رافقط  وسيله  ارتباطي می دانستند، در 
صورتی که امروز زبان تولي��د کننده واژه ها )مثل 

تشبيه و استعاره( است.
در ابت��دا در م��ورد  زبان و ش��ناخت تئوری هاي  
مختلف��ی مطرح ش��د. بعضي ها  ب��ا توجه به مهم 
ب��ودن مقوله  ژن ها، زبان را فطری می دانس��تند، 
برخی ديگر محيط و ژن را در کنار هم  تاثير گذار 
می دانس��تند بعضي ها هم حالتي  بين شناخت و 

زبان را موثر اعالم مي کردند.
 اما رابطه جنبه های شناختی و زبان چگونه است؟

ويگو تس��کی بر اين باور است که زبان يك پديده 
اجتماع��ی اس��ت و بر خ��الف اين نظرکه انس��ان  
)حيوان سخن گو(است انسان از جامعه به »خود« 
يعنی تمايز بين خود با س��اير انس��ان ها و طبيعت 
می رس��د، اين روند تاريخی در مناسبات اجتماعی 
بشر اس��ت و  زبان منشاء رفتار اجتماعی و آگاهی 

است.
 مطالعه زبان و ش��ناخت انسان يك پديده محض 
کلينيکی نبوده بلکه جنبه ها و ريشه های تاريخی 
آن را ه��م بايد مطالعه ک��رد- واژه هايی که توليد 
می ش��ود، واژه هايی که منسوخ می شود- نگاهی 
به متون و ادبيات گذش��ته به وضوح تحول زبان و 
انديش��ه را نشان می دهد، اس��تعاره يکی از موارد 
خالق انديش��ه در پديده ه��ای اجتماعی و طبيعی 

است.
برخی از کارشناسان نظير نوام چامسکی بيشتر  به 
جنبه های )نحوی و س��اختار جمالت( اهميت می 
دادند، اما ويگو تس��کی می گويد انس��ان از طريق 
گفتار می تواند تجربه متراکم هزاران س��ال بشری 

را درون سازی کند.
زبان و انديشه با تعامل اجتماعی رابطه  مستقيمی 
دارد و نم��ی ت��وان صرفاً يك بع��دی آن را در نظر 
گرفت، هرچند که لوريا معتقد است که بعضاً زبان 

از شناخت جلوتر می افتد، نگارنده بر اين باور است 
گسترش دانش و تقسيم کار پس از انقالب صنعتی 
رش��د ش��ناخت و زبان را افزاي��ش داد، نگاهی به 
تخصص ها و واژه ها در تمام س��طوح علوم طبيعی 
بيانگر اين مدعاست- دکتر محمدرضا باطنی زبان 
شناس برجسته کشور عمدتاً از طريق معنا شناسی 

پايه های علمی زبان را در ايران گسترش داد.
 لوريا بر اين باور اس��ت که گفتار انس��ان به مشابه 
کارکردی ارتباطی است اما ساير کارکردهای انسان 
فقط »ارتباط« نيس��ت بلکه ابزار تفکر درون است، 
يعنی تفکر، شناخت را تعميق و اسمان سازماندهی 

ادراک و حافظه را با روشی نو مهيا می کند. 
اس��اس عمده تحول زبان و ذهن در دانش کنونی 
مديون کارهای کلينيکی آسيب های مغزی است، 
اما روانشناس��ان در بخش ه��ای مختلف تخصصی 
خود خدمات ش��ايانی در اين راستا انجام داده اند. 
اما لوريا تاکيد می کند که  روش شناس��ی از ساده 
به پيچيده در کودک اس��ت، يعن��ی ظزفيت ذهن 
)ش��ناخت( و زبان بر اس��اس سن کودک مشخص 
می شود. نوام چامسکی بر اين باور است که قواعد 
عام ش��ناخت زبان را ويژگی ه��ای همگانی هوش 

انسان تعيين می کند.
به عقيده لوريا  زبان و شناخت ماهيت دوگانه رفتار، 
يعنی سازگاری و تغيير را تعيين می کند. دستگاه 
عصب��ی تجمع��ی از بازتاب نيس��ت بلکه دس��تگاه 
عصبی کاماًل س��ازمان يافته اس��ت. اما نبايد تصور 
کرد که زبان با حرکت های حسی و جسمی رابطه 
دارد که در جريان رش��د آموخته می شود )ليکاف 
و طرفداران��ش(. دکت��ر نيل��ی پور از ق��ول ليکاف 
و جانس��ون می گوي��د: توانايی اس��تنباط، تحقيق 
کردن، حل مس��ئله، ارزيابی ک��ردن، نقد، تامل در 
رفتار خود و توانايی ش��ناخت خود و ديگران بدون 
دخالت زبان امکان پذير نيست. دکتر رضا نيلی پور 
می افزايد: به نظر عده ای از دانشمندان علم عصب، 
پايه مطالعه ذهن و مغز انس��ان بر اس��اس شواهد 
تجربی يکی ازويژگی های مهم مطالعه درباره زبان 

و ذهن است.
در اي��االت متح��ده برخ��ی س��عی ک��رده ان��د با 
تصويرب��رداری )M.R.I( از مغ��ز حت��ی با مطالعه 
آس��يب های مغزی نتيجه ای حقوقی گرفته و در 
صورت وجود آس��يب مغزی آنال را از »مس��ئوليت 
کيف��ری« مبری کنن��د، به عبارت ديگ��ر ضايعات 
مغ��زی را نتيج��ه اقدام ارت��کاب اعم��ال مجرمانه 
توصي��ف کنن��د )هرچند ک��ه تاکنون ب��ه نتيجه 
مطلوبی نرس��يدند( يعنی آس��يب های شناختی را 

عامل ارتکاب جرم قلمداد کنند.
برخ��ی نيز در تقس��يم بندی زب��ان معتقد به زبان 
محاوره معمولی، زبان مهارت های علمی و عملی و 

زبان و ادبيات )دکتر نيلی پور(.
ام��ا به نظ��ر نگارنده ک��ه برخی زبان و انديش��ه را 
استقرائی )از جزء به کل( محض دانسته بايد گفت 
که پروس��ه تاريخی زبان ابتدا تکثر گرايی ابتدايی 
ب��ود )چيزی نظي��ر تمثيل دينی از ج��زء به جزء( 
يعنی برای هر ش��يئی که جنبه ی کاربردی داشت 
يعنی اس��تفاده از آن را ش��ناخته ب��ود نام گذاری 
می ک��رد و بين طبيع��ت نمی توانس��ت به طبقه 
بندی دس��ت زند )مثل واژه درخت که شامل انواع 
درختان می شود( تکامل وسايل واسطه )ابزارهای 
توليد( مانند  اس��تفاده از اهرم های مکانيکی )مثل 
چرخ برای کاربرد ارابه( موجب استقراءدر شناخت 
و زبان ش��د، به همين لحاظ هم ويگوتس��کی تکيه 
ب��ر جنبه های تاريخی می کند. متعاقب اين قضيه 
انسان توانست در تقس��يم کار ضمن درک کليات 
پديده، از کل نيز نتيجه گيری جزئی )قياس( کند. 
در اين مرحله زبان و ش��ناخت از مرحله  هيجانی 

به ش��ناخت منطق��ی )آن گونه ک��ه مرحوم دکتر 
اميرحس��ين آريانپور در تقسيم بندی آورد( تبديل 
می ش��ود انس��ان بين خود و طبيعت تفاوت قائل 
شده وهويت انس��انی )من( در قالب واژه ها همراه 
با تکامل ابزارها نس��بت به شناخت محيط محاوره، 
مبادله تجربيات، ختی ش��ناخت تحليلی دست می 
يابد تکامل تاريخی شناخت و زبان قدرت استدالل 
را افزاي��ش داده و تخي��ل از زمين فراتر س��تاره ها 

می رود.
ام��ا در کنار جنبه های تاريخی، آس��يب شناس��ی 
در زبان و ش��ناخت که جنبه معالجه دارو درمانی، 
توانبخش��ی و پزشکی دارد نيز حائز اهميت است و 
علت زيادی در نش��انگان آن )سندروم( دارد- بنده 
قصد ن��دارم نام های انگليس��ی آن را بياورم، فقط 
يك مورد را مثال مي زنم  اما بقيه را خارج حروف 
التين م��ی آورم، اين نش��انگان گاه عقب ماندگی 
ذهنی می آورد و گاه اختالل ديگر به عنوان نمونه 
Aphasia يا زبان پريش��ی که علت گوناگون دارد 
)مثل زبان پريش��ی بيانی و گفتاری( بخشی ديگر 
نظير عدم هماهنگی بخشی از کوتکس مغز با زبان 
شنيداری يا نوشتاری، در خود ماندگی )اوتيسم( و 
نظاير آن که جنبه های زبانی و شناختی را مختل 

می کند. 
در نهایت نتیجه می گیریم:

1- تکامل زبان ريشه تاريخی دارد.
2- ش�ناخت و زبان در يکديگر تاثير متقابل 

دارند.
3- ژن ها صرفًا حامل شناخت و زبان نيستند.
4- ب�ا توجه به پيش�رفت علم ام�کان جلوتر 

بودن زبان از انديشه نيست.
5- جنب�ه های حس�ی- حرکت�ی در دوران 
کودک�ی نقش عم�ده ای در زبان و ش�ناخت 

دارد.
6- زبان صرفًا وس�يله انتقال پي�ام در تعامل 
اجتماعی نيست بلکه تنظيم کننده و سازمان 
دهنده رفتارها و جنبه های شناختی است، به 

عبارت ديگر قدرت بازتوليد را دارد.
7- ب�ر خالف رفت�ار گرايان، زب�ان در تنظيم 
رفتارها بر اس�اس ي�ک سلس�له زنجيره ای 
بازتاب در رش�د شناختی و زبانی کودک موثر 
است )نه يک بازتاب مشروط و يا مطلق کردن 

تداعی محض آن(
8- س�اختار گرايی نوام چامسکی در شرايط 
فعلی پاسخگوی علمی زبان و انديشه نيست .
)مقاله حاضر بيشتر برای عقب ماندگان ذهنی 
و کسانی که مشکل اختالل زبان دارند تقرير 

شده است.(
دکتر المیرا آملی



و  خوب  بچه  اینکه  براي  و  چیست  شدن  دار  بچه  براي  آمادگي 
سالمي داشته باشیم، چه باید کرد؟

بچه دار شدن تنها باردار شدن و به دنيا آوردن کودک نيست. کودکي که پا 
به اين دنيا مي گذارد، حقوقي دارد که بايد رعايت شود.

 وظيفه پدر و مادر اين است که محيطي سرشار از مهر و محبت برايش فراهم 
کنند، از نظر اقتصادي در سطحي باشند تا امکانات اوليه را تهيه و از همه 
مهمتر، خودشان از سالمت کافي برخوردار باشند، تا بتوانند فرزندشان را در 

کمال آرامش و سالمت پرورش بدهند.
 در اين مقاله مي خواهيم شما را با رژيم غذايي سالمي که تاثير به سزايي 

روي سالمت جنين دارد، آشنا کنيم.
يك مادر براي اينکه فرزندي سالم به دنيا آورد، در درجه اول خودش بايد در 
شرايط روحي و جسمي مناسبي باشد. تعديل وزن، کاهش استرس، تنظيم 
رژيم غذايي متعادل و مناسب و ورزش، از مهمترين نکاتي است که يك خانم 
قبل از بارداري بايد رعايت کند. داشتن پدر و مادري سالم، يکي از بزرگ 
ترين حقوق کودک است و پدر و مادر بايد قبل از تصميم گيري براي بچه 

دار شدن، به اين فکر باشند.
چند نکته ي غذایي براي داشتن یک بارداري سالم

به خوردن غذاهاي  اگر عادت  تغيير دهيد:  بهتري  به وضع  را  رژيم غذايي 
خيلي  است  ممکن  کنيد.  ترک  را  عادات  اين  زودتر  چه  هر  داريد،  ناسالم 
اين  اما  باشيد،  داشته  دوست  را  ناسالم  و  کننده  چاق  و  چرب  غذاهاي  از 
خودخواهي است. اگر بعد از باردار شدن نيز به همان شيوه ي نادرست غذا 

بخوريد، مطمئنا روي سالمتي کودکتان تاثير بدي خواهد گذاشت.
بايد بدانيد هر چيزي که مي خوريد، روي رشد و سالمت جنين تان هم اثر 
مي گذارد و ممکن است، برايش ضرر داشته باشد. همچنان که ساختار بدن 
جنين در حال شکل گيري است، سلول هاي مغزي او نيز در حال رشد و 
تکثير هستند و استخوان هاي بدن او نيز در حال ترکيب بندي است. نياز 
مادر هم به مواد مغذي، در اين شرايط چند برابر مي شود. بنابراين قبل از 

اقدام به باردار شدن، حتما روي رژيم غذايي تان دقت داشته باشيد.
مادر باردار بايد از مصرف گوشت و ماهي فرآيند شده، دودي و نمك سود 

شده در تمام دوران بارداري و سه ماه قبل از آن خودداري کند.
چه براي مرد و چه براي زن، غذا و بارداري اهميت زيادي دارد. براي اينکه 
شانس باروري افزايش پيدا کند و براي داشتن يك نوزاد سالم، رژيم غذايي 

نقش بسيار مهمي دارد.
از اين رو محققان توصيه مي کنند، روزانه چند وعده ميوه، سبزي و حبوبات 
بخوريد. غذاهاي سرشار از کلسيم مثل ماست و دوغ و پنير و مخصوصا شير 

ضروري است.
ويتامين  C ، اسيد فوليك، ويتامين E و روي براي شکل گيري اسپرم هاي 
سالم بسيار مهم است.کمبود هر يك از ويتامين ها و مواد معدنی می تواند 
فوليك  اسيد  کمبود  مثال  عنوان  به  بگذارد.  شما  فرزند  روی  مهم  تاثيری 
می تواند مانع شکل گيری سلول های عصبی جنين شده و ناهنجاری های 
بسياری را در کودکتان به وجود آورد. اگر وزنتان زياد است يا چاق هستيد، 
قبل از تصميم گيري براي بچه دار شدن، وزنتان را به حد ايده آل برسانيد.

از اين چند مورد اجتناب کنيد:
- اگر عادت به خوردن چيپس، پفک، غذاهاي آماده و گوشت هاي 
فرآيند شده مثل سوسيس، کالباس، سس و غذاهاي چرب و شور 
احتمال  داده است که  نشان  بگذاريد. مطالعات  را کنار  اين عادات  داريد، 
ايجاد تومورهای مغزی در نوزادان مادرانی که در طی دوران بارداری هفته 

ای يك بار يا بيشتر هات داگ مصرف می کردند بيش از دو برابر است.
- به هيچ عنوان الکل مصرف نکنيد. مصرف مشروبات الکلی به خصوص 
سر  کم،  وزن  در خطر   ، را  مادر،جنين  توسط  بارداری  نخست  ماه  سه  در 
بااليی و عارضه لب شکری قرار می دهد. همچنين  کوچك، شکاف در لب 
و  استعداد  هوش،  کاهش  با  بارداری  دوران  در  الکلی  مشروبات  مصرف 

يادگيری، کودک را از پيشرفت در زندگی و بزرگسالی باز می دارد.

- سر خود دارو نخوريد و اگر سيگار مي کشيد، سيگارتان را ترک 
کنيد. در مادران سيگاری ، بعد از هر بار سيگار کشيدن ضربان قلب جنين 
اثرهای »نيکوتين« روی  دليل  به  زياد  احتمال  به  اين مساله  رود.  باال می 
بدن جنين می شود،  وارد  ناف  بند  از  که  اکسيژن خونی  کاهش  و  جنين 
صورت می گيرد. که باعث فشار به قلب جنين شده و در دراز مدت با تداوم 
مصرف سيگار توسط مادر، منجر به بزرگی قلب جنين و اختالل در اعصاب 
تنظيم کننده جريان خون می شود.در خانم های سيگاری، زايمان زودرس 
غير  زنان  در  مشابه  های  مورد  از  تر  بيش  کودک،  ذهنی  افتادگی  عقب  و 

سيگاری است.
نوزاد شده  به کم خونی  منجر  بارداری  دوران  در   مصرف دخانيات 
اين  به گونه ای که  افزايش می دهد  او  به ديابت را در  ابتال  و خطر 

ريسک تا چهار برار افزايش می يابد.
اما  - زياد قهوه ننوشيد. مقدار کم قهوه ممکن است ضرري نداشته باشد، 
مصرف بيش از دو فنجان آن در روز، روي قدرت باروري تاثير مي گذارد. 
و  شده  جنين  در  استرس  بروز  موجب  تواند  می  قهوه  در  موجود  کافئين 
را زياد کند. همچنين زياده روي در مصرف  باردار  تحريك پذيري مادران 
چاي در دوران بارداري نبايد صورت گيرد، چون چاي داراي مقدار زيادي 
فلوئور است و مصرف اين ماده در حيوانات آزمايشگاهي ناهنجاري هايي را 
در آنها به وجود آورده، عالوه بر اين کافئين موجود در چاي وارد شير مي 
پذيري  تحريك  بي خوابي،  ايجاد  باعث  است  زايمان ممکن  از  بعد  و  شود 

شديد و کج خلقي نوزاد شود.
- اگر چه ماهي هميشه به مادران باردار و زناني که در دوران باروري 
هستند توصيه شده است، اما در نظر داشته باشيد که نوع خوب و 
مرغوب آن را انتخاب کنيد، چون بعضي از انواع ماهي ها که از دريا تهيه 
می شوند حاوي جيوه  زيادي است و اين مي تواند براي جنين خطرناک 

باشد.
 جيوه مي تواند در بدن تجمع پيدا کند و حتي تا يك سال در بدن بماند. 
قرار گرفتن در معرض جيوه به ويژه براي جنين در زمان رشد اعضاي داخلي 
بدنش خطرناک است و مي تواند به آسيب عصبي، کليوي و مغزي و همچنين 
ممانعت از رشد منجر شود. بهتر است، هفته اي دو بار ماهي، آن هم از نوع 

بي ضرر و رودخانه ای مثل سالمون و قزل آال استفاده کنيد.
نمک سود  و  دودي  فرآيند شده،  ماهي  و  از مصرف گوشت  بايد   -

شده در تمام دوران بارداري و سه ماه قبل از آن خودداري کنيد.

منبع: نی نی سایت، مردمان، پزشك آنالین

نقش مادر 
در سالمت کودك
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زيبايی درمانی رشته ای است که به تازگی 
در دانشگاه های آمريکا و انگلستان تدريس 

می شود.
تحصيل  رشته  اين  در  که  دانشجويی  به   
می  داده  درمانگری  زيبايی  مدرک  کند 
مشکالت  رفع  به  درمانگران  زيبايی  شود. 
ظاهری صورت و بدن افراد می پردازند تا او 
را زيبا تر جلوه داده و به اين وسيله در وی 

احساس بهتری ايجاد کنند.
از  جمله کارهايی  که زيبايی درمانگران 

آموزش می بينند، عبارتند از:
فرم  صورت،  پوست  پاکسازی  و  ماساژ 
رنگ  بهبود  و  ها  مژه  و  ها  ابرو  به  دادن 
برای  آرايش  نوع  بهترين  تشخيص  آنها، 
آرايشی  مواد  بهترين  معرفی  و  چهره  يك 
کردن  پاک  برای  بهداشتی  های  توصيه  و 
و  ناخن  کاشت  و  مانيکور  صورت،  آرايش 
فرم دادن و طراحی ناخن ها، از بين بردن 
موهای زايد صورت و بدن به وسيله )ليزر، 
عمل جراحی و موم(، ايجاد فرمی زيبا برای 
بدن به وسيله الکترو درمانی )معالجه امراض 
بوسيله حرارت حاصل از الکتريسته(، جوان 
سازی پوست بدون جراحی، برنزه کردن با 

اشعه فرابنفش و اسپری رنگ بر پوست.
 آنها همچنين رفتار مناسب با افراد و روش 
های آرام سازی و ريلکسيشن را نيز فرا می 

گيرند.
درمانگر  زيبايی  يك  دويل«  »کارن  خانم 
در  فردش  به  منحصر  خدمات  با  که  است 
براي  را  ای  تازه  انداز  زيبايی، چشم  زمينه 
ايجاد کرده  معلوليت  دارای  زنان  به  کمك 

است. 
بيماری  نوع  يك  با  پيش  سال  کارن40 
فلج مغزی به نام »خوانش پريشی« متولد 
شده است. نبرد وی برای چيرگی بر چالش 
هايش او را به سمت خلق خدماتی جديد 
سوق  زيبايی  مشاوره  و  درمان  راستای  در 

داده است.
را   2 سطح  درمانی  زيبايی  دوره   کارن 

ترجمه: فاطمه کارگری

 west cheshre دانشگاه  در  موفقيت  با 
او  به  راهنمايش  اساتيد  گذرانيد.    college
زيبايی   های  تکنيك  با  تا  کردند  می  کمك 
جويان  درمان  با   مشاوره  و  مواجه  برای 

نيازمند و خاص آشنا و سازگار شود.
خوب  و  شدن  ظاهر  »خوب  گويد:  می  او 
به نظر رسيدن به انسان احساس بهتری 
افراد  همه  مورد  در  اين  و  بخشد  می 
نبايد  معلوليت  کند.  می  صدق  انسانی 
را  خود  شخص  اينکه  برای  باشد  دليلی 
آراسته نسازد و در زيبا ساختن ناخن ها 
و مدل موهايش کوتاهی کند يا از درمان 
حتی  بماند  بهره  بی  زيبايی  مشاوره  و 
اگرتوجه به اين نکات چالش های زياد تری 

را طلب کند.«
به   کمك  من  »هدف  دهد:  مي  ادامه  کارن 
غلبه  خصوص  در  ويژه  خدمتی  پيشرفت 
برمحدوديت ها وگسترش مهارت ها وتکنيك 
ها برای  داشتن لباس و مدل مويی  زيبا تر 
با  و مطابق  تر  احساسی مثبت  نتيجه   و در 

سبك و سليقه شخصی شما است.«
 او تاکيد مي کند: »من می خواهم به افراد 
آموزش بدهم که چگونه مو ناخن و لباسشان 
را آراسته  کنند و آراستگی را در زندگی شان 

مهم بدانند.«
به  افراد  از  بعضی  که  است  معتقد  کارن   
احتياج  شان  فيزيکی  های  محدوديت  خاطر 
به کمك بيشتری دارندمانند  فردی که روی 
ويلچر است اما اين هرگز به اين معنی نيست 
که او نمی تواند برای خود لباسی شيك و به 

روز بخرد .
بحال  تا  من  که  بين کسانی  :»در  دهد  ادامه مي  او 
آن  و  دارد  وجود  مشترکي  نقطه  ام  داشته  کار  سرو 
اشتياقی است که اين افراد نسبت به يادگيری دارند 
شود  می  حاصل  يادگيری  اين  از  صرفا  که  لذتی  و 
که متاسفانه بسياری از خانم ها شانس درک زيبايی 
درمانی را نداشته اند همه اين کارها به مدد حمايت 
دانشگاهی است که روزی به خود من کمك کرده و 
ابزارهايی را در اختيارم گذاشته تا به کمك آن بتوانم 
آموزش کنترل عزت نفس و خودشناسی را در افراد  

گسترش دهم«.
 bodyخانم کری مارتينز ، دستيار مدير در دانشگاه
سرانجام  به  در  کارن  »تعهد  گويد:  می     works
او  بود.  فرسا  طاقت  بسيار  کاري  اش  دوره  رساندن 
برای رسيدن به اهدافش توانسته بر همه محدوديت 
هايش غلبه کند. ما از او چيزهای زيادی ياد گرفتيم 
.او به ما کمك کرد تا راه ها و تکنيك های زيبايی 
معلول  زنان  معلوليت  با  که  کنيم  کشف  را  زيادی 
سازگار و هماهنگ باشد. او الهام بخشی واقعی است«. 
گويد:  می  الينز  فرد  آقای  منطقه  سرويس  مدير 
»کارن ما را شگفت زده می کند او به خوبی مشکالت 
هم  در  برای  و  داند  می  را  معلول  افراد  روی  پيش 
شکستن محدوديت ها و کاهش دادن تصورات قالبی  

تالش ميکند«.
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آنجلس  لس  کاليفرنيای  دانشگاه  محققان  از  گروهی 
الکترود محرک به فردی که  با استفاده از يك  توانستند 
روی  تا  کنند  کمك  داشت،  معلوليت  پا  دو  ناحيه ی  از 
تردميل بايستد و حرکت کند و پس از اتمام زمان مقرر، 

دوباره به طور اختياری اندام هايش را حرکت دهد. 
وسيله، شبکه عصبی  اين  با  توليد شده  الکتريکی  عالئم 
ستون فقرات را طوری تحريك می کند که نيروی حسی 

پاها، حرکات عضله و مفصل را هدايت نمايد.
اين روش به جای ايجاد انشعاب فرعی در سيستم عصبی 
برای تحريك مستقيم عضالت پا، چرخه اصلی کنترل را 
در قسمت پايين ستون فقرات )زير قسمت آسيب ديده( 
تحريك می کند که باعث ايستادن و قدم زدن می شود.

بيش از 5/6 ميليون نفر در آمريکا به نوعی از فلج اندام ها 
رنج می برند و از اين بين، 1/3 ميليون نفر ضايعه نخاعی 
هستند که اين ضايعه اغلب، منجر به از کار افتادگی کامل 
اندام های تحتانی مانند عدم کنترل مثانه و روده، فقدان 

کارآيی جنسی و واکنش های غيراردای ديگر می شود. 
اين کار تحقيقی که در سال 1980 )1359( با آزمايش 

روی تعدادی از حيوانات آغاز شد، در نهايت نشان داد 
ايستادن  به  قادر  نخاعی  ضايعه  به  مبتال  حيوانات  که 
شدند و تعادل خود را به دست آوردند؛ و می توانستند  
وزن خود را تحمل کنند و قدم های هماهنگ  بردارند؛ 
در واقع فضای بااليی سخت شامه تحريك می شد که 
دورترين نقطه سه غشايی است که مغز و ستون فقرات 

را می پوشاند.
از  تن  چند  اخير  کار  و  تحقيقات  اين  کمك  به 
دانشمندان، مفهوم تحريك شديد »اپی دوراِل« ستون 
از وسيله  اعصاب  تحريك  برای  معرفی شد که  فقرات 
می  استفاده  فراوان  الکترودهای  از  ورقی  شبيه  ای 
کند. هدف اين وسيله، تحريك چرخه کنترل ايستادن 
طوری  است،  فقرات  ستون  پايين  در  برداشتن  گام  و 
نسبتا  و  کند  متعادل  را  حرکتی  و  حسی  فعاليت  که 
جايگزين عالئم از دست رفته در مغز شود و به اعصاب 

فرمان حرکت دهد.
برای بررسی اين عقيده که ابتدا روی مدل های حيوانی 
انجام شد از الکترودی استفاده کردند که معموال برای 
اين  که  حالی  در  رفت.  می  کار  به  کمردرد  درمان 
الکترود تمام قابليت های آزمايش شده روی بسياری 
از حيوانات را نداشت، موجب شد گروه، زيست پذيری 
آزمايش  ها  انسان  در  را  دورال«  »اپی  تحريك شديد 

کند. 
نمونه آزمايشی تحقيق جديد، قهرمان 25 ساله ای است 
از  فلج وی  به  قبل )2006( منجر  پنج سال  که تصادف 
ناحيه قفسه سينه به پايين شد. وی از ناحيه مهره هفتم 
کمر، کامال آسيب ديده بود ولی دوباره توانست کمی حس 

را در پايش احساس کند.
بيمار قبل از وجود کاشت با وسيله محرک »اپی دورال«، 
بيش  مدت  به  را  تحرک  نقص  تمرينی  ی  جلسه   170
از دو سال سپری کرده بود. در اين تمرين ورزشی، کار 
بدن  شد،  می  انجام  فلج  نسبتا  بيماران  روی  توانبخشی 
بيمار روی يك تردميل متحرک به يك قالب آويزان بود 
و در همين حين، درمانگر مجرب مرتبا به دستکاری پاها 

در گام برداشتن مکرر کمك می کرد.
تمرين ها تاثيری روی اين بيمار نداشتند و اين به معنای 
بود. تمرين ها »خط مبنايی«  فقرات وی  سختی ستون 
ثانويه تحريك  تاثير  را مشخص کردند که بر آن اساس، 

الکتريکی بايد اندازه گيری می شد. 
دريافت  حال  )در  بود  قادر  بيمار  وسيله،  کاشت  از  پس 
تحريك الکتريکی و پس از چند هفته از تمرين( خودش 
کند.  تحمل  را  وزنش  و  دهد  قرار  ايستاده  حالت  در  را 
سپس، می توانست به مدت 20 دقيقه بايستد و وزن خود 
و  نگهدارنده  به کمك قالب  توانست  کند. وی  تحمل  را 
های پشت سر هم  قدم  تردميل  روی  درمانگر،  همراهی 

بردارد و به کمك تمرين های تکراری و روزانه و تحريك 
ارادی پنجه، قوزک، مچ و لگن  الکتريکی دوباره به طور 
الکتريکی وجود  تحريك  زمانی که  را حرکت دهد.  خود 
نداشت، بيمار، کنترل ارادی روی اندام های خود نداشت.
را در چندين  بهبودهايی  با گذشت زمان، وی  به عالوه، 
دما  تنظيم  و  شکم  و  مثانه  کنترل  نظير  ارادی،  واکنش 
در  اگر  و  بود  انگيز«  نتيجه »شگفت  يك  که  کرد  حس 
تحقيقات آينده تکرار شود، زندگی بيماران ضايعه نخاعی 

بسيار بهبود خواهد يافت.
اين واکنش های غيرارادی قبل از اينکه هيچ نشانه ای از 
حرکت ارادی وجود داشته باشد، بازمی گردند. اولين بار 
اين موضوع حدود هفت ماه قبل در بيماری مشاهده شد 

که تحريك »اپی دورال« دريافت می کرد.
شکم  و  مثانه  واکنش  به  حتی  است  ممکن  عامل  اين 
بيمارانی کمك کند که قدرت تحمل تمرين بدنی سخت 
را ندارند )مانند قهرمانی که قبل از تصادف، شرايط بدنی 

بسيار خوبی داشت(.
دانشمندان کامال مطمئن نيستند چگونه اين واکنش ها 

دوباره بازمی گردند يا در حقيقت چگونه کنترل واکنش 
از طريق اين روند احيا می شود. ممکن است  غيرارادی 
که  کند  فعال  دوباره  را  اتصاالتی  الکترودها،  با  تحريك 
ساکن بودند يا رشد اتصاالت جديد را تحريك می کردند. 
به احتمال زياد، سازماندهی مجدد مسيرهای عصبی زير و 

يا شايد باالی محل صدمه ديده صورت می گيرد.
قابل توجه اينکه بيمار پس از صدمه، حس کمی در اندام 
اين بدين معنا  های تحتانی خويش احساس مي کرد و 
بود که ستون فقرات کامال صدمه نديده است و اين عامل 

در ميزان بهبود وی تاثير داشت.
کار  به  برای  ديگری  های  راه  دنبال  به  تحقيقاتی  گروه 
گرفتن اين فناوری است. احتماال اين وسيله را در قسمت 
بر  تاثيری  آيا  ببينند  تا  دهند  قرار  فقرات  فوقانی ستون 

بازوها و دست ها و نيز پاها دارد يا خير. 
گروه دانشمندان اظهار اميدواری کردند که روزی افرادی 
محرک  دستگاه  از  بتوانند  هستند،  نخاع  قطع  کامال  که 
تنهايی  به  واکر  کمك  به  و  کنند  استفاده  حمل  قابل 
بايستند، تعادل خود را حفظ کنند و چند قدم بردارند. 
اين گروه معتقد است که اين طرح در درمان ضربه مغزی، 
پارکينسون و ساير اختالالت تاثيرگذار بر عملکرد حرکتی 

مفيد خواهد بود.
ترجمه: معصومه آمِ�دی  ت
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به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات اروپايی اجازه توليد انبوه شبکيه مصنوعی 
را پس از موفقيت اين ابزار در درمان نابينايی بيش از 30 بيمار صادر کردند 

که می تواند نابينايی ناشی از اختالل نادر ژنتيکی را درمان کند.
کاشت  قابل  قطعات  از  استفاده  در  موفقيت  که  باورند  اين  بر  دانشمندان 
الکترونيکی که برای احيای قدرت بينايی به کار می روند، قدمی بزرگ در 
راستای پيشبرد فناوری چشم بيونيکی است، اختاللی که توسط اين شبکيه 
مصنوعی درمان شده است، »رتينوزا پيگمنتوزا« نام دارد که از بين هر چهار 

هزار نفر منجر به نابينايی يك نفر می شود. 
در اين بيماری، سلول های گيرنده نور در شبکيه می ميرند. معموال گيرنده 
های نوری ميله ای که عامل ايجاد ديد سياه و سفيد هستند، تحت تاثير اين 
اختالل قرار می گيرند؛ اما گاهی اختالالت ژنتيکی بر سلول های مخروطی 
شکل و يا تشخيص رنگ فرد تاثير می گذارد. با تحليل تدريجی شبکيه و 
از بين  نيز  بينايی فرد  به مغز،  انتقال تصاوير  برای  از بين رفتن قدرت آن 

می رود. 
شبکيه  و  ها  ميکروتراشه  کاشت  کمك  به  شدند  موفق  تقريبا  محققان 
مصنوعی برای بيماری که به اين اختالل مبتال بود، بينايی نسبی را به چشم 
های وی بازگرداندند و بيمار قادر بود پس از استفاده از عينکی ويژه، بين 

تاريکی و روشنايی تفاوت قائل شود. 
با اين حال، اکنون اين ابزار بسيار گران است و بيماران می توانند با پرداخت 
50 هزار يورو آن را تهيه کنند. همچنين، آموزش استفاده از اين ابزار 10 
هزار يورو هزينه در بر خواهد داشت. اما شرکت »سکوند سای« که ساخت 
اين ابزار را به عهده دارد، اميدوار است توليد انبوه آن منجر به پايين آمدن 

قيمت ها شود. 
در فناوری جديد که »آرگوس تو« )به معنی تيزبين( نام دارد، 60 الکترود 
به شبکيه چشم بيمار پيوند زده می شود و اين الکترودها با عصب بينايی 
ويژه که شيشه  عينکی  از  استفاده  با  بيمار  کنند، سپس  برقرار می  اتصال 
های تيره دارد و دوربينی بر روی آن نصب شده است، عالئم دريافتی را به 

الکترودها ارسال می کند. 
با استفاده از اين فناوری، افراد مبتال به اين نوع اختالل بينايی می توانند 
را به شکل ساده  از قبيل درهای ورودی و خروجی  موقعيت های مختلف 
و بدون جزئيات مشاهده کنند. در ابتدا فرد مبتال بايد تحت عمل جراحی 
قرار گيرد تا پزشکان بتوانند الکترودها و گيرنده های راديويی را که وظيفه 

تحريك سلول های شبکيه را به عهده دارند، در چشم بيمار قرار دهند. 
بر اساس گزارش بی بی سی، پس از آن بيمار می تواند با استفاده از دوربين 
نصب شده در عينك، نور، حرکت و رنگ را ببيند و حتی قدرت ديدن اجسام 

بزرگ و حروفی که با ابعاد بزرگ نوشته شده اند را به دست خواهد آورد. 

درمان 30 نابینا با 
شبکیه مصنوعی در اروپا

  QualiWORLDافزار نرم  معرفی  به  قبل  شماره  دو  در 
پرداختيم و گفتيم  که اين نرم افزار امکانات جايگزينی مانند 
صفحه کليد و موس را برای افراد با کم توانايی جسمی فراهم 
می کند و همچنين در ايجاد ارتباط کالمی به آنها کمك می 
کند. به عالوه، اين نرم افزار قابليت انجام کارهای اينترنتی، 
استفاده از تلفن و فکس، تماشای تلويزيون و گوش دادن به 
راديو، انجام بازی های کامپيوتری و همچنين امکان کنترل 
تخت خواب  ها،  )مانند چراغ  خانه  الکتريکی  های  دستگاه 
را   .).. و  اتوماتيك، آالرم ها، سنسورها  الکترونيکی، درهای 

نيز در اختيار افراد کم توان جسمی قرار می دهد. 
الزم به ذکر است قيمت نسخه پايه  اين نرم افزار در حال 
البته    . است  تومان  ميليون  نيم  و  يك  حدود   در  حاضر 
به صورت  را    QualiWORLDافزار نرم  توانيد  شما می 
مورد  رايگان  طور  به  روز  سی  مدت  به   )trial( امتحانی 

استفاده قرار دهيد.
 نسخه  امتحانی را می توانيد از سايت زير دانلود کنيد.

http://www.technologyforabetterlife.com
پس از نصب اين نرم افزار بر روی کامپيوتر شخصی خود، 
سخت-افزارهای  به  احتياج  آن  امکانات  از  استفاده  برای 
داريد.  نيز  اپتيکال  مانند ميکروفون، وب کم، موس  جانبی 
پس از آن می توانيد از امکانات اين نرم افزار برای انجام بهتر 
ارتباطات و اطالعات  از فناوری های  امور روزانه و استفاده 

بهره ببريد.
الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی کامپيوتر- نرم افزار

  QualiWORLD
برای دستیابی معلوالن 
به فناوری ارتباطات و 

اطالعات )3(
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برنامه  »حس ششم« چندين عملکرد مختلف را که نشانگر مفيد بودن، عملی بودن، و منعطف 
بودن اين سيستم است را تحقق می بخشد. برنامه  ی نقشه  ی کاربردی اين سيستم به کاربر 
اجازه می دهد از روی نقشه  ای حرکت کند که با استفاده از حرکات دست روی نزديکترين 
سطح ممکن نمايش داده می شود؛ شبيه حرکاتی که توسط سيستم های لمسی چندگانه ايجاد 
می شوند و به کاربر اجازه  می دهد به وسيله  ی حرکات مبتکرانه  ی دست به عقب يا جلو زوم 
کند و يا حرکات چرخشی دهد. برنامه طراحی به کاربر اجازه می دهد تا با تعقيب حرکات نوک 
انگشت اشاره ، روی هر سطحی طراحی کند. حس ششم، حرکات بدون دست کاربر )حاالت 
بدنی( را نيز تشخيص می دهد. برای مثال، سيستم حس ششم با تشخيص حرکات »از قبل 
تعيين شده«، نوعی دوربين حرکت شناس خلق می کند که از صحنه  هايی که کاربر نگاهشان 

کرده است، عکس بگيرد. 
کاربر می تواند کنار هر سطح يا ديواری توقف کند و عکس هايی را که گرفته است به سرعت 
با استفاده از حرکت انگشت اشاره،  ورق بزند. همچنين، حس ششم به کاربر اجازه می دهد 
به عنوان دستورالعمل های تعاملی  نمادها را  يا نشان هايی را در هوا رسم کند و آن  نمادها 
تشخيص دهد. برای مثال، کشيدن نماد ذره بين، کاربر را به بخش برنامه  اصلی نقشه می برد،  

يا ترسيم عالمت @ به کاربر اجازه  بررسی ايميل هايش را می دهد. 
همچنين، سيستم حس ششم، تعداد اجسام فيزيکی را که کاربر با آنها در حال تعامل است، 
زياد می کند؛ و اين کار را با انعکاس اطالعات بيشتر درمورد موضوعاتی انجام می دهد که نور 
رويشان افتاده است. برای مثال، يک روزنامه می تواند اخبار ويديويی زنده را نشان دهد و يا 
اطالعات ديناميکی می توانند روی يک تکه  کاغذ معمولی به نمايش درآيند. ادای ترسيم يک 

حلقه دور کمر کاربر نيز انعکاس  دهنده  ی يک ساعت آنالوگ است. 
هزينه ساخت سيستم الگويی فعلی، حداکثر 350 دالر است. 

ترجمه: شيوا مقانلو         

کامپیوتری  دهنده  ارتباط  نوعی  ششم«  »حس 
است که با ایما و اشاره کار می کند و می توان 
جهان  دیجیتالی،  اطالعات  با  و  پوشید؛  را  آن 

فیزیکی اطراف ما را غنی ترمی کند. 
»حس ششم« به ما اجازه می دهد با استفاده از 
اطالعات  این  با  هایمان،  حرکات طبیعی دست  

در تعامل باشیم.
ما طی بیش از میلیون ها سال تکامل یافته ایم 
که   زماني  و  کنیم.  را حس  پیرامونمان  تا جهان 
با چیزی، شخصی، یا مکانی مواجه می شویم به 
مورد  در  اطالعاتی  مان،  پنجگانه   کمک حواس 
در  ما  به  اطالعات  این  و  کنیم  می  دریافت  آن 
تصمیم گیری و انتخاب حرکت مناسب کمک می 
کند. اما قطعا، مفیدترین اطالعاتی که می توانند 
به  کنند،  مان  کمک  صحیح  تصمیمات  اخذ  در 
پنجگانه  حواس  توسط  خود  به  خود  صورت 
ها  داده  دیگر،  عبارت  به  شوند؛  نمی  دریافت 
چیز  هر  درمورد  بشر  که  دانشی  و  اطالعات  و 
جمع آوری می کند به شکلی روزافزون و توسط 
دستگاه های متصل به کامپیوترها در درسترس 

قرار گرفته اند. 
گرچه کوچک کردن ابزار کامپیوتری به ما اجازه 
داده است تا کامپیوترهایمان را در جیب هایمان 
دیجیتالی  دنیای  به  دائما  را  ما  و  کنیم  حمل 
ارتباطی  خط  هیچ  اما  دارد،  می  نگه  متصل 
مستقیمی میان ابزارهای دیجیتالی ما و تعامالت 
مان با جهان فیزیکی پیرامون وجود ندارد. یعنی 
نمایش اطالعات به شکل سنتی روی کاغذ و یا به 
شکل دیجیتالی روی صفحات مخصوص، محدود 

می ماند. 
شکاف،  این  روی  ششم«  »حس  راستا   این  در 
پلی می زند و اطالعات دیجیتالی و غیرملموس 
را به دنیای ملموس و محسوس وارد می کند و 
به ما اجازه می دهد به وسیله دست ها و حرکات 

طبیعی با این اطالعات تعامل داشته باشیم. 
و  واقعیت  با  اطالعات  ادغام  با  ششم«  »حس 
ما،  شخصی  کامپیوتر  به  جهان  کل  تبدیل  با 
اطالعات را به سرعت از بند محدودیت رها می 

کند.
نمونه اولیه ی »حس ششم« شامل یک پروژکتور 
جیبی، یک آینه و یک دوربین است. این عناصر 
سخت  افزاری درون یک ابزار پوشیدنی و قابل 
حمل به هم وصل می شوند. هم پروژکتور و هم 
جیب  درون  سیار  کامپیوتری  ابزار  به  دوربین 

کاربر وصل هستند.
می  بازتاب  را  دیداری  اطالعات  پروژکتور  این 
و  دیوارها  و  از سطوح  تا  دهد  می  اجازه  و  کند 
اجسام  عنوان  به  مان  اطراف  فیزیکی  اجسام 
با  دوربین  حال،  همان  در  کنیم؛  استفاه  واسطه 
بصری،  و  کامپیوتری  های  تکنیک  از  استفاده 
اجسام  نیز  و  کاربر  دست  های  حالت  و  ژست 
فیزیکی را تشخیص می دهد و دنبال می کند. 
برنامه ی کامپیوتری نیز اطالعات ویدیویی را که 
توسط دوربین گرفته شده است را پردازش می 
کند و مکان عالئم رنگی در نوک انگشتان کاربر 
را با استفاده از تکنیک های ساده  ی کامیپوتری 
و بصری دنبال می کند. حرکت و نظم این ردیاب 
به  که  شوند  می  تعبیر  حرکاتی  به  بصری  های 
واسطه  برای  دوسویه  های  دستورالعمل  عنوان 
نیز  ردیابی  قابل  انگشتان  تعداد  کنند.  عمل  ها 
می  محدود  بصری  های  ردیاب  تعداد  توسط 
و  تعامالت  ششم  حس  ترتیب،  این  به  شوند. 
روابط لمسی چندگانه و چندکاربری را نیز ممکن 

می کند.
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انگشتری به شکل خودکار 

اين خودکار شگفت  انگيز بر اساس ساختار اندام انسان طراحی شده 
آرتروز  از  ناشی  انگشتر، دردهای  اين  باشد.  تا مناسب دست  است 
دست را کاهش می  دهد و با کم کردن تنش وارده برانگشتان و مچ 
دست در هنگام نوشتن، کمك می  کند تا از گرفتگی عضالت شخص 

استفاده  کننده جلوگيری شود. 
محکم  به  نياز  اشاره،  انگشت  برای  گاهی  تکيه   ايجاد  با  ابزار  اين 
گرفتن خودکار با سه انگشت را حين نوشتن برطرف می نمايد و 

باعث مي شود روی انگشت ميانی پينه به وجود نيايد. 
همچنين، اين خودکار خستگی ناشی از نوشتن را کاهش می  دهد 
نگارش  ی  وسيله   اين  می  شود.  بهتر  فرد  خط  دست  بنابراين،  و 
به  اشتغال دارند، عالی است،  نوشتن  به کار  برای همه کسانی که 
ويژه برای افرادی که از آرتروز دست يا سندرم تونل مچ دست رنج 

می برند، بسيار مفيد است. 
کودکانی که کنترل کمی روی حرکات ظريف دارند نيز می  توانند 
و سفيد  اين خودکار در دو رنگ سياه  ببرند.  بهره  اين خودکار  از 
موجود است؛ خودکارهای سياه دارای جوهرهای سياه يا آبی هستند 
و خودکار سفيد فقط جوهر مشکی دارد. جوهر اضافی نيز برای پر 

کردن مجدد خودکار ارائه می  شود.

تایپ یاِر صفحه کلید 

تايپ يار به افرادی که توانايی دست آنها کاهش يافته است، کمك می  کند 
تا کليدهای رايانه، ماشين حساب و تلفن را با دقت فشار دهند. 

فشارنده کليد به کليدهای دستگاه آسيب نخواهد زد. همچنين، اين دست 
يار را می  توان برای ورق زدن يا فشردن دکمه ی مايکروفرها يا هر وسيله 

ديگری که نياز به فشردن دکمه دارد، استفاده کرد. 
طول کلی اين وسيله 18,75 سانتی  متر است. تايپ يار از يك دستبند 
پالستيکی سخت که دور دست می  لغزد و يك ميله فلزی متصل به آن 
که سر الستيکی دارد، تشکيل شده است. اين وسيله کمکی برای هر دو 

دست قابل استفاده است.

اين وسيله  ی پالستيکی سبك وزن برای افرادی مناسب است که در 
دست يا انگشتان هنگام خوردن، نوشتن، پيرايش کردن و انجام ساير 
فعاليت های روزانه دچار معلوليت هستند. همچنين برای افرادی که 
مبتال به آرتروز دست هستند يا انگشتان قطع شده يا دستان گچ گرفته 

دارند نيز، ايده آل است. 
اين وسيله در دست گرفتن خودکار، مداد، تيغ، مسواک يا ساير ابزارها 
را راحت  تر می کند و می  توان آن را همراه با ساير کنترل های نصب 
شده روی صندلی چرخدار الکتريکی استفاده کرد. قطر اين وسيله هفت 
و نيم سانتی  متر است و سوراخی به قطر 75 صدم سانتی  متر در مرکز 
آن وجود دارد. يك انتهای آن صاف است تا از غلتيدن آن جلوگيری 
ای که  بزرگ در يك سمت، دسته هر وسيله  پيچ شستی  شود. يك 

درون سوراخ قرار داده  شود را نگه می  دارد.
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با  الکترونيکی  با  نطق بردار، نخستين دفترچه يادداشت  درک بريل همراه 
صفحه کليد استاندارد مانند صفحه کليد رايانه است که يادداشت  برداری و 

سرگرمی را در يك بسته عرضه می  کند. 
اين وسيله ی قدرتمند تمام اين اعمال را انجام می  دهد: يادداشت  برداری، 
پردازش واژه، رايانگاری، مرورگر وب، اجرا کننده ی موسيقی و ضبط کننده 
ديجيتال صدا. اين وسيله به افراد نابينا و کم بينا کمك می کند تا با صفحه 
کليد استاندارد تايپ نمايند و نيز يك نمايشگر بريل در اين دفترچه يادداشت 

الکترونيکِی فشرده و قابل حمل تعبيه شده است. 
درک بريل همراه با  نطق بردار به 32 سلول بريل و خروجی صدا مجهز است. 
از آنجا که وزن آن حدود 924 گرم است، می  توان به آسانی آن را حمل کرد 
و نگرانی برای درد شانه ناشی از حمل رايانه  های همراه يا دفترچه يادداشت 
هشت  بريل،  درک  همراه  عالوه،  به  ندارد.  وجود  سنگين  الکترونيکی  های 
گيگابايت حافظه جانبی نصب شده، يك مبدل AC و کيف حمل سفارشی 

همراه وجود دارد. 
سایر ویژگی ها:

ـ کاربرد آسان
اين وسيله با ساختار منوی مشابه با ويندوز مايکروسافت طراحی شده است 

و استفاده از آن برای مبتدی ها بسيار آسان است. 

ـ بلوتوث نصب شده به همراه اینترنت با سیم و بی 
سیم

با اين وسيله امکان اتصال بلوتوث و دسترسی به اينترنت پرسرعت بدون نياز 
به اضافه کردن مبدل ها وجود دارد. 

 IEEE سيم:  بی  شبکه  شده(،  )نصب   100Base-T/10 اينترنتی:  اتصال 
b/g 802,11 )نصب شده(، اتصال بلوتوث )نصب شده(.

ـ تنوع در برنامه های نرم افزاری

مديريت پوشه  ها، پردازش واژه )مانند قالب بندی پيشرفته(، مديريت زمانی، 
 FM، Daisy player، راديو ،MSN مديريت نشانی ها، رايانگار، پيام  رسان
media player، ماشين حساب علمی، ساعت هشداردهنده، کرونومتر و 

برنامه  های ديگر.

VGA ـ کارت گرافیكی
می  توان با استفاده از پورت VGA به يك صفحه نمايش خارجی يا پروژکتور 

متصل شد و برای يك جمع بزرگ صحبت کرد.

 )GPS( ـ سامانه موقعیت  یاب جهانی
برنامه  يك  می  تواند   )GPS( جهانی  موقعيت  ياب  سامانه  کشور،  به  بسته 
باشد. مشخصات آن بدون اطالع قبلی در معرض  اين وسيله  انتخابی برای 

تغيير است.

ـ حافظه جانبی نصب شده هشت گیگابایتی
نيازی نيست برای ذخيره داده  ها، حافظه جانبی را با خود حمل کرد. اين 
وسيله هشت گيگابايت حافظه دارد که فضای کافی برای ذخيره سندها، داده 

 ها، موسيقی و چيزهای ديگر در اختيار فرد قرار می  دهد.

 media player MP3 و  ـ ضبط واضح صدا به صورت 
قدرتمند

مستقيما صدا را به صورت فايل MP3 ضبط می  کند. چون اندازه فايل با 
قالب MP3 کوچك است، به راحتی می  توان يك سخنرانی دو ساعتی را 
ضبط کرد. همچنين، با استفاده از عملکرد ميکروفون داخلی نصب شده روی 
اين وسيله می توان مستقيما از يك دستگاه ديگر ضبط کرد. عالوه بر ضبط 
 FM، Daisy player، media player راديو  مانند  عملکردهايی  صدا، 

وجود دارند که می  توان آنها را با دکمه  های مختص صدا کنترل کرد.

درك بریل همراه با  نطق بردار 
و اجرا کننده ی موسیقی 
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