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  در خبرها آمده بود، رئیس سازمان بهزیستی کشور در نخستین 
معلوالن  فعال  نهاد  مردم  سازمانهای  کشوری  تشکل  انتخابات 
نهادهای  های  ظرفیت  از  »استفاده  اند:  داشته  اظهار  کشور، 
قرار گرفته است  ما  اختیار  بزرگی است که در  غیردولتی فرصت 

و باید به طور کامل و صحیح از آن استفاده کنیم.«
جای  سو  یک  از  آن  متعالی  اهداف  و  نشست  این  برگزاری       

خوشحالی داشت و از سوی دیگر جای تاسف!
به  یا  و  کشوری  انجمن  است  قرار  که  جهت  بدین  خوشحالی 
در  مردمی  سازمانهای  تا  شود  تشکیل  تشکلها  شبکه  تعبیری 
داشته  رویه  وحدت  دولت،  متعارف  و  مستقیم  حمایتهای  سایه 
نهاد  مردم  انتخاب سازمانهای  در  که  بابت  این  از  تاسف  و  باشند 
مشخصی  مالکهای  آن  اساس  بر  تا  نگردید  صادر  دستورالعملی 
اتفاقی که در  گیرد.  قرار  نهاد مدنظر  انتخاب تشکلهای مردم  در 
سنوات اخیر در بسیاری از مباحث معلوالن خودنمایی کرده است.

به مدیران کل  اختیار  تفویض  که   نشان می دهد  ها  بررسی       
بهزیستی استانها در بررسی عملکرد،  انتخاب و معرفی تشکلهای 
کشوری  تشکل  انتخابات  نخستین  در  حضور  جهت  استانی 
سازمانهای مردم نهاد فعال معلوالن کشور در برخی موارد به اعمال 
سلیقه در این فرایند منتهی گردیده و برخی تشکلهای شایسته 
از  قانونی خود،  و  به حق  و درخواستهای  دلیل صراحت سخن  به 
امکان حضور در تشکل کشوری حذف و بالطبع از زنجیره مشارکت 

عمومی نیز محروم مانده اند. 
     فلذا شایسته است تا سازمان بهزیستی کشور با تاملی عمیقتر، 
از تشکلهای فعال کشور و بررسی اهداف  ضمن فراخوان عمومی 
ضمن  برگزیده،  سازمانهای  از  دعوت  با  سازمانها،  این  عملکرد  و 
برگزاری کالسهای آموزشی و نشستهای تخصصی، زمینه ساز یک 
گردیده  اجتماعی  پایدار  توسعه  در  شگرف  تحول  و  سالم  رقابت 
و نهادهای مردمی را در تصمیمات سازمانی دخیل نماید تا ضمن 
استفاده کامل و بهینه از ظرفیت های نهاد های غیر دولتی، فرصت 
را غنیمت شمرده و با اعتقاد بر این باور که »مشارکتهای مردمی 
صرفًا به جلب مساعدتهای مالی خالصه نمی شود« با بهره گیری 
محرومیتهای  کاهش  جهت  مناسب  بستر  تشکلها،  این  توان  از 

معلوالن را فراهم آورد. 
     در خاتمه به نقل از جناب آقای دکتر هاشمی ریاست محترم 
سازمان بهزیستی کشور به ذکر سخنی از شهید رجائی در مورد 

خدمتگزاران سازمان بهزیستی بسنده می کنیم که فرموده اند: 

شما تیماردار كسانی هستید كه كسی صدایشان را نمی شنود

سازمانهای مردم نهاد
 فرصتها و تهدیدها

سید اکبر حسینی 
       عضو شورای سردبیری 

peyk@irantavana.com
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رقیه بابایی
کاشف به عمل آمد که...

هیچکس مقصر نیست!

عده زیادی از معلوالن استان قزوین سال هاست 

با  و  توانا  معلولین  كانون  همت  به  ماه  هر  كه 

برای  استان  این  احمر  هالل  جمعیت  همکاري 

اعضای مصنوعی مورد  و ساخت  تعمیر  تعویض، 

تهران  استان  احمر  هالل  جمعیت  به  خود  نیاز 

)واقع در خیابان ولیعصر، خیابان شهید یاسمی( 

اعزام می شوند و اعضای مصنوعی خود را طبق 

نظر كارشناسان این مركز تهیه می كنند.

این عزیزان در مرداد ماه گذشته  پس از آخرین 

پروتزهای  ساخت  و  تهیه  منظور  به  كه  باری! 

خود به این مركز مراجعه كردند با دفتر ماهنامه 

نامتعارف  افزایش  از  و  گرفته  تماس  توانا  پیک 

كه  كردند  اعالم  آنها  كردند.  شکایت  ها  قیمت 

این مركز دیگر مانند سابق نیست و ادعا كردند 

كه در جواب اولین سوالی كه برای راهنمایی از 

پرسنل می پرسی در پاسخ می شنوی كه  اول 

یک فیش4هزار تومانی به حساب واریز كنید بعد 
بیایید.

كه  مطالب  این  بیان  با  كننده  مراجعه  دوستان 

قیمت اعضای مصنوعی در این مركز بسیار گران 

شده و هیچ كس به این مسئله پاسخ گو نیست 

و مددكاران سازمان بهزیستی هم اعالم كرده اند 

قیمت اعضای مصنوعی هر قدر هم كه گران شده 

باشد این سازمان بیشتر از100هزار تومان آن را 

نخواهد پرداخت خواستار این شدند كه ماهنامه 

پیک توانا مسئله را بررسی و علت را از مسئوالن 
مربوطه جویا شوند.

این  تقاضای  دنبال  به  توانا  پیک  خبری  گروه 

وعده  قبل  شماره  در  كه  آنچه  طبق  دوستان 

شده بود با مدیركل سازمان جمعیت هالل احمر  

محترم این مركز مرتبط شد تا علت این افزایش 

قیمت های ناگهانی آن هم به این سرعت و با این  

اختالف زیاد نسبت به قبل و بدون اطالع رسانی 

را جویا شود كه البته این مسئول محترم حاضر 

به پاسخ گویی به سواالت خبرنگار پیک توانا نشد.
 

از این رو خبرنگار پیک توانا با روابط عمومی این 

برای  طریق  این  از  تا  شد  وگو  گفت  وارد  مركز 

دوستانی كه پیگیری این مسئله را به ما سپرده 

بودند كسب اطالع كند. گفت و گوی زیر حاصل 

از  تن  چند  با  توانا  پیک  خبر  سرویس  ارتباط 

كاركنان جمعیت هالل احمر است.
بخوانید.

لوازم  قیمت  افزایش  علت  توانا:  پیک   

از  معلوالن  توانبخشی  كمک  و  توانبخشی 

جمله ارتِز، پروتز، بریس و... چیست؟

كاركنان هالل احمر:  این افزایش قیمت ها  به 

این صورت نیست كه قسمت توانبخشی جمعیت 

آنها را یکدفعه اعمال كرده باشد ما هم مثل خود 

شما اطالع زیادی نداریم فقط این را می دانیم كه 

بخشنامه از ریاست جمهوری بوده است.

ها  قیمت  كه   است  مدت  چه  توانا:  پیک 
افزایش یافته اند؟

از وقتی  كه یارانه ها را  كاركنان هالل احمر: 

حذف كردند قیمت ها افزایش یافت؛ حتی برای 

خودمان. قبال ما كاركنان این مركز می توانستیم 

در مركز به صورت رایگان معاینه شویم اما االن 

هر یک از ما اگر  بخواهیم در مركز معاینه شویم 

موضوع  این  كنیم.  پرداخت  تومان  4هزار  باید 

سراسری است از زمانی  كه یارانه ها را برداشتند 

افزایش دادند. االن وقتی  را  همینطور قیمت ها 

كه جانبازان عزیز به مركز می آیند خود ما واقعا 

شرمنده آنها می شویم وقتی می بینیم كه آنها 

باید قیمت های زیاد پرداخت كنند البته این را 

دیگر  مراكز  با  را  اینجا  اگر  بگوییم  شما  به  هم 

مقایسه كنید  نسبت به مراكز خصوصی و مراكز 

دیگر باز می بینید كه قیمت های اینجا از نصف 

به  شما  دانیم  نمی  است  كمتر  هم  آنها  قیمت 

دیگر  مراكز  اما  نه  یا  اید  رفته  هم  دیگر  مراكز 

قیمت بریس اینجا را چند برابر می دهند تازه آن 

هم بدون كیفیت. موادی كه در این مركز كار می 

شود آلمانی است و جنس نامرغوب نیست.
 

پیک توانا: آیا طی  بخشنامه ای كه می فرمایید 

از دفتر ریاست جمهوری آمده به مركز اعالم شده 

كه قیمت ها را افزایش بدهد؟

كاركنان هالل احمر: تقریبا چنین حالتی است 

و  اجناس  همه  قیمت  وقتی  حال  هر  به  دیگر. 

خدمات باال می رود مسئوالن اینجا هم به ناچار  

مجبور می شوند  قیمت بعضی از محصوالت را 
باال ببرند.

عنوان  هرگز  كه  جمهوری  ریاست  دفتر  البته 

كه  وقتی  اما  ببرید  باال  را  ها  قیمت  كند  نمی 

ولی  آمد  می  میلیون   30 قبال  توانبخشی  برق 

االن شده200 میلیون ناخواسته مسئولین چنین 

كاری را می كنند و آنها هم این را از مسئوالن 
می خواهند.

چندی  كنیم  می  عرض  شما  به  محرمانه  ما 

بودند  پیش حتی مسئوالن مركز تصمیم گرفته 

كه قسمت توانبخشی را جمع كنند. البته نه به 

بلکه می  این معنی كه كل مركز را جمع كنند 

خواستند مركز را به بخش خصوصی واگذار كنند.

و  بیاید  مركز  به  كسی  خواهد  نمی  دلمان  ما   

دست خالی برگردد قبال اگر كسی می آمد  كه با 

مشکل روبرو بود خود همکاران جمع می شدند 

و كمکش می كردند ولی در چند سال گذشته  

به خاطر تحریم هایی كه ایران با آنها مواجه شد 

نیامد و مسئوالن مجبور  ما  به دست  اولیه  مواد 

می شدند اعضای مصنوعی را كه قبال ظرف مدت 

بدهند،  تحویل  را 6ماهه  آماده می شد  ماه  یک 

پس هیچ كس مقصرنسیت.
 

البته به اعتقاد عده زیادی از معلوالن و كاركنان 

استان  تهران و چند  احمر  مراكز جمعیت هالل 

در  كننده  نگران  اوضاع  این  دیگر  شهرستان  و 

جمعیت هالل احمر از زمان پایان ریاست دكتر 

ابوالحسن فقیه و آغاز مدیریت بعدی بود، هرچند 

كه  هستند  ها  یارانه  اصلی  مقصر  احتماال  كه 

ناگهانی هوس كردند هدفمند شوند.

کاشف به عمل آمد که شما شاغلید...

درآمدتان هر چقدر که می خواهد باشد!

گناباد  بهزیستی  رئیس  قول  از  توانا  پیک  قبلی  در شماره 

بهزیستی  مددجویان  از  حمایت  اشتغال،  ایجاد  خواندیم: 
است.

“علی ستوستر” با بیان این مطلب عنوان كرده بود ایجاد اشتغال 

بهترین مسیر و روش حمایتی از مددجویان بهزیستی به شمار می 

رود و در همین راستا بالغ بر120 نفر اشتغال ایجادی و تثبیتی در 

سال گذشته داشته ایم.

برای  به طرح تسهیالتی سازمان  اشاره  با  بهزیستی گناباد  رئیس 

به  را  سازمان  پوشش  تحت  و  معلول  افراد  كه  صنایع  صاحبان 

به  برای  كارفرمایان  تشویق  بود:  كرده  اظهار  كنند  می  كارگیری 

كارگیری نیروی انسانی مورد نیاز از جامعه مددجویان بهزیستی 

یکی از اهداف سازمان بهزیستی در راستای امنیت شغلی و پایداری 

اشتغال ایجاد شده برای مددجویان و معلوالن است.

در پی اعالم این خبر از سوی رئیس بهزیستی گناباد با او تماس 

گرفتیم تا از جزئیات شغل های ایجاد شده و نحوه پرداخت سهم 

بیمه كارفرما در این شهرستان مطلع شویم.

 رئیس بهزیستی گناباد در مورد اینکه شغل های ایجادی چیست 

و نحوه ایجاد آنها چگونه است گفت: منظور من در این خبر فقط 

گناباد نبود بلکه همه استان هایی بود كه در حال حاضر شغل های 

جدیدی را توسط اداره كار ثبت می كنند، ماهم داریم همین كار 

را می كنیم و شغل هایی كه ایجاد كرده ایم را به ثبت می رسانیم، 

در این روش اداره كار فقط مد نظر نیست كه قانون كار شامل آن 

شغل ایجاد شده بشود و حقوق را تعیین كند بلکه در این روش 

فرد هر چقدر حقوق )با هر مقدار درآمد( بگیرد به عنوان كار جدید 

و درآمد برای او محسوب می شود، حاال درآمد هر چقدر كه می 
خواهد باشد.

گناباد  بهزیستی  آیا  كه  سوال  این  به  پاسخ  در  ستوستر«  »علی 

سهم بیمه كارفرما را پرداخت می كند یا خیر گفت ما 23درصدی 

به  صورت  این  به  را  شود  می  كارفرما  بیمه  سهم  به  مربوط  كه 

قبیل   از  را  مداركش  كارفرما  كه:  كنیم  می  پرداخت  كارفرمایان 

لیست، شناسنامه، كارت ملی و پرداختی ِ بیمه برای ما می آورد 

و ما مدارك الزم دیگر را به آنها اضافه می كنیم و لیست را برای 

استان می فرستیم استان هم پول را برای ما ارسال می كند و ما 

تامین اجتماعی  به سازمان  تقریبا عین همان مبلغی كه كارفرما 

پرداخت كرده است و یا حداقل بین90یا95 درصد آن را به كارفرما 
عودت می دهیم.

ستوستر در پاسخ به این سوال كه آیا بیمه سهم كارفرما در مورد 

همه معلوالن مشغول به كار و به كارفرمایان آنها پرداخت می شود 

گفت: »سال گذشته برای همه افرادی كه مددجوی بهزیستی بوده 

و در سازمان پرونده داشتند چنانچه جایی كار می كردند و كارفرما 

آنها را بیمه كرده بود بین90تا95 درصد سهم بیمه كارفرما را به 

كارفرمایش پرداخت كردیم.«

وی ادامه داد: »این برای خود كارفرما هم اگر بیاید و از ما نیرو 

بگیرد بهتر است، هم كار فرما كارگر ارزان تری به كار می گیرد و 

هم فرد شاغل مي شود؛ ما سال گذشته  برای110 نفر حق بیمه 
پرداخت كردیم.

علی ستوستر ادامه داد: »شغل های ایجاد شده عبارتند از ایجاد 

مهد كودك، پرداخت وام اشتغال، ایجاد دفاتر چاپ و تکثیر،  ایجاد 

گروه های همیار از طریق افراد سرپرست خانوار كه دور هم جمع 

شده و نانوایی راه اندازی كرده اند.

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط 

و بی نیازی هستی دست به دعا برداری.

 جبران خليل جبران
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حق منشی ؟ خبر نداریم

حضوری بیایید شاید امیدی باشد...!
در ای�ن ش�ماره بنا به درخواس�ت ع�ده ای از 

مخاطب�ان  پی�ک توان�ا و ب�ه دلی�ل اینكه بین 

گروه ه�ای مختلف معلوالن،  اف�راد نابینا یكی 

از مظل�وم ترین و آس�یب پذیرتری�ن گروه ها 

هس�تند تصمیم گرفتیم تسهیالتی  كه سازمان 

بهزیس�تی برای ای�ن گروه در نظ�ر گرفته و به 

آنه�ا ارائه می ده�د را در قالب چند س�وال از 

مراكز بهزیستی چند استان و شهرستان كشور 

بپرس�یم و با ارائه پاسخ های دریافتی، متفاوت 

بودن پاسخ ها و عملكردها را )با در نظر داشتن 

این مطلب كه قوانین و دستورالعمل ها در تمام 

نقاط كش�ور یكی اس�ت و عملكردهای یكسان 

هم م�ی طلبد!( به اطالع این دس�ته از عزیزان 
برسانیم.

 باش�د كه این صفحه و موضوعات مطرح ش�ده 

در آن به س�مع و نظر مس�ئوالن عزیز و دلسوز 

كشورمان برس�د و به اقدامی جدی و دلسوزانه 

به  رفع این مشكالت منتج شود.

س��واالت مطرح شده و پاس��خ های مسئوالن محترم 

بهزیستی  از این قرار است. 

1- آی�ا س�ازمان بهزیس�تی تس�هیالتی ب�رای 
نابینایان دارد؟

2- با توج�ه به اینکه افراد نابینا برای تردد در 

شهر و انجام امور خود نیاز به منشی دارند آیا 

س�ازمان بهزیس�تی مبلغی به عنوان حق منشی 

در اختیار نابینایان قرار می دهد؟

3- آیا نابینایان مستمری یا مبلغی برای ایاب و 

ذهاب از بهزیستی دریافت می کنند؟ 

استان یزد، شهرستان یزد:

1- وهلل چ��ه بگویم، حاال نه اینک��ه تمام هزینه های 

فرد پرداخت بش��ود اما این بس��تگی به وضعیت فرد 

نابینا دارد، اینکه نابینای شدید باشد یا خفیف، به هر 

حال بگویید فرد نابینا بیاید تش��کیل پرونده بدهد و 

ما ببینیم فرد هزینه درمان یا چیز دیگری می خواهد 

یا نه، تا ببینیم چه كار می توانیم بکنیم.

2- حق منش��ی را در م��واردی  در قالب كمک های  

موردی پرداخت می كنیم. 

3- هزین��ه ایاب و ذهاب هم تا حدودی پرداخت می 
شود.

استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس:

1- برای این موضوع افراد باید تشکیل پرونده بدهند، 

درخواس��ت كتبی برای رئیس اداره بنویسند، رئیس 

درخواس��ت آنها را به قس��مت توانبخش��ی و بعد به 

كمیس��یون ارجاع بدهد و درصد بینای��ی فرد اعالم 

بش��ود و بعد از ای��ن مراحل فرد  به مرك��ز نابینایان 
مراجعه كند.

 2- م��ن از آیی��ن نامه این مورد اط��الع ندارم فقط 

می دانم كه س��ازمان حق منش��ی یا چیز دیگری به 
نابینایان نمی دهد.

استان همدان، شهرستان همدان:

1- بل��ه ولی برای دریافت تس��هیالت ف��رد اول باید 

درخواس��ت كتبی و آدرس��ش را بدهد و مددكار فرد 

از منزل وی بازدید و وضعیت  زندگی فرد را گزارش 

بدهد و ای��ن مبنای كار همکاران م��ا برای صحت و 

سقم اطالعات فرد می شود.

2- ما از مقررات این حوزه  سر درنمی آوریم.

استان مركزی، شهرستان اراک:

1- بله سازمان ماهیانه 30یا 32 هزار تومان مستمری 
به نابینایان می دهد.

2- حق منشی؟ خبر نداریم.
3- بله

استان لرستان، شهرستان الشتر:

1- فرد نابینا اول باید كمیس��یون بش��ود و بعد برای 

گرفتن تسهیالت تصمیم بگیریم.

2- دیگ��ر ب��ه هیچ معلولی مس��تمری نم��ی دهیم، 

مستمری را داریم حذف می كنیم،  چون افراد دارند 

یاران��ه می گیرن��د.10 درصد مس��تمری افرادی كه 

درحال حاضر از سازمان مستمری ماهانه دریافت می 

كنند را نیز كم  خواهیم كرد مگر اینکه وضعیت فرد 

خاص باشد تازه آن هم نه به طور مقطعی.

 استان گلستان، شهرستان بندرگز:

1- چیز خاصی به فرد نابینا تعلق نمی گیرد.

2-  اگ��ر منظورت��ان حقوق برای نابینایان اس��ت نه 

نداریم. چ��ون افراد برای دریافت حق��وق باید باالی 

50-40  سال داشته باشند.

3-  اگر فرد دانشجو باشد بهزیستی بخشی از هزینه 

دانشگاهش را می دهد اما حقوق و مستمری خیر.

استان گیالن، شهرستان تالش:

1- فرد اول باید كمیسیون بشود بعد.

2- اگر فرد نابینا باشد و دانشجو هم باشد بله.

3- مستمری نه. دیگر به كسی مستمری نمی دهیم 

چون كمبود بودجه داریم اما اگر فرد نابینا دانش��جو 

باش��د قسمتی از هزینه دانش��گاهش را پرداخت می 
كنیم.

استان کرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب:

1- بعد از اینکه فرد درخواست كتبی داد و دركمیسیون 

پزشکی میزان نابینایی اش تشخیص داده شد پرونده 

او تشکیل و سپس خدمات ارائه می شود. 

2-  ارائ��ه خدمات بس��تگی به ش��دت معلولیت فرد 

دارد، به عنوان مثال پرداخت ش��هریه دانشگاه فقط به 

افرادی كه معلولیتشان شدیدتر است تعلق می گیرد و 

معلولیت های خفیف را شامل نمی شود.

3-  ف��رد نابین��ا اول بای��د بیاید مراح��ل را طی كند، 

برادری اش را ثابت كند و ما ببینیم اگر می شود شاید 

مستمری هم به او بدهیم.

استان کهگیلویه و بویراحمد، شهرستان لیکک:

1- اول  بگویید افراد نابینا تقاضا كنند، در كمیسیون 
شركت داده شوند بعد. 

2-  اگر دانشجو باشند و اگر درصد بینایی شان خیلی 

ضعیف باشد شهریه دانشگاه را می دهیم اما مستمری 
نه.

3- مس��تمری نه نمی دهیم، حاال حضوری اگر بیایید 
شاید امیدی باشد.

وظیفه داریم فقر و محرومیت را در کشور 

از بین ببریم و به زندگی این قشر بیشتر رسیدگی 

کنیم. این، وظیفه ی ما و وصیت امام است. 

امام خامنه اي
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نهاد حضور داش��تند از معلوالن موفق توانا و جمعی از معلوالن ش��اغل در دو هیات مدیره و مسئوالن كانون معلوالن س��ازمان و سید محمد موسوی رییس و پایانه ه��ا و معاون��ان و مدیران این بیژنی مدیرعامل سازمان پارك سوارها  در ای��ن همایش كه مهندس حس��ین رفاهی پردیس برگزار شد.س��الن آمفی تئاتر مجتمع تفریحی – ها و هم��کاری كانون معلولین توانا در پارك س��وارها به همت سازمان پایانه تکف��ل كاركن��ان س��ازمان پایانه ها و از كاركن��ان معل��ول و معلوالن تحت نخستین همایش بزرگداشت و تجلیل  ب��ه مناس��بت روز جهان��ی  معلوالن، 
تجلیل شد.

منطقی و  قانونی و عرفی معلوالن مس�ئوالن بای�د به خواس�ت های 
برای افراد به ظاهر س��الم مفید اس��ت و گردهمای��ی ها برای كس��ب روحیه پایانه ها با اشاره به اینکه این جلسات مدیر عامل س��ازمان پارك س��وارها و رسیدگی كنند 

بوسم و اراده پوالدین آنها را سر لوحه با عش��ق و عالقه بزرگ می كنند می و پدرانی ك��ه بچه های معلول خود را قرار بگیرم و از همین جا دست مادران آش��نا ش��وم و در جریان مشکالتشان و خانوادهایی ك��ه فرزند معلول دارند برگزار ش��ود و از نزدیک ب��ا همکاران ای است كه  اصرار داشتم این همایش گفت: »عظمت روح معلوالن به اندازه 
س��المتی قادر به انجام وظیفه هایمان ببینند ما با این همه نعمت و داش��تن خواس��تم دراین جلسه شركت كنند و دهیم و از دوس��تان و همکاران خودم نتوانس��ته ایم وظایف خودمان را انجام معلول فکری هس��تیم چ��را كه هنوز جس��م و جانتان محدودی��ت دارید ما غبطه می خورند گفت: »اگر ش��ما در س��الم به توانایی های معلول جسمی  مهن��دس بیژنی با تاكید بر اینکه افراد كارم قرار می دهم.«

ك��ه م��ا را در برگزاری ای��ن همایش معلولی��ن توانا گفت: »از اعضای كانون وی ب��ا تش��کر از مس��ئوالن كان��ون نیستیم.«

از صمیم قلب از آنها  مراقبت می كنند خانواده هایی كه فرزند معلول دارند و كمک كردند سپاسگزارم و درك باالی 
باید خواس��ت های منطقی اراده ك��رده و وارد اجتماع ش��ده اند و »این گروه قابل ترحم نیستند چرا كه چی��زی از دیگ��ران ك��م ندارند گفت: پایان��ه ها ب��ا تاكید بر اینک��ه معلوالن  مدیر عامل س��ازمان پارك س��وارها و تقدیر می كنم.« اختیارات خود انجام بدهند.«و  قانون��ی و عرفی آنها را در چارچوب  مسئوالن 

معل�والن گل وج�ودی انس�ان ها 
تالش یاد كرد و گفت: »معلولیت یک عنوان مدیری فکور، نو آور و خالق و پر معلولی��ن توان��ا از مهن��دس بیژنی به تکفل آنها ریی��س هیات مدیره كانون از كاركنان معلول و خانواده های تحت   در بخ��ش دیگری از همایش تجلیل هستند

می خواهد به آنها كمک كنند.«یاد می كند و در مناس��بت ها  ازمردم عن��وان افرادی محتاج و نیازمند ترحم  اما متاسفانه صدا و سیما از معلوالن به معل��والن توانایی انجام كاری را ندارند عطا كرده و این به آن معنی نیست كه از انس��ان ها به عنوان اشرف مخلوقات نعمت الهی است كه خداوند به برخی 

پژوهش��ی و برنامه ریزی استفاده می اس��تفاده كرد و از او در امور مدیریتی، كاره��ای یدی و س��اده مانند كارگری می ش��وند كه از معل��ول نمی توان در چگونه رشد كند و افراد جامعه متوجه جس��م اس��ت م��ی داند و م��ی فهمد ش��ود كس��ی كه دچار محدودیتی در گفت: »اگر نگرش افراد جامعه صحیح نگرش مردم  باید تغییر و تصحیح شود  سید محمد موسوی با تاكید بر اینکه 
گل كنند.« »معل�والن  ك��رد:  تاكی��د  با راه اندازی كارگاه ها و اس�تفاده هیچك�س درخواس�ت نمی كند  و نهادی اس�ت كه كمک بالعوض از می ت�وان گفت ك�ه در دنی�ا تنها جمله شروع به كار كرد و به جرات معلولین توانا با اس�تناد و باور این وجودی انسان ها هستند و كانون وی 

 در ای��ن همایش از معل��والن موفق و كنندگان روبرو شد .ادامه داش��ت و با اس��تقبال ش��ركت و تئات��ر و اج��رای برنام��ه های هنری   این برنامه با حضور هنرمندان سینما هایشان را در می آورند.«از معل�والن در رون�د تولید هزینه 
هنرمند تجلیل شد.

نخستین همایش بزرگداشت و تجلیل از کارکنان معلول و معلوالن تحت تکفل کارکنان سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران 
با مشارکت کانون معلوالن توانا برگزار شد. 

باید تغییر و تصحیح شودنگرش افراد جامعه به مقوله معلولیت  

 امام حسین )ع(عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقي.از زندگي خود چندان بهره اي نمي برد: هر کس این پنج چیز را نداشته باشد، 
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ش�اید چند س�ال پیش، درس�ت آن روزی  كه برای اولین بار موضوع هدفمند ش�دن یارانه مطرح شد و سخن از پرداخت  

و حتی روی جزئیات زندگی آنها تاثیر بگذارد.نقدی آن به میان آمد هیچ كس نمی توانس�ت تصور بكند كه این مس�ئله تا چه اندازه می تواند روی معلوالن، زندگی آنها 

اما این مس��ئله اتفاق افتاد؛ روزها گذش��ت، زمان سپری ش��د، دولت و مجلس روی این طرح كار كردند، برنامه ریختند، تحقیق كردند، 

نتیجه گرفتند و نتایج خود را عملی كردند اما هیچ كس توجهی به واقعیت های تلخ و ش��یرین زندگی معلوالن نکرد، ش��اید هم كرد اما 

به هر حال این طرح با همه بزرگی خود نه تنها تاثیر مثبتی روی زندگی معلوالن نگذاشت كه آنها را بیشتر از قبل در مضیقه قرار داد.
آن روز ك�ه طرح هدفمند كردن یارانه ها این طرح عظیم ملی مطرح ش�د، ما بی�ن نماینده های محترم مجلس نمایندگان 

معلولی داش�تیم  كه خودشان از نزدیک با مس�ئله معلولیت درگیر بودند، بین مشاوران محترم رئیس جمهور مشاور امور 

جانبازان و معلوالن داشتیم، بین مسئوالن محترم سازمانها و نهادها افرادی را داشتیم كه با مقوله معلولیت ناآشنا و غریبه 

نبودند اما چرا در این طرح، بند و تبصره ای  ویژه معلوالن، ویژه افراد با توانایی های خاص لحاظ  نشد! را نمی دانیم.

اینکه بگوییم س��ایر اصناف و گروه ها در این طرح حامی خاص داش��تند و معلوالن از این امکان بی بهره بودند دور از انصاف اس��ت، چرا 

كه این طرح تقریبا آحاد جامعه را صرفنظر از ش��غل، درآمد، طبقه اجتماعی و خیلی موارد دیگر یکس��ان در نظر گرفت و همه را با یک 

چشم و فقط با یک چشم! دید كه البته این خود اگر در جایش به آن پرداخته شود ضعف چندان كوچک و در خور اغماضی نیست.
در حوزه مس��ائل مربوط به معلوالن اگر از هر آنچه كه طرح  هدفمند ش��دن یارانه با هدفمند شدنش روی آن تاثیر گذاشت بگذریم باز 

به مس��ائلی می رس��یم كه انصافا غیر قابل صرف نظر كردن اند. مسائلی چون »سهمیه سوخت و بنزین معلوالن« وقتی كه می بینیم نه 

تنها در زمان تدوینِ  طرح كه با گذش��ت  یک س��ال از اجرایی ش��دن طرح نیز هنوز و همچنان جزء مسائلی هستند كه بین سازمانهای 

مختلف به پاس كاری و شوت در زمین دیگری گذاشته می شود و در این میان معلوالن هر روز، نیاز ِ مبرم به تردد در جامعه، به حضور 

در بس��تر اجتماع، به حضور در مراكز علمی و دانش��گاه ها، مراكز درمانی و... دارند و این نیاز با تمام مش��هود بودنش، با تمام اثبات شده 
بودنش هنوز نتوانسته خود را ثابت كند چگونه انصاف را شرط عدالت بدانیم و باز دندان روی جگر بگذاریم؟

وقتی كه حذف ش��دن یارانه ها و پرداخت به اصطالح نقدی آن به خانواده ها تاثیر مس��تقیم روی افزایش قیمتِ  دست و پای مصنوعی 

من ِ معلول می گذارد و مستحکم تر از مسئله بنزین جلوی دست و پای رنجورم می نشیند و سدی می شود برای هر گونه تکاپویی كه 

خداوند عظیم به من عطا كرده چگونه قلمم را بچرخانم به سوی كتاب ها و دفترهایی كه دیگر اشتیاق چندانی به نگاه هایم ندارند؟

وقتی كه قبض های برق30 میلیون تومانی مركز توانبخش��ی جمعیت هالل احمر تهران در چش��م به هم زدنی به200میلیون تومان،  

واریزی و جیب های خالیم را؟تغییر نام می دهند و تقاص صفرهای مکررش��ان را از انگش��تان بی جان ِ من طلب می كنند، من چگونه پر كنم فاصله بین فیش های 
یارانه ها اجناس و كاال را قطع می كنند قیمت دست مصنوعی من 5 برابر می شود!

اعتبار كم می ش��ود مس��تمری32 هزار تومانی مرا كم می كنند! س��ال قبل وعده افزایش20 درصدی یارانه ها را از ابتدای سال90 می 
عدالت را با عین علی و انصاف را با آی بدون كاله نمی نویسند آیا؟به راستی دور و بر ما چه خبر است؟ دهند و امسال پشت نوبتی ها را از دایره دریافت مستمری كنار می گذارند؟

مس�ئوالن محترم، رئیس جمهور عزیز، بین كاغذها و دفتر های ش�ما نمی دانم چه چیزهایی نوش�ته و چه ها می گذرد اما 

آنچه از تالش های بی وقفه شما به من رسیده سهام عدالتی است كه پس از 6سال  هنوز حتی یكبار هم به دستم نرسیده، 

32هزار تومان مس�تمری ماهانه بهزیس�تی اس�ت كه حتی هزینه داروهایم هم نمی شود و مش�تی بنزین كه در نیمه ماه، 
مدتهاست كه انتهای خود را می نگرد و دنباله خود را از پمپ های نبخشنده بنزین جست و جو نمی كند!

مسئوالن عزیز و دلسوز و بخصوص مسئوالن سازمان بهزیستی نویسنده این سطور در پایان  مقاله به عنوان عضو كوچكی 

از جامع�ه بزرگ معلوالن به ش�ما عزیزان پیش�نهاد می كند كه به خودت�ان زحمت چندانی برای جلوگیری از پیش�رفت 

معلولیت های ما معلوالن ندهید، چرا كه زحمت هایتان به هدر می رود و تالش هایتان بدون ثمره می ماند، چرا كه چگونه 

می توان انتظار داش�ت كه ما نابینا و كم بینا و معلول جس�می حركتی نش�ویم و معلولیت هایمان پیشرفت نكند وقتی كه 
دود هر آتشی به چشم ما معلوالن می رود و چوب هر طرح و اقدامی بر سر ما فرود می آید؟؟   

 امام خامنه ایجنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش  رفت.شمری  که سر امام حسین)ع( را برید همان جانباز بصیرت یعنی اینکه بدانیم 

6



44

در گفتگو با مهر عنوان شد:
تغییر در روش پرداخت 

هزینه ایاب و ذهاب معلوالن

رئیس سازمان بهزیستی از ایجاد تغییرات در سامانه پرداخت هزینه 
ایاب و ذهاب معلوالن در آینده نزدیک خبر داد.

همایون هاش��می در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر افزود: پرداخ��ت هزینه ایاب و 
ذهاب معلوالن به این صورت اس��ت كه در استانهای مختلف در روش جدید 
كارت ش��ارژ به آنها ارائه ش��ده و ماهانه به حساب آنان مبلغی واریز و كارت 

شارژ مي شود و قابل استفاده مي شود  
ب��ه گفته وی، هزینه ای��اب و ذهاب معلوالن در اس��تانهای مختلف به موقع 

پرداخت شده است و فقط در استان تهران كمی تاخیر ایجاد شد.
رئیس س��ازمان بهزیستی با اش��اره به اینکه هم اكنون مشکلی در پرداخت 
هزینه ها وجود ندارد، گفت: در تهران نیز با كمی تاخیر هزینه ایاب و ذهاب 

پرداخت شد و در حال حاضر هیچ استانی در این خصوص مشکلی ندارد.
هاشمی به برنامه های جدید بهزیستی در حوزه معلوالن اشاره كرد و افزود: 
به منظور رفع مش��کالت معلوالن در اشتغال، مس��کن، مناسب سازی، ایاب 
و ذهاب و... اقداماتی در دس��ت اجرا اس��ت كه یکی از آنها توانمند س��ازی و 
ایجاد ش��غل برای آنان اس��ت كه بدین منظور ثبت نام در بانک اشتغال چند 

ماه قبل آغاز شده است.
وی گفت: همچنین ایجاد تغییرات در سیس��تم فعلی پرداخت ایاب و ذهاب 
معلوالن نیز از دیگر برنامه هایی است كه بزودی اجرایی خواهد شد بطوریکه 

با این تغییرات دیگر شاهد تاخیر در روند پرداخت ها نخواهیم بود.

انتقاد شدید رئیس فدراسیون ناشنوایان 
از رسانه ملی

کاظم نظم ده پس از برگزاري جلسه با وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعي 
گفت: وزیر کار قول داد، تا یک س�ال آینده مشکل بازیکنان فوتسال 

را حل کند. 
رییس فدراس��یون ورزش هاي ناش��نوایان در گفت و گو با ایسنا، درباره كسب 
مقام قهرماني تیم ملي فوتس��ال ناشنوایان در مسابقه هاي جهاني سوئد اظهار 
كرد: فوتس��ال در ابتدا جزو رشته هاي ناشنوایان نبود اما موفق شدیم در آسیا 
نایب قهرمان ش��ویم و ش��رایط ورود به جام جهاني را پیدا كنیم. امس��ال نیز 
مس��ابقه هاي جهاني در سوئد برگزار شد و 16 تیم از قاره هاي مختلف حضور 

داشتند. 
نظ��م ده درباره اختصاص پاداش به بازیکنان فوتس��ال نیز گفت: وزارت ورزش 
دو میلیون تومان را براي هر نفر در نظر گرفته اس��ت و فدراس��یون ناشنوایان 
نیز در مجموع یک میلیون پرداخت كرده اس��ت. البته پیگیر پاداش ریاس��ت 

جمهوري هستیم تا این ها نیز برابر شنواها پاداش بگیرند. 
وي در پاس��خ به این پرس��ش كه آیا در آینده نیز با حس��ین شمس همکاري 
خواهید كرد گفت: حسین شمس تاكنون بدون هیچ چشم داشتي به ما كمک 
كرده و االن هم عالقه دارد ادامه همکاري دهد. ما نیز عالقه مندیم و با توجه 
به اینکه مي خواهیم فوتسال را از فوتبال تفکیک كنیم به فردي نیازمندیم تا 
این كار را انجام دهد و چه كسي بهتر از حسین شمس كه باور و اعتقاد قلبي 

به خدمت به ناشنوایان دارد. 
كاظ��م نظ��م ده در پایان ب��ا انتقاد از عملکرد صداوس��یما در انع��کاس اخبار 
موفقیت ه��اي تیم ملي فوتس��ال ناش��نوایان تاكید كرد: تلویزی��ون، اخباري 
مثل مصاحبه بازیکن باش��گاه هاي درجه چند دنیا را نش��ان مي دهد اما خبر 
قهرماني فوتس��ال و بازگش��ت این تیم را پخش نمي كند. این در حالي است 
ك��ه روزنامه هاي س��وئد غوغا كرده بودند و در خبرهایش��ان از واژه هایي مثل 
»غول كش��ي ایراني ها و ش��اهکار ایراني« در صدر رس��انه ها و با تصاویر رنگي 
استفاده مي كردند. این نشان مي دهد كه شنوا و ناشنوا یا معلول و غیر معلول 
برایشان مهم نیست. امیدوارم این ها تلنگري به صدا و سیما باشد تا در آینده، 

بیشتر به این رشته ها پرداخته شود. 

در برابر دنیایی که گرفتاری آن ، 
مانند خواب های پریشان شب می گذرد شکیبا باش.
 امام علی )ع(
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ایجاد 50 هزار شغل تا دهه فجر

رئیس س�ازمان بهزیستی با اشاره به ایجاد 30 هزار شغل در مجموعه 
سازمان بهزیستی از ابتدا تاکنون گفت: تا 22 بهمن ماه نزدیک به 50 

هزار شغل ایجاد می شود.
»همایون هاش��می« با اش��اره به ایج��اد صندوق حمایت از اش��تغال زایی، از 
اختصاص اعتبار ویژه برای اش��تغال خانگی معلوالن و زنان سرپرست خانوار 

خبر داد.
وی اظهار كرد: پیگیری قانون اش��تغال سه درصدی معلوالن توسط معاونت 

توسعه نیروی انسانی رئیس جمهور رصد می شود.
»هاشمی« در ادامه با بیان اینکه سازمان بهزیستی نزدیک به 135 هزار واحد 
مس��کونی در دس��ت احداث دارد، عنوان كرد: عملیات احداث این واحدهای 

مسکونی تاكنون 50 درصد پیشرفت داشته است.
وی، در بحث دیگری از س��خنانش درباره ش��هریه مهدهای كودك نیز اظهار 
كرد: ش��هریه مهدها افزایش حداكثر 10 درصدی داشته است و صحبت هایی 
كه در مورد افزایش 50 درصدی آن عنوان می شود از روی بی اطالعی است.

»هاشمی« در عین حال خاطرنشان كرد: با مهدهای مختلف به شدت برخورد 
می شود.

خبرگزاری ایسنا

 ثبت نام 565 مددجو 
در سامانه رصد اشتغال بهزیستی

کارشناس دفتر اشتغال بهزیستی استان قزوین، گفت: اطالعات 565 
نفر از مددجویان تحت پوش�ش س�ازمان که در س�الجاری برای آنان 
اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد اشتغال بهزیستی ثبت شده است.

»محمد نوابی« در خصوص ایجاد مش��اغل خانگی، اظهار كرد: اطالعات 862 
نفر از مددجویان س��ازمان در سالجاری در س��امانه مشاغل خانگی ثبت شده 

است و این افراد در انتظار دریافت تسهیالت هستند.
وی افزود: به صورت هفتگی جلس��ات س��تاد اشتغال خانگی با حضور دستگاه 

های متولی استان در سازمان بهزیستی برگزار می شود.
 »نوابی« تصریح كرد: صندوق مهر امام رضا )ع(، س��ازمان جهاد كش��اورزی، 
س��ازمان بازرگانی، آموزش فنی و حرفه ای، س��ازمان می��راث فرهنگی، بنیاد 
ش��هید و امور ایثارگران از جمله دس��تگاه های متولی در امر ایجاد مش��اغل 

خانگی هستند كه با سازمان بهزیستی همکاری دارند.
وی افزود: در ش��ش ماهه اول سالجاری 50 نفر از مددجویان تحت پوشش از 

تسهیالت خوداشتغالی قرض الحسنه برخوردار شده اند.
روابط عمومی بهزیستی استان قزوین
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شیخ االسالمی در مراسم تقدیر از فوتسالیت های ناشنوا خبر داد:
فراهم سازی زمینه اشتغال بازیکنان تیم ملی ناشنوایان در كمتر از یک ماه

خبرگ�زاری ف�ارس: وزیر تع�اون، کار و رفاه اجتماعی گف�ت: زمینه اش�تغال بازیکنان تیم 
فوتسال ناشنوایان را کمتر از یک ماه دیگر فراهم خواهیم کرد.

ب��ه گ��زارش خبرنگار اقتصادی باش��گاه خبری فارس »توانا« مراس��م تقدیر از قهرمانی تیم فوتس��ال 
ناشنوایان كشور در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این مراس��م رئیس فدراس��یون ورزش های ناش��نوایان ضمن تش��کر از پیام وزیر تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی  از توجه جدی این وزارتخانه به ورزش ناشنوایان تقدیر كرد.

كاظم نظم ده با بیان اینکه ایران برای اولین بار در این دوره از مسابقات شركت كرده بود، تصریح كرد: 
با وجود اینکه ایران در مس��ابقات فوتس��ال جهانی سوئد در گروه دش��واری به رقابت پرداخته بود، اما 

خوشبختانه حائز مقام قهرمانی شد.
این مقام مس��ئول در خصوص اش��تغال اعضای تیم فوتسال ناشنوایان، با اشاره به اینکه زمینه اشتغال 
بازیکنان این تیم ورزش��ی را كمتر از یک ماه دیگر فراهم خواهیم كرد، گفت: از بازیکنان این تیم كه 
صاحب فن و یا حرفه ای هستند، برای راه اندازی كسب و كار حمایت می كنیم و آنهایی كه فاقد مهارت 
كافی برای انجام فعالیت های اقتصادی هس��تند، به فراخور عالقه و اس��تعداد تحت آموزش قرار گرفته 

و سپس وارد بازار كار می شوند.

بالتکلیفی قانون جامع حمایت از معلوالن از سال 83 تاکنون
دستگاه ها نمره قابل قبولی 

از اجرای قانون جامع حمایت از معلوالن نمی گیرند

خبرگزاری فارس: نماینده مردم س�راب در مجلس ش�ورای اس�المی گفت: طی س�ال های 
گذش�ته و از زمان تصویب قانون جامع حمایت از معلوالن، دس�تگاه ها در اجرای این قانون 

کوتاهی کردند و سازمان ها و دستگاه ها نمره قابل قبولی در این خصوص نمی گیرند.
مجی��د نصیرپ��ور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی باش��گاه خب��ری فارس »توانا« با اش��اره به اینکه 
گزارش��اتی از برخی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص عدم اجرای قانون جامع حمایت از 
معلوالن تهیه ش��ده اس��ت كه در اختیار كمیسیون اجتماعی مجلس قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: 
این كمیس��یون باید به طور تخصصی موارد را بررس��ی كند تا مشکالت معلوالن در بخش های مختلف 

برطرف شود.
وی تصری��ح ك��رد: قانون جام��ع حمایت از معلوالن از جمله قوانینی اس��ت كه ب��ا اجرای صحیح آن 
مش��کالت افراد معلول در جامعه كاهش می یابد اما متأس��فانه دستگاه ها به هیچ وجه این قانون را اجرا 

نمی كنند.
نصیرپور ادامه داد: اش��تغال و مس��کن از جمله مش��کالت معلوالن در جامعه اس��ت كه این افراد طی 
س��ال های اخیر بارها و بارها در این خصوص مشکالتش��ان را با نماین��دگان مجلس مطرح كرده اند و 

مجلس نیز این مشکالت را به سازمان بهزیستی انعکاس داده است.
وی تأكید كرد: در حال حاضر بس��یاری از معلوالن دارای توانمندی های قابل  قبولی هس��تند اما این 
افراد در دس��تگاه ها و سازمان ها به كار گرفته نمی شوند و همین امر منجر به افزایش آمار بیکاری این 

افراد در جامعه می شود.
نصیرپور اضافه كرد: دولت باید راهکار مناس��بی را جهت حمایت از معلوالن در جامعه داش��ته باشد و 

این افراد را در بخش های مختلف حمایت كند.

اختصاص 20 میلیارد ریال 
در جهت تأمین مسکن معلوالن

مدیرکل بهزیس�تی خراسان ش�مالی گفت: 20 میلیارد ریال 
اعتبار از محل اعتبارات س�فر ریاس�ت جمهوری برای تأمین 

مسکن معلوالن این استان اختصاص یافت.
»محمدرض��ا كاظم زاده« افزود: این نه��اد اكنون آمادگی خرید یک 
هزار و 800 واحد مس��کونی از س��ازمان مسکن و شهرسازی و بنیاد 
مس��کن اس��تان و واگذاری آن به معلوالن و زنان سرپرست خانوار را 

دارد.
وی اف��زود: تاكنون چه��ار هزار و 600 نفر از معلوالن فاقد مس��کن 
اس��تان در قالب طرح نهضت مسکن، در سامانه این اداره نام نویسی 

كرده اند.
وی گفت: براس��اس وعده دولت معلوالن فاقد مس��کن باید تا پایان 

سال 92 صاحب خانه شوند.
وی با اش��اره به شعار امسال سازمان بهزیستی »جهاد توانمندسازی 
مس��کن و اشتغال«، افزود: در راستای خانه دار كردن معلوالن تفاهم 
نامه ای بین وزارت مس��کن، بان��ک مركزی و وزارت رفاه وقت امضاء 
ش��ده كه بر این اساس آنان از تسهیالت قرض الحسنه 200 میلیون 
ریال��ی با اقس��اط یک میلیون و 50 هزار ری��ال در ماه برخوردار می 

شوند.
»كاظم زاده« گفت: یکی از ش��رایط این تفاهم نامه ساخت مسکن با 

هزینه هر متر مربع دو میلیون و 900 هزار ریال است.
وی افزود: در مرحله اول طرح نهضت مس��کن سهم این استان 852 
واحد و در مرحله دوم نیز 950 واحد مس��کونی برای معلوالن و زنان 
سرپرس��ت خانوار منظور شده و اكنون نیز آمادگی داریم كه بخشی 
از س��هم آورده این گروه را از محل اعتبارات س��فر ریاست جمهوری 

تأمین كنیم و بخش دیگر را خود آنان تأمین خواهند كرد.
گفتنی است؛ در استان خراسان شمالی با جمعیتی حدود 845 هزار 
نفر، 45 هزار نفر زیر پوش��ش خدمات حمایتی بهزیستی اند كه 13 

هزار و 741 نفر از آنان معلول هستند.
روابط عمومی بهزیستی خراسان شمالی

مدیرعام�ل انجم�ن ضایعات نخاع�ی هرمزگان از 
احداث مرکز جامع معلوالن در این استان در قالب 

شش طبقه خبر داد.
نشس��ت  برگ��زاری  حاش��یه  در  معنای��ی«  »فرش��ید 
هم اندیش��ی انجم��ن ضایعه نخاعی با اعضای موسس��ه 
رعدالغدی��ر تهران، اظهار كرد: قانون حمایت از معلوالن 
علیرغم پیگیری های مستمر تشکل ها كماكان در مرحله 

اجرا قرار نگرفته است.
وی افزود: متأس��فانه ب��ه دلیل عدم آش��نایی برخی از 
مدی��ران ب��ا توانایی های معل��والن و معلولی��ت، اجرای 
قوانی��ن مربوط به معلولیت آن گونه كه باید مورد توجه 

و اقبال نیست.
»معنای��ی« گف��ت: انجمن ه��ای مختل��ف می توانند با 
اس��تفاده از تجربیات دیگ��ر انجمن های فعال، توجه هر 

چه بیشتر به معلوالن را فراهم آورند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از احداث 
پروژه مركز جامع معلوالن در شهر بندرعباس خبر داد.

وی افزود: این مركز ش��امل شش طبقه و در واحدهای 
اداری، درمانی، فیزیوتراپی، كاردرمانی، دندانپزش��کی، 
بینایی س��نجی، سالن كنفرانس، س��الن گروه  درمانی، 
مش��اوره و یک واحد خوابگاهی برای رفاه حال مراجعان 
روس��تایی و ش��هرهای مجاور به این مركز، خالصه می 

شود.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود با اش��اره به 
تاریخچه فعالیت انجمن ضایعات نخاعی هرمزگان، این 

انجم��ن تاكنون در حد توان تالش ه��ای خود را در امر 
حمایت و صیانت از حقوق معلوالن انجام داده است.

»معنای��ی« در ادامه با اش��اره به مش��کالتی كه در راه 
حضور بیشتر معلوالن در جامعه وجود دارد یادآور شد: 
متأس��فانه در آغاز كار انجمن، این تشکیالت در ابتدای 
فعالیت خ��ود باید برای تغییر نگرش��ی منفی مبنی بر 
اینکه مالك برتری بر س��المت فیزیکی اس��ت، امور را 

پیش می برد.
گفتنی اس��ت؛ انجمن ضایعه نخاعی هرمزگان در سال 
81 فعالیت خود را آغاز و در حال حاضر این تش��کیالت 
با شناس��ایی 310 نفر معلول ضایعه نخاعی به این افراد 

خدمات ارایه می  دهد.
روابط عمومی بهزیستی استان هرمزگان

احداث مركز جامع معلوالن

مجروحین و معلولین خود چراغ هدایتی شده اند 
که در گوشه گوشه این مرز و بوم، به دین باوران راه 

رسیدن به سعادت آخرت را نشان می دهند. 
امام خميني )ره(
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ش�اید چند س�ال پیش، درس�ت آن روزی  که برای اولین بار موضوع هدفمند ش�دن یارانه مطرح شد و سخن از پرداخت  
نقدی آن به میان آمد هیچ کس نمی توانس�ت تصور بکند که این مس�ئله تا چه اندازه می تواند روی معلوالن، زندگی آنها 

و حتی روی جزئیات زندگی آنها تاثیر بگذارد.
اما این مس��ئله اتفاق افتاد؛ روزها گذش��ت، زمان سپری ش��د، دولت و مجلس روی این طرح كار كردند، برنامه ریختند، تحقیق كردند، 
نتیجه گرفتند و نتایج خود را عملی كردند اما هیچ كس توجهی به واقعیت های تلخ و ش��یرین زندگی معلوالن نکرد، ش��اید هم كرد اما 
به هر حال این طرح با همه بزرگی خود نه تنها تاثیر مثبتی روی زندگی معلوالن نگذاشت كه آنها را بیشتر از قبل در مضیقه قرار داد.

آن روز ک�ه طرح هدفمند کردن یارانه ها این طرح عظیم ملی مطرح ش�د، ما بی�ن نماینده های محترم مجلس نمایندگان 
معلولی داش�تیم  که خودشان از نزدیک با مس�ئله معلولیت درگیر بودند، بین مشاوران محترم رئیس جمهور مشاور امور 
جانبازان و معلوالن داشتیم، بین مسئوالن محترم سازمانها و نهادها افرادی را داشتیم که با مقوله معلولیت ناآشنا و غریبه 

نبودند اما چرا در این طرح، بند و تبصره ای  ویژه معلوالن، ویژه افراد با توانایی های خاص لحاظ  نشد! را نمی دانیم.
اینکه بگوییم س��ایر اصناف و گروه ها در این طرح حامی خاص داش��تند و معلوالن از این امکان بی بهره بودند دور از انصاف اس��ت، چرا 
كه این طرح تقریبا آحاد جامعه را صرفنظر از ش��غل، درآمد، طبقه اجتماعی و خیلی موارد دیگر یکس��ان در نظر گرفت و همه را با یک 

چشم و فقط با یک چشم! دید كه البته این خود اگر در جایش به آن پرداخته شود ضعف چندان كوچک و در خور اغماضی نیست.

در حوزه مس��ائل مربوط به معلوالن اگر از هر آنچه كه طرح  هدفمند ش��دن یارانه با هدفمند شدنش روی آن تاثیر گذاشت بگذریم باز 
به مس��ائلی می رس��یم كه انصافا غیر قابل صرف نظر كردن اند. مسائلی چون »سهمیه سوخت و بنزین معلوالن« وقتی كه می بینیم نه 
تنها در زمان تدوینِ  طرح كه با گذش��ت  یک س��ال از اجرایی ش��دن طرح نیز هنوز و همچنان جزء مسائلی هستند كه بین سازمانهای 
مختلف به پاس كاری و شوت در زمین دیگری گذاشته می شود و در این میان معلوالن هر روز، نیاز ِ مبرم به تردد در جامعه، به حضور 
در بس��تر اجتماع، به حضور در مراكز علمی و دانش��گاه ها، مراكز درمانی و... دارند و این نیاز با تمام مش��هود بودنش، با تمام اثبات شده 

بودنش هنوز نتوانسته خود را ثابت كند چگونه انصاف را شرط عدالت بدانیم و باز دندان روی جگر بگذاریم؟

وقتی كه حذف ش��دن یارانه ها و پرداخت به اصطالح نقدی آن به خانواده ها تاثیر مس��تقیم روی افزایش قیمتِ  دست و پای مصنوعی 
من ِ معلول می گذارد و مستحکم تر از مسئله بنزین جلوی دست و پای رنجورم می نشیند و سدی می شود برای هر گونه تکاپویی كه 

خداوند عظیم به من عطا كرده چگونه قلمم را بچرخانم به سوی كتاب ها و دفترهایی كه دیگر اشتیاق چندانی به نگاه هایم ندارند؟
وقتی كه قبض های برق30 میلیون تومانی مركز توانبخش��ی جمعیت هالل احمر تهران در چش��م به هم زدنی به200میلیون تومان،  
تغییر نام می دهند و تقاص صفرهای مکررش��ان را از انگش��تان بی جان ِ من طلب می كنند، من چگونه پر كنم فاصله بین فیش های 

واریزی و جیب های خالیم را؟
یارانه های اجناس و کاال را قطع می کنند قیمت دست مصنوعی من 5 برابر می شود!

اعتبار كم می ش��ود مس�تمری32 ه�زار تومانی مرا کم می کنند! س��ال قبل وعده افزایش20 درص��دی یارانه ها را از ابتدای 
س��ال90 می دهند و امس�ال پش�ت نوبتی ها را از دایره دریافت مس�تمری کنار می گذارند؟

به راستی دور و بر ما چه خبر است؟ 
عدالت را با عین علی و انصاف را با آی بدون كاله نمی نویسند آیا؟

مس�ئوالن محترم، رئیس جمهور عزیز، بین کاغذها و دفتر های ش�ما نمی دانم چه چیزهایی نوش�ته و چه ها می گذرد اما 
آنچه از تالش های بی وقفه شما به من رسیده سهام عدالتی است که پس از 6سال  هنوز حتی یکبار هم به دستم نرسیده، 
32هزار تومان مس�تمری ماهانه بهزیس�تی اس�ت که حتی هزینه داروهایم هم نمی شود و مش�تی بنزین که در نیمه ماه، 

مدتهاست که انتهای خود را می نگرد و دنباله خود را از پمپ های نبخشنده بنزین جست و جو نمی کند!

مسئوالن عزیز و دلسوز و بخصوص مسئوالن سازمان بهزیستی نویسنده این سطور در پایان  مقاله به عنوان عضو کوچکی 
از جامع�ه بزرگ معلوالن به ش�ما عزیزان پیش�نهاد می کند که به خودت�ان زحمت چندانی برای جلوگیری از پیش�رفت 
معلولیت های ما معلوالن ندهید، چرا که زحمت هایتان به هدر می رود و تالش هایتان بدون ثمره می ماند، چرا که چگونه 
می توان انتظار داش�ت که ما نابینا و کم بینا و معلول جس�می حرکتی نش�ویم و معلولیت هایمان پیشرفت نکند وقتی که 

دود هر آتشی به چشم ما معلوالن می رود و چوب هر طرح و اقدامی بر سر ما فرود می آید؟؟   

بصیرت یعنی اینکه بدانیم 
شمری  که سر امام حسین )ع( را برید همان 
جانباز جنگ صفین بود که تا مرز شهادت پیش  
رفت.
رهبر معظم انقالب
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كاشف به عمل آمد كه...

هیچکس مقصر نیست!
عده زیادی از معلوالن استان قزوین سال هاست 
با  و  توانا  معلولین  كانون  همت  به  ماه  هر  كه 
برای  استان  این  احمر  هالل  جمعیت  همکاري 
اعضای مصنوعی مورد  و ساخت  تعمیر  تعویض، 
تهران  استان  احمر  هالل  جمعیت  به  خود  نیاز 
)واقع در خیابان ولیعصر، خیابان شهید یاسمی( 
اعزام می شوند و اعضای مصنوعی خود را طبق 

نظر كارشناسان این مركز تهیه می كنند.
این عزیزان در مرداد ماه گذشته پس از آخرین 
پروتزهای  ساخت  و  تهیه  منظور  به  كه  باری! 
خود به این مركز مراجعه كردند با دفتر ماهنامه 
نامتعارف  افزایش  از  و  گرفته  تماس  توانا  پیک 
كه  كردند  اعالم  آنها  كردند.  شکایت  ها  قیمت 
این مركز دیگر مانند سابق نیست و ادعا كردند 
كه در جواب اولین سوالی كه برای راهنمایی از 
پرسنل می پرسی در پاسخ می شنوی كه  اول 
یک فیش4هزار تومانی به حساب واریز كنید بعد 

بیایید.
كه  مطالب  این  بیان  با  كننده  مراجعه  دوستان 
قیمت اعضای مصنوعی در این مركز بسیار گران 
شده و هیچ كس به این مسئله پاسخ گو نیست 
و مددكاران سازمان بهزیستی هم اعالم كرده اند 
قیمت اعضای مصنوعی هر قدر هم كه گران شده 
باشد این سازمان بیشتر از 100هزار تومان آن را 
نخواهد پرداخت خواستار این شدند كه ماهنامه 
پیک توانا مسئله را بررسی و علت را از مسئوالن 

مربوطه جویا شوند.
این  تقاضای  دنبال  به  توانا  پیک  خبری  گروه 
وعده  قبل  شماره  در  كه  آنچه  طبق  دوستان 
شده بود با مدیركل سازمان جمعیت هالل احمر  
محترم این مركز مرتبط شد تا علت این افزایش 
قیمت های ناگهانی آن هم به این سرعت و با این  
اختالف زیاد نسبت به قبل و بدون اطالع رسانی 
را جویا شود كه البته این مسئول محترم حاضر 
به پاسخ گویی به سواالت خبرنگار پیک توانا نشد.

 
از این رو خبرنگار پیک توانا با روابط عمومی این 
برای  طریق  این  از  تا  شد  وگو  گفت  وارد  مركز 
دوستانی كه پیگیری این مسئله را به ما سپرده 
بودند كسب اطالع كند. گفت و گوی زیر حاصل 
از  تن  چند  با  توانا  پیک  خبر  سرویس  ارتباط 

كاركنان جمعیت هالل احمر است.
بخوانید.

لوازم  قیمت  افزایش  علت  توانا:  پیک   
از  معلوالن  توانبخشی  کمک  و  توانبخشی 

جمله ارتِز، پروتز، بریس و... چیست؟
کارکنان هالل احمر:  این افزایش قیمت ها  به 
این صورت نیست كه قسمت توانبخشی جمعیت 
آنها را یکدفعه اعمال كرده باشد ما هم مثل خود 
شما اطالع زیادی نداریم فقط این را می دانیم كه 

بخشنامه از ریاست جمهوری بوده است.
ها  قیمت  که  است  مدت  چه  توانا:  پیک 

افزایش یافته اند؟

را  ها  یارانه  كه  وقتی  از  احمر:  کارکنان هالل 
حذف كردند قیمت ها افزایش یافت؛ حتی برای 
خودمان. قبال ما كاركنان این مركز می توانستیم 
در مركز به صورت رایگان معاینه شویم اما االن 
هر یک از ما اگر بخواهیم در مركز معاینه شویم 
موضوع  این  كنیم.  پرداخت  تومان  4هزار  باید 
سراسری است از زمانی كه یارانه ها را برداشتند 
افزایش دادند. االن وقتی  را  همینطور قیمت ها 
كه جانبازان عزیز به مركز می آیند خود ما واقعا 
شرمنده آنها می شویم وقتی می بینیم كه آنها 
باید قیمت های زیاد پرداخت كنند البته این را 
دیگر  مراكز  با  را  اینجا  اگر  بگوییم  شما  به  هم 
مقایسه كنید نسبت به مراكز خصوصی و مراكز 
دیگر باز می بینید كه قیمت های اینجا از نصف 
به  شما  دانیم  نمی  است  كمتر  هم  آنها  قیمت 
دیگر  مراكز  اما  نه  یا  اید  رفته  هم  دیگر  مراكز 
قیمت بریس اینجا را چند برابر می دهند تازه آن 
هم بدون كیفیت. موادی كه در این مركز كار می 

شود آلمانی است و جنس نامرغوب نیست.
 

پیک توانا: آیا طی بخشنامه ای که می فرمایید 
از دفتر ریاست جمهوری آمده به مرکز اعالم 

شده که قیمت ها را افزایش بدهد؟
کارکنان هالل احمر: تقریبا چنین حالتی است 
و  اجناس  همه  قیمت  وقتی  حال  هر  به  دیگر. 
خدمات باال می رود مسئوالن اینجا هم به ناچار  
را  محصوالت  از  بعضی  قیمت  شوند  می  مجبور 

باال ببرند.
عنوان  هرگز  كه  جمهوری  ریاست  دفتر  البته 
كه  وقتی  اما  ببرید  باال  را  ها  قیمت  كند  نمی 
ولی  آمد  می  میلیون   30 قبال  توانبخشی  برق 
االن شده200 میلیون ناخواسته مسئولین چنین 
كاری را می كنند و آنها هم این را از مسئوالن 

می خواهند.
ما محرمانه به شما عرض می كنیم چندی پیش 
حتی مسئوالن مركز تصمیم گرفته بودند كه قسمت 
توانبخشی را جمع كنند. البته نه به این معنی كه 
كل مركز را جمع كنند بلکه می خواستند مركز را 

به بخش خصوصی واگذار كنند.
و  بیاید  مركز  به  كسی  خواهد  نمی  دلمان  ما   
دست خالی برگردد قبال اگر كسی می آمد كه با 
مشکل روبرو بود خود همکاران جمع می شدند 
و كمکش می كردند ولی در چند سال گذشته  
به خاطر تحریم هایی كه ایران با آنها مواجه شد 
نیامد و مسئوالن مجبور  ما  به دست  اولیه  مواد 
می شدند اعضای مصنوعی را كه قبال ظرف مدت 
بدهند،  تحویل  را 6ماهه  آماده می شد  ماه  یک 

پس هیچ كس مقصرنسیت.
 

و  معلوالن  از  زیادی  عده  اعتقاد  به  البته 
تهران  احمر  هالل  جمعیت  مراکز  کارکنان 
و چند استان و شهرستان دیگر این اوضاع 
از  احمر  هالل  جمعیت  در  کننده  نگران 
و  فقیه  ابوالحسن  دکتر  ریاست  پایان  زمان 
آغاز مدیریت بعدی بود، هرچند که احتماال 
ناگهانی  که  هستند  ها  یارانه  اصلی  مقصر 

هوس کردند هدفمند شوند.

كاشف به عمل آمد كه شما شاغلید...
درآمدتان هر چقدر كه می خواهد باشد!

گناباد  بهزیستی  رئیس  قول  از  توانا  پیک  قبلی  در شماره 
بهزیستی  مددجویان  از  حمایت  اشتغال،  ایجاد  خواندیم: 

است.
»علی ستوستر« با بیان این مطلب عنوان كرده بود ایجاد اشتغال 
به شمار  بهزیستی  از مددجویان  و روش حمایتی  بهترین مسیر 
و  ایجادی  اشتغال  نفر  بر120  بالغ  راستا  همین  در  و  رود  می 

تثبیتی در سال گذشته داشته ایم.
برای  به طرح تسهیالتی سازمان  اشاره  با  بهزیستی گناباد  رئیس 
به  را  سازمان  پوشش  تحت  و  معلول  افراد  كه  صنایع  صاحبان 
برای  کارفرمایان  تشویق  بود:  كرده  اظهار  كنند  می  كارگیری 
مددجویان  جامعه  از  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  کارگیری  به 
راستای  در  بهزیستی  سازمان  اهداف  از  یکی  بهزیستی 
امنیت شغلی و پایداری اشتغال ایجاد شده برای مددجویان 

و معلوالن است.
در پی اعالم این خبر از سوی رئیس بهزیستی گناباد با او تماس 
گرفتیم تا از جزئیات شغل های ایجاد شده و نحوه پرداخت سهم 

بیمه كارفرما در این شهرستان مطلع شویم.
 رئیس بهزیستی گناباد در مورد اینکه شغل های ایجادی چیست 
و نحوه ایجاد آنها چگونه است گفت: منظور من در این خبر فقط 
گناباد نبود بلکه همه استان هایی بود كه در حال حاضر شغل های 
جدیدی را توسط اداره كار ثبت می كنند، ما هم داریم همین كار 
را می كنیم و شغل هایی كه ایجاد كرده ایم را به ثبت می رسانیم، 
در این روش اداره كار فقط مدنظر نیست كه قانون كار شامل آن 
شغل ایجاد شده بشود و حقوق را تعیین كند بلکه در این روش 
كار  عنوان  به  بگیرد  درآمد(  مقدار  هر  )با  حقوق  چقدر  هر  فرد 
جدید و درآمد برای او محسوب می شود، حاال درآمد هر چقدر 

كه می خواهد باشد.
گناباد  بهزیستی  آیا  كه  سوال  این  به  پاسخ  در  ستوستر«  »علی 
سهم بیمه كارفرما را پرداخت می كند یا خیر گفت ما 23درصدی 
به  صورت  این  به  را  شود  می  كارفرما  بیمه  سهم  به  مربوط  كه 
قبیل   از  را  مداركش  كارفرما  كه:  كنیم  می  پرداخت  كارفرمایان 
لیست، شناسنامه، كارت ملی و پرداختی ِ بیمه برای ما می آورد 
و ما مدارك الزم دیگر را به آنها اضافه می كنیم و لیست را برای 
استان می فرستیم استان هم پول را برای ما ارسال می كند و ما 
تامین اجتماعی  به سازمان  تقریبا عین همان مبلغی كه كارفرما 
پرداخت كرده است و یا حداقل بین90یا95 درصد آن را به كارفرما 

عودت می دهیم.
ستوستر در پاسخ به این سوال كه آیا بیمه سهم كارفرما در مورد 
همه معلوالن مشغول به كار و به كارفرمایان آنها پرداخت می شود 
گفت: »سال گذشته برای همه افرادی كه مددجوی بهزیستی بوده 
و در سازمان پرونده داشتند چنانچه جایی كار می كردند و كارفرما 
آنها را بیمه كرده بود بین90تا95 درصد سهم بیمه كارفرما را به 

كارفرمایش پرداخت كردیم.«
وی ادامه داد: »این برای خود كارفرما هم اگر بیاید و از ما نیرو 
بگیرد بهتر است، هم كار فرما كارگر ارزان تری به كار می گیرد و 
هم فرد شاغل مي شود؛ ما سال گذشته  برای110 نفر حق بیمه 

پرداخت كردیم.«
از  عبارتند  شده  ایجاد  های  »شغل  داد:  ادامه  ستوستر  علی 
ایجاد مهد کودک، پرداخت وام اشتغال، ایجاد دفاتر چاپ 
و تکثیر،  ایجاد گروه های همیار از طریق افراد سرپرست 
خانوار که دور هم جمع شده و نانوایی راه اندازی کرده اند.«

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط 
و بی نیازی هستی دست به دعا برداری.

 جبران خليل جبران
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حق منشی ؟ خبر نداریم

حضوری بیایید شاید امیدی باشد...!
در ای�ن ش�ماره بنا به درخواس�ت ع�ده ای از 
مخاطب�ان  پی�ک توان�ا و ب�ه دلی�ل اینکه بین 
گروه ه�ای مختلف معلوالن،  اف�راد نابینا یکی 
از مظل�وم ترین و آس�یب پذیرتری�ن گروه ها 
هس�تند تصمیم گرفتیم تسهیالتی  که سازمان 
بهزیس�تی برای ای�ن گروه در نظ�ر گرفته و به 
آنه�ا ارائه می ده�د را در قالب چند س�وال از 
مراکز بهزیستی چند استان و شهرستان کشور 
بپرس�یم و با ارائه پاسخ های دریافتی، متفاوت 
بودن پاسخ ها و عملکردها را )با در نظر داشتن 
این مطلب که قوانین و دستورالعمل ها در تمام 
نقاط کش�ور یکی اس�ت و عملکردهای یکسان 
هم م�ی طلبد!( به اطالع این دس�ته از عزیزان 

برسانیم.
 باش�د که این صفحه و موضوعات مطرح ش�ده 
در آن به س�مع و نظر مس�ئوالن عزیز و دلسوز 
کشورمان برس�د و به اقدامی جدی و دلسوزانه 

به  رفع این مشکالت منتج شود.

س��واالت مطرح شده و پاس��خ های مسئوالن محترم 
بهزیستی  از این قرار است. 

1- آی�ا س�ازمان بهزیس�تی تس�هیالتی ب�رای 
نابینایان دارد؟

2- با توج�ه به اینکه افراد نابینا برای تردد در 
شهر و انجام امور خود نیاز به منشی دارند آیا 
س�ازمان بهزیس�تی مبلغی به عنوان حق منشی 

در اختیار نابینایان قرار می دهد؟
3- آیا نابینایان مستمری یا مبلغی برای ایاب و 

ذهاب از بهزیستی دریافت می کنند؟ 

استان یزد، شهرستان یزد:
1- وهلل چ��ه بگویم، حاال نه اینک��ه تمام هزینه های 
فرد پرداخت بش��ود اما این بس��تگی به وضعیت فرد 
نابینا دارد، اینکه نابینای شدید باشد یا خفیف، به هر 
حال بگویید فرد نابینا بیاید تش��کیل پرونده بدهد و 
ما ببینیم فرد هزینه درمان یا چیز دیگری می خواهد 

یا نه، تا ببینیم چه كار می توانیم بکنیم.

2- حق منش��ی را در م��واردی  در قالب كمک های  
موردی پرداخت می كنیم. 

3- هزین��ه ایاب و ذهاب هم تا حدودی پرداخت می 
شود.

استان هرمزگان، شهرستان بندرعباس:
1- برای این موضوع افراد باید تشکیل پرونده بدهند، 
درخواس��ت كتبی برای رئیس اداره بنویسند، رئیس 
درخواس��ت آنها را به قس��مت توانبخش��ی و بعد به 
كمیس��یون ارجاع بدهد و درصد بینای��ی فرد اعالم 
بش��ود و بعد از ای��ن مراحل فرد  به مرك��ز نابینایان 

مراجعه كند.
 2- م��ن از آیی��ن نامه این مورد اط��الع ندارم فقط 
می دانم كه س��ازمان حق منش��ی یا چیز دیگری به 

نابینایان نمی دهد.

استان همدان، شهرستان همدان:
1- بل��ه ولی برای دریافت تس��هیالت ف��رد اول باید 
درخواس��ت كتبی و آدرس��ش را بدهد و مددكار فرد 
از منزل وی بازدید و وضعیت  زندگی فرد را گزارش 
بدهد و ای��ن مبنای كار همکاران م��ا برای صحت و 

سقم اطالعات فرد می شود.
2- ما از مقررات این حوزه  سر درنمی آوریم.

استان مرکزی، شهرستان اراک:
1- بله سازمان ماهیانه 30یا 32 هزار تومان مستمری 

به نابینایان می دهد.
2- حق منشی؟ خبر نداریم.

3- بله

استان لرستان، شهرستان الشتر:
1- فرد نابینا اول باید كمیس��یون بش��ود و بعد برای 

گرفتن تسهیالت تصمیم بگیریم.
2- دیگ��ر ب��ه هیچ معلولی مس��تمری نم��ی دهیم، 
مستمری را داریم حذف می كنیم،  چون افراد دارند 
یاران��ه می گیرن��د.10 درصد مس��تمری افرادی كه 
درحال حاضر از سازمان مستمری ماهانه دریافت می 
كنند را نیز كم  خواهیم كرد مگر اینکه وضعیت فرد 

خاص باشد تازه آن هم نه به طور مقطعی.

 استان گلستان، شهرستان بندرگز:
1- چیز خاصی به فرد نابینا تعلق نمی گیرد.

2-  اگ��ر منظورت��ان حقوق برای نابینایان اس��ت نه 
نداریم. چ��ون افراد برای دریافت حق��وق باید باالی 

50-40  سال داشته باشند.
3-  اگر فرد دانشجو باشد بهزیستی بخشی از هزینه 

دانشگاهش را می دهد اما حقوق و مستمری خیر.

استان گیالن، شهرستان تالش:
1- فرد اول باید كمیسیون بشود بعد.

2- اگر فرد نابینا باشد و دانشجو هم باشد بله.
3- مستمری نه. دیگر به كسی مستمری نمی دهیم 
چون كمبود بودجه داریم اما اگر فرد نابینا دانش��جو 
باش��د قسمتی از هزینه دانش��گاهش را پرداخت می 

كنیم.

استان كرمانشاه، شهرستان سرپل ذهاب:
1- بعد از اینکه فرد درخواست كتبی داد و دركمیسیون 
پزشکی میزان نابینایی اش تشخیص داده شد پرونده 

او تشکیل و سپس خدمات ارائه می شود. 
2-  ارائ��ه خدمات بس��تگی به ش��دت معلولیت فرد 
دارد، به عنوان مثال پرداخت ش��هریه دانشگاه فقط به 
افرادی كه معلولیتشان شدیدتر است تعلق می گیرد و 

معلولیت های خفیف را شامل نمی شود.
3-  ف��رد نابین��ا اول بای��د بیاید مراح��ل را طی كند، 
برادری اش را ثابت كند و ما ببینیم اگر می شود شاید 

مستمری هم به او بدهیم.

استان كهگیلویه و بویراحمد، شهرستان لیکک:
1- اول  بگویید افراد نابینا تقاضا كنند، در كمیسیون 

شركت داده شوند بعد. 
2-  اگر دانشجو باشند و اگر درصد بینایی شان خیلی 
ضعیف باشد شهریه دانشگاه را می دهیم اما مستمری 

نه.
3- مس��تمری نه نمی دهیم، حاال حضوری اگر بیایید 

شاید امیدی باشد.

وظیفه داریم فقر و محرومیت را در کشور 
از بین ببریم و به زندگی این قشر بیشتر رسیدگی 
کنیم. این، وظیفه ی ما و وصیت امام است. 
رهبر معظم انقالب
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 ب��ه مناس��بت روز جهان��ی  معلوالن، 
نخستین همایش بزرگداشت و تجلیل 
از كاركن��ان معل��ول و معلوالن تحت 
تکف��ل كاركن��ان س��ازمان پایانه ها و 
پارك س��وارها به همت سازمان پایانه 
ها و هم��کاری كانون معلولین توانا در 
س��الن آمفی تئاتر مجتمع تفریحی – 

رفاهی پردیس برگزار شد.
در ای��ن همایش كه مهندس حس��ین 
بیژنی مدیرعامل سازمان پارك سوارها  
و پایانه ه��ا و معاون��ان و مدیران این 
س��ازمان و سید محمد موسوی رییس 
هیات مدیره و مسئوالن كانون معلوالن 
توانا و جمعی از معلوالن ش��اغل در دو 
نهاد حضور داش��تند از معلوالن موفق 

تجلیل شد.

مس�ئوالن بای�د به خواس�ت های 
منطقی و  قانونی و عرفی معلوالن 

رسیدگی کنند 
مدیر عامل س��ازمان پارك س��وارها و 
پایانه ها با اشاره به اینکه این جلسات 
و گردهمای��ی ها برای كس��ب روحیه 
برای افراد به ظاهر س��الم مفید اس��ت 

گفت: »عظمت روح معلوالن به اندازه 
ای است كه  اصرار داشتم این همایش 
برگزار ش��ود و از نزدیک ب��ا همکاران 
و خانوادهایی ك��ه فرزند معلول دارند 
آش��نا ش��وم و در جریان مشکالتشان 
قرار بگیرم و از همین جا دست مادران 
و پدرانی ك��ه بچه های معلول خود را 
با عش��ق و عالقه بزرگ می كنند می 
بوسم و اراده پوالدین آنها را سر لوحه 

كارم قرار می دهم.«
مهن��دس بیژنی با تاكید بر اینکه افراد 
س��الم به توانایی های معلول جسمی  
غبطه می خورند گفت: »اگر ش��ما در 
جس��م و جانتان محدودی��ت دارید ما 
معلول فکری هس��تیم چ��را كه هنوز 
نتوانس��ته ایم وظایف خودمان را انجام 
دهیم و از دوس��تان و همکاران خودم 
خواس��تم دراین جلسه شركت كنند و 
ببینند ما با این همه نعمت و داش��تن 
س��المتی قادر به انجام وظیفه هایمان 

نیستیم.«
وی ب��ا تش��کر از مس��ئوالن كان��ون 
معلولی��ن توانا گفت: »از اعضای كانون 
ك��ه م��ا را در برگزاری ای��ن همایش 

كمک كردند سپاسگزارم و درك باالی 
خانواده هایی كه فرزند معلول دارند و 
از صمیم قلب از آنها  مراقبت می كنند 

تقدیر می كنم.«
 مدیر عامل س��ازمان پارك س��وارها و 
پایان��ه ها ب��ا تاكید بر اینک��ه معلوالن 
چی��زی از دیگ��ران ك��م ندارند گفت: 
»این گروه قابل ترحم نیستند چرا 
که اراده کرده و وارد اجتماع شده 
اند و مس�ئوالن باید خواست های 
منطق�ی و  قانون�ی و عرفی آنها را 
در چارچوب  اختیارات خود انجام 

بدهند.«

معل�والن گل وج�ودی انس�ان ها 
هستند

  در بخ��ش دیگری از همایش تجلیل 
از كاركنان معلول و خانواده های تحت 
تکفل آنها ریی��س هیات مدیره كانون 
معلولی��ن توان��ا از مهن��دس بیژنی به 
عنوان مدیری فکور، نو آور و خالق و پر 

تالش یاد كرد و گفت: »معلولیت یک 
نعمت الهی است كه خداوند به برخی 
از انس��ان ها به عنوان اشرف مخلوقات 
عطا كرده و این به آن معنی نیست كه 
معل��والن توانایی انجام كاری را ندارند 
اما متاسفانه صدا و سیما از معلوالن به 
عن��وان افرادی محتاج و نیازمند ترحم  
یاد می كند و در مناس��بت ها از مردم 

می خواهد به آنها كمک كنند.«
 سید محمد موسوی با تاكید بر اینکه 
نگرش م��ردم  باید تغیی��ر و تصحیح 
ش��ود گف��ت: »اگ�ر نگ�رش اف�راد 
جامعه صحیح شود کسی که دچار 
محدودیت�ی در جس�م اس�ت می 
داند و می فهمد چگونه رشد کند و 
افراد جامعه متوجه می شوند که از 
معلول نمی توان در کارهای یدی و 
س�اده مانند کارگری استفاده کرد 
و از او در امور مدیریتی، پژوهشی 
و برنامه ریزی استفاده می کنند.«

گل  »معل�والن  ك��رد:  تاكی��د  وی 
وجودی انسان ها هستند و کانون 
معلولین توانا با اس�تناد و باور این 
جمله شروع به کار کرد و به جرات 
می ت�وان گفت ک�ه در دنی�ا تنها 
نهادی اس�ت که کمک بالعوض از 
هیچک�س درخواس�ت نمی کند  و 
با راه اندازی کارگاه ها و اس�تفاده 

از معل�والن در رون�د تولید هزینه 
هایشان را در می آورند.«

  این برنامه با حضور هنرمندان سینما 
و تئات��ر و اج��رای برنام��ه های هنری 
ادامه داش��ت و با اس��تقبال ش��ركت 

كنندگان روبرو شد .
 در ای��ن همایش از معل��والن موفق و 

هنرمند تجلیل شد.

نگرش افراد جامعه به مقوله معلولیت  
باید تغییر و تصحیح شود

هر کس این پنج چیز را نداشته باشد، 
از زندگي خود چندان بهره اي نمي برد: 
عقل، دین، ادب، شرم و خوش خلقي.
 امام حسین )ع(
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کسی که در انتظار آن مصلح بزرگ است، 
باید در خود زمینه های صالح را آماده کند 
و کاری کند  که بتواند برای تحقق صالح بایستد. 
رهبر معظم انقالب

از  مردم  پرشور  استقبال  كرمان- 
قهرمانان جهانی تیم فوتسال ناشنوایان
تیم  توسط  جهان  قهرمانی  عنوان  کسب  دنبال  به 
سوئد،  جهانی  مسابقات  در  ایران  ناشنوایان  فوتسال 
میان  در  ایران  فوتسال  تیم  عضو  کرمانی  پوشان  ملی 
استقبال پرشور مسئوالن و ورزش دوستان وارد کرمان 

شدند.
توسعه  معاون  »مهرشاد«  حضور  با  كه  استقبالی  مراسم  در 
بهزیستی و  استانداری، مدیران كل  انسانی  مدیریت و منابع 
ورزش و جوانان و جمع كثیری از ورزش دوستان و ورزشکاران 
از  نژاد«  رجائی  »رضا  و  هیزجی«  سلیمی  »رضا  شد،  انجام 
اعضاء كرمانی تیم ملی فوتسال، »جبرئیل یوسفی پور« مربی 
كرمانی و »محمدحسین موال« رئیس هیأت ورزشی ناشنوایان 
استان كرمان و سرپرست انجمن فوتبال و فوتسال فدراسیون 
ورزشی ناشنوایان جمهوری اسالمی ایران، شركت كننده در 

این دوره از مسابقات بودند كه به كرمان بازگشتند.
حضور  اولین  كه  ایران  ناشنوایان  پوشان  ملی  است؛  گفتنی 
ساز  شگفتی  كردند  می  تجربه  را  جهانی  مسابقات  در  خود 

بزرگ این دوره از رقابت ها لقب گرفتند. 
روابط عمومی بهزیستی استان کرمان

مازندران- استقبال مردم از قهرمانان 
جهانی تیم فوتسال ناشنوایان

ناشنوایان  فوتسال  تیم  اعضاء  از  استقبال  مراسم 
سوئد  کشور  در  جهانی  مسابقات  در  که  کشورمان 
مردم  از  با حضور جمعی  اند،  کرده  را کسب  اول  مقام 
رئیس  و  مازندران  بهزیستی  مدیرکل  و  شهر  قائم 
تربیت  ریاست  و  استان  ناشنوایان  های  ورزش  هیأت 
این  بدنی  تربیت  اداره  در  شهر  قائم  شهرستان  بدنی 

شهرستان برگزار شد.
وی افزود: ورزش از مهم ترین رویدادهای اجتماعی است كه 

سبب ارتباط بیشتر كشورها با یکدیگر می شود.
»ردائی« در ادامه، متذكر شد: من انتظار داشتم همه مسئوالن 
استان و شهرستان در این استقبال حضور می یافتند، چرا كه 
این قهرمانان هیچ تفاوتی با سایر قهرمانان كشورمان نداشته 
قهرمانی  این  راستای  در  عزیزان  این  كه  بسا زحماتی  و چه 

كشیده اند بیشتر از سایر ورزشکاران كشور بوده است.
به هر یک  نیز  گفتنی است؛ رئیس سازمان بهزیستی كشور 
انضمام  به  این ورزشکاران قهرمان، مبلغ دومیلیون تومان  از 
هزینه یک سفر زیارتی به كربالی معلی را اهداء كرده است. 
روابط عمومی بهزیستی استان مازندران

10 ورزشکار جانباز و معلول خراسان رضوی 
به اردوی تیم ملی دعوت شدند

مشهد - 10 نفر از ورزشکاران جانباز و معلول استان خراسان رضوی در رشته های مختلف 
ورزشی برای شرکت در مسابقات داخلی و بین المللی به اردوی تیم ملی دعوت شدند.

به گزارش روابط عمومی هیات ورزشهای جانبازان و معلولین استان خراسان رضوی، این ورزشکاران 
در رشته های تیر و كمان، شنا و دوومیدانی به اردوی تیم ملی دعوت شده اند. 

براساس این گزارش، از »راضیه شیرمحمدی«، »زهرا جوانمرد«، »زهره ابراهیمی«، »شهاب ریحانی« 
»حسین جواهری« برای اردوی تیم ملی تیر و كمان دعوت به عمل آمده است. 

گنبدكاووس- مرحله دوم رقابتهای ژیمناستیک 
لیگ دسته یک و دو باشگاههای ایران در گنبدكاووس 

با قهرمانی تیم تن ماهی ماسی البرز به پایان رسید.
شهرستان  المپیک  سالن  در  تیم   4 حضور  با  رقابتها   این  ایرنا،  خبرنگار  گزارش  به 

گنبدکاووس برگزار شد.
 در مرحله دوم رقابتهای لیگ دسته اول تیم تن ماهی ماسی البرز توانست با مجموع امتیازات 149/7 

توانست مقام قهرمانی این مرحله را از آن خود نمایند. 
در این مرحله به ترتیب تیم های خلیج فارس با 145/7 امتیاز ، بهزیستی ایالم با 138/65 امتیاز 

مقامهای دوم و سوم را از آن خود كردند. 
همچنین در رقابتهای لیگ دسته دوم نیز تیم استاد حسین اعظمی شیراز توانست با كسب مجموع 

امتیاز تیمی 125/8 مقام اول را كسب كند . 
ارومیه - »حسن جانفشان« قهرمان معلول تنیس روی میز آذربایجان غربی به اردوی تیم ملی دعوت 

شد. 
اردوی آمادگی تیم ملی تنیس روی میز جانبازان و معلوالن برای آمادگی و حضور در رقابت های 

آسیایی هنگ كنگ برگزار می شود. 
این اردو از شانزدهم آذر ماه جاری در كمپ تیم های ملی جانبازان و معلولین كشور برگزار می شود. 
در این اردو »حسن جانفشان« در كنار عقیل علیمردانی از استان مركزی، علی رنجبر و بهنام رهبری 
از اصفهان، موسی نیک قلعه ای از خراسان رضوی، جواد فوالدی و احد تقی زاده از آذربایجان شرقی 

و مهدی آقازاده از تهران حضور دارند. 
هم چنین رقابت های آسیایی تنیس روی میز جانبازان و معلوالن سال 2011 هنگ كنگ از 23 آذر 

ماه جاری به مدت 10 روز برگزار می شود. 

ارومیه –  ورزش، گامي براي همکاري كشورهاست.
سرکنسول جمهوری اسالمی ایران در ارزروم ترکیه گفت: استان آذربایجان غربی یکی از 

قطب های اصلی مراودات ورزشی بین المللی است. 
»غالمرضا قلیچ خان« در دیدار با مدیركل ورزش و جوانان استان با ابراز خرسندی از حضورش در 
جمع بزرگ ورزش و جوانان آذربایجان غربی، گسترش مطلوب همکاری ها و مراودات ورزشی دو 

كشور را گام بسیار مهمی در راستای تحکیم مناسبات دو طرف دانست. 

گنبدكاووس –  یک قهرماني دیگر از آن گنبد كاووسي ها شد.
تیم شهید نقی پناهی گنبدكاووس در آخرین روز از رقابتهای ژیمناستیک باشگاه های كشور، مقام 
با امتیاز  ایران را بدست آورد. در این رقابتها تیم شهید نقی پناهی  قهرمانی مرحله دوم لیگ برتر 

163/3 توانست همچون مرحله اول كه در ارومیه برگزار شد عنوان نخست را از آن خود نماید. 
همچنین در این مرحله تیمهای خانه ژیمناستیک اهواز و بیمه كار آفرین ارومیه به ترتیب با 158/45 

و 151/3 امتیاز عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. 
رقابتهای ژیمناستیک باشگاه های كشور با حضور شش تیم از روز سه شنبه به میزبانی گنبدكاووس 
آغاز شده و به ترتیب ورزشکاران در رشته ترامپولین و نیز لیگ دسته دوم، لیگ دسته اول و لیگ 

برتر به رقابت پرداختند. 
امتیازات چهار  برگزار می شود و مجموع  ایران در چهار مرحله  باشگاه های  رقابتهای ژیمناستیک 

مرحله قهرمان را مشخص خواهد كرد.
خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا(
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بس��م اهلل گفتم و وارد كالس ش��دم. یک��ی از بچه های 
كالس گفت بر پا. سالم كردم و گفتم بفرمایید.

 ش��اگردان هم س��الم كردند، به سمت میز و صندلی ام 
رفت��م، بعد از گذاش��تن كیف و دفتر كالس، به س��مت 
بچه ها برگش��تم. ناگهان ردی��ف اول توجه ام را به خود 

جلب كرد. 
ی��ک دانش آم��وز با صندل��ی چرخ��دار. نگاهش كردم 
لبخن��دی زدم، ب��ا لبخند پاس��خم را داد. نگاهم را از او 

دزدیدم و روبروی تخته سیاه كمی قدم زدم. 
س��ال جدید تحصیلی آغاز شده بود و مسئولیت سنگین 
معلم��ی. اما نم��ی دانم چرا با دیدن ش��اگرد ردیف اول 
و ش��رایط خاصش احس��اس كردم سال جدید تحصیلی 

وظیفه سنگین تری بر دوشم گذاشته است.
همیش��ه با توكل به خدا شروع كرده بودم و همیشه نیز 
خ��دای مهربان كمکم كرده بود، مطمئن بودم پروردگار 
مثل همیشه یار و یاورم خواهد بود. برای چند لحظه ای 

افکارم را مرور كردم.
سرم را به س��مت ش��اگردان كالس برگرداندم و شروع 
كردم به معرفی خودم و از شاگردان خواستم تا خودشان 

را معرفی كنند. 
محمد هم مانند ش��اگردان دیگر خودش را معرفی كرد. 
بیماری��ش CP )فل��ج مغزی( مادرزادی ب��ود. كمی هم 
لکنت زبان داش��ت. اما با انرژی صحبت می كرد. ش��ور 
و اش��تیاق خاص��ی در چهره و صدایش ب��ود. ظاهرش، 
رضایت از تحصیل در بین دوس��تان غیر معلول را نشان 
م��ی داد. ای كاش می فهمی��دم در باطن و درونش چه 
می گذشت. امیدوار بودم درونش نیز همانگونه پُر انرژی 

و توام با آرامش خاطر باشد. 
روزه��ا می گذش��ت و صفحات كتاب های درس��ی یک 
به ی��ک ورق می خورد. در مواق��ع روخوانی كتاب ها و 

امتحانات ش��فاهی، برخی اوقات، زمان بیش��تری برای 
صحبت كردن محمد س��پری می ش��د، ب��ا تمام وجود 
سعی می كردم با حوصله و اشتیاق، به روخوانی و حرف 

هایش گوش كنم.
 زمانی كه حس می كردم حوصله شاگردان كم می شود 
و صبر و تحمل ندارند، با ش��گردهای مختلف، اش��تیاق 
ش��ان را به گوش كردن ب��ه حرف های محمد جلب می 

كردم. 
از آغاز س��ال تحصیلی، قرار بر این بود كه هر هفته یک 
دانش آم��وز به عنوان مبصر كالس تعیین ش��ود. وقتی 
نوبت به محمد رس��ید متوجه س��کوت خاصی در چهره 
اش ش��دم، البد پیش خ��ودش فکر می ك��رد به خاطر 
ش��رایط جس��می اش نمی تواند مبصر باشد و نوبت به 

شخص بعد از او خواهد رسید.
 دفتر كالس را باز كردم و با اطمینان، محمد را به عنوان 
مبصر هفته معرفی كردم. لبخندی در چهره اش شکفت 

و بالفاصله گفت: »آخه آقا معلم من كه...!« 
حرفش را قطع كردم و گفتم: »محمد جان، ش��ما همان 
جا كه روی صندلی نشس��تی هر روز اسم بچه هایی كه 
ش��لوغ می كنند را بنویس و به من بده« بعد هم به بچه 
های كالس لبخند رضایتمن��دی زدم و گفتم: »بچه ها 
این هفته محمد مبصر كالس اس��ت، هم حواس��تان را 

جمع كنید هم با محمد همکاری كنید«.
 در همان مدت كوتاهی كه از آغاز مدارس می گذش��ت 
محمد توانسته بود با اكثر بچه های كالس دوست شود و 
ارتباط برقرار كند. در آن یک هفتۀ مبصر بودنش طوری 
رفتار ك��رد كه همه بچه ها در امر اداره كالس با محمد 
همکاری م��ی كردند، با اینکه ت��ه كالس را نمی دید و 
روی صندلی چرخدار نشسته بود با شنیدن صدای بچه 
ها نامش��ان را تش��خیص می داد و اگر شلوغ می كردند 

اسامی آنها را می نوشت و به من تحویل می داد.
 زنگ های تفریح نیز بچه های كالس كمکش می كردند 
و محمد را همراه خودشان به حیاط مدرسه می بردند. 
همیش��ه - نه تنها به اندازۀ بچه های دیگر - بلکه حتی 
گاهی بیش��تر از بچه های دیگر، از او درس و سوال می 
پرس��یدم تا بداند كه بی��ن او و دیگر دانش آموزان هیچ 
فرقی قائل نیس��تم. حتی چند ب��ار به خاطر كوتاهی در 
نوش��تن تکالیف، جریمه اش كردم و چند صفحه تکلیف 
اضاف��ه برایش تعیین ك��ردم. او هم با خجالت اما لبخند 
پاس��خم را داد، آنگاه متوجه شدم كه از این كارم راضی 
و خشنود شده است. خوش��حال بودم از اینکه محمد با 
دیگر دانش آموزان هیچ فرقی برایم نداش��ت و توانسته 
بودم او را در مس��یر محکم تر ش��دن اراده هایش یاری 

كنم.

بگذارعشق خاصیت توباشد 

کسی را ببخشید
با  روزهایی كه سرتان شلوغ است و الزم است 
روشی به خودتان یادآوری كنید كه با خدا حرف 
است  ممكن  انگشت  دور  به  نخ  بستن  بزنید، 

خیلی جلب توجه كند .
مناسب  برایتان  كه  دیگری  روش  از  است  بهتر 
شما  به  كسی  وقتی  مثال  كنید  استفاده  باشد 
سالم میكند، جواب سالمش را بدهید و یادتان 
بیاید كه به خدا سالم كنید و از او به خاطر اینكه 

هرجا میروید با شما همراه است تشكر كنید .
را  استراحتی  مهلت  از  ای  دقیقه  چند  اینكه  یا 
كه در حین كار دارید به صحبت با خدا اختصاص 
دهید و با او درباره ی هر چیزی كه در ذهن تان 

می گذرد حرف بزنید.
در حالی كه با خدا درد و دل می كنید موضوع 
با  یا  كرده  انصافی  بی  تان  حق  در  كه  را  كسی 
شما رفتار خوبی نداشته، به شما دروغ گفته یا 
تهمتی  به شما   ، داده  نسبت  به شما  را  دروغی 
زده یا به عهدش وفا نكرده با او در میان بگذارید.
تمام  آن  در  و  بنویسید  خدا  به  ای  نامه  سپس 
درد و رنج، نا امیدی و یا هر احساس آزاردهنده 
كرده  ایجاد  شما  در  فرد  این  كه  را  دیگری 
عدالتی  بی  دورویی،  خیانت،  از   . كنید  توصیف 

و .... به او بگویید.
بریزید  زباله  سطل  در  و  كنید  پاره  را  نامه  بعد 
به  خدا  از  آخر  دست  و  ببخشید  را  شخص  و 

خاطراینكه همیشه 
بخشیده  اید  كرده  زندگی  در  كه  اشتباهاتی 

تشكر كنید .

گردآوری: سمیرا جمالی

یکي از بزرگترین خوشبختي ها ، خدمت بیشتر به مردم است. 
ارد بزرگ
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افراد جامعه  از  برخي  تواني ذهني  كم 

یکي از عمده ترین مسائل جوامع بشري 

مانده ذهني  بوده است. كودكان عقب 

به  نیازهاي تکاملي و مراقبتي منحصر 

فردي دارند كه انجام مشاوره، آموزش 

كودك و خانواده، آموزش مهارت هاي 

كالمي، محیطي، ارتباطي و اجتماعي و 

نحوه رفتار و احترام به آنها همگي مي 

توانند در سازگاري، رشد و توانبخشي 

آنان موثر باشد. اما با توجه به این كه 

عقب ماندگي ذهني قابل درمان نیست 

اقدام اصلي در مورد این دسته بیماران 

توانبخشي و آموزش آنها است.

بر اساس تعریف انجمن آمریکایي افراد 

ماندگي  عقب  ذهني  معلولیت  داراي 

ذهني به IQ  كمتر از 70 تا 75 اطالق 

شروع  سالگي   18 از  قبل  كه  میشود 

شده و همراه با محدودیت هایي دردو 

یا چند مهارت تطابقي فرد باشد. 

انجام  انطباقي  هاي  مهارت  از  منظور   

كارهایي است كه در مقاطع سني خاص 

به طور معمول از افراد انتظار مي رود. 

از  نرمال جامعه  )بهره هوشي جمعیت 

70 تا 135 متغیر است كه میزان حد 

است(،   110 تا   100 بین  آن  متوسط 

عقب ماندگي ذهني یا به اصطالح دیگر 

نارسایي رشد قواي ذهني موضوع تازه 

و  دوره  هر  در  بلکه  نیست  جدیدي  و 

داشته  وجود  اجتماع  در  افرادي  زمان 

اند كه از نظر فعالیتهاي ذهني در حد 
طبیعي نبوده اند.

علل عقب ماندگي ذهني:
عوامل پیش از تولد
عوامل در زمان تولد

عوامل بعد از تولد

عوامل محیطي، اجتماعي، فرهنگي

ذهني  هاي  ناتواني  علل  از  درصد   6

)پسران  است  ژنتیک  تأثیرات  از  ناشي 

بیماري  معرض  در  دختران  از  بیش 

هاي ژنتیکي ذهني قرار دارند(

اساس  بر  ذهني  ماندگي  عقب 

تا  خفیف  از  هوشي  بهره  میزان 

مي  بندي  طبقه  )عمیق(  بسیار 
شود:

خفیف  ماندگي  عقب  دچار  افراد 
)مالیم(: 

عقب  به  مبتالیان  85درصد  تقریبا  

طور  به  دهند.  مي  تشکیل  را  ماندگي 

ماندگي  عقب  به  مبتال  كودكان  كلي 

دبستان  دوم  یا  اول  كالس  تا  خفیف 

زماني كه تقاضاي تحصیلي افزایش مي 

یابد شناخته نمي شوند.

بسیاري از افراد مبتال به عقب ماندگي 

ذهني مي توانند با مختصر سرپرستي 

به طور مستقل زندگي كرده و خانواده 
خود را اداره كنند.

متوسط:  ماندگي  عقب  دچار  افراد 

عقب  به  مبتالیان  10درصد  حدود 

دهند.  مي  تشکیل  را  ذهني  ماندگي 

ماندگي  عقب  به  مبتال  كودكان  اكثر 

را  زبان  توانند  مي  متوسط  ذهني 

به  قادر  كودكي  اوایل  در  بگیرند.  یاد 

تحصیل  هستند.  كافي  رابطه  برقراري 

تا  معموالً  و  است  دشوار  آنان  براي 

و  روند  نمي  باالتر  یا سوم  دوم  كالس 

ممکن است بتوانند كارهاي كم و بیش 

انجام  مناسب  سرپرستي  با  را  ماهرانه 
دهند.

شدید  ماندگي  عقب  دچار  افراد 

مبتال  افراد  درصد   4 تقربیاً  )سخت(: 

به عقب ماندگي ذهني را تشکیل مي 

بتوانند در كودكي  دهند. ممکن است 

مي  كنند،  پیدا  ارتباطي  هاي  مهارت 

را  محدود  هاي  واژه  و  توانند شمارش 

كه براي كاربرد شخصي مناسب است 

فرا گیرند. در بزرگسالي افراد مبتال به 

با  است  ممکن  شدید  ماندگي  عقب 

نظارت دیگران تطابق خوبي با شرایط 

هاي  خانه  در  زندگي  )نظیر  زندگي 

گروهي( را پیدا كنند و برخي تکالیف 
مربوط را انجام دهند.

بسیار  ماندگي  عقب  دچار  افراد 

شدید )عمیق( یا ایزوله: 

1تا 2 درصد مبتالیان به عقب ماندگي 

اكثر  دهند.  مي  تشکیل  را  ذهني 

مبتالیان به عقب ماندگي ذهني عمیق 

خود  اختالل  براي  شده  شناخته  علل 

اختالل  به  مبتال  كودكان  به  دارند. 

مهارت  برخي  توان  مي  عمیق  ذهني 

و  داد  یاد  را  خود  از  مراقبت  هاي 

برقراري ارتباط براي نیازهاي خودشان 
را به آنان آموخت.

ماندگي  عقب  با  افراد  با  رابطه  در 

توجه  ذیل  هاي  توصیه  به  ذهني، 
داشته باشید:

توان  كم  بالغ  افراد  با   كنید  سعي   

مانند  و گفتاري  رفتاري  نظر  از  ذهني 

آنان  به  هرگز  كنید.  رفتار  افراد  بقیه 

كنید  فرض  نکنید.  نگاه  تحقیر  دید  با 

داراي  افراد جامعه  بقیه  مانند  آنها  كه 
تجربه هستند.

تمامي  مانند  ذهني  توان  كم  افراد 

گروه ها داراي عالقه و توانمندي هاي 

مختلفي هستند هیچ گاه تصور نکنید 

تمام این افراد از انجام كارهاي تکراري 

لذت مي برند یا مي خواهند در فعالیت 

هاي ساده مانند رستوران، سوپرماركت 
و… كار كنند.

اكثریت افراد این گروه قادر به خواندن 

نکنید  فکر  هرگز  هستند  نوشتن  و 

مهارت  افزایش سطح  به  قادر  آنها  كه 

ریاضیات،  قبیل  از  خود  آكادمیک 

خواندن و نوشتن نیستند.

داراي  چه  اگر  ذهني  توانان  كم 

ابتدایي  محدود  سطح  در  تحصیالت 

نیست  معني  این  به  این  ولي  هستند 

كه نمي توانند همکاري و كمک كنند 

و یا صاحب عقیده و تفکر نیستند.

آحاد  بقیه  مانند  افراد  از  گروه  این  با 

جامعه رفتار كنید و زماني كه در حال 

رفتار  طوري  هستید  آنان  با  گفتگو 

كنید كه مانند سایر افراد دیگر صحبت 

آخر  تعطیالت  درباره  مثاًل  كنید،  مي 

هفته، وضعیت هوا، اتفاقات و … اجازه 

گوناگون  مسایل  درباره  آنها  تا  بدهید 
فکر كنند.

آموزش  و  راهنمایي كرده  را  افراد  این 

در  دهید  ارائه  آنان  به  را  الزم  هاي 

آنها  بردباري  و  داشتن حوصله  صورت 

را  ساده  هاي  دستورالعمل  توانند  مي 
درك كنند.

زماني كه آنها با مربي یا خانواده خود 

خود  با  مستقیم  كنید  سعي  هستند 

ندهید  اجازه  و  كنید  صحبت  معلول 

كسي به جاي او صحبت كند.

با افراد ناتوان ذهني به صورت شفاف و 

كوتاه صحبت كرده و از او بخواهید تا 

مطالب را براي شما بازگو كند. اگر الزم 

باشد مطالب را چندین بار تکرار كرده 

تا مطمئن شوید اطالعات ارائه شده را 
دریافت كرده است.

این افراد مانند سایر گروه هاي جامعه 

این  هستند  متقابل  احترام  خواهان 

مي  طلب  كه  است  چیزي  كمترین 
كنند.

خندان  و  بشاش  چهره  دادن  نشان  با 

هم مي توان در برقراري ارتباط سازنده 

و دوستانه با این افراد موفق شد.

سوء رفتار عاطفي موجب عدم كارایي 
آنان مي شود 

اجراي  عدم  موجب  آنها  با  رفتاري  بد 

روند توانبخشي به موقع در آنان خواهد 
شد.

كنید  سعي  آنها  احترام  حفظ  ضمن 

دستورات واقع بینانه به آنها بدهید.

الگوسازي  آنها  براي  را  خوب  رفتار 
كنید.

و  شاداب  روحیه  بحث  طول  در 

آنها  به  كنید.  حفظ  را  خود  پسندیده 

اعتماد به نفس براي انجام كار بدهید.

با در نظر گرفتن مشکالت آنها، فرصت 

هایي مناسب و شایسته براي آنها ایجاد 
كنید.

برخورد عادي و معمولي موجب آرامش 

خاطر در آنها خواهد شد.

در برخورد با آنها واقع بینانه و درست 

غیر  و  واهي  خواسته  كنید،  رفتار 

نداشته  آنها  توان  به  نسبت  منطقي 

باشید و هرگز آنها را با دیگران مقایسه 
نکنید.

خود  دوست  از  كه  طور  همان 

از  كنید،  مي  دلجویي  و  عذرخواهي 

در  نیز  ذهني  ماندگي  عقب  با  افراد 

صورت نیاز معذرت بخواهید.

مجتمع  منزل،  در  كودكان  سایر  از 

كه  بخواهید  مدرسه  یا  و  آپارتماني 

و  همکاري  ذهني  مانده  عقب  افراد  با 

احترام  آنها  به  و  باشند  داشته  تعامل 
شایسته بگذارد.

چگونگي تعامل با افرادي که  مشکالت ذهني دارند

مرا بـاور کنید

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی 

می لغزد و فرو می چکد. 

بودا
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دردهه هاي اخیر توجه به توانبخش��ي به عن��وان یک تخصص ضروري در زمینه خدمات 
بهداشتي از رش��د قابل توجهي برخوردار بوده است. در سال هاي اخیر پیشرفت فناوري 
پزشکي و  روش هاي جدید تشخیص و درمان بیماري ها از عوامل عمده ورود توانبخشي 
در عرصه خدمات بهداش��تي درماني محسوب مي شوند. واتسون در بیان اهمیت خدمات 
توانبخشي مي گوید: »توانبخشي مانند چتري بر روي همه مراقبت هاي بهداشتي 

احاطه دارد«.
علوم توانبخشي اگرچه به طور نسبي نوپا و جدید است   با این حال پرستاران از سال ها 
پیش در امر مراقبت از افراد ناتوان همت داشته اند. علم توانبخشي به طور رسمي از سال 
توان  نقطه عطف ایده تربیت »پرستاري توانبخشي« نامید.1947 )بعد از جنگ جهاني دوم(، در علوم پزشکي رخنه كرد و در واقع این زمان را می 
پرس��تاران توانبخشي در كنار س��ایر اعضاي تیم توانبخش��ي، با تأكید بر اصل همکاري،  
- بازگرداندن فرد به حداكثر عملکرد اجتماعي و حضور مجدد در جامعه- ارتقاي سازگاري فرد و خانواده- حصول اطمینان نسبت به تأمین نیازهاي ویژه فرد- دستیابي و حفظ كیفیت زندگي در حد قابل قبول- دستیابي به حداكثر توانمندي هاي نهفته عملکردي و شایستگي فرديفلسفي پرستاري،  مأموریت اصلي پرستاري توانبخشي عبارتست از:پیوستاري از مراقبت حمایتي و توانبخشي را براي فرد فراهم مي سازد. بر مبناي رویکرد 

پرس��تاران توانبخشي به منظور مشاركت فعال در توانبخشي مددجویان،  نیازمند رویکرد 
تخصصي و در عین حال جامع نگر در تدوین و اجراي طرح مراقبتي هستند. 

آن��ان باید به نقش ه��اي خود آگاه بوده و براي اجرا هر ی��ک از وظایف خود از مهارت و 
- ایفاي نقش سایر اعضاي تیم در صورت لزوم- هماهنگي بین اعضاي تیم توانبخشي- آموزش به فرد و خانواده- انجام مراقبت هاي پرستاري معمولمشتمل بر موارد زیر دانست:اس��تدالل منطقي و علمي بهره گیرند. مهمترین وظایف پرستاران توانبخشي را مي توان 

فتوای حسین این است: آری! در نتوانستن نیز بایستن هست.
 دکتر علی شریعتی

این روزها حركتي 
عنوان  تح��ت  كه 

نهضت  «
توانمندي آنان مي انجامد؟ این واحدها و درنتیجه جدا ساختن آنها از سایر افراد به اندكي واحد مس��کوني و اس��کان عده اي از معلوالن در در بخ��ش هاي دولتي و غیر دولتي، آیا س��اخت تعداد پرس��ش این  است كه با توجه به محدودیت منابع مالي اكثر معلوالن نیز با این مش��کل دس��ت به گریبانند. اما مالك هاي زندگي مس��تقل به ش��مار مي رود، چنانکه  ش��ک نیس��ت كه تامین مسکن مناس��ب از مهمترین همسو با این حركت قرار گرفته است.ص��در اخبار س��ازمان بهزیس��تي و برخي تش��کل هاي س��اخت مس��کن براي معلوالن« از آن یاد مي شود، در 

س��ایرین از تس��هیالتي مانند وام مس��کن، وام جعاله و معل��ول بتوانن��د بدون ودیعه و با ش��رایطي آس��انتر از تا ضمن عملي ش��دن ماده 9 قان��ون مذكور، متقاضیان همکاري با دستگاه هاي ذیربط، امکاني را فراهم سازیم چنین طرز فکري مي توانیم از طریق انعقاد تفاهم نامه هاي اجتماعي فراهم ش��ده اس��ت،   بهره مند شوند. با كنیم  تا این افراد بتوانند از امکاناتي كه براي سایر گروه س��اخت واحدهاي مسکوني براي آنان، شرایطي را مهیا ایج��اب مي كند ك��ه به جاي صرف مبال��غ هنگفت در توانبخش��ي مبتني بر جامعه و تلفیق اجتماعي معلوالن در ای��ن خص��وص فراهم كنند از طرف��ي    تحقق اصل خود را به معلوالن اختصاص دهند و تسهیالت الزم را و بانک مسکن موظفند 10 درصد از واحدهاي مسکوني صراحتا« قید شده است كه وزارت مسکن و شهرسازي  در م��اده 9 قانون جام��ع حمایت از حق��وق معلوالن سایر اقشار مردم معنا پیدا مي كند .معلول، تنها در بستر جامعه و در ملحق ساختن آنان با نکت��ه حائز اهمیت آن اس��ت كه توانمندس��ازي افراد 

نه انجام وظیفه به جاي متولیان ساخت مسکن. چگونگي مش��اركت سایر دستگاه ها در تحقق آن است، م��اده مرتب��ط در قان��ون حمایت از حق��وق معلوالن و معلوالن از جمله در بحث مسکن، نظارت بر روند اجراي مهیا ش��ود. لذا نقش سازمان بهزیس��تي و تشکل هاي گیرد و زمینه براي پیوند معلوالن با كل ساختار جامعه گروه هاي هدف با مش��اركت تمامي دستگاه ها صورت امکانات اندك میان آنان، به دنبال آنند كه قادر س��ازي كش��ورها نیز به ج��اي جداس��ازي این اف��راد و توزیع  فرام��وش نکنیم كه مدافعین حقوق معلوالن در س��ایر در تامین مسکن بیانجامد.سازي واحدهاي مسکوني مي تواند به توانمندسازي آنها شهرداري و اعطاي تسهیالت ویژه به آنان جهت مناسب س��اخت مس��کن مانند هزینه اخذ پای��ان كار، عوارض  همچنی��ن معافیت افراد معلول از پرداخت  هزینه هاي بیمه واحدهاي مسکوني بهره گیرند.
حمداهلل خواجه حسیني
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د ل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های 

زیبا و پرشکوه می آفرینند.

 دکترعلی شریعتی

با هم وارد می شوند یکی كمی راحت تر و دیگری با 

طرف  از  مرتب  و  است  هم  شبیه  هایشان  حرف  عصا. 

مقابل تعریف می كنند و این برای كسانی كه در دفتر 

نشریه مجله حضور دارند زیبا و البته كمی عجیب است.

 رقیه شعبانی و اسماعیل حسین تنها یک نمونه از زوج 

های موفقی هستند كه با وجود داشتن محدودیت هایی 

در حركت،  زندگی آرام و موجهی را تجربه می كنند و 

به قول خودشان در كنار یکدیگر آرامش دارند.

زوجی  های  گفته  را  پیوند  صفحه  شماره  این  گزارش 

دارند  دوست  كه  كند  می  پر  محدود  های  توانایی  با 

تجربیاتشان را از طریق نشریه ما در اختیار دیگران قرار 
دهند.

 پرده اول : می توانی یک سال تکان نخوری ؟

و  روز  تمام، 365  است: یک سال  تصورش هم سخت 

حركت  نتوانی  و  باشی  گچ  در  كمر  تا  گردن  از  شب 

كوچکی به تن و بدنت بدهی.

 رقیه شعبانی با یاد آوری آن روزها روی صندلی جابجا 

می شود، تکیه می دهد و نفس بلندی می كشد انگار باز 

هم احساس خفگی روزهایی كه در پایه چهارم ابتدایی 

درس می خواند به جانش می ریزد و باور نمی كند 

كه سال ها از آن روز گذشته است.

 او می گوید: »9 ساله بودم كه پزشکان تشخیص دادند 

تحت  بارها  و  دارند  انحراف  من  های  مهره  ستون  كه 

تا  گردن  از  سال  یک  مدت  به  و  گرفتم  قرار  جراحی 

نمی  گذراندم  را  سختی  روزهای  و  بود  گچ  در  كمرم 

توانستم به مدرسه بروم حمام كنم و مادرم زحمت های 

زیادی كشید تا باالخره گچ را باز كردندو مدت دو سال 

استفاده  فقرات  ستون  كردن  صاف  برای  دستگاهی  از 
كردم .«

پرده دوم : درس و فقط درس و فقط درس

ورزشی   فعالیت  ها  مدت  با  درمان حتی  ندادن  نتیجه 

به  تری  جدی  صورت  به  كه  بود  دالیلی  از  یکی  تنها 

درس خواندن بپردازم و هر سال با معدل باال قبول شوم.

شعبانی با بیان این مطلب می گوید: »قبولی در كنکور 

و تحصیل دررشته حسابداری دانشکده امور اقتصادی 

وزارت دارایی  این امکان را فراهم كرد تا به توانایی های 

خودم ایمان بیاورم و در كنار درس خواندن مشغول به 

كار شوم و خدا را شکر می كنم كه در حال حاضر در 

دارم  تصمیم  و  كنم  می  كار  و  شده  استخدام  گمرك 

تحصیالتم را ادامه بدهم.«

پرده سوم: من اسماعیل فلج اطفال دارم 

به   كنارش مردی نشسته كه دلش می خواهد مرتب 

را  هایش  حرف  و  بدود  همسرش  های  صحبت  میان 
تایید كند.

زن برمی گردد و به او لبخند می زند یعنی كه اجازه 

از مهربانی  ناخواسته  را تمام كنم و مرد  بدهید حرفم 

های زن می گوید و از روز آشنایی و تغییر زندگی اش 

و این تصاویر مرتب تکرار می شود.

اتفاق  این  به  با تعجب   – اما   – اعضای تحریریه مجله 

عصر  در  كه  شود  نمی  باورشان  شتید  كنند  می  نگاه 

دود و آهن و ماشینی شدن ارتباطات اینگونه عالقه ها 

هم وجود دارد و هنوز دستخوش شرایط سخت زندگی 
نشده است.

اسماعیل حسین متولد سال 60 است و معلول جسمی 

حركتی. او با عصا راه می رود و از اینکه یک اتفاق باعث 
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بس��م اهلل گفتم و وارد كالس ش��دم. یک��ی از بچه های 
كالس گفت بر پا. سالم كردم و گفتم بفرمایید.

 ش��اگردان هم س��الم كردند، به سمت میز و صندلی ام 
رفت��م، بعد از گذاش��تن كیف و دفتر كالس، به س��مت 
بچه ها برگش��تم. ناگهان ردی��ف اول توجه ام را به خود 

جلب كرد. 
ی��ک دانش آم��وز با صندل��ی چرخ��دار. نگاهش كردم 
لبخن��دی زدم، ب��ا لبخند پاس��خم را داد. نگاهم را از او 

دزدیدم و روبروی تخته سیاه كمی قدم زدم. 
س��ال جدید تحصیلی آغاز شده بود و مسئولیت سنگین 
معلم��ی. اما نم��ی دانم چرا با دیدن ش��اگرد ردیف اول 
و ش��رایط خاصش احس��اس كردم سال جدید تحصیلی 

وظیفه سنگین تری بر دوشم گذاشته است.
همیش��ه با توكل به خدا شروع كرده بودم و همیشه نیز 
خ��دای مهربان كمکم كرده بود، مطمئن بودم پروردگار 
مثل همیشه یار و یاورم خواهد بود. برای چند لحظه ای 

افکارم را مرور كردم.
سرم را به س��مت ش��اگردان كالس برگرداندم و شروع 
كردم به معرفی خودم و از شاگردان خواستم تا خودشان 

را معرفی كنند. 
محمد هم مانند ش��اگردان دیگر خودش را معرفی كرد. 
بیماری��ش CP )فل��ج مغزی( مادرزادی ب��ود. كمی هم 
لکنت زبان داش��ت. اما با انرژی صحبت می كرد. ش��ور 
و اش��تیاق خاص��ی در چهره و صدایش ب��ود. ظاهرش، 
رضایت از تحصیل در بین دوس��تان غیر معلول را نشان 
م��ی داد. ای كاش می فهمی��دم در باطن و درونش چه 
می گذشت. امیدوار بودم درونش نیز همانگونه پُر انرژی 

و توام با آرامش خاطر باشد. 
روزه��ا می گذش��ت و صفحات كتاب های درس��ی یک 
به ی��ک ورق می خورد. در مواق��ع روخوانی كتاب ها و 

امتحانات ش��فاهی، برخی اوقات، زمان بیش��تری برای 
صحبت كردن محمد س��پری می ش��د، ب��ا تمام وجود 
سعی می كردم با حوصله و اشتیاق، به روخوانی و حرف 

هایش گوش كنم.
 زمانی كه حس می كردم حوصله شاگردان كم می شود 
و صبر و تحمل ندارند، با ش��گردهای مختلف، اش��تیاق 
ش��ان را به گوش كردن ب��ه حرف های محمد جلب می 

كردم. 
از آغاز س��ال تحصیلی، قرار بر این بود كه هر هفته یک 
دانش آم��وز به عنوان مبصر كالس تعیین ش��ود. وقتی 
نوبت به محمد رس��ید متوجه س��کوت خاصی در چهره 
اش ش��دم، البد پیش خ��ودش فکر می ك��رد به خاطر 
ش��رایط جس��می اش نمی تواند مبصر باشد و نوبت به 

شخص بعد از او خواهد رسید.
 دفتر كالس را باز كردم و با اطمینان، محمد را به عنوان 
مبصر هفته معرفی كردم. لبخندی در چهره اش شکفت 

و بالفاصله گفت: »آخه آقا معلم من كه...!« 
حرفش را قطع كردم و گفتم: »محمد جان، ش��ما همان 
جا كه روی صندلی نشس��تی هر روز اسم بچه هایی كه 
ش��لوغ می كنند را بنویس و به من بده« بعد هم به بچه 
های كالس لبخند رضایتمن��دی زدم و گفتم: »بچه ها 
این هفته محمد مبصر كالس اس��ت، هم حواس��تان را 

جمع كنید هم با محمد همکاری كنید«.
 در همان مدت كوتاهی كه از آغاز مدارس می گذش��ت 
محمد توانسته بود با اكثر بچه های كالس دوست شود و 
ارتباط برقرار كند. در آن یک هفتۀ مبصر بودنش طوری 
رفتار ك��رد كه همه بچه ها در امر اداره كالس با محمد 
همکاری م��ی كردند، با اینکه ت��ه كالس را نمی دید و 
روی صندلی چرخدار نشسته بود با شنیدن صدای بچه 
ها نامش��ان را تش��خیص می داد و اگر شلوغ می كردند 

اسامی آنها را می نوشت و به من تحویل می داد.
 زنگ های تفریح نیز بچه های كالس كمکش می كردند 
و محمد را همراه خودشان به حیاط مدرسه می بردند. 
همیش��ه - نه تنها به اندازۀ بچه های دیگر - بلکه حتی 
گاهی بیش��تر از بچه های دیگر، از او درس و سوال می 
پرس��یدم تا بداند كه بی��ن او و دیگر دانش آموزان هیچ 
فرقی قائل نیس��تم. حتی چند ب��ار به خاطر كوتاهی در 
نوش��تن تکالیف، جریمه اش كردم و چند صفحه تکلیف 
اضاف��ه برایش تعیین ك��ردم. او هم با خجالت اما لبخند 
پاس��خم را داد، آنگاه متوجه شدم كه از این كارم راضی 
و خشنود شده است. خوش��حال بودم از اینکه محمد با 
دیگر دانش آموزان هیچ فرقی برایم نداش��ت و توانسته 
بودم او را در مس��یر محکم تر ش��دن اراده هایش یاری 

كنم.

بگذارعشق خاصیت توباشد 

كسی را ببخشید
با  روزهایی که سرتان شلوغ است و الزم است 
روشی به خودتان یادآوری کنید که با خدا حرف 
است  ممکن  انگشت  دور  به  نخ  بستن  بزنید، 

خیلی جلب توجه کند .
مناسب  برایتان  که  دیگری  روش  از  است  بهتر 
شما  به  کسی  وقتی  مثال  کنید  استفاده  باشد 
سالم میکند، جواب سالمش را بدهید و یادتان 
بیاید که به خدا سالم کنید و از او به خاطر اینکه 

هرجا میروید با شما همراه است تشکر کنید .
را  استراحتی  مهلت  از  ای  دقیقه  چند  اینکه  یا 
که در حین کار دارید به صحبت با خدا اختصاص 
دهید و با او درباره ی هر چیزی که در ذهن تان 

می گذرد حرف بزنید.
در حالی که با خدا درد و دل می کنید موضوع 
با  یا  کرده  انصافی  بی  تان  حق  در  که  را  کسی 
شما رفتار خوبی نداشته، به شما دروغ گفته یا 
تهمتی  به شما   ، داده  نسبت  به شما  را  دروغی 
زده یا به عهدش وفا نکرده با او در میان بگذارید.
تمام  آن  در  و  بنویسید  خدا  به  ای  نامه  سپس 
درد و رنج، نا امیدی و یا هر احساس آزاردهنده 
کرده  ایجاد  شما  در  فرد  این  که  را  دیگری 
عدالتی  بی  دورویی،  خیانت،  از   . کنید  توصیف 

و .... به او بگویید.
بریزید  زباله  سطل  در  و  کنید  پاره  را  نامه  بعد 
به  خدا  از  آخر  دست  و  ببخشید  را  شخص  و 

خاطراینکه همیشه 
بخشیده  اید  کرده  زندگی  در  که  اشتباهاتی 

تشکر کنید .

گردآوری: سمیرا جمالی

یکي از بزرگترین خوشبختي ها ، خدمت بیشتر به مردم است. 
ارد بزرگ
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زند  مي  حرف  دارد  انگار  است  ساده  جمالتش 
محاوره و شکسته. صبا دختر معلولي است که یک 

دست و یک پایش مصنوعي است. 
از سفر صبا و چند   مطلبي که مي خوانید روایتي 
به تهران و هالل احمر براي ویزیت و  معلول دیگر 

ساخت پروتز است.  
 مدتیه پام درد می کنه. مخصوصًا مچ پام، فکر کنم 

دلیلش پروتزی باشه که استفاده می کنم.
پزشک  یه  به  میشه  اضافه  داره  هم  کمرم  درد 
که  کنه  کاری  بتونه  که شاید  کردم  مراجعه  ارتوپد 
حداقل این درد لعنتی کمتر بشه ولی دکتر در کمال 

خونسردی فرمودند که شما باید پاتو قطع کنی!
که  کفشه  یا  لباسه  من  پای  مگه  دکتر  آقای  آخه 

بکنمش بندازمش دور!؟ 
درسته ضعیفه، درد می کنه ولی جای دو تا دستمه 

که ندارمشون. 
و  نویسم  می  نخور  درد  به  ظاهر  به  پای  این  با  من 

کارای شخصیمو انجام می دم. 
-پس با همین درد بسازید... 

- این بهترین جوابی بود که شنیدم.
برای  که  خدماتی  بر  عالوه  قزوین  معلوالن  کانون 
مراجعه  هماهنگی  کار  دهد  می  انجام  معلول  افراد 

معلوالن به  مراکز پزشکی را  نیز برعهده دارد . 
کسانی  بار  یک  ماهی  کانون  اینکه  به  شاره  با  صبا 
که نیاز به ساخت پروتز دارند را  با  هماهنگي هاي 
انجام شده و با در اختیار گذاشتن سرویس رایگان 
»من  گوید:  مي  فرستد  می  تهران  احمر  هالل  به 
رفتم  تهران  به  طریق  همین  از  پیش  سال  هم سه 
کردم  اقدام  پای مصنوعی  و  برای ساختن دست  و 
و  تا حد زیادي  کوتاهی پایم را  جبران  کرد و قرار 
مسئول  زاده-   خلیل  مریم  همکاري  با  دوباره  شد 
هماهنگی بچه ها با مراکز پزشکي - به هالل احمر 
ارتوپدی  های  کارشناس  با  و  کنم  مراجعه  تهران 

مرکز مالقات کنم.«
 او ادامه مي دهد: »به تهران رسیدیم و با این امید 
که  مشکالت مان برطرف می شود به دنبال پیگیری 
خواستم  می  من  رفتیم.  خودمان  به  مربوط  کار 
در  و  کند  ویزیت  مرا  دوباره  ارتوپدي  کارشناس 
صورت نیاز  پروتز جدیدی سفارش بدهم. از  منشی  
بدون  که   کنم  مراجعه  کجا  به  کردم  سؤال  بخش 
اینکه راهنمایی ام کند  گفت اول یک فیش 4 هزار 
اتاق ویزیت  به  بعد  واریز کنید   به صندوق  تومانی 
گفت  بود  نشسته   او  کنار  که  خانمی  ولی  بروید 
نیازی به این کار نیست و می توانید به اتاق بروید.«
صبا با اشاره به اینکه  هالل احمری که 3 سال پیش 
با امروز خیلي تفاوت داشت مي گوید: »هالل احمر 
اینکه  امروز قبل  بود  تا آسمان فرق کرده  از زمین 
نوشتند   می  واریزی  فیش  کنند  بررسی  را  مشکل 
همه بچه ها سردرگم و شوکه بودند که چرا هزینه ها 
تا این اندازه  سرسام آور شده؟!! با بهزیستی تماس 
گرفتیم، مددکار مربوطه پاسخ داد که هزینه ها هر 

چه قدر هم باشد بهزیستی فقط 100 هزار تومان را 
پرداخت می کند آن هم بستگی به شرایطی دارد و 
به هر کسی نمی دهیم. هزینه ها 6 و یا حتی 7 برابر 
شده بود.و اصاًل قابل مقایسه با سال ها پیش نبود. 
دلیل را جویا شدیم جواب این بود که دولت یارانه 
هایی را که برای وارد کردن مواد از آلمان  در نظر 
گرفته بود را قطع کرده و ما چاره ای جز باال بردن 
هزینه ها نداریم. و تنها مزیتی که داشت  خلوت بود 

نوبت به همه می رسید.«
 صبا دلگیر است  مانند ده ها و صدها معلولي که 
 «: کند  مي  تاکید  و  دارند   مصنوعي  اندام  به  نیاز 
واقعًا با این همه هزینه  چطور راه برویم؟ چطور غذا 

بخوریم؟ چطور نفس بکشیم؟«
 او ادامه مي دهد: »زمان برگشتن دیگر حواسمان 
خواست  می  دلمان  اصاًل  نبود.  راننده  رانندگی  به 
اتفاقی بیفتد  و  دیگر برنگردیم در طول راه  دیگر 
کردن  فکر جور  در  همه   و  نمي خندید  هیچ کس 
بودند  شان  مصنوعي  پاي  و  دست  ساخت  هزینه  

شاید هم به فکر اینکه از کی قرض بگیرند؟«
راستي براي  ساخت  یک دست و پای مصنوعی از 

کی باید پول قرض کنیم  ؟آیا  این انصافه؟؟!!

واگویه هاي معلولي که نیاز به اندام مصنوعي دارد

 یارانه دست و پاي مصنوعي را هم 
برداشته اید ؟!

کسي که از تو حاجتي مي خواهد، آبروي خود را ریخته؛ 
تو دیگر با رد کردن او آبروی خود را مریز.
 امام حسین )ع(
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افراد جامعه  از  برخي  تواني ذهني  كم 
یکي از عمده ترین مسائل جوامع بشري 
مانده ذهني  بوده است. كودكان عقب 
به  نیازهاي تکاملي و مراقبتي منحصر 
فردي دارند كه انجام مشاوره، آموزش 
كودك و خانواده، آموزش مهارت هاي 
كالمي، محیطي، ارتباطي و اجتماعي و 
نحوه رفتار و احترام به آنها همگي مي 
توانند در سازگاري، رشد و توانبخشي 
آنان موثر باشد. اما با توجه به این كه 
عقب ماندگي ذهني قابل درمان نیست 
اقدام اصلي در مورد این دسته بیماران 

توانبخشي و آموزش آنها است.
بر اساس تعریف انجمن آمریکایي افراد 
ماندگي  عقب  ذهني  معلولیت  داراي 
ذهني به IQ  كمتر از 70 تا 75 اطالق 
شروع  سالگي   18 از  قبل  كه  میشود 
شده و همراه با محدودیت هایي دردو 

یا چند مهارت تطابقي فرد باشد. 
انجام  انطباقي  هاي  مهارت  از  منظور   
كارهایي است كه در مقاطع سني خاص 
به طور معمول از افراد انتظار مي رود. 
از  نرمال جامعه  )بهره هوشي جمعیت 
70 تا 135 متغیر است كه میزان حد 
است(،   110 تا   100 بین  آن  متوسط 
عقب ماندگي ذهني یا به اصطالح دیگر 
نارسایي رشد قواي ذهني موضوع تازه 
و  دوره  هر  در  بلکه  نیست  جدیدي  و 
داشته  وجود  اجتماع  در  افرادي  زمان 
اند كه از نظر فعالیتهاي ذهني در حد 

طبیعي نبوده اند.

علل عقب ماندگي ذهني:
عوامل پیش از تولد
عوامل در زمان تولد

عوامل بعد از تولد

عوامل محیطي، اجتماعي، فرهنگي

ذهني  هاي  ناتواني  علل  از  درصد   6
)پسران  است  ژنتیک  تأثیرات  از  ناشي 
بیماري  معرض  در  دختران  از  بیش 

هاي ژنتیکي ذهني قرار دارند(

اساس  بر  ذهني  ماندگي  عقب 
تا  خفیف  از  هوشي  بهره  میزان 
مي  بندي  طبقه  )عمیق(  بسیار 

شود:

خفیف  ماندگي  عقب  دچار  افراد 
)مالیم(: 

عقب  به  مبتالیان  85درصد  تقریبا  
طور  به  دهند.  مي  تشکیل  را  ماندگي 
ماندگي  عقب  به  مبتال  كودكان  كلي 
دبستان  دوم  یا  اول  كالس  تا  خفیف 
زماني كه تقاضاي تحصیلي افزایش مي 

یابد شناخته نمي شوند.
بسیاري از افراد مبتال به عقب ماندگي 
ذهني مي توانند با مختصر سرپرستي 
به طور مستقل زندگي كرده و خانواده 

خود را اداره كنند.
متوسط:  ماندگي  عقب  دچار  افراد 
عقب  به  مبتالیان  10درصد  حدود 
دهند.  مي  تشکیل  را  ذهني  ماندگي 
ماندگي  عقب  به  مبتال  كودكان  اكثر 
را  زبان  توانند  مي  متوسط  ذهني 
به  قادر  كودكي  اوایل  در  بگیرند.  یاد 
تحصیل  هستند.  كافي  رابطه  برقراري 
تا  معموالً  و  است  دشوار  آنان  براي 
و  روند  نمي  باالتر  یا سوم  دوم  كالس 
ممکن است بتوانند كارهاي كم و بیش 
انجام  مناسب  سرپرستي  با  را  ماهرانه 

دهند.

شدید  ماندگي  عقب  دچار  افراد 
مبتال  افراد  درصد   4 تقربیاً  )سخت(: 
به عقب ماندگي ذهني را تشکیل مي 
بتوانند در كودكي  دهند. ممکن است 
مي  كنند،  پیدا  ارتباطي  هاي  مهارت 
را  محدود  هاي  واژه  و  توانند شمارش 
كه براي كاربرد شخصي مناسب است 
فرا گیرند. در بزرگسالي افراد مبتال به 
با  است  ممکن  شدید  ماندگي  عقب 
نظارت دیگران تطابق خوبي با شرایط 
هاي  خانه  در  زندگي  )نظیر  زندگي 
گروهي( را پیدا كنند و برخي تکالیف 

مربوط را انجام دهند.

بسیار  ماندگي  عقب  دچار  افراد 
شدید )عمیق( یا ایزوله: 

1تا 2 درصد مبتالیان به عقب ماندگي 
اكثر  دهند.  مي  تشکیل  را  ذهني 
مبتالیان به عقب ماندگي ذهني عمیق 
خود  اختالل  براي  شده  شناخته  علل 
اختالل  به  مبتال  كودكان  به  دارند. 
مهارت  برخي  توان  مي  عمیق  ذهني 
و  داد  یاد  را  خود  از  مراقبت  هاي 
برقراري ارتباط براي نیازهاي خودشان 

را به آنان آموخت.

ماندگي  عقب  با  افراد  با  رابطه  در 
توجه  ذیل  هاي  توصیه  به  ذهني، 

داشته باشید:
توان  كم  بالغ  افراد  با   كنید  سعي   
مانند  و گفتاري  رفتاري  نظر  از  ذهني 
آنان  به  هرگز  كنید.  رفتار  افراد  بقیه 
كنید  فرض  نکنید.  نگاه  تحقیر  دید  با 
داراي  افراد جامعه  بقیه  مانند  آنها  كه 

تجربه هستند.
تمامي  مانند  ذهني  توان  كم  افراد 
گروه ها داراي عالقه و توانمندي هاي 
مختلفي هستند هیچ گاه تصور نکنید 
تمام این افراد از انجام كارهاي تکراري 
لذت مي برند یا مي خواهند در فعالیت 
هاي ساده مانند رستوران، سوپرماركت 

و… كار كنند.
اكثریت افراد این گروه قادر به خواندن 
نکنید  فکر  هرگز  هستند  نوشتن  و 
مهارت  افزایش سطح  به  قادر  آنها  كه 
ریاضیات،  قبیل  از  خود  آكادمیک 

خواندن و نوشتن نیستند.
داراي  چه  اگر  ذهني  توانان  كم 
ابتدایي  محدود  سطح  در  تحصیالت 
نیست  معني  این  به  این  ولي  هستند 
كه نمي توانند همکاري و كمک كنند 

و یا صاحب عقیده و تفکر نیستند.
آحاد  بقیه  مانند  افراد  از  گروه  این  با 
جامعه رفتار كنید و زماني كه در حال 
رفتار  طوري  هستید  آنان  با  گفتگو 
كنید كه مانند سایر افراد دیگر صحبت 
آخر  تعطیالت  درباره  مثاًل  كنید،  مي 

هفته، وضعیت هوا، اتفاقات و … اجازه 
گوناگون  مسایل  درباره  آنها  تا  بدهید 

فکر كنند.
آموزش  و  راهنمایي كرده  را  افراد  این 
در  دهید  ارائه  آنان  به  را  الزم  هاي 
آنها  بردباري  و  داشتن حوصله  صورت 
را  ساده  هاي  دستورالعمل  توانند  مي 

درك كنند.
زماني كه آنها با مربي یا خانواده خود 
خود  با  مستقیم  كنید  سعي  هستند 
ندهید  اجازه  و  كنید  صحبت  معلول 

كسي به جاي او صحبت كند.
با افراد ناتوان ذهني به صورت شفاف و 
كوتاه صحبت كرده و از او بخواهید تا 
مطالب را براي شما بازگو كند. اگر الزم 
باشد مطالب را چندین بار تکرار كرده 
تا مطمئن شوید اطالعات ارائه شده را 

دریافت كرده است.
این افراد مانند سایر گروه هاي جامعه 
این  هستند  متقابل  احترام  خواهان 
مي  طلب  كه  است  چیزي  كمترین 

كنند.
خندان  و  بشاش  چهره  دادن  نشان  با 
هم مي توان در برقراري ارتباط سازنده 

و دوستانه با این افراد موفق شد.
سوء رفتار عاطفي موجب عدم كارایي 

آنان مي شود 
اجراي  عدم  موجب  آنها  با  رفتاري  بد 
روند توانبخشي به موقع در آنان خواهد 

شد.
كنید  سعي  آنها  احترام  حفظ  ضمن 

دستورات واقع بینانه به آنها بدهید.
الگوسازي  آنها  براي  را  خوب  رفتار 

كنید.
و  شاداب  روحیه  بحث  طول  در 
آنها  به  كنید.  حفظ  را  خود  پسندیده 

اعتماد به نفس براي انجام كار بدهید.
با در نظر گرفتن مشکالت آنها، فرصت 
هایي مناسب و شایسته براي آنها ایجاد 

كنید.
برخورد عادي و معمولي موجب آرامش 

خاطر در آنها خواهد شد.
در برخورد با آنها واقع بینانه و درست 
غیر  و  واهي  خواسته  كنید،  رفتار 
نداشته  آنها  توان  به  نسبت  منطقي 
باشید و هرگز آنها را با دیگران مقایسه 

نکنید.
خود  دوست  از  كه  طور  همان 
از  كنید،  مي  دلجویي  و  عذرخواهي 
در  نیز  ذهني  ماندگي  عقب  با  افراد 

صورت نیاز معذرت بخواهید.
مجتمع  منزل،  در  كودكان  سایر  از 
كه  بخواهید  مدرسه  یا  و  آپارتماني 
و  همکاري  ذهني  مانده  عقب  افراد  با 
احترام  آنها  به  و  باشند  داشته  تعامل 

شایسته بگذارد.

چگونگي تعامل با افرادي که  مشکالت ذهني دارند

مرا بـاور كنید

زندگی انسان مانند شبنمی است که از برگ گلی 
می لغزد و فرو می چکد. 
بودا

14



44
از ظلم به کسي که جز خداوند متعال 

علیه تو یاوري ندارد دوري کن. 
امام حسين)ع(

مددكاران  كار  ابزارهای  از   یکي  منزل  از  بازدید   
اجتماعی است كه در این شماره به آن مي پردازیم .

شما تا بحال حتما شنیده یا مشاهده كرده اید كه در 
همسایگی تان فردی با لباس رسمی و ظاهری موجه 
به منزل نیازمندی مراجعه كرده باشد یا از همسایه، 
اطرافیان یا روحانی محل در مورد وضعیت اقتصادی 

خانواده مشخصی پرس و جو كرده باشد؟
بخش  یا  خیریه  های  كه صندوق  قبل  ها  مدت  از   
اعانات مساجد و تکایا، روش  اعطاي  وام  خیریه و 
قرض الحسنه را در پیش گرفته اند، معموالً بخشی 
و  تحقیق  را  نقدی  كمک  یا  وام  پرداخت  فرایند  از 
بررسی در خصوص صدق و كذب ادعای نیاز به وام 
طریق  از  بررسی  این  كه  داده  می  تشکیل  متقاضی 
مراجعه به منزل و پرسش از افراد مورد اعتماد محل 

صورت می گرفت.
نمای  و  ظاهر  بود  موظف  كننده،  تحقیق  شخص   
منزل مسکونی و وضعیت مالی فرد و خانواده اش را 
مشاهده كند و از اهالی مورد اعتماد محل در خصوص 
مستحق بودن یا نبودن وی یا حتی گاهی از وضعیت 
دین و ایمان او سواالتی بپرسد و گزارش شفاهی یا 
یا مسجد  به مسئوالن صندوق خیریه  را  اش  كتبی 
ارائه كند تا در صورت احراِز شرایط و مستحق بودن 
فرد، در مورد تخصیص یا عدم تخصیص وام مربوطه 

به او تصمیم گیری شود.
 به این بخش از فرایند، گاهی بازدید از محل سکونت 
نیز اطالق می شد. این سنت ارزشمند و نیکوكارانه 
های  ویژگی  مهمترین  از  یکی  عنوان  به  هم  امروز 
با  این  اما  ایرانی كاربري دارد  و  یک جامعه اسالمی 
آنچه در مددكاری اجتماعی با عنوان بازدید از منزل 

بازدید از منزل به سبک
مددکاری اجتماعی

در را باز 
مي كنید لطفا ...
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عباسعلی یزدانی- مددکار اجتماعی

خواهر گرامی 
سركار خانم زبیده مددی 

عضو  شما  به  را  گرامیتان  پدر  درگذشت 
محترمتان  خانواده  و  کانون  فعال  و  توانمند 

تسلیت عرض می نماییم.
همکاران کانون معلولین توانا

متفاوت  بسیار  شود  می  شناخته   )home-visit(
است و شاید نتوان شباهت چندانی بین این دو عمل 

پیدا كرد.
مددكار اجتماعی از جانب ارگان یا موسسه مربوطه 
»اجتماعی-  وضعیت  ارزیابی  و  مشاهده  برای 
اقتصادی- خانواگی« و نه فقط موقعیت مالی، مأمور 
یا اشتغال وی می شود. در  از محل سکونت  بازدید 
ابزار  یک  عنوان  به   home-visit از  متون  برخی 
درمان فرد یا خانواده یاد شده است. برای بازدید از 
شرایط  برخی  اجتماعی،  مددكاران  سبک  به  منزل 
باید وجود داشته باشد. مهمترین شرط آن، صالحیت 
از  اجتماعی  است. مددكاران  اجتماعی  خود مددكار 
سراسر  در  كه  هستند  ای  حرفه  های  گروه  معدود 
جهان مجوز حضور در منزل مددجویان را می یابند. 
آنها برای این مجوز باید دروس و دوره های مربوطه 
و حداقل مدرك كارشناسی مددكاری  را طی كرده 
نهادهای  توسط  یا  باشند  كرده  اخذ  را  اجتماعی 
این  به  مجاز  آموزش،  حوزه  در  صالحیت  صاحب 
به  التزام  كشورها،  همه  در  تقریبا  باشند.  شده  كار 
منشور اخالقی این حرفه در كنار قوانین منع كننده 
فارغ  از  بعضی  ایران،  )در  دولتی  كننده  حفاظت  و 
كار  اجتماعی  مددكاری  سوگندنامه  با  التحصیالن 
اعتمادپذیری  و  صالحیت  كنند(  می  آغاز  را  خود 

مددكار اجتماعی را به نوعی تضمین می كند.
تجربه  به  نیاز  منزل  بازدید  برای  اجتماعی  مددكار   
دارد و  قبل از اقدام مستقل به این كار، با نظارت یا 
باتجربه  اجتماعی  همراهی یک كارشناس مددكاری 
از آن  موارد و آیتم های تجربی كار را می آموزد و 
پس با تکیه بر آموزش های فراگرفته و تجربه ای كه 
این  مأمور  تواند  می  مستقل  به صورت  كرده  كسب 
كار شود و مشاهدات دقیق انجام دهد و گزارش های 

منطقی و عادالنه ارائه كند
مددكاران دنبال چه آیتمي مي گردند؟

اما مددكار اجتماعی درون خانه مددجو به دنبال چه 
می گردد؟ هدف از ورود مددكار اجتماعی به منزل 
نوع  و  اقتصادی  وضعیت  مشاهده  بر  عالوه  مددجو، 
ارزیابی كیفیت روابط بین  اثاثیه منزل،  ساختمان و 
مشاهده  همسایگان،  با  مددجو  روابط  خانواده،  افراد 
و  اجتماعی  موقعیت  ارزیابی  و  وی  زندگی  سبک 

طبقاتی مددجوست.
 برخی ازاین اطالعات را می توان بر اساس اظهارات 
خود مددجو و نیز مدارك و اسنادی كه وی ارائه می 
كند حدس زد. اما مددكار اجتماعی با مشاهده عینی، 
كردن  برقرار  ضمن  تا  داشت  خواهد  كافی  فرصت 
رابطه ای چهره به چهره در محیطی آرام، از برخی 
موقعیت  منزل  اهل  های  صحبت  و  خود  مشاهدات 
و كیفیت  نوع  و در مورد  را درك كرده  زندگی وی 
شرایط و روابط و نیز سبک زندگی وی و حتی میزان 
تعلقات و توجهات مددجو نتیجه گیری های درست 

و منطقی به عمل آورد. 
نوه  با  پدربزرگ  یا  مادربزرگ  رابطه  بازدید،  این  در 
گاهی  یا  خانوار)  سرپرست  مادر  برخورد  نحوه  ها، 
مادر ناتنی( با كودك، نظافت منزل، وجود حیوانات 

اهلی یا اصال سوسک و حشرات در منزل، لباس های 
حتی  و  غذایی  رژیم  نوع  و  غذا  فرزندان،  و  مددجو 
تشخیص  قابل  مددجو  خود  یا  والدین  اعتیاد  امکان 

خواهد بود.
عنوان  به  گاهی  منزل  از  بازدید   مفهوم  كه  گفتیم 
از  یک روش درمانی مورد استفاده قرار می گیرد و 
آنجا كه قصد نداریم  از جمالت و كلمات تخصصي 
استفاده كنیم  از این بحث كه  آیا بازدید از منزل می 
تواند ابزاری برای تسهیل درمان در رشته هایی مانند 
مددكاری اجتماعی باشد می گذریم و به این قناعت 
می كنیم كه وجه تمایز مددكاران اجتماعی با سایر 
این است كه مددكاران،  یاورانه در  افراد حرفه های 
فرد را همواره »در- موقعیت« و اعمال و افکار او را 
»وابسته به شرایط« می بینند. با این طرز نگاه، اگر 
این افراد بخواهند به تصمیم درست برسند و بتوانند 
انتخاب های بهینه انجام دهند ناچارند موقعیت فعلی 
و تاریخچه فرد و خانواده اش را درك كنند.  بنابراین 
از  و كار فرد یکی  ارزیابی محیط زندگی  و  مشاهده 
از  بازدید  اینکه  دیگر  مددجوست.  با  كار  ملزومات 
منزل به مددكار اجتماعی كمک می كند تا مددجو 
را در محیطی طبیعی )دور از اداره یا دفتر موسسه كه 
معموال افراد سعی می كنند در آن، رفتار و ظاهری 
غیر از آنچه درون خانه دارند داشته باشند( ببیند و 
در محیطی آرام و قابل پذیرش تر با مددجو در مورد 

مشکلش صحبت كند.
از  بسیاری  در  اصلی  مراحل  از  یکی  تقدیر،  هر  به 
فرایندهای كمک رسانی از سوی مددكاران اجتماعی 
بازدید از منزل است كه وی را در تشخیص بهتر و 
در نهایت، ارائه كمک مناسبتر و با كیفیت تر یاری 
می دهد. بنابراین، اگرچه مددجو حق دارد تا زمانی 
او مطمئن  و مدارك  اجتماعی  از هویت مددكار  كه 
نشده از ورود او به درون خانه ممانعت كند  اما پس 
از اطمینان از آن، اعتماد به او و ارائه واقعیت ها به 
انجام تشخیصی معتبرتر و كمک رسانی بهتر منجر 

خواهد شد.

خانواده محترم  برقی
 درگذشت غم انگیز  معصومه عزیز 
عضو فعال  و پرتالش کانون توانا موجی از 

اندوه را در این مرکز پدید آورد .
بدین وسیله مراتب تسلیت و تعزیت ما را 

پذیرا باشید.
همکاران کانون معلولین توانا

 نمایشگاه مشاركتی 
كانون توانا و شركت 
گلوكوزان برگزار شد 
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این  مسئوالن  همت  به  به  تونا  معلولین  کانون 
امام  والدت  مناسبت  به  البرز  شعبه  در  مرکز 
را  معلوالن  مشارکتی  نمایشگاه  اولین  رضا)ع( 

برگزار کرد .
به  نمایشگاه  این  توانا:  پیک  خبرنگار  گزارش  به 
البرز و شركت گلوكزان  همت كانون معلولین شعبه 
و باهدف نمایش توانمندیها و عرضه مستقیم صنایع 

دستي معلوالن توانا آغاز به كار كرد.
سیده زهرا موسوي مسئول شعبه البرز درگفتگو 
با خبرنگار پیک توانا گفت: كانون توانا همواره به 
و  استعدادها  بتواند  كه  است  هایي  فرصت  دنبال 

قابلیت هاي معلوالن را به سایرین اثبات كند.
نمایشگاه  اولین  نمایشگاه  این  داد:  ادامه  وي 
و  مدیران  همکاري  با  كه  است  معلوالن  مشاركتی 
مسئوالن خوش فکر و دلسوز شركت گلوكوزان برگزار 
می گردد و كانون معلولین با ایجاد غرفه های متعدد 
صنعتی،  ورزشی،  هنری،  فرهنگی،  های  زمینه  در 
تولیدی و ... سعی نموده است تا بخشی از فعالیتهای 
خود را در معرض دید عموم قرار دهد و هم اكنون 

دستي،  صنایع  ترانس،  پلمپ،  سیم  ي  غرفه   11 با 
فیروز، پیک  اشتغال ،محصوالت   ، توانا  ورزش، چاپ 
توانا، كهنه بچه، زیرانداز كودك و مسکن توانا در این 

نمایشگاه حاضر هستیم . 
فعالیتهاي  خصوص  در  توانا  کانون  عامل  مدیر 
کانون به مدیران و مسئوالن بازدید از نمایشگاه 
از سال 75 كارگاهاي تولید سیم  توانا  گفت: كانون 
پلمب و كنتور سازي را راه اندازي كرد و اكنون براي 
كنتورهاي دیجیتال سیم پلمپ تولید مي كند و امروز  
21 مركزبرق منطقه ي سیم پلمپ مورد نیازشان را به 
این منظور از شركتهاي مخابراتي سفارش مي گیرند .
محصوالت  غرفه  معرفي  در  هادیپور  مهندس 
شركت  محصوالت  كلیه  بندي  بسته  گفت:  فیروز 
حاضر  درحال  و  بوده  معلول  عزیزان  عهده  به  فیروز 
بیش از 80 نفربا معلولیتهاي جسمي حركتي ،نابینا و 

ناشنوا در این كارخانه مشغول به كار هستند .
مهندس هادیپور با اشاره به این مطلب که کانون 
برتر  آفرین  کار  بعنوان   87 سال  در  معلولین 

برتر  کارآفرین  عنوان  به   89 سال  در  و  کشور 
اجتماعي در استان انتخاب شده است گفت: در 
كشور هیچ كس به اندازه ما شغل براي معلول ایجاد 

نکرده است . 
معرفي  در  توانا  مسکن  تعاوني  عامل  مدیر 
ما  گفت:  مسکن  حوزه  در  کانون  هاي  فعالیت 
خانه  فکر  به  دولت  كه  زماني  حتي   ، قبل  سالها  از 
سازي و تهیه مسکن براي معلوالن نیفتاده بود اقدام 
به تاسیس تعاوني مسکن وساخت و تهیه مسکن براي 

اعضاء معلول خود كردیم .
متناسب  را  مسکن  ما  کرد:  تصریح  شهناز رجبي 
سازي  مناسب  اصول  رعایت  با  و  هرفرد  معلولیت  با 
براي معلوالن مي سازیم و در خالل فعالیتهاي خود با 
افرادي كه به نیت خیر خواهانه دارند دربحث گرفتن 
مشاوره هاي رایگان ، خرید مصالح با قیمت پایین تر 
و ... وارد همکاري مي شویم . تا مسکن براي عزیزان 

معلول ارزان تر تمام شود .
گفت:  مینودر  واحدي  پروژه 96  معرفي  در  وي 
تمامي این واحد ها با متراژ 100متر ، ویلچررو ،یونیت 

پکیج و پنجره هاي دو جداره ساخته شده و به زودی 
تحویل  مي شود .

معاون اجتماعي کانون توانا در خصوص ماهنامه 
از  یکي  گفت:  کنندگان  بازدید  به  توانا  پیک 
فعالیتهاي فرهنگي – اجتماعي كانون چاپ و انتشار 
ماهنامه  تنها  و  اولین  كه  است  توانا  پیک  ماهنامه 
كه  است  معلوالن  با  رابطه  در  تخصصي  و  سراسري 

هزینه باالیي دارد و فاقد درآمد است. 
این  کرد:  تصریح  توانا  پیک  ماهنامه  سردبیر 
 ، علمي  هاي  زمینه  در  خوبي  اطالعات  ماهنامه 
و  دهد  مي  معلوالن  به  اجتماعي  حقوق  و  پزشکي 

دست اندركاران آن همگي خود معلول هستند .
از 5 روز حضور  نمایشگاه پس  این  گفتنی است كه 
شهرستان  فرماندار  حضور  با  مراسمی  طی   ، موفق 
البرز و جمعی از اعضای شورای شهر الوند و مدیران 

شركت گلوكوزان به كارخود پایان داد.
رقیه بابایی

 نمایشگاه مشاركتی 
كانون توانا و شركت 
گلوكوزان برگزار شد 

انسان با دعا کسب قدرت می کند؛ نیروی قلبی و روحی خودش 
را که پشتوانه ی نیروی جسمی است، افزایش می دهد. 
رهبر معظم انقالب
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همکاران گرامی 

جناب آقای حسن صفری و 
سركارخانم طاهره میرزایی

   پیوندتان مبارک 

تحریریه پیک توانا 
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اولین نشست هم اندیشی هنرمندان و توانمندان برگزار شد

ماهم بازیگریم ؛ ما را در جمع خود راه بدهید  

اولین نشست هم اندیشی هنرمندان و توانمندان با حضور برخی هنرمندان تئاتر، سینما و تلویزیون 
و مدیران کانون معلوالن توانا با هدف ارتباط و تعامل بیشتر جامعه معلوالن با هنرمندان در سالن 

استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان تهران برگزار شد.
در این مراسم كه بیش از 20 نفر از هنرمندان عرصه تئاترو سینما حضور داشتند رییس هیات مدیره كانون 
معلوالن توانا با تشکر از حضور هنرمندان گفت:»همه ما در صحنه ی پهناور هستی به نوعي بازیگریم و خوشا 

به حال كساني كه در این صحنه نقششان نقش مثبت است«
سید محمد موسوي با تاكید برمحدودیتهای بشرگفت: »اگر معلولیت را مترادف با محدودیت بدانیم باید گفت، 
همه انسان ها معلولند و براي رفع نیازهاي خود دست به ساخت و تولید و سایل و ابزارمي زنند و این نشان 
مي دهد كه محدود بوده و براي رفع نیازهاي خود نیاز به آن ابزار دارند و در واقع محدودیت عامل سازندگی 

بشر بوده است.«
وي با بیان گزارش كوتاهي از عملکرد كانون معلوالن توانا گفت:»این كانون از 17 سال پیش توسط عده اي از 
خیراندیشان كه خود نیز عضوي از جامعه معلوالن بودند تاسیس شد و تنها NGO كشور و حتي جهان است 
كه بدون كمک بالعوض از مردم با هدف ایجاد تغییر نگرش مردم نسبت به مقوله معلولیت فعالیت مي كند.«

 موسوي خطاب به هنرمندان گفت:»شما با حركت سازنده و پویاي خود مي توانید نگرش جامعه را عوض كنید 
و نگاه هاي مردم را نسبت به توانایي هاي معلوالن تغییر دهید.«

موسوي  با بیان اینکه ما بازیگر هستیم ما را هم به جمع خود راه بدهید از هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون 
خواست تا در حوزه هاي تئاتر معلوالن با كانون مشاركت كنند.

باید بسترهاي الزم براي فعالیت هنرمندان فراهم شود 
 بهزاد فراهاني یکي از مهمانان اولین نشست هم اندیشي هنرمندان و توانمندان با اشاره به اینکه ما مهمان 
انجمن بزرگي هستیم گفت: »ما متعهد به نگاه انساني هستیم و از سال ها پیش قوم و خویشي خود را با جامعه 

معلوالن اعالم كرده ایم اما باید بسترهاي الزم براي این كار فراهم شود.«
فراهاني تاكید كرد:» اولین كسي در كشور بودم كه تئاتر نابینایان را كار كردم ونمایشي را روي صحنه بردم 
كه همه تماشاچیان آن  نابینا بودند و بر این اساس از پیشنهاد رییس هیات مدیره كانون توانا استقبال مي 
كنم و معتقدم كارهاي هنري جز با عشق و عالقه و دانش انجام نمي گیرد و كار با معلوالن جز عشق نیست.«

حاشیه مراسم 
 اجراي برنامه را »هما هماوندي« از توانمندان نابینا و از مجریان برنامه خانواده تلویزیون و »صغري ایوبي«  از 

توانمندان كانون توانا بر عهده داشتند.
 اجراي تک نوازي سنتور توسط »ارغوان حمسي« از توانیابان نابینا حال و هواي خاصي به مراسم داد. ارغوان 
19 ساله اولین نابینایي است كه وارد مدرسه موسیقي شده و در حال حاضر دانشجوي موسیقي است. او عالوه 

بر سنتور به عنوان ساز تخصصي به آالت دیگر موسیقي نیز مسلط است.
اجراي دكلمه توسط فاطمه عسگري از معلوالن جسمي حركتي از دیگر بخش هاي مراسم بود كه با استقبال 

شركت كنندگان روبرو شد.
 فاطمه دیپلم بازیگري دارد و قهرمان شنا است و در نقاشي و خطاطي از برترین هاي كشور به شمار مي رود.

 در این مراسم كه با هماهنگي محمد ساربان از هنرمندان پیش كسوت عرصه تئاتر و سینما برگزار شد بهزاد 
فراهاني، آتش تقي پور، یداهلل صمدي، مهدي میامي، سید جواد زیتوني، دانیال نوروش، فریدون مهرابي؛ زهرا 

سعیدي؛ فخري سلیمي ،علي اكبر عباسي و ...حضور داشتند.   
زهره حاجیان       

چون دانستی که خدا از خاکت آفریده 
کردنکشی و خود رایی مکن. 

بزرگمهر
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رئیس هیئت مدیره کانون معلولین توانا :
از همه پزشکان افتخاری و انساندوست 

سـپاسـگـزارم

همزمان با سالروز تولد بوعلی سینا، مراسم بزرگداشت روز 
پزشک و داروساز به همت دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بابایی و سازمان نظام پزشکی استان قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرنگار پیک توانا : این مراسم با حضور دكتر زینانلو 
ریاست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دكتر اسدی ریاست سازمان 
انتقال خون، دكتر جمشید دوست فرمانده بسیج پزشکی،  سردار 
كاركنان  و  مدیران  از  جمعی  و  قزوین  سپاه  فرمانده  آبنوش 
دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در محل آمفی تئاتر این دانشگاه 

برگزار شد.
رئیس هیئت مدیره كانون معلولین توانا كه یکی از سخنرانان این 
مراسم بود در جمع پزشکان، متخصصان و كاركنان دانشگاه علوم 
پزشکی قزوین با اشاره به اینکه هدف كانون معلولین توانا تغییر 
خدا محدودیت  معلولیت است گفت:  به  نگرش جامعه نسبت 
جسم را به معلوالن هدیه کرد که اگر انسان این هدیه را 
فکر  توفیق  طریق،  این  از  که  یافت  درخواهد  بداند،  قدر 

کردن یافته است.
وی با اشاره به اینکه روزولت رئیس جمهور سابق آمریکا ویلچری 
بوده است، گفت: وی در دوره ریاست جمهوری خود اجازه نمی دهد 
حتی یک عکس یا فیلم از او با ویلچر منتشر شود زیرا او بر این باور 
است كه معلولیت در جامعه انعکاس ناتوانی است و چون انعکاس 
ناتوانی است پس برایش احساس خوبی به همراه ندارد. اما من آمده 
نگرش  تغییر  توانا  معلولین  كانون  ترین هدف  مهم  بگویم  تا  ام 
جهت  در  معلول  خود  سازی  آگاه  و  معلولیت  به  نسبت  جامعه 
خودشناسی و پایبندی به این هدیه الهی است چرا كه اگر فرد 

معلول قدر معلولیت را بداند انسان متفکری خواهد بود.
محدود  را  خودش  هندی  مرتاض  اگر  كرد:  عنوان  موسوی 
پسندد  می  خود  برای  را  محدودیت  این  و  کند  می 
خداوند هم معلولیت را برای فرد معلول پسندیده است.

وی كه خود نیز دارای معلولیت جسمی و حركتی است، افزود: 
به  بگویم كه خیلی  باید  دارم  قرار  این جمع  در  كه  اكنون  من 
نیز در سال54 در  این جمع عالقه دارم چرا كه من  به  و  شما 
وقتی   57 سال  در  اما  بودم  پزشکی  رشته  دانشجوی  آمریکا 
تحمیلی  جنگ  با  ما  و  رسید  پیروزی  به  اسالمی  انقالب  كه 
برگشتم  آمریکا  از  و  كشیدم  دست  تحصیل  از  شدیم  مواجه 
و  شدم  پذیرش  تهران  دانشگاه  فرهنگی  انقالب  شورای  در  و 
زمانی كه دانشگاه ها بسته شده بود در جریان جنگ و جبهه 
عازم سیستان و بلوچستان شدم و به این ترتیب نتوانستم ادامه 

تحصیل داده و پزشک شوم.
گروه  شركت  مدیرعامل  اكنون  هم  كه  موسوی  محمد  سید 
بهداشتی فیروز است، گفت: فیروز تنها كارخانه در ایران است 
تشکیل  معلوالن  را  آن  تولید  خط  كاركنان  از  درصد   80 كه 
می دهند و10 نفر از كاركنان ما نابینا هستند و بقیه كاركنان 
و  دهند  می  تشکیل  و جسمی حركتی  ناشنوا  معلوالن  هم  را 

الویت كار در این كارخانه با معلوالن است.
از جامعه  توانا ضمن تشکر  رئیس هیئت مدیره كانون معلولین 
پزشکی استان قزوین گفت: کانون معلولین توانا به کمک شما 
عزیزان توانسته 4هزار مورد درمانی انجام بدهد و من از 
شما عزیزان که در این هدف مقدس  بسیج وار به ما و به 

کانون توانا یاری رساندید تشکر می کنم.
وی در خاتمه ضمن تبریک روز پزشک و داروسازی مراتب تشکر 
به  افتخاری  پزشکان  شایسته  خدمات  از  را  معلوالن  تک  تک 
از آنان خواست تا همچون قطره ای به دریای  حاضران ابالغ و 

توانمندی های كانون توانا بپیوندند.
رقیه بابایی
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افرادي  8 مهر ماه روز جهانی ناشنوایان بود روز 
که با خیره شدن به لب هاي طرف مقابل یا تکان 
دادن بي امان دست ها مي شنوند و ارتباط گرفتن 
دیگر  از  تر  سخت  کمي  بیرون  دنیاي  با  شان 

معلوالن است.
مینو  سراغ  ناشنوایان  جهاني  روز  مناسبت  به   
نیا، کارشناس و پژوهشگر امور ناشنوایان  رجبی 
ترویج  فعالیت هایشان در زمینه  و درباره  رفتیم 
کتابخوانی و تهیه  کتاب برای گروهي از کودکان 

ناشنوا  گفت و گو کردیم.

 لطفا درباره خودتان برای ما بگویید:
 -  مینو رجبی نیا هستم و  16 سال است كه داوطلبانه 
برای ناشنوایان ایران تحقیق و كار می كنم. چون در هیچ 
یک از دانشگاه های ایران، رشته  تحصیلی ویژه در این 
زمینه وجود ندارد، برای گسترش و به روز كردن  كردن 
اطالعاتم، با مراكز تخصصی در دیگر كشورها در ارتباط 
هستم و از دستاوردهای آن ها در این زمینه استفاده 
می كنم. از جمله این ارتباط ها می توانم به عضویت 
جهانی  فدراسیون  انگلستان،   Forest Book در 
دانشگاه  با  ارتباط   ،2002 سال  از   W.F.D ناشنوایان 
دنیا(،  ناشنوایان  برای  دانشگاه  )تنها  امریکا  گلودت 
 ,R.N.I.D انگلستان  در  ناشنوایان  سلطنتی  انستیتو 
 National( امریکا  در  ناشنوایی  ملی  اطالعات  مركز 
مركز   ،)information center on deafness
آموزشی ناشنوایان نیوزیلند )KELSTON(  و فعالیت 
در زمینه  تهیه  كتاب هایی كه برای آموزش ناشنوایان 
شدن  آبونه  است،  شده  منتشر  مختلف  كشورهای  در 
چندین مجله  ویژه مراكز ناشنوایان و شركت در كنگره 
های جهانی ناشنوایان از جمله كنگره  جهانی ناشنوایان 

در كانادا در سال 2003  اشاره كنم.

ناشنوایان  جهانی  روز  تاریخچه  درباره  لطفا 
توضیح دهید.

را  ماه  مهر   8 روز  منتشر شده  كه  هایی  تقویم  در   -  
نیست،  درست  كه  اند  نامیده  ناشنوایان  جهانی  روز 
آغاز  بلکه  نیست،  ناشنوایان  جهانی  روز  فقط  این  زیرا 
»هفته جهانی ناشنوایان« است. در سال 1958 كنگره  
ناشنوایان یک روز را به نام روز جهانی ناشنوایان انتخاب 
كرد. بعدها با توسعه فعالیت های جهانی ناشنوایان، این 
روز به هفته تبدیل شد، یعنی هفته آخر ماه سپتامبر 
جهانی  كنگره  نخستین  تاریخی  تشکیل  یادبود  به  را 

این  در  برگزیدند.   1951 سپتامبر  ماه  در  ناشنوایان 
هفته تمام مراكز و انجمن ها اقدامات و توانمندی های 
ناشنوایان در آن سال را در معرض دید و اطالع همگان 
قرار می دهند و نیازها و كمبودهای جامعه ی ناشنوا را 

به آگاهی مسئوالن می رسانند.

چگونه و چرا کار برای ناشنوایان را انتخاب کردید 
و چه کارهایی برای جامعه ناشنوایان ایران انجام 

داده اید؟
می  بر  پیش  ها  سال  به  ناشنوایان  با  من  آشنایی   -  
با معلوالن جسمی و ذهنی  نامناسبی كه  رفتار  گردد. 
در سطح جامعه می دیدم برایم بسیار دردناك بود. در 
آن زمان من در خیابان یوسف آباد زندگی می كردم. 
دیدن كودكانی كه از مدرسه  باغچه بان درمی آمدند و 
با شور و شوق با زبان اشاره با هم حرف می  زدند، برایم 
بسیار خوشایند بود. به همین دلیل كار برای كودكان 
ناشنوا را آغاز كردم و زبان اشاره را یاد گرفتم، زیرا برای 
كمک به  این گروه از كودكان باید می توانستم با آن ها 
ارتباط برقرار كنم. سپس شروع به پیگیری درخواست 
های  آنها از دولت كردم. البته چون بر این باور هستم 
كه فرد نیازمند باید خود حق و حقوقش را بخواهد، به 
ناشنوایان در رسیدن به حقوق شان آگاهی می دادم و 
در كنارشان به عنوان رابط میان ناشنوایان و مسئوالن  

عمل می كردم. 
از  گروهی  همراه  به   1374 سال  از  كه  كارهایی  از 
مخابرات  شركت  از  درخواست  دادم،  انجام  ناشنوایان 
برای تلفن های ویژه ناشنوایان و درخواست از شهرداری 

برای نصب تابلو ویژه ناشنوایان بود.
جامعه  به  را  ناشنوایان  ام  كرده  تالش  مدت  این  در 
از  اشاره  زبان  با  كه  تلویزیونی  های  برنامه  بشناسانم. 
در  من  كوشش  حاصل  شود،  می  پخش  سیما  و  صدا 
راه معرفی فرد ناشنوا به جامعه و به رسمیت شناختن 
اوست. در دیداری كه  با قائم مقام صدا و سیمای وقت 
داشتم، درخواست تولید و پخش برنامه ای با زبان اشاره 
برای ناشنوایان كردم. برنامه هایی كه هم اكنون با زبان 
اشاره برای ناشنوایان پخش می شود، نتیجه  این دیدار 
است. اگرچه با آنچه من در نظر داشتم، بسیار متفاوت 
معرفي   من  نظر  به  ها  برنامه  این  كاركرد  تنها  است. 
اولین و مهم ترین  البته  به جامعه است كه  ناشنوایان 
ناشنوایان  زبان  با  جامعه  حاال  رود.  می  شمار  به  گام 
آشنا شده است و دیگر زبان اشاره را مورد تمسخر قرار 

نمی دهد.

 این فعالیت های شما نخست جنبه عام داشت، اما 
اکنون به طور خاص برای کودکان ناشنوا فعالیت 
آغاز  کجا  از  را  ناشنوا  کودکان  با  کار  کنید.  می 

کردید؟
  - كار با كودكان ناشنوا را با قصه گویی و كتابخوانی 
بود.   خوبی  بسیار  تجربه   كه  كردم  آغاز  ها  آن  برای 
نشست های قصه گویی و واكنش كودكان به قصه ها، 
را پیش  دروازه های دنیایی شگفت و دوست داشتنی 

روی من باز كرد.
آموزش  در  پیشرو  كشورهای  به  سفر  با  مدت  این  در 
و پرورش ناشنوایان و پیگیری و مطالعه  پژوهش ها ، 
تهیه منابع تئوریک و كتاب هایی برای كودكان ناشنوا، 
امکان یافتم برای شان فیلم های قصه گویی تهیه كنم. 
در آن زمان عضو شورای كتاب كودك بودم و در آنجا 
11 فیلم با توصیه ها و نمونه های خارجی كه داشتم 
این  پرداخت.  یونیسف  را  كار  این  هزینه  شد.  ساخته 
فیلم ها كه با قصه گویی فرد ناشنوا و صدای من تهیه 
و  قرار گرفت  توجه  بسیار مورد  یونیسف  بود، در  شده 
كودكان ناشنوا نیز از آن ها بسیار استقبال كردند، زیرا 

در این فیلم ها از قصه گوی ناشنوا استفاده شد.
بعد از مدتی از شورای كتاب كودك جدا شدم و به طور 
مستقل به كار پرداختم. به مدارس می رفتم و با بچه ها 
قصه گویی و كتابخوانی و سرود خوانی كار می كردم. 
در  و  داشتند  دوست  خیلی  را  ها  نشست  این  ها  بچه 
پیشرفت درسی شان نیز موثر بود. یکی از این مدارس 
در مسابقه سرودی كه در سطح ناحیه برگزار شد، در 

میان مدارس كودكان عادی ممتاز شد.

مدارس  در  را  تان  فعالیت  گرفتید  تصمیم  چرا   
ادامه بدهید ؟

كودكان  كه  هنگامی  ناشنوا  كودكان  مادرهای  و  پدر 
دیگر  فرستند،  می  ناشنوایان  ویژه  مدارس  به  را  خود 

ناشنــــــوایان
 گروهی كه فراموش شده اند

گر قادر نیستی خود را باال ببری همانند سیب باش تا با 
افتادنت اندیشه ای را باال ببری. 
دکترعلی شریعتی
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مهم نیست کجا متولّد شدم و چگونه و کجا زندگی کرده ام. 
مهم این است که در آنجا که بوده ام چگونه رفتاری داشته ام. 
جوجيا اوکيف
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مدرسه  به  را  چیز  همه  و  ندارند  ها  آن  با  كاری 
تربیت كند، مهارت  باید  واگذار می كنند. مدرسه 
های ضروری و خواندن و نوشتن را آموزش بدهد 
و.... پدر مادرها تمام این كارها را به عهده مدرسه و 
آموزگاران می گذارند. واقعیت این است كه مدارس 
توان انجام این همه كار را ندارند. این كودكان به 
برنامه های جنبی نیازمندند. اما بیشتر خانواده های 
این كودكان فرزندان دیگري هم دارند و مادر ناچار 

است به امور آنها هم  بپردازد.
كودكان ناشنوا تابستان ها هم برنامه ای ندارند.

شما هم اکنون به عنوان کارشناس ناشنوایان 
کتاب  سازی  مناسب  در  کتابخوانی،  مروج  و 
ارشاد  حسینیه  با  کودکان  از  گروه  این  برای 
فعالیت  می کنید. در این باره توضیح بدهید.

- سه سال پیش رییس كتابخانه عمومی حسینیه  
ارشاد برای راه اندازی و فعال كردن بخش كودكان 
ناشنوا در این كتابخانه از من دعوت كرد. با تجربه 
هایی كه از كار با نهادهای گوناگون داشتم، ترجیح 
می دادم فعالیتم را فردی ادامه بدهم، اما به اصرار 
دوستی كه من را به كتابخانه حسینیه ارشاد معرفی 
كتابخانه  رییس  خراسانچی  خانم  با  بود،  كرده 
حسینیه ارشاد دیدار و گفت و گو كردم و امکانات 
مورد نیاز و شیوه كار را توضیح دادم او هم پذیرفت 
و با دل و جان امکانات را در اختیار من قرار داد. 
ارشاد  حسینیه  كتابخانه  در  من  كار  نخستین 
برگزاری كالس زبان اشاره بود. دانستن زبان اشاره 
ست.  ناشنوا  كودك  كتابدار  برای  بایدها  از  یکی 
كتابدار كودكان ناشنوا باید این زبان، توانمندی ها 
استاد  از  همین  برای  بداند.  را  آن  های  كاستی  و 
محسن موسوی خواهش كردم آموزش كتابداران را 
به عهده بگیرد. او در یک دوره 8 ماهه این كالس را 
برگزار كرد. البته همه ناشنوایان استادان من بوده 
یاد  اشاره  زبان  درباره  چیزها  خیلی  من  به  و  اند 
داده اند. هر كجا كه حركت های دستم اشتباه بوده 
این  یادگیری  در  من  به  و  اند  كرده  اصالح  است، 

زبان كمک كرده اند.
مرحله  بعدی كار، تهیه  كتاب برای كودكان ناشنوا 
بود. كتاب های مناسب انتخاب شد . البته باید برای 
استفاده  این كودكان تغییراتی در آن ها می دادیم. 
برای تنظیم این كتاب ها از ناشران و نویسندگان 
كتاب ها مجوز رسمی و كتبی گرفته شد. این مجوز 
فقط این امکان را به ما می دهد كه تعداد اندكی از 
هر كتاب و تنها برای استفاده در كتابخانه و مدرسه 
كنیم.  سازی  مناسب  و  تهیه  ناشنوا  كودكان  های 
مناسب سازی كتاب به این شکل كه ما انجام می 
دهیم، كاری منحصر به فرد است و در هیچ كجای 
دنیا انجام نمی شود. در كشور های پیشرفته برای 
این كودكان كتاب های خالصه نوشته و منتشر می 

شود وآموزش آن ها  نیز متفاوت است.

از کتابخانه  سیار ناشنوایان بگویید .
- پس از مناسب سازی كتاب ها به كمک كتابداران 
حسینیه، كتاب ها را به مدرسه  بردیم و كتابخانه  

سیار حسینیه ارشاد فعال شد.

در حال حاضر چهار مدرسه را پوشش می دهیم. 
زند.  می  سر  مدارس  به  هفته  هر  سیار  كتابخانه  
كتاب و امانت گرفتن كتاب بین بچه ها كامال جا 
افتاده است. بچه ها كارت های عضویت شان را با 
دقت نگهداری می كنند و از این بابت احساس غرور 
می كنند.  عضویت در كتابخانه و داشتن كارت به 
آن ها هویت داده است) من عضو كتابخانه هستم 

و كارت دارم.(

هایی  ویژگی  چه  ناشنوایان  مناسب  کتاب   
دارد ؟

ناشنوایان،  یا  ناشنوا  كودكان  گوییم  می  وقتی   -  
كودكان  همه  برای  واحد  راهکار  یک  توانیم  نمی 

ناشنوا و ناشنوایان ارایه بدهیم.
شما باید از اجتماع كوچکی كه ناشنوا در آنجاست  
شروع كنید: خانواده، مدرسه، شهر، كشور. اشارات 
كودك یک مدرسه با مدرسه دیگر فرق می كند، 
گاهی  هایش.  دانسته  و  اطالعات  طور  همین 
هم  شان  نیازهای  حتی  و  اجتماعی  رفتارهای 
متفاوت است. ما باید با توجه به نیاز ها، اطالعات، 
برای  نوع آموزش،  میزان سواد و میزان شنوایی و 
كودك كتاب تهیه كنیم. نیازهای كودكان ناشنوای 
كشور ما با كودكان ناشنوای دیگر كشور ها متفاوت 

است. راهکارهای  رفع نیاز ها نیز متفاوت است. 
نیازهایی هستند كه عمومی هستند، در همه جوامع 
و همه  كشورها، مانند مسائل كمک توانبخشی و 
حقوق ناشنوایان در جامعه. اما در آموزش و مسائل 
بنابراین،  شود.  می  دیده  هایی  تفاوت  برنامه  فوق 
راهکاری  اتفاق  به  باید  تحقیقات  و  تجربیات  همه 
بر كارایی حس  تکیه  با  این زمینه  ارائه دهند. در 
بینایی ناشنوا یکی از اقدامات موثر و مفید، آموزش 
و  كتاب  از  گیری  بهره  به  او  كردن  مند  عالقه  و 

خواندن مطالب توسط او  بوده است. 
با  دلیل  هر  به  كه  ها  آن  است  داده  نشان  تجربه 
آموزگاران  تالش  با  یا  آگاه  والدین  خاص  تالش 
دلسوز توانسته اند خواندن را بیاموزند در همیاری 
با افراد شنوا و درك محیط پیرامون و خویش مفید 

بوده اند.

ارائه  به شهرستان ها هم  را  این خدمات  آیا   
می کنید؟  چه برنامه ای برای آن ها دارید؟

ما  دارم.  نظر جسمی مشکالتی  از  متاسفانه من   -
درخواست هایی از شهرهای استان تهران داشتیم. 
و  انسانی  نیروی  كمبود  و  راه  دوری  سبب  به  اما 
كتابدار نتوانستیم به این درخواست ها پاسخ مثبت 

بدهیم.

آیا برنامه ای برای آموزش کتابدار ویژه  کودک 
ناشنوا دارید؟

انجام  افراد معدودی در حال  با   - در حال حاضر 
این كارهستیم. امیدوارم در آینده نزدیک كتابداران 

بیشتری  با ما همکاری كنند.

اید،  کرده  آغاز  که  را  ای  برنامه  انداز  چشم 
چگونه می بینید؟

 - آشتی دادن كودكان با كتاب كاري لذت بخش 
انتخاب  حق  بدانند  ناشنوا  كودكان  اینکه  و  است 
دارند و می توانند همانند دیگر كودكان اگر از كتابی 
این  من  امید  اما  نخوانند.  را  نیامد،آن  خوششان 
است كه این برنامه كمک كند تا كودكانی متفاوت 
ادبیات  باشیم.  داشته  گذشته  ناشنوای  كودكان  از 
كودكان  این  برای  ای  ویژه  بسیار  نقش  كتاب  و 
محدودتری  های  ارتباط  دارای  ها  آن  زیرا  دارند. 
آن  به  ها  كتاب  هستند.  عادی  كودكان  به  نسبت 
ها امکان تجربه های بی خطر را می دهند. كتاب 
های تصویری از بهترین گونه های كتاب برای این 

كودكان اند.
من بسیار خوشبین و امیدوارم كه این برنامه ادامه 
را  برنامه  این  كه  همکارانی  با  ویژه  به   كند،  پیدا 

جلو می بریم.

هایی  کمبود  چه  ناشنوا  کودکان  نظرشما  به 
دارند ؟

- البته نمی توان كمبودها را به همه كودكان ناشنوا 
تعمیم داد. كمبود كودكانی كه به آنها در خانه بها 
داده می شود با كودكانی كه فقط در مدرسه آموزش 
می بینند، متفاوت است. اما برخی كمبودها برای 
كودكان در جامعه وجود دارد كه كودك ناشنوا را 
منزوی و گوشه گیر می كند. حقوق نادیده كودكان 
ناشنوا و نداشتن امکانات توانبخشی در شهرها و در 
جامعه از این جمله كمبودهاست. نیازهای كودكان 
نادیده گرفته می  ناشنوایان  به طور كلی  و  ناشنوا 
برای  كارهایی  چه  كودك  جهانی  روز  در  شود. 

كودكان ناشنوا انجام می شود؟
می  اجرا  كودكان  این  برای  ویژه  هایی  برنامه  آیا 

شود؟
كودك  جهانی  روز  دانند  می  ناشنوا  كودكان  آیا 

چیست؟
برای  ای  برنامه  تلویزیون  و  كودك  روز  در  آیا 

كودكان ناشنوا اجرا می شود؟
منظور من فقط یک برنامه به اسم برنامه كودكان 
كودك  كه  است  ای  برنامه  بلکه  نیست.  ناشنوا 
ناشنوا بتواند واقعا از آن استفاده كند. وقتی جواب 
این پرسش ها داده شد، بهتر می توانیم راجع به 

كمبودهای كودكان ناشنوا صحبت كنیم.
امیدوارم نویسندگان داستان های كودك و ناشران 
كتاب كودك با ماهمکاری كنند و كتاب هایی برای 
این كودكان منتشر شود كه دیگر نیازی به استفاده  
محدود كتاب ها در حسینیه ارشاد یا مدرسه نباشد 
كودكان  دسترس  در  كشور  تمام  در  ها  كتاب  و 

ناشنوای ما  قرارگیرد.  
از خانم خراسانچی رییس  دانم  پایان الزم می  در 
محترم كتابخانه  حسینیه  ارشاد و مهتاب میناچی، 
تک  تک  و  بدری  مریم  پور،  ربیعی  مینا  نرمه،  ندا 
كساني كه در كتابخانه با عالقه در انجام این پروژه 
بامن همراه هستند، تشکر كنم. انجام این كار بدون 
در  نبود.  پذیر  امکان  ها  خانم  این  كمک  و  یاری 
ضمن از تمام ناشرانی كه به ما اجازه دادند در كتاب 
های شان برای ناشنوایان دست ببریم و آن ها را 

آماده كنیم تشکر می كنم.
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قلم اش  به دست خیالش است و از خیال هایش می گوید. از آرزوهایش. از زندگی اش. می خواهد بگوید انسان با وجود 

قلبش انسان است.
حرف هاي خودماني اش را مي تواني از البالي كلماتش كه شکسته و به صورت محاوره نوشته بشنوي . او روان و راحت 

درددل مي كند و شاید بدون اینکه بخواهد از مشکالت یک معلول مي گوید.
در قسمتی از وبالگش می خوانیم:

می خواهم از معلولیت ام بنویسم. 30 ماهه كه بودم یه روز از پله های طبقه دوم میفتم فرداش هم همینطور این افتادنه 
كه به روز سوم میکشه تب شدیدی تمام وجودمو می گیره. بعد كه منو می برن دكتر. دكتر محترم تشخیص  سرماخوردگی 
میده  و به تبع آن یه آمپول پنی سیلین. خوب بعد از اون هم یه سال دراز به دراز افتادن تو رختخواب. بعد از یه سال تازه 
شروع می كنم به از دیوار گرفتن و بلند شدن ، تاتی تاتی راه رفتن و باز هم یک سال دیگه می گذره تا می تونم نم نمک 
راه برم. دكترا هم گفته بودن خوب كه نمیشه اما شرایطش رفته رفته بهتر میشه. همه این اتفاقا تو سال 62 و 63 می فته 
یعنی زمان جنگ كه بیشتر خدمات پزشکی اگر هم بود برای مجروحین جنگی استفاده می شد. تحریم ها هم كه كارها 

را سخت تر می كرد. به همین خاطر من خودمو جانباز می دونم.
خالصه بعد از اینکه یواش یواش راه افتادم تقریبا رسیده بودم به سن مدرسه. بابام كه فکر می كرد دوری مدرسه ممکنه 
برایم دردسر ساز بشه خونه را فروخت و یه خونه نزدیک مدرسه ابتدایی خرید . دیگه خودم می تونستم برم مدرسه و 
برگردم این روال ادامه داشت تاآخر دبیرستان. وقتی برای كنکور ثبت نام كردم گزینه معلولیت را هم زدم بعد از چند وقت 
از سازمان سنجش نامه ای اومد كه باید نامه بهزیستی را بفرستی و گرنه مداركت ناقص میشه و نمی تونی كنکور بدی. من 
كه تا اون موقع تو بهزیستی پرونده نداشتم سریع اقدام كردم و عضو شدم نامه را گرفتم و به سازمان سنجش فرستادم. بعد 
از اون تازه با معلوالی دیگه آشنا شدم. تا اینجا آشناییم با معلوال باشه تا دوباره برگردم سراغش. چندین سال پیاپی كنکور 
میدادم و با وجود مجاز به انتخاب رشته بودن انتخاب رشته نمی كردم چون شرط بابا این بود كه فقط قم. از دانشگاه آزاد 
و پیام نور هم متنفر بودم تا اینکه عصبانی شدم و بعد از چند سال انتخاب رشته كردم فقط پنج رشته اونم همه پیام نور 
و همه شهرهای دیگه. كه اقتصاد دانشگاه ساوه قبول شدم بعد از دو ترم انصراف دادم اما دانشگاه مداركم را تا یک سال 

نمی داد و باعث شد سال بعدش نتونم تو كنکور شركت كنم. پریسا بیدار شد بقیش را بعدا می نویسم.
خوب، بعد از یکسال بدون اینکه بخونم تو رشته زبان داشگاه آزاد شركت كردم آخه درس اختصاصی نداشت. كه رشته 
مترجمی قبول شدم و شروع به تحصیل كردم. سال آخر بودم كه آبان ماه عضو سایت اسپشیال شدم و از اونجا هم با 
پپر آشنا شدم كه اولین دیدار ما تو نمایشگاه كتاب سال 88 بود. مرداد 88 عقد كردیم، اسفند رفتیم خونه خودمون، 
و پریسا دی ماه 89 به دنیا اومد. زندگی خوبی داریم. البته اگه دیگران بزارن. همش می پرسن كسی كمکتون میکنه؟ 
پریسا را چطور نگه میدارین؟ و از این چیزا كه من به شدت از این موضوع ناراحتم چون دایما زندگی مون زیر ذره بین 
دیگرانه. یه نمونش را میگم رفته بودیم عروسی كه من پریسا را گذاشتم رو زمین بخوابه آخه عادت نداره تو بغل باشه و 
وقتی یکم بیشتر از حد معمول بغلش می كنیم عصبی میشه و گریه می كنه. بعد یه مدت مامانم گفت پریسا را بده من 
ببرم اون طرف خنکتره. یکی از اقوام به مامانم گفت بچه را بگیر بغل خودت این نمیتونه تو بغلش نگه داره . منو میگید 

از عصبانیت شدم لبو.
بعد اینکه تشکیل پرونده دادم برای راست و ریس بعضی كارا رفتم بهزیستی كه یه آقایی به پدرم گفت این چرا بدون بریس 
راه میره ؟ بیاین تو اتاق ببینم. رفتیم تو. اون آقا معاینه كرد و كلی تعریف كرد كه فالنی اینقدر به بریس عادت كرده كه 
زندگی بدون بریس براش امکان نداره . خداییش هم زندگی برای كسایی امثال من بدون بریس معنا نداره. پدرم گفت بچه 
كه بود بریس داشت اونم دو تا اما نتونست استفاده كنه بعدش دیگه براش نخریدیم خالصه فهمیدم اون آقا مهندس پزشک 
بهزیستیه كه میخواد برا خودش مشتری جمع كنه البته خدا خیرش بده. بریس را خریدم اما دریغ از استفاده. یکسال بعد 
كه از همه دنیا بریده بودم و القضا برای كاری به بهزیستی رفته بودم یکی تو اونجا گفت كه چرا نمیای ورزش معلولین ؟ 
گفتم مگه براي معلوالن ورزش هم دارن؟ بنده خدا چشاش شد چهار تا. گفت مگه نمیدونستی؟ گفتم نه . گفت پس فردا 
بیا فالن استخر وسایلت را هم بیار. گفتم باشه . رفتم . یا للعجب بعد از بهزیستی این دومین جایی بود كه اینهمه معلول 
با هم میدیدم. كه همه خوش و سرحال بودن موقع رفتن هم خودشون رفتن بدون اینکه كسی بیاد دنبالشون. اونجا بود 
كه دیدم خیلیاشون بریس دارن و راحت رفت و آمد میکنن این نقطه شروعی بود تا من از بریس بیشتر استفاده كنم و باز 
هم نقطه شروعی بود برای زندگی من و به عبارتی تولدی دیگر در بیست و دو سالگی برای من. از اینجا دیگه ارتباطم با 

معلوالن زیاد شد تا حاال كه هنوز هم ورزش را ادامه میدم.

یک آموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش کشوري را دگرگون سازد.
 ارد بزرگ
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دردهه هاي اخیر توجه به توانبخش��ي به عن��وان یک تخصص ضروري در زمینه خدمات 
بهداشتي از رش��د قابل توجهي برخوردار بوده است. در سال هاي اخیر پیشرفت فناوري 
پزشکي و  روش هاي جدید تشخیص و درمان بیماري ها از عوامل عمده ورود توانبخشي 
در عرصه خدمات بهداش��تي درماني محسوب مي شوند. واتسون در بیان اهمیت خدمات 
توانبخشي مي گوید: »توانبخشي مانند چتري بر روي همه مراقبت هاي بهداشتي 

احاطه دارد«.
علوم توانبخشي اگرچه به طور نسبي نوپا و جدید است   با این حال پرستاران از سال ها 
پیش در امر مراقبت از افراد ناتوان همت داشته اند. علم توانبخشي به طور رسمي از سال 
1947 )بعد از جنگ جهاني دوم(، در علوم پزشکي رخنه كرد و در واقع این زمان را می 

توان  نقطه عطف ایده تربیت »پرستاري توانبخشي« نامید.
پرس��تاران توانبخشي در كنار س��ایر اعضاي تیم توانبخش��ي، با تأكید بر اصل همکاري،  
پیوستاري از مراقبت حمایتي و توانبخشي را براي فرد فراهم مي سازد. بر مبناي رویکرد 

فلسفي پرستاري،  مأموریت اصلي پرستاري توانبخشي عبارتست از:
- دستیابي به حداكثر توانمندي هاي نهفته عملکردي و شایستگي فردي

- دستیابي و حفظ كیفیت زندگي در حد قابل قبول
- حصول اطمینان نسبت به تأمین نیازهاي ویژه فرد

- ارتقاي سازگاري فرد و خانواده
- بازگرداندن فرد به حداكثر عملکرد اجتماعي و حضور مجدد در جامعه

پرس��تاران توانبخشي به منظور مشاركت فعال در توانبخشي مددجویان،  نیازمند رویکرد 
تخصصي و در عین حال جامع نگر در تدوین و اجراي طرح مراقبتي هستند. 

آن��ان باید به نقش ه��اي خود آگاه بوده و براي اجرا هر ی��ک از وظایف خود از مهارت و 
اس��تدالل منطقي و علمي بهره گیرند. مهمترین وظایف پرستاران توانبخشي را مي توان 

مشتمل بر موارد زیر دانست:
- انجام مراقبت هاي پرستاري معمول

- آموزش به فرد و خانواده
- هماهنگي بین اعضاي تیم توانبخشي

- ایفاي نقش سایر اعضاي تیم در صورت لزوم

فتوای حسین این است: آری! در نتوانستن نیز بایستن هست.
 دکتر علی شریعتی

ای��ن روزها حركتي ك��ه تحت عنوان »نهضت س��اخت 
مس��کن براي معل��والن« از آن یاد مي ش��ود، در صدر 
اخبار سازمان بهزیس��تي و برخي تشکل هاي همسو با 

این حركت قرار گرفته است.
 ش��ک نیس��ت كه تامین مسکن مناس��ب از مهمترین 
مالك هاي زندگي مس��تقل به ش��مار مي رود، چنانکه 
اكثر معلوالن نیز با این مش��کل دس��ت به گریبانند. اما 
پرس��ش این  است كه با توجه به محدودیت منابع مالي 
در بخ��ش هاي دولتي و غیر دولتي، آیا س��اخت تعداد 
اندكي واحد مس��کوني و اس��کان عده اي از معلوالن در 
این واحدها و در نتیجه جدا س��اختن آنها از سایر افراد 

به توانمندي آنان مي انجامد؟ 
نکت��ه حائز اهمیت آن اس��ت كه توانمندس��ازي افراد 
معلول، تنها در بستر جامعه و در ملحق ساختن آنان با 

سایر اقشار مردم معنا پیدا مي كند.
 در م��اده 9 قان��ون جامع حمای��ت از حقوق معلوالن 
صراحتا قید شده است كه وزارت مسکن و شهرسازي 
و بان��ک مس��کن موظفن��د 10 درص��د از واحده��اي 
مسکوني خود را به معلوالن اختصاص دهند و تسهیالت 
الزم را در این خصوص فراهم كنند از طرفي تحقق اصل 
توانبخش��ي مبتني بر جامعه و تلفیق اجتماعي معلوالن 
ایج��اب مي كند ك��ه به جاي صرف مبال��غ هنگفت در 
س��اخت واحدهاي مسکوني براي آنان، شرایطي را مهیا 
كنیم تا این افراد بتوانند از امکاناتي كه براي سایر گروه 
هاي اجتماعي فراهم ش��ده اس��ت، بهره مند ش��وند. با 
چنین طرز فکري مي توانیم از طریق انعقاد تفاهم نامه 
همکاري با دستگاه هاي ذیربط، امکاني را فراهم سازیم 
تا ضمن عملي ش��دن ماده 9 قان��ون مذكور، متقاضیان 
معل��ول بتوانن��د بدون ودیعه و با ش��رایطي آس��انتر از 
س��ایرین از تس��هیالتي مانند وام مس��کن، وام جعاله و 

بیمه واحدهاي مسکوني بهره گیرند.
 همچنین معافی��ت افراد معلول از پرداخت هزینه هاي 
س��اخت مس��کن مانند هزینه اخذ پای��ان كار، عوارض 
شهرداري و اعطاي تسهیالت ویژه به آنان جهت مناسب 
سازي واحدهاي مسکوني مي تواند به توانمندسازي آنها 

در تامین مسکن بیانجامد.
 فرام��وش نکنیم كه مدافعین حقوق معلوالن در س��ایر 
كش��ورها نیز به ج��اي جداس��ازي این اف��راد و توزیع 
امکانات اندك میان آنان، به دنبال آنند كه قادر س��ازي 
گروه هاي هدف با مش��اركت تمامي دستگاه ها صورت 
گیرد و زمینه براي پیوند معلوالن با كل ساختار جامعه 
مهیا ش��ود. لذا نقش سازمان بهزیس��تي و تشکل هاي 
معلوالن از جمله در بحث مسکن، نظارت بر روند اجراي 
م��اده مرتب��ط در قان��ون حمایت از حق��وق معلوالن و 
چگونگي مش��اركت سایر دستگاه ها در تحقق آن است، 

نه انجام وظیفه به جاي متولیان ساخت مسکن. 

حمداهلل خواجه حسیني
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»فقط این نیس�ت که در کش�ورهاي شمال آفریقا 
و منطقه  غرب آس�یا ک�ه ما در آنجا ق�رار داریم، 
حرکات بیداري به وجود آمده باش�د؛ این حرکت 
بی�داري ت�ا قل�ب اروپا خواه�د رف�ت. آن روزي 
پی�ش خواه�د آمد ک�ه همین ملت ه�اي اروپائي 
علیه سیاس�تمداران و زمام�داران و قدرتمنداني 
که آنها را یکسره تس�لیم سیاست هاي فرهنگي 
و اقتص�ادي آمری�کا و صهیونیس�م کردن�د، قیام 
خواهند ک�رد. این بیداري، حتمي اس�ت. حرکت 
مل�ت ایران، امت�داد و عمقش اینهاس�ت؛ حرکت 

عظیمي است.« 
و چق�در زود این پیش بینی تحقق یافت و حرکت 
بیداری اس�المی تا قلب اروپا و کش�ورهای غربی 
رفت. این پیش بینی در بیانات مقام معظم رهبري  
در 14 اردیبهش�ت م�اه س�ال جاری اعالم ش�د. 
بیداری اس�المی به قلب اروپا کش�یده شد و این 
نش�ان از آن داش�ت که مردم خس�ته شده بودند 
از حاکمی�ت های غیر اس�المی و جانش�ان بر لب 
رس�یده بود از دموکراس�ی های لیب�رال و الئیک 
غربی که با مردم س�االری اسالمی هیچ سنخیتی 

ندارند. 
ام�ا در رابطه با پیش زمینۀ بیداری اس�المی، می 
ت�وان گف�ت - دینداری و دغدغۀ دین داش�تن - 
مهمترین پیش زمینه اس�ت. اینکه یک مس�لمان 
ب�ه دین اس�الم فق�ط به عن�وان مجموع�ه ای از 
عبادت ها نگاه کند کافی نیس�ت، بلکه به اس�الم 
بای�د به عنوان یک مکتب جامع با ابعادی همچون 

»عبادی، اجتماعی و سیاسی« توجه شود. 
وقتی نگاه ما به اسالم چنین نگاه جامعی در تمامی 
ابعاد باش�د می توان بیداری اس�المی را در خود و 
دیگران نیز تقویت کرد و اینکه در کشورهایی که 
مردمش خواهان برقراری نظام اس�المی هس�تند 
ه�ر کس در خانۀ خود فقط ب�ه عبادت های دینی 
بپ�ردازد ول�ی نظام حاک�م بر کش�ورش زیر یوغ 
استکبار و استعمارها به شیوۀ غربی ها اداره شود، 

ظلم بزرگی است.
همچنین رهبر معظم انقالب اس�المی،  در اجالس 
بین المللی بیداری اسالمی که 26 و 27 شهریور در 

تهران برگزار شد عنوان کردند: »بیداری اسالمی 
یعن�ی آگاهی و برانگیختگی در امت اس�المی که 
اکنون ب�ه تحولی بزرگ در میان ملت های منطقه 

انجامیده و انقالب هائی پدید آورده است.«
لذا بیداری اس�المی یعنی رش�د این اندیشه که : 
حاکمیت سیاسی اسالم بر جوامع اسالمی ضرورت 
دارد و بالتب�ع آن مکات�ب و حاکمی�ت ه�ای غیر 

اسالمی نفی خواهد شد. 
اساس�ی ترین ویژگی انقالب های منطقه، مردمی 
بودن این انقالب هاس�ت و سرچش�مۀ این انقالب 
ها قبل از پیروزی انقالب اسالمی ایران آغاز شده 
بود و با پیروزی انقالب اسالمی به رهبری امام)ره( 
به اوج خود رسید. به همین دلیل، انقالب اسالمی 
ایران به عنوان - بهترین الگو و بهترین سرمش�ق 
انقالب های منطقه - راهگش�ای مهمی در بیداری 

اسالمی بوده ، هست و خواهد بود. 
نس�ل امروز کشورهای اسالمی اثبات کرده اند که 
ظرفیت انج�ام کارهای بزرگ�ی را دارند همانطور 
ک�ه جوانان ایران اس�المی نیز باره�ا و بارها ثابت 
کرده ان�د اراده های س�خت و محکمی در احیای 
اسالم و در دفاع از ارزشهای انقالب اسالمی دارند 
ک�ه عظیم ترین ای�ن اراده ها در پی�روزی انقالب 

اسالمی  و 8 سال دفاع مقدس رقم خورد. 
ولیکن نقش و وظیفۀ جوانان امروز ایران اس�المی 
بس�یار س�خت تر از جوانان دیروز اس�ت. جوانان 
دی�روز اگر در ی�ک میدان م�ی جنگیدند جوانان 
امروز در هزاران میدان نبرد باید رزمندگی کنند. 
جوانان امروز با س�یل تهاجم های فرهنگی روبرو 

هستند. 
جوان�ان امروز ع�الوه بر ایف�ای نق�ش در میدان 
بیداری اس�المی ف�ردی، باید در می�دان بیداری 
اس�المی ِ اجتماع�ی و سیاس�ی نیز نقش�ی موثر 
داشته باش�ند تا مورد اصابت ضربه های دشمنان 

اسالم قرار نگیرند. 
جامع�ۀ معلوالن نی�ز از قاعده جوان�ان و بیداری 
اس�المی مستثنی نیس�تند. یک جوان معلول هم 
پا به پ�ای جوانان غیرمعلول م�ی تواند در میدان 
و عرصۀ بیداری اس�المی نقش و وظایف بس�زایی 

ایفا کند. قس�متی از این وظایف و نقش ها  به این 
شرح است .

- حف�ظ ایمان و اعتقادات اس�المی ِ ف�رد معلول 
و دغدغۀ دین داش�تن، زی�را مهمترین چیزی که 
دش�من آن را ه�دف گرفته اس�ت سس�ت کردن 

اعتقادات مسلمانان مخصوصا جوانان است. 
- پی�رو خ�ط والیت فقی�ه حرکت ک�ردن و رهرو 
ش�هدا بودن، زیرا مس�یر والیت، و س�یرۀ ش�هدا 
روشن ترین مسیری است که فرد جوان همچنین 

جوان معلول را از انحرافات مصون خواهد کرد.
- اجتن�اب از بنا کردن زندگی فرد و جوان معلول 

بر اساس اصول غربی.
- رعایت احکام و ش�ئونات اس�المی برای محکم 
ش�دن اراده ها در برابر سیل تهاجم های فرهنگی 

غرب. 
- ب�اور داش�تن توانایی ها توس�ط ف�رد معلول و 
جامعه، همچنین تالش در ارتقای علمی، فرهنگی 
و باالب�ردن اطالعات برای رس�یدن به خودکفائی 

فردی و خودکفائی جامعه اسالمی.
- بیان کردن مش�کالت و معضالت معلوالن نباید 
ب�ه نحوی باش�د که م�ورد اصابت دسیس�ه های 
دشمنان ایران اسالمی واقع شود زیرا همان هایی 
که ادعای حقوق بشر دارند خود بزرگترین ناقضان 
حقوق بش�رند و ش�واهد انقالب های منطقه کامال 

گویای این اصل است.
- رهرو قرآن کریم بودن  و ایمان داشتن به مفهوم 
این اصل که رنج و مصیبت، مس�لمان را س�خت و 
محکمتر خواهد کرد، زیرا که پاک ترین و معصوم 
تری�ن بندگان خدا همیش�ه رنج کش�یدند اما در 
براب�ر رنج ها هرگز قامت خ�م نکردند و هرگز تن 

به ذلت ندادند. 
- و باالخره تالش همه جانبه براي تقویت بیداری 
اسالمی و ساختن جامعه ای عدالت محور تا زمینه 
ای ش�ود برای تقوی�ت پایه های نظام اس�المی و 
تحوی�ل مجم�وع انقالب های اس�المی به دس�ت 

عدالت گستر حضرت صاحب الزمان)عج(.   

روی خط 
بیداری 
اسالمی

دوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید. 
جبران خليل جبران
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قبل از پرداختن به موضوع ، تعریفي از مقوله 
به نظر مي   كودك و كودك آزاري ضروري 

رسد.
ماده  به موجب تبصره یک ذیل  کودک 
که  است  شخصي  مدني  قانون   1210
بلوغ  سن  باشد،  رسیده  بلوغ  سن  به 
سال   9 دختر  و  قمري  سال  پسر15  در 
تمام قمري است. در همین راستا قانون 
مجازات اسالمي در تبصره یک ماده 49 
تاکید مي کند که منظور از طفل کسي 
نرسیده  شرعي  بلوغ  حد  به  که  است 

باشد .
كه  كودك  حقوق  كنوانسیون  اول  بند 
به   1373 سال  در  ایران  اسالمي  جمهوري 
آن پیوسته آمده : كودك از نظر كنوانسیون 
حاضر هر انساني داراي كمتر از 18 سال سن 
است ، مگر آن كه طبق قانون اعمال در مورد 
كودك سن قانوني كمتر تعیین  شده باشد.

ماده  1209 فسخ شده قانون مدني كه سن 
كودك را 18 سال تعیین كرده بود  به دو 
شرعي  بلوغ  و  قانوني  بلوغ  یعني  بلوغ  نوع 

قائل به تفکیک شده بود . 
اسالمي  مجازات  قانون   49 ماده  براساس 
كودكان  در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت 
كودك  منظور  كه  هستند  مبري  كیفري 
همان سن بلوغ شرعي )9 سال قمري براي 

دختران و 15سال براي پسران ( است.
حال ببینم در تعریف كودك قانون گزارمرز 
»تعریف« را كه باید جامع و مانع باشد تاچه 

حدودي رعایت كرده است ؟
و  سال   13 دختران  براي  ازدواج  سن   -1

پسران 15 سال شمسي است .
2- سن معامالت مطابق ماده واحده منصوب 

1313 شمسي 18 سال است .  
سال   18 رانندگي  گواهینامه  اخذ  سن   -3

شمسي است
4- سن انجام خدمات نظام وظیفه 20 سال 

شمسي است.
5- سن اشتغال 15 سال )نوجوانان ( و 18 

سال مطابق قانون كار است .
6- سن اخذ پاسپورت 18 سال است.

7- سن قانون حمایت از كودكان و نوجوانان 
18 است .

كودك  تعریف  فوق  موارد  داشتن  لحاظ  با 
خورده  تخصیص  »تعریف«  حدود  از  بیش 
( مستهجن  امامیه  )فقه  نظر شریعت  از  كه 
)از مصدراستهبان (گردیده است كه نیازمند 

بازنگري است.
شایان ذكر است كه در شریعت رابطه انسان 

با  ومرتبط  است  عرفي  پدیده  یک  انسان  با 
نسبي  داشتن  لحاظ  با  انساني  هاي  پدیده 
بودن پدیده هاي اجتماعي نیست . به همین 
لحاظ از نظر روانشناسان و روانپزشکان بین 
در  عقالنیت  یا  ذهني  بلوغ  و  جسمي  بلوغ 

اهلیت باید تفکیک قائل شد .
.... اما خشونت چیست ؟

مفهوم  رواني  و  جسمي  آزار  یا  خشونت 
گسترده اي دارد كه از نظر اینجانب هر نوع 
جسمي   صدمه  و  آسیب  موجب  كه  فعلي 
استثنا  وتعدي  تعرض  حثیت  وذهني  رواني 
پست نگري محرومیت و تبعیض در اشکال 
اجتماعي  و  خصوص  فردي  زندگي  مختلف 
كودك شود خشونت علیه كودك یا كودك 

آزاري گویند 
خشونت ممکن است آشکار یا پنهان مستقیم 
باشد یا غیر مستقیم  در تقسیم بندي دیگر 
یا  و  اجتماعي  محلي  خانگي  به  خشونت 
یا  و ترك فعل دولت عامدانه  از فعل  ناشي 
غیر عمد و در نهایت فردي و جمعي باشد 

انواع خشونت به طور کلي عبارت از : 
1- فیزیکي و جسمي حزب و جرح – ختنه 

دختران 
نگري  پست  تحقیر   – رواني  و  روحي   -2
آموزش  محیط  در  یا  فرزندان  بین  تبعیض 
خانگي  حبس  وارعاب  تمدید  فرهنگي 
پوشاك  تغذیه  سرگرمي  بازي  از  محرومیت 

تحصیلي و نطایر آن.  
متعارف  غیر  كار  جسمي-  استثمار   -3
ها كه موجب  فروشگاه  و  ها  كارگاه  خانگي 
محرومیت از آموزش  شود –كار در خیابان 

با غداري و كشاورزي و...
جنسي  توریسم  و  حبنسي  استثمار   -4
سوء   پورنوگرافي  هاي  فیلم  جهت  استفاده 
استفاده جنسي در محیط خانواده و محیط 

كار.  
یا  غیر  آمریت  به  موارد  فروش  و  حمل   -5
به  كودك  قاچاق  و  فروش  و  خرید  خانواده 
منظورسوء استفاده جنسي یا فروش اعضا ي 

بدن –كودك .
و  آزادي  کودک  علت  و  ها  زمینه 

خشونت علیه کودکان :
1- مهاجرت فرودستان جامعه از روستاها و 

شهرهاي كوچک به كالن شهرها 
2- نگرش سنتي  در تعلیم و تربیت كودك 
و تعارض آن با روش تعامل كودك در جامعه 

مدرن. 
3- اعتیاد سرپرست یا یکي از اعضاءخانواده، 
بیکاري  خانواده،  سرپرست  شدن  زنداني 

خانواده و...
خانواده،  درنظام  سوادي  كم  بیسوادي،   -4
و  توجهي  بي   ، خانواده  اعضاي  بودن   زیاد 

كم توجهي در نظام خانواده. 
5- زندگي در محالت جرم خیز.

6- آموزش هاي غلط رسانه، كتاب ها فیلم 
ها.

7- جنگ و  مخاصمات مسلحانه .
8- مجازات مجرمان در مالءعام.

9- وجود ناپدري، نامادري، طالق، چالش ها، 
و تنش ها در نظام خانواده. 

10 – شیوه هاي غیرعلمي و غیركارشناسانه 
در  كودك  سازي  توانمندي  و  آموزش  در 
موسسات  و  تربیت  اصالح  هاي  كانون 
سبانه  صورت  به  سرپرست  فاقد  نگهداري 

روزي و بي سرپرستي.

11- معلولیت كودك.
تخریب  موجب  فوق  متغیرهاي  بازتاب   
ناسازگاري  و  تفاوتي  بي  رواني،  بهداشت 
اجتماعي، محدود شدن شعاع اعتماد فردي 
و  آزاري  خود  جامعه،  و  خانواده  به  نسبت 
اجتماعي،  هاي  آسیب  و  جرم  دگرآزاري، 
پایین  و  نفس،  به  اعتماد  عدم  و  درماندگي 
مهارت  و  یادگیري  و  آموزش  سطح  آمدن 
تعامل  و  مشاركت  جمله  زندگي  هاي 
اجتماعي مي شود و با توجه به مراتب فوق 
وضعیت  به  آماري  نگاهي  است  ضروري 

جهان داشته باشیم .
1- حدود 1/2 میلیارد نفر از  جمعیت جهان 
برده و درآمدي معادل  به سر  در فقرمطلق 

یک تا دو دالر دارند.
2-800 میلیون بیسواد در جهان وجود دارد.

 18 زیر  دختر  میلیون   2 حدود  ساالنه   -3
سال به فحشا كشیده مي شوند.

آفریقایي   كشورهاي  از  اي  عمده  بخش   -4
– اسالمي دختران خود را ختنه مي كنند.

5- 500 میلیون معلول در جهان وجود دارد.
ضمن  كار  كودك  میلیون   218 حدود 
نظام  به  سرپرستي  حق  از  محرومیت 

آموزشي به كار اشتغال دارند .
جهاني  جمعیت  درصد   40 حدود   -7
دركشورهاي جهان سومي به شیوه  سنتي –

پدر ساالرانه-  برنظام خانواده مسلط هستند. 
)خصوصاً در آسیا و آفریقا (. 

8- ساالنه بیش از 50 هزار كودك در جهان 
به قتل مي رسند .

9- ساالنه حدود 150 میلیون كودك دختر 
قرار  تجاوز  مورد  میلیون كودك پسر  و 73 

مي گیرند .
به  كودك  میلیون   126 جهان  در   -10

كارهاي خطرناك گمارده شده اند .
سال  در  كودك  میلیون   1/3 حدود   -11

قرباني قاچاق انسان مي شوند.
 در ایران آمار دقیقي در دست نیست 

در ایران نسبت به آمار خشونت اطالعاتي در 
مهر  گزاري  گزارش خبر  به  و  نیست  دست 
تماس  هزار   144 از   1390 سال  مرداد  در 
هزار   پزشکي حدود 6  فوریت هاي  مركز  با 
–یک  اند  قرارگرفته  مورد خشونت   كودك 
اعالم   1380 سال  در  هم  رسمي  غیر  آمار 
سال  در  كه  جنسي  كارگران  سن  كه  كرد 
1365 حدود 26 سال بود به حدود 14 سال 
–آزار  كودكان  اعتیاد  از  است.  یافته  تنزل 
آن  نظایر  و  احتمالي  فروش  خرید  جنسي، 

آماري در دست نیست.
از سازمان  پینرو«  یرجیو  تولد  پروفسور »پا 
علیه  گزارش  مسئولیت  كه  متحد  ملل 

كودكان را به عهده گرفته اظهارداشت .
1- مسئول  پیشگیري از خشونت دولت ها 

هستند.
یا سرمایه  2- دولت موظف به پیشگیري و 

گذاري در این زمینه است.
جهان  كشور   106 در  حاضر  حال  در   -3
كشور   137 و  مدارس  در  تنبیه  از  استفاده 
بدني  تنبیه  نیز  كودكان  نگهداري  مراكز  از 

اجرا مي شود.
اجزاء  پیوندي  هم  و  متقابل  تاثیر  اساس  بر 
یا جهاني، مي  رژیم حقوقي  جامعه در یک 
به  گیري  سمت  علیرغم  جهان  كه  بینیم 
است،  نشده  زده  خشونت  عقالنیت،  سوي 
به  كه  مستقل(  )متغییر  دالیل  از  یکي 

عوامل   كرد  یاد  آن  از  توان  مي  كلي  لحاظ 
اقتصادي سیاسي اجتماعي است كه به لحاظ 
، نظامي در   نفتي   ، اقتصادي مالي  سیاست 
كارگران  دستمزدهاي  بعد  به   1970 دهه 
در  یافته  تقلیل  درصد   50 زحمتکشان  و 
  7 داران  سرمایه  مالي  گردش   كه  صورتي 
برابر شده است، پایین آمدن قدرت خرید با 
زمینه هاي عدم ثبات، چالش ها و خشونت 
بحث  فوق  در  كه  دارد  مستقیم  اي  رابطه 
آن  به  را  جهان  در  را  بیسوادي  و  دستمزد 

اضافه كردیم.
حال مختصري هم به قوانین جهاني و داخلي 
هم  و  مدني  قانون  هم  ایران  در  بپردازیم. 
تنبیه كودك توسط  قانون مجازات اسالمي 
والدین را مجاز دانسته یا هرچند كه از واژه 
»حد متعارف« استفاده شده است كه به نظر 
مي رسد نظر قاضي با قرار رجوع به پزشکي 
قانوني حدود تنبیه را مشخص كند. اما قانون 
حمایت از كودكان  و نوجوانان مصوب سال 
تاكید  بر ممنوعیت آسیب،  1381 علیرغم 
به جسم، روان و اخالق و تعیین سن كودك 
تا 18 سالگي مجازات حبس و جزاي نقدي 
كرده  تاكید  كودكان  علیه  براي خشونت  را 
پیشگیري  هاي  جنبه  فاقد  قانون  این  كه 

كودكان در معرض بحران است.
كنوانسیون حقوق كودك در موارد 35 تا 39 
به  ایران در سال 73  اسالمي  كه جمهوري 
آن ملحق شده در خصوص پیشگیري و راه 
حل هاي قانوني محو خشونت علیه كودكان 

كرده است .
كنوانسیون حقوق معلوالن نیز در موارد 14 
نیز  برمنع هر خشونت علیه معلوالن  تا 16 

تاكید كرده است . 
در  اجتماعي  مهندسي  و  سازي  فرهنگ 
داراي  علیه كودكان  خصوص محو خشونت 
عدالت  یکي  كه  است  مستقل  متغییر   2
توسعه  با  كه  اقتصادي  زمینه  در  توزیعي 
یافتگي رابطه مستقیمي دارد و دیگر آموزش 
ها  رسانه  طریق  از  محو خشونت  ترویج  در 
 ) N.G.O( و تقویت سازمانهاي غیر دولتي
در اطالع رساني و ارائه راهکارها و با بسیج 
مددكاران اجتماعي در زدودن خشونت علیه 

كودكان كار ساز خواهد بود .

احمد آملی

كودک آزاري 
و خشونت 

بارویکرد به 
حقوق و جامعه 

انساني

آزادی ما از نقطه ای شروع می شود 
که آزادی دیگران پایان می یابد.

 ویکتور هوگو
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کتابدار  گورابزاد  محمدرضا  صداي  و  چهره 
کتابخانه نابینایان براي دانشجویان دانشگاه آزاد 
واحد کرج آشناست. او کارشناس زبان و ادبیات 

فارسی و متولد اردیبهشت 1353 است.
خزائلی  نابینایان  مدرسه  از  را  تحصیل  گورابزاد 
عادی  مدرسه  در  را  آخر  سال  دو  کرده،  شروع 
شهید شفایی گذرانده و دیپلم انسانی نظام قدیم 

گرفته است. در سال 1380 در رشته زبان و ادبیات 
فارسی دانشگاه آزاد واحد کرج پذیرفته و مدرک 

کارشناسی خود را در سال  1385 گرفته است. 
مردي  با  کوتاه  گفتي  و  گپ  حاصل  مصاحبه  این 
است که بصورت مادرزادي دارای معلولیت حسی 

و بینایی است. 

تا به حال چه فعالیت هایی انجام دادید ؟ 
- اولین فعالیتم را از سال 1379 با گردآوری مقاالتی 
سپید  ایران  روزنامه  در  ادبی  و  فرهنگی  موضوعات  با 
باشگاه  وارد   1382 سال  در  كردم  آغاز  نابینایان  ویژه 
را  باشگاه  آن  های  دوره  و  شده  جوان  خبرنگاران 
آن  با  مدتی  خبرنگاری  كارت  اخذ  از  پس  و  گذراندم 
باشگاه همکاری داشتم البته كارهای مختلفی از جمله 
ویراستاری كتاب های بریل رودكی در حوزه فرهنگي 

انجام داده ام.

 در مورد فعالیت در کتابخانه توضیح دهید.
- در سال 1387 ازطرف دكتر كوپال -  استاد ادبیات 
اندازي  راه  در  تا  خواستند  من  از  كرج-  آزاد  دانشگاه 
به  توجه  با  و  كنم  همکاري  نابینایان  ویژه  كتابخانه 
به  و تسلط  با مركز رودكی و چند مركز دیگر  ارتباط 
آزمایشی  كار  چند  ابتدا  پذیرفتم  را  كار  این  كامپیوتر 
كتاب  درباره  شناختی  دانشگاه  كه  چرا  دادم  انجام 
های صوتی و بریل نداشت و نمی توانست بپذیرد كه 
یک كم بینا می تواند با كامپیوتر كار كند، توضیحات 
الزم را به آن ها ارائه و بدین ترتیب زمینه راه اندازي  
نابینایان را در كنار دیگر كتابخانه های  كتابخانه ویژه 

این دانشگاه فراهم شد.  

ویراستاری کتاب های بریل چگونه است ؟
- در ویراستاری كتاب های بریل فایل متنی از انتشارات 
با اجازه ناشر گرفته می شود و كتابخانه های نابینایان 
آنهارا به بریل تبدیل می كنند. اما به دلیل اینکه رسم 
الخط بینایی با بریل تفاوت دارد  پس از تبدیل كتاب 
به بریل یک نسخه آن چاپ و در اختیار ویراستار قرار 
مي گیرد تا از نظر كم و زیادی نقطه بررسی و تصحیح 
شود. الزم به ذكر است كه چون خط بریل به صورت 
كد گذاری است با چسبیدن یا جدا شدن نقاط ممکن 
كلمه  به  كلمه  یک  یا  دیگر  به حرف  یک حرف  است 

دیگر تبدیل شود.

کرج  دانشگاه  نابینایان  کتابخانه  تاریخی  چه  از 
افتتاح شد؟

مركز  یا  نابینایان  ویژه  كتابخانه  ماه 1388  آبان  در   -
اطالع رسانی نابینایان دانشگاه آزاد واحد كرج به طور 
های  كتابخانه  از  یکی  عنوان  به  و  اندازی  راه  رسمی 
زمان  آن  در  گرفت.  قرار  مركزی  كتابخانه  اقماری 
بریلی  و  گویا  های  كتاب  بررسی  و  پیگیری  مسئولیت 
كه از مركز رودكی خریداری مي شد را انجام مي دهم.

کتاب های صوتی چگونه کتاب هایی هستند ؟ 
- در كتاب های صوتي یک گوینده آن را خط به خط 
از روی كتاب چاپ شده خوانده و ضبط می كند و یک 
را  به آن، مطالب  با گوش كردن  نابینا  یا  بینا  فرد كم 

دریافت می كند. 

این کتاب ها چگونه ضبط می شوند ؟
را   ها  كتاب  این  كه  است  مركزي  مهمترین  رودكی   -
ضبط می كند. بعد از آن ضبط كتاب های دانشگاهی  
های  كتاب  و  یا خندق  گویا  پژوهشی  علمی  مركز  در 

غیر درسی در كتابخانه حسینه ارشاد انجام می شود .
اینها مراكزی هستند كه ضبط اصولی را انجام و گوینده 
تا بتواند متن را به درستی بخواند  را تعلیم می دهند 

دنیای من كتاب هایی هستند
 كه حرف می زنند   

هیچ چیز مثل بدبختی کودکان را ساکت نمی کند.
 ویکتور هوگو
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و ضبط را در استودیوهای آكستیک شده به همراه 
یک مصحح كه اكثراً از نابینایان و كم بینایان هستند  
انجام دهند و در نهایت حاصل كار را ادیت می كنند 

و در اختیار متقاضیان می گذارند . 
در گذشته كتاب ها بر كاست ضبط می شد . اما این 
روزها روی CD ضبط می شود و كاربرها هم ترجیح 
می دهند كه ازCD استفاده كنند چون CD حجم 
از كاست دارد و اطالعات بیشتری هم در  كم تری 

آن جا می گیرد. 

نابینایان چطور با کامپیوتر کار می کنند ؟
با چشم  نیستند  قادر  بینایانی كه  و كم  نابینایان   -
نگاه كنند و نوشته های آن را تشخیص  به مانیتور 
بدهند با نرم افزارهایی كه بر روی windows نصب 
به  توانند  را گویا می كند می  كامپیوتر  و  می شود 
برای  هم  افزارهایی  سخت  البته  كنند.  كار  راحتی 
نابینایان وجود دارد كه به خاطر قیمت باال شاید فقط 
چند مركز آنها را داشته باشند از جمله برجسته نگار. 
ولی با نرم افزارها مانند  Jaws  همه به راحتی می 
توانند كار كنند. و به كمک برنامه Jaws و استفاده 
از  را  الزم  اطالعات     Mouse جای  به  كیبورد  از 

كامپیوتر بگیرند. 

و  نابینا  دانشجوی  نفر  چند  حاضر  حال  در 
تحصیل  به  مشغول  دانشگاه  این  در  بینا  کم 

هستند؟ 
حاضر  حال  در  كرج  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه   -

بیش از 30  دانشجوی نابینا دارد.  

کار شما در کتابخانه چیست ؟ 
- كار من بررسی نیازهای دانشجویان در زمینه كتب 
رسانی  اطالع  حال  عین  در  است.  مرتبط  و  درسی 

گسترده  حال  در  كار  این  كنار  در  و  كنم.  می  هم 
بهتر  منظور  به  همچنین  و  هستم  آرشیو  كردن  تر 
شدن كار، نظرات، پیشنهادات و انتقادات دانشجویان 

را می گیرم. 

کتابخانه  بریل  و  گویا  کتب  میزان  از  آماری 
نابینایان دانشگاه آزاد کرج دارید؟ 

- بعد از گذشت حدود یک سال از افتتاح كتابخانه 
بیش از 2 هزارعنوان كتاب گویا و حدود 160 عنوان 

كتاب بریل داریم. 

برنامه ای برای ضبط کتب هم دارید ؟ 
- در جلساتي كه با خانم باقري رییس كتابخانه كرج 
داشتیم، برنامه های مقدماتی ضبط حرفه ای هم در 
كتابخانه ضبط هم  در  به زودی  و  است  انجام  حال 

خواهیم داشت. 

اولویت شما برای ضبط کتب چیست ؟
- اولویت اول ضبط با كتاب هایی است كه استادان 
دانشگاه آزاد كرج معرفی می كنند و نیاز واحد است 
و پس  از آن كتاب هاي درسی و دانشگاهی را ضبط 

می كنیم. 
 

انتخاب  ها چگونه   گوینده  ای  در ضبط حرفه 
می شوند؟ 

- از دانشجویان هر رشته در ضبط حرفه اي استفاده 
كار  از  قبل  اما  كنیم  می  استفاده  كرد  خواهیم 
مي  آموزش  كار   بودن  دلیل سخت  به  دانشجویان 

بینند.

برنامه های آینده کتابخانه چیست ؟ 
توانیم صادر كننده  تولید كتاب می  و  از ضبط  بعد 

دیگر  های  دانشگاه  به  كرج  آزاد  دانشگاه  از  كتاب 
باشیم و با شروع كارضبط كار را بر پایه كتاب های 
درسی و دانشگاهی می گذاریم چون این كتابخانه 
ضبط  است.  تخصصی  و  دانشگاهی  كتابخانه  یک 
عنوان های عمومی را مراكز دیگر از جمله رودكی 
اصلی  مشکل  و  دهند  می  انجام  ارشاد  حسینیه  و 
بچه های نابینا كتاب های درسی و دانشگاهی است 
مخصوصاً كه هر چند سال یک بار كتاب ها تغییر 
مي كنند و یا نویسندگان جدیدی اضافه می شوند و 
ممکن است استادان آن كتاب ها را معرفی كنند كه 
اگر این كتب در آرشیو نباشد مشکل ساز می شود. 

خصوص  به  و  کرج  واحد  آزاد  دانشگاه  آیا 
آمد  و  رفت  و  عبور  برای  نابینایان  کتابخانه 

معلوالن مناسب سازی شده است؟ 
مناسب  معلوالن جسمی حركتی  برای  كتابخانه   -
سازی شده است. برای مثال كسی كه با ویلچر بیاید 
ها می  و قسمت  آسانسور  وارد ساختمان،  براحتی 
شود همچنین طرحي با دكتر كوپال برای نابینایان 
نوشته ایم و به معاونت عمرانی دانشگاه ارائه شده 

كه در حال بررسی است.

اگر مرکزی تمایل به مشارکت در بخش کتابخانه 
نابینایان داشته باشد استقبال می کنید؟ 

بهتر  باشد  بیشتر  این بخش  در  - هر چه مشاركت 
است و امیدوارم دیگر دانشگاه ها هم به این بخش 
توجه كنند چون ما تنها دانشگاه آزادی هستیم كه 

كتابخانه نابینایان داریم. 

سختی های کار در یک کتابخانه چیست؟ 
- یکي از مشکالت این است كه فردي به شما مراجعه 
مي كند و نمي داند چه كتابي می خواهد متاسفانه 
راهنمایی های شما هم به او فایده ای ندارد و كمکی 

به او نمی كند و شما نمی توانید كمکش كنید. 

های  کتابخانه  کار  بهبود  برای  پیشنهادتان 
نابینایان چیست؟ 

- پیشنهاد می كنم كتابخانه هایی كه ضبط كتاب 
را بر عهده دارند مثل رودكی، حسینیه ارشاد و... ، 
به دیگر  به ضبط كتابی می كنند  زمانی كه شروع 
مراكز هم اطالع دهند  چون مشکل بزرگ كتابخانه 
در  بار  كتاب چند  یک  كه  است  این  نابینایان  های 
از  بسیاری  كه  حالی  در  شده  تولید  مختلف  مراكز 

كتاب های مورد نیاز هنوز ضبط نشده است . 

با شنیدن این کلمات به یاد چه می افتید؟ 
بهار: شادی ، طراوت و سبزی 

کتاب: بهترین دوست 
رنگ: آبی ، استقالل 

گل: گل رز 

خود را براي پیشرفت مردم ارزاني دار 
تا مردم پشتیبان تو باشند. 
ارد بزرگ
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دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های 
زیبا و پرشکوه می آفرینند.
 دکترعلی شریعتی

با هم وارد می شوند یکی کمی راحت تر و دیگری 
با عصا. حرف هایشان شبیه هم است و مرتب از 
برای کسانی  این  و  کنند  تعریف می  مقابل  طرف 
که در دفتر نشریه مجله حضور دارند زیبا و البته 

کمی عجیب است.
 رقیه شعبانی و اسماعیل حسین تنها یک نمونه 
داشتن  وجود  با  که  هستند  موفقی  های  زوج  از 
محدودیت هایی در حرکت، زندگی آرام و موجهی 
کنار  در  خودشان  قول  به  و  کنند  می  تجربه  را 

یکدیگر آرامش دارند.
های  گفته  را  پیوند  صفحه  شماره  این  گزارش 
که  کند  می  پر  محدود  های  توانایی  با  زوجی 
ما  نشریه  طریق  از  را  تجربیاتشان  دارند  دوست 

در اختیار دیگران قرار دهند.

 پرده اول : می توانی یک سال تکان نخوری ؟
و  روز  تمام، 365  است: یک سال  تصورش هم سخت 
حركت  نتوانی  و  باشی  گچ  در  كمر  تا  گردن  از  شب 

كوچکی به تن و بدنت بدهی.
 رقیه شعبانی با یاد آوری آن روزها روی صندلی جابجا 
می شود، تکیه می دهد و نفس بلندی می كشد انگار باز 
هم احساس خفگی روزهایی كه در پایه چهارم ابتدایی 

درس می خواند به جانش می ریزد و باور نمی كند 
كه سال ها از آن روز گذشته است.

 او می گوید: »9 ساله بودم كه پزشکان تشخیص دادند 
تحت  بارها  و  دارند  انحراف  من  های  مهره  ستون  كه 
تا  گردن  از  سال  یک  مدت  به  و  گرفتم  قرار  جراحی 
نمی  گذراندم  را  سختی  روزهای  و  بود  گچ  در  كمرم 
توانستم به مدرسه بروم حمام كنم و مادرم زحمت های 
زیادی كشید تا باالخره گچ را باز كردند و مدت دو سال 
استفاده  فقرات  ستون  كردن  صاف  برای  دستگاهی  از 

كردم.«

پرده دوم : درس و فقط درس و فقط درس
ورزشی   فعالیت  ها  مدت  با  درمان حتی  ندادن  نتیجه 
به  تری  جدی  صورت  به  كه  بود  دالیلی  از  یکی  تنها 
درس خواندن بپردازم و هر سال با معدل باال قبول شوم.

شعبانی با بیان این مطلب می گوید: »قبولی در كنکور 
و تحصیل دررشته حسابداری دانشکده امور اقتصادی 

وزارت دارایی  این امکان را فراهم كرد تا به توانایی های 
خودم ایمان بیاورم و در كنار درس خواندن مشغول به كار 
شوم و خدا را شکر می كنم كه در حال حاضر در گمرك 
م  ا ستخد ا

شده و كار می كنم و تصمیم دارم تحصیالتم را ادامه 
بدهم.«

پرده سوم: من اسماعیل فلج اطفال دارم 
به   كنارش مردی نشسته كه دلش می خواهد مرتب 
را  هایش  حرف  و  بدود  همسرش  های  صحبت  میان 

تایید كند.
زن برمی گردد و به او لبخند می زند یعنی كه اجازه 
از مهربانی  ناخواسته  را تمام كنم و مرد  بدهید حرفم 
های زن می گوید و از روز آشنایی و تغییر زندگی اش 

و این تصاویر مرتب تکرار می شود.
اتفاق  این  به  با تعجب   – اما   – اعضای تحریریه مجله 
عصر  در  كه  شود  نمی  باورشان  شتید  كنند  می  نگاه 
دود و آهن و ماشینی شدن ارتباطات اینگونه عالقه ها 
هم وجود دارد و هنوز دستخوش شرایط سخت زندگی 

نشده است.
اسماعیل حسین متولد سال 60 است و معلول جسمی 
حركتی. او با عصا راه می رود و از اینکه یک اتفاق باعث 
شد تا زندگی او به شکل زیبایی تغییر كند خوشحال 

است.
معلولیت اسماعیل برمی گردد به سال های كودكی او و 

مبتال شدن اش به فلج اطفال .
او با بیان این مطلب می گوید: »تا زمانی كه با موسسه 
افرادی كه  با  از نزدیک  الغدیر آشنا نشده بودم و  رعد 
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تکلیف ما این است که در مقابل ظلم بایستیم. 
امام خميني )ره(

مشکل مرا داشتند  حرف نزده بودم  باورم نمی كردم كه همه در سال 64  واكسن 
فلج اظفال را دریافت كرده  و همه مبتال به این نوع معلولیت شده ایم هنوز هم  

دلیل  این ارتباط را متوجه نشده ام.«

پرده چهارم:كودكیم در حیاط بزرگ مدرسه گذشت 
پدر كه فراش مدرسه باشد می توانی زندگی جالب  را تجربه كنی و ذهنت پر باشد 

از تصاویر زیبای ایام  كودكی.
اسماعیل با بیان اینکه روزهای خوبی را در مدرسه ای در شهرك شریعتی منطقه 
خانی آباد گذرانده می گوید: »اتاقمان خیلی كوچک بود و معموال  شب هاكه مهمان 
می آمد پدر فرشی در حیاط مدرسه پهن می كرد و مهمان ها در فضای باز دور 
هم می نشستند و حرف می زدند و كوچکترها فضای بزرگی برای بازی و شیطنت 
پیدا می كردند روزهای خوبی بود و با اینکه براحتی نمی توانستم راه بروم و بدوم  

خاطره اش هنوز در ذهنم مانده است.«
حاال 24-23 سال از آن روزها گذشته و اسماعیل حسین كه به كمک پدر و برادر 
بزرگترش ابوالفضل جابجا می شد می تواند با عصا راه برود و 80 درصد از كارهایش 
را انجام دهد اما آنچه او را به زندگی امیدوار تر می كند ازدواج با رقیه شعبانی است 

و  كار كردن در یک شركت خصوصی است.
 او در این مورد می گوید: »ازدواج كردن دو نفر كه محدودیت هایی در حركت دارند 
كار آسانی نیست و سازمان بهزیستی می تواند با  فراهم كردن شرایطی مانند وام و 

كمک های حمایتی به  این امر كمک كند.«
اسماعیل با اشاره به اینکه برای دریافت وام ازدواج از سازمان باید از هفت خوان 
رستم رد شد می گوید: »بارها مراجعه كردیم و مدارك داده ایم اما بعد از گذراندن 
مسئوالن  و  ایم  نشده  وام  دریافت  به  موفق  هنوز  زندگی  های  مهارت  های  دوره 

نداشتن بودجه را بهانه می كنند.«

پرده پنجم: زندگی زیباست 
با آمدن چند مهمان مجبور شوی  حتی -  در خانه ای 38 متری كه   – زندگی 
كنی  دعوت  هم  با  را  خانواده  دو  نتوانی  و  كنی  جابجا  را  خانه  اسباب  و  وسایل 
زیباست. این جمالت مشترك را می توانی  بارها و بارها از زبان  زوج های موفق 

بشنوی و اعتراف آنها را برای تشکیل زندگی حس  كنی.
رقیه شعبانی با اشاره به اینکه زندگی كردن  در شرایط  اقتصادی این روزها برای 
افراد عادی هم سخت است می گوید: »مشکل اشتغال معلوالن یکی از مهمترین 
مشکالت افراد با محدودیت های جسمی حركتی است  و اگر معلولی كار نداشته 
باشد مطمئن باشید كه ناامید می شود و حتی نمی توانند فکر ازدواج و  تشکیل  

زندگی مشترك را كنند.«

 پرده ششم : خیابان ها و معابر پایمان را می گیرند 
مناسب سازی از مواردی بود كه این زوج موفق به آن اشاره می كنند و از وضعیت 

نامناسب خیابان ها و معابر گله دارند.
 شعبانی با تاكید بر اینکه همسرش و معلوالن جسم حركتی دیگر امکان حركت 
در معابر نامناسب و پله ساختمان های دولتی را ندارند می گوید: »من مشکلی در 
حركت ندارم اما تصور كنید كه همسرم با دو عصا بخواهد از مترو استفاده كند یا 
از پله های پل عابر پیاده باال و پایین برود با توجه به اینکه همه ایستگاه های مترو 
مجهز به آسانسور نیستند و استفاده از اتوبوس و وسایل نقلیه عمومی برای معلوالن 

امکان پذیر نیست حضور آنها در جامعه محدود می شود.«  
 رقیه شعبانی و اسماعیل حسین همچنان با عشق حرف می زنند مرتب بین حرف 
با  اعضای تحریریه  بگویند و  از خوبی های طرف مقابل  تا  پرند  های یکدیگر می 

تعجب از این همه مهربانی در سکوت به صحبت های آنها گوش می كنند.
با هم بیرون می روند زن راحت تر و مرد كمی سخت تر با عصا. حرف هایشان شبیه 
به هم  بود  و لبخندهایشان نیز و عجیب نیست كه زن در فاصله ای  دورتر  منتطر 

رسیدن مرد  بماند تا با هم از پله های ساختمان فیروز پایین بروند.    
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سخنهای بلند و نیکو را فراموش مکن که سخن 
بر تخت شاهی تاج است. 
بزرگمهر

هجدهمین نمایش�گاه بین المللي  مطبوعات  در 
حال�ي به کار خود پای�ان داد که غرفه پیک توانا 

مقام دوم را به خود اختصاص داد .
 در این نمایش�گاه که از س�وم تا ده�م آبان در 
مصلي ب�زرگ امام خمیني )ره( برگزار ش�د 100 
پایگاه اینترنتي و خبرگزاري و بیش از 600 غرفه 

حضور داشتند. 
رییس س�تاد س�اماندهي پایگاه هاي اینترنتي و 
خبرگ�زاري غیردولتي وزارت ارش�اد در آخرین 
روز از هجدهمین نمایشگاه بین المللي مطبوعات 
و خبرگزاري ها  با مثبت ارزیابي کردن نمایشگاه 
امس�ال گفت که بیش از 80 پایگاه اینترنتي غیر 
از خبرگزاري ها و مطبوعات در نمایشگاه حضور 

داشتند. 
نمایشگاه مطبوعات امس�ال با حضور 600 غرفه  
در فضایي پر از ش�ادي و سر وصدا برگزار شد و 
عالوه بر بلندگوهایي که وظیفه تبلیغات و اعالم 
برنامه اصلي نمایشگاه را بر عهده داشتند برخي 
از  غرفه ه�ا نی�ز برنامه هایش�ان را در بلندگوها 
فریاد مي زدند. این در حالي بود که در س�ال هاي 

گذش�ته تنها پیجینگ نمایش�گاه ص�داي بلند 
محسوب مي شد و آن هم در اختیار برگزارکننده 
اصلي نمایشگاه یعني معاونت مطبوعاتي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس�المي بود اما  امسال بخشي 
از غرفه ها چه شنیداري و چه مکتوب از سیستم 

صوتي استفاده کردند.
غرف�ه پیک توان�ا در این میان از مع�دود غرفه 
هایي بود که میزبان مس�ئوالن بلند پایه دولتي 

و هنرمندان بود.
 غرف�ه 210 نمایش�گاه ک�ه در راه�روي اصل�ي 
حوزه اجتماعي قرار داش�ت میزبان  دکتر هادي 
مقدس�ي رییس کمیس�یون اجتماع�ي مجلس، 
جواد ب�رات دبیر کمیس�یون، دکت�ر فاطمه آلیا 
نماین�ده مجل�س و ریی�س فراکس�یون دفاع از 
حق�وق معل�والن و  جمعی از هنرمن�دان مطرح 

سینما و تئاتر کشور بود.

غرفه 210 كجاست؟؟ 
هم�ه آنهایی که با ویلچر یا عصا وارد نمایش�گاه 
می شدند چشمش�ان دنبال غرفه ای می گشت  

ک�ه نش�انی از محدودیت آنها داش�ته باش�د و 
حرفشان را بفهمد.

غرف�ه 210 هجدهمی�ن نمایش�گاه بی�ن المللی 
مطبوع�ات ج�ای امنی ب�رای معلوالن جس�می 
حرکت�ی، نابینای�ان و ناش�نوایان و.... بود  و هر 
روز میزبان تعداد زیادی از هنرمندان و معلوالن 
موف�ق در عرصه های مختلف اجتماعی بود و هر 
روز تع�داد زیادي از معل�والن و اعضاي خانواده 
هایش�ان ب�راي اط�الع از وضعیت رس�یدگي به 
معلوالن و مخصوصا درد دل و در میان گذاش�تن 
مشکالت و مسائل فرزندان معلول شان به غرفه 

مراجعه مي کردند. 
مجله پیک توانا تنها نش�ریه سراسری در حوزه 
معلولیت اس�ت ک�ه صاح�ب امتی�از آن کانون 
معلوالن توانا اس�ت و  از س�ال 86 منتش�ر می 

شود و از سال جاری روی کیوسک قرار دارد. 
به گزارش مدیر روابط عمومی ماهنامه پیک توانا، 
این تنها نشریه تخصصی – سراسری معلوالن در 
کشور است که به مشکالت، کمبودها و نیازهای 
معل�والن می پ�ردازد و مخاط�ب آن معلوالن و 
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به  فی سبیل اهللهَّ  مجاهدت  تعلیم  ماه  محرم،  ماه 
وسیله  برترین خالیق، حضرت اباعبداهللهَّ )ع( است.  

رهبر معظم انقالب 

خانواده های آنان در سراسر کشور است. 
صغ�ری ایوب�ی با اش�اره ب�ه تی�راژ مجله می 
گوی�د: »ماهنام�ه پی�ک توانا با تی�راژ 10 هزار 
جلد منتش�ر می ش�ود و در استان های تهران 
و قزوین روی کیوس�ک اس�ت و ب�رای 3 هزار 
عضو کانون معلولین توانا به صورت رایگان در 

سراسر کشور با پست ارسال می شود.« 
ایوبی در مورد کان�ون معلولین توانا می گوید: 
»این موسس�ه غی�ر دولتی در س�ال 1374 با 
هدف فرهنگس�ازی عمومی و حمایت از حقوق 

اجتماعی معلوالن تاسیس شد.« 
وی با اشاره به اینکه این مرکز از جمله تشکل 
های پویا و فعال کش�ور اس�ت می گوید: »این 
موسس�ه تنها مرک�ز در ایران اس�ت که کمک 
بالع�وض مردمی از کس�ی نمی گی�رد و بدون 
تکیه بر حمای�ت های مالی دولت�ی به فعالیت 

خود ادامه می دهد.« 
مدی�ر روابط عموم�ی مجله با تاکید بر ش�عار 
کانون می گوید: »ما بر این باوریم که معلولیت 
محدودیت است اما ناتوانی نیست چرا که همه 
انس�ان ها محدودند و نامح�دود فقط خداوند 

قادر و متعال است.« 
ایوب�ی ب�ه ویژگی های ب�ارز کانون اش�اره می 
کن�د و ادامه می ده�د: »فعالیت های فرهنگی 
و اجتماع�ی کان�ون کام�ال مردم�ی ب�وده و با 
مشارکت فکری و اجرایی شهروندان انجام می 
گی�رد. همچنین همه فعالیت ه�ا با بهره گیری 

از نیروهای کارآمد معلول صورت می پذیرد.«

غرفه خاص؛ مهمانان خاص تر  
دکتر مقدس�ي با حضور در غرف�ه مجله پیک 
توانا از همت مس�ئوالن مجله پیک توانا تقدیر 
و تش�کر ک�رد و گف�ت: »هم�ت و فعالیت این 
غرفه در مقایس�ه با دیگر غرفه های حاضر در 

نمایشگاه  مثال زدنی و قابل تقدیر است.«

 رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکیدکرد: 
»اگر قرار باش�د به غرفه ه�ا نمره بدهیم غرفه  
پیک توانا نمره باالیی را کس�ب می کند و همه 
ای�ن موفقیت ها حاصل حض�ور فعال معلوالن  

توانا در عرصه های مختلف اجتماعی است.«
 دکتر مقدسی با اشاره به اینکه مجله پیک توانا  
بهترین کانال برای انعکاس مش�کالت معلوالن 
است گفت: »کمیسیون اجتماعی مجلس آماده 
رسیدگی به مش�کالت جامعه معلوالن است و 
هر کمکی که از دس�تش برآید برای این قش�ر 

انجام می دهد.«
وی با ارائه پیشنهادی به مسئوالن غرفه گفت: 
»ارتباط مستمر با سازمان بهزیستی و انعکاس 
مش�کالت و در جری�ان گذاش�تن کمبودها و 
نیازهای معلوالن از راهکارهایی اس�ت که می 

تواند مورد توجه قرار گیرد.«  
 

موانع اجرایی قانون  جامع بررسی می شود 
ریی�س فراکس�یون دف�اع از حق�وق معلوالن 
مجلس شورای اس�المی از غرفه پیک توانا در 
هجدهمین نمایش�گاه بین الملل�ی مطبوعات 

بازدید کرد .
دکت�ر فاطم�ه آلیا با هیات هم�راه با حضور در 
غرفه پیک توانا مسئوالن کانون معلولین توانا

دیدار و گفتگو کردند.
 دکترآلیا در پاس�خ به نیازهای مطرح ش�ده از 
طرف معل�والن گفت: »با جلس�ات و توافقاتی 
که با دکتر هاش�می رییس س�ازمان بهزیستی 
داش�تیم قرار ش�د تا موانع و مشکالت آسیب 
شناسی و موانع اجرایی قانون جامع شناسایی 

شود.«
وی  تاکید کرد: »در راستای تحقق کنوانسیون  
جهان�ی، طرح�ی دو فوریت�ی در صحن علنی 
مجلس مطرح می ش�ود که رویکرد آن بخشی 
از جامعه هدف اس�ت و در ص�ورت تصویب در 

دور بعدی انتخابات نمایندگانی از سوی جامعه 
معلوالن در مجلس حضور خواهند داشت.«

دکتر آلیا با تاکید بر اینکه س�ازمان های مردم 
نهاد بازوهای دولت هستند گفت: »ما انکار نمی 
کنیم که این سازمان ها و نهادها مشکالتی هم 
دارن�د اما می توان با تعامل ب�ا گفتگو حل می 

شود.«
ریی�س فراکس�یون دف�اع از حق�وق معلوالن 
مجلس با تقدیر از مس�ئوالن مجله خواست تا 
در بح�ث فرهنگ س�ازی و تغییرنگرش مردم 
نس�بت به معلوالن ب�ه صورت ج�دی تر وارد 

شوند. 

ممکن است عکس بگیریم ؟؟
ق�رار گرفتن آدمک�ي روزنامه پیچ ش�ده روي 
ویلچر که نمادي از معلوالن توانا در نمایش�گاه 
بود توجه عکاس�ان و ش�رکت کنن�دگان را به 
خ�ود جلب مي ک�رد و لنز دوربی�ن ها و فلش 
ضعیف گوشي هاي موبایل بر معلوالني زوم مي 
ش�د که آمده بودند قدرت قل�م و توانایي هاي 

خود را نشان دهند .
حض�ور هنرمن�دان و بازیگران عرصه س�ینما 
و تئات�ر و تلویزیون در ای�ن میان باعث تجمع 

تعداد زیادي از شرکت کنندگان مي شد .
 حض�ور محمد س�اربان هنرمند پیشکس�وت 
س�ینما و تئاتر و نشس�تن او بر روي ویلچر به 
صورت نمادی�ن منجر به لحظاتي مکث و تفکر 
در می�ان مردم ش�د. رهگذران که س�اربان را 
بیش�تر در نقش هاي سنگین سریال ها و فیلم 
ه�اي س�ینمایي دیده بودن�د با دی�دن چهره 
خن�دان او روي ویلچر اول ش�وکه مي ش�دند 
و وقت�ي متوج�ه م�ي ش�دند که ای�ن حرکت 
نمادین است و ساربان یکي از اعضا و بازوهاي 
کانون معلوالن توانا محس�وب مي شود بسیار 
خوشحال مي شدند و عکس هاي یادگاري مي 

گرفتند.
 از دیگر هنرمنداني که در غرفه حاضر ش�دند 
گروه فتیله ه�اي معروف تلویزی�ون بود که با 
استقبال کودکان و نوجوانان و حتي بزرگساالن 

روبرو شد.
حضور شاعران مطرح معاصر و روزنامه نگاران 
قدیمي  از دیگر اتفاقات مهم در غرفه 210 بود .

29
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دوستان و همراهان 

همیشگی پیک توانا

های  سرمایه  مخاطبان  که  باوریم  این  بر  ما 
ارزشمند رسانه های گروهی هستند.

 پيک توانا مصمم است تا نظرات و دیدگاه های 
مشخص  موضوعات  پيرامون  را  خود  مخاطبان 
شده )مسایل اجتماعی ویژه معلوالن( درج نماید.

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

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

کانون توانا 
تلفکس 02813339212 

موضوع این شماره: 
ثبت نام مسکن  در سایت بهزیستي
 آیا شما  در سایت ثبت نام كردید ؟ 

اگر بله از چه راهي آشنا شدین 
 اگر نه چکار باید كرد ؟

 چند درصد از معلوالن شهرستاني توانسته اند 
ثبت نام كنند ؟ 

 تکلیف معلوالني كه به اینترنت دسترسي و 
آشنایي ندارند چیست ؟

 راهکارها و پیشنهادات را بگویید  

موضوع شماره بعد :
تا  گذشته  سال  در  معلوالن  جهانی  روز  از 
دریافت  سازمان  از  خدماتی  چه  امسال 

کرده اید ؟
برای  و  کردید  مراجعه  سازمان  به  بار  چند 

چه مورد؟

محمد مهدی عظیمی 35 ساله از بیرجند
 نیمه بینا

1- بله  س��ال 87 در نهضت مسکن  ثبت نام كردم كه 
بر اس��اس رتبه اكتسابی امس��ال  براي اقدامات ساخت 
مس��کن نوبت من  ش��ده  و هم اكنون بهزیستی استان 
در صدد گرفتن  زمین از س��ازمان مسکن و شهرسازی 
براي  س��اخت مسکن اس��ت و بر اساس آخرین خبر در 
مرحله مش��خص ك��ردن مکان هس��تند و  امیدوارم در 
اولین فرصت نس��بت به اتمام مراحل واگذاری و ساخت 
اقدام ش��ود .من به عنوان یک معلول از مس��ئوالن اداره 

كل بهزیستی خراسان جنوبی كمال رضایت را دارم.
2- ت��ا جای��ي كه خب��ر دارم ثبت نام  اكث��ر معلوالن و 
مددجویان توس��ط اداره بهزیستی صورت گرفته تا حق 
كس��ی ضایع نشود تا همه معلوالن واجد شرایط بتوانند 

از این نعمت عدالت محور استفاده كنند.
3- در خصوص عدم آشنایی برخی  از معلوالن با نت هم 
متاسفانه باید بگویم  تا زمانی كه خود معلوالن نخواهند 
و اراده انجام كاری را نداش��ته باشند، هیچ كس نخواهد 

توانست برایشان كاری انجام دهد.

محبوبه رضایی 28 ساله از اصفهان
 جسمی حركتی

1- بله در سایت ثبت نام كردم  از مجتمعي كه  پرونده 
مددجویي دارم  با من تماس گرفتند و خواستند كه در 

سایت ثبت نام كنم.

2- متاس��فانه اطالع دقیقي ندارم چند درصد معلوالن 
شهرس��تانی توانس��ته اند ثبت نام كنند، اما حدس مي 

زنم درصد زیادي موفق نشده باشند.
3- مشخص اس��ت كه معلوالنی كه با اینترنت آشنایی 
ندارند، طبق معم��ول از قافله عقب ماندند و هیچ كس 
هم مقصر نیس��ت  من معتقدم  وقتي تصمیمات كالني 

از جمله  مسکن از طرف  افراد
 نا آش��نا با زندگي،شرایط و خواس��ته هاي یک معلول 
گرفته مي شود طبیعي است كه  چنین مشکالتي پیش 
بیاید  كه كمترین آن  آشنایي و دسترسي نداشتن عده 

زیادي از معلوالن به اینترنت است.
م��ن هم خودم و هم همس��رم معلول هس��تیم كه تازه 

ازدواج ك��رده ای��م و هر دو  واجد ش��رایط هس��تیم. نه 
مجرد هستیم، نه دیگر بهانه هایي كه آنها مي آورند.در 
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن در مورد مس��کن 
معلوالن ذكر نش��ده مجرد نباش��ند،پولدار نباشند، زیاد 
معلول باشند و... )مي خواهم بگویم آنجا مسکن را حق 
هر معلولي مي داند نه حق هر معلولي كه آنها با شرایط 

خودشان تعریف كنند.(
 اي كاش  مسئوالن به داد همان معلوالني كه با شرایط 
خودش��ان انتخ��اب مي كنند رس��یدگي كنند و با كلي  
تبصره و منت، چند واحد آپارتمان خارج از شهر نسازند 
و ش��رایط معل��والن  و بح��ران اقتص��ادي و.. را در نظر 
بگیرند و راهکاري براي تردد معلوالن  با توجه به گراني 

بنزین  در نظر بگیرند.

داود یوسفی 44 ساله از مراغه
جسمی حركتی

1-  ثبت نام نکردم. 
2- باید اولویت با كس��انی باشد كه واقعا نیازمند مسکن 
هستند اما اطالع صحیحی از اینکه  چند درصد معلوالن 

شهرستانی توانسته اند ثبت نام كنند ندارم.
3- در این موارد معلوالن بایس��تی از خود بهزیس��تی و 

صدا و سیما یا مطبوعات در جریان امرقرار بگیرند.

امیرحسین 3۷ ساله  از تهران
جسمی حركتی

عضوس��ازمان بهزیس��تي  نیستم. 3 س��ال پیش به فکر 
افتادم ولی با دیدی كه نس��بت به س��ازمان های دولتی 
در ایران دارم از 2 جهت اقدام نکردم: اول پروسه اداری 
اعص��اب خرد كن و غیر پاس��خگو، دوم ب��ه دلیل اینکه 
فک��ر نمی كنم غیر از وعده وعید دادن كار دیگری برای 

كسی انجام دهند.

موضوع : شما در سایت مسکن ثبت نام کرده اید ؟

با شما هستم معلول عزیز
ثبت نام در سایت مسکن سازمان 

بهزیس�تي بحث تازه اي نیست. از مدت 
ها پیش این خبر دهان به دهان چرخید و 
نور امیدي در دل معلوالن و جامعه هدف 
بهزیس�تي ب�ه وجود آم�د اما نکت�ه قابل 
توجه این بود که بیشتر آنها اطالع دقیقي 

از  نوع و چگونگي ثبت نام نداشتند.
 ب�راي اطالع از ثبت نام مس�کن معلوالن 
خان�وار در س�ایت  زن�ان سرپرس�ت  و 
بهزیستي  با چند نفر از آنها در شهرستان 

ها تماس گرفتیم و پرسیدیم :
1- آیا در سایت ثبت نام کردید؟

2- چن�د درص�د معل�والن شهرس�تانی 
توانسته اند ثبت نام کنند؟

3- تکلیف معلوالنی که با اینترنت آشنایی 
ندارند، چیست؟

4- راهکارها و پیشنهاداتان را بگویید؟

آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، 
بلکه دشواری رسیدن به سهولت است. 30
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سوفیا از آبادان/جسمي حركتي 
1- خیر

2- باید اطالع رسانی كرد
3- بی اطالعم، نمی دانم

4- باید تبلیغات بیشتر توسط تلویزیون باشد كه بتوانند استفاده كنند.

فاطمه 29 ساله از اصفهان
معلولیت جسمی حركتی 
1- نه ثبت نام نکردم. چندین بار سعی كردم اما نشد. 

2- من كه به اینترنت دسترسی داشتم، نتوانستم وای به حال آنهایی كه دسترسی 
ندارند.

3- فکر نمی كنم تعداد زیادی توانسته باشند ثبت نام كنند مخصوصا شهرستانی 
ها.

4- به نظرم این اقدامات باید مس��تقیما از طریق اداره بهزیس��تی هر شهرس��تان 
شروع و پیگیری شود. البته با یک ستاد مخصوص این كار. چون در حالت طبیعی 
مددكاران س��ازمان زمان كافي براي رسیدگي به امور عادي معلوالن را ندارند چه 
برسد به اینکه بخواهند در مورد مسکن هم فعالیت كنند. پس الزم است كه حتما 
دفتر و س��تادی خاص مخصوص مسکن معلوالن در هر استان یا در صورت امکان 

هر شهرستان تاسیس شود. البته با كادر اداری مخصوص به خود.

سمانه افتخاری26 ساله از تهران
جسمی حركتی

1- من در این طرح ثبت نام نکردم  چرا كه از زمان ثبت نام اطالعی نداشتم. البته 
فکرم نمی كنم كه حتی اگر اطالع داش��تم ثبت نام می كردم، چون برای تهران و 
كالن شهرها این واحدها در خارج از شهر هستند و فکر نمی كنم به صرفه باشد.

2- در این مورد كه چند درصد معلوالن شهرس��تان ها توانس��تند ثبت نام كنند 
اطالع ندارم.

این وظیفه مراكز بهزیس��تی اس��ت كه برای مددجویانی ك��ه در آن مركز پرونده 
دارند، شرایط ثبت نام را فراهم كند.

معصومه 26 ساله از شیراز
جسمی حركتی 

1- نه من ثبت نام نکرده ام. دنبالش هم نبوده ام چرا كه  وقتی  به اداره بهزیستی 
مراجعه مي كنم  از زبان مددكارها می شنوم كه اینگونه  امکانات  به  معلوالن  با  
درصدهای باال هم  به سختي تعلق مي گیرد و این اخبار را  زیادجدی نمی گیرم.

امیرحسین 24 ساله از اصفهان
جسمی حركتی 

1- برای مس��کن ثبت نام نکردم چون در شهر خودمان مسکن نبود. من خمینی 
شهر ساكن هستم ولی می خواستند در سپاهان شهر به من مسکن بدهند.

2- م��ن معتقدم كه معلوالنی كه با اینترنت آش��نایی ندارند باید یاد بگیرند. فقط 
همین

ساغر 26 ساله از همدان
جسمی حركتی

1- خیر. هنوز ثبت نام نکردم. شاید چون زیاد  امیدوار نبودم .شاید 30 درصد.
2- واقعا نمیدانم. ش��اید بهتر است كس��ایی كه می توانند به نت دسترسی داشته 

باشند، آنها را ثبت نام كنند.
3- بهتر است به صورت عمومی اعالم شود. از طریق رسانه ها مخصوصا تلویزیون. 

تا همه مطلع شوند.

سید رضا شفیعی 23 ساله از تهران
 جسمی حركتی

1- بله ثبت نام كردم. تازه اس��مم درآمده است ولی هنوز خبری نیست! از طریق 
دوستان متوجه شدم.

2- نمی دانم چند درصد از معلوالن شهرس��تانی ثب��ت نام كرده اند. یعنی آمار و 
ارقامی ندارم. ولی فکر نمی كنم تعدادش��ان  زیاد باش��ند. خیلی از تهرانی ها هم 

هنوز ثبت نام نکردند دیگر چه برسد به شهرستانی ها.
3- تکلیف معلوالنی كه با اینتر نت س��ركار ندارند را باید از مس��ئوالن پرسید.فکر 
مي كنم  مددكارهایش��ان باید فعال باشند به همه خبررسانی كنند. می تواند این 

خبر از طریق مددكار ها با مددجو ها تماس گرفته شود. از طریق رسانه ها و...

مجتبی قهرمانی 2۷ ساله از شیراز
جسمی حركتی

1- بله به لطف شما؟؟!!
2- آم��ار دادن و درصد گفتن كار من نیس��ت، ولی فکر می كن��م به دلیل كمتر 
بودن دسترسی به اینترنت در شهرستان ها و مخصوصا روستاها باید درصد كمی 

باشد احتماال.
3- معلوالنی كه با اینترنت آش��نایی ندارند، باید آش��نا شوند یا كسی كه آشنایی 

دارد برایشان ثبت نام كند.
4- راهکارم برای ثبت نام این است كه اول باید از طریق رسانه، تلوزیون و روزنامه 
خوب اطالع رس��انی ش��ود، بعد ثبت ن��ام فقط به صورت اینترنتی نباش��د، چون 
معلوالنی هستند كه دسترسی به هیچ امکاناتی ندارند و از همه بیشتربه كمک نیاز 
دارند، پیش��نهادم این است كه مددكارشا ن به آنها اطالع بدهد و در ثبت نامشان 
كمک كند چون معلوالن یک قشرخاص هستند و  مشکالت خاصی هم دارند كه 

نیاز به توجه خاص دارد.

اعظم عزیزی24 ساله از تهران
 جسمی حركتی

1- بله در س��ایت تأمین مس��کن معلوالن ثبت نام كرده ام. از طریق روزنامه ایران 
مطلع ش��دم و سپس وارد سایت شدم و اطالعات را وارد كردم و بعد از آن، خودم 
پی گیری كردم و به مددكارم اطالع دادم كه در صورت واجد شرایط بودنم به من 

اطالع بدهد. )كه اطالع رسانی خوبی صورت نگرفت.(
2- نمی توانم درصدي را اعالم كنم  اما گفته ش��ده كه معلوالن شهرس��تانی در 

اولویت هستند.
3- معلوالنی كه با اینترنت آش��نایی ندارند، می توانند به كافی نت مراجعه كنند 
و یا از اقوام و دوستانش��ان كمک بگیرند. به نظر من مددكاران باید اطالع رس��انی 
بهتری داشته باشند و اینکه چرا این مسکن هایی كه برای معلوالن در نظر گرفته 
اند از مركز ش��هر دور اس��ت و امکانات پزش��کی - درمانی و حمل و نقل مناسب 

ندارد؟؟!
)من خودم هنوز  مس��کن را تحویل نگرفتم با اینکه یک س��ال و نیم از ثبت نامم 

می گذرد.(

حسین رسته25 ساله از بندرعباس
جسمی حركتی 

1- بله . حدود 3-4 سال پیش برای دریافت وام بالعوض برای مسکن  به سازمان 
مراجعه كردم و مدارك الزم را تحویل دادم و دیگر پیگیر نش��دم. تا اینکه امس��ال 
اتفاقی به بهزیس��تی مراجعه كرده  و  جویای وضعیت وام ش��دم، گفتند مگر شما 
در سایت ثبت نام نکرده اید؟  البته این سوال موقعی پرسیده شد كه مدت زیادی 
از زمان آغاز ثبت نام گذش��ته بود. به هر حال ثبت نام كردم  اما هنوز هم خبری 

نیست.
2- طالعی ندارم چند درصد معلوالن شهرستانی توانسته اند ثبت نام كنند. 

3-معلوالنی كه با اینترنت آشنایی ندارند، اغلب به كافی نت مراجعه می كنند و یا 
از دوستانشان كه به اینترنت دسترسی دارند می خواهند كه ثبت نام كنند. البته 

اگر از ثبت نام اینترنتی اطالع داشته باشند.
4- امروزه بیش��تر  مردم دارای تلفن همراه هس��تند. اطالع رس��انی از طریق پیام 
كوت��اه ه��م از نظر هزینه و هم از نظر زمان و... راه كار بس��یار مناس��بی می تواند 
باش��د. برای انجام ثبت نام های اینترنتی، برای كس��انی كه به اینترنت دسترسی 
ندارند بهتر است بهزیستی شهرستان محل سکونت، ثبت نام را انجام دهد و یا از 

معلوالنی كه با اینترنت  آشنایي دارند دعوت به همکاری كنند.

پروردگارا به من تو فیق عشق بی هوس، 
تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه 

دوست بداند عنایت فرما. 
دکتر علی شریعتی
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اسم بچه هایش را كه می آوری گل از گلش می شکفد مثل همان وقت هایی كه قند 
توی دل آدم آب می كنند، جوان می شود، لب هایش بی اختیار از هم باز می شود و 
خنده از ته دلش برمی خیزد. خودش را از جنس تو می داند، تویی كه حاال عینکت 
را روی چشمت جابجا می كنی و می پرسی من؟ می گوید من و تو فاصله ای با هم 

نداریم. می گوید خاطرتان خیلی برای من  عزیز است.  
چه فرقی می كند كه او را كجا دیده باشیم؟ چه فرقی می كند كه او را با كدام فیلم 
و سریالش به یاد بیاوریم؟ در چه نقشی و با كدام گریم اش؟ مهم این است كه او را 
می شناسیم و وقتی از نزدیک مالقاتش می كنیم می بینیم او درست همانگونه  است 

كه  تصورش را  می كردیم.
گاه شبیه پدری جدی می شود، گاه شبیه مردی عاطفی برای همسرش و گاه شبیه 
جانباز فداكاری كه خم به چهره نیاورده است، قدری شبیه »ماكسی میلیانوس« است 
و بسیار عزیز و دوست داشتنی، یا مثل عزیز مصر، اما در نهایت خودش است، و مهمان 

عزیز كانون معلولین توانا.
حضور »جعفر دهقان« در دفتر ماهنامه پیک توانا و در كانون معلولین توانا یکی از 
اتفاقات خوبی بود كه  در دفتر ماهنامه افتاد و فرصت خوبی دست داد تا با اوكه  یکی 

از چهره های محبوب سینما و تلویزیون كشورمان است گپ و گفتی داشته باشیم.

چطور شد بازیگر شدید؟
- من از 12 سالگی یعنی از سال های قبل از انقالب كار بازیگری را در مکانی  به 
نام مركز رفاه خانواده كه در محله خودمان مهرآباد جنوبی بود زیر نظر استاد عزیزم 
آقای »سعید كشن فالح« شروع كردم، پس از پیروزی انقالب هم جذب حوزه هنری 
شدم و اولین فیلم سینمایی ام به نام »توجیه« را در سال 59  بازی كردم و به مرور 

ادامه دادم تا به حاال.

كدام یک از كارهایتان رابیشتر از بقیه دوست دارید؟
خیلی  ام.  كشیده  زحمت  آنها  همه  برای  دارم چون  دوست  را  كارهایم  همه  من   -
زحمت كشیدم تا مردم بتوانند با هر نقشی كه بازی می كنم ارتباط برقرار كنند و به 

همین دلیل است كه همه كارهایم را دوست دارم و آنها برایم فرقی ندارند.

از نظر شما زندگی یعنی....؟
عشق، دوست داشتن و صمیمیت

چه تعریفی از معلولیت دارید؟
- از نظر من یک فرد معلول و یک فرد تندرست هیچ فرقی با هم ندارند؛ چرا كه یک 
فرد معلول توانایی هایی دارد كه یک انسان تندرست آنها را ندارد، خیلی ها هستند 
كه به ظاهر سالم اند اما توانایی هایشان و خیلی از كارهایی كه انجام می دهند بسیار 

كمتر از افرادی هستند كه در ظاهر معلولند و ما به آنها می گوییم معلول.
اما  دارند  معلولیت  اینکه  با  كه  افرادی  داریم  زیاد  معلول  افراد  جامعه  در  ما 

برویم شما همین  انجام می دهند اصال چرا راه دور  كارهای خیلی بزرگی 
را  اینجا هستند  بگیرید دوستانی كه  نظر  را در  معلولین  كانون  موسسه 

ببینید واقعا آیا احساس می كنید كه اینها معلول اند؟؟
تلفنچی  داشتم كه  غیاثوند  آقای  نام  به  ها پیش دوستی  من سال 

تئاتر شهر و نابینا بود. شاید چیزی در حدود هزار یا هزار و300  
شماره تلفن حفظ بود، وقتی كاری داشتی فقط كافی بود بگویی 

غیاثوند این شماره را برای من بگیر، او شماره را یادداشت نمی 
كرد، بلکه  به ذهنش می سپرد و در همان لحظه كه شماره 
را می گرفت آن را در ذهنش هم ثبت می كرد و این یعنی 

یک شماره به دفترچه تلفن حافظه اش اضافه می شد.
معلولیت  پا  دو  ناحیه  از  كه  داشتم  هم  دیگری  دوست 
اما قهرمان وزنه برداری  با عصا راه می رفت  داشت و 
بود و بسکتبال با ویلچر بازی می كرد؛ كاری كه یک 
آدم تندرست حتی اگر تالش هم بکند ممکن است 
به آن نرسد. پس معلول بودن یک نفر فرقی بین او 
و دیگران ایجاد نمی كند. چیزی كه مهم است فکر 

آدم هاست. آن  توانایی های خاصی كه در درون آدم ها نهفته است.

اگر جعفر دهقان معلول بود باز هم می توانست بازیگر بشود؟
- بله می توانست. نمونه عینی آن را برایتان می گویم. چندی پیش به خاطر حادثه 
ای كه سر یکی از فیلم ها دیدم از روی اسب پرت شدم و دست راستم زیر دست 
از عمل دكتر به من گفت شاید 4 سال طول  بعد  و پای اسب آسیب سختی دید، 
بکشد كه دستم به حالت قبلی برگردد و باید به مرور زمان عصبش رها شود اما من 
با تالش و ورزش نگذاشتم این وضع به یکسال برسد و حاال دستم در حال بهبودی 
است در حالی كه قبال مشت شده بود و باز نمی شد و در همین شرایط هم من باز 

داشتم كار می كردم.

برایتان پیش آمده كه نقش یک معلول را بازی كنید؟
- بله. قبال در یک تله فیلم به نام گل شب نقش یک جانباز را بازی كرده ام.

اولین احساسی كه این كلمات به جعفر دهقان می دهند؟
سروش: تازه داماد
سحر: تازه عروس

جشنواره فیلم فجر: 15 سال است كه پا به این جشنواره نگذاشته ام.
ویلچر: راز توانمندی

توجیه: توجیهی كه پله ترقی من شد
كه می خواسته  به جایی  را  و خودش  نیست  معلول  اصال  كه  رضا صادقی: كسی 

رسانده و از خیلی ها كه ادعا دارند باالتر است. 

بیهوده گویان پند آموزند، زیرا هشیاران عیب ایشان 
را به دیده می نگرند و از بیهوده گویی می پرهیزند. 
بزرگمهر

گفتگویی خودمانی با جعفر دهقان

توجیهی كه پله ترقی من شد
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چرا معلوالن در رسانه ملی جایی ندارند؟

زماني هم به ما اختصاص دهید 

لــــطفا 
همه ما می دانیم كه حوزه فعالیت رسانه ها انعکاس  
خبرها است و این روزها رادیو و تلویزیون جاي خود 

را به عنوان یکي از اعضاي خانواده باز كرده است.
همیش��ه با خودم فکر مي كردم كه چرا در رسانه اي 
مانن��د تلویزیون با این حجم مخاطب و تعدد اخبار و 

گزارش كسي از معلوالن خبري نمي گیرد؟
چ��را در می��ان این هم��ه  اخبار و گ��زارش یکي از 

مشکالت معلوالن حرفي نمي زند؟
 چرا معلوالن فقط در روزجهانی معلول در تلویزیون 

حضور دارندآن هم به صورت محدود و كم؟
كمي كالهتان را قاضي كنید. ش��ما فکر كنید اگر در 
هر بخش خبري در ش��بکه ه��ای ملي، اخبار20:30 
و ش��بانگاهی و شبکه هاي اس��تاني و... فقط یکي از 
مش��کالت فرد معلول  بیان شود در یک هفته و یک 
ماه مشکل 7  تا30  نفردریک رسانه بسیار تاثیرگذار 

بیان می شود؟
حال اگر مش��کل ای��ن30  نفر خیلی مه��م و هزینه 
بردار باشد حد اقل مشکل 15-10  نفر آنها به گوش 
مس��ئوالن و خیرین و... می رس��د و احتمال برطرف 

شدن مشکالتشان صد در صد خواهد بود.
یا چرا این همه س��ریال با عناوین و مضامین مختلف 
ساخته می ش��ود اما هیچ سریالی راجع به مشکالت 
معلوالن نیس��ت؟ یا چرا نباید در س��ینما و تلویزیون  
بازیگ��ر معلول داش��ته باش��یم و فقط چن��د نفر از   
بازیگران كوتاه قد در تلویزیون فعالیت داشته باشند؟

 چه كس��ی باید جوابگوی این س��وال ها باش��د اگر 
رس��انه ملی مال همه هس��ت پس معل��والن در این 

رسانه جایگاهشان كجاست؟
من یک پس��ر معلول هس��تم دو س��ال است مشکل 
نداش��تن معل��م دارم و مي خواه��م از پنجم ابتدایی 
ادامه تحصیل بدهم. شعر هم می نویسم و به  همین 
دلی��ل از چندین مجله با من مصاحب��ه كردند و در 
همه آنها مشکل نداشتن معلم را بیان كردم اما هنوز 

حل نشده است.
 به نظر ش��ما در این دوس��ال تالش من اگر فقط 5  
دقیقه در تلویزیون مش��کلم را بی��ان می كردم حل 

نمي شد؟
 من صدایم به جای نمی رس��د اما از بچه های مجله 
پی��ک توانا خواهش می كنم این مس��ئله را پیگیري 
كنن��د چ��ون واقعا رس��انه ملی می توان��د در زمینه 
مش��کالت معلوالن و معرفی معلوالن موفق و شرایط 
های س��خت در زمینه كارهای هنری، ورزش��ی، و...

به آنهاكمک كند و امیدوارم مس��ئوالن صدا و سیما  
درهفت��ه یا حتي در ماه مدت زمان كوتاهي را هم به 
معلوالن اختصاص دهند تا آنها بتوانند مشکالت شان 

را بیان كنند.

سید احسن احمدی

پروژه مناطق مناسب سازی شده برای معلوالن در 
شهر »اکاترین بورگ« روسیه

این پروژه اش��اره اي دارد  به بهبود و توس��عه  كیفیت س��اختمان های عمومی و دولتی برای استفاده  افراد معلول در 
شهر »اكاترین بورگ«.

در 15 ژانویه  1999 دولت فدرال روس��یه  قانون حمایت اجتماعی از افراد معلول را  اجباری كرد  كه  بر اس��اس این 
قانون افراد معلول باید دسترسی مستقل و آسان به امکانات عمومی حمل و نقل عمومی و... را داشته باشند.

بعد از مدتی دولت محلی اكاترین بورگ برنامه هایی را براي این اهداف عملی ساخت. قسمتی از این برنامه توزیع زنگ 
هایی بود كه با فشار دكمه ای به صدا در می آمد بدین صورت كه فرد معلولی كه نمی توانست خودش به تنهایی وارد 
ساختمان اصلی شود با فشار دادن دكمه از پرسنل یا نگهبان ساختمان كمک مي خواست این زنگ ها به سرعت در 
اختیار همه  افراد معلول قرار گرفت. اگرچه توزیع این زنگ ها به عنوان عملی مفید و الزم در خور س��تایش بود اما 
كافی نبود. پس از مدتی معلوالن دس��ت به اعتصاب زدند در این اعتصاب آنها به نقص های موجود در پیاده رو ها از 

جمله دست اندازها عرض پیاده روها و پلکان های بدون نرده و... اعتراض كردند.
اعتراض معلوالن و فش��ار آنها باعث ش��د كه دولت بر روی باز س��ازی پیاده رو ها و ساختن ساختمان هایی مجهز به 
شیبراهه تمركز كند، پس از آن متخصصان لیستی از فوری ترین نیازهای افراد معلول را تهیه كردند و در این زمینه 
از مشورت و نظرات افراد معلول بهره گرفتند و دولت محلی با اختصاص دادن بودجه به آنها از این پروژه حمایت كرد. 

سپس كمیسونی برای مذاكره تشکیل شد در این مذاكره بعضی از واقعیت های بسیار مهم روشن شد
از جمله اینکه هیچ كس تا به آن زمان به ساختار ساختمان ها توجه نکرده بود و متوجه نقص آن برای استفاده افراد 
معلول نشده بود. از متخصصان و معماران با تجربه دعوت به همکاری شد و آنها مشتاقانه این دعوت را پذیرفتند و به 
طراحی و رس��م نقش��ه اماكن عمومی و ساختمان ها پرداختند از همه مواردي كه نیاز به ترمیم داشت عکس گرفتند، 
این عکس ها تصویری از نیازها و اهداف و چگونگی رسیدن به این اهداف را ترسیم می كرد پس از آن 110 ساختمان 
را ب��ه عنوان نمونه مورد بررس��ی ق��رار دادند و در آن بین به آپارتمان ها توجه ویژه ای ش��د چرا كه  افراد معلول در 
آپارتمانها مش��کالت بیش��تری برای رفت و آمد داشتند. فقط 8 ساختمان از 110 ساختمان برای استفاده كنندگان از 
ویلچر مناس��ب بودند بقیه س��اختمان ها حتی به دكمه های زنگ هم مجهز نبودند این موارد به دقت مورد مالحظه 
قرار گرفت و قرار شد هیچ ساختمانی بدون نرده، شیب راهه مخصوص و مالیم برای عبور فرد معلول و پله ها با بلندی 

كم و تعداد كم برای استفاده افراد عصا دار ساخته نشود.
 بتدری��ج ش��هر مطابق با این طرح تغییر كرد همه  خیابان های جدی��د اكاترین بورگ از پیاده روهای عریض و بدون 
دس��ت انداز ساخته ش��دند، همه ساختمان ها دفاتر و اداره ها تحت بررس��ی طرح پروژه مناسب سازی قرار گرفتند، 

پاركینگ هایی مخصوص افراد معلول ساخته شد. 
هم چنین در حال حاضر 3 راه آهن، س��الن تئاتر و س��ینمای اصلی ش��هر 3 دبیرستان و 2 دانشگاه برای افراد معلول 

در حال بازسازی است.
 در این میان بیشترین توجه بر استراحت گاه هایی برای معلوالن بوده است برای مثال در مركز شهر تفرج گاه هایی 
وجود دارد كه حد اكثر آس��ایش را برای فرد معلول فراهم می كند و ش��امل جایگاهی ویژه برای عبور ویلچر و نرده 
های مخصوص برای افرادی كه از عصا اس��تفاده می كنند اس��ت و هم اكنون یک كتابچه راهنما برای افراد معلول در 
دست انتشار است این كتابچه شامل آدرس همه مکان ها و مناطق جذاب و مناسب سازی شده برای معلوالن است

شهردار اكاترین بورگ اطمینان داده كه این فعالیت ها همیشگی خواهند بود و قسمتی از بودجه شهر به این مناسب 
سازی ها اختصاص خواهد یافت.

در مورد امری که برایت مهم نیست، 
سخن مگو؛ می ترسم به گناه افتی. 

امام حسين)ع(
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یکی از مراكز مهم آموزشی نابینایان در سالهای گذشته 
مجتمع ابابصیر بوده است. مركزی كه با نیت خیر جمعی 
از نیک اندیشان اصفهانی، در آبان48 آغاز به كار كرد و 
از نظرات افرادی چون شهید بهشتی در دورانی كه در 
برگشت  ایران  به  كه  دورانی  تا  كرد  می  زندگی  آلمان 
امنای  استفاده می شد. سید رضا مالباشی عضو هیئت 
این مركز از اهداف تاسیس و مسئولیتهای آن می گوید: 
در آن سالها دو مجتمع نابینایی در اصفهان وجود داشت 
یکی كریستوفل و دیگری نور آئین، كه انگلیسی و آلمانی 
بودند. ظاهر امر این بود كه این دو مركز به دالیل انسان 
اند  كرده  فراهم  امکاناتی  ایرانی  نابینایان  برای  دوستانه 
اینکه  تا  شد.  می  ترویج  مسیحیت  مدارس  این  در  اما 
شهید آیت ا.. شمس آبادی و جمعی از خیرین اصفهانی 
به  و  كنند  تاسیس  ایرانی  مجتمعی  گرفتند  تصمیم 
نابینایان استان و سایر استانها خدمات آموزشی بدهند 
مالباشی خود از سال 55 عضو هیئت امنای مركز بوده 
در  اسالم  جهان  كانون  »فعالیت  دهد:  می  ادامه  است 
به  كانون  بنابراین مکان  بود  متوقف شده  زمان طاغوت 
مدرسه اختصاص یافت و مدرسه، از آبان 48 شروع به كار 
كرد. تا قبل از انقالب این موسسه به همراه دو موسسه 
آموزان  دانش  و  داشت  فعالیت  آئین،  نور  و  كریستوفل 
مدرسه  به  دیگر  استانهای  و  استان  مختلف  از شهرهای 
ابابصیر به مدرسه ای شبانه  می آمدند و به این صورت 
روزی تبدیل شد. یادم هست دانش آموزانی از سیستان 
بچه  داشتیم  و...  قم  سنندج،  هرمزگان،  بلوچستان،  و 
پایان اسفند در مدرسه می ماندند و  تا  اول سال  از  ها 
بعد برای دیدن خانواده می رفتند. بعد از انقالب آن دو 
موسسه تعطیل شدند و به افغانستان و پاكستان رفتند و 
ابابصیر به كار خود ادامه داد خدمات بخش شبانه روزی 
موسسه با كمک خیرین اداره می شد و كار آموزشی بر 
برخی  انقالب حتی  از  بعد  بود  پرورش  و  آموزش  عهده 
از نیروهای بخش شبانه مانند سرپرست شبانه روزی و 
راننده شب و... نیز استخدام شدند. در موسسه برای چاپ 
كتابها هم دستگاهی داشتیم كه قدیمی بود و حدود سال 
از  آموزان  دانش  درآمد.  كامپیوتری  به صورت چاپ   74
پیش دبستانی تحت پوشش بودند تا زمانی كه به دانشگاه 
می رفتند و باز برای تهیه كتابها و نوارهای درسیشان به 
كتابخانه مجهزی  مركز  در  كردند.  می  مراجعه  ابابصیر 
داشتیم كه در آن كتابهای مذهبی، دعا، كتابهای علما، 
پیدا  كتابهای كمک درسی  و  بهشتی  و  شهید مطهری 
دیداری  بهشتی خود  آقای  انقالب هم  از  قبل  می شد. 
از مركز داشت، كار را تایید كرد و مدیران مركز را هم 
ایشان  به  هایی  نامه  هم  انقالب  از  بعد  كرد  راهنمایی 
نوشته شد و كمک زیادی به استخدام افرادی كردند كه 

از هیئت مدیره حقوق می گرفتند 
بعدها كار از دست هیئت مدیره گرفته شد و به آموزش 

و پرورش محول شد.« 
مجتمع آموزشی ابابصیر با این شروع تا سال 86 یعنی 
قریب به 40 سال به كار خود ادامه داد اما در این سال 

گوید:  می  مالباشی  گردید.  منحل  گوناگون  دالیل  به 
»هیئت امنا در حال حاضر كه كار آموزش تعطیل شده 
بیشتر در بخش معیشتی برای كمک به خانواده های دانش 
آموزان فعال است و كمکهای نقدی و غیر نقدی به خانواده 
ها می دهد.« آقای سمیعی از دانش آموختگان و معلمان 
»در  گوید:  می  ابابصیر  آغازین  روزهای  درباره  ابابصیر، 
سالهای 47 تا سال 57 كه انقالب اسالمی پیروز شد نور 
آئین، كریستوفل، ابابصیر و شعبه ای از سازمان ملی رفاه 
نابینایان همه در اصفهان فعال بودند با پیروزی انقالب 
آن دو موسسه جمع شدند و وظایف سازمان ملی رفاه 
هم به سازمان بهزیستی محول شد اما ابابصیر به فعالیت 
خود ادامه داد. در ابتدا ساختمانی كه متعلق به گروهی 
مذهبی بود به نام قائمیه در اختیار موسسه قرار گرفت 
فعالیتهای موسسه هم در ساختمان كانون  از  و بخشی 
این  فعالیتهای  انجام میشد.  تربیتی جهان اسالم  علمی 
كانون در زمان شاه متوقف شده بود. در حدود سال 60، 
موسسین كار ساخت بنای ابابصیر را در بیرون اصفهان به 
پایان رساندند و این دو ساختمان را به مالکان آن تحویل 
دادند. به اعتقاد من در آن دوره ابابصیر از لحاظ تحصیلی، 
فرهنگی و كاریابی و خدمات ارزنده ای به نابینایان داشت 
و نمونه بی مثالی در كل كشور بود. حضور تعداد زیاد 
نابینایان تحصیلکرده در اصفهان هم گواه من است. به زعم 
من اگر آن خدمات به آن شکل ادامه می یافت نابینایان 
سری  یک  شد  دایر  كه  ابابصیر  نداشتند.  مشکلی  دیگر 
نابینا  های  بچه  به  و  آمدند  می  مسلمان  دانشجویان  از 
تدریس می كردند به تدریج با روابطی كه بین آموزش 
 49-48 سال  همان  از  شد  برقرار  ابابصیر  و  پرورش  و 
آموزش و پرورش چند نفر از معلمان خود را به ابابصیر 
فرستاد و به تدریج به جایی رسید كه ابابصیر از نظر كادر 
دانشجویان  كمکهای  همچنان  اما  شد  اشباع  آموزشی 
كه   57 سال  در  یافت.  ادامه  مجتمع  در  آنها  حضور  و 
انقالب شد ابابصیر به دو قسمت تقسیم شد یک قسمت 
تابع هیئت مدیره شد كه بیشتر قسمت شبانه روزی و 
بود و یک بخش مربوط  برنامه  و فوق  بخشهای داخلی 
اداره می كرد  را  روزانه  پرورش كه بخش  و  آموزش  به 
آموزش و پرورش ابابصیر را به رسمیت شناخته بود اما تا 
بعد از انقالب، مدیر ابابصیر را انتخاب نمی كرد بعدها این 
هماهنگی هم به وجود آمد.« سمیعی در باره فعالیتهایی 
از  »ابابصیر  میگوید:  انجام می شد،  این مجتمع  در  كه 
چون  كسانی  كرد  می  عمل  خوب  خیلی  كاریابی  نظر 
آقای طیب نیا تمام وقت سعی می كردند بچه های نابینا 
را در سازمانهای مختلف به كار گمارند و توانائیهای آنها 
را به مردم نشان دهند و جمع زیادی به این صورت سر 
كار رفتند از نظر هنری هم فعالیتهای درخوری در ابابصیر 
انجام می شد یادم هست من به همراه عده ای در آن زمان 
سه نمایش را روی صحنه بردیم و مردم و مسئوالن را برای 
دیدن آنها دعوت می كردیم و به این صورت مردم را با 

شرایط و توانائیهای نابینایان آشنا می ساختیم.«
از  و  شد  سپرده  فراموشی  به  تجربه  همه  این  چرا  اما   

برای  سالها  این  در طی  كه  فراوانی  امکانات  مهمتر  آن 
انبارهای  در  اینکه  چرا  بود  شده  آوری  جمع  نابینایان 
این مركز خاك می خورد؟ سمیعی می گوید: »به زعم 
من، از تاسیس تا زمان انحالل همواره بین هیئت مدیره 
ابابصیر و آموزش و پرورش تنش و دوگانگی وجود داشت 
ادامه  ناخواه  خواه  سیاستگذاریها  و  اهداف  تطابق  عدم 
یافت و همین مسئله بود كه ابابصیر را به انحالل كشاند.

اما  است  طبیعی  امری  نظر  اختالف  وجود  من  نظر  به 
ضرر  بنیادها  به  كه  است  خطرناك  وقتی  اختالفها  این 
فعالیت  نابینایان  برای  سال  حدود40  ابابصیر  برساند. 
داشته است و این ضربه مهلکی بود به نابینایان اصفهان 
كه با وجود هر اختالفی این موسسه منحل شود. همواره 
ابابصیر مدیرهایی داشته است كه سعی كرده اند نظرات 
آموزش و پرورش و هیئت مدیره را جمع كنند و آنجا 
این  از  یکی  به  مدیرها  وقتی  و  كنند  اداره  خوبی  به  را 
كردند  می  بیشتر  را  تنشها  شدند  می  منعطف  سو  دو 
آموزش  و  مدیره  مدیر هم همیشه هیئت  انتخاب  برای 
امکان  اواخر  توانی در  این  اما  توانی میکردند  و پرورش 
پذیر نشده است. مدیرانی كه درك درستی از واقعیتهای 
جبران  كه  میزنند  جامعه  به  هایی  ضربه  ندارند  جامعه 
اند  میخواسته  كه  كسانی  میکنم  فکر  من  است  ناپذیر 
مدیر ابابصیر را انتخاب كنند می خواستند هیئت مدیره 
را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و بایکوت كنند 
اما آنها هم آدمهایی نیستند كه به راحتی از میدان به 
در روند عمری خون دل خورده اند به نظر من آموزش و 
پرورش باید مدیری را انتخاب میکرد كه بتواند با هیئت 
مدیره كنار بیاید یا الاقل دو مدیر انتخاب میکردند مدیر 
شبانه روزی و مدیر روزانه. به نظر من هر دو هم آموزش 
و پرورش و هم هیئت مدیره ابابصیر، اشتباه كرده اند و 
زحمات 40 ساله ابابصیر را هدر دادند. امکانات زیادی در 

ابابصیر جمع شده بود كه معلوم نیست چه شد؟ 
ادامه دارد... 

مجتمع آموزش ابابصیر 
از تاسیس تا انحالل

گزارش : قسمت اول 
راضیه کباری

هیچ می دانی فرصتی که از آن بهره نمی گیری، 
آرزوی دیگران است؟!
 جک لندن
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اگر از تجربه آن با زیرکي استفاده کنید. 

آگوستي رادین

شما از خوبی ها 
بگویید؛

 ما می نویسیم 
 بعضی از کلمات دنیایی از معنا و حس خوب  
را در ذهن ها تداعی می کنند. کلماتی مانند 
اتفاقات  و  افراد  یادآوری  و  مرور  قدردانی، 
کردن  افتخار  و   داشتن  دوست  حس  خوب، 
را  دور  روزهای  های  خاطره  که  کسانی  به 

ساخته اند و...
از این شماره قرار است نامه ها و پیام هایی 
که دانش آموزان، دانشجویان و افراد عادی  
از آموزگاران، اساتید و همه افراد تاثیر گذار 

زندگی خود را داشته اند را منعکس کنیم .
خاصی  فرد  از  تا  دارید  دوست  اگر  هم  شما 
که گوشه دل و ذهنتان خانه کرده  تشکرکنید 

نوشته های خود را برای ما بفرستید.  

تو مهربان بودی ...
ابر مهربان تو را سپاس،  ابرها، مهربانترینند، ای  همیشه 
دل خسته ام با نوازش قطرات شبنم تو به آرامش رسیده 

است.
 لیال حسینی، دانشجوی رشته مدیریت 

هنوز یادم نرفته، آن روزی كه 12كیلو متر آمدی و رفتی 
صبر  صدر،  سعه  از  همه  برسانی  دستم  به  جزوه  یک  تا 
رساندن  و  دانشجویان  مشکالت  رفع  در  شما  حوصله  و 
جزوات درسی به آنها و دادن مشاوره به دانشجویی چون 
تعریف  است  حركتی  و  جسمی  مشکالت  دچار  كه  من 

می كنند.
عفاف، حجاب و معرفت شما زبانزد خاص و عام است. شما 
فداكاری و محبت به دیگران را سرلوحه  زندگی خود قرار 
راه گشای مشکالت  خوبتان  برخورد  همیشه  و  اید  داده 

من بوده است.
از شما تشکر می كنم و همیشه برایت دعا می كنم كه 
باشد   داشته  را  هوایت  همیشه  مهربان  و  بزرگ  خداوند 
جا  همه  در  همیشه  سالمتی  و  موفقیت  و  وپیروزی 

همراهت باشند.
حامد دارنگ- دانشجوی رشته  مدیریت دولتی 
ورودی 88 دانشگاه آزاد اسالمی   
واحد کازرون  

نکاتی برای زندگی بهتر

گرد آوری : پری چگینی

       »داشتن احساس قدرشناسی و ابراز نکردن آن مثل کادو کردن یک هدیه و تقدیم نکردن 
آن می ماند.« ویلیام آرتور وارد 

در دنیای پرمشغله امروز خیلی راحت می شود در هیاهوی رقابت ها گم شد و چیزهایی در زندگیمان كه 
باید قدردان آنها باشیم را نادیده گرفت. 

ما نسبت به خیلی مسائل بی  توجه هستیم. نمی بینیم كه این واقعیت تا چه اندازه اسرارآمیز است. آنقدر 
درگیر مسائل جزئی و پیش  پا افتاده می شویم كه مسائل مهم زندگیمان، كه خوِد زندگی است، فراموشمان 

می شود. و از آنجاكه با زندگی یکی هستیم، خودمان و وجودمان را نادیده می گیریم. 
زندگی، واقعیت، خوشبختی... همه در لحظه حال هستند. هیچ كجای دیگر پیدا نمی شوند، به همین دلیل 
به تنها چیزی كه نیاز می باشد این است كه یاد بگیریم چطور به بافت غنی و زنده لحظه حال توجه كنیم. 
باید از همه چیزهایی كه ما را از بودن در لحظه حال دور می كند آگاه شویم )عمدتاً روند فکریمان(. باید 
هوشیاری پیدا كنیم كه لحظه به لحظه بدون چسبیدن به چیزی، گوش بزنگ باشد )تمرین مدیتیشن(. 
را  قدرشان  قباًل  كه  را  زندگی  های  جلوه  زیباترین  بتوانید  می شود  باعث  حال  لحظه  با  ارتباط  حفظ 

نمی دانستید، ببینید. 
وقتی شروع به داشتن زندگی هوشیار و آگاه می كنید، لحظات و افکار زیادی مثل این را تجربه خواهید 

كرد: »خدایا! من زنده ام... این چقدر شگفت  انگیز است!...« 
بنابراین اولین چیزی كه باید قدردان آن باشیم، زنده بودنمان است. می دانم زندگی می تواند واقعاً سخت 
باشد اما وقتی بفهمید كه چقدر عالی است كه فرصت تجربه این واقعیت را داشته ایم، همه چالش ها و 
مشکالت زندگی قابل حل می آیند و باعث می شود عمیقاً زندگی را با وجود تمام مشکالتش قدردان باشیم. 
زندگی سراسر رنج است اما زمانی توام با درد است كه با نادانی زندگی كنید... وقتی برخالف مسیر آن 

حركت می كنید، وقتی خالف جهت زمان حال حركت می كنید. 
وقتی هوشیاریتان رشدی عمودی پیدا كند و بتوانید زندگی را همانطور كه هست ببینید، حسی قوی 
پیدا خواهید كرد تا فراتر از آنچه كه رنج می نامید باال رود. با درك رنج می توانید قدر داشتن زندگی پر 

از نعمت و شادی را بدانید. 
اگر این مقاله را می خوانید، پس زنده هستید... شگفت انگیز نیست؟ اجازه بدهید این فکر به عمق ذهنتان 
نفوذ كند. سعی كنید چند دقیقه را فقط از »بودن« لذت ببرید و انرژی و هوشی كه با اینکار وارد بدنتان 

می شود را احساس كنید. چیزی معجزه  آسا است. 
آلبرت انیشتین می گوید: زندگی کردن دو راه دارد. یکی طوری که انگار هیچ چیز معجزه نیست. 

دومی طوری که همه چیز معجزه است. انتخاب با شماست. شگفت انگیز نیست؟ 
شما قدردان چه چیزهایی هستید؟!! 

 زندگی 
                 واقعیت

                                    خوشبختی...!
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طرح : امیر حسین سربیشه

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

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

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 37، 
جایزه اي  اهداء  خواهد شد.

برنده مسابقه شماره 35: 
نسیبه مقاره از ایرانشهر

هزینه اشتراک:
يک ساله )براي مخاطبان داراي معلولیت و در صورت ارسال كپي كارت معلولیت (: 100/000 ريال  

يک ساله )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي(:150/000 ريال
نکته : در صورت اشتراک شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واریز 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 - كانون معلولین توانا- دفترماهنامه پیک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

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

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

کسی که هیچ وقت اشتباه نمی کند هیچ وقت 
هم چیز جدیدی یاد نمی گیرد. 
انيشتين
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مقــاوم بـاش
قسمت هشتم: تلخ و شیرین

معلم  خانم  یک  با  هم  پنجم  كالس   

كه  معلمی  خانم  شد.  سپری  نظیر  بی 

نقش  مدرسه،  در  من  ناِم  ثبت  موقع 

با  و  داشتند  عهده  به  را  مدرسه  ناظم 

پیگیری های ایشون بود كه اجازه ثبت 

دادند.  من  به  را  عادی  مدارس  در  نام 

روزها یکی پس از دیگری در حال عبور 

بدون  را   رنگارنگ  های  فصل  و  بودند 

اتفاق خاصی پشت سر می گذاشتیم تا 

باال  و  با كم شدن دمای شهریور  اینکه 

رفتن تب مدارس، ماجرای تکراری پیدا 

كردن مدرسه مناسب و به دنبالش درد 

سرهای مجدد نام نویسی، باز هم برای 
ما تداعی می شد.

برای ثبت نام سال اول راهنمایی مامان 

زده  سر  محل،  اطراف  مدارس  اكثر  به 

بود. مشکل این بود كه تمام كالس ها 

برای  و  شد  می  برگزار  دوم  طبقه  در 

چاره  هیچ  كالس  سر  بر  من  نشستن 

ای نبود جز اینکه هر روز دو مرتبه، پله 

كار  هم،  این  و  بریم  پایین  و  باال  را  ها 

بود  نمانده  زیادی  وقت  نبود.  ای  ساده 

در  نمونم  جا  نام  ثبت  از  اینکه  برای  و 

را نوشتند.  نزدیک ترین مدرسه، اسمم 

تونستم  نمی  دبستان  دوران  مثل  دیگه 

باشم  داشته  حضور  كالس  سر  روز  هر 

و فقط 1 یا 2 روز در هفته می تونستم 

سر كالس باشم. برای كسی مثل من كه 

عالقه زیادی به درس و مدرسه و بودن 

در كنار بچه ها داشتم، این اتفاق ضربه 

بزرگ و تلخی به حساب می اومد. 22 

تا پله های منزل و چند سری پله های 

برامون  نشینی  خانه  جز  راهی  مدرسه 
باقی نگذاشته بود. 

به همین راحتی و بخاطر مناسب نبودن 

طبیعی  حق  از  بچه  یه  مدارس،  فضای 

ای  بچه  موند.  بهره  بی  تحصیلش 

عالقمند به تحصیل و دررویای تحصیل 

درخشان.  های  استعداد  مدارس  در 

از  گفتند  می  همه  كه  آموز  دانش  یه 

اما  برخورداره  خوبی  خیلی  استعداد 

را داشت  آرزویش  آنچه كه  به  نتونست 

برسه و جالب اینجا بود كه این موضوع 

برای هیچ فرد مسئولی، دغدغه ای ایجاد 
نکرد. 

نمی  كه  هایی  هفته  و  روزها  از  بعد 

تونستم سر كالس باشم، زمانی هم كه 

می  پی  و  شدم  می  حاضر  كالس  سر 

بچه  از  درسی  لحاظ  از  چقدر  كه  بردم 

موضوع  همین  موندم،  عقب  دیگه  های 

دردی اضافه می كرد بر دردهای قبلی 

دانش  یک  اجباری  نشینی  خونه  دلم. 

آموز كه به چشم خودش بدترین اتفاق 

ممکن بود، اما برای كسی موضوع قابل 

اهمیتی به چشم نمی اومد.

كه  بودم  عمرم  سال  دوازدهمین  اواخر 

متوجه بارداری مجدد مامان شدیم. این 

بلکه دوست،  بار دیگه نه فقط خانواده، 

فامیل، آشنا و همسایه همه نگران 9 ماه 

آینده و نتیجه بارداری مامان بودند. همه 

قراره  چی  دفعه  این  اینکه  از  نوعی  به 

تنها كاری  و  داشتند  واهمه  بیاد،  پیش 

كه از دست شون بر می اومد، یه دعای 

همین  هم  خودمون  كار  بود.  دل  ته  از 

شده بود. خدا را از ته دل صدا زدن، ائمه 

برای  كردن  نذر  و  دادن  قرار  واسطه  را 

سالمتی مامان و نوزادی كه در راه بود.

اواسط دوره بارداری مامان بود كه یک 

روز صبح زود، بابا از خواب بیدارم كرد و 

گفت كه می خواد با هم بریم خرید! اون 

روز به جای مامان، دائی كوچیکم كه 5 

سال از من بزرگتر بود، همراه مون بود. 

این موضوع تا اون روز بی سابقه بود كه 

بعداً به كار خدا و حکمتش پی بردم!

كه  بود  ویلچری  خرید،  این  حصل  ما 

از  انتخابش نقشی نداشتم، ولی  من در 

همون اول طرح و رنگش به دلم نشست. 

وقتی اومدیم خونه، مامان خونه نبود و 

بود  دائی شده  بودیم.  تنها  دائی،  و  من 

راننده و من هم، خانمی كه برای رفتن 

زنگ   ... و  دانشگاه  و  و خرید  به سركار 

بفرستند  ماشین  تا  آژانس  به  زدم  می 

و  بود  كرده  بجا  جا  را  ها  مبل  دنبالم. 

وسط  در  هم  از  قدمی  چند  فاصله  به 

بشه  درست  موانعی  تا  بود  سالن چیده 

و ما بتونیم با ویلچر از بین شون میانبر 

بزنیم. انقدر بازی كردیم و از ویراژ دادن 

ها و ترمزهای ناگهانی قه قهه سر دادیم 

كه حسابی بهمون خوش گذشت و كلی 
خسته شدیم.

لطف  و  حکمت  كنم  می  فکر  همیشه 

خدا بوده كه اولین روز آشنایی و دوستی 

مادام العمر من با ویلچر اونقدر شیرین 

رقم بخوره و خاطره خوبی در ذهنم ثبت 

كنه كه هیچوقت به ویلچر به چشم یک 

بار اضافی و اسباب شرمندگی نگاه نکنم.

افرادی  از  تصوری  روز هیچگونه  اون  تا 

نداشتم.  نشستند،  می  ویلچیر  روی  كه 

حتی یک بار هم فکر نکرده بودم، شاید 

روزی برسه كه خودم هم یکی از همون 

ویلچیر نشینان باشم. اوایل، مامان زیاد 

برقرار  خوبی  رابطه  من  ویلچرنشینی  با 

جا  هر  اومد  نمی  و خوشش  بود  نکرده 

كه میریم ویلچر را هم همراه مون ببریم. 

حس  این  كرد  می  سعی  كه  چند  هر 

زیاد  من،  جلوی  الاقل  را  ناخوشایندش 

بروز نده اما من كامال متوجه می شدم 

كه مامان هنوز نتونسته خودش را با این 

بجایی  جا  برای  بده.  وفق  جدید  تغییر 

ترجیح می داد خودش یا بابا من را بغل 

بگیرند تا اینکه از ویلچیر استفاده كنم. 

اما با گذشت زمان مامان تونست خودش 

را با شرایط جدید سازگار كنه و نشستن 

دخترش به روی ویلچیر را بپذیره. من 

دیگه اون دختر كوچولویی نبودم كه به 

راحتی و بدون هیچ مشکلی توی آغوش 

مامان یا بابا این طرف و اون طرف برم. 

نزدیک  نوجوانی  دوران  به  یواش  یواش 

می شدم و قاعدتا وزنم بیشتر می شد و 

صاحب جثه ی بزرگتری می شدم.

مامان كه با وجود شرایطش نمی تونست 

من را بغل بگیره و ببره سر كالس. بابا 

این وجود،  با  هم كه سر كار می رفت. 

حاضر شدن من در كالس، از هفته ای 

به دو ماه یکبار، تبدیل شده بود  بار   1

اون هم توسط بابا كه می اومدند من را 

محل  رفتند  می  كالس،  سر  بردند  می 

كارشون و عصر دوباره می اومدند دنبالم. 

اول ویلچر را از پله ها می بردند باال و 

بعد از اون هم، من را بغل می گرفتند و 

از پله ها باال می بردند. اینجوری بود كه 

بعضی مواقع دو سه ماه یکبار هم نمی 

تونستم به مدرسه برم.

از بین تمام دوستانی كه اطرافم بودند و 

سرم را گرم می كردند یا در نبود مامان 

كه  داشتم  دخترعمویی  بودند،  كنارم 

همون  از  و  داشتم  بهش  خاصی  عالقه 

با هم  تا خواهر  دو  دوران كودكی مثل 

بزرگ شدیم. وقتی می اومد خونه مون 

چند روز پیشم می موند و از همون جا 

می رفت مدرسه. همه می گفتند: مهسا 

اینکه  از  بیشتر  شده.  شما  بچه  دیگه 

خونه خودشون باشه، خونه شماست. 

اما  بود  كوچکتر  من  از  سال   3 مهسا 

كنار  از  و  بودیم  هماهنگ  هم  با  خیلی 

بردیم.  می  لذت  شدت  به  بودن  هم 

ساعت ها و لحظات خوشی را با هم می 

گذروندیم. همیشه دل كندن و جدایی 

برامون سخت بود. به اجبار و با ناراحتی 

جا  هر  شدیم.  می  جدا  هم  از  بغض  و 

بازی هایی كه  بودیم.  با هم  می رفتیم 

و  بود  شیرین  برامون  واقعا  كردیم  می 

شاید او تنها كسی بود كه از تمام رازها و 

درد دل های من با خبر بود! مهسا جزء 

افرادی بود كه بعدها تاثیر زیاد و نقش 

پررنگی در زندگی من داشت!

پزشک  نظر  تحت  مرتب  به طور  مامان 

به  روزها  بود.  مختلف  های  آزمایش  و 

كندی و با استرس فراوون می گذشت. 

همه از مامان می خواستند بخاطر بچه 

ای كه در شکم داشت كمتر فکر و خیال 

باشه ولی كسب  كنه و سعی كنه آروم 

این آرامش و بی خیال بودن، كار سختی 

بود و تقریباً شدنی نبود. 

صبح یکی از روزهای پاییزی، بابا و مامان 

من را بردند خونه مادر بزرگ كه دایی 

بزرگ  مامان  برگشتن  تا  و  باشه  پیشم 

قبلش  شب  نمونم.  تنها  بیمارستان،  از 

نگذاشته  هم  روی  پلک  كدوم  هیچ 

را  استرس  سراسر  شب  یک  و  بودیم 

توی  تا صبح  كه  بودیم. شبی  گذرونده 

خدا  هامون،  دل  در  و  خودمون  خلوت 

را با عجز صدا زدیم و به تمام مقدسات 

و  كنه  نظری  تا  دادیم  قسمش  عالم 

نشه.  تکرار  گذشته   تلخ  اتفاقات  دیگه 

موقع جدا شدن از مامان و بابا با نگاهی 

معصوم و پر از حرف ناگفته و لبخندی 

به  را  نگاهم  و  كردم  شون  بدرقه  كوتاه 

چشمان  متوجه  كسی  تا  دوختم  زمین 
تََرم نشود.

 ادامه  دارد...  

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی

 دست به دعا برداری.

 جبران خليل جبران

email:hamezendegiam@yahoo.com
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سه تار از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی است كه آن را 
معموالً با مضراب نمی نوازند و با ناخن، زخمه می زنند.

 سه تار و انواع سازهای شبیه به  آن مانند دوتار و تنبور و 
چگور در نواحی مركزی آسیا و خاورمیانه رواج داشته است. 
به نظر می رسد كه سه تار از قرن چهارم رواج داشته است. 
سه تار در گذشته سه سیم )تار( داشته و اكنون چهار سیم 
دارد )البته سیم سوم و چهارم آن نزدیک به هم قرار دارند 
رامعموالً  دو  آن  مجموعه  و  می شوند  نواخته  هم زمان  و 
سیم »بم« می نامند(. با گذشت زمان كسانی چون ابونصر 
متأخران  از  و  ارموی  الدین  صفی  سینا،  ابوعلی  فارابی، 
ابوالحسن خان صبا لزوم افزایش یک سیم دیگر )این سیم 
تاریخی سیم چهارم است ولی سیم سوم خوانده  از نظر 
می شود( به این ساز را درك كرده و سه تارهای امروزی 
دارای چهار سیم هستند. سیم سوم سه تار به سیم مشتاق 
را  سیم  این  صبا  ابوالحسن  از  روایتی  به  و  است  معروف 
ساز  این  به  علیشاه  مشتاق  نام  به  درویشی  بار  نخستین 
نیز  به آن »اوتار«  از عرفا  از جمله عده ای  برخی  افزوده. 
می گویند. كلمات سه تار )ستار(، گیتار، ختار )نام آرامی یا 

آسوری ساز( همه می توانند از یک ریشه باشند.
بنابر این  تعبیر ستار به تركیب سه و تار چندان منطقی 
به نظر نمی رسد. عامل دیگری كه این فرضیه را تقویّت 
می كند طرز تلفظ آن در هند به صورتsitar است كه 
 I صورت  به  افغانستان  و  هند  در  فارسی  كسره  معموالً 
در  چهار  عدد  شباهت  به  توّجه  با  شود.  می  تلفظ  كوتاه 
فارسی، quatro در التین، четыре در روسی و چاتور 
سیمی  سازهای  نام  با  چهار(  معنی  به  )همه  هندی  در 
)نام سازهای  مانند ستار، سیتار، خیتار، و گیتار  مختلف 
سیمی مختلف( می توان فرض كرد كه از روز اّول این ساز 
سیمی چهار تار داشته و به همین لحاظ ستار نامیده می 
شده است. این فرض كه نام گیتار و ستار ریشه تاریخی 
مشترك داشته باشند چندان دور از واقع به نظر نمی رسد. 
حاال باید دید در كدام زبان هندواروپائی چهار را به صورت 
اصفهانی  و  ترك  هموطنان  تستار)توّجه  احتماالً  یا  ستار 
»چ« را به شکل »تس« تلفظ می كنند( تلفظ می كرده 
تغییر  حاصل  ستار  كه  هم هست  احتمال  این  البّته  اند. 

چتار یا چیزی مانند آن با گذشت زمان باشد متر است.
ساختمان تشکیل دهنده سه تار

1- كاسه طنینی: كاسه ، گالبی شکل و از جنس چوب 
است و روی دهانه  آن صفحه  چوبی قرار دارد.كاسه را 
گاه یک تکه و گاه از ترك های به هم متصل شده چوب 
یا  با صدف  می سازند وبه منظور زیبایی گاه طرح هایی 

استخوان بر روی آن نصب می كنند.
2- صفحه رو: از جنس چوب است و معموالً سوراخ های 
كوچکی روی آن ایجاد می كنند كه خروج صدا را از كاسه 

ی طنینی ممکن می سازند.
3- خرک: خرك نیز از جنس چوب و به طول تقریبی 4 
سانتیمتر و ارتفاع تقریبی 7 میلیمتر است و سطح زیرین 
مسطح آن بر روی صفحه قرار می گیرد.روی خرك شیار 
از روی آنها  های كم عمقی ایجاد می كنند كه سیم ها 

عبور می كنند و از هم جدا نگه داشته می شوند.
تر  باریک  تار  كاسه سه  با  مقایسه  در  4- دسته: دسته 
است و به صورت لوله ای تو پر به قطر تقریبی 2/5 و طول 

45 تا 50 سانتیمتر از چوب ساخته می شود. روی دسته 
)كه انگشت گذاری می شود( مسطح و پشت آن نیم دایره 

است و دستان ها در طول دسته بسته می شوند.
دسته سه تار از یک طرف به كاسه و از طرف دیگر به سر 
با  تزییناتی  دوام  و  زیبایی  برای  گاه  است.  متصل  پنجه 

استخوان در طول دسته صورت می گیرد.
از جنس چوب  و  ابتدای طول دسته  در  5- سر پنجه: 
است كه چهار عدد گوشی، دو به دو در طرفین آن قرار 
گرفته اند. گاه داخل سر پنجه را به طرف بیرون خالی می 
كنند و سیم ها مثل سیم های تار بسته می شوند.گاه نیز 
این  ادامه  دسته تو پر ساخته می شود. در  سرپنجه در 
صورت سیم ها به طرف بیرون سر پنجه به دور گوشی ها 

بسته می شوند.
به صورت میخ سر پهن  از جنس چوب  6- گوشی ها: 
در  است  تر  باریک  كه  گوشی  انتهای  شوند.  می  ساخته 
قسمت تو پر چوب سر پنجه فرو می رود وقسمت پهن 
گوشی كه هنگام كوك كردن ساز در دست چپ نوازنده 
به چپ و راست گردانده می شود بیرون از سر پنجه است 
و سیم ها به دور انتهای باریک آن پیچیده می شوند.در 
این صورت بین دسته و سر پنجه ، چند میلی متر باالتر 
از شیطانک، زهی از جنس دستان ها چند دور روی سیم 
از روی شیطانک  آنها  از جا به جا شدن  تا  ها می بندند 
جلوگیری شود.همان طور كه گفته شد در ساخت بعضی 
از سه تار ها توی جعبه ی سرپنجه را خالی می كنند و 
مثل تار، یک سر وتر را به انتهای گوشی كه در جعبه سر 

پنجه قرار دارد متصل می كنند.
7- شیطانک: قطعه چوب باریک و كم ارتفاعی است به 
عرض دسته و ارتفاع 4 میلی متر ،با شیار های كم عمق 
كه بین دسته و سر پنجه قرار دارد و سیم ها هر یک از 
از شیار ها می گذرند و به طرف گوشی می  درون یکی 

روند.
تار  مانند  درست  تار  سه  بندی  دستان  ها:  دستان   -8
 ً و جنس آنها از زه یا نخ نایلون است.سه تار نیز معموال 
28 دستان دارد كه در گروه های 4 تایی و 3 تایی بسته 

می شوند.
9- سیم گیر: قطعه ای است كوچک از جنس چوب و 
گاه استخوان كه در انتهای بدنه  كاسه نصب می شود و 

گره سیم ها به شیار های روی آن می افتند.
10- تعداد وجنس سیم ها: سه تار دارای 4سیم فلزی با 
ضخامت های مختلف است سیم سوم را سیم زرد و سیم 

چهارم را سیم بم می نامند.
نوازندگان پیشین سه تار:

میرزاعبداهلل-درویش خان-ابولحسن صبا-احمد 
عبادی-نورعلی برومند-یوسف فروتن و...

 نوازندگان کنونی:
جالل ذولفنون-محمد رضا لطفی-حسین علیزاده-

داریوش پیر نیاکان-داریوش طالیی-قشنگ 
کامکار-آریا عظیمی نژاد-کیهان کلهر و...
منابع: تاریخ موسیقی ایران، ساز شناسی ایرانی

آرامش در کنار نت ها
سه تار

گرد آوری: مهسا خیاطان

انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: صبح به خیر 
خدا جان یا بگوئی: خدا به خیر کنه، صبح شد.
دکتر وین دایر
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آواتـــار 
ایده  فیلم اواتار در سال 1977 توسط جیمز كامرون 

كار گردان مطرح هالیوود بیان شد. اما به دلیل نبود 

تکنولوژی های پیشرفته، جیمز كامرون مجبور شد 

ساخت  از  پس  كند.  فکر  دیگری  فیلم  ساخت  به 

تکنولوژی  آمدن  با   2009 سال  در  تایتانیک  فیلم 

سه بعدی به سینمای هالیوود او ایده های خود را 
عملی كرد. 

داستان فیلم:

در  و  افتد  می  اتفاق  در سال 2154  فیلم  داستان 

مورد یک نظامی معلول )جیک سولی( است كه در 

طی جنگ های آمریکا دو پایش را از دست داده و 

امیدوار است با بدن جدیدی كه در قالب موجودات 

خوش  روزهای  به  آورده  دست  به  )ناوی(  فضایی 

قدیم بازگردد و زندگی جدیدی را آغاز كند. او به 

های  ماموریت  آنجا  در  تا  رود  می  پاندورا  سیاره  

غیرعادی را انجام دهد…
نقدی بر فیلم:

است،  واضح  و  فیلم روشن  ای  كه در  نکته  اولین 

از تکنولوژی پیشرفته و خلق صحنه های  استفاده 

زیبا و شگفت انگیز سه بعدی است كه هر بیننده 
ای را جادو می كند.

یکی  در  كه  است  معلول  سرباز  یک  سولی  جیک 

می  دست  از  را  هایش  پا  آمریکا  های  جنگ  از 

دهد اما با اعتماد به نفس قوی دوباره به ماموریت 

)AVATAR(  نام فیلم: آواتار

محصول: 2009 امریکا

بازیگران:سم ورتینگتون، زویی سالدانا

افتخارات : برنده اسکار بهترین 

فیلمبرداری، کارگردان هنری و جلوه 

های ویژه سال2010

هرموفقیت بزرگی نتیجه هزاران تالش کوچک و عادی 

است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد. 

برایان تریسی

هایش باز می گردد. او بسیار متکی به خود 

این موضوع  است كه كارگردان در سکانسی 

از  یکی  سکانس  این  در  كند.  می  مطرح  را 

روسای  جیک برای بلند شدن از روی ویلچر 

او  به  خواهد  می  دستگاه  روی  خوابیدن  و 

كمک كند اما او با عصبانیت اعتراض می كند 

و می گوید: »خودم می توانم . نیازی به كمک 
شما ندارم.«

در اولین ورود جیک به پاندورا تمام سربازان 

به او می خندند. زیرا آنها فکر می كنند جیک 

دهد  انجام  تواند  نمی  كاری  و  است  معلول 

حتی مسئول نظامی سفینه او را رد می كند 

اما او تنها فرد آموزش دیده است كه می تواند 

از قالب انسانی وارد قالب ناوی خود شود.

هنگامی كه جیک وارد قالب فضایی خود می 

شود و دوباره پاهای خود را حس می كند،به 

سرعت به فضای بیرون از سفینه می رود و با 

شادی و بسیار سریع می دود.

دنیای  دو  با  بیننده  بعد  به  سکانس  این  از 

دنیا  یک  در  است.  روبرو  فیلم  در  متفاوت 

انسان ها با فضای ماشینی ودرگیر با طمع و 

زیاده خواهی خود و دنیای دیگر فضای ساده 

و بومی ناوی كه پایبند سنت ها و اعتقادات 

خود هستند. جیک در هر دو دنیا حضور دارد 

ناوی ها او را می پذیرند. جیک هنگامی كه 

در بین ناوی ها است احساس خوبی می كند 

زیرا در آنجا معلولیت ندارد و دیگران به چشم 

دیگر به او نگاه نمی كنند.

عالقه  ها  ناوی  ی  شاهزاده  نیتری  به  جیک 

مند می شود به همین علت به ناوی ها كمک 

می كند تا در مقابل حمالت پی در پی انسان 

ها ایستادگی كنند. نیتری و ناوی ها جیک را 

به عنوان منجی و نجات دهنده خود می دانند.

جنگ انسان ها با ناوی ها مانند جنگ اسراییل 

ها  انسان  طرف  یک  در  است.  فلسطین  و 

و  دارند  پیشرفته  ی  ها  سالح  كه  )اسراییل( 

در طرف دیگر ناوی ها )فلسطین( كه با سالح 

شهرشان  از  كمان  و  تیر  مانند  ابتدایی  های 
دفاع می كنند. 

در  هراسی  اسالم  كه  اخیر  سال  چند  این  در 

می  ساخته  هایی  فیلم  دارد  وجود  هالیوود 

همه  فیلم  های  شخصیت  آن  در  كه  شوند 

منتظر یک نجات دهنده و منجی هستند. فیلم 

ناوی  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  هم  اواتار 

ها جیک را به عنوان منجی خود می دانند و 

اعتقاد دارند كه او در مقابل دشمنان می ایستد 

و انسان ها را از سیاره دور می كند.

می  دهنده  نجات  دنبال  به  كه  هایی  فیلم  از 

را  و...  بتمن  ماتریکس،  فیلم  توان  می  گردند 
نام برد.

جیمز كامرون تركیب فوق العاده ای از طبیعت 

و جنگ را برای بیننده به وجود می آورد.

امير حسين سربيشه
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یكی، شیخ را گفت: »دل، صافی كن تا با تو سخنی گویم!« دل صاف 
به یک  ام؛  نیافته  هنوز  و  می خواهم  دلی  از حق، صاف  كه  است  »30 سال  گفت:  ساعت، از برای تو، دل صافی از كجا آرم؟«شیخ 
تذکره االولياء

گفتند: دوستان تو!روزی، جمعی نزد حكیمی رفتند و او، در بند بود. گفت: »شما كیستید؟«محک 
 تذکره االولياءاز دوست خود می گریزند؟!« به ایشان سنگ انداخت. همه گریختند. گفت: »ای دروغ زنان. دوستان، به سنگی چند، 

»جنید« را در بصره مریدی بود. روزی در خلوت، اندیشه گناهی كرد و در آینه نگریست روسیاهی
و روی خود سیاه دید. متحیر شد. هر حیله كه كرد، سود نداشت. از شرم، روی به كس 

ننمود. 
»از جنید نامه آورده ام« چون سه روز برآمد، آن سیاهی پاره پاره كم شد. ناگاه یكی در زد. گفت: »كیست؟« گفت: 
نامه برخواند. نوشته بود: »چرا در حضرت عزت با ادب نباشی؟ سه شبانه روز است كه 

گازری )شست و شو( می كنم تا سیاهی رویت به سپیدی بدل شود!«
 تذکره االولياء

»نوری« )ابوالحسین نوری( در ابتدا، چنان بود كه هر روز بامداد از خانه بیرون می آمد نان  
رفت و نماز می گزارد، تا نماز پیشین. و آنگاه به دكان می آمد.كه »به دكان می روم« و نانی چند برمی داشت و در راه بخشش می كرد و در مسجد می 
اهل خانه می پنداشتند كه به دكان چیزی خورده است و اهل دكان گمان می بردند كه 
به خانه چیزی خورده است. بیست سال، اینگونه، معاملت می كرد كه كسی بر احوال 

او مطلع نشد.
 تذکره االولياء

گفت: »از گربه كه بر سوراخ موش می ایستد!«تن او حركت نمی كرد. گفت: »مراقبتی چنین نیكو از كه آموختی؟«»شبلی« پیش »نوری« رفت. او را دید به مراقبت نشسته، چنان ساكن، كه مویی بر  آموختن 
 تذکره االولياء

 مثل ژاپنیارزشی برای شانس قائل نیست. کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، 

یكی از بزرگان را در مجلسی، بسیار ستودند و در صفت نیكی های او زیاده روی كردند. 
او سر برداشت و گفت: »من آنم كه خود می دانم. خودم را می شناسم دیگران از عیوب 

گلستان سعدی من بی خبرند«
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سه تار از سازهای مضرابی موسیقی ایرانی است كه آن را 
معموالً با مضراب نمی نوازند و با ناخن، زخمه می زنند.

 سه تار و انواع سازهای شبیه به  آن مانند دوتار و تنبور و 
چگور در نواحی مركزی آسیا و خاورمیانه رواج داشته است. 
به نظر می رسد كه سه تار از قرن چهارم رواج داشته است. 
سه تار در گذشته سه سیم )تار( داشته و اكنون چهار سیم 
دارد )البته سیم سوم و چهارم آن نزدیک به هم قرار دارند 
رامعموالً  دو  آن  مجموعه  و  می شوند  نواخته  هم زمان  و 
سیم »بم« می نامند(. با گذشت زمان كسانی چون ابونصر 
متأخران  از  و  ارموی  الدین  صفی  سینا،  ابوعلی  فارابی، 
ابوالحسن خان صبا لزوم افزایش یک سیم دیگر )این سیم 
تاریخی سیم چهارم است ولی سیم سوم خوانده  از نظر 
می شود( به این ساز را درك كرده و سه تارهای امروزی 
دارای چهار سیم هستند. سیم سوم سه تار به سیم مشتاق 
را  سیم  این  صبا  ابوالحسن  از  روایتی  به  و  است  معروف 
ساز  این  به  علیشاه  مشتاق  نام  به  درویشی  بار  نخستین 
نیز  به آن »اوتار«  از عرفا  از جمله عده ای  برخی  افزوده. 
می گویند. كلمات سه تار )ستار(، گیتار، ختار )نام آرامی یا 

آسوری ساز( همه می توانند از یک ریشه باشند.
بنابر این تعبیر ستار به تركیب سه و تار چندان منطقی 
به نظر نمی رسد. عامل دیگری كه این فرضیه را تقویّت 
می كند طرز تلفظ آن در هند به صورتsitar است كه 
 I صورت  به  افغانستان  و  هند  در  فارسی  كسره  معموالً 
در  چهار  عدد  شباهت  به  توّجه  با  شود.  می  تلفظ  كوتاه 
فارسی، quatro در التین، четыре در روسی و چاتور 
سیمی  سازهای  نام  با  چهار(  معنی  به  )همه  هندی  در 
)نام سازهای  مانند ستار، سیتار، خیتار، و گیتار  مختلف 
سیمی مختلف( می توان فرض كرد كه از روز اّول این ساز 
سیمی چهار تار داشته و به همین لحاظ ستار نامیده می 
شده است. این فرض كه نام گیتار و ستار ریشه تاریخی 
مشترك داشته باشند چندان دور از واقع به نظر نمی رسد. 
حاال باید دید در كدام زبان هندواروپائی چهار را به صورت 
اصفهانی  و  ترك  هموطنان  تستار)توّجه  احتماالً  یا  ستار 
»چ« را به شکل »تس« تلفظ می كنند( تلفظ می كرده 
تغییر  حاصل  ستار  كه  هم هست  احتمال  این  البّته  اند. 

چتار یا چیزی مانند آن با گذشت زمان باشد متر است.
ساختمان تشکیل دهنده سه تار

1- کاسه طنینی: كاسه ، گالبی شکل و از جنس چوب 
است و روی دهانه  آن صفحه  چوبی قرار دارد.كاسه را 
گاه یک تکه و گاه از ترك های به هم متصل شده چوب 
یا  با صدف  می سازند وبه منظور زیبایی گاه طرح هایی 

استخوان بر روی آن نصب می كنند.
2- صفحه رو: از جنس چوب است و معموالً سوراخ های 
كوچکی روی آن ایجاد می كنند كه خروج صدا را از كاسه 

ی طنینی ممکن می سازند.
3- خرک: خرك نیز از جنس چوب و به طول تقریبی 4 
سانتیمتر و ارتفاع تقریبی 7 میلیمتر است و سطح زیرین 
مسطح آن بر روی صفحه قرار می گیرد.روی خرك شیار 
از روی آنها  های كم عمقی ایجاد می كنند كه سیم ها 

عبور می كنند و از هم جدا نگه داشته می شوند.
تر  باریک  تار  كاسه سه  با  مقایسه  در  4- دسته: دسته 

است و به صورت لوله ای تو پر به قطر تقریبی 2/5 و طول 
45 تا 50 سانتیمتر از چوب ساخته می شود. روی دسته 
)كه انگشت گذاری می شود( مسطح و پشت آن نیم دایره 

است و دستان ها در طول دسته بسته می شوند.
دسته سه تار از یک طرف به كاسه و از طرف دیگر به سر 
با  تزییناتی  دوام  و  زیبایی  برای  گاه  است.  متصل  پنجه 

استخوان در طول دسته صورت می گیرد.
از جنس چوب  و  ابتدای طول دسته  در  5- سر پنجه: 
است كه چهار عدد گوشی، دو به دو در طرفین آن قرار 
گرفته اند. گاه داخل سر پنجه را به طرف بیرون خالی می 
كنند و سیم ها مثل سیم های تار بسته می شوند.گاه نیز 
این  ادامه  دسته تو پر ساخته می شود. در  سرپنجه در 
صورت سیم ها به طرف بیرون سر پنجه به دور گوشی ها 

بسته می شوند.
به صورت میخ سر پهن  از جنس چوب  6- گوشی ها: 
در  است  تر  باریک  كه  گوشی  انتهای  شوند.  می  ساخته 
قسمت تو پر چوب سر پنجه فرو می رود وقسمت پهن 
گوشی كه هنگام كوك كردن ساز در دست چپ نوازنده 
به چپ و راست گردانده می شود بیرون از سر پنجه است 
و سیم ها به دور انتهای باریک آن پیچیده می شوند.در 
این صورت بین دسته و سر پنجه ، چند میلی متر باالتر 
از شیطانک، زهی از جنس دستان ها چند دور روی سیم 
از روی شیطانک  آنها  از جا به جا شدن  تا  ها می بندند 
جلوگیری شود.همان طور كه گفته شد در ساخت بعضی 
از سه تار ها توی جعبه ی سرپنجه را خالی می كنند و 
مثل تار، یک سر وتر را به انتهای گوشی كه در جعبه سر 

پنجه قرار دارد متصل می كنند.
7- شیطانک: قطعه چوب باریک و كم ارتفاعی است به 
عرض دسته و ارتفاع 4 میلی متر ،با شیار های كم عمق 
كه بین دسته و سر پنجه قرار دارد و سیم ها هر یک از 
از شیار ها می گذرند و به طرف گوشی می  درون یکی 

روند.
تار  مانند  درست  تار  سه  بندی  دستان  ها:  دستان   -8
 ً و جنس آنها از زه یا نخ نایلون است.سه تار نیز معموال 
28 دستان دارد كه در گروه های 4 تایی و 3 تایی بسته 

می شوند.
9- سیم گیر: قطعه ای است كوچک از جنس چوب و 
گاه استخوان كه در انتهای بدنه  كاسه نصب می شود و 

گره سیم ها به شیار های روی آن می افتند.
10- تعداد وجنس سیم ها: سه تار دارای 4سیم فلزی با 
ضخامت های مختلف است سیم سوم را سیم زرد و سیم 

چهارم را سیم بم می نامند.

نوازندگان پیشین سه تار:
میرزاعبداهلل-درویش خان-ابولحسن صبا-احمد 
عبادی-نورعلی برومند-یوسف فروتن و...

 نوازندگان کنونی:
جالل ذولفنون-محمد رضا لطفی-حسین علیزاده-
داریوش پیر نیاکان-داریوش طالیی-قشنگ 
کامکار-آریا عظیمی نژاد-کیهان کلهر و...

منابع: تاریخ موسیقی ایران، ساز شناسی ایرانی

آرامش در كنار نت ها

سه تار
گرد آوری: مهسا خیاطان

انتخاب با توست، میتوانی بگوئی: صبح به خیر 
خدا جان یا بگوئی: خدا به خیر کنه، صبح شد.
دکتر وین دایر
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دل صاف 
یکی، شیخ را گفت: »دل، صافی کن تا با تو سخنی گویم!« 

به یک  ام؛  نیافته  هنوز  و  می خواهم  دلی  از حق، صاف  که  است  »30 سال  گفت:  شیخ 
ساعت، از برای تو، دل صافی از کجا آرم؟«

تذکره االولیاء

محک 
روزی، جمعی نزد حکیمی رفتند و او، در بند بود. گفت: »شما کیستید؟«

گفتند: دوستان تو!
 به ایشان سنگ انداخت. همه گریختند. گفت: »ای دروغ زنان. دوستان، به سنگی چند، 

از دوست خود می گریزند؟!«

 تذکره االولیاء

روسیاهی

»جنید« را در بصره مریدی بود. روزی در خلوت، اندیشه گناهی کرد و در آینه نگریست 
و روی خود سیاه دید. متحیر شد. هر حیله که کرد، سود نداشت. از شرم، روی به کس 

ننمود. 
چون سه روز برآمد، آن سیاهی پاره پاره کم شد. ناگاه یکی در زد. گفت: »کیست؟« گفت: 

»از جنید نامه آورده ام« 
نامه برخواند. نوشته بود: »چرا در حضرت عزت با ادب نباشی؟ سه شبانه روز است که 

گازری )شست و شو( می کنم تا سیاهی رویت به سپیدی بدل شود!«
 تذکره االولیاء

نان  

»نوری« )ابوالحسین نوری( در ابتدا، چنان بود که هر روز بامداد از خانه بیرون می آمد 
که »به دکان می روم« و نانی چند برمی داشت و در راه بخشش می کرد و در مسجد می 

رفت و نماز می گزارد، تا نماز پیشین. و آنگاه به دکان می آمد.
اهل خانه می پنداشتند که به دکان چیزی خورده است و اهل دکان گمان می بردند که 
به خانه چیزی خورده است. بیست سال، اینگونه، معاملت می کرد که کسی بر احوال 

او مطلع نشد.
 تذکره االولیاء

 آموختن 

»شبلی« پیش »نوری« رفت. او را دید به مراقبت نشسته، چنان ساکن، که مویی بر 
تن او حرکت نمی کرد. گفت: »مراقبتی چنین نیکو از که آموختی؟«

گفت: »از گربه که بر سوراخ موش می ایستد!«
 تذکره االولیاء

کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد، 
ارزشی برای شانس قائل نیست. 

 مثل ژاپنی

یکی از بزرگان را در مجلسی، بسیار ستودند و در صفت نیکی های او زیاده روی کردند. 
او سر برداشت و گفت: »من آنم که خود می دانم. خودم را می شناسم دیگران از عیوب 

من بی خبرند«

گلستان سعدی
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مقــاوم بـاش
قسمت هشتم: تلخ و شیرین

معلم  خانم  یک  با  هم  پنجم  كالس   
كه  معلمی  خانم  شد.  سپری  نظیر  بی 
نقش  مدرسه،  در  من  ناِم  ثبت  موقع 
با  و  داشتند  عهده  به  را  مدرسه  ناظم 
پیگیری های ایشون بود كه اجازه ثبت 
دادند.  من  به  را  عادی  مدارس  در  نام 
روزها یکی پس از دیگری در حال عبور 
بدون  را  رنگارنگ  های  فصل  و  بودند 
اتفاق خاصی پشت سر می گذاشتیم تا 
باال  و  با كم شدن دمای شهریور  اینکه 
رفتن تب مدارس، ماجرای تکراری پیدا 
كردن مدرسه مناسب و به دنبالش درد 
سرهای مجدد نام نویسی، باز هم برای 

ما تداعی می شد.
برای ثبت نام سال اول راهنمایی مامان 
زده  سر  محل،  اطراف  مدارس  اكثر  به 
بود. مشکل این بود كه تمام كالس ها 
برای  و  شد  می  برگزار  دوم  طبقه  در 
نشستن من بر سر كالس هیچ چاره ای 
پله  مرتبه،  دو  روز  هر  اینکه  جز  نبود 
كار  هم،  این  و  بریم  پایین  و  باال  را  ها 
بود  نمانده  زیادی  وقت  نبود.  ای  ساده 
در  نمونم  جا  نام  ثبت  از  اینکه  برای  و 
را نوشتند.  نزدیک ترین مدرسه، اسمم 
تونستم  نمی  دبستان  دوران  مثل  دیگه 
باشم  داشته  حضور  كالس  سر  روز  هر 
و فقط 1 یا 2 روز در هفته می تونستم 
سر كالس باشم. برای كسی مثل من كه 
عالقه زیادی به درس و مدرسه و بودن 
در كنار بچه ها داشتم، این اتفاق ضربه 
بزرگ و تلخی به حساب می اومد. 22 
تا پله های منزل و چند سری پله های 
برامون  نشینی  خانه  جز  راهی  مدرسه 

باقی نگذاشته بود. 
به همین راحتی و بخاطر مناسب نبودن 
طبیعی  حق  از  بچه  یه  مدارس،  فضای 
تحصیلش بی بهره موند. بچه ای عالقمند 
در  تحصیل  رویای  در  و  تحصیل  به 
مدارس استعداد های درخشان. یه دانش 
استعداد  از  گفتند  می  همه  كه  آموز 
به  نتونست  اما  برخورداره  خوبی  خیلی 
آنچه كه آرزویش را داشت برسه و جالب 
اینجا بود كه این موضوع برای هیچ فرد 

مسئولی، دغدغه ای ایجاد نکرد. 
نمی  كه  هایی  هفته  و  روزها  از  بعد 
تونستم سر كالس باشم، زمانی هم كه 

می  پی  و  شدم  می  حاضر  كالس  سر 
بچه  از  درسی  لحاظ  از  چقدر  كه  بردم 
موضوع  همین  موندم،  عقب  دیگه  های 
دردی اضافه می كرد بر دردهای قبلی 
دانش  یک  اجباری  نشینی  خونه  دلم. 
آموز كه به چشم خودش بدترین اتفاق 
ممکن بود، اما برای كسی موضوع قابل 

اهمیتی به چشم نمی اومد.
كه  بودم  عمرم  سال  دوازدهمین  اواخر 
متوجه بارداری مجدد مامان شدیم. این 
بلکه دوست،  بار دیگه نه فقط خانواده، 
فامیل، آشنا و همسایه همه نگران 9 ماه 
آینده و نتیجه بارداری مامان بودند. همه 
قراره  چی  دفعه  این  اینکه  از  نوعی  به 
تنها كاری  و  داشتند  واهمه  بیاد،  پیش 
كه از دست شون بر می اومد، یه دعای 
همین  هم  خودمون  كار  بود.  دل  ته  از 
شده بود. خدا را از ته دل صدا زدن، ائمه 
برای  كردن  نذر  و  دادن  قرار  واسطه  را 
سالمتی مامان و نوزادی كه در راه بود.

اواسط دوره بارداری مامان بود كه یک 
روز صبح زود، بابا از خواب بیدارم كرد و 
گفت كه می خواد با هم بریم خرید! اون 
روز به جای مامان، دائی كوچیکم كه 5 
سال از من بزرگتر بود، همراه مون بود. 
این موضوع تا اون روز بی سابقه بود كه 

بعداً به كار خدا و حکمتش پی بردم!
كه  بود  ویلچری  خرید،  این  حصل  ما 
از  انتخابش نقشی نداشتم، ولی  من در 
همون اول طرح و رنگش به دلم نشست. 
وقتی اومدیم خونه، مامان خونه نبود و 
بود  دائی شده  بودیم.  تنها  دائی،  و  من 
راننده و من هم، خانمی كه برای رفتن 
زنگ  و...  دانشگاه  و  خرید  و  سركار  به 
بفرستند  ماشین  تا  آژانس  به  زدم  می 
و  بود  كرده  جابجا  را  ها  مبل  دنبالم. 
وسط  در  هم  از  قدمی  چند  فاصله  به 
بشه  درست  موانعی  تا  بود  سالن چیده 
و ما بتونیم با ویلچر از بین شون میانبر 
بزنیم. آنقدر بازی كردیم و از ویراژ دادن 
ها و ترمزهای ناگهانی قه قهه سر دادیم 
كه حسابی بهمون خوش گذشت و كلی 

خسته شدیم.
لطف  و  حکمت  كنم  می  فکر  همیشه 
خدا بوده كه اولین روز آشنایی و دوستی 
مادام العمر من با ویلچر اونقدر شیرین 

رقم بخوره و خاطره خوبی در ذهنم ثبت 
كنه كه هیچوقت به ویلچر به چشم یک 
بار اضافی و اسباب شرمندگی نگاه نکنم.

افرادی  از  تصوری  روز هیچگونه  اون  تا 
نداشتم.  نشستند،  می  ویلچیر  روی  كه 
حتی یک بار هم فکر نکرده بودم، شاید 
روزی برسه كه خودم هم یکی از همون 
ویلچیر نشینان باشم. اوایل، مامان زیاد 
برقرار  خوبی  رابطه  من  ویلچرنشینی  با 
جا  هر  اومد  نمی  و خوشش  بود  نکرده 
كه میریم ویلچر را هم همراه مون ببریم. 
حس  این  كرد  می  سعی  كه  چند  هر 
زیاد  من،  جلوی  الاقل  را  ناخوشایندش 
بروز نده اما من كامال متوجه می شدم 
كه مامان هنوز نتونسته خودش را با این 
جابجایی  برای  بده.  وفق  جدید  تغییر 
ترجیح می داد خودش یا بابا من را بغل 
بگیرند تا اینکه از ویلچیر استفاده كنم. 
اما با گذشت زمان مامان تونست خودش 
را با شرایط جدید سازگار كنه و نشستن 
من  بپذیره.  را  ویلچر  روی  به  دخترش 
دیگه اون دختر كوچولویی نبودم كه به 
راحتی و بدون هیچ مشکلی توی آغوش 
مامان یا بابا این طرف و اون طرف برم. 
نزدیک  نوجوانی  دوران  به  یواش  یواش 
می شدم و قاعدتا وزنم بیشتر می شد و 

صاحب جثه بزرگتری می شدم.
مامان كه با وجود شرایطش نمی تونست 
من را بغل بگیره و ببره سر كالس. بابا 
این وجود،  با  هم كه سر كار می رفت. 
حاضر شدن من در كالس، از هفته ای 
به دو ماه یکبار، تبدیل شده بود  بار   1
اون هم توسط بابا كه می اومدند من را 
محل  رفتند  می  كالس،  سر  بردند  می 
كارشون و عصر دوباره می اومدند دنبالم. 
اول ویلچر را از پله ها می بردند باال و 
بعد از اون هم، من را بغل می گرفتند و 
از پله ها باال می بردند. اینجوری بود كه 
بعضی مواقع دو سه ماه یکبار هم نمی 

تونستم به مدرسه برم.
از بین تمام دوستانی كه اطرافم بودند و 
سرم را گرم می كردند یا در نبود مامان 
كه  داشتم  دخترعمویی  بودند،  كنارم 
همون  از  و  داشتم  بهش  خاصی  عالقه 
با هم  تا خواهر  دو  دوران كودكی مثل 
بزرگ شدیم. وقتی می اومد خونه مون 

چند روز پیشم می موند و از همون جا 
می رفت مدرسه. همه می گفتند: مهسا 
اینکه  از  بیشتر  شده.  شما  بچه  دیگه 

خونه خودشون باشه، خونه شماست. 
اما  بود  كوچکتر  من  از  سال   3 مهسا 
كنار  از  و  بودیم  هماهنگ  هم  با  خیلی 
بردیم.  می  لذت  شدت  به  بودن  هم 
ساعت ها و لحظات خوشی را با هم می 
گذروندیم. همیشه دل كندن و جدایی 
برامون سخت بود. به اجبار و با ناراحتی 
جا  هر  شدیم.  می  جدا  هم  از  بغض  و 
بازی هایی كه  بودیم.  با هم  می رفتیم 
و  بود  شیرین  برامون  واقعا  كردیم  می 
شاید او تنها كسی بود كه از تمام رازها و 
درد دل های من با خبر بود! مهسا جزء 
افرادی بود كه بعدها تاثیر زیاد و نقش 

پررنگی در زندگی من داشت!
پزشک  نظر  تحت  مرتب  به طور  مامان 
به  روزها  بود.  مختلف  های  آزمایش  و 
كندی و با استرس فراوون می گذشت. 
همه از مامان می خواستند بخاطر بچه 
ای كه در شکم داشت كمتر فکر و خیال 
باشه ولی كسب  كنه و سعی كنه آروم 
این آرامش و بی خیال بودن، كار سختی 

بود و تقریباً شدنی نبود. 
صبح یکی از روزهای پاییزی، بابا و مامان 
من را بردند خونه مادر بزرگ كه دایی 
بزرگ  مامان  برگشتن  تا  و  باشه  پیشم 
قبلش  شب  نمونم.  تنها  بیمارستان،  از 
نگذاشته  هم  روی  پلک  كدوم  هیچ 
را  استرس  سراسر  شب  یک  و  بودیم 
توی  تا صبح  كه  بودیم. شبی  گذرونده 
خدا  هامون،  دل  در  و  خودمون  خلوت 
را با عجز صدا زدیم و به تمام مقدسات 
و  كنه  نظری  تا  دادیم  قسمش  عالم 
نشه.  تکرار  گذشته  تلخ  اتفاقات  دیگه 
موقع جدا شدن از مامان و بابا با نگاهی 
معصوم و پر از حرف ناگفته و لبخندی 
به  را  نگاهم  و  كردم  شون  بدرقه  كوتاه 
چشمان  متوجه  كسی  تا  دوختم  زمین 

تََرم نشود.
 ادامه  دارد...  

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی
 دست به دعا برداری.
 جبران خليل جبران

email: hamezendegiam@yahoo.com
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آواتـــار 
ایده  فیلم اواتار در سال 1977 توسط جیمز كامرون 
كار گردان مطرح هالیوود بیان شد. اما به دلیل نبود 
تکنولوژی های پیشرفته، جیمز كامرون مجبور شد 
ساخت  از  پس  كند.  فکر  دیگری  فیلم  ساخت  به 
تکنولوژی  آمدن  با   2009 سال  در  تایتانیک  فیلم 
سه بعدی به سینمای هالیوود او ایده های خود را 

عملی كرد. 
داستان فیلم:

در  و  افتد  می  اتفاق  در سال 2154  فیلم  داستان 
مورد یک نظامی معلول )جیک سولی( است كه در 
طی جنگ های آمریکا دو پایش را از دست داده و 
امیدوار است با بدن جدیدی كه در قالب موجودات 
خوش  روزهای  به  آورده  دست  به  )ناوی(  فضایی 
قدیم بازگردد و زندگی جدیدی را آغاز كند. او به 
های  ماموریت  آنجا  در  تا  رود  می  پاندورا  سیاره  

غیرعادی را انجام دهد…
نقدی بر فیلم:

است،  واضح  و  فیلم روشن  ای  كه در  نکته  اولین 
از تکنولوژی پیشرفته و خلق صحنه های  استفاده 
زیبا و شگفت انگیز سه بعدی است كه هر بیننده 

ای را جادو می كند.
یکی  در  كه  است  معلول  سرباز  یک  سولی  جیک 
می  دست  از  را  هایش  پا  آمریکا  های  جنگ  از 
دهد اما با اعتماد به نفس قوی دوباره به ماموریت 

)AVATAR(  نام فیلم: آواتار
محصول: 2009 امریکا

بازیگران: سم ورتینگتون، زویی سالدانا
افتخارات: برنده اسکار بهترین 

فیلمبرداری، کارگردان هنری و                  
جلوه های ویژه سال2010

هرموفقیت بزرگی نتیجه هزاران تالش کوچک و عادی 
است که مورد توجه و ستایش دیگران قرار نمی گیرد. 

برایان تریسی

هایش باز می گردد. او بسیار متکی به خود 
این موضوع  است كه كارگردان در سکانسی 
از  یکی  سکانس  این  در  كند.  می  مطرح  را 
روسای  جیک برای بلند شدن از روی ویلچر 
او  به  خواهد  می  دستگاه  روی  خوابیدن  و 
كمک كند اما او با عصبانیت اعتراض می كند 
و می گوید: »خودم می توانم . نیازی به كمک 

شما ندارم.«
در اولین ورود جیک به پاندورا تمام سربازان 
به او می خندند. زیرا آنها فکر می كنند جیک 
دهد  انجام  تواند  نمی  كاری  و  است  معلول 
حتی مسئول نظامی سفینه او را رد می كند 
اما او تنها فرد آموزش دیده است كه می تواند 

از قالب انسانی وارد قالب ناوی خود شود.
هنگامی كه جیک وارد قالب فضایی خود می 
شود و دوباره پاهای خود را حس می كند،به 
سرعت به فضای بیرون از سفینه می رود و با 

شادی و بسیار سریع می دود.
دنیای  دو  با  بیننده  بعد  به  سکانس  این  از 
دنیا  یک  در  است.  روبرو  فیلم  در  متفاوت 
انسان ها با فضای ماشینی ودرگیر با طمع و 
زیاده خواهی خود و دنیای دیگر فضای ساده 
و بومی ناوی كه پایبند سنت ها و اعتقادات 
خود هستند. جیک در هر دو دنیا حضور دارد 
ناوی ها او را می پذیرند. جیک هنگامی كه 
در بین ناوی ها است احساس خوبی می كند 
زیرا در آنجا معلولیت ندارد و دیگران به چشم 

دیگر به او نگاه نمی كنند.
عالقه  ها  ناوی  ی  شاهزاده  نیتری  به  جیک 
مند می شود به همین علت به ناوی ها كمک 
می كند تا در مقابل حمالت پی در پی انسان 

ها ایستادگی كنند. نیتری و ناوی ها جیک را 
به عنوان منجی و نجات دهنده خود می دانند.

جنگ انسان ها با ناوی ها مانند جنگ اسراییل 
ها  انسان  طرف  یک  در  است.  فلسطین  و 
و  دارند  پیشرفته  ی  ها  سالح  كه  )اسراییل( 
در طرف دیگر ناوی ها )فلسطین( كه با سالح 
شهرشان  از  كمان  و  تیر  مانند  ابتدایی  های 

دفاع می كنند. 
در  هراسی  اسالم  كه  اخیر  سال  چند  این  در 
می  ساخته  هایی  فیلم  دارد  وجود  هالیوود 
همه  فیلم  های  شخصیت  آن  در  كه  شوند 
منتظر یک نجات دهنده و منجی هستند. فیلم 
ناوی  نیست  مستثنی  قاعده  این  از  هم  اواتار 
ها جیک را به عنوان منجی خود می دانند و 
اعتقاد دارند كه او در مقابل دشمنان می ایستد 

و انسان ها را از سیاره دور می كند.
می  دهنده  نجات  دنبال  به  كه  هایی  فیلم  از 
را  و...  بتمن  ماتریکس،  فیلم  توان  می  گردند 

نام برد.
جیمز كامرون تركیب فوق العاده ای از طبیعت 

و جنگ را برای بیننده به وجود می آورد.

امیر حسین سربیشه
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پیش از آنکه باال رفتن از نردبان موفقیت را شروع کنید، 
ابتدا مطمئن شوید که نردبان را به ساختمان مناسب تکیه داده اید. 
 استفن کاری

اسطوره ي احساس
                                وسعتش را هيچ صحرايي نداشت ياس ما را هيچ دنيايي نداشت                                    ياس ما اسطوره ي احساس بود ياس ما زيبا تر از هر ياس بود                                 بوي ياس آمد معطر شد جهاناسم ياس آمد بهاري شد زمان    

ياس يعني عشق را پايندگيعشق يعني ياس يعني زندگي                     ياس را در سينه دارند يادگاركوچه هاي رمز و راز روزگار                              ياس سر تا پا شهادت پوشعشق آنروز كه دري نوش شد                                        اسم ياس آمد خدايي شد دلمبوي ياس آمد هوايي شد دلم                        مادر گلها گل ياس خدا خداستتا در عالم رستخيز گل بپاست                                    خام ميرد پنج حسش از حواس آنكه باشد بي خبر از بوي ياس                                  طره اش را كهكشان ها شانه اند ياس را كروبيان پروانه اند                            سينه اي خواهد پر از سوز و صفادوستي با ياس هم رنگ خدا                                    جامتان پر باد از احساس دوستاي خدا ئيباوران ياس دوست                     تا گلي شد در چمنزار شگفتهر گلي از بوي ياس عطري گرفت                        آخر او را باغبانش داده جان خار و خس را در حريمش نيست راه                            الله را عطرش شميم خيزش استياس رويش دارد و بي ريزش است                            تا برويد هستي از آئين ياسآب جاري گشته از كابين ياس                                 تشنه ي يك جرعه ياس عباس بود جام خضر لبريز بوي ياس بود                             ياس را نوح پيغمبر مي شناختياس را حوا و حاجر ميشناخت                                  چهره نيلي كرد ز رخسار خدا آنكه سيلي زد به روي ياس ما                                 ياس ما دل بند اين دنيا نداشتياس ما پروا ز طوفان ها نداشت                                      سينه اش هفت آسمان آئينه بودياس ما قد خدا بي كينه بود                               ياس ما دريايي از الماس بودياس ما ارض و سما را ياس بود                                   جلوه اش باغ اميد عشق بودياس ما ياس سپيد عشق بود                                      ياس عصمت بود و يس خداياس ما در باغ يس خدا     
سينه ای خواهد پر از سوز و صفادوستی با ياس هم رنگ خدا
طره اش را كهكشانها شانه اندياس را كرو بيان پروانه اند

خام ميرد پنج حسش از حواسآنكه باشد بی خبر از بوی ياس
مادر گلها گل ياس خدا خداستتا در عالم رستخيز گل بپاست

اسم ياس آمد خدائی شد دلمبوی ياس آمد هوائی شد دلم 
عشق آنروز كه ُدردی نوش شد

مدرسه ي عشق

اسم تو نقش دل و جان يا علي)ع(    

                        نام تو شمع دو جهان يا علي)ع(

لحظه طره گيسوي تو  

                                 رايحه روح و روان يا علي)ع(
       

ريزه خور نور رخت كهكشان  

                                سر جمال تو يا علي)ع(

خشت درت آينه حق نما      

                                 خاك رهت تاج گران يا علي)ع(

بر سر بازار حديث و سخن     

                              پير بالغ تو جوان يا علي)ع(

سلسله ي جنبان فتوت توئي   

                               اي به فتي مهر نشان يا علي)ع(
 

كيست در آفاق نداند كه تو     

                               فخر زميني و زمان يا علي)ع(
 

من كه سيه رو به درت آمدم   

                               آمده ام به امان يا علي)ع(

مدرسه اي را كه گشودي ز عشق     

                       راه خدا گشت و جنان يا علي)ع(

جمله بني آدم و جن و ملك        

                            شيفته ات از دل و جان يا علي)ع(

بسكه خدا در تو تجلي نمود          

                         روح ترا نيست كران يا علي)ع(

اي ازلي گلشن دنياي و دين      

                            باغ تو را نيست خزان يا علي )ع(

پور حماسي تو در كربال         

                           طرفه ي صاحب نظرات يا علي)ع(

صوت مناجات تو تا روز حشر     

                        زمزمه ي آب روان يا علي)ع(

خواجه نشين حرمت جبرئيل     

                           ريزه خورت آدميان يا علي)ع(

شهد شهامت كه تو دادي قوام    

                          تا ابد است در غليان يا علي)ع(
 

غيرت جاري شده از همتت      

                           شقه كند كوه ز ميان يا علي)ع(

يا علي اي جوهر ناموس عشق    

                        عشق ترا ورد زبان يا علي)ع(

سايه ات عاطف ندهد بر دو ملك

                          اي به چمن سر و چماق يا علي)ع(

جليل جمشيدی

4442

ياس سرتاپا شهادت پوش شد
ياس را در سينه دارند يادگاركوچه های رمز و راز روزگار

ياس يعنی عشق را پايندگیعشق يعنی ياس يعنی زندگی
جليل جمشيدی
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ترجمه: نفیسه قدوسی

آی��زاک دیوی��د نویس��نده و موس��یقی دان 

پرتلن��دی، در زمین��ه روانشناس��ی کودک 

معل��ول، م��درک نویس��ندگی خ��اق را از 

دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.

 متنی که مي خوانید  به بررس��ی مش��کات 

کودک معلول در خانواده، جامعه و مدرسه 
پرداخته است.

  

ك��ودكان معل��ول به حمای��ت خان��واده و جامعه 

نیازمندند. انواع مختلف��ی از معلولیت وجود دارد 

ك��ه روی ك��ودكان تاثیر م��ی گ��ذارد. از ناتوانی 

كوچکی در اعضای بدن و مش��کالت ذهنی گرفته 

تا ناتوان��ی های عمیق. اینکه معلولیت چطور یک 

ك��ودك را تحت تاثیر قرار م��ی دهد فقط به نوع 

ناتوان��ی كودك بس��تگی ندارد بلک��ه به اخالق و 

سرشت خود كودك و درجه  حمایتی كه خانواده 

و جامعه از او دارند نیز مرتبط اس��ت.  در صورتی 

كه كودك ش��ما در مدرس��ه ع��ادی تحصیل می 

كند، توجه به این نکات الزم است.

خجالت و نا امنی

به ج��ز كودكانی كه معلولیت های ش��دید دارند 

باقی كودكان معلول می توانند خود را با كودكان 

سالم منطبق كرده و با آنها تعامل داشته باشند.

 بعض��ی اوق��ات، نوع فکر و احساس��ی كه كودك 

نس��بت به معلولیتش دارد می توان��د در زندگی 

اجتماعی او تاثیر بیش��تری از ن��وع معلولیت اش  

داش��ته باش��د. اگر بتواند ناتوانی خود را پذیرفته 

و ب��ه كم��ک حمایت ه��ای خانواده ب��ا آن كنار 

بیاید، هیچ گاه از دیدگاه نادرس��ت جامعه نسبت 

به معلولیت آس��یب نخواهد دی��د. اگر كودكی از 

معلولی��ت خود شرمس��ار باش��د، دوس��ت یابی و 

برقراری روابط اجتماعی با دیگران برایش بس��یار 
دشوار خواهد بود.

 اگ��ر والدین كودك معلول از ناتوانی فرزندش��ان 

خجالت زده باشند، این احساس موجب می شود 

احساس شرمس��اری كودك افزایش یافته و عزت 

نفس او به ش��دت كاهش یاب��د. كودكی كه عزت 

نفس خود را از دس��ت ده��د در دنیای پیرامونش 

احس��اس نا امنی می كند و این حس عدم امنیت 

موجب می ش��ود كه او نتواند به همس��االن خود 

نزدیک ش��ده و در صورت نیاز از دیگران تقاضای 
كمک كند.      

مشکالت یادگیری

ان��واع مختلف��ی از معلولیت ها وج��ود دارند كه 

بر یادگی��ری كودك تاثیر م��ی گذارند. تاخیر در 

پردازش اطالعات، عقب ماندگی ذهنی، نابینایی، 

ناش��نوایی و معلولی��ت ه��ای دیگ��ر م��ی توانند 

مشکالتی را در خواندن، شنیدن و گاهی دشواری 

درك دروس به همراه داش��ته باشند.  برای غلبه 

بر این مشکالت، دانش آموزان معلول به امکاناتی 

متناسب با نوع معلولیت شان نیازمندند. به عنوان 

مثال كودكانی كه با مش��کالت كم بینایی و نارسا 

خوانی مواجهند به ابزاری نیاز دارند كه دروس را  

به متون شنیداری تبدیل كند.

از حج��م دروس كودكان كم توان ذهنی نیز باید 

تا حد امکان كاس��ته شده و مدت امتحان و ارائه  

تکالیف شان افزایش پیدا كند. 

سرخوردگی تحصیلی

معلولی��ت زمانی موجب س��رخوردگی تحصیلی 

دان��ش آم��وز نات��وان می ش��ود كه او خ��ود را 

در كاره��ای عمل��ی و نظری ضعیف ت��ر از دیگر 

ش��اگردان می پندارد. دانش آموزان معلول باید 

بیش��تر از س��ایر دان��ش آموزان ب��رای فراگیری 

دروس و انجام تکالیف ش��ان تالش كنند. گاهی 

معلم��ان وقت كاف��ی را در اختی��ار دانش آموز 

معل��ول قرار نمی دهند و این بی توجهی موجب 

می ش��ود كه دانش آموز احس��اس كند توانایی 

فراگیری چیزی را ن��دارد. در برخی موارد حس 

ناتوان��ی در فراگیری مطالب درس��ی، باعث می 

ش��ود كه كودك معلول تحصی��ل را رها كرده و 

یا ب��ه عضویت گروه هایی درآی��د كه برای درس 

خواندن ارزشی قائل نیستند و گاهی ممکن است 

رفتار های نادرستی از این گروه یاد بگیرد. دانش 

آموزان معلول به همراهی والدین، مدرسه و گروه 

همساالن در مراحل تحصیلی نیازمندند. تا بتوانند 

خود را به سطح پایه تحصیلی كه در آن هستند و 

سایر دانش آموزان برسانند. 
قلدری

بعضی از دانش آموزانی كه نظر جس��می قوی تر 

از همس��االن خود هستند و به س��ایرین زور می 

گویند، ممکن اس��ت هم كالس��ی معلول خود را 

بیش��تر از س��ایرین مورد آزار قرار دهن��د. آنها با 

كالم خ��ود كودك معل��ول را آزرده خاطر كرده و 

حتی ممکن اس��ت از خش��ونت فیزیکی نیز برای 

آزردن وی اس��تفاده كنن��د. والدی��ن باید كودك 

خ��ود را در ای��ن زمین��ه حمایت كنن��د و به وی 

اطمین��ان بدهند كه جل��وی آزار آن كودك قلدر 

را خواهن��د گرف��ت. هرچند كه ثاب��ت كردن این 

موضوع برای اولیای مدرس��ه كار دش��واری است. 

ولی اهمیت این موضوع تا حدی است كه موجب 

عدم تمایل كودكان معلول برای رفتن به مدرس��ه 

و حتی گاهی ترس در برقراری ارتباط با س��ایرین 

می ش��ود. بهتر اس��ت در صورت مشاهده  چنین 

مواردی به مشاور مدرسه مراجعه كرده و موضوع 

را قبل از در میان گذاشتن با مدیر یا ناظم مدرسه 

به اطالع وی برسانید.

راه کارهایی برای دانش آموزان معلول

مدارس و مشکالت تحصیلی دانش آموزان معلول

دانایی توانایی به بار می آورد و دانش 

دل کهن ساالن را جوان می سازد.

 فردوسی
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1. كم توانی ذهنی همان »بیماری« روانی است
- در افراد كم توانی ذهنی، رشد ذهنی در سطحی پایین تر از حد متوسط است. افراد 
دارای كم توانی ذهنی ممکن اس��ت مشکالتی در یادگیری و در سازگاری اجتماعی 
2. كم توانی ذهنی یک بیماری مسری استو مفیدی در جامعه داشته باشند.داش��ته باشند. ولی آنها می توانند با مداخله و آموزش مناسب، زندگی رضایت بخش 

- واقعیت آن است كه كم توانی ذهنی یک بیماری نیست و بنابراین مسری نیز نمی 
تواند باشد. كم توانی ذهنی وضعیتی است كه به علت تغییر یا آسیبی كه بر روی مغز 

یا سیستم عصبی در حال رشد می گذارد، فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
3. اف�رادی ك�ه دارای كم توانی ذهنی ش�دید و عمیق هس�تند، برای حفظ 

امنیت خود و جامعه باید در مراكز خاصی نگهداری شوند.
- ب��ر خ��الف این تفکر، تالش های��ی كه براي  آموزش های نظ��ام مند انجام گرفته 
ان��د، ثابت كرده اند ك��ه اكثر افراد با كم توانی ذهنی ش��دید و عمیق نیز می توانند 
یاد بگیرند نیازهای اولیه خود را بر طرف  كنند. بس��یاری از آنها می توانند كارهای 
را با الگوهای طبیعی زندگی وفق دهند.روزمره و ش��خصی خود را با كمک دیگران انجام دهند. بنابراین می توانند خودشان 

 ثابت ش��ده اس��ت كه كارآمدترین محیط برای یادگیری و رشد تمام افراد محیطی 
پرورش بر آن حاكم است.است كه در داخل خود جامعه است و فضایی مشابه فضای خانواده از نظر مراقبت و 

هستند، نمی كنند.4. آموزش های تحصیلی و شغلی كمكی به افرادی كه دارای كم توانی ذهنی 
- اكثر افراد دارای كم توانی ذهنی - هرچند كندتر از افراد عادی- توانایی یادگیری 
دارند و قادر هس��تند ك��ه با حداقل حمایت یا بدون هیچگون��ه خدمات حمایتی در 
جامع��ه زندگی كنند. بر روی مداخله  زود هنگام تاكید زیادی می ش��ود، زیرا ثابت 
ش��ده اس��ت كه هر چه زودتر تشخیص داده ش��ود كه فردی دارای كم توانی ذهنی 
است و  برنامه های مناسب شروع شود، این افراد برای داشتن یک زندگی معنی دار 
آماده خواهند شد.در جامعه، از توانایی و قابلیت بیش��تری برخوردار می شوند و برای داشتن یک شغل 

از آن پیشگیری كرد.5. ما نمی دانیم كه چه چیزی منجر به كم توانی ذهنی می شود و نمی توان 
- واقعیت این اس��ت كه كم توانی ذهنی ناش��ی از عواملی است كه به رشد مغز قبل 
یا حین تولد یا در دوران اولیه كودكی آس��یب می رس��اند. بیش از 250 عامل كشف 
ش��ده اند ولی ای��ن تعداد عوامل مس��ئول تنها یک چهارم از علل ك��م توانی ذهنی 
هستند. شناخته شده ترین این عوامل عبارتند از : سرخجه در زنان باردار، مننژیت، 
توكسوپالس��موز، عامل اره��اش)Rh(، و ناهنجاری های كروموزومی مثل نش��انگان 

- استفاده نکردن داروها و الکل در حین بارداری.- بهبود تغذیه در زنان باردار و اطفال .- وجود مراقبت خوب قبل و بعد از تولد برای مادر و كودك.بعضی از راهبردهای پیشگیری عبارتند از:داون، در پاره ای از موارد می توان از كم توانی ذهنی پیشگیری كرد. 
تیروئیدیسم( و فنیل كیتونوریا)PKU(- غربالگ��ری ن��وزادان ب��رای تش��خیص اختالالتی مثل ك��م كاری تیروئی��د )هیپو 

- غربالگری و واكسن مادران برای پیشگیری از اثر عامل ارهاش )Rh(خون .
- اس��تفاده از صندلی های كودك و بستن كمربند صندلی برای جلوگیری از افتادن 

و ضربه به سر.
- غربالگری برای مسمومیت با سرب برای تمام كودكان زیر 5 سال.

باورهای نادرست از کم توانی ذهنی 

باورم کنید لطفا

آینده مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد. راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک 
ژان داوید
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تجهیزات خاص اسکی روی برف كه باهدف كمک كردن به افراد مبتال به قطع نخاع 

و دارای معلولیت های شدید براي  لذت بردن از فعالیت های انجام شده در فضای 

باز ابداع شده  تاثیر بسیاری در زمینه افزایش كیفیت زندگی، در بردارد.

به گفته » مایک میلتنر » مخترع بای اسکی )وسیله ای با دو اسکي(، اختراع وی به 

افراد مبتال به سفت شدگی بافت ها، سوء تغذیه عضالنی، آسیب های وارده به نخاع 

و فلج مغزی این امکان را می دهد كه با سرعت یک اسکی باز دارای بدن توانمند و 

گاهی حتی سریع تر، از یک كوه به پایین اسکی كنند.

كردن  ورزش  از  شاید  كه  معلوالن جسمي،  به  كردن  اسکی  است   معتقد  میلتنر 

بسیار  چیزهای  بیرون،  آن  »در  دریابند  تا  كند  می  كمک  باشند،  داشته  وحشت 

بیشتری وجود دارند« كه آنها می توانند انجام دهند. او از دانستن این مطلب كه 

اختراع وی به افراد معلول كمک می كند تا بر آالم روحی و نقص جسمی خود غلبه 

كنند، احساس رضایت می كند و می گوید:  »وقتی كودكان خردسالی كه دارای 

سندروم داون هستند تالش می كنند تا به طور مستقل روی یک تپه اسکی كنند، 

نوری را می بینم كه در آنها روشن می شود.«

میلتنر در دهه 1980 مربی اسکی معلوالن جسمی بود، بعد از تدریس بیش از یک 

با نیاز  دهه، احساس كرد دچار افسردگی شده است. منطبق كردن ورزش اسکی 

معلوالن جسمي، عالقه او را مجددا احیا كرد.

پایبند  ورزش،  از طریق  معلوالن جسمی  زندگی  كردن  عادی  براي   هنوز  میلتنر 

مانده است. به عنوان مثال، او سیستم نشیمن گاهی را روی قایق ها تعبیه كرده 

است كه به فلج های از گردن و كمر به پایین  این امکان را  می دهد كه در قایق 

های پارویی سوار شوند.

میلتنر در زمستان اسکی كردن را به معلوالن می آموزد. به اعتقاد وی باورنکردنی 

است وقتی كه می بینید یک مرد بالغ كه از گردن به پایین فلج است، شروع به 

گریه كردن می كند چون هرگز فکر نمی كرده كه بتواند با خانواده اش به اسکی 

كردن روی یک تپه برود.

 او اخیرا اسکی كردن را از طریق مؤسسه ورزش های معلوالن ایاالت متحده امریکا، 

كه یک مؤسسه غیرانتفاعی تأسیس شده توسط رزمندگان جنگ ویتنام است، به 

سربازان مجروح شده در درگیری های عراق وافغانستان می آموزد.

این  به  بلکه  نبود،  یا سود رسانی آن  برای میلتنر فروش  بای اسکی  دلیل ساخت 

دلیل آن را ساخت كه افراد بسیاری را می دید كه در اسکی كردن در سراشیبی ها 

دچار آسیب دیدگی می شوند. این مسئله كه برخی از نوآموزها كه با اولین تجربه 

ترسناك شان دیگر نمی خواستند به چنین شیب هایی برگردند، او را آزار می داد.

میلتنر مي گوید:»هیچ یک از دانش آموزانی كه ازاین وسیله اسکی دوگانه استفاده 

كرده اند، تجربه ناموفقی نداشته اند. همه كسانی كه از این وسیله اسکی استفاده 

كرده اند تجربه بسیار بهتری را، در مقایسه با انواع دیگر وسایل اسکی داشته اند.

میلتنر می توانست اختراعش را به ثبت برساند اما تصمیم گرفت كه این كار را نکند. 

زیرا وی از ناحیه رقبا نگرانی ندارد. او معتقد است كه اگر كسی بتواند وسیله ای 

بهتر و ارزانتر )از بای اسکي( بسازد، مرحبا بر او.

در واقع، دو شركت دیگر اكنون اسکی های مشابهی را می سازند. 

هزینه باالی تولید بای اسکی ها به دلیل زمان و تجهیزات ویژه مورد نیاز، جلوی 

رقابت جدی را می گیرد. به گفته میلتنر قیمت بای اسکی برای مصرف كنندگان 

اسکی كمتر  بای  قیمت  است كه  این  او مي گوید:»آرزوی من  است.  3500 دالر 
باشد.« 

باز روی وسیله ای كه به یک  این است كه اسکی  بای اسکی مستلزم  از  استفاده 

شاسی سوار شده بر روی دو اسکی طراحی شده به شکلی منحصر به فرد، بنشیند. 

پای  پایینی  قسمت  از  محافظت  برای  پایي،  سینی  یک سکوی  شامل  اسکی  بای 

اسکی باز، و فرمانی كه به اسکی باز كمک می كند تا جهت و سرعت را كنترل كند، 

است. این وسیله دارای یک سیستم تخلیه اضطراری است كه امکان بیرون آمدن 

اسکی باز از این وسیله را در صورت وقوع نقص در كاركرد باالبر صندلی فراهم می 
كند.

میلتنر ساختن یک »سوار كننده خودكار« بای اسکی را در نظر دارد كه به معلوالن 

جسمی این امکان را می دهد كه بدون كمک دیگران روی باالبر صندلی نشسته یا 

از روی آن پیاده شوند. او  به مبتکران جوان توصیه مي كند كه اگر ایده ای دارید 

كه آن را دوست دارید، به دیگران اجازه ندهید به شما بگویند كه نمی توانید آن را 

انجام دهید. من می گویم كه با تمام نیرو با رؤیای خود به سمت جلو حركت كنید.

بای اسکی ، 
افزایش روحیه 
و امید به 
زندگی 

موفقیت به دوتالش نیاز دارد :

1- تالش ذهنی 2- تالش جسمی
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در سایه ی 
مرگ

او شکر گزار است. به خاطر دست و پایی كه بی حركت 
روی تخت افتاده اند. به خاطر چش��م هایی كه آسمان 
را از پش��ت دیوارهای همیشگی اتاق می بینند و گوش 
هایی كه با آن صدای پرس��تار ب��ی حوصله اش را می 
ش��نود. او برای جرعه آبی كه می نوش��د و هر قاش��ق 

سوپی كه می بلعد، خدا را شکر می كند. 

همه ما داس��تان های مهیجی را خوانده ایم كه در آن 
قهرمان، زم��ان خاص و محدودی ب��رای زندگی دارد. 
گاهی اوقات این زمان به مدت یک س��ال است و گاهی 
اوقات به كوتاهی 24 س��اعت. چنین داستان هایی فکر 
م��ا را به كار می اندازد و از خودمان می پرس��یم تحت 
ش��رایط مش��ابه چه باید كرد. چه وقایع��ی، چه تجربه 
هایی، چ��ه ارتباط هایی باید در آن س��اعت های آخر 
جمع كنیم؟ مانند انس��ان های فانی، چه شادی هایی 

باید در مرور گذشته پیدا كنیم و چه تاسف هایی؟
گاه��ی اوقات فکر می كنم چه خوب اس��ت این كه هر 
روز به گونه ای زندگی كنیم كه گویی فردا باید بمیریم. 
چنین نگرش��ی به وضوح ب��ر ارزش های زندگی تاكید 
می كند. هر روز باید با مهربانی، شور و شوق و اشتیاق 
به ش��ناخت و درك، زندگی كنیم كه اغلب این فرصت 
از دست می رود. معموال می گویند كسانی كه در سایه 
مرگ زندگی می كنند در هر كاری كه انجام می دهند، 
شیرینی لذت بخش��ی به وجود می آورند. به هر حال، 
اكث��ر ما زندگ��ی را حق خود می دانی��م و آگاهیم كه 

روزی بای��د بمیریم. اما معموال آن 
روز را در آینده خیلی دور ترس��یم 
می كنیم. هنگامی كه در س��المت 
و ش��ادابی هس��تیم ، مرگ تقریبا 
باور نکردنی اس��ت و ب��ه ندرت به 
مرگ فکرم��ی كنیم. )بخش��ی از 
كتاب س��ه روز برای دیدن نوشته 

ی هلن كلر(
وقتی اف��رادی را می بینید كه بی 
توجه به توانایی خود روزگارش��ان 
را س��پری می كنند، ب��ا خود می 
اندیش��ید آنها یقینا ق��در زندگی 
خ��ود را نم��ی دانن��د و الیق این 
نعمت بزرگ نیستند. در حالی كه 
شما مجبورید روی تخت خود دراز 
بکشید و كس��ی برای آنکه بدنتان 
زخم نش��ود هر چند ساعت جا به 
جایت��ان كند، افرادی هس��تند كه 
آزادانه به هر جایی كه می خواهند 

م��ی روند و وقتی به خان��ه باز می گردند از 
خس��تگی و گرمای هوا شکایت می كنند و 
برای  تمام آن هیجان و تحركی كه شما در 
آرزویش هستید، اهمیتی قائل نمی شوند. 
با خ��ود فکر می كنی��د، آیا لیاقت ش��ما 
برای زندگی كردن بیش��تر از آنها نیست؟ 
آیا عادالنه اس��ت كه س��همتان از زندگی 
خوابی��دن روی این تخت و نگاه كردن به 
ترك های سقف باشد؟ معموال در چنین 
لحظاتی اس��ت كه در اصل زندگی شک 
می كنید. به این فکر می كنید كه اصال 
این زندگی را می خواهید یا ترجیح می 

دهید، نباشید و بیشتر از این عذاب نکشید. 
زیاد زیس��تن كمابی��ش آرزوي همه اس��ت، اما خوب 

زیستن آرمان یک عده معدود
ش��ما مجبور نیس��تید به گونه ای زندگی كنید كه هر 
روزش فرقی با روز قبل ندارد. و این این تفکر است كه 
باعث شده تعداد زیادی از افرادی كه بیماری العالجی 
دارند و یا به دلیل معلولیت شدید از لذت های زندگی 
باز مانده اند، به دنبال خالصی از این دنیا باشند. برخی 
از این افراد به دنبال تصویب قانونی هس��تند كه به آنها 
اج��ازه دهد در كمال آرامش و با احترام به زندگی خود 
پایان دهند. افراد زیادی نیز برای پایان دادن به زندگی 
مش��قت بار خود به كشورهایی مس��افرت می كنند تا 

سفر خود به این دنیا را به انتها برسانند. كشورهایی 

كه ب��ا تصویب این قانون موافقت نمی كنند، مهمترین 
دلیل خود را فش��اری می دانند كه بعد از تصویب این 
قانون بر قشر آس��یب پذیر جامعه وارد می شود. وقتی 
انتخاب م��رگ و زندگی در اختیار خود فرد باش��د، او 
ك��ه همواره خود را باعث زحمت دیگ��ران می پندارد، 
برای اتم��ام رنج دیگران عالقه به ادامه ی زندگی خود 

را نفی می كند. 
گذش��ته از مسائل دینی كه یکی از عوامل بازدارنده ی 
اوتانازی اس��ت، میلی در انسان وجود دارد كه قوی تر 
از همه ی امیال اوس��ت. میل به زندگی و امید به بهتر 
شدن شرایط در زمانی كه بدترین اتفاقات ممکن است 
روی دهد. حتی كسی كه دیدگاه دینی ندارد و منتظر 
ش��فا و معجزه از س��وی پروردگار 
نیست. در عمق دل خود امیدی را 

برای بهبودی حس می كند. 
از زاویه دیگر، افرادی كه نسبت به 
زندگی نا امید شده و دیگر تمایلی 
ب��رای آن ندارن��د، ش��اید اگ��ر در 
شرایطی بهتر و با امکاناتی زندگی 
كنند ك��ه زحمتی برای س��ایرین 
نداشته و آن ها را به زندگی عادی 
باز گرداند، نس��بت به اتمام زندگی 
خ��ود، تردی��د كنند. آیا شایس��ته 
نیس��ت به ج��ای تصوی��ب قانون 
اوتانازی، قوانینی مطرح ش��ود كه 
از افراد آس��یب پذیر حمایت های 

بیشتری به عمل آورد؟ 

نفیسه قدوسی

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید. 
کنفوسيوس 50

پس��ر و پدری داش��تند در كوه قدم می زدند كه ناگهان پای پسر به سنگی گیر كرد به زمین افتاد 
و داد كشید: 

آ آ آ ی ی ی!!
صدایی از دور دست آمد: آ آ آ ی ی ی!!

پسرك با كنجکاوی فریاد زد: كی هستی؟
پاسخ شنید:كی هستی؟

پسرك خشمگین شد و فریاد زد: ترسو!
باز پاسخ شنید: ترسو!

پسرك با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟
پدر لبخندی زد و گفت: پسرم توجه كن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!

صدا پاسخ داد:تو یک قهرمان هستی!
پس��رك باز بیش��تر تعجب كرد.پدرش توضیح داد:مردم می گویند كه این انعکاس كوه است ولی 
این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی كه بگویی یا انجام دهی زندگی عینآ به تو جواب 

می دهد.
اگر عشق را بخواهی عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی آن را 

حتمآ به دست خواهی آورد.هر چیزی را كه بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد. 
)کتاب لیاقت عشق(
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ترجمه: نفیسه قدوسی

آی�زاک دیوی�د نویس�نده و موس�یقی دان 
پرتلن�دی، در زمین�ه روانشناس�ی ک�ودک 
از  را  خ�اق  نویس�ندگی  م�درک  معل�ول، 

دانشگاه میشیگان دریافت کرده است.
 متنی که مي خوانید  به بررس�ی مشکات 
کودک معلول در خانواده، جامعه و مدرسه 

پرداخته است.
  

ك��ودكان معل��ول به حمای��ت خان��واده و جامعه 
نیازمندند. انواع مختلف��ی از معلولیت وجود دارد 
ك��ه روی ك��ودكان تاثیر م��ی گ��ذارد. از ناتوانی 
كوچکی در اعضای بدن و مش��کالت ذهنی گرفته 
تا ناتوان��ی های عمیق. اینکه معلولیت چطور یک 
ك��ودك را تحت تاثیر قرار م��ی دهد فقط به نوع 
ناتوان��ی كودك بس��تگی ندارد بلک��ه به اخالق و 
سرشت خود كودك و درجه  حمایتی كه خانواده 
و جامعه از او دارند نیز مرتبط اس��ت.  در صورتی 
كه كودك ش��ما در مدرس��ه ع��ادی تحصیل می 

كند، توجه به این نکات الزم است.
خجالت و نا امنی

به ج��ز كودكانی كه معلولیت های ش��دید دارند 
باقی كودكان معلول می توانند خود را با كودكان 

سالم منطبق كرده و با آنها تعامل داشته باشند.
 بعض��ی اوق��ات، نوع فکر و احساس��ی كه كودك 
نس��بت به معلولیتش دارد می توان��د در زندگی 
اجتماعی او تاثیر بیش��تری از ن��وع معلولیت اش  
داش��ته باش��د. اگر بتواند ناتوانی خود را پذیرفته 
و ب��ه كم��ک حمایت ه��ای خانواده ب��ا آن كنار 
بیاید، هیچ گاه از دیدگاه نادرس��ت جامعه نسبت 
به معلولیت آس��یب نخواهد دی��د. اگر كودكی از 
معلولی��ت خود شرمس��ار باش��د، دوس��ت یابی و 
برقراری روابط اجتماعی با دیگران برایش بس��یار 

دشوار خواهد بود.
 اگ��ر والدین كودك معلول از ناتوانی فرزندش��ان 
خجالت زده باشند، این احساس موجب می شود 
احساس شرمس��اری كودك افزایش یافته و عزت 
نفس او به ش��دت كاهش یاب��د. كودكی كه عزت 

نفس خود را از دس��ت ده��د در دنیای پیرامونش 
احس��اس نا امنی می كند و این حس عدم امنیت 
موجب می ش��ود كه او نتواند به همس��االن خود 
نزدیک ش��ده و در صورت نیاز از دیگران تقاضای 

كمک كند.      
مشکالت یادگیری

ان��واع مختلف��ی از معلولیت ها وج��ود دارند كه 
بر یادگی��ری كودك تاثیر م��ی گذارند. تاخیر در 
پردازش اطالعات، عقب ماندگی ذهنی، نابینایی، 
ناش��نوایی و معلولی��ت ه��ای دیگ��ر م��ی توانند 
مشکالتی را در خواندن، شنیدن و گاهی دشواری 
درك دروس به همراه داش��ته باشند.  برای غلبه 
بر این مشکالت، دانش آموزان معلول به امکاناتی 
متناسب با نوع معلولیت شان نیازمندند. به عنوان 
مثال كودكانی كه با مش��کالت كم بینایی و نارسا 
خوانی مواجهند به ابزاری نیاز دارند كه دروس را  

به متون شنیداری تبدیل كند.
از حجم دروس ك��ودكان كم توان ذهنی نیز باید 
تا حد امکان كاسته ش��ده و مدت امتحان و ارائه  

تکالیف شان افزایش پیدا كند. 
سرخوردگی تحصیلی

معلولی��ت زمان��ی موجب س��رخوردگی تحصیلی 
دان��ش آم��وز ناتوان می ش��ود كه او خ��ود را در 
كاره��ای عمل��ی و نظ��ری ضعی��ف ت��ر از دیگر 
ش��اگردان می پندارد. دانش آم��وزان معلول باید 
بیشتر از سایر دانش آموزان برای فراگیری دروس 
و انجام تکالیف ش��ان تالش كنند. گاهی معلمان 
وق��ت كافی را در اختیار دان��ش آموز معلول قرار 
نمی دهند و این بی توجهی موجب می ش��ود كه 
دانش آموز احس��اس كند توانایی فراگیری چیزی 
را ندارد. در برخی موارد حس ناتوانی در فراگیری 
مطالب درس��ی، باعث می شود كه كودك معلول 
تحصی��ل را رها كرده و ی��ا به عضویت گروه هایی 
درآید كه برای درس خواندن ارزشی قائل نیستند 
و گاهی ممکن اس��ت رفتار های نادرستی از این 
گ��روه یاد بگیرد. دانش آموزان معلول به همراهی 
والدی��ن، مدرس��ه و گ��روه همس��االن در مراحل 

تحصیل��ی نیازمندند. تا بتوانند خود را به س��طح 
پای��ه تحصیلی كه در آن هس��تند و س��ایر دانش 

آموزان برسانند. 
قلدری

بعضی از دانش آموزانی كه نظر جس��می قوی تر 
از همس��االن خود هستند و به س��ایرین زور می 
گویند، ممکن اس��ت هم كالس��ی معلول خود را 
بیش��تر از س��ایرین مورد آزار قرار دهن��د. آنها با 
كالم خ��ود كودك معل��ول را آزرده خاطر كرده و 
حتی ممکن اس��ت از خش��ونت فیزیکی نیز برای 
آزردن وی اس��تفاده كنن��د. والدی��ن باید كودك 
خ��ود را در ای��ن زمین��ه حمایت كنن��د و به وی 
اطمین��ان بدهند كه جل��وی آزار آن كودك قلدر 
را خواهن��د گرف��ت. هرچند كه ثاب��ت كردن این 
موضوع برای اولیای مدرس��ه كار دش��واری است. 
ولی اهمیت این موضوع تا حدی است كه موجب 
عدم تمایل كودكان معلول برای رفتن به مدرس��ه 
و حتی گاهی ترس در برقراری ارتباط با س��ایرین 
می ش��ود. بهتر اس��ت در صورت مشاهده  چنین 
مواردی به مشاور مدرسه مراجعه كرده و موضوع 
را قبل از در میان گذاشتن با مدیر یا ناظم مدرسه 

به اطالع وی برسانید.

راه کارهایی برای دانش آموزان معلول

مدارس و مشکالت تحصیلی دانش آموزان معلول

دانایی توانایی به بار می آورد و دانش 
دل کهن ساالن را جوان می سازد.
 فردوسی
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روند آموزش کودکان برای اس�تفاده 
از توالت را می توان یکی از خس�ته 
کننده ترین آموزش ها دانس�ت. این 
م�ورد  به ویژه اگ�ر در مورد کودکان  
ناتوان باشد، بسیار سخت تر خواهد 

بود.
پروتکل ه��ای زیردر مورد اف��راد معلول 
در تمام س��نین مطرح شده و با موفقیت 

همراه بوده است.
ع��الوه ب��ر دانس��تن پروتکل ه��ای زیر، 
اگر ك��ودك قادر ب��ه مش��اهده دیگران 
دراس��تفاده از توال��ت باش��د، فراگی��ری 

برایش ساده تر خواهد شد. 
عوام��ل عم��ده ای در موفقی��ت آموزش 
برنام��ه )toileting( موثر اس��ت. برای 
تعیین زمان بندی مناسب كودك سندرم 
داون، باید به مدت حداقل 2-3روز، زمان 
توالت كودك در نظر گرفته ش��ود تا داده 

های درست وهماهنگی گردآوری شود.
داده های ما در این برنامه در مورد اغلب 
ك��ودكان س��ندرم داون همخوانی دارد . 
ش��ما برای این كار، ه��ر 20-30 دقیقه 
چک شلوار خش��ک را انجام دهید. بهتر 
اس��ت ازپوش��کی كه نوار تغییر رنگ، در 
زم��ان احس��اس رطوبت دارد، اس��تفاده 
كنید. مراقبت های ویژه خود را بنویسید، 
به خصوص زمان مشخصی كه كودك در 
هر روز مدفوع می كند. بیش��تر كودكان، 
زم��ان ثابتی برای ای��ن كار دارند كه در 
كودكان س��ندرم داون هم همین صدق 

مي كند.
 پ��س از 2-3روز، از داده ه��ای جم��ع 
آوری شده، به زمان متوسط توالت رفتن 

كودك، خواهید رسید.
 م��ی توانید دقایق بی��داری كودك را بر 
تع��داد دفعاتی كه توالت كرده، تقس��یم 
كنید و به یک زمان ثابت برس��ید. برنامه 
ش��ما مجموعه ای می ش��ود تا به عنوان 
ی��ک قاعده كل��ی، برای نی��از كودك به 

توالت مورد بهره برداری قرار گیرد.
 به طور متوسط اغلب كودكان برای ادرار، 
دو برابر بزرگساالن نیاز به توالت دارند و 
این رقم چند برابر دفع مدفوع آنها است. 
به دلیل یبوست رایج در كودكان سندرم 
داون، ممکن اس��ت دفع��ات دفع مدفوع 
بیش��تر از حد معمول باش��د. این موجب 
نگرانی نیست. به طور مثال می توانید هر 
یک ساعت، یکبار او را برای ادرار و هر دو 
س��اعت او را برای مدفوع به توالت ببرید. 
زمانی كه برای مدفوع در توالت می مانید 

نیز دوبرابر زمان ادرار است.

قبل از ش��روع برنامه، توالت را به كودك 
نش��ان دهید و طریق اس��تفاده از آن را 
برای او توضیح دهید. سعی كنید ارتباط 
مناسبی بین كودك و توالت برقرار كنید 

تا بتوانید تسلط او را به دست آورید.
 توالت، نباید تبدیل به تبعیدگاه یا محل 
تنبیه شود. كودك از قبل نباید نسبت به 
این مکان احس��اس ترس و ناامنی داشته 

باشد .
مهم است كه توالت محل سرگرم كننده 
ای ب��رای ك��ودك باش��د . باید اس��باب 
بازی ه��ا و كت��اب های خ��اص و مورد 
عالق��ه  ك��ودك را درآنجا ق��رار دهید و 
فق��ط هنگام��ی ك��ه ك��ودك در توالت 
نشس��ته اس��ت به آن وس��ایل س��رگرم 
كننده، دسترسی داشته باشد. همچنین 
موسیقی شاد و سرزنده بسیار مفید است. 
باید كودك برای استفاده از توالت ذوق و 
نشاط داشته باشد. تعریف داستان مهیج 
یا برنامه ریزی برای س��اعت های بعدی 

كودك می تواند اشتیاق او را برانگیزد .
 وقت��ی كه از كودك س��ندرم داون، می 
خواهید در توالت بنش��یند، نیروی بدنی 
و انرژی روحی ن��دارد. تجربه ثابت كرده 
اس��ت كه او نیاز به ان��رژی مثبت بدون 
اجب��ار دارد. اگر ك��ودك نمی خواهد در 
توالت بنش��یند، آنج��ا را ترك و در زمان 
بعدی ادرار كردن او، دوباره س��عی كنید. 
همچنین س��اعت طوالنی او را در توالت 
قرار ندهید. برای او زمان 6 الی 7 دقیقه 

ای در نظر بگیرید.
اگر فرزند شما به محض رسیدن به توالت 
ادرار كرد، به طور ش��فاهی او را تش��ویق 
كنی��د. به صورت گفتاری او را س��تایش 
كنید. معموال این عمل در اغلب كودكان 
رایج اس��ت و نوعی تفریح یا ش��یطنت یا 
بازی محس��وب می ش��ود . وقتی اولین 
بار كودك به درس��تی این عمل را انجام 
داد او را در آغ��وش بگیری��د و جایزه  او 
را از مح��ل مخفی توال��ت بیرون آورده و 
در دس��تانش بگذاری��د. مقابل خودش از 
او ب��ه خاطر این عم��ل تعریف كنید و از 

اطرافیان بخواهید او را ستایش كنند.
ب��رای دفعات بعدی م��ی توانید از جایزه  
خوراكی اس��تفاده كنی��د . در جایی دور 
از دس��ترس، در توالت ظرف ش��کالت یا 
خوراك��ی مورد عالقه  او را پنهان كنید و 
هر بار كه موفق ش��د، از داخل آن جایزه 

را به او بدهید.
اگر كودك به درستی عمل را انجام نداد 
ی��ا از توالت كردن س��رباز زد، او را دعوا 

یا تنبیه نکنی��د، در دفعات اولیه با لحن 
محبت آمیز به او یادآوری كنید، باید در 
توالت كارش را انجام دهد. در دفعات بعد 
یا زمان��ی كه حس كردید او لجبازی می 
كند فق��ط در گفتار آرام، خیلی كم او را 
سرزنش كنید و همچنین یادآوری كنید 
ك��ه جایزه نم��ی گیرد. در زم��ان بعدی 
توال��ت رفتن، بدون آنکه ب��ار  قبل را به 
خاط��رش بیاورید، با حالت تفریح و بازی 

او را به سمت توالت راهنمایی كنید.
بعض��ی از ك��ودكان از توال��ت فرنگی یا 
داخلی می ترس��ند. می توانید از درهای 
كوچک��ی كه روی توالت قرار می گیرد یا 
لگن كودك استفاده كنید. اگر مجبور به 
اس��تفاده از لگن هس��تید، هرگز لگن را 
داخل اتاق نیاورید. كودك باید بداند كه 
توالت محیط خ��اص خود را دارد و نمی 
تواند این كار را در هر جایی انجام دهد. 
لگن را در توالت قرار دهید و برای كودك 
توضیح دهید به چه دلیلی او از سرویس 
اصلی استفاده نمی كند. به خاطر داشته 
باش��ید تجربه های اولیه كودك بس��یار 
مهم اس��ت و م��ی تواند تاثی��ر مثبت یا 

منفی طوالنی مدتی را داشته باشد.
یک��ی از تغییرات��ی كه می��زان موفقیت 
ك��ودك را در اس��تفاده از توالت افزایش 
می دهد، تغیی��ر 15 تا 20 دقیقه ای در 
پایه »داده« است . به طور مثال اگر طبق 
زمان بندی »داده«، باید كودك را ساعت 
4 به توالت ببری��د، 15 دقیقه زودتر این 
كار را انجام دهید. فاصله  هر ادرار تا ادرار 
بع��دی در بین كودكان از 20 دقیقه تا 2 
ساعت متفاوت است. همچینین دقت در 
خوراك روزانه و نوشیدن مایعات كودك، 
به شما كمک می كند تا كمتر دچار خطا 
ش��وید. به طور متوس��ط 30 دقیقه تا 1 
س��اعت بعد از نوشیدن مایعات او نیاز به 

توالت دارد.
بعد از مرحله درك، توقع مس��تقل عمل 
كردن كودك سندرم داون در استفاده از 
توالت را برای مدت طوالنی كنار بگذارید.

من با روش جایزه و تعریف داستان، عمل 
كردم. این عادت از هر در س��خنی گفتن 
در توالت، هنوز هم در پسرم ادامه دارد.

منبع: وبالگ برگ گل

آموزش استفاده از توالت به كودكان  سندرم داون

یادم دهید!

دانایان روشندل می دانند که دوران زندگی دراز نیست، 
تن آدمی از این جهان است و روان از سرای دیگر.

 بزرگمهر بختگان
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معرفی معلولیتها
عقب ماندگی ذهنی )Mental Retardation( اختاللی 
اس�ت که با عملکرد هوش�ی زیر حد طبیعی و اختالل در 
مهارت های انطباقی در س�ن زیر 18 س�ال مش�خص می 
ش�ود. منظور از مهارت های انطباقی انجام کارهای است 
که در هر سن خاص به طور معمول از فرد انتظار می رود.

 رابینس�ون علل عقب ماندگ�ي ذهني را به چهار گروه به 
شرح زیر تقسیم کرده اند:

عوامل ارثي
حوادث دوران بارداري

حوادث حین زایمان و بعد از تولد
عوامل محیطي، اجتماعي و فرهنگي

عوامل محیطي بس��یاري در هوش و س��ازگاري همه كودكان از 
جمله كودكان عقب مانده ذهني تاثیر دارد. این عوامل ش��امل 
فقر، تغذی��ه، ناپایداري خانواده، وضعی��ت اقتصادي � اجتماعي 
نامناس��ب، محرومیت ه��اي فرهنگي و اس��ترس هاي مکرر در 

محیط زندگي كودك است.
 عدم ارائه تسهیالت و برنامه هاي آموزش و پرورش كه معموالً 
بر اثر فقر رخ می دهد، از جمله عواملي است كه در ركود هوشي 
كودكان مؤثر اس��ت. فقدان تحریکات محیطي مناس��ب موجب 
مي ش��ود كه كودك انگیزه ه��اي الزم در تحرك، تالش، تفکر 
وكس��ب تجارب تازه كه در پرورش رش��د هوشي كودك بسیار 

مهم است نداشته باشد.
 همچنین وجود خانواده ها و محیط هاي مضطرب و پرتش��نج 

و حضور والدین پرخاشگر نیز این وضعیت را تشدید می كند.
عقب ماندگي ذهني بر اس��اس میزان بهره هوش��ي از خفیف تا 
بسیار شدید) عمیق(  تعیین گشته و براساس شدت عالئم طبقه 
بندي مي ش��ود. قدیمي ترین طبقه بندي از عقب ماندگي 

ذهني بر اساس شدت عالیم مرضي است:
»كانا« با هوشبهر 30 - 0 

»كالیو« با هوشبهر 50 - 30
»كودن« با هوشبهر 70 - 50

طبقه بندي از نظر پزشکي
عق��ب ماندگ��ي اولیه)ارثي( ك��ه حدود 30 ت��ا40 درصد عقب 

ماندگي هاي ذهني را تشکیل مي دهند.
عقب ماندگي ثانویه

طبقه بندي از لحاظ آموزشي
 عقب مانده ذهني آموزش پذیر 70 - 50

عقب مانده ذهني تربیت پذیر 50 - 25
عقب مانده ذهني حمایت پذیر 25 - به پایین

جدیدترین تقسیم بندي مربوط به چهارمین طبقه بندي 
 )DSM IV(راهنماي آماري و تشخیصي اختالالت روانی

است، که به شرح زیر است:
عقب ماندگي ذهني خفیف 

عقب ماندگي ذهني متوسط 
عقب ماندگي ذهني شدید 

عقب ماندگي ذهني عمیق  
عقب ماندگي ذهني با شدت غیراختصاصي

وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان

ذهنم عقب  مانده است؟!!

یا به اندازه آرزوهایت بزرگ شو یا به اندازه 
بزرگیت آرزو کن. 
شکسپير
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1. کم توانی ذهنی همان »بیماری« روانی است
- در افراد كم توانی ذهنی، رشد ذهنی در سطحی پایین تر از حد متوسط است. افراد 
دارای كم توانی ذهنی ممکن اس��ت مشکالتی در یادگیری و در سازگاری اجتماعی 
داش��ته باشند. ولی آنها می توانند با مداخله و آموزش مناسب، زندگی رضایت بخش 

و مفیدی در جامعه داشته باشند.
2. کم توانی ذهنی یک بیماری مسری است

- واقعیت آن است كه كم توانی ذهنی یک بیماری نیست و بنابراین مسری نیز نمی 
تواند باشد. كم توانی ذهنی وضعیتی است كه به علت تغییر یا آسیبی كه بر روی مغز 

یا سیستم عصبی در حال رشد می گذارد، فرد را تحت تاثیر قرار می دهد.
3. اف�رادی ک�ه دارای کم توانی ذهنی ش�دید و عمیق هس�تند، برای حفظ 

امنیت خود و جامعه باید در مراکز خاصی نگهداری شوند.
- ب��ر خ��الف این تفکر، تالش های��ی كه براي  آموزش های نظ��ام مند انجام گرفته 
ان��د، ثابت كرده اند ك��ه اكثر افراد با كم توانی ذهنی ش��دید و عمیق نیز می توانند 
یاد بگیرند نیازهای اولیه خود را بر طرف  كنند. بس��یاری از آنها می توانند كارهای 
روزمره و ش��خصی خود را با كمک دیگران انجام دهند. بنابراین می توانند خودشان 

را با الگوهای طبیعی زندگی وفق دهند.
 ثابت ش��ده اس��ت كه كارآمدترین محیط برای یادگیری و رشد تمام افراد محیطی 
است كه در داخل خود جامعه است و فضایی مشابه فضای خانواده از نظر مراقبت و 

پرورش بر آن حاكم است.

4. آموزش های تحصیلی و شغلی کمکی به افرادی که دارای کم توانی ذهنی 
هستند، نمی کنند.

- اكثر افراد دارای كم توانی ذهنی - هرچند كندتر از افراد عادی- توانایی یادگیری 
دارند و قادر هس��تند ك��ه با حداقل حمایت یا بدون هیچگون��ه خدمات حمایتی در 
جامع��ه زندگی كنند. بر روی مداخله  زود هنگام تاكید زیادی می ش��ود، زیرا ثابت 
ش��ده اس��ت كه هر چه زودتر تشخیص داده ش��ود كه فردی دارای كم توانی ذهنی 
است و  برنامه های مناسب شروع شود، این افراد برای داشتن یک زندگی معنی دار 
در جامعه، از توانایی و قابلیت بیش��تری برخوردار می شوند و برای داشتن یک شغل 

آماده خواهند شد.
5. ما نمی دانیم که چه چیزی منجر به کم توانی ذهنی می شود و نمی توان 

از آن پیشگیری کرد.
- واقعیت این اس��ت كه كم توانی ذهنی ناش��ی از عواملی است كه به رشد مغز قبل 
یا حین تولد یا در دوران اولیه كودكی آس��یب می رس��اند. بیش از 250 عامل كشف 
ش��ده اند ولی ای��ن تعداد عوامل مس��ئول تنها یک چهارم از علل ك��م توانی ذهنی 
هستند. شناخته شده ترین این عوامل عبارتند از : سرخجه در زنان باردار، مننژیت، 
توكسوپالس��موز، عامل اره��اش)Rh(، و ناهنجاری های كروموزومی مثل نش��انگان 

داون، در پاره ای از موارد می توان از كم توانی ذهنی پیشگیری كرد. 
بعضی از راهبردهای پیشگیری عبارتند از:

- وجود مراقبت خوب قبل و بعد از تولد برای مادر و كودك.
- بهبود تغذیه در زنان باردار و اطفال .

- استفاده نکردن داروها و الکل در حین بارداری.
- غربالگ��ری ن��وزادان ب��رای تش��خیص اختالالتی مثل ك��م كاری تیروئی��د )هیپو 

)PKU(و فنیل كیتونوریا )تیروئیدیسم
- غربالگری و واكسن مادران برای پیشگیری از اثر عامل ارهاش )Rh(خون .

- اس��تفاده از صندلی های كودك و بستن كمربند صندلی برای جلوگیری از افتادن 
و ضربه به سر.

- غربالگری برای مسمومیت با سرب برای تمام كودكان زیر 5 سال.

راز بزرگ زندگی در شکیبایی است و نباید به خاطر یک 
آینده مبهم زمان حال را بر خود تلخ کرد. 

ژان داوید
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اگر همین حاال سیگار را 
ترک كنید، چه می شود؟

سیگار  ترك  بودن  مشکل  علل  از  یکی  شاید 
مضرات  و  فواید  می شود  تصور  كه  است  این 
ادامه دادن مصرف سیگار خیلی دیر  یا  ترك 
اتفاق می افتد. حتما وقتی به جدول زمانی زیر 

نگاهی كنید، نظرتان عوض می شود. 
فواید ترک سیگار زودرس:

حد  به  بدن  خون  فشار  دقیقه:   20 از  بعد 
كه  خونی  فشار  )افزایش  برمی گردد.  طبیعی 

به خاطر اثرات سیگار باشد(
بعد از 8 ساعت: سطح گاز مونوكسید كربن 
به  اكسیژن  سطح  و  می شود  نصف  خون  در 

مقدار طبیعی باز می گردد.
قلبی  حمله  احتمال  ساعت:   48 از  بعد 
نیکوتین  از  بدنتان  یافت.  خواهد  كاهش 
پاك می شود. حس چشایی و بویایی طبیعی 

می شوند.
می شوند،  شل  نایژه ها  ساعت:   72 از  بعد 

انرژی بیشتری برای انجام كارهایتان خواهید 
داشت.

افزایش  خون  جریان  مقدار  هفته:   2 از  بعد 
پیدا می كند و در طی 19 هفته بعد هم جریان 

خون بهتر خواهد شد.
بعد از 3 تا 9 ماه: سرفه ، خس خس سینه و 
مشکالت تنفسی كم می شوند ، ظرفیت ریه ها 

10 درصد بیشتر می شود.
نصف  قلبی  سکته  احتمال  سال:   1 از  بعد 

می شود.
بعد از 5 سال: احتمال سکته مغزی در شما ، 
درست به اندازه یک فرد غیرسیگاری می شود.

بعد از10 سال: احتمال ابتالی شما به سرطان 
ریه به اندازه یک فرد غیرسیگاری می شود.

در  قلبی  احتمال حمالت   : از 15 سال  بعد 
شما به اندازه یک فرد غیرسیگاری می شود.

ترك  زودرس  اثرات  كه  می بینید  بنابراین 
سیگار كم نیستند. شاید این اطالعات، انگیزه 

شما را برای ترك سیگار بیشتر كند.
Healthbolt : منبع

کندر صمغ درخت خاردار با ارتفاع تقریبی 2 متر است که در نواحی 
نسبتا گرم زمین رشد می کند.

 بهتری��ن نوع كندر، كندری اس��ت كه خالص و تازه و نرم باش��د، ظاهرش 
س��فید و خیلی زود شکسته نشود و درونش حالتی چسبناك، زرد و طالئی 
رنگ باش��د و اگر باز هم نتوانس��تید با این خواص كن��در خوب و خالص را 
شناسایی كنید، می توانید با بردن كبریت یا فندك به داخل مغازه  عطاری 
كمی از آن را آتش بزنید، اگر خوب سوخت یعنی اینکه كندر خالصی است، 
ولی اگر هنگام آتش زدن، به خوبی نسوخت و فقط دود كرد، می توان گفت 
كه كندر واقعی نیس��ت و صمغ صنوبر اس��ت كه فقط هنگام آتش زدن دود 
می كند و از لحاظ س��اختاری و درمانی هیچ ش��باهتی به كندر مرغوب و 

خالص ندارد.
 طبیعت كندر گرم و خش��ک اس��ت اگر آدمی هس��تید كه بدنتان با گرمی  

رابطه  خوبی ندارد سعی كنید زیاد از آن استفاده نکنید. 
یکی از مهمترین خواص كندر، این است كه  تقویت كننده حافظه و مرتفع 
كننده  فراموش��ی و ضعف حافظه اس��ت. اگر كندر را با آب س��رد بخورید، 
اس��هال را بند و اس��تفراغ را قطع می كند. جویدنش مانن��د آدامس لثه را 
محکم می كند و بوی دهان را می زداید. بعضی وقت ها در س��فیدی چشم 
نقطه ای س��رخ و یا كود رنگ پیدا می ش��ود كه آن را طرفه می گویند، اگر 

دود كندر را به چشم دهند آن را برطرف می كند.
 مص��رف كندر به خصوص برای زنان باردار و تأثیر آن بر روی حافظه نوزاد 
از قدیم االیام مورد تأكید بوده اس��ت. با توجه به تحقیقات بر روی بیش از 
100 نفر از مادرانی كه قبل از زایمان به مدت طوالنی )3 الی 4 ماه( از كندر 
اس��تفاده كرده اند معلوم شد كه مصرف بیش از حد آن موجب بیش فعالی 
كودكان آنها ش��ده اما مادرانی كه به مدت 1 ماه یا كمتر از كندر اس��تفاده 

كرده اند كودكانشان بیش فعال نشده و از هوش باالیی برخوردارند.
 به گفته عضو فرهنگس��تان گیاهان دارویی دانش��گاه علوم پزشکی تهران، 
براساس آخرین تحقیقات انجام شده برروی گیاه كندر مشخص شد كه این 

گیاه قابلیت درمان بیماری ناعالج ام اس )M.S( را نیز دارد. 
بهترین راه مصرف كندر این اس��ت كه آنرا كوبیده و هر روز صبح ناشتا یک 
قاش��ق مربا خوری از آن را در یک اس��تکان آب حل كرده و مصرف كنید. 
همچنین اگر طعم تلخ آن آزارتان ندهد، می توانید آنرا در دهان گذاشته و 

به صورت آدامس استفاده كنید.
حبیب اله گلفام

خرمـــــالو

و  پرخاصیت  هاي  میوه  از  یکي  خرمالو 
مفید پاییزي است که سرشار از ویتامین 
توجهي  قابل  داراي  است.  کارتن  و   A
این  نیز  و  است.   -B - C-PP ویتامین 
میوه خوش رنگ و طعم داراي مواد معدني 
مانند کلسیم، گوگرد،  بدن  براي  ضروري 

آهن فسفر منیزیم و پتاسیم است.
منیزیم موجود در خرمالو، مخصوصاً اگر خوب 
اثر  بر  كه  شیمیایي  تغییرات  با  باشد  رسیده 
تابش آفتاب و تغییرات جوي حاصل مي شود 
طراوت  و  شادابي  حفظ  در  موثر  داروي  یک 
خوردگي  چین  و  خشکي  از  و  بوده  پوست 
پوست جلوگیري مي كند و وجود كلسیم در 
تنظیم متابلیسم بدن و رشد اطفال در حفظ 
نیروي بزرگساالن موثر است. آهن موجود در 
خرمالو عنصر اصلي خون سازي و خوشرنگي 
شستشو  و  آور  اشتها  پتاسیم  است.  چهره 

دهنده كلیه و كبد است .
این میوه براي درمان زخم ها آفت دهان، گل 
درد مفید مي باشد و دم كرده برگهاي آن ضد 
سرفه و تب است خرمالو حاوي مقداري قند 
است كه چون این قندها از نوع لوولز و گلوكز 

براي دیابتي ها ضرر ندارد.
پتاسیم و منیزیم در این میوه باعث بهبود كار 
فلب و كاهش چربي و فشار خون مي شود و 
پکتین این میوه چربي خون را پایین مي آورد 

زیرا ژكتین فیبر محلول در آب است.
آنتي  موار  و  فیبر  زیادي  خرمالو حاوي مقدار 
 C ویتامین  و  فنول  تانن،  همچون  اكسیداني 
مهم  خواص  از  غیر  شود  مي  باعث  كه  است 
دیگرش خاصیت ضد سرطاني نیز داشته باشد.

قوه  شدن  كم  از  آن  در  موجود   A ویتامین 
ناخن  و  مو  و  پوست  و شکننده شدن  بینایي 
جلوگیري مي كند و همچنین این میوه براي 
پوست هاي خشک یک ماسک عالي به شمار 

مي رود.
گردآوری: زینب اکبری 

هيچ کس نمی تواند به کارمندان این دوره انگيزه ببخشد بلکه این 
انگيزه می بایست درون خود افراد وجود داشته باشد. 
هرمن کين
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بر اس��اس یک پژوهش تازه در آلمان، دانش��مندان به این 
نتیجه رس��یده ان��د كه زنان بارداری كه زیر فش��ار روحی 

هستند، ناراحتی خود را به جنین منتقل می كنند. 
ای��ن انتقال در فع��ل و انفعاالت  ژنتیک��ی و همچنین در 
رفتار بعدی این كودكان تاثیر می گذارد. دانشمندان برای 
انجام این پژوهش، س��اختار ژن��ی كودكانی را زیر ذره بین 
بردند كه مادرانشان در زمان بارداری قربانی خشونت های 

خانگی بودند. 
دانش��مندان تاكن��ون احتمال می دادند ك��ه بین ناراحتی 
روحی مادران باردار و رفتار فرزندان آن ها رابطه ای وجود 
دارد. ام��ا یافته علمی جدید در این رابطه آن اس��ت كه در 
س��اختار ژن فرزندان این مادران تغییری ایجاد نمی شود، 

بلکه فعل و انفعاالت ژنتیکی آن ها دگرگون می شود.
 ای��ن دانش��مندان نتایج پژوهش خود را در نش��ریه علمی 

Translational Psychiatry  منتشر كردند. 
یکی از این پژوهش��گران معتقد اس��ت ك��ه این كودكان 
در زندگی آینده ش��ان آسیب پذیری بیش��تری در رابطه با 

استرس و بیماری های روحی پیدا می كنند. 
ب��ه گفته آنها  این فرزندان معموال ترس��وتر و از كنجکاوی 
كم��ی برخوردار هس��تند. یکی از دانش��مندان دانش��گاه 
كنستانس می گوید: »بدن مادر به جنین خود خبر می دهد 

ك��ه او در یک محیط خطرناك و تهدیدآمیز بزرگ خواهد 
شد. به همین دلیل این كودكان در شرایط سخت سریع تر 
فرار می كنند یا اینکه س��ریع تر دست به نبرد می زنند. در 
حالی كه كودكان دیگر در همین شرایط ممکن است آرام 
بمانند و در وهله  اول شرایط را وارسی كنند و بسنجند.«

دانشمندان این تغییرات ژنتیکی را در كودكانی در سنین 
بین 10 تا 19 سال یافتند كه مادرانشان در زمان بارداری 
مورد خش��ونت قرار گرفته بودند. محققان برای انجام این 
تحقیق داده های 25 مادر با فرزندانش��ان را بررسی كردند. 
از این 25 مادر، 8 مادر بیان كردند كه در زمان بارداری از 
طرف ش��ریک زندگی خود از لحاظ روحی و جسمی مورد 

خشونت قرار گرفته بودند. 
اما در این مس��ئله همچنان چند پرس��ش بی جواب مانده 
است. یکی این كه شرایط مادر از چه زمانی به بعد قادر به 

تاثیرگذاری روی ژن های كودك است؟
 همچنین اینکه اس��ترس مادر از چه حدی می تواند روی 
جنین تاثیرگذار باش��د؟ دانش��مندان توضیح می دهند كه 
نتایج این پژوهش هنوز نهایی نیست و تاكید می كنند كه 
در آینده تحقیقات بیش��تری در این زمینه انجام خواهند 

داد.

 
»دكتر ف��روزان صالحی« كارش��ناس دفتر بهب��ود تغذیه 
جامعه وزارت بهداش��ت،  درمان و آموزش پزش��کی ضمن 
بیان این مطلب اظهار داش��ت: »وقتی افراد خیلی گرسنه 
بمانن��د و مقدار كم��ی غذا در اختیارش ق��رار گیرد، بدن 
هم��ان مقدار ك��م را به صورت چرب��ی در آورده و ذخیره 
می كند تا اگر در آینده گرس��نه شد بتواند تا مدتی از این 

ذخایر استفاده كند.«
وی افزود: »اگر بدن گرس��نه نگه داش��ته شود برای حفظ 
خ��ودش چربی تولید و ذخیره می كند كه منجر به چاقی 

می شود.«
همچنین نخوردن غذا عالوه بر گرسنگی باعث می شود تا 

قدرت یادگیری كم شود.
دكتر صالحی در ادامه گفت: »چاقی با بس��یاری از بیماری 
ها مثل بیماری های قلبی، دیابت و س��رطان ارتباط دارد 
و افراد چاق بیش��تر در معرض این خطرات هس��تند. پس 
اگر افراد چاق باش��ند نه تنها ظاهرش��ان زیبا نیست بلکه 
از درون ه��م بیم��ار خواهند بود و این بیماری ها س��بب 
می ش��وند زندگی افراد مبتال از روند طبیعی خارج شده و 

مشکالت زیادی به همراه خواهد داشت.«
كارش��ناس دفتر بهبود تغذیه جامعه خاطر نشان كرد: »به 
دلیل این كه علت چاقی دریافت انرژی بیش از حد است، 
اگر افراد بتوانند انرژیی كه بیش از حد بدست آورده اند را 
از دست بدهند، باعث می شود كه چاق نباشند و در واقع 
ورزش از همین طریق، س��بب كم شدن وزن و جلوگیری 

از چاقی می شود.«
ب��ه گفت��ه وی، انجام فعالی��ت بدن��ی و ورزش هایی مثل 
دویدن، دوچرخه س��واری، ش��نا و خوردن غذاها به اندازه 
كافی، سبب می شود افراد همیشه سالم و تندرست بمانند.

گرسنگی بیش از حد باعث 
چاقی می شود

امید، آهستگی و مالیمت زندگی را روشن و شیرین می کند، خشم 
و تیزی مایه رنج و بالست. آهسته رو از عیب جوی می گریزد 
و شرم و آهستگی را دوست می دارد. 
بزرگمهر بختگان

49

اهمیت 
آرامش 
روانی در 
دوران 
بارداری



44

در سایه ی 
مرگ

او شکر گزار اس�ت. به خاطر دست و پایی که بی 
حرکت روی تخت افتاده اند. به خاطر چشم هایی 
که آس�مان را از پش�ت دیوارهای همیشگی اتاق 
م�ی بینند و گوش هایی که با آن صدای پرس�تار 
ب�ی حوصله اش را می ش�نود. او برای جرعه آبی 
که می نوشد و هر قاشق سوپی که می بلعد، خدا 

را شکر می کند. 

همه ما داس��تان های مهیجی را خوانده ایم كه در آن 
قهرمان، زم��ان خاص و محدودی ب��رای زندگی دارد. 
گاهی اوقات این زمان به مدت یک س��ال است و گاهی 
اوقات به كوتاهی 24 س��اعت. چنین داستان هایی فکر 
م��ا را به كار می اندازد و از خودمان می پرس��یم تحت 
ش��رایط مش��ابه چه باید كرد. چه وقایع��ی، چه تجربه 
هایی، چ��ه ارتباط هایی باید در آن س��اعت های آخر 
جمع كنیم؟ مانند انس��ان های فانی، چه شادی هایی 

باید در مرور گذشته پیدا كنیم و چه تاسف هایی؟
گاه��ی اوق��ات فکر می كن��م چه خوب اس��ت این كه 
هر روز ب��ه گونه ای زندگی كنیم ك��ه گویی فردا باید 
بمیریم. چنین نگرش��ی به وضوح بر ارزش های زندگی 
تاكید می كند. هر روز باید با مهربانی، ش��ور و شوق و 
اشتیاق به شناخت و درك، زندگی كنیم كه اغلب این 
فرصت از دس��ت می رود. معموال می گویند كسانی كه 
در س��ایه مرگ زندگی می كنند در هر كاری كه انجام 
می دهند، ش��یرینی لذت بخش��ی به وجود می آورند. 

ب��ه هر ح��ال، اكثر م��ا زندگی را 
حق خود می دانیم و آگاهیم كه 
روزی باید بمیریم. اما معموال آن 
روز را در آینده خیلی دور ترسیم 
می كنیم. هنگامی كه در سالمت 
و شادابی هس��تیم ، مرگ تقریبا 
باور نکردنی اس��ت و به ندرت به 
م��رگ فکرمی كنیم. )بخش��ی از 
كتاب سه روز برای دیدن نوشته 

ی هلن كلر(
وقتی افرادی را می بینید كه بی 
توجه به توانایی خود روزگارشان 
را س��پری می كنند، با خود می 
اندیش��ید آنها یقین��ا قدر زندگی 
خ��ود را نمی دانن��د و الیق این 
نعم��ت بزرگ نیس��تند. در حالی 
ك��ه ش��ما مجبوری��د روی تخت 
خود دراز بکش��ید و كس��ی برای 
آنکه بدنتان زخم نش��ود هر چند 

ساعت جا به جایتان كند، افرادی هستند كه آزادانه به 
ه��ر جایی كه می خواهند می روند و وقتی به خانه باز 
می گردند از خس��تگی و گرمای هوا شکایت می كنند 
و برای  تمام آن هیجان و تحركی كه شما در آرزویش 

هستید، اهمیتی قائل نمی شوند. 
با خود فکر می كنید، آیا لیاقت شما برای زندگی كردن 
بیش��تر از آنها نیست؟ آیا عادالنه است كه سهمتان از 
زندگی خوابیدن روی این تخت و نگاه كردن به ترك 
های سقف باشد؟ معموال در چنین لحظاتی است كه 
در اصل زندگی شک می كنید. به این فکر می كنید 
ك��ه اصال ای��ن زندگی را می خواهی��د یا ترجیح می 

دهید، نباشید و بیشتر از این عذاب نکشید. 
زیاد زیس��تن كمابی��ش آرزوي همه اس��ت، اما خوب 

زیستن آرمان یک عده معدود
ش��ما مجبور نیس��تید به گونه ای زندگی كنید كه هر 
روزش فرقی با روز قبل ندارد. و این این تفکر است كه 
باعث شده تعداد زیادی از افرادی كه بیماری العالجی 
دارند و یا به دلیل معلولیت شدید از لذت های زندگی 
باز مانده اند، به دنبال خالصی از این دنیا باشند. برخی 
از این افراد به دنبال تصویب قانونی هس��تند كه به آنها 
اج��ازه دهد در كمال آرامش و با احترام به زندگی خود 
پایان دهند. افراد زیادی نیز برای پایان دادن به زندگی 
مش��قت بار خود به كشورهایی مس��افرت می كنند تا 

سفر خود به این دنیا را به انتها برسانند. كشورهایی 
كه با تصویب این قانون موافقت نمی كنند، مهمترین 

دلیل خود را فش��اری می دانند كه بعد از تصویب این 
قانون بر قشر آس��یب پذیر جامعه وارد می شود. وقتی 
انتخاب م��رگ و زندگی در اختیار خود فرد باش��د، او 
ك��ه همواره خود را باعث زحمت دیگ��ران می پندارد، 
برای اتم��ام رنج دیگران عالقه به ادامه ی زندگی خود 

را نفی می كند. 
گذش��ته از مسائل دینی كه یکی از عوامل بازدارنده ی 
اوتانازی اس��ت، میلی در انسان وجود دارد كه قوی تر 
از همه ی امیال اوس��ت. میل به زندگی و امید به بهتر 
شدن شرایط در زمانی كه بدترین اتفاقات ممکن است 
روی دهد. حتی كسی كه دیدگاه دینی ندارد و منتظر 
ش��فا و معجزه از س��وی پ��روردگار 
نیس��ت. در عمق دل خود امیدی را 

برای بهبودی حس می كند. 
از زاوی��ه دیگر، افرادی كه نس��بت 
ب��ه زندگ��ی نا امی��د ش��ده و دیگر 
تمایلی برای آن ندارند، شاید اگر در 
ش��رایطی بهتر و با امکاناتی زندگی 
كنن��د كه زحمت��ی برای س��ایرین 
نداش��ته و آن ها را به زندگی عادی 
باز گرداند، نس��بت به اتمام زندگی 
خ��ود، تردید كنن��د. آیا شایس��ته 
نیس��ت ب��ه ج��ای تصوی��ب قانون 
اوتان��ازی، قوانینی مطرح ش��ود كه 
از افراد آس��یب پذی��ر حمایت های 

بیشتری به عمل آورد؟ 

نفیسه قدوسی

به جای آنکه به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید. 
کنفوسيوس 50

پس��ر و پدری داش��تند در كوه قدم می زدند كه ناگهان پای پسر به سنگی گیر كرد به زمین افتاد 
و داد كشید: 

آ آ آ ی ی ی!!
صدایی از دور دست آمد: آ آ آ ی ی ی!!

پسرك با كنجکاوی فریاد زد: كی هستی؟
پاسخ شنید:كی هستی؟

پسرك خشمگین شد و فریاد زد: ترسو!
باز پاسخ شنید: ترسو!

پسرك با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟
پدر لبخندی زد و گفت: پسرم توجه كن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی!

صدا پاسخ داد:تو یک قهرمان هستی!
پس��رك باز بیش��تر تعجب كرد.پدرش توضیح داد:مردم می گویند كه این انعکاس كوه است ولی 
این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی كه بگویی یا انجام دهی زندگی عینآ به تو جواب 

می دهد.
اگر عشق را بخواهی عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی آن را 

حتمآ به دست خواهی آورد.هر چیزی را كه بخواهی زندگی همان را به تو خواهد داد. 
)کتاب لیاقت عشق(
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پنج�اه س�ال طول کش�ید اما  آهس�ته آهس�ته 
»دیوید اس�تیوارت« بینایی اش را از دس�ت داد. 
دیوید -اس�تیوارت مدیر اجرایی رادیوی ملی در 
واش�نگتن دی سی، از جوانی مبتال به یک بیماری 

ارثی به نام »رتینیت پیگمنتوزا« بود.
 رتینتیت پیگمنتوزا، یک بیماری ژنتیکی اس�ت. 
مبتالی�ان به آن در مراحل اولیه دچار ش�ب کوری 
می شوند و در مرحله بعد متوجه می شوند که دید 
قس�مت های محیطی می�دان بینایی را از دس�ت 

داده اند و اصطالحا دید تونلی پیدا کرده اند.
 بیماری سیر کندی دارد و سال ها طول می کشد تا 
فرد مبتال کامال نابینا شود. این بیماری سلول های 
گیرنده نور مخروطی و استوانه ای شبکیه چشم را 
از بین می برد. از 20 سالگی دید استیوارت محدود 
ش�د، ولی وقت�ی او به 80 س�الگی رس�ید، دیگر 

تقریبا به طور کامل نابینا شده بود.
روزی او مش�غول گوش کردن به یک کتاب ضبط 
ش�ده با عنوان 1776، نوش�ته »دیوید مک کولو« 
بود. او می ش�نید که چگون�ه ملوانان آمریکایی به 
جورج واشنگتن کمک کردند که توپ ها و اسب ها 
را به ص�ورت پنهانی از عرض رودخانه هودس�ون 

عبور دهد و از دست انگلیسی ها بگریزد.
اما در حالی که اس�تیورات مش�غول فکر کردن به 
ملوان�ان بود، ناگهان اتقاق عجیبی رخ داد، او یک 
مل�وان را با همه  جزئیات، به صورت زنده و واضح 
دید. تصویر ملوان اصال شبیه یک رؤیا نبود، بلکه 

شبیه یک توهم واقعی بود.
»او یک کاله داش�ت، یک کاله آبی با بدنه جالدار 

مشکی، او همچنین پیپی به دهان داشت.«
 ملوان مس�تقیما به اس�تیوارت خیره ش�ده بود، 
 او سپس به استیوارت چش�مک زد. استیوارت از 

دیدن این صحنه متحیر شد.
استیوارت در آن زمان کامال نابینا بود و حافظه اش 
را در م�ورد رنگ ها از دس�ت داده ب�ود و در یک 
دنیای س�یاه و س�فید به س�ر می برد. بع�د از 30 
دقیق�ه تصوی�ر ملوان محو ش�د، ام�ا او همچنان 

چیزه�ای دیگ�ری می دی�د و نقاش�ی ها و کاغ�ذ 
دیواری ه�ا و پرده های عجیبی در پیش چش�مش 
نقش می بس�ت. اس�تیوارت از دی�دن این صحنه 
نمی ترس�ید، ولی متحیر بود که چه چیزی باعث 

این تجربه عجیب شده است.
یکی از پس�ران اس�تیوارت که پدیده مشابهی را 
تجربه کرده بود،  توضیحی برای سؤال پدرش پیدا 
 Charles کرد. استیوارت دچار سندرم چالز بونت
Bonnet ش�ده ب�ود، س�ندرمی ک�ه در بیماران 
نابین�ای مبتال ب�ه بیماری هایی مثل دژنراس�یون 
ش�بکیه یا افراد مبتال به بیماری ش�بکیه ناشی از 

دیابت تظاهر پیدا می کند.
چارلز بونت یک فیلس�وف سوئیسی قرن هجدهم 
بود، که برای نخس�تین بار این سندرم را توصیف 
ک�رد. پدرب�زرگ 89 س�اله  او ب�ه خاط�ر ابتال به 
کاتاراک�ت )آب مرواری�د(، نابینا ش�ده ب�ود، ولی 
ادعا می کرد که چهره افرادی را می بیند و تصاویر 

پرنده ها و ساختمان هایی پیش چشمش می آید.
تا مدت ها تصور می ش�د که س�ندرم چارلز بونت، 
س�ندرم ن�ادری اس�ت. تا اینک�ه در س�ال 1980 
پژوهش�ی در این مورد انجام ش�د که نش�ان داد 
که این سندرم ش�یوع زیادی در افراد نابینا دارد. 
تقریب�ا 10 درصد کس�انی که دید چشمانش�ان را 
از دس�ت می دهن�د ، چنی�ن س�ندرمی را تجربه 

می کنند. 
توهم�ات بینای�ی نابینای�ان دچار س�ندرم چارلز 
بونت، از چند دقیقه تا چند ساعت طول می کشند. 
مبتالیان به این سندرم می توانند هم اشیای آشنا 
و هم چیزی های نا آش�نا را ببینن�د. بعضی ها هم 
چیزهای�ی به ش�کل فرش�ته ی�ا جن و پ�ری و یا 
اشیایی شفاف مش�اهده می کنند، در مواردی هم 
آنها اجس�ام را با ابعاد کوچک ت�ر از اندازه واقعی 

می بینند.
بعد از آس�یب س�لول های حسی ش�بکیه ، دیگر 
پی�ام عصبی به س�لول های بینایی مغز فرس�تاده 
نمی ش�ود، این جاست که این س�لول ها شروع به 

تصویرس�ازی از اطالعات بینایی ذخیره ش�ده در 
مغز می کنند و توهمات بینایی ایجاد می شود.

در س�ال 2004، دانشمندان دانش�گاه هاروارد،  در 
آزمایشی چشم های افراد بدون مشکل بینایی را 
بس�تند، بعد از چند ساعت بسیاری از آنها شروع 
به دیدن طرح ها و منظره های خیالی و حتی چهره 

انسان ها کردند. 
افراد نابینای مس�ن، اغلب از بیان کردن توهمات 
بینایی ش�ان واهم�ه دارند، چرا ک�ه فکر می کنند 
خان�واده و پزشکش�ان، وضعی�ت ذهن�ی آنها را 
ناپای�دار ارزیابی می کنند و یا برچس�ب داش�تن 
بیم�اری روانی ب�ه آنها می زنند. اما اس�تیوارت نه 
تنها از فاش کردن چنین تجربه هایی نمی ترس�د، 
بلکه س�عی می کن�د از این توهمات ل�ذت ببرد و 
حت�ی به طریقی آنها را برانگیزد. او متوجه ش�ده 
 Tuna است که خوردن نوعی خاصی ماهی به نام
Sashimi در هن�گام صرف نهار، موجب بیش�تر 

شدن این توهمات می شود. 
در نظر داش�تن س�ندرم چارلز بون�ت در افرادی 
نابینایی که با ش�کایت توهمات بینایی به پزشک 
مراجعه می کنن�د، اهمیت زیادی دارد. پزش�کان 
غالبا در وهله اول تش�خیص هایی مانند دلیریوم، 
دمانس،  س�ایکوز یا س�وء اس�تفاده داروه�ا را به 
عنوان تش�خیص توهم های بینای�ی در نظر دارند. 
اما فق�ط محرومیت بینایی در افراد نابینا منجر به 
فعال شدن بدون محرک سلول های مغز نمی شود، 
افراد ناش�نوا ه�م تجربه مش�ابهی دارند، در یک 
مورد خانمی مس�ن و ناشنوا، صدای مادرش را که 

مدت ها پیش فوت کرده بود، می شنید. 
ش�اید این س�ندرم در نگاه اول عجی�ب یا گاهی 
ترسناک به نظر آید ولی می تواند تجربه ای جالب 
و هیجان انگیز برای افرادی باشد که مدت هاست 
دلتن�گ دیدن تصوی�ری رنگی از دنی�ای تاریک 

پیرامون خود هستند.
دکتر علیرضا مجیدی

سندرم چارلز بونت

نابینایی كه 
در بیداری 
تصاویر رنگی 
می بیند

زندگی آنچه زیسته ایم نیست بلکه چیزهای است 
که به  یاد می آوریم تا روایتش کنیم.  

کابریل کارسيامارکز
51
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سرمایه گذاری برای سالمت فرزندان

بانک خون بند ناف

ما همه به امید آرامش فردا مجبوریم 
ناراحتی های امروز را تحمل کنیم. 

توماس مان
52

فرهنگ  افزایش  و  زمان  گذشت  با 
والدین  توجه  مثل،  تولید  و  باروری 
شان  کودکان  آینده   به  نسبت 
پدر  روزها  این  است.  یافته  افزایش 
و مادرها برای ساختن آینده ای بهتر 
پیش  از  بیش  خود   فرزندان  برای 
های  آزمایش  انجام  کنند.  می  تالش 
ژنتیک،  بارداری، مشاوره ی  از  پیش 
رعایت رژیم غذایی متعادل و اجتناب 
به  را  جنین  سالمت  که  عواملی  از 
خطر می اندازد، از اقداماتی است که 
دهند.  می  اهمیت  آن  به  ها  خانواده 
بعضی از والدین نیز که به فکر آینده  
مالی فرزند خود هستند، از بدو تولد 
و  کرده  باز  بانکی  حساب  وی  برای 
عمر  بیمه   را  خود  کودک  نیز  برخی 

و سرمایه می کنند. 
کشورهای  در  تازگی  به  آنچه  ولی 
است  یافته  بسیاری  اهمیت  پیشرفته 
کودک  سالمت  برای  گذاری  سرمایه 
والدین  است.  ناف  بند  خون  بانک  در 
می توانند با پرداخت هزینه ای سالیانه 
نسبت به نگهداری خون بند ناف کودک 
خود در بانک خون بند ناف اقدام کنند 
و سلول های بنیادی فرزند خود را که 
این روزها  با استفاده از آن بسیاری از 
درمان هستند، حفظ  قابل  ها  بیماری 

کنند. 
سلول بنیادی چیست؟ 

سلول  تمام  مادر  بنیادی  سلول 
به  تبدیل  توانایی  و  گرفته  لقب  ها 
است.  دارا  را  بدن  های  سلول  تمام 
خود  توانایی  واجد  ها  سلول  این 
تمایز  و   )Self Renewing( نوسازی 
سلول  انواع  به   )Differentiating(
قلبی،  خونی،  های  سلول  جمله  از  ها 
همچنین  و غضروفی هستند.  عصبی 
در بازسازی و ترمیم بافت های مختلف 
موثر  جراحت  و  آسیب  دنبال  به  بدن 
بافت های  به درون  توانند  و می  بوده 
آسیب دیده ای که بخش عمده سلول 
های آنها از بین رفته است، پیوند زده 
آسیب  های  سلول  جایگزین  و  شوند 
دیده شده و به ترمیم و رفع نقص در 

آن بافت بپردازند.
به دلیل توانایی منحصر به فرد سلول 
از  های بنیادی، این سلول ها امروزه 
شناسی  زیست  در  جذاب  مباحث 
همچنین  هستند.  درمانی  علوم  و 
را  ما  دانش  زمینه  این  در  تحقیقات 
یک  تکوین  و  رشد  چگونگی  درباره 
افزایش  منفرد  سلول  یک  از  اندام 
فهم  به  آنکه  مهمتر  و  است  داده 
مکانیزم جایگزینی سلول های سالم 
با سلول های آسیب دیده کمک کرده 

است.
هایی  استفاده  چه  ناف  بند  خون 

دارد؟
سال  در  ناف  بند  خون  پیوند  اولین 
توسط  و  فرانسه  در  میالدی   1988
دکتر گلوکمن به یک کودک مبتال به 
کم خونی فانکونی )یک نوع کم خونی 
این  به  و  گرفت  انجام  مادرزادی( 
ترتیب تا به امروز صد ها پیوند موفق 
و  است  گرفته  صورت  ناف  بند  خون 
مراکز بزرگ ذخیره این سلول ها در 
تاسیس  جهان  مختلف  های  کشور 

شده  است.
مرورآمار منتشر شده نشان می دهد 
با  بیمار  هزار   حدود30  ساله  هر  که 
بیماری هایی که با پیوند سلول های 
درمان  قابل  استخوان،  مغز  بنیادی 
می شوند  در سال شناسائی  هستند 
بیماران قادر  این  و حدود 75 درصد 
برای  مناسب  داوطلب  یک  یافتن  به 

اهداء خون مغز استخوان نیستند. 
ثبت  مراکز  دیگر جستجوی  از سوی 
زمان  استخوان  مغز  کنندگان  اهدا 
دهد  می  اختصاص  خود  به  بسیاری 
بندناف  خون  ذخیره  ترتیب  این  به 
را  کننده  اهدا  ومیزان  کوتاه  را  زمان 
بیشتر می سازد و به این ترتیب زمان 
را برای مبتالیان به لوسمی های حاد، 
در  که  ایمنی  نقایص  و  ها  خونی  کم 
دست  از  را  خود  جان  کوتاهی  زمان 

می دهند، کوتاهتر می کند.
به  ای  گسترده  تحقیقات  امروزه 
ضایعات  و  ها  بیماری  درمان  منظور 
عصبی، ترمیم بافت های آسیب دیده 
سوختگی  ترمیم  استخوانی،  و  قلبی 
ها و ضایعات پوستی، ترمیم لوزالمعده 
بافت  انسولین و ترمیم سایر  وترشح 
های آسیب دیده با استفاده از سلول 
های بنیادی مغز استخوان، خون بند 
یک  بنیادی  های  سلول  سایر  و  ناف 

فرد بالغ درحال انجام است.
انواع سلول بنیادی 

اساس  بر  را  بنیادی  های  سلول 
دسته  سه  به  ویژگی  و  خصوصیات 
سلول  جنینی،  بنیادی  های  سلول 
های بنیادی بالغ و سلول های بنیادی 

خون بند ناف تقسیم می کنند.
توده  از  جنینی:  بنیادی  های  سلول 
روزه   14-16 جنین  داخلی  سلولی 
تمام  است  قادر  و  شود  می  گرفته 
سلولها و بافت های یک فرد کامل را 

بسازد.
سلول های بنیادی بالغ: به سلول هایی 
که پس از تولد از بافت های مختلف 
می  گفته  شوند،  می  جدا  بالغ  فرد 

خونساز  بنیادی  های  سلول  شود. 
مستقر در مغز استخوان، مغز، کبد و 
که  است  این دسته  از  ها  بافت  سایر 
را  ها  بافت  از  برخی  به  تمایز  قدرت 

دارا هستند.
از  بندناف:  خون  بنیادی  های  سلول 
بندناف استخراج شده و مانند سلول 
استخوان  مغز  خونساز  بنیادی  های 

است.
ناف  بند  خون  با  که  هایی  بیماری 

درمان شده اند. 
با  كه  هایی  بیماری  از  فهرستی 
بنیادی خون  های  از سلول  استفاده 
بند ناف قابل درمان هستند به شرح 

زیر است:
اختالالت سلول های بنیادی: کم خونی 
فانکونی،  خونی  کم  آپالستیک، 
شبانه  ای  حمله  هموگلوبینوری 

 )PNH(
لوسمی   ،AML، ALL حاد:  لوسمی 

تمایز نیافته حاد 
 CML :لوسمی مزمن

بیماری های نقص در تولید لنفوسیت 
لنفوم  هوچکین،  غیر  لنفوم  ها: 

هوچکین 
ناهنجاری های ارثی گلبول های قرمز: 
بتا، تاالسمی ماژور، کم خونی سلولی 

داسی شکل 
مادرزادی:  ایمنی  سیستم  اختالالت 
چسبندگی  نقص  کاستمن،  سندروم 

لکوسیتی، سندروم دی جرج 
ترومبوسیتوپنی  پالكتی:  ارثی  نقص 

مادرزادی 
اختالالت پالسماسل: مولتی پل میلوما، 

لوسمی پالسماسل 
بیماری های ارثی: سندروم لش نیهان، 

هیپوپالزی غضروف 
سایر بیماری ها: بیماری الزایمر، دیابت، 
سکته  نخاعی،  صدمات  پارکینسون، 
های  بیماری  مغزی،  و  قلبی  های 

کبدی، دیستروفی عضالنی 
سلول های بنیادی خون بند ناف 

از  پس  که  است  خونی  بندناف  خون 
و  باقیمانده  و جفت  ناف  بند  در  تولد 
دور ریخته می شود. این خون غنی از 

سلولهای بنیادی است.
مانند  ناف  بند  خون  بنیادی  سلولهای 
سلول های بنیادی خونساز مغز استخوان 

به سلول های زیر تقسیم می شوند:
به  را  اکسیژن  که  قرمز،  های  سلول 

تمام بدن حمل می کنند. 
سیستم  در  که  سفید،  های  سلول 

ایمنی فعاالنه شرکت دارند. 
پالکت ها که به انعقاد خون کمک می 

کنند. 
انواع سلول  به ساخت  قادر  همچنین 
های دیگر و ترمیم و نگهداری سلول 

ها در هنگام جراحت هستند.
های  سلول  از  استفاده  انداز  چشم 

بنیادی
امروزه ثابت شده است که سلول های 
بنیادی قادر به درمان محدوده وسیعی 
و  است  حاد  و  مزمن  های  بیماری  از 
تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از 
بیماری  بنیادی در درمان  سلول های 
بیماریهای  پارکینسون،  چون  هایی 
دیستروفی  دیابت،  کبدی،  قلبی، 
عضالنی، آسیب های نخاعی و سکته 

در حال انجام است.
 65 باالی  افراد  نفر   10 از   1 آلزایمر: 
سال و 5 نفر از 10 نفر افراد باالی 85 

سال از این بیماری رنج می برند.
نخاعی  های  آسیب  نخاعی:  جراحات 
ساالنه بالغ بر 750 هزار  نفر در ایاالت 

متحده را در بر می گیرد.
بازسازی استخوان: امیدی برای درمان 

مبتالیان به اوستئوپروزیز 
و  اتواییمون  بیماری   MS پاركینسونز: 
عصبی  سیستم  به  مربوط  پیشرونده 
مرکزی است که ساالنه تعداد بسیاری 

را دچار می سازد.
برای به دست آوردن اطالعات بیشتر 
و عضویت در این بانک می توانید به 
به  رویان  ناف  بند  خون  بانک  سایت 
آدرس www.rsct.ir مراجعه کرده و 

یا با شماره های زیر تماس بگیرید:
021-27635000
021-22518282
021-22514652
021-22327438
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تجهیزات خاص اسکی روی برف كه باهدف كمک كردن به افراد مبتال به قطع نخاع 
و دارای معلولیت های شدید براي لذت بردن از فعالیت های انجام شده در فضای باز 

ابداع شده  تاثیر بسیاری در زمینه افزایش كیفیت زندگی، در بردارد.
به گفته »مایک میلتنر« مخترع بای اسکی )وسیله ای با دو اسکي(، اختراع وی به 
افراد مبتال به سفت شدگی بافت ها، سوء تغذیه عضالنی، آسیب های وارده به نخاع 
و فلج مغزی این امکان را می دهد كه با سرعت یک اسکی باز دارای بدن توانمند و 

گاهی حتی سریع تر، از یک كوه به پایین اسکی كنند.
كردن  ورزش  از  شاید  كه  جسمي،  معلوالن  به  كردن  اسکی  است  معتقد  میلتنر 
بسیار  چیزهای  بیرون،  آن  »در  دریابند  تا  كند  می  كمک  باشند،  داشته  وحشت 
بیشتری وجود دارند« كه آنها می توانند انجام دهند. او از دانستن این مطلب كه 
اختراع وی به افراد معلول كمک می كند تا بر آالم روحی و نقص جسمی خود غلبه 
كنند، احساس رضایت می كند و می گوید: »وقتی كودكان خردسالی كه دارای 
سندروم داون هستند تالش می كنند تا به طور مستقل روی یک تپه اسکی كنند، 

نوری را می بینم كه در آنها روشن می شود.«
میلتنر در دهه1980 مربی اسکی معلوالن جسمی بود، بعد از تدریس بیش از یک 
با نیاز  دهه، احساس كرد دچار افسردگی شده است. منطبق كردن ورزش اسکی 

معلوالن جسمي، عالقه او را مجددا احیا كرد.
میلتنر هنوز براي عادی كردن زندگی معلوالن جسمی از طریق ورزش، پایبند مانده 
است. به عنوان مثال، او سیستم نشیمن گاهی را روی قایق ها تعبیه كرده است 
كه به فلج های از گردن و كمر به پایین این امکان را می دهد كه در قایق های 

پارویی سوار شوند.
میلتنر در زمستان اسکی كردن را به معلوالن می آموزد. به اعتقاد وی باورنکردنی 
است وقتی كه می بینید یک مرد بالغ كه از گردن به پایین فلج است، شروع به 
گریه كردن می كند چون هرگز فکر نمی كرده كه بتواند با خانواده اش به اسکی 

كردن روی یک تپه برود.
 او اخیرا اسکی كردن را از طریق مؤسسه ورزش های معلوالن ایاالت متحده امریکا، 
كه یک مؤسسه غیرانتفاعی تأسیس شده توسط رزمندگان جنگ ویتنام است، به 

سربازان مجروح شده در درگیری های عراق وافغانستان می آموزد.
این  به  بلکه  نبود،  یا سود رسانی آن  برای میلتنر فروش  بای اسکی  دلیل ساخت 
دلیل آن را ساخت كه افراد بسیاری را می دید كه در اسکی كردن در سراشیبی ها 
دچار آسیب دیدگی می شوند. این مسئله كه برخی از نوآموزها كه با اولین تجربه 
ترسناك شان دیگر نمی خواستند به چنین شیب هایی برگردند، او را آزار می داد.

میلتنر مي گوید: »هیچ یک از دانش آموزانی كه از این وسیله اسکی دوگانه استفاده 
كرده اند، تجربه ناموفقی نداشته اند. همه كسانی كه از این وسیله اسکی استفاده 

كرده اند تجربه بسیار بهتری را، در مقایسه با انواع دیگر وسایل اسکی داشته اند.
میلتنر می توانست اختراعش را به ثبت برساند اما تصمیم گرفت كه این كار را نکند. 
زیرا وی از ناحیه رقبا نگرانی ندارد. او معتقد است كه اگر كسی بتواند وسیله ای 

بهتر و ارزانتر )از بای اسکي( بسازد، مرحبا بر او.
در واقع، دو شركت دیگر اكنون اسکی های مشابهی را می سازند. 

هزینه باالی تولید بای اسکی ها به دلیل زمان و تجهیزات ویژه مورد نیاز، جلوی 
رقابت جدی را می گیرد. به گفته میلتنر قیمت بای اسکی برای مصرف كنندگان 
3500 دالر است. او مي گوید: »آرزوی من این است كه قیمت بای اسکی كمتر 

باشد.« 
باز روی وسیله ای كه به یک  این است كه اسکی  بای اسکی مستلزم  از  استفاده 
شاسی سوار شده بر روی دو اسکی طراحی شده به شکلی منحصر به فرد، بنشیند. 
پای  پایینی  قسمت  از  محافظت  برای  پایي،  سینی  یک سکوی  شامل  اسکی  بای 
اسکی باز، و فرمانی كه به اسکی باز كمک می كند تا جهت و سرعت را كنترل كند، 
است. این وسیله دارای یک سیستم تخلیه اضطراری است كه امکان بیرون آمدن 
اسکی باز از این وسیله را در صورت وقوع نقص در كاركرد باالبر صندلی فراهم می 

كند.
میلتنر ساختن یک »سوار كننده خودكار« بای اسکی را در نظر دارد كه به معلوالن 
جسمی این امکان را می دهد كه بدون كمک دیگران روی باالبر صندلی نشسته یا 
از روی آن پیاده شوند. او به مبتکران جوان توصیه مي كند كه اگر ایده ای دارید 
كه آن را دوست دارید، به دیگران اجازه ندهید به شما بگویند كه نمی توانید آن را 
انجام دهید. من می گویم كه با تمام نیرو با رؤیای خود به سمت جلو حركت كنید.

بای اسکی ، 
افزایش روحیه 
و امید به 
زندگی 

موفقیت به دوتالش نیاز دارد :
1- تالش ذهنی 2- تالش جسمی
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فکر  لمسی،  و طراحی یک كتاب  برای ساخت 
كردن درباره  شیوه هایی كه حس المسه را به 
كار می گیرند، در روایت و تصویر سازی داستان، 
به شما كمک می كند. مرجع های لمسی مرتبط 
می توانند جایگزین مرجع های تصویری شناخته 

شده باشند. 
و  داغ  »روزی  بگیرید:  نظر  در  را  جمله  این 

آفتابی بود.«
برای  آن،  دور  شعاع های  با  خورشید  شکل 
كودك نابینا چندان معنا ندارد. یکی از  راه ها، 
استفاده از جمالت مرتبط است: »روزی داغ و 

آفتابی بود.«
خوشمزه  و  خنک  نوشیدنی  گفت:»یک  سارا 

می خواهم.«
تصویر  یک  می تواند  نی  با  لیوانی  شکل  پس   
یا  و  باشد.  آفتابی  روزی  برای  لمسی  معنادار 
روزهای  در  معموال  كه  وسایلی  سازی  تصویر 

آفتابی برای كودك كاربرد دارد.

 لیوان و نی
پالستیک یا ورق براقی به شکل لیوان و نی پالستیکی.

کاه آفتابی
كاله كوچکی كه به صفحه چسبیده یا شکلی پارچه ای كه به صفحه دوخته شده است.

هنگام فکر كردن درباره شخصیت ها و تصویرهای داستان، این را در نظر بگیرید كه یک 
كودك نابینا چطور جهان را تجربه می كند. كودكان بینا به طور طبیعی با دیدن دنیای 
پیرامون خود، اطالعات را می گیرند و می آموزند، اما كودك نابینا نمی تواند بسیاری از 
كارهایی را كه به ما در تشخیص حیوانات و اشیایی مانند گربه، سگ، اتوبوس، كامیون، 
گورخر، اسب و... كمک می كند را انجام دهد. تأكید روی عناصر یا ویژگی های خاص 

مانند سبیل گربه یا خط های بدن گور خر می تواند به شناسایی موضوع كمک كند. 

گربه
نمد یا پارچه با پشم بلند برای موها، سیم یا پالستیک انعطاف پذیر برای سبیل ها.

گور  خر

تأكید روی خط های بدن با استفاده از جنس یا ارتفاع متفاوت، دكمه یا چشم پالستیکی
می توان در تصویرهای دیداری با نشان دادن اجزای چهره، احساسات را به خوبی بیان 
كرد. اجزای ساده شده چهره، مانند یک لبخند بزرگ به نشانه ی خوشحالی، اشک به 

نشانه غم و نمایش دندان ها به نشانه ی خشم، ماهیت احساسات را تصویر می كنند.
 حالت های ساده بدن مانند پایین گرفتن سر به نشانه ی غم  نیزمی توانند برای نشان 

دادن احساسات به كار روند. البته باید این حالت ها را برای كودك توضیح داد.

اشک
ورق براق یا پولک

به عقیده من تنها فکری که شایسته است مغز انسان 
را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشه این 
موضوع که چکار کند تا فرزندان خوشبخت شوند. 

افالطون
54

انتقال ماجراهای داستان به شکل  ملموس به  کودکان دارای ضعف بینایی 

قصه گفتن به كمک حس المسه
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عصبانیت
پالستیک بریده شده، مهره یا ورق براق به جای دندان ها 

روزمره  كار  هر  یا  سواری  ماشین  نابینا  كودك  یک 
دیگررا بر پایه لمس كردن و تجربه، تشخیص می دهد.

 روش تشخیص او با روش كودك بینایی كه به شکل 
طبیعی تر وجه های  دیداری را می شناسد، فرق دارد.

اتوبوس می توان  دیداری یک  نمایش  ،در  نمونه  برای   
به  دایره  چند  و  مستطیل  مانند  عادی  های  شکل  از 
تصویر  در  كه  حالی  در  كرد،  استفاده  چرخ ها  جای 
زنگ،  و  بر صندلی ها  تأكید  با  می توان  اتوبوس  لمسی 
بنابر تجربه كودك از سوار شدن به اتوبوس، یک مرجع 

مرتبط ایجاد كرد.
دری با دسته، می تواند مرجع مفهوم تری برای »خانه« 

باشد، تا تصویر خانه ای در اندازه كوچک.

در
چوب بستنی به جای چارچوب در یا فیبر رنگ شده كه 
از یک طرف چسبیده یا لوال شده باشد تا بتوان آن را 

باز كرد، مهره به جای دسته در.

شکل ها و طرح هایی كه در یک صفحه روی هم قرار 
به  كنند،  سردرگم  را  مخاطب  است  ممکن  می گیرند، 
با  ارتفاع این شکل ها چندان فرقی  ویژه اگر جنس و 
هم نداشته باشند. امکان دارد كودك هنگام لمس یک 
عنصر، به طور اتفاقی روی عنصر دیگری دست بکشد. 
بهتر است هر كدام از عناصر شکلی مجزا و واضح داشته 
باشند و به ترتیبی چیده شوند كه با داستان یا روایت 

مربوط باشد.
از  پوشیده  زمین  و  بود  »پاییز  جمله  این  نمونه  برای 

برگ شده بود.«
 مشکل می شود شکل هر دانه برگ را از میان یک كپه 
برگ تشخیص داد، اما اگر میان برگ ها فاصله بگذاریم، 

خواننده می تواند هر برگ را جداگانه لمس كند. 

برگ
برگ مصنوعی، پارچه زبر.

تشخیص عمق در تصویرهای لمسی خیلی دشوار است. 
بسیاری بر این باورند كه ممکن نیست یک كودك نابینا 
لمس  با  را  آنها  عمق  و  بعدی  سه  های  منظره  بتواند 
كردن درك كند. فهم منظره های ساده دو بعدی كه 
میان بخش های مختلف آنها فاصله  آشکار وجود دارد، 
بسیار ساده تر است. یک راه دیگر برای نشان دادن بُعد، 
روایت گام به گام داستان است كه خواننده را قدم به 

قدم در تصویر پیش می برد. 
 نمونه: »جاده ای دراز و مارپیچ بود که از میان دو 
ردیف درخت می گذشت. در دوردست ها دو تپه 

پرشیب به چشم می خورد.«

جاده
كاغذ سمباده یا تراشه رنگ  شده چوب

درخت
پوست و برگ مصنوعی درخت

نکات  به  خردساالن،  برای  لمسی  تصویرهای  در 
زیر توجه کنید:

و عناصر لمس شدنی گوناگونی  تركیب ها  از  استفاده 
را  داستان  شخصیت ها  و  اشیا  مضمون،  و  ماهیت  كه 
برسانند، عناصر بی خطری كه برای كند و كاو اشتیاق 

آمیز كودك در جای شان محکم شده باشند.
کتاب های لمسی برای کودکان باید دارای:

پیرنگ داستانی ساده و فهمیدنی
شکل های رنگارنگ، ساده و بدون  ایراد

عناصر  میان  مناسب  های  مشخصه  و   گذاری  فاصله 
جزئیات فهمیدنی 

دنیا  از  نابینا  كودك  تجربه  پایه  بر  معنادار  مراجع 
)عناصری كه در مقابل بینایی، از راه لمس قابل انتقال 

باشند(
نماهای ساده دو بعدی، باشند.

عناصر  و  ها  تركیب  كاربرد  بپرهیزید:  موارد  این  از 
و  تیز  اشکال، عناصر  زیاد در یک صفحه، طرح خطی 

كه  هایی  بازنمایی  فراوان،  جزئیات  سمی،  چسب های 
بر پایه دانش  دیداری شکل گرفته اند، تصویرهای غیر 
واقعی، انتزاعی و تصنعی، شکل هایی كه روی هم افتاده 
سه  تصویرهای  تصویرها،  كننده  گیج  چیدمان  باشند، 

بعدی و دارای پرسپکتیو
برگردان: 
پرشان تشکر 

هنوز کسی را ندیده ام که تقوا را به اندازه 
زیبایی دوست بدارد. 

کنفوسيوس
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ترجمه: پریسا یزدی

اگر شما پدر یا مادر یک كودك معلول هستید، حتما می دانید 
كه نگهداری از او دشوار اما ارزشمند است. داشتن كودك معلول 
از نظر احساسی دشوار باشد،  از نظر بدنی و هم  می تواند هم 
را  زندگی  است مسائل  معلولیت كودك ممکن  به شدت  بسته 

فرای تصور دانسته و به شدت احساس تنهایی كنید.
اغلب فشار زیادی روی والدین وجود دارد، حتی بعضی از پدر و 
مادرها احساس گناه می كنند. به این دلیل برخی والدین خود 
را در مورد دوست داشتن فرزندشان مورد سوال قرار می دهند. 
در این زمینه صرف كردن وقت برای نشان دادن عالقه به كودك 
می تواند موثر بوده و موجب قوت قلب و آرامش روانی پدر و 

مادر و كودك شود.
راهکارها

1. به خود اجازه دهید كه با تمام احساسات خود روبرو شوید؛ 
وقتی با احساس خود صادق باشید، بار بیشتری بر دوش خود 
احساس می كنید. این طبیعی است كه احساس حسادت، گناه، 
دهید  اجازه  خود  به  بنابراین  باشید،  داشته  امیدی  نا  و  ترحم 
آن  با  شدن  مواجه  از  و  كنید  تجربه  را  احساسات  این  تمامی 

نهراسید.
از  یا  بتوانند به شما كمک كرده و  افرادی را پیدا كنید كه   .2
شما حمایت كنند، از پذیرفتن این روابط نترسید. از مشاوران یا 
گروه های حمایت كننده، كمک بگیرید. حتما از نتیجه  تاثیرات 
مثبت این همراهی ها متعجب خواهید شد. به زودی متوجه می 
شوید كه ارتباط داشتن با افرادی كه دارای مشکالتی شبیه شما 
هستند و می توانند تجربیات خود را در اختیار شما قرار داده و 

زندگیتان را راحت تر كنند، چقدر سودمند خواهد بود. 
هیچ  برای  و  كنید  زندگی  روز  همان  در  و  حال  زمان  در   .3
كس جز خودتان پاسخ گو نباشید. ممکن است احساس كنید 

باشید  داشته  یاد  به  اما  كنترل شماست  از  خارج  زندگیتان 
تنها چیزی كه می توانید كنترل كنید امروز است، پس تنها 

بر امروز و چگونگی گذراندن آن تمركز كنید.
 تصمیم بگیرید كه چگونه روز خود را بگذرانید بدون اینکه 
نگران آن باشید دیگران چه فکری می كنند. اگر بیرون بردن 
غذا به شما اطمینان می دهد كه غذا را بدون احساس خطر 
یا آشفتگی صرف كنید، این كار را بکنید؛ زیرا تصمیم گیری 
در این زمینه تنها به شما مربوط است نه كس دیگر. اگر تنها 
نکنید،  توجه  دیگران  افکار  به  و  باشید  خودتان  گوی  پاسخ 

فشار زیادی از دوش شما برداشته خواهد شد.
داشته  شادی  اوقات  خود  كودك  با  تا  كنید  وقت صرف   .4
باشید. به این فکر كنید چه چیزی مقدور است و از فعالیت 
هایی كه منجر به تنش می شود خودداری كنید. غذا و داروی 
مورد نیاز را برداشته و روز را صرف كاری كنید كه برای هر 
بازسازی  برای  خوبی  راه  این  است،  بخش  لذت  شما  دوی 

ارتباط شما است.
5. زمانی را برای استراحت و به خود پرداختن در نظر بگیرید . 
می توانید از مددكاری با تجربه یا اعضای خانواده و دوستانتان 
تقاضا كنید كه از كودكتان برای یک روز نگهداری كنند. برای 
انجام كارهایی كه می خواهید به آن بپردازید وقت بگذارید 
به سینما  باشید،  بگیرید، خواب كامل داشته  حمام طوالنی 
بروید و یا به دیدار دوستانتان بروید. به خود استراحت دهید 

تا هنگامی كه باز می گردید پر از انرژی باشید.
6. با یک پزشک مشاور راجع به  احساساتتان صحبت كنید. 
ممکن است از استرس یا افسردگی رنج ببرید كه به شدت 
بر رفتارها و روابط شما تاثیر بگذارد. مشورت با پزشک معالج 
كه  شرایطی  با  مواجهه  در  شما  به  تواند  می  متخصص  و 
دارید كمک كرده و از تاثیرگذاری آن بر رابطه تان با كودك 

جلوگیری كند.
نکته نهایی

از  باشید،  داشته  خود  های  موقعیت  یادداشت  برای  دفتری 
فعالیت جدید گرفته تا آشپزی و چیزهای ساده در روزهای 
مشکل تر مثل لباس پوشاندن. هنگامی كه نا امید می شوید 
به آن نگاه كنید و ببینید كه تا كنون چگونه پیش رفته اید.
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حتی در مواقعی که هیچ کاری نداشته ام پیش خود فکر 
کرده ام نباید وقت را بیهوده تلف کرد.  
نابلون بنابارت
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دی  ـِ ترجمه: معصومه آم

خدا را به علم باید شناخت

 Ф ا)phi(  عدد في
 1,618 = Ф

در قرن 12، لئوناردو فیبوناچي )Leonardo Fibonacci( دنباله 

مشهور خود را معرفي كرد.

عدد في بعدي برابر مجموع دو عدد قبلي خود است.

... ,144 ,89 ,55 ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0

عدد في از دنباله ي فیبوناچي مشتق شده است، تصاعد مشهوري كه 

شهرتش تنها به این دلیل نیست كه هرعدد با مجموع دو عدد پیشین 

خود برابري مي كند.بلکه به این دلیل است كه خارج قسمت هر دو 

عدد كنار هم خاصیت حیرت انگیز، نزدیک به عدد 1,618 را دارد.

نکته ي جالب این است كه عدد في با عدد پنج نسبت جالبي دارد كه 

در زیر مشاهده مي كنید:
Phi = 5^.5*.5+.5

حیوانات، گیاهان و حتي انسان ها همگي با دقتي بسیار باال وجوهي 

از ضرایب في به یک هستند. دانشمندان قدیم 1,618 را نسبت الهي 

عنوان كرده اند. براي آشنایي بیشتر با این نسبت به چند نمونه زیر 
توجه كنید:

در یک كندوي عسل همیشه تعداد زنبورهاي ماده از نرها بیشتر است. 

حال اگر تعداد زنبورهاي ماده را به نر تقسیم كنیم در هر كندویي 

در هر گوشه دنیا یک عدد ثابت به دست مي آید كه همان في است.

نسبت قطر مارپیچ هاي حلزون نیز نسبت 1,618 به یک را دارد.

تخمه هاي آفتابگردان به شکل مارپیچ هایي روبه روي هم رشد مي 

كنند. نسبت قطر هر دایره به دایره بعدي 1,618 است.

نسبت طولي و عرضي خال هاي پروانه ها، نسبت في است. 

را  انسان  هاي  استخوان  دقیق  نسبت  كه  بود  كسي  اولین  داوینچي 

في  عدد  ضریب  با  تناسبات  این  كه  كرد  ثابت  و  كرد  گیري  اندازه 
هستند.

فاصله سر تا زمین را تقسیم بر فاصله شکم تا زمین كنید. عدد حاصله 
1,618 است.

فاصله شانه ها تا نوك انگشت تقسیم بر فاصله آرنج تا نوك انگشت 

هم بیانگر عدد في است.

است  موجودي  هر  زنجیره حیاتي   DNA دانید  كه مي  همان طور 

كه در آن همه  اطالعات موجود به صورت كد و زنجیروار قرار دارد.

DNA 34 آنگستروم طول و 21 آنگستروم پهنا دارد.

و 34 و21 جزو اعداد سري فیبوناچي هستند و تقسیم آنها بر یکدیگر 

عدد 1,61904 را نشان مي دهد كه كامال نزدیک به 1,6180339 
است.

و این ذره اي كوچک است از نظم بزرگ هستي ما.

زرافه ماهی و امیدی تازه  در درمان ناشنوایی

به گزارش برنا، صدای بلند با صدمه زدن به سلول های مو در گوش پستانداران منجر 

به ناشنوایی می شود اما توانایی زرافه ماهی در رشد مجدد این سلول ها امیدهایی 

برای درمان ناشنوایی به همراه دارد.

محققان با بررسی ژن هایی كه در اثر صدمات صوتی فعال و غیرفعال می شوند، به 

این نتیجه رسیدند كه تخریب سلول های موی گوش منجر به ناشنوایی می شود. اما 

كشف توانایی زرافه ماهیها )zebrafish( در احیای دوباره سلول های مو امیدها را 

برای درک مشكالت گوش در انسان ها و ساخت داروهایی برای جلوگیری از فقدان 

سلول مو دو چندان می كند. 

بر اساس گزارش زی نیوز، نتایج این تحقیق نشان می دهد هورمون رشد به احیای 

سلول ها در زرافه ماهی كمک می كند. تزریق هورمون رشد به این نوع ماهی، تكثیر 

سلولی در گوش های درونی این موجود را به دنبال دارد.

2 روز پس از صدمه صوتی وارد شده، سلول های درونی این ماهی شروع به ترمیم 

و جایگزینی سلول های موی آسیب دیده می كند. ترمیم این سلول ها به فعالیت 

839 ژن بستگی دارد.

پیشگویی زمان 
وقوع معلولیت 

در ام اس 
پیش رونده

بسیاری از بیماران مبتال 

رونده  پیش  اس  ام  به 

سریع  پیشرفت  نگران 

هستند.  خود  بیماری 

با  محققان  امروزه، 

برخی  وجود  به  توجه 

توانند  می  نشانگرها 

كه  كنند  بینی  پیش 

معلولیت  با  بیمار  آیا 

فوری مواجه می شود یا 

كاهش  در  آنها  به  و  خیر 

اضطراب كمک كنند.؟

و  فقرات  مغز، ستون  به  كه  است  مركزی  بیماری دستگاه عصبی  رونده،  پیش  اس  ام 

اعصاب بینایی صدمه می زند. اغلب مواقع، این صدمه، راه رفتن را برای بیماران سخت 

یا غیر ممكن می كند و آنها را به وسایل كمكی، واكر یا ویلچر متكی می سازد.

در این تحقیق، مشخص شد كه بیماران مبتال به نوع پیش رونده این بیماری، عودهای 

مجدد داشتند و میزان  بیشتری از مولكول های ایمونوگلوبین G تولید می كردند كه 

منجر به معلولیت سریع تر می شد. هنگامی كه پزشكان بتوانند آغاز معلولیت را پیش 

بینی كنند، بهتر می توانند به آنها مشاوره دهند.

در این بررسی، محققان مایع نخاعی 281 بیمار را بررسی كردند و مشاهده كردند كه 

مولكول  و  باند  )اولیگوكنال  دیگر  پروتئین  دو  و  نخاعی  مایع  عادی  غیر  باالی  میزان 

ایمونوگلوبین G( منجر به تشدید معلولیت می شود. 

و  جنوبی  آمریكای  جوانان  در  معلولیت  به  منجر  عصبی  بیماری  ترین  شایع  اس  ام 

اروپاست و اغلب در سنین 20 تا 40 سال رخ می دهد. در زنان سه برابر مردان شایع 

است و عالئمی چون ضعف، بی حسی، اختالالت بینایی و شناختی دارد.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 

                       موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
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تزریق درمانی 
جایگزین مناسب 
استروئیدهای 
خوراکی در 
اختالل ناشنوایی

كورتیكواس�تروییدهای ش�نوایی كمک كند و اثربخشی این روش مانند اس�تروئید ب�ه داخ�ل گ�وش بتواند ب�ه بهبود اختالل ناش�ناخته ش�نوایی با تزریق مستقیم س�اینس دیلی - به نظر می رس�د درمان نوعی  ب�ا  اس�تاندارد  متی�ل به دالیل ناش�ناخته صورت م�ی گیرد از طریق كنونی و معمول و مرس�وم اختالل ش�نوایی كه با توجه به اطالعات پیشین در این مقاله، درمان بهبود شنوایی می انجامد.نش�ان نداده اس�ت كه افزایش غلظ�ت دارو به وجود دارد. ش�ایان ذكر است كه هیچ تحقیقی اس�ت كه احتماال همراه استروئیدهای خوراكی گرفتن در معرض اس�تروئید و ع�وارض جانبی دارو در منطق�ه م�ورد نظر و نی�ز، كاهش قرار مزیت ه�ای نظری این درم�ان، افزایش غلظت با اس�تقبال فراوان مواجه ش�ده است. یكی از مس�تقیم كورتیكواس�تروئید به گ�وش میانی، در س�ال ه�ای اخیر، درم�ان به كم�ک تزریق 100هزار نفر به این اختالل دچار می شوند. می افتد و هر س�ال ح�دود 5 الی 20 نفر در هر اعص�اب حس�ی( در كمتر از 72 س�اعت اتفاق اختالل ناش�ناخته و ناگهانی ش�نوایی )ش�امل جانبی استروئیدهای خوراكی جلوگیری كند.برخی از بیماران مفیدتر اس�ت زیرا، از عوارض خوراك�ی اس�ت. حتی ای�ن روش درم�ان برای درمان  ی�ا  و  )پردنی�زون  متی�ل ه�اروارد تحقیقی را انجام دادند كه اثربخش�ی دكتر استیون و همكارانش از دانشكده پزشكی پردنیزولون( خوراكی امكان پذیر است.كورتیكواس�تروئید  ب�ه  نس�بت  را  خوراك�ی  بیم�اران به مدت 6 م�اه تحت نظ�ر بودند. 121 شد كه شنوایی خود را از دست داده بودند. این اكتبر 2009 در 16 دانشگاه روی 250 بیمار انجام می ك�رد. این تحقی�ق از ماه دس�امبر 2004 تا پردنیزولون در اختالل اولیه ش�نوایی مقایس�ه پردنیزول�ون 

بهتر است. درمان تزریقی زمانی مفید است خوراكی نسبت به متیل پردنیزولون تزریقی مقرون به صرفه بودن و آس�ایش پردنیزون عوارض جانبی ناخوش�ایندی شوند. راحتی، درمان ایمن هستند، ولی ممكن است باعث ش�نوایی، درم�ان بدت�ری نیس�ت. ه�ر دو خوراك�ی ب�رای درم�ان اخت�الل ناگهان�ی متی�ل پردنیزولون در مقایس�ه با پردینزون محقق�ان نتیجه گرفتند ك�ه در كل، تزریق گروه درمان تزریقی بود.خوراكی در مقایس�ه با 24.8 و 62 درصد در درص�د ت�ا 66.9 در س�معک گ�روه درمان بودند. فركانس بهبود شنوایی معمول 20.7 كه هر دو درمان طی 2 و 6 ماه قابل مقایسه تحت درمان خوراكی  و تزریقی نشان دادند مقایسه بیشتر بهبود شنوایی در گروه های دسی بل بهبود یافت. مه�ارت ش�نوایی به ترتی�ب 30.7  و 28.7 دیگر كه متی�ل پردنیزولون دریافت كردند، پردنیزون خوراكی  دریاف�ت كردند و گروه تفاوت زیادی با هم نداشتند. در گروهی كه  از دو م�اه در هر دو گروه قاب�ل توجه بود و محقق�ان دریافتن�د كه بهبود ش�نوایی بعد میانی آنها تزریق می شد.پردنیزول�ون دریاف�ت كردند ك�ه به گوش نف�ر طی 14 روز 4 دوز 40 میلی گرمی متیل به م�دت چه�ار روز دریافت كردن�د و 129 بیم�ار 160 میلی گرم پردنی�زون خوراكی را 

متوس�ط، در مقایس�ه ب�ا درم�ان خوراك�ی، اس�تفاده از یافت�ه ه�ای تحقی�ق جدی�د نش�ان دادن�د كه درمان اختالل ناگهانی شنوایی معكوس مشاهده شود.كه حین اس�تفاده از پردنی�زون خوراكی، عالئم  ط�ور  ب�ه  تزریق�ی  یابند، دیگر به دنبال مراقبت های پزش�كی نمی رس�د اما  بس�یاری از كس�انی كه زود بهبود می  گفتني اس�ت گرچ�ه این آمار ناچی�ز به نظرمی به مزیت درمان تزریقی داده نشده است. نوع درمان است یا خیر. با این حال هنوز پاسخی آی�ا تركیب درمان خوراكی و تزریقی بهتر از یک استروییدی بسیار مفید است و می خواهد بداند بیمارانی تمركز دارد كه به نظر می رس�د درمان ده�د. تحقیق دیگ�ری روی شناس�ایی زیرگروه راه عاقالنه ای را برای مراجعه س�ریع نش�ان می اس�ترویید، بس�یار خطرناک اس�ت، این تحقیق ش�نوایی ك�ه تصور م�ی كنن�د دریاف�ت منظم ح�ال، برای بیم�اران مبت�ال به اخت�الل ناگهانی ع�وارض جانبی كمی ه�م به هم�راه دارد. با این ناخوش�ایند، ناراحت و بس�یار هزینه بر اس�ت و اس�تروییدهای 
روند.

ترجمه: حمیده دهقان 

باربرادی انجلسکافی است به افکار و ذهنیات خود نگاه کنید. اگر می خواهید از آینده خود مطلع شوید 
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این سیستم براي افرادي طراحي شده  كه اختالل 

با یک دسته  دارند.این وسیله  مستقیما  شنوایی 

خارجی به تلویزیون یا دستگاه ویدئو و دی وی دی 

متصل می شود. به كمک این وسیله می توان صدا 

را بدون صداهای مخرب دیگر شنید. 

حداقل  باال،  كیفیت  گوینده  قرمز  مادون  سیستم 

برای  كه  دارد  گوشی  و یک جفت  آلودگی صوتی 

رسیور  بازوی  داخل  در  بیشتر  عملكرد  و  راحتی 
تعبیه شده است.

اولین دستگاه با كاربرد همگانی است كه 

به شما فرصت می دهد تا مشاهده كنید  

كلمه  به  كلمه  آموزان  دانش  چگونه  كه 

صداها را شكل می دهند و به آنها نشان 

كنند.  تصحیح  را  آن  چگونه  دهد  می 

چندین  از  پس  كه  آموزانی  دانش  حتی 

سال گفتاردرمانی، پیشرفت كمی داشتند 

در 10 جلسه بیش از 85 درصد بهبودی حاصل كردند.

این دستگاه كه نتیجه بیش از30سال تحقیق و توسعه است، تاثیر شگرفی را در تمرین خصوصی و گروهی نمایش داده است.

پاالتومتر تركیبی از نرم افزار، سخت افزار و حركات سفارشی دهان است كه باعث می شود تا »ببینید« وقتی دانش آموز سعی دارد تا كلمات خاصی را ادا 

كند، زبانش در كجای دهان قرار می گیرد وحركات دهان هر دانش آموز به كمک دندان پزشک محلی ایجاد و شبیه سازی می شود تا چیدمان كامال متناسب 

تنظیم شود. سپس این شبیه سازی به بخش پردازش اطالعات منتقل می شود و بعد از طریق كابل یو اس بی به نرم افزار مخصوص هدایت می شود.

زمانی كه سیستم متصل شد، می توانید دقیقا ببنید كدام بخش از زبان دانش آموز با كدام بخش از سقف دهانش برخورد دارد. معموال، پاتولوژیست زبان 

گفتاری می توانند تلفظ كلمه به كلمه را نشان دهند و دانش آموزان آنچه را روی صفحه می بینند، تقلید كنند. سقف دهان معلم و دانش آموز را می توان 

همزمان كنار هم و یا به صورت مجزا مشاهده كرد كه بستگی به سلیقه یا نیازهای خاص آن جلسه دارد.

نیمی از فارغ التحصیالن در دانشگاهها در خدمت افرادی هستند 

که حتی دوره آموزش متوسطه را نیز به پایان نرسانده اند.
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اختراع دو معلم کرمانشاهی برای 
مشتریان نابینا و بی سواد بانک ها 

كارمند  و  فرهنگی  دو  همكاری مشترک  با  فارس،  گزارش  به 
یكی از موسسات مالی و اعتباری در استان كرمانشاه، دستگاه 

خودپرداز بانكی ویژه نابینایان و بی سوادان ساخته شد.
»سمیرا حیدریان« از فرهنگیان شاغل در استان كرمانشاه به 
همراه همسرش كه كارمند یكی از مؤسسات مالی و اعتباری 
است  به سرپرستی »اهلل محمد سعیدی« فرهنگی شاغل دیگر 
بانكی  ثبت دستگاه خودپرداز  و  اختراع  به  موفق  استان  این 
ویژه نابینایان و بی سوادان مؤسسه  مالی و اعتباری مهر شدند.
از  استفاده  بدون  و  صوت  پردازش  بر  تكیه  با  خودپرداز  این 
بانكی  »مانیتور«، خدمات  نمایشگر  و  كلید »كی بورد«  صفحه 

الزم را به متقاضیان ارائه می دهد.
در  با شماره 65760  آن،  تیم مخترع  از سوی  این خودپرداز 

اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده است.
به گزارش مركز اطالع رسانی و روابط  عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، این اختراع كه ساخت آن 6 ماه به طول انجامیده 
هیچ  كه  زوج محسوب می شود  این  اختراع  است، هشتمین 

گونه نمونه داخلی یا خارجی ندارد.

معلولین و اختراعات

7B- B سمعک کربنی مدل

استفاده از سمعک های كربنی در 4 دهه نخست قرن بیستم 
معمول بوده است. سمعک 7B-B نوعی سمعک كربنی است 
در  واقع  پسران  و  مایرز  شركت  توسط   1931 سال  در  كه 

پیتزبورگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا تولید می  شد.
قطر فرستنده 7B-B )میکروفن( كه در تصاویر هم نشان داده 
شده است، 6/ 8 سانتی متر است؛ در صورتی كه مدل مشابه 

7A-B با قطر 9/ 8 سانتی متر كمی بزرگ تر بود.
فرستنده كربنی )میکروفن( در یک جعبه باتری وصل می شد 
كه در آن دو باتری با اندازه C جای می  گرفت و یا به طور 
مستقیم به باتری سمعک متصل می شد. ولتاژ كار 3 الی 5/ 
4 ولت است كه به مقدار توان مورد نیاز در اختالل شنوایی 

بستگی دارد.
یک گیرنده سیاه كوچک كه قالب گوش به آن می چسبد، به 

فرستنده متصل است.
معموال عملکرد گیرنده مدل 7A-B براساس جریان هوا است 
هدایت   7B-B مدل  گیرنده  عملکرد  اساس  كه  صورتی  در 

استخوان های گوش داخلی است.
جلوی فرستنده  7B-B)میکروفن( یک كلید روشن/خاموش 
)سمت چپ( و یک پیچ تنظیم صدا قرار دارد. در شکل، كلید 
در موقعیت خاموش است. با چرخاندن پیچ تا انتها، بلندترین 

صدا منتقل خواهد شد.
در سمت راست، كلید Tel/Voice واقع است. با حركت دادن 
پنج حفره در   ،Tel قرار دادن آن روی موقعیت  و  این كلید 
مركز فرستنده كربنی باز می شود تا بدین ترتیب امکان قرار 

دادن مستقیم گوشی تلفن جلوی آن فراهم شود.
در موقعیت Voice، صدا از شش شکاف كه گرداگرد فرستنده 

كربنی قرار گرفته اند، وارد آن می شود.
تصویر راست، قسمت پشتی فرستنده كربنی مدل 7B-B را 

در حالی نشان می دهد كه سیم گیرنده به آن متصل است.

ترجمه: سمیه جعفری 

اگر موضوعات كوچک شما را می رنجانند ذهنتان هنوز كوچک است. 
ذهن های شریف و عالی تحت تاثیر وقایع كوچک قرار نمی گیرند.
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دی  ـِ ترجمه: معصومه آم

خدا را به علم باید شناخت
 Ф ا)phi(  عدد في

 1,618 = Ф
در قرن 12، لئوناردو فیبوناچي )Leonardo Fibonacci( دنباله 

مشهور خود را معرفي كرد.
عدد في بعدي برابر مجموع دو عدد قبلي خود است.

... ,144 ,89 ,55 ,34 ,21 ,13 ,8 ,5 ,3 ,2 ,1 ,1 ,0
عدد في از دنباله ي فیبوناچي مشتق شده است، تصاعد مشهوري كه 
شهرتش تنها به این دلیل نیست كه هرعدد با مجموع دو عدد پیشین 
خود برابري مي كند.بلکه به این دلیل است كه خارج قسمت هر دو 

عدد كنار هم خاصیت حیرت انگیز، نزدیک به عدد 1,618 را دارد.
نکته ي جالب این است که عدد في با عدد پنج نسبت جالبي 

دارد که در زیر مشاهده مي کنید:
Phi = 5^.5*.5+.5

حیوانات، گیاهان و حتي انسان ها همگي با دقتي بسیار باال وجوهي 
از ضرایب في به یک هستند. دانشمندان قدیم 1,618 را نسبت الهي 
چند  به  نسبت  این  با  بیشتر  آشنایي  براي  اند.  کرده  عنوان 

نمونه زیر توجه کنید:
در یک كندوي عسل همیشه تعداد زنبورهاي ماده از نرها بیشتر است. 
حال اگر تعداد زنبورهاي ماده را به نر تقسیم كنیم در هر كندویي 
در هر گوشه دنیا یک عدد ثابت به دست مي آید كه همان في است.

نسبت قطر مارپیچ هاي حلزون نیز نسبت 1,618 به یک را دارد.
تخمه هاي آفتابگردان به شکل مارپیچ هایي روبه روي هم رشد مي 

كنند. نسبت قطر هر دایره به دایره بعدي 1,618 است.
نسبت طولي و عرضي خال هاي پروانه ها، نسبت في است. 

را  انسان  هاي  استخوان  دقیق  نسبت  كه  بود  كسي  اولین  داوینچي 
في  عدد  ضریب  با  تناسبات  این  كه  كرد  ثابت  و  كرد  گیري  اندازه 

هستند.
فاصله سر تا زمین را تقسیم بر فاصله شکم تا زمین كنید. عدد حاصله 

1,618 است.
فاصله شانه ها تا نوك انگشت تقسیم بر فاصله آرنج تا نوك انگشت 

هم بیانگر عدد في است.
است  موجودي  هر  زنجیره حیاتي   DNA دانید  كه مي  همان طور 
كه در آن همه  اطالعات موجود به صورت كد و زنجیروار قرار دارد.

DNA 34 آنگستروم طول و 21 آنگستروم پهنا دارد.
و 34 و21 جزو اعداد سري فیبوناچي هستند و تقسیم آنها بر یکدیگر 
عدد 1,61904 را نشان مي دهد كه كامال نزدیک به 1,6180339 

است.
و این ذره اي كوچک است از نظم بزرگ هستي ما.

زرافه ماهی و امیدی تازه  در درمان ناشنوایی
به گزارش برنا، صدای بلند با صدمه زدن به سلول های مو در گوش پستانداران منجر 
به ناشنوایی می شود اما توانایی زرافه ماهی در رشد مجدد این سلول ها امیدهایی 

برای درمان ناشنوایی به همراه دارد.
محققان با بررسی ژن هایی که در اثر صدمات صوتی فعال و غیرفعال می شوند، به 
این نتیجه رسیدند که تخریب سلول های موی گوش منجر به ناشنوایی می شود. اما 
کشف توانایی زرافه ماهیها )zebrafish( در احیای دوباره سلول های مو امیدها را 
برای درک مشکالت گوش در انسان ها و ساخت داروهایی برای جلوگیری از فقدان 

سلول مو دو چندان می کند. 
بر اساس گزارش زی نیوز، نتایج این تحقیق نشان می دهد هورمون رشد به احیای 
سلول ها در زرافه ماهی کمک می کند. تزریق هورمون رشد به این نوع ماهی، تکثیر 

سلولی در گوش های درونی این موجود را به دنبال دارد.
2 روز پس از صدمه صوتی وارد شده، سلول های درونی این ماهی شروع به ترمیم 
و جایگزینی سلول های موی آسیب دیده می کند. ترمیم این سلول ها به فعالیت 

839 ژن بستگی دارد.

پیشگویی زمان 
وقوع معلولیت 

در ام اس 
پیش رونده

بسیاری از بیماران مبتال 
رونده  پیش  اس  ام  به 
سریع  پیشرفت  نگران 
هستند.  خود  بیماری 
با  محققان  امروزه، 
برخی  وجود  به  توجه 
توانند  می  نشانگرها 
که  کنند  بینی  پیش 
معلولیت  با  بیمار  آیا 
فوری مواجه می شود یا 

کاهش  در  آنها  به  و  خیر 
اضطراب کمک کنند.؟

و  فقرات  مغز، ستون  به  که  است  مرکزی  بیماری دستگاه عصبی  رونده،  پیش  اس  ام 
اعصاب بینایی صدمه می زند. اغلب مواقع، این صدمه، راه رفتن را برای بیماران سخت 

یا غیر ممکن می کند و آنها را به وسایل کمکی، واکر یا ویلچر متکی می سازد.
در این تحقیق، مشخص شد که بیماران مبتال به نوع پیش رونده این بیماری، عودهای 
مجدد داشتند و میزان  بیشتری از مولکول های ایمونوگلوبین G تولید می کردند که 
منجر به معلولیت سریع تر می شد. هنگامی که پزشکان بتوانند آغاز معلولیت را پیش 

بینی کنند، بهتر می توانند به آنها مشاوره دهند.
در این بررسی، محققان مایع نخاعی 281 بیمار را بررسی کردند و مشاهده کردند که 
مولکول  و  باند  )اولیگوکنال  دیگر  پروتئین  دو  و  نخاعی  مایع  عادی  غیر  باالی  میزان 

ایمونوگلوبین G( منجر به تشدید معلولیت می شود. 
و  جنوبی  آمریکای  جوانان  در  معلولیت  به  منجر  عصبی  بیماری  ترین  شایع  اس  ام 
اروپاست و اغلب در سنین 20 تا 40 سال رخ می دهد. در زنان سه برابر مردان شایع 

است و عالئمی چون ضعف، بی حسی، اختالالت بینایی و شناختی دارد.

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 
                       موجیم که آسودگی ما عدم ماست.
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تزریق درمانی 
جایگزین مناسب 
استروئیدهای 
خوراكی در 
اختالل ناشنوایی

س�اینس دیلی - به نظر می رس�د درمان نوعی 
اختالل ناش�ناخته ش�نوایی با تزریق مستقیم 
اس�تروئید ب�ه داخ�ل گ�وش بتواند ب�ه بهبود 
ش�نوایی کمک کند و اثربخشی این روش مانند 
کورتیکواس�تروییدهای  ب�ا  اس�تاندارد  درمان 
خوراک�ی اس�ت. حتی ای�ن روش درم�ان برای 
برخی از بیماران مفیدتر اس�ت زیرا، از عوارض 

جانبی استروئیدهای خوراکی جلوگیری کند.
اختالل ناش�ناخته و ناگهانی ش�نوایی )ش�امل 
اعص�اب حس�ی( در کمتر از 72 س�اعت اتفاق 
می افتد و هر س�ال ح�دود 5 الی 20 نفر در هر 

100هزار نفر به این اختالل دچار می شوند. 
در س�ال ه�ای اخیر، درم�ان به کم�ک تزریق 
مس�تقیم کورتیکواس�تروئید به گ�وش میانی، 
با اس�تقبال فراوان مواجه ش�ده است. یکی از 
مزیت ه�ای نظری این درم�ان، افزایش غلظت 
دارو در منطق�ه م�ورد نظر و نی�ز، کاهش قرار 
گرفتن در معرض اس�تروئید و ع�وارض جانبی 
اس�ت که احتماال همراه استروئیدهای خوراکی 
وجود دارد. ش�ایان ذکر است که هیچ تحقیقی 
نش�ان نداده اس�ت که افزایش غلظ�ت دارو به 

بهبود شنوایی می انجامد.
با توجه به اطالعات پیشین در این مقاله، درمان 
کنونی و معمول و مرس�وم اختالل ش�نوایی که 
به دالیل ناش�ناخته صورت م�ی گیرد از طریق 
متی�ل  ی�ا  و  )پردنی�زون  کورتیکواس�تروئید 

پردنیزولون( خوراکی امکان پذیر است.
دکتر استیون و همکارانش از دانشکده پزشکی 
ه�اروارد تحقیقی را انجام دادند که اثربخش�ی 
متی�ل  ب�ه  نس�بت  را  خوراک�ی  پردنیزول�ون 
پردنیزولون در اختالل اولیه ش�نوایی مقایس�ه 
می ک�رد. این تحقی�ق از ماه دس�امبر 2004 تا 
اکتبر 2009 در 16 دانشگاه روی 250 بیمار انجام 
شد که شنوایی خود را از دست داده بودند. این 
بیم�اران به مدت 6 م�اه تحت نظ�ر بودند. 121 

بیم�ار 160 میلی گرم پردنی�زون خوراکی را 
به م�دت چه�ار روز دریافت کردن�د و 129 
نف�ر طی 14 روز 4 دوز 40 میلی گرمی متیل 
پردنیزول�ون دریاف�ت کردند ک�ه به گوش 

میانی آنها تزریق می شد.
محقق�ان دریافتن�د که بهبود ش�نوایی بعد 
از دو م�اه در هر دو گروه قاب�ل توجه بود و 
تفاوت زیادی با هم نداشتند. در گروهی که  
پردنیزون خوراکی  دریاف�ت کردند و گروه 
دیگر که متی�ل پردنیزولون دریافت کردند، 
مه�ارت ش�نوایی به ترتی�ب 30.7  و 28.7 

دسی بل بهبود یافت. 
مقایسه بیشتر بهبود شنوایی در گروه های 
تحت درمان خوراکی  و تزریقی نشان دادند 
که هر دو درمان طی 2 و 6 ماه قابل مقایسه 
بودند. فرکانس بهبود شنوایی معمول 20.7 
درص�د ت�ا 66.9 در س�معک گ�روه درمان 
خوراکی در مقایس�ه با 24.8 و 62 درصد در 

گروه درمان تزریقی بود.
محقق�ان نتیجه گرفتند ک�ه در کل، تزریق 
متی�ل پردنیزولون در مقایس�ه با پردینزون 
خوراک�ی ب�رای درم�ان اخت�الل ناگهان�ی 
ش�نوایی، درم�ان بدت�ری نیس�ت. ه�ر دو 
درمان ایمن هستند، ولی ممکن است باعث 
عوارض جانبی ناخوش�ایندی شوند. راحتی، 
مقرون به صرفه بودن و آس�ایش پردنیزون 
خوراکی نسبت به متیل پردنیزولون تزریقی 
بهتر است. درمان تزریقی زمانی مفید است 

که حین اس�تفاده از پردنی�زون خوراکی، عالئم 
معکوس مشاهده شود.

درمان اختالل ناگهانی شنوایی 
یافت�ه ه�ای تحقی�ق جدی�د نش�ان دادن�د که 
در مقایس�ه ب�ا درم�ان خوراک�ی، اس�تفاده از 
متوس�ط،  ط�ور  ب�ه  تزریق�ی  اس�تروییدهای 
ناخوش�ایند، ناراحت و بس�یار هزینه بر اس�ت و 
ع�وارض جانبی کمی ه�م به هم�راه دارد. با این 
ح�ال، برای بیم�اران مبت�ال به اخت�الل ناگهانی 
ش�نوایی ک�ه تصور م�ی کنن�د دریاف�ت منظم 
اس�ترویید، بس�یار خطرناک اس�ت، این تحقیق 
راه عاقالنه ای را برای مراجعه س�ریع نش�ان می 
ده�د. تحقیق دیگ�ری روی شناس�ایی زیرگروه 
بیمارانی تمرکز دارد که به نظر می رس�د درمان 
استروییدی بسیار مفید است و می خواهد بداند 
آی�ا ترکیب درمان خوراکی و تزریقی بهتر از یک 
نوع درمان است یا خیر. با این حال هنوز پاسخی 

به مزیت درمان تزریقی داده نشده است. 
 گفتني اس�ت گرچ�ه این آمار ناچی�ز به نظرمی 
رس�د اما  بس�یاری از کس�انی که زود بهبود می 
یابند، دیگر به دنبال مراقبت های پزش�کی نمی 

روند.

ترجمه: حمیده دهقان 

اگر می خواهید از آینده خود مطلع شوید 
کافی است به افکار و ذهنیات خود نگاه کنید. 
باربرادی انجلس
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اختراع دو معلم کرمانشاهی برای 
مشتریان نابینا و بی سواد بانک ها 

کارمند  و  فرهنگی  دو  همکاری مشترک  با  فارس،  گزارش  به 
یکی از موسسات مالی و اعتباری در استان کرمانشاه، دستگاه 

خودپرداز بانکی ویژه نابینایان و بی سوادان ساخته شد.
»سمیرا حیدریان« از فرهنگیان شاغل در استان کرمانشاه به 
همراه همسرش که کارمند یکی از مؤسسات مالی و اعتباری 
است  به سرپرستی »اهلل محمد سعیدی« فرهنگی شاغل دیگر 
بانکی  ثبت دستگاه خودپرداز  و  اختراع  به  موفق  استان  این 
ویژه نابینایان و بی سوادان مؤسسه  مالی و اعتباری مهر شدند.
از  استفاده  بدون  و  صوت  پردازش  بر  تکیه  با  خودپرداز  این 
بانکی  »مانیتور«، خدمات  نمایشگر  و  کلید »کی بورد«  صفحه 

الزم را به متقاضیان ارائه می دهد.
در  با شماره 65760  آن،  تیم مخترع  از سوی  این خودپرداز 

اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده است.
به گزارش مرکز اطالع رسانی و روابط  عمومی وزارت آموزش 
و پرورش، این اختراع که ساخت آن 6 ماه به طول انجامیده 
هیچ  که  زوج محسوب می شود  این  اختراع  است، هشتمین 

گونه نمونه داخلی یا خارجی ندارد.

معلولین و اختراعات

7B- B سمعک کربنی مدل

استفاده از سمعک های كربنی در 4 دهه نخست قرن بیستم 
معمول بوده است. سمعک 7B-B نوعی سمعک كربنی است 
در  واقع  پسران  و  مایرز  شركت  توسط   1931 سال  در  كه 

پیتزبورگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا تولید می  شد.
قطر فرستنده 7B-B )میکروفن( كه در تصاویر هم نشان داده 
شده است، 6/ 8 سانتی متر است؛ در صورتی كه مدل مشابه 

7A-B با قطر 9/ 8 سانتی متر كمی بزرگ تر بود.
فرستنده كربنی )میکروفن( در یک جعبه باتری وصل می شد 
كه در آن دو باتری با اندازه C جای می  گرفت و یا به طور 
مستقیم به باتری سمعک متصل می شد. ولتاژ كار 3 الی 5/ 
4 ولت است كه به مقدار توان مورد نیاز در اختالل شنوایی 

بستگی دارد.
یک گیرنده سیاه كوچک كه قالب گوش به آن می چسبد، به 

فرستنده متصل است.
معموال عملکرد گیرنده مدل 7A-B براساس جریان هوا است 
هدایت   7B-B مدل  گیرنده  عملکرد  اساس  كه  صورتی  در 

استخوان های گوش داخلی است.
جلوی فرستنده  7B-B)میکروفن( یک كلید روشن/خاموش 
)سمت چپ( و یک پیچ تنظیم صدا قرار دارد. در شکل، كلید 
در موقعیت خاموش است. با چرخاندن پیچ تا انتها، بلندترین 

صدا منتقل خواهد شد.
در سمت راست، كلید Tel/Voice واقع است. با حركت دادن 
پنج حفره در   ،Tel قرار دادن آن روی موقعیت  و  این كلید 
مركز فرستنده كربنی باز می شود تا بدین ترتیب امکان قرار 

دادن مستقیم گوشی تلفن جلوی آن فراهم شود.
در موقعیت Voice، صدا از شش شکاف كه گرداگرد فرستنده 

كربنی قرار گرفته اند، وارد آن می شود.
تصویر راست، قسمت پشتی فرستنده كربنی مدل 7B-B را 

در حالی نشان می دهد كه سیم گیرنده به آن متصل است.

ترجمه: سمیه جعفری 

اگر موضوعات کوچک شما را می رنجانند ذهنتان هنوز کوچک است. 
ذهن های شریف و عالی تحت تاثیر وقایع کوچک قرار نمی گیرند.
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دی ـِ  ترجم گردآوری و ترجمه: معصومه آم

بازوی جادویی

حالتی  هر  در  و  است  تنظیم  قابل  راحتی  به 
منحصر  نصب  سیستم  این  شود.  می  نصب 
را  حالتی  هر  در  جایی  به  جا  قابلیت  فرد  به 

داراست.
به  پایه  از یک گیره  با استفاده  به آسانی  بازو 
ساده  پیچ  یک  با  و  چسبد  می  ویلچر  یا  میز 
در محل ثابت می شود و با صفحه های دایره 
ای و مستطیل شکل این پیچ ها پشتیبانی می 
شوند. گفتنی است که این بازوی قابل تنظیم، 
به راحتی بزرگ و کوچک می شود وحدود نیم 

متر ارتفاع و 2.263 گرم وزن دارد.

از افرادي هستید که انگشتان دستانتان کم توان است این  اگر 
مطلب را بخوانید.

 در دنیاي فناوري وسیله اي اختراع شده که ویژه افرادی است 
که انگشت هاي  کم توان دارند و  قادر به حرکت دادنش نیستند. 
این وسیله  دارای یک حسگر قابل تنظیم است و فرد می تواند با 
لمس یک کلید متصل به بست، جریان خاص و زمان داری ایجاد 
دادن  باعث حرکت  این حسگر  دهد.  را حرکت  انگشت  که  کند 

انگشت به سمت باال می شود.

سیستم هشداردهنده ی صوتی و لمسی
و  معلمان  مناسب  که  است  کامل  ابزار  جعبه  یک  وسیله  این 
پرستاران افراد نابینا است که مایلند استقالل و کنترل بیشتری 
و  لمسی  بریل،  های  برچسب  باشند،  داشته  خود  زندگی  روی 

وسایل  ها،  لباس  مناسب  کند،  می  درست  را  کم  دید  مناسب 
سفره و نسخه هاست. دارای کتابچه ی آموزشی است که برای 
سیستم  این  لوازم  تمام  است.  مفید  روزانه  زندگی  مدیریت 

دسترسی پذیر و قابل حمل هستند.
به کمک این وسیله می توان برچسب های لمسی، مناسب دید 
اندک، بریل و حتی برچسب های تشخیص صوتی و هر چیزی که 

نیاز به برچسب دارد نیز درست کرد.
همچنین، این وسیله مناسب دانشجویانی است که می خواهند 

دوره ی پرستاری از افراد کم بینا یا نابینا را بگذرانند.

اگر موضوعات کوچک شما را می رنجانند ذهنتان 
هنوز کوچک است. ذهن های شریف و عالی 

تحت تاثیر وقایع کوچک قرار نمی گیرند.
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استفاده از 
كامپیوتر و 
اینترنت 
در میان 
افراد معلول

كامپیوتري  اي  ه  تکنولوژي 
افراد  استقالل  افزایش  موجب 
معلول مي گردند. كساني كه 

در بیرون آمدن از خانه با مشکل روبرو هستند مي توانند به راحتي از طریق اینترنت )دهکده  
افراد متخصص درباره   از  توانند  آنالین شوند و خرید كنند، مي  وارد فروشگاههاي  جهاني( 
وضعیت سالمت خود سؤال بپرسند و همین طور مي توانند وارد شبکه هاي دوستي شوند و 

با افراد زیادي در تماس باشند.
افراد نابینا نیز دیگر نیازي ندارند مدت زیادي صبر كنند تا اطالعات و اخبار به صورت خط 
بریل در اختیار آنها قرار گیرد، این افراد مي توانند از اخبار و اطالعات صوتي در دهکده جهاني 
استفاده كنند و یا به كمک پرینترهاي مخصوص اطالعات متني را به صورت خط بریل پرینت 

كرده و مطالعه كنند.
افرادي كه مشکالت حركتي دارند و نمي توانند از كیبورد استفاده كنند نیز مي توانند از نرم 

افزارهاي »تشخیص سخن« كمک بگیرند و متن مورد نظر خود را تایپ كنند.
از تکنولوژي هاي  با استفاده  افراد جامعه،  افراد معلول در مقایسه با سایر  به نظر مي رسد 
نتایج یک  اما  باشند،  داشته  زندگي خود  بهبود  در  را  بهره  بیشترین  اینترنت  و  كامپیوتري 
داراي درآمد كمتري  افراد معلول معموالً  تحقیق در دانشگاه كالیفرنیا  نشان مي دهد كه 
امکانات  از  استفاده  یا  و  نیاز«  مورد  افزار هاي  با »سخت  كامپیوتر  توانایي خرید  و  هستند 
پیشرفت  با  ها  تکنولوژي  این  اینکه  براي  رسد  مي  نظر  به  ندارند.  را  اینترنت«  »آموزش 
سریعشان معلولین را پشت سر نگذارند باید به دنبال راه حل هاي ارزان تري بود. ما سعي مي 
كنیم در شماره هاي بعدي نرم افزارهاي رایگان و سخت افزارهاي ارزان تري را براي كمک 

به معلولین معرفي كنیم. 
الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

حركت انگشت ناتوان فقط 
با یک اشاره
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گردآوری و ترجمه: معصومه آِمدی
این سیستم براي افرادي طراحي شده  که اختالل 
با یک دسته  دارند.این وسیله  مستقیما  شنوایی 
خارجی به تلویزیون یا دستگاه ویدئو و دی وی دی 
متصل می شود. به کمک این وسیله می توان صدا 

را بدون صداهای مخرب دیگر شنید. 
حداقل  باال،  کیفیت  گوینده  قرمز  مادون  سیستم 
برای  که  دارد  گوشی  و یک جفت  آلودگی صوتی 
رسیور  بازوی  داخل  در  بیشتر  عملکرد  و  راحتی 

تعبیه شده است.

اولین دستگاه با کاربرد همگانی است که 
به شما فرصت می دهد تا مشاهده کنید  
کلمه  به  کلمه  آموزان  دانش  چگونه  که 
صداها را شکل می دهند و به آنها نشان 
کنند.  تصحیح  را  آن  چگونه  دهد  می 
چندین  از  پس  که  آموزانی  دانش  حتی 

سال گفتاردرمانی، پیشرفت کمی داشتند 
در 10 جلسه بیش از 85 درصد بهبودی حاصل کردند.

این دستگاه که نتیجه بیش از30سال تحقیق و توسعه است، تاثیر شگرفی را در تمرین خصوصی و گروهی نمایش داده است.
پاالتومتر ترکیبی از نرم افزار، سخت افزار و حرکات سفارشی دهان است که باعث می شود تا »ببینید« وقتی دانش آموز سعی دارد تا کلمات خاصی را ادا 
کند، زبانش در کجای دهان قرار می گیرد وحرکات دهان هر دانش آموز به کمک دندان پزشک محلی ایجاد و شبیه سازی می شود تا چیدمان کامال متناسب 

تنظیم شود. سپس این شبیه سازی به بخش پردازش اطالعات منتقل می شود و بعد از طریق کابل یو اس بی به نرم افزار مخصوص هدایت می شود.
زمانی که سیستم متصل شد، می توانید دقیقا ببنید کدام بخش از زبان دانش آموز با کدام بخش از سقف دهانش برخورد دارد. معموال، پاتولوژیست زبان 
گفتاری می توانند تلفظ کلمه به کلمه را نشان دهند و دانش آموزان آنچه را روی صفحه می بینند، تقلید کنند. سقف دهان معلم و دانش آموز را می توان 

همزمان کنار هم و یا به صورت مجزا مشاهده کرد که بستگی به سلیقه یا نیازهای خاص آن جلسه دارد.

نیمی از فارغ التحصیالن در دانشگاهها در خدمت افرادی هستند 
که حتی دوره آموزش متوسطه را نیز به پایان نرسانده اند.
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