شناسنامه
صاحب امتياز  :كانون معلولين توانا
مدير مسوول  :محمدرضا هادي پور
شورای سردبیری:
زهره حاجیان  -سيد اكبرحسيني -مرتضی رویتوند
هیات تحریریه :
مينا جاني -پري چگيني  -سیما سلطانی آذر -رقیه بابایی
نفيسه قدوسي  -معصومه آمِدی
صفحه آرا  :مهدي حجتي پور
طرح جلد  :سعید رنجبر
روابط عمومي :صغري ايوبي
عکس :سیدعباس حسینی -عرفان دادخواه -مهسا غالمزاده
با تشکر صمیمانه از همکاری این عزیزان :
محمد حسن هادی -مرضیه کریمی -فاطمه داریوش
سیروس ماله میری -مینا آروانه -آتیه شعبانی
سمیرا جمالی -نرگس حسین پور -عادله مینایی
و سایر همکاران
نشانی دفتر ماهنامه :
تهران  -فلکه دوم صادقیه  -ابتدای اشرفی اصفهانی
خیابان مرودشت  -شماره  - 5پیک توانا
تلفکس :داخلی 44239441-108
نشانی دفتر قزوین:
صندوق پستی 34185-3463 :
کانون توانا -تلفکس 0281-3339212 :
شماره پیامک 30007545 :

آدرس سایتwww.irantavana.com :
ایمیلpeyk@irantavana.com :
چاپ و صحافی :رواق

* شما مخاطب گرامی می توانید مطالب ،عکسها و سوژه های خود
را از طریق پست الکترونیکی  peyk@irantavana.comو یا صندوق
پستی  34185-3463به همراه شماره تلفن خود ،ارسال نمائید.
* استفاده از مطالب پیک توانا ،تنها با ذکر منبع امکانپذیر است.
* درج نظریه ها ،عقاید و به خصوص آگهی در این مجموعه به معنای تأیید
آن از سوی مسووالن مجله نمی باشد.

نقد فیلم:

خواب هاي
دنباله دار

ضایعه نخاعی

اصالح ساختارها،
ضرورتي براي
تشكل هاي
نابينايان

افراد با
مشكالت رواني

«وینتون کِ ِرف»
پدر ناشنوای
اینترنت

گاهی با قبول
سمت خدمت
مي كنيم
و گاه با كناره
گيري از آن

آیا کودک شما
خوب
می بیند؟

تو نباشي دلم كه
هيچ ...دنيا هم
تنگ مي شود
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در طبیعت و اخالق انس�انی هیچ ضعف و انحرافی نیست
كه با تعلیم مناسب اصالح نشود.
امام خميني (ره)

peyk@irantavana.com

بسط و گسترش
عدالت اجتماعى
سرآغاز احقاق حقوق معلوالن
«حق الناس» يكى از عالىترين مفاهيم اعتقادی در دین مبین
اسالم و رعايت حقوق ملت از وظايف بزرگ مسووالن و مردم
است و عدم رعايت آن موجب بروز مشكالت عديده فردى و
اجتماعى در جامعه خواهد شد .
بر اساس تعاریف  ،هرآنچه كه حقى از مردم در آن باشد« ،حق
الناس» است و اعتقادات ما به ما مىگويد ،آنكس که حق الناس
را پايمال مىكند ،راه فرارى ندارد.
تاكيد اسالم بر رعايت حقوق مردم آنچنان موكد است كه
مىگويد« :وقتی كه انسان از گناهان خود به درگاه الهى توبه
مىكند ،تا زمانى كه حقوق ضايع كرده مردم را ادا نكند ،توبه
اش پذيرفته نخواهد بود» .این بدین معناست که در شرايطى كه
نشان ه هاى ندامت واقعى در فرد مسلمان آشكار شود ،خداوند
متعال حق خود یا همان حق اهلل را در كوتاهىها و تقصيرهای
انسان خاطی مىبخشد ،اما از حق مردم در هيچ شرايطى
نخواهد گذشت .
آنانكه به انحاء مختلف و با نادیده انگاشتن حقوق مردم به قدرت
و ثروت دست می یابند و آنانكه كه برای کسب درآمد  -مستقيم
و غيرمستقيم  -به حقوق ديگران تجاوز مىكنند ،بايد بدانند كه
تاوان پايمال كردن حقالناس را به سختى خواهند پرداخت و
هيچ توجيهی دراين مقوله كارساز نخواهد بود .اگرچه گاه فاصله
زمانى پايمال كردن حق ديگران تا پرداخت تاوان آن ،فاصلهاى
طوالنى است.
انسان ،صرف نظر از جنس ،نژاد ،رنگ ،ویژگیهای موروثى
و اجتماعى ،مشخصات اخالقى و اعتقادی ،موجودى است
برخوردار از مجموعه ای از حقوق مشخص و این انسان آزاد در
هر حکومتی بايد بتواند از همه امکانات بطور كامل برخوردار
شود و مادامی که در چارچوب قانون گام برمی دارد ،احدی نبايد
در مسیر وی مانعى ايجاد كند و به کرامت انساني او لطمه وارد
آورد.

در جوامع مختلف ،تحقق عدالت اجتماعی حق مسلم مردم بر مسئولين
است .اگر مسئولين در عرصه اقدامات خويش عدالت را مدنظر قرار دهند،
به جرات مىتوان گفت كه حقوق مردم را به تمامي رعايت كردهاند و زمينه
لطمه به حق الناس را از بين برده اند ،زيرا يكى از اهداف بزرگ انبياء
برقرارى عدالت بوده است چنانكه خداوند متعال در آيه  25سوره حديد
مىفرمايند« :ما رسوالن خود را با داليل روشن فرستاديم و با آنان كتاب
آسمانى و مالک شناسايى حق از باطل و قوانين عادالنه نازل كرديم تا مردم
به عدالت قيام كنند»...
چنانچه عدالت اجتماعى را از منظر احقاق حقوق افراد جامعه بنگريم،
متوجه خواهيم شد كه سرآغاز احقاق حقوق مردم  ،بسط و گسترش عدالت
اجتماعى است و در تمام جوامع بشری ،معموال افراد ضعيف ،كودكان،
معلوالن و همه كسانى كه قدرت استيفاي حقوق خود را ندارند ،بيشتر در
معرض تضييع حقوق قرار مىگيرند.
جمع کثیری از معلوالن اعم از جسمی و حرکتی ،نابینایان ،ناشنوایان و کم
توانان ذهنی متاسفانه به دلیل فقر مطالعاتی ،ضعف اطالعاتی و محرومیتهای
فرهنگی و اجتماعی همواره در معرض آسیبهای جدی قراردارند و اغلب
آنان علی رغم وجود قوانین حمایتی ،از تساوی فرصتها بهره مند نبوده و
از حقوق قانونی خود و یا به عبارتی از عدالت اجتماعی برخوردار نیستند.
رعايت حقوق معلوالن یا همان «حق الناس» شامل مصاديق مختلفى
مىشود از جمله فراهم آوردن امکان حضور آنان در جامعه که مستلزم
توجه بیشتر مسووالن در مناسب سازی اماکن عمومی ،معابر و سیستمهای
حمل و نقل شهری است و یا تامین تجهیزات کمک آموزشی برای نابینایان
تا بتوانند در فضایی عادالنه به کسب علم و دانش بپردازند ،تعریف خدمات
خاص برای سهولت در تردد آنان ،اشتغالزایی ،مسکن مناسب ،ازدواج و ...
و از همه اینها که بگذریم اجرای اصل  29قانون اساسی جمهوری اسالمی
ایران مبنی بر همگانی بودن برخورداری از تامین اجتماعی از نظر
بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی ،بیسرپرستی ،در راهماندگی،
حوادثو سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکیبه
صورت بیمه و غیره که بر اساس آن دولت مک ّلف است طبق قوانین از
محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ،خدمات و
حمایتهای مالیفوق را برای یکیک افراد کشور تامین کند که البته در
رابطه با اجرا یا عدم اجرای آن قضاوت را به شما خوانندگان گرامی می
سپاریم .
هر شخصیتی – چه حقوقی و چه حقیقی  -با توجه به حقوقی كه خداوند
در اختيار او قرار داده بايد سعى كند كه هم از حقوق خود صيانت و حفاظت
بعمل آورد و هم با رعايت همه مصالح فرد و جامعه در راه اعتالى يك جامعه
انسانى و ايدهآل گام بردارد و بديهى است تحقق جامعه اى مترقى و ايده
آل -آن هم در حکومت اسالمی  -آرزوى هر كسى است و رسيدن به چنين
جامعهاى چندان دور از انتظار نيست بشرط آنكه هر كس – چه مردم و چه
مسووالن  -به سهم خود تالش كنند به حقوق ديگران احترام بگذارند و با
قاطعيت جلوى انحرافات و ناهنجاريهاى اجتماعى بايستند.
امام على(ع) درباره اهميت توجه به حقوق مردم در خطبه  167نهجالبالغه
مىفرمايند :هركس حقوق بندگان خدا را بجاي آورد در حقيقت حدود
خداوند را بجا آورده است.
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تربیت پس از نان  ،نخ

ستین احتیاج بشر است .
دالتون

بزرگ است و گناه ،ساده
هنر ،انجام کارهای
که می توان کرد .پس گناه،
ترین کاری
ترجمان بی هنری است.
دکتر سنگری

رقیه بابایی

ان

امید داریم تا

آسیب و آسیب دیده به مجلس
از کودکان در معرض
غیر از پرداخت مستقیم هستیم».
وزیران دادگستري و تعاون ،کار و
ایاب و ذهاب معلوالن
ارائه شده و امضاء
مورد زمان عملي شدن مستمري
آن است گفت« :در مورد کودکان
هاشمي در ادامه در
رفاه اجتماعی هم زیر
خبری رییس سازمان بهزیستی
معلوالن گفت« :باید منابع مالي
سرپرست نیز باید نظر مقام معظم رهبری
در نشست
 120هزار توماني براي
بیسرپرست و بد
ابزار قانوني قوانین باالدستي ایجاد
عنوان شد :
از دفتر ریاست جمهوری انجام
الزم در این زمینه و
گرفته و مکاتبه آن باید
یشنهادي سال آینده این بند منظور
شود و در برنامه پ
شود».
سرپرست خانوار نیز گفت55« :
ميشود».
هاشمی در مورد زنان
میلیون و  200هزار نفر در سامانه
بیمه اجتماعی شدهاند و برای دو
وی با بیان اینکه سه
هزار زن سرپرست خانوار
سازمان بهزیستي ثبت شدهاند،
تامین اعتبار شده و آنها نیز مانند
دریافت خدمات مستمر
ماه آینده برای بیمه
این میان  2میلیون و  100هزار نفر
که شاغل هستند ،بیمه شدهاند».
از
«:
کرد
نشان
خاطر
کسانی
هزار توماني را دریافت ميکنند».
معلوالن اولین نشست خبری
هایی در حوزه توانمند سازي معلوالن
مستمري ماهیانه 32
همزمان با روز جهانی
وي به وجود چالش
بهزیستی کشور با حضور اصحاب رسانه
بهزیستي اشاره کرد و گفت«:فقدان
و جامعه هدف سازمان
رییس سازمان
سازمان بهزیستی کشور برگزار شد .
جامعه هدف ،مناسب سازي نشدن
پوشش بیمه اي براي
ها در سالن کنفرانس
ها
صحیح قانون 3درصدي استخدام
ازرویکرد
سكوني
گزارشی
م
واحد
ارائه
در این نشست دکتر هاشمی با
احداث  70هزار
معابر و اجرا نشدن
«به روز رسانی اطالعات از اولویت
دولتي از چالش های مهم است و
معلوالن در دستگاه هاي
و اهداف سازمان گفت:
در سال 91
بیمه
از ظرفیت استخدامي به معلوالن
و
مسکن
برنامه است و توجه به مباحث اشتغال،
دیگري از سخنانش به احداث 70
اختصاص دادن 3درصد
های
هاشمي در بخش
نو پدید ،تحکیم بنیاد خانواده،
دنبال اصالح قانون و افزایش آن به
سال جاری اشاره کرد و گفت:
و همچنین آسیب های
ناکافي است و ما به
هزار واحد مسکونی در
از اولویت های کاری من است».
وزارت رفاه و تامین اجتماعي سابق
اعتیاد و سالمندان
5درصد هستیم».
«بر اساس تفاهمنامه
بهزیستي با بیان اشاره به اینکه
دیگر سخنان خود از ایجاد اولین
شهرسازي مقرر شده  200هزار واحد
دکتر هاشمی در بخش
سازمان
رییس
و
مسکن
و وزارت
زیر  50درصد است و در شرایط
کشور خبرداد و گفت «:این واحد
هدف سازمان بهزیستي شامل زنان
واحد صنفي معلوالن در
مناسبسازي در کشور
مسکوني براي جامعه
«در این زمینه قانون صریح است
امنا به زودي کار خود را آغاز
معلوالن ایجاد شود که طبق برنامه
متوسطي قرار دارد گفت:
صنفی با انتخاب هیات
سرپرست خانوار و
ميکنیم و درصدد ایجاد یک الزام
مسکوني در سال  89و  70هزار واحد
و اجراي آن را رصد
خواهد کرد».
احداث  6هزار واحد
براي اجراي قانون مناسبسازي
معابر شهری اشاره کرد و گفت:
شروع شده و احداث  70هزار واحد
دولتي
وی به مناسب سازی
قانوني در ادارات
مسکوني در سال 90
مناسب سازي شرایط خوبي نداریم و
مسکوني هم در سال  91آغاز ميشود».
«متاسفانه در باره
هستیم».
اینکه  31هزار شغل از ابتداي سال
سازي کمتر از 50درصد معابر و
بیش
89
سال
کرد« :از  60هزار واحد مسکوني
آمارها نشان از مناسب
وي در ادامه با بیان
وي تاکید
کرد:
اما تعامالت خوبي را با شهرداري
عنوان
است،
میان
شده
از
تاکنون براي معلوالن ایجاد
مراحل پایاني خود رسیده است و
مبلمان شهري مي دهد
از  50درصد به
مکلف به رصد ایجاد یک صد هزار
پس دستگاه هاي مسئول را ملزم به
سال  90هم نزدیک  30هزار واحد
ها آغاز شده و از این
«سازمان بهزیستي
 70هزار واحد مسکوني
این
در
که
سال جاري براي مددجویان است
رسیده و  12هزار واحد مسکوني هم
همکاري خواهیم کرد».
شغل در
به مرحله نازککاري
به ایجاد  44هزار شغل است و
سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر
واحد مسکوني تحویل داده شده و
دکتر هاشمي در پاسخ به
راستا بهزیستي مکلف
آماده است .شش هزار
بازنشستگي پیش از موعد معلوالن
سایر دستگاهها ایجاد ميکنند».
مراحل فونداسیون و آماده سازی
علت اجرا نشدن قانون
باقی مانده را
 84هزار واحد هم در
توماني اعتبار ایاب و ذهاب معلوالن
نشستگي پیش از موعد معلوالن به
گفت«:مابه التفاوت باز
میلیون
100
افزایش
هستند».
بود که دکتر هاشمي در نشست
نشستگي در دستگاه هاي دولتي توسط
بهزیستي مشکل عمده در بحث ایجاد
استان تهران از مواردی
صندوق هاي باز
رییس سازمان
گفت« :اعتبار یارانه ایاب و ذهاب
ودر بخش غیردولتي نیز این مبلغ
مددجویان عنوان کرد و گفت:
خبری به آن اشاره کرد و
دولت پرداخت مي شود
مسکن را سهم آورده
استاني پرداخت شده و از روزي
تامین اجتماعي پرداخت شود که
خیران و سازمانهاي مردمنهاد،
هاي
باید از سوي سازمان
حوزه
در
معلوالن
«سعي شده با کمک
بهزیستي را به عهده گرفتم 100
از سوي سازمان تامین اجتماعي
مددجویان تامین شود همچنین
اعتبارات سال آینده آن
که من ریاست سازمان
مقداري از سهم آورده
ایاب و ذهاب معلوالن استان تهران
ارائه خواهد شد تا مشکل معلوالن
در این زمینه خط اعتباري نهضت
دیده شده وبه مجلس
میلیون تومان اعتبار
از دیگر مشکالت عمده
است که باید براي آن ایجاد شود
در این بخش برطرف شود».
افزایش یافته است».
مسکن سازمان بهزیستي
بهزیستي
در خصوص علت تخصیص داده
سازمان
اعتبارات
زمینه
از اعتبارات مسکن مهر در این
وي با تاکید بر اینکه اگر تمام
وي درپاسخ به سوالي
و در حال حاضر
ذهاب معلوالن اختصاص یابد باز هم
براي تحصیل رایگان مددجویان نیز
نشدن اعتبارات الزم
به موضوع ایاب و
استفاده ميشود».
هزینه را بکند و سایر دستگاهها باید
واحده قانون بودجه سال 90ردیف
کرد «:براي سال آینده اگر وزارت
گفت« :بر اساس ماده
نميتواند جبران این
هاشمي در ادامه تاکید
زمینه با ایجاد دسترسيها عمل
نهادهاي حمایتي در این بخش تجمیع
را به ما بدهند رویه فعلي اصالح
به وظیفه خود در این
اعتبارات بودجه
اجازه
این
قانون
و
مسکن
خدمات
نظارت راهبردي ریاست جمهوري
«سال گذشته  4هزار و  700نفر از
خرید واحدهاي مسکوني آماده براي
شده و دراختیار معاونت
کنند گفت:
ميشود و به دنبال
ميکردند و امسال به 5هزار و 200
مددجویان سریعتر تامین شود».
ایاب و ذهاب استفاده
قرار گرفته است».
مددجویان هستیم تا نیاز
اشکال کار در محدود بودن منابع
سوالي درباره تعداد زنان خیاباني وراه
نفر رسیده است ،اما
هاشمي در پاسخ به
به روز نیازهاي معلوالن براي
بهزیستي براي بازپروري این زنان نیز
بهزیستي و افزایش روز
کارهاي سازمان
بسیار پایین است اما سازمان براي
حضور در جامعه است».
گفت« :تعداد این زنان
سازمان «هر دو وانه»
ایاب و ذهاب و اهداي  50دستگاه
سالمت راه اندازي کرده است
ساماندهي آنان 29خانه
توزیع  1200کارت
سازمانی پرسشگرو پاسخگو
از دیگر مواردی بود که دکتر
24مرکز حمایت و بازپروري زنان و
يعنی
خودروي ویژه معلوالن
و سازمان بهزیستي
با خواندن سازمان بهزیستی با
رییس سازمان بهزیستی
کرد و ادامه داد «:توزیع هزار و
144مرکز مداخله در بحران197،مرکز
هاشمی به آن اشاره
دختران آسیب دیده
وانه گفت« :ما سازمانی پر مسئولیت
ذهاب از طریق بانک سامان به صورت
37مرکز ساماندهي کودکان کار و
دو
هر
سازمان
عنوان
خدمات اورژانس سیار،
 200کارت ایاب و
کننده هستیم و ما به یک سازمان
شده و براي هر نفر ماهیانه 50
خانواده به منظور کاهش آمار طالق
و سیاستگذار و رصد
آزمایشي در تهران انجام
146مرکز مداخله در
بهزیستی در عین پاسخگویی از
هر دووانه تبدیل شدیم و
شهرستانها  30هزار تومان به حساب
به گفته رئیس سازمان بهزیستی
را راه اندازي کرده است.
هزار تومان و در
این پس پرسشگر نیز خواهد بود».
ویژه نیز برای این زنان در نظر
کارتها پرداخت ميشود».
تسهیالت قرضالحسنه
بروز آسیبهای نو پدید و اعتیاد
از
بهزیستي در ادامه با اعالم خبر اهداي
هاشمی با ابراز نگرانی
در زمان دیگری اعالم میشود».
رییس سازمان
مشکالت اجتماعی به آسانی بگذریم».
گرفته و
ویژه معلوالن توسط رییس جمهور
گفت« :نباید از کنار
 50دستگاه خودروي
در حوزه کودکان الیحه حمایت
گفت «:این دستگاهها در استانهاي
وی با اشاره به اینکه
به این سازمان،
شود و به دنبال راهکارهایي براي
کمبرخوردار توزیع مي

بهزيستی مكلف به ايجاد
بيش از  40هزار شغل است

آخر سال بودجه بیاید...

شاهلل پرداخت می شود...

یکی از وظایف س
ازمان بهزیستی در کنار
سایر خ
استان زنجان،
دماتی که به معلوالن می دهد پ
اداره كل بهزيستی زنجان:
رداخت طبق
کمک
دستو
رالعملی
که
از
به
م
تهران
ب
هزینه ازدواج علوالن است.
رایمان آمده است
نمی توانیم به
سازمان بهزیستی
شما و به نشریات پاسخ بدهیم.
در سال های گذشته به
مع
لوالنی که ازدواج می کردند با
اعطای
چند
استان ز
کاالی الز ِم زندگی
نجان ،شهرستان ماه نشان:
( صرف نظر از نوع و
میزان م
 - 1بله ولی االن برای
علولیت آنها) به شروع زندگی
پرداخت این کمک هزینه دیر
افراد
شده،
کمک می کرد که
یک ماه پیش به همه دادیم.
این کمک در دوسال گذشته
از
 - 2مبلغ یک میلیون
اعطای کاال به پرداختن کمک
تومان است اگر اعتبار داشته
هزینه نقدی باشیم.
تبدیل شده
تا افراد با دریافت پول
بتوانند
استان
مازن
3
نمی
دران،
شهرستان بهشهر:
بهره بیشتری از این کمک
توانیم تضمین کنیم ولی
اگر
هزینه
مدارک
برده
را
و
آن
1
 قبال چند کاال بهرا در جایی که برایشان ضروری تر است زودتر بیاورید پرداخت می کنیم.
منظور کمک جهیزیه از قبیل
فرش و یخچال به
مصرف کنند.
افراد داده می شد که االن 2-3
سالی
است دیگر پرداخت نمی شود.
اما در ماه های گذشته عده ای از خواننگان استان قزوين ،مركز استان:
2
 - 1بله
پیک توانا در پرانتز:
پیک توانا مرتب با
دفتر
نشریه
( اما در سایر استان ها مبلغ
تماس
گرفته
یک میلیون
و از نارسایی
 - 2قبال یک میلیون
تومانی به افراد پرداخت می شود) .
تومان برای هر فرد بود اما در
هایی که در پرداخت این کمک
هزینه
خب شاید االن اینگونه
حال حاضر به ازای
به وجود آمده گالیه می
باشد اما ما چیزی نمی دانیم!
هر فرد مبلغ  600هزار تومان
کردند که است.
 - 3ما یکسالی می
بیشتر از یک سال
است
که
در
شود که اسامی افراد متقاضی را
نوبت
د
ریافت  - 3م
این
داده ایم اما اینکه این
شخص
کمک
مبلغ
به
نیست.
هزینه
آنها
پ
مانده
اند.
رداخت
می
شود
یا نمی شود را نمی دانم!
آنها خواستار پ
یگیری این مطلب شدند و این
موضوع بهانه تهیه گزارش این شماره استان همدان ،شهرستان اسد
آباد:
استان
صفحه
مركزی ،شهرستان شازند:
 - 1بستگی به اعتبار ِ ما دارد.
یک سوال و چند پاسخ شد .
1
 اگر اعتبار داشته باشیم بله. - 2در سال های قبل
نفری یک میلیون تومان بود
اما
 - 2برای هر نفر
ما این سوال ها را مطرح
ما بر حسب اعتباری که داریم
م
حدود  200-300هزار تومان.
کردیم
و
جبوریم
این
این
مبلغ
جواب
3
را
 هیچ معلوم نیست.ها را گرفتیم .بخوانید .
بین افراد متقاضی تقسیم کنیم.
 - 3بستگی به این
دارد که اعتبار چه زمانی برسد
اما تقاضا
استان يزد ،مركز استان:
 -1آیا در میان خدماتی که
هر وقت که باشد مبلغ پایان
سازمان
سال
پ
بهز
رداخت
یستی
1
می شود.
سقف مبلغ یک
باید به معلوالن
میلیون تومان است ،ما هم سعی
بدهد موردی به عنوان کمک
می کنیم یک
44
هزینه ا
میلیون تومانی بدهیم اما ما با توجه
زدواج معلوالن وجود دارد؟
–2
به اعتباری که به شه
استان هرمزگان،
مبلغ این کمک هزینه چقدر
رستان می دهند و با توجه به
سالشهچه
رستان-بندر عباس:
است؟
ار
م
تعداد
مت
 – 1بله
 – 3از زمان درخ
قاضیان مبلغ را کم می کنیم.
شماره
واست
چقدر
7
طول
3
می
و  - 38د  - 2نمی دانم ،االن 2اگر
تا
کشد  - 2مبلغ
ک
برای
مددجو
سال
هر
این
است
نفر
که
کمک
س
یک
ا
ی
هزینه
عتباری
میلیون
را
ی
برای
وب
دریافت کند؟
تومان است البته
نگران
اگر
بخشاهبه ما
اینهمن م
داده نشده امید داریم کهرتاسید
فرد تحت پوشش سازمان باشد.
سال
آخرن ب
بودجه بیاید1390 .
-3
الیی با
باید ببینیم اعتبار داریم یانه ،ما
شد و
افرادی
را
پی
داریم
ش
خدا
که از  3سال پیش در
وند هرگ از رسی
نوبت دریافت این کمک هزینه
ز
دن آ
هستند ،اما
آن بال را ب ن دعا
خب انشاهلل پرداخت می شود.
کند،
ه او
بروجرد:
 - 1بله
 - 2مبلغ مشخص
نیست ،سال گذشته 400هزار
تومان برای هر فرد بود.
 - 3زمانش مشخص
نیست ،ما به طور کلی مدارک
همه افراد متقاضی را
جمع می کنیم ،نگه می داریم
و
سالی یکبار پرداخت می کنیم.

6

ن
ابينايا
ن ن نمی
ت
و
ا
ن
ن
ا
د
م
زد انت
نمايندگی خابات
م
جلس
ش
وند...
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9
44

نر
امام صا ساند.
د
ق (ع)

ریم به خدا
رفتا
می کنیم چون خیلی گ که چون به
اغلب فکر
این است
اما واقعیت
گرفتاریم.
رسیم خیلی
نمی رسیم
خدا نمی

ب و ذهاب
د ایا
از تهران گفته ان ������م…
ده�ی����
ن������

سال چهارم -

7
44

رقیه بابایی

سال است
دو
ی معلوالن
بنزینی برا
هیچ
نگرفته اند
در نظر

كاشف به

چندی پیش در
تان
ازان و معلوالن استان لرس زشکاران معلول
جانب
ور
دبیر هیات ورزش های شاره به مشکل ایاب و ذهاب ورزشکاران قید
هربا ا
که بسیاری از
گفتگو با خبرگزاری م شکل موجب شده
گفته بود :این م
ب 18تیم ورزشی
لرستانی
تمرین را بزنند.
این هیات در قال
اضر شدن سر
تمرین ها نمی
ح
دی» هم چنین گفته بود :شکل مالی سر
«محمد احم
والن به خاطر م
کند و لی معل
فعالیت می
از مشکالتی
اس گرفتیم تا
حمد احمدی تم
آیند.
این خبر با م
نیم.
بدا
شتر
بعد از انتشار
زشکاران معلول
استان دارند بی
ور
این
که ورزشکاران معلول نگار پیک توانا گفت« :بیشتر علق به خانواده
بیشترشان مت
گفتگو با خبر
ندارند و چون
احمدی در
طرفی چون
هستند و از
تند و درآمدی
جامعه
هس
ادی رو به رو
ما بیکار رآمد بوده و از اقشار پایین مشکالت مالی زی
های کم د
درآمدی ندارند با
تند و شغل و
تان لرستان از
جوان هس
بهزیستی اس
آیا سازمان
این هستیم که
هستند».
این سوال که
سال  88پیگیر
وی در پاسخ به
این امر محقق
خیر گفت « :از
دهد اما هنوز
می کند یا
یاب و ذهاب ب
شما حمایتی های ورزشکار ا
را نمی دهد».
بهزیستی به بچه
هاب ورزشکاران
 50هزار تومان
هانه
وذ
نشده و بهزیستی ایاب شده بود بهزیستی لرستان ما 100هزار تومان
گفتند ماهانه
ضافه کرد« :قرار
که بعد از مدتی
ا
احمدی اران معلول بدهد
استاندار لرستان
ورزشک
را هم ندادند».
چندی پیش با
به هند که البته آن
تیم  10سال
می د
داد« :من در جلسه ای که زدم و گفتم این
احمدی ادامه
ندرست را مثال
هزینه هایش
می کند و تمام
فوتبال افراد ت
داشتیم تیم
دنی استان بازی
نشده و هیچ
رگز وارد لیگ
نظر تربیت ب
که ه
است که زیر
جاری بیش از
تامین می شود در حالی لرستانی در سال
از این طریق
هم به عضویت
ست ،اما معلوالن
نوان لرستانی
کسب نکرده ا
و دو نفر از با
حمایتی نمی
مقامی هم وری کسب کرده
معلوالن هیچ
های
کش
از ورزشکاران
 10مدال مده اند ،با این حال از تیم تلف گفته ام که
تیم ملی درآ
در جاهای مخ
می گویند :از
مسئله را بارها
ستی این استان
شود ،من این
مسئوالن بهزی
نمی شود اما
معلول حمایتی
در پاسخ این
هاب ندهیم».
اند که ایاب و ذ
استان لرستان
ازان و معلوالن
تهران گفته
مقام کشوری و
زش های جانب
اران معلولی که
ور
دبیر هیات
یا خیر گفت:
زشک
طلب که «به ور
ملی می شود
این م
خواهد شد» ع
گویند و بعد
سوال که آیا قوق ماهانه داده
را تبریک می
ح
لول
ارند
ایت این بخش
روز جهانی مع
جهانی د
ورت عدم حم
کبار
ی
سالی
«نه .مسئوالن
معلوالن در ص
وش می کنند و
فرام
خواهند داد».
معلوالن را شان را از دست
از استعدادهای

شماره  37و
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در سال های
که
زین معلوالن بحثی است طرح هدفمندی
بحث بن
به ویژه پس از اجرای صلی معلوالن
گذشته و
از معضالت ا
گرفته است.
همواره یکی
راه آنها قرار
یارانه ها وان سدی سر
به آن دسته
به عن
ها
بوده و رای طرح هدفمندی یارانه ورت ارائه گواهی
قبل از اج
بودند (در ص
که  -1شاغل
معلوالن ( در
از معلوالنی
ویان
حل کارشان)  -2به دانشج به معلوالنی که
اشتغال از م
به تحصیل) و
گواهی اشتغال
درمانی داشتند
صورت ارائه
داوم در مراکز
م
مان و حضور
در صورت داشتنِ
در
بنزین (البته
داده می شد
نیاز به ن 30تا  60لیتر
مان بهزیستی
ماهانه بی
از طرف ساز
سهمیه با این
وسیله نقلیه)
یارانه ها این
هدفمند شدن
های بنزین
فراد به کارت
که پس از
میه بنزین ا
معلوالن کارت
عناوین که سه
یا اینکه برای
شد و حاال با
و
آنها اضافه خواهد شد واهد شد قطع
وص صادر خ
هستیم که نه
مخص
شاهد
بنزین یش از یک سال از این اتفاق میه ای به بنزین
گذشت ب
شده و نه سه
معلوالن صادر
برای
کارتی ضافه شده است!
شی سازمان
امور توانبخ
معلوالن ا
وص با معاون
جدید بنزین
در این خص
تا از وضعیت
مرتبط شدیم
بهزیستی کشور
نگار پیک توانا
خبر شویم.
گفتگو با خبر
معلوالن با سخنگویی» در
در نظر گرفته
«دکتر یحیی
برای معلوالن
هیچ سهمیه ای
گفت« :هنوز
زین معلوالن از
نشده است».
که موضوع بن
طلب
سال است که
وی با اشاره به این م ست گفت« :دو
قشر ا
نظر نگرفته اند».
مباحث اصلی این رای معلوالن در
شور ادامه داد:
میه بنزینی ب
مان بهزیستی ک
هیچ سه توانبخشی ساز
سازمان مقابل
معاون امور
های مختلف
روسای گروه
را در خصوص
«هم اکنون که
که نامه هایی
به شما بگویم
زین معلوالن به
سته اند
بن
من نش والن نوشته ایم تا سهمیه های  30تا 60
بنزین معل
مان سهمیه
درآید و ساز
داد را دوباره
به معلوالن می
حالت سابق
صورت ماهانه
لیتری که به
برقرار کند».

عمل آمد...

هما
خ ن هایی
نیستند
ود را
آی��ا نشان داده و که بارها
در عر
جا
توا
محت�� ن��دارد این م نایی هایشان صه های
م
خ
تل
ف
را
رم
علمی
توانمن مجل��س طل��ب را بگویی به اثبا
که
ت رسان
م
��د
در قس��
که :اگ��ر ن ده اند؟
مث��ال ی معلوالن ی هم��واره
«جانبا متی از
ما
در جا
م
��
رقیه
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در بی�ن تمامی مردم تنها عقل اس�ت که به عدالت تقس�یم
شده زیرا همه فکر میکنند به اندازه کافی عاقلند.
رنه دکارت

لزوم تخصیص اعتبار ویژه برای معافیت ورود وسایل کمک توانبخشی

تغییر در روش پرداخت هزینه
ایاب و ذهاب معلوالن
رییس سازمان بهزیستی گفت« :پرداخت هزینه ایاب
و ذهاب معلوالن در استان های مختلف در روش جدید
به این صورت اس�ت که کارت شارژ به آنها ارائه شده و
ماهیانه به حساب آنان مبلغی وارد و کارت شارژ شده و
قابل استفاده می شود».
ب��ه گفته وی ،هزینه ای��اب و ذهاب معلوالن در اس��تان های
مختلف به موقع پرداخت ش��ده اس��ت و فقط در استان تهران
کمی تأخیر ایجاد شد.
«دکتر همایون هاشمی» با اشاره به اینکه هم اکنون مشکلی
در پرداخت هزینه ها وجود ندارد گفت «:در تهران نیز با کمی
تأخیر هزینه ایاب و ذهاب پرداخت شد و در حال حاضر هیچ
استانی در این خصوص مشکلی ندارد».
وی به برنامه های جدید بهزیس��تی در حوزه معلوالن اش��اره
کرد و افزود« :به منظور رفع مش��کالت معلوالن در اش��تغال،
مس��کن ،مناسب س��ازی ،ایاب و ذهاب و ...اقداماتی در دست
اجرا اس��ت که یکی از آنها توانمندس��ازی و ایجاد شغل برای
آنان اس��ت که بدین منظور ثبت نام در بانک اشتغال چند ماه
قبل آغاز شده است».
رییس بهزیستی گفت «:همچنین ایجاد تغییرات در سیستم
فعل��ی پرداخت ایاب و ذهاب معلوالن نیز از دیگر برنامه هایی
اس��ت که ب��ه زودی اجرایی خواهد ش��د .به طوریک��ه با این
تغییرات دیگر شاهد تأخیر در روند پرداخت ها نخواهیم بود».
مهر
اختصاص  2میلیارد تومان برای خرید
دستگاههای سنجش شنوایی
رئی�س مركز پیش�گیری س�ازمان بهزیس�تی با بیان
اینكه ناش�نوایی ش�ایعترین معلولیت اس�ت ،گفت:
«اگر ناش�نوایی در س�نین كودكی شناس�ایی نشود،
روی رشد و تكامل كودكان تأثیر گذاشته و آنان عقب
مانده ذهنی میشوند».
«دکت��ر نفری��ه» با بیان اینكه س��ال گذش��ته بیش از 680
ه��زار نوزاد م��ورد غربالگری ش��نوایی ق��رار گرفتند گفت:
«بیش از  53درصد غربالگری ش��نوایی س��ال پیش توسط
سازمان بهزیستی انجام شده است و این سنجش در سه روز
نخستین تولد نوزادان انجام شده است».
وی افزود« :زمان طالیی برای تشخیص و درمان ناشنوایی 2
تا  3س��ال نخستین عمر است و پس از تشخیص میتوان با
تربیت شنوایی ،كاشت حلزون و ...ناشنوایی را درمان كرد».
«نفریه» در ادامه با اش��اره به اختصاص  2میلیارد تومان از
سوی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی برای خرید دستگاههای
س��نجش ش��نوایی ،عنوان كرد« :در س��ال  86آم��ار انجام
غربالگ��ری ش��نوایی در كش��ور  8درص��د بود ام��ا با خرید
تجهیزات به  53درصد رسیده است و با اختصاص این اعتبار
افزایش سطح پوشش انتظار میرود».
وی درادامه گفت« :افزایش سطح تحت پوشش و غربالگری
به باالی  75درصد در سال آتی هدف گذاری شده است».
ایسنا

معاون پش��تیبانی و توس��عه منابع س��ازمان بهزیستی گفت «:براس��اس قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن بخش
خصوصی ملزم به رعایت مفاد این قانون نشده است».
«دکتر مصطفی کرباس��ی» افزود «:در مفادی از قانون جام��ع حمایت از حقوق معلوالن بر نیم بهاء بودن بلیط قطار،
هواپیما و مترو و ...تأکید ش��ده ،این درحالی اس��ت که اغلب این امور توسط بخش غیردولتی انجام می شود و همین
امر باعث می شود که این قانون در اجرا با مشکالتی روبه رو شود».
وی ،در مورد معافیت وسایل کمک توانبخشی نیز گفت «:براساس قانون برنامه چهارم هرگونه معافیت ممنوع است و
نیازمند تخصیص اعتبار ویژه ای است بنابراین باید اعتباری مشخص برای آن در نظر گرفته شود».
مهر

رفع تعرفه گمركی وسایل توانبخشی منع قانونی دارد
معاون س�ازمان پش�تیبانی س�ازمان بهزیس�تی گفت «:ماده  4قانون برنامه چهارم توس�عه هرگونه
معافیت گمركی را در راس�تای شفافس�ازی ممنوع كرده اس�ت و به این خاط�ر رفع تعرفه گمركی
وسایل توانبخشی منع قانونی پیدا كرده است».
مصطفی كرباس��ی با اش��اره به قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن گفت« :در این قانون عنوان ش��ده وسایل
توانبخش��ی الزم در اختیار معلوالن قرار گیرد و به این خاطر الزم اس��ت دولت منابع مالی الزم را در راس��تای
تس��هیل واردات وسایل كمكتوانبخش��ی كه در ایران تولید نمیشوند یا استاندارد نیستند را برای معلوالن در
نظر بگیرد همانگونه كه برای واردات حلزون شنوایی این كار انجام شد».
وی افزود« :بحث بازنشستگی پیش از موعد معلوالن كه در قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن هم ذكر شده
است در سازمانهای دولتی اجرا میشود ،اما در بخش غیردولتی اجرای آن با مشكالتی روبروست».
معاون سازمان بهزیستی در ادامه با بیان اینكه سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد منابع مالی الزم برای تحقق
بازنشس��تگی بیش از موعد معلوالن ش��اغل در ارگانهای غیردولتی را تامین كند ،عنوان كرد« :وزیر كار و رفاه
اجتماعی به سازمان تامین اجتماعی دستور داده تا اقدامات الزم را برای تامین منابع مالی آن انجام دهند».
كیوان دواتگران مدیر كل توانبخشی سازمان بهزیستی با بیان اینكه سازمان هیچنوع خدمتی را در سال جاری
قطع نكرده اس��ت ،گفت« :خدمات ارائه ش��ده به معلوالن ضایعه نخاعی به س��ه قسمت تقسیم میشود قسمت
اول ش��امل پرداخت حق پرس��تاری مصوب مجلس از  60تا  100هزار تومان به مددجویان است كه میزان آن
بس��تگی به س��طح ضایعه دارد .خدمت ارائه شده دوم اعزام تیمهای س��یار مراقبت در منزل به منازل بیماران
ضایعه نخاعی و قسمت سوم بیمههای درمانی است كه هزینههای دارو و درمان مددجویان را تقبل میكند».
ایسنا
سیاست بهزیستی توانمندسازی معلوالن است

معاون امور توانبخشی س�ازمان بهزیستی گفت« :قرار نیست بهزیستی تمام هزینههای معلوالن را تأمین
کند ضمن اینکه سیاست بهزیستی توانمندسازی معلوالن است».
«یحیی سخنگویی» با اشاره به اینکه قانون جامع حمایت از معلوالن چنانچه صحیح اجرا شود میتواند برای معلوالن
مفید باش��د ،اظهار کرد« :متأس��فانه این قانون طی  7س��ال گذش��ته ب��ه طور مقطعی و بدون هم��کاری و هماهنگی
دستگاهها اجرا شده است».
وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا فکر نمیکنید مستمری فعلی معلوالن پاس��خگویی مشکالتشان نیست ،گفت«:
قرار نیس��ت که بهزیستی تمام هزینههای معلوالن را تأمین کند ضمن اینکه سیاست بهزیستی توانمندسازی معلوالن
است».
«س��خنگویی» افزود «:در حال حاضر س��ازمانها و دس��تگاههای دولتی به قانون  3درصد اس��تخدام معلوالن توجه
نمیکنند که در این زمینه مشکالتی را برای معلوالن فراهم کردهاند».
فارس

تشکیل کمیته پیگیری وضعیت استخدام معلوالن در دستگاه های اجرایی
رئیس س�ازمان بهزیس�تی کشور از تش�کیل کمیتهای برای پیگیری وضعیت اس�تخدام معلوالن در
دس�تگاه های اجرایی خبر داد و گفت« :وضعیت استخدام یک هزار و  200معلول در وزارت آموزش و
پرورش نیز از سوی این کمیته در دست پیگیری است».
«همایون هاش��می» افزود« :یک تیم کارشناسی برای بررسی مشکل استخدام معلوالن در دستگاه های مختلف
در سازمان تشکیل شده است».
وی به مش��کل عدم اس��تخدام یک هزار و  200معلول در وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت« :براساس
قانون حمایت از حقوق معلوالن باید  3درصد از اس��تخدامی های دس��تگاه ها به معلوالن اختصاص داده شود و
این در حالی است که عم ً
ال برخی از سازمان ها این موضوع را رعایت نمی کنند».
«هاشمی» تأکید کرد« :با مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نیز صحبت هایی انجام شده که امیدواریم به زودی
مشکل استخدام معلوالن در این وزارتخانه برطرف شود».
از سوی دیگر معاون وزارت آموزش و پرورش نیز اعالم کرد که افراد سالم و دارای شرایط عادی در این وزارتخانه
اس��تخدام می ش��وند .در حالی که مدیران پیشین سازمان بهزیستی اعالم کردند که حق معلوالن برای استخدام
محفوظ است اما با گذشت بیش از یک سال و نیم هنوز حتی یک فرد معلول نیز در آموزش و پرورش استخدام
نشده است و مسئوالن فعلی باز هم از پیگیری در این خصوص خبر می دهند.
مهر

آمده ایم تا زندگی کنیم که قیمتی پیدا کنیم،
نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم.
حضرت آیت اهلل بهجت

رقیه بابایی

فارس :عضو هیئت
مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی استان
اصفهان گفت :فرهنگ
پذیرش معلوالن در جامعه باید فراهم شود و تحقق
این موضوع
از انزوا و گوشهگیری این افراد جلوگیری میکند.
 تازه وارد :خدا پدرتان را بيامرزد بابا بخدا حرف ما هم همين بود
اما كو گوش شنوا؟

فارس :مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم گفت40 :
پارک شهری به منظور بهرهمندی معلوالن مناسبسازی میشود.
 تازه وارد :چهههههههل تا پارك؟؟؟؟ بابا چه خبره؟ اگه سنگبزرگ عالمت نزدن نبود از اين خبر خيلي خيلي خوشحال مي
شديم.

ایرنا :رئیس سازمان
بهزیستی كشور از برنامه ریزی این سازمان برای
افزایش میزان مست
مری معلوالن و مددجویان از سال آینده خبر داد و
گفت« :در صورت ت
أمین اعتبار ،این مستمری افزایش پیدا خواهد كرد».
 تازه وارد :شما هممی دانید اعتباری در کار نیست ،دائم به ما
قول می دهید!

جام جم آنالين :ورزشکاران دو و میدانی کار جانباز و معلول آخرین
فرصت خود رابرای حضور در تمرینات تیم ملی امتحان می کنند.
 تازه وارد :کاش به اين ورزشكاران بگویيد كه حسابي شيربخورند و قوي بشوند و خوب تمرين كنند كه اگر اين كارها را
انجام دهند شاید به هر کس يك دست گرمكن ورزشي آن هم با
مارك آديداس اهدا کردیم !!!

فارس :کاش مسئوالن
از تعداد همایشهای کلیشهای کاسته و به بررسی
مشکالت معلوالن پر
داخته و ایجاد بستر مناسب برای بهتر زیستن آنها را
فراهم بیاورند و نگذارند
تا این قشر خود را وصلهای ناجور در جامعه بدانند.
 تازه وارد :بابا بدونمراسم و همايش و  ...كه نمي شود كار راه
انداخت كه! اين
كارها اصول كار هستند حاال بگذاريد ببينيم اگر
بين اين مراسم ها فر
صتي شد براي رفع مشكالت هم یک فكري
مي كنيم.
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بهزیستی از رفع مشکالت معلوالن خبر داد و گفت:
مهر :رئیس سازمان
در دهه فجر برای معلوالن به بهره برداری می
«تعدادی واحد مسکونی
رسد».
فجر را هم صبر می کنیم ببینیم چه می شود!
 تازه وارد :این دههفارس :مدير كل بهزيستي استان همدان گفت :در حال حاضر 30هزار
معلول در استان همدان وجود دارد.
 تازه وارد :خودتان را ناراحت نكنيد آدم هايي از اين دست درهمه استان ها هست فقط نمي دانيم چرا آمارها اين را رو نمی
کنند ؟!

فارس :رئیس کمی
سیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش خدمات
حمایتی از مع
لوالن
و
مددج
ویان،
گفت« :تصویب پرداخت وام های
اشتغال به مع
لوالن
و
مدد
جویان
از
صندوق بیمه بیکاری از جمله برنامه
های اصلی م
جلس
است
که
به
زودی
اجرا خواهد شد».
 تازهوارد:
آقا
ِ
هادی
مق
دسی
،
پرداخت وام ِ سال های گذشته
رو هم دیدیم!

ایرنا :رییس هیات مدیره و مدیر عامل انجمن معلوالن ندای ایران ضمن
گالیه از بی توجهی مسئوالن گفت :مشکل معلوالن تا  30سال دیگر هم
حل نمی شود.
 تازه وارد :از كرامات شيخ ما اين است شيره را خورد و گفتشيرين است

های مردمی سازمان بهزیستی از فعالیت صندوق
ايرنا :معاون مشارکت
کاری بهزیستی با  2.5میلیارد تومان سهام فروخته
سرمایهگذاری و نیکو
داد و عنوان کرد که سود حاصل از آن برای رفع
شده در بورس خبر
و نیازمندان تحت پوشش این سازمان هزینه می
مشکالت مددجویان

شود.
چند از شنيدن اين خبر خوشحالم اما مستمري
 تازه وارد :هرنداشتند ،يارانه اي هم كه قول داده بوديد جدا
ها كه افزايشي
را هم كه نداديد ،از بنزين هم كه خبري نشد
به معلوالن بدهيد
سود اين سهام و بورس و ...صرف كدام مشكالت
کاش می گفتید
معلوالن مي شود كه ما خبر نداريم؟؟؟

ايرنا :دبیرهیات ورزش های نابینایان کرمان گفت« :در سال های اخیر
فدراسیون ها و مسئوالن مربوط در استان کرمان به آن صورت که باید
از ورزش معلوالن حمایت نمی کنند.
 تازه وارد :آخر من قربان شما بروم به من بگویید كدام استانكرمان بيچاره نكرده؟!
از اين موضوع حمايت كرده كه
ِ

عآوری
ازمان بهزیستی كشور گفت :براساس آمارهای جم 
 مهر :ريیس سقاضی دریافت خودرو مناسبسازی شده هستند.
شده  13هزار معلول مت
ییس آيا بهتر نيست به اين مطلب هم اشاره می
 تازه وارد :جناب رهزار متقاضي تقاضای شان را از سال  86شروع
کردید كه اين 13
اضي هستند و احتماال در آينده هم هم چنان
كردند و هنوز هم متق
متقاضي خواهند بود؟
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نابینایان نمی توانند
نامزد انتخابات
نمایندگی مجلس
شوند...
«نمایندگان مجلس ش�ورای اسلامی ب�ا دو فوریت
و ی�ک فوری�ت ،طرحی در م�ورد نام�زدی معلوالن
و نابینای�ان در انتخاب�ات مجلس ش�ورای اسلامی
مخالفت کردند».
این عنوان ِ خبری بود که در چند روز گذش��ته منتشر شد.
بر اس��اس این خبر :طبق نظر نماین��دگان مجلس ،افراد
نابینا و کم بینا و افرادی که جز مش��کل بینایی؛ معلولیت
از ناحیه دست نیز دارند نمی توانند نماینده مجلس بشوند.
این خبر با در نظر داش��تن میزان زحماتی که نمایندگان
مل��ت در خان��ه ملت و ب��رای ملت می کش��ند و با در نظر
داش��تن ای��ن موضوع که ما در مجلس ش��ورای اس�لامی،
فراکس��یون حمایت از معلوالن را داریم ( که تعداد زیادی
از نماین��دگان محت��رم در آن عضو هس��تند) به ویژه برای
معلوالن عزیز بسیار ناگوار بود.
چرا که از نمایندگان مجلس انتظار می رفت با در نظر
داش��تن آمار معلوالن ایران ،مش��کالت و چالش های این
گروه که مباحث مس��کن ،اشتغال ،بیمه ،مستمری ،اعضای
مصنوع��ی ،رفت و آمد ،درمان ،بنزین و ...تنها قس��متی از
آنها اس��ت ضرورت داشتن چند نماینده از میان خود این
اف��راد را الزم دیده و حضورش��ان در مجل��س را جدی تر
بررسی کنند .
اما در ارائه و مخالفت این طرح نکاتی به نظر می رس��د که
تا حدودی نشانه کم لطفی به معلوالن به حساب می آید.
اولی��ن نکته ای که در بررس��ی این بحث م��ی توان به آن
اش��اره کرد این اس��ت که :آیا نماین��دگان محترم مجلس
ش��ورای اس�لامی در کنار مخالفت با این فوریت بهتر نبود
دالی��ل خود را هم ارائه می دادن��د و الاقل جامعه معلوالن
را از ای��ن دالیل مطلع کرده و آنه��ا را در پذیرفتن این امر
توجی��ه می کردند؟ ت��ا این عزیزان ه��م در صدد رفع این
مشکالت برآمده و اقال خود را برای دوره های بعدی آماده
می کردند؟
این ط��رح دو فوریت و یک فوریت��ی در حالی در مجلس
م��ورد مخالف��ت قرار گرف��ت که در ش��رایط حاضر حضور
نماین��دگان ِ معلول و بیان مش��کالت این قش��ر و گروه در
خانه ملت بیش از پیش احساس می شود.
ای��ن طرح از طرف کس��انی مورد مخالفت ق��رار گرفت که
عالوه بر اینکه نمایندگان ش��هر یا اس��تان خود در مجلس
هس��تند ،باید نمایندگان همیشگی معلوالن هم بوده و در
هر شرایطی به فکر احقاق حقوق این قشر و رشد روز افزون
آنها نیز باشند.
نمایندگانی ک��ه در انتخاب آنها به نمایندگی ِ مجلس رای
معل��والن اگر نگوییم به طور تم��ام و کمال موثر بود اما به
جرات می توان گفت که تاثیر زیادی داشت.
آیا این معلوالنی که مش��کل بینایی و  ...دارند همان هایی
نیس��تند که در چند ماه گذشته مقام های بزرگ جهانی را
در چندین رش��ته مختلف ورزش��ی از آن ِ خود کردند؟ آیا

اگر کسی نگران رسیدن بالیی باشد و پیش از رسیدن آن
دعا کند،خداوند هرگز آن بال را به او نرساند.
امام صادق (ع)

همان هایی نیستند که بارها در عرصه های مختلف علمی
خود را نشان داده و توانایی هایشان را به اثبات رسانده اند؟
آی��ا جا ن��دارد این مطل��ب را بگوییم که :اگ��ر نمایندگان
محت��رم مجل��س که هم��واره در جایگاه ه��ای مختلف ،از
توانمن��دی معلوالن ی��اد می کنند و اس��تعدادهای آنها را
مث��ال می زنند هن��وز در توانایی های معل��والن به باور و
یقین قلبی نرسیده باشند آیا می توان این انتظار را از دیگر
اقش��ار جامعه که گاهی حتی توانمندی معلوالن را باور هم
ندارند داشت؟؟
آیا در چنین ش��رایطی ( خارج از ن��گاه هایی که قانون به
این مسئله می کند ،حتی اگر قانون جایی برای نمایندگی
معلوالن ندیده باشد ) جایز نبود نمایندگان محترم مجلس
تنه��ا به این دلیل که قس��متی از ام��ور معلوالن را به خود
آنه��ا واگ��ذار کنند و اج��ازه دهند کمی هم معل��والن بار ِ
مش��کالت خود را به دوش بکش��ند این راه را برای آنها باز
می گذاشتند و با این طرح موافقت می کردند؟
آیا این نمایندگان ،نمایندگان عموم ِ جامعه نیس��تند؟ آیا
معلوالن از عموم جامعه جدا هستند؟
اگر معلوالن از عموم جامعه جدا هس��تند که قاعدتا باید با
در نظر گرفتن یک یا چند کرسی در مجلس برای این گروه
و با نماینده شدنش��ان ،نه اکنون ک��ه مدتها پیش موافقت
ش��ده بود و اگر جدا نیس��تند که پس نمایندگان محترم
چگونه می توانند در چنین مواقعی آنها را تنها بگذارند و یا
به عبارتی آنها را نادیده بگیرند و در چنین طرح سرنوشت
سازی از آنها حمایت نکنند؟
نكته دیگری که در بررس��ی این مسئله به چشم می خورد
این اس��ت که :در تمام کشورها و در کشور ما تمام اقلیت
ه��ا می توانند نماین��دگان خود را برای ط��رح معضالت و
مشکالتشان به مجلس شورای اسالمی بفرستند ،در اینجا
آیا نباید بپرس��م ک��ه :مگر معلوالن یک��ی از همین اقلیت
ها نیس��تند؟ مگر معلوالن به عبارتی بزرگتریت اقلیت دنیا
نیستند؟
پس چگونه اس��ت که سایر اقلیت ها می توانند نمایندگانی
را برای دفاع از حقوق و طرح مسائلشان در مجلس داشته
باش��ند اما معل��والن این اقلیت ب��زرگ این اج��ازه و این
صالحیت را ندارند؟
یا مگر این موضوع برای اولین بار اس��ت که در دنیا مطرح
می ش��ود؟ مگر ما تجربه س��ایر کش��ورها در این زمینه را
نداریم؟ کشورهایی که نمایندگان معلول را در قوانین خود
دیده و آنها را پذیرفته اند آیا در این رابطه مش��کلی داشته
ان��د که ما بخواهی��م با عدم تکرار آن ،از بروز این مش��کل
جلوگیری کنیم؟
از دیگ�ر انتقادات�ی که به این بحث وارد اس�ت این
است که :این طرح با دو فوریت و یک فوریت از طرف
فراکس�یون حمای�ت از معل�والن در مجل�س مطرح
ش�ده اس�ت و در حدود یکصد و  10نفر از نمایندگان
مجلس ه�م در این فراکس�یون عضو هس�تند و در
مس�ائل مربوط به این فراکس�یون مش�ارکت دارند،
ام�ا این طرح هنگام تایید تنها ب�ه امضای  67نفر از
نمایندگان درآمده است!!
آیا اگر تنها اعضای این فراکس�یون به این طرح رای
می دادند باز هم این طرح رد می شد؟
آیا این امر نشان دهنده این مسئله نیست که اعضای
این فراکسیون ،کس�انی که ارائه دهندگان این طرح
به مجلس بودند هم به این طرح رای مثبت ندادند؟
آیا دور از انصاف اس�ت اگر بگویی�م معلوالن نه تنها
در می�ان عموم جامعه که در خان�ه ملت هم حامیان
زیادی ندارد؟

رقیه بابایی
در قس��متی از مقدم��ه توجیه��ی این طرح آمده اس��ت:
«جانبازان و نمایندگان مش��مول قانون انتخابات مجلس به
منظ��ور بهره گیری از تجهیزات مکم��ل و رافع محدودیت
نابینایی نباید از نقص عضوی در دس��ت ها داش��ته باشند
و تنه��ا در این ص��ورت می توانند نام��زد انتخابات مجلس
شورای اسالمی بشوند».
آیا در پاس��خ به این نکته نباید گفت :وقتی تجهیزاتی می
توانن��د رافع محدودیت های نابینایی و کم بینایی ش��وند،
تجهیزات دیگری هم هستند که می توانند محدودیت های
ناشی از معلولیت ِ دست را هم برطرف کنند؟
آیا شایس�ته نبود قبل از طرح این مسئله در مجلس
یا همزمان با آن ،نظ�ر عزیزان ِ معلول و راه کارهایی
که در این زمینه وجود دارد هم پرس�یده می ش�د و
اعم�ال نظرها ب�ر مبنای این نظ�رات و راه کار های ِ
جدید و نوین ِ روز صورت می گرفت؟
در ادمه مقدمه توجیهی این طرح آمده است « :افراد نابینا و
کم بینا از جمله گروه هایی هستند که با وجود برخورداری
از استعدادهای شگرف از دس��تیابی به فرصت های شغلی
و اجتماعی برابر با س��ایر آح��اد جامعه محروم مانده اند و
با توجه به بند 9اصل قانون اساس��ی در رفع تبعیضات ناروا
در ش��رایط مساوی و برابری در حقوق سیاسی و اجتماعی
برای همه شهروندان به ویژه معلوالن نابینا و کم بینا که با
س��ایر معلوالن ناشنوا و مبتالیان به اختالالت گفتاری قابل
مقایس��ه نیس��تند و نظر به تجربه نمایندگی افراد نابینا در
مجالس قانونگ��ذاری دنیا به وضوح مبرهن اس��ت که این
دس��ته افراد در ص��ورت برخورداری از ش��رایط نمایندگی
و وج��ود فناوری های نوین و در دس��ترس ،امکان مطالعه
قوانین و مقررات برای آنها فراهم شده است».
این مقدمه از یک طرف محرومیت معلوالن در دس��تیابی
ب��ه فرص��ت های ش��غلی و اجتماع��ی و تجرب��ه مجالس
قانونگذاری دنیا در داش��تن نماین��دگان معلول را تصریح
کرده و از طرف دیگر احراز ش��رایط نمایندگی این افراد را
وابس��ته به فناوری های نوین دانسته ،آیا مسئله فناوری ها
و تجهیزات ِ دخیل در رفع میزان معلولیت هم به خود این
افراد مربوط می ش��ود که نق��ص یا امکانات پایین در بحث
فناوری هم در نماینده ش��دن این اف��راد تاثیر گذار بوده و
فقدان این امکانات ش��انس آنها را برای نمایندگی مجلس
کاهش دهد؟
در بخ��ش دیگ��ری از این مقدمه تاکید ش��ده اس��ت« :با
عنایت به تصویب کنوانس��یون حقوق افراد دارای معلولیت
مص��وب 13آذز  ،1387باید از حق نامزد انتخابات ش��دن
و برگزیده ش��دن افراد کم بینا برای مش��ارکت در زندگی
سیاسی به طور عام و راهیابی به مجلس قانونگذاری کرد».
آیا وقتی قانون (بند 9اصل قانون اساس��ی ) و کنوانس��یون
حقوق معلوالن ( مصوب 13آذر  )1387حمایت از معلوالن
را در نامزد شدن و راه یابی به مجلس تصریح می کند این
میزان س��خت گیری و بس��تن این راه عبور برای معلوالن
الزم است؟
در پایان باز هم از زحمات بی دریغ نمایندگان مجلس
تش�کر می کنیم و تنها می پرس�یم :آیا وقتی جامعه
به ما معل�والن ،به جایگاه ما ،ب�ه توانمندی ما و ...به
دیده اغماض نگاه می کند جایز نبود شما نمایندگان
مل�ت هم در خانه ملت به محدودیت های ما به دیده
اغماض می نگریس�تید و ش�رط نماینده ش�دن را به
داشتن یا نداشتن معلولیت گره نمی زدید؟

اغلب فکر می کنیم چون خیلی گرفتاریم به خدا
نمی رسیم اما واقعیت این است که چون به
خدا نمی رسیم خیلی گرفتاریم.
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رقیه بابایی

از تهران گفته اند ایاب و ذهاب
نــــــدهـیــــــــــم…

کاشف به عمل آمد...

دبیر هیات ورزش های جانبازان و معلوالن استان لرستان چندی پیش در
گفتگو با خبرگزاری مهربا اشاره به مشکل ایاب و ذهاب ورزشکاران معلول
لرستانی گفته بود :این مشکل موجب شده که بسیاری از ورزشکاران قید
حاضر شدن سر تمرین را بزنند.
«محمد احمدی» هم چنین گفته بود :این هیات در قالب 18تیم ورزشی
فعالیت می کند و لی معلوالن به خاطر مشکل مالی سر تمرین ها نمی
آیند.
بعد از انتشار این خبر با محمد احمدی تماس گرفتیم تا از مشکالتی
که ورزشکاران معلول این استان دارند بیشتر بدانیم.
احمدی در گفتگو با خبرنگار پیک توانا گفت« :بیشتر ورزشکاران معلول
ما بیکار هستند و درآمدی ندارند و چون بیشترشان متعلق به خانواده
های کم درآمد بوده و از اقشار پایین جامعه هستند و از طرفی چون
جوان هستند و شغل و درآمدی ندارند با مشکالت مالی زیادی رو به رو
هستند».
وی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان بهزیستی استان لرستان از
شما حمایتی می کند یا خیر گفت « :از سال  88پیگیر این هستیم که
بهزیستی به بچه های ورزشکار ایاب و ذهاب بدهد اما هنوز این امر محقق
نشده و بهزیستی ایاب و ذهاب ورزشکاران را نمی دهد».
احمدی اضافه کرد« :قرار شده بود بهزیستی لرستان ماهانه  50هزار تومان
به ورزشکاران معلول بدهد که بعد از مدتی گفتند ماهانه 100هزار تومان
می دهند که البته آن را هم ندادند».
احمدی ادامه داد« :من در جلسه ای که چندی پیش با استاندار لرستان
داشتیم تیم فوتبال افراد تندرست را مثال زدم و گفتم این تیم  10سال
است که زیر نظر تربیت بدنی استان بازی می کند و تمام هزینه هایش
از این طریق تامین می شود در حالی که هرگز وارد لیگ نشده و هیچ
مقامی هم کسب نکرده است ،اما معلوالن لرستانی در سال جاری بیش از
 10مدال کشوری کسب کرده و دو نفر از بانوان لرستانی هم به عضویت
تیم ملی درآمده اند ،با این حال از تیم های معلوالن هیچ حمایتی نمی
شود ،من این مسئله را بارها در جاهای مختلف گفته ام که از ورزشکاران
معلول حمایتی نمی شود اما مسئوالن بهزیستی این استان می گویند :از
تهران گفته اند که ایاب و ذهاب ندهیم».
دبیر هیات ورزش های جانبازان و معلوالن استان لرستان در پاسخ این
سوال که آیا این مطلب که «به ورزشکاران معلولی که مقام کشوری و
جهانی دارند حقوق ماهانه داده خواهد شد» عملی می شود یا خیر گفت:
«نه .مسئوالن سالی یکبار روز جهانی معلول را تبریک می گویند و بعد
معلوالن را فراموش می کنند و معلوالن در صورت عدم حمایت این بخش
از استعدادهایشان را از دست خواهند داد».

دو سال است
هیچ بنزینی برای معلوالن
در نظر نگرفته اند
بحث بنزین معلوالن بحثی است که در سال های
گذشته و به ویژه پس از اجرای طرح هدفمندی
یارانه ها همواره یکی از معضالت اصلی معلوالن
بوده و به عنوان سدی سر راه آنها قرار گرفته است.
قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به آن دسته
از معلوالنی که  -1شاغل بودند (در صورت ارائه گواهی
اشتغال از محل کارشان)  -2به دانشجویان معلوالن ( در
صورت ارائه گواهی اشتغال به تحصیل) و به معلوالنی که
نیاز به درمان و حضور مداوم در مراکز درمانی داشتند
داشتن
ماهانه بین 30تا  60لیتر بنزین (البته در صورت
ِ
وسیله نقلیه) از طرف سازمان بهزیستی داده می شد
که پس از هدفمند شدن یارانه ها این سهمیه با این
عناوین که سهمیه بنزین افراد به کارت های بنزین
آنها اضافه خواهد شد و یا اینکه برای معلوالن کارت
بنزین مخصوص صادر خواهد شد قطع شد و حاال با
گذشت بیش از یک سال از این اتفاق شاهد هستیم که نه
کارتی برای معلوالن صادر شده و نه سهمیه ای به بنزین
معلوالن اضافه شده است!
در این خصوص با معاون امور توانبخشی سازمان
بهزیستی کشور مرتبط شدیم تا از وضعیت جدید بنزین
معلوالن باخبر شویم.
«دکتر یحیی سخنگویی» در گفتگو با خبرنگار پیک توانا
گفت« :هنوز هیچ سهمیه ای برای معلوالن در نظر گرفته
نشده است».
وی با اشاره به این مطلب که موضوع بنزین معلوالن از
مباحث اصلی این قشر است گفت« :دو سال است که
هیچ سهمیه بنزینی برای معلوالن در نظر نگرفته اند».
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور ادامه داد:
«هم اکنون که روسای گروه های مختلف سازمان مقابل
من نشسته اند به شما بگویم که نامه هایی را در خصوص
بنزین معلوالن نوشته ایم تا سهمیه بنزین معلوالن به
حالت سابق درآید و سازمان سهمیه های  30تا 60
لیتری که به صورت ماهانه به معلوالن می داد را دوباره
برقرار کند».
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تربیت پس از نان ،نخستین احتیاج بشر است.
دالتون

رقیه بابایی

امید داریم تا آخر سال بودجه بیاید...

انشاا ...پرداخت می شود...
یکی از وظایف سازمان بهزیستی در کنار
سایر خدماتی که به معلوالن می دهد پرداخت
کمک هزینه ازدواج به معلوالن است.
سازمان بهزیستی در سال های گذشته به
معلوالنی که ازدواج می کردند با اعطای چند
کاالی الز ِم زندگی ( صرف نظر از نوع و
میزان معلولیت آنها) به شروع زندگی افراد
کمک می کرد که این کمک در دوسال گذشته
از اعطای کاال به پرداختن کمک هزینه نقدی
تبدیل شده تا افراد با دریافت پول بتوانند
بهره بیشتری از این کمک هزینه برده و آن
را در جایی که برایشان ضروری تر است
مصرف کنند.
اما در ماه های گذشته عده ای از خواننگان
پیک توانا مرتب با دفتر نشریه تماس گرفته
و از نارسایی هایی که در پرداخت این کمک
هزینه به وجود آمده گالیه می کردند که
بیشتر از یک سال است که در نوبت دریافت
این کمک هزینه مانده اند.
آنها خواستار پیگیری این مطلب شدند و این
موضوع بهانه تهیه گزارش این شماره
صفحه یک سوال و چند پاسخ شد .
ما این سوال ها را مطرح کردیم و این جواب
ها را گرفتیم .بخوانید .
 -1آیا در میان خدماتی که سازمان بهزیستی
باید به معلوالن بدهد موردی به عنوان کمک
هزینه ازدواج معلوالن وجود دارد؟
 – 2مبلغ این کمک هزینه چقدر است؟
 – 3از زمان درخواست چقدر طول می کشد
تا مددجو این کمک هزینه را دریافت کند؟

استان زنجان ،اداره کل بهزیستی زنجان:
طبق دستورالعملی که از تهران برایمان آمده است
نمی توانیم به شما و به نشریات پاسخ بدهیم.
استان زنجان ،شهرستان ماه نشان:
 - 1بله ولی االن برای پرداخت این کمک هزینه دیر
شده ،یک ماه پیش به همه دادیم.
 - 2مبلغ یک میلیون تومان است اگر اعتبار داشته
باشیم.
 - 3نمی توانیم تضمین کنیم ولی اگر مدارک را
زودتر بیاورید پرداخت می کنیم.
استان قزوین ،مرکز استان:
 - 1بله
 - 2قبال یک میلیون تومان برای هر فرد بود اما در
حال حاضر به ازای هر فرد مبلغ  600هزار تومان
است.
 - 3مشخص نیست.
استان همدان ،شهرستان اسد آباد:
 - 1بستگی به اعتبار ِ ما دارد.
 - 2در سال های قبل نفری یک میلیون تومان بود
اما ما بر حسب اعتباری که داریم مجبوریم این مبلغ
را بین افراد متقاضی تقسیم کنیم.
 - 3بستگی به این دارد که اعتبار چه زمانی برسد
اما تقاضا هر وقت که باشد مبلغ پایان سال پرداخت
می شود.
استان هرمزگان ،شهرستان بندر عباس:
 – 1بله
 - 2مبلغ برای هر نفر یک میلیون تومان است البته
اگر فرد تحت پوشش سازمان باشد.
 - 3باید ببینیم اعتبار داریم یانه ،ما افرادی را داریم
که از  3سال پیش در نوبت دریافت این کمک هزینه
هستند ،اما خب انشاهلل پرداخت می شود.

بروجرد:
 - 1بله
 - 2مبلغ مشخص نیست ،سال گذشته 400هزار
تومان برای هر فرد بود.
 - 3زمانش مشخص نیست ،ما به طور کلی مدارک
همه افراد متقاضی را جمع می کنیم ،نگه می داریم
و سالی یکبار پرداخت می کنیم.
استان مازندران ،شهرستان بهشهر:
 - 1قبال چند کاال به منظور کمک جهیزیه از قبیل
فرش و یخچال به افراد داده می شد که االن 2-3
سالی است دیگر پرداخت نمی شود.
 - 2پیک توانا در پرانتز ( :اما در سایر استان ها مبلغ
یک میلیون تومانی به افراد پرداخت می شود) .
خب شاید االن اینگونه باشد اما ما چیزی نمی دانیم!
 - 3ما یکسالی می شود که اسامی افراد متقاضی را
داده ایم اما اینکه این مبلغ به آنها پرداخت می شود
یا نمی شود را نمی دانم!
استان مرکزی ،شهرستان شازند:
 - 1اگر اعتبار داشته باشیم بله.
 - 2برای هر نفر حدود  200-300هزار تومان.
 - 3هیچ معلوم نیست.
استان یزد ،مرکز استان:
 - 1سقف مبلغ یک میلیون تومان است ،ما هم سعی
می کنیم یک میلیون تومانی بدهیم اما ما با توجه
به اعتباری که به شهرستان می دهند و با توجه به
تعداد متقاضیان مبلغ را کم می کنیم.
 - 2نمی دانم ،االن  2سال است که اعتباری برای
این بخش به ما داده نشده امید داریم که تا آخر سال
بودجه بیاید.

هنر ،انجام کارهای بزرگ است و گناه ،ساده ترین کاری
که می توان کرد .پس گناه ،ترجمان بی هنری است.
دکتر سنگری

در نشست خبری رییس سازمان بهزیستی
عنوان شد :

بهزیستی مکلف به ایجاد
بیش از  40هزار شغل است

همزمان با روز جهانی معلوالن اولین نشست خبری
رییس سازمان بهزیستی کشور با حضور اصحاب رسانه
ها در سالن کنفرانس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد .
در این نشست دکتر هاشمی با ارائه گزارشی ازرویکرد ها
و اهداف سازمان گفت« :به روز رسانی اطالعات از اولویت
های برنامه است و توجه به مباحث اشتغال ،مسکن و بیمه
و همچنین آسیب های نو پدید ،تحکیم بنیاد خانواده،
اعتیاد و سالمندان از اولویت های کاری من است».
رييس سازمان بهزيستي با بيان اشاره به اینکه
مناسبسازي در كشور زير  50درصد است و در شرايط
متوسطي قرار دارد گفت« :در اين زمينه قانون صريح است
و اجراي آن را رصد ميكنيم و درصدد ايجاد يك الزام
قانوني در ادارات دولتي براي اجراي قانون مناسبسازي
هستيم».
وي در ادامه با بيان اينكه  31هزار شغل از ابتداي سال
تاكنون براي معلوالن ايجاد شده است ،عنوان كرد:
«سازمان بهزيستي مكلف به رصد ايجاد یک صد
هزار شغل در سال جاري براي مددجويان است که
در این راستا بهزيستي مكلف به ايجاد  44هزار
شغل است و باقی مانده را ساير دستگاهها ايجاد
ميكنند».
افزايش  100ميليون توماني اعتبار اياب و ذهاب معلوالن
استان تهران از مواردی بود که دکتر هاشمي در نشست
خبری به آن اشاره کرد و گفت« :اعتبار يارانه اياب و ذهاب
معلوالن در حوزههاي استاني پرداخت شده و از روزي
كه من رياست سازمان بهزيستي را به عهده گرفتم 100
ميليون تومان اعتبار اياب و ذهاب معلوالن استان تهران
افزايش يافته است».
وي با تاکید بر اینکه اگر تمام اعتبارات سازمان بهزيستي
به موضوع اياب و ذهاب معلوالن اختصاص يابد باز هم
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نميتواند جبران اين هزينه را بكند و ساير دستگاهها بايد
به وظيفه خود در اين زمينه با ايجاد دسترسيها عمل
كنند گفت« :سال گذشته  4هزار و  700نفر از خدمات
اياب و ذهاب استفاده ميكردند و امسال به 5هزار و 200
نفر رسيده است ،اما اشكال كار در محدود بودن منابع
بهزيستي و افزايش روز به روز نيازهاي معلوالن براي
حضور در جامعه است».
توزيع  1200كارت اياب و ذهاب و اهداي  50دستگاه
خودروي ويژه معلوالن از دیگر مواردی بود که دکتر
هاشمی به آن اشاره کرد و ادامه داد «:توزيع هزار و
 200كارت اياب و ذهاب از طريق بانك سامان به صورت
آزمايشي در تهران انجام شده و براي هر نفر ماهيانه 50
هزار تومان و در شهرستانها  30هزار تومان به حساب
كارتها پرداخت ميشود».
رييس سازمان بهزيستي در ادامه با اعالم خبر اهداي
 50دستگاه خودروي ويژه معلوالن توسط رييس جمهور
به اين سازمان ،گفت «:اين دستگاهها در استانهاي
كمبرخوردار توزيع ميشود و به دنبال راهكارهايي براي
اياب و ذهاب معلوالن غير از پرداخت مستقيم هستيم».
هاشمي در ادامه در مورد زمان عملي شدن مستمري
 120هزار توماني براي معلوالن گفت« :بايد منابع مالي
الزم در اين زمينه و ابزار قانوني قوانين باالدستي ايجاد
شود و در برنامه پيشنهادي سال آينده اين بند منظور
ميشود».
وی با بيان اينكه سه ميليون و  200هزار نفر در سامانه
دريافت خدمات مستمر سازمان بهزيستي ثبت شدهاند،
خاطر نشان کرد  «:از اين ميان  2ميليون و  100هزار نفر
مستمري ماهيانه  32هزار توماني را دريافت ميكنند».

احداث  70هزار واحد مسكوني
در سال 91

هاشمي در بخش ديگري از سخنانش به احداث 70
هزار واحد مسکونی در سال جاری اشاره کرد و گفت:
«بر اساس تفاهمنامه وزارت رفاه و تامين اجتماعي سابق
و وزارت مسكن و شهرسازي مقرر شده  200هزار واحد
مسكوني براي جامعه هدف سازمان بهزيستي شامل زنان
سرپرست خانوار و معلوالن ايجاد شود كه طبق برنامه
احداث  6هزار واحد مسكوني در سال  89و  70هزار واحد
مسكوني در سال  90شروع شده و احداث  70هزار واحد
مسكوني هم در سال  91آغاز ميشود».
وي تاکید کرد« :از  60هزار واحد مسكوني سال  89بيش
از  50درصد به مراحل پاياني خود رسيده است و از ميان
 70هزار واحد مسكوني سال  90هم نزديك  30هزار واحد
به مرحله نازككاري رسيده و  12هزار واحد مسكوني هم
آماده است .شش هزار واحد مسكوني تحويل داده شده و
 84هزار واحد هم در مراحل فونداسيون و آماده سازی
هستند».
رييس سازمان بهزيستي مشكل عمده در بحث ايجاد
مسكن را سهم آورده مددجويان عنوان کرد و گفت:
«سعي شده با كمك خيران و سازمانهاي مردمنهاد،
مقداري از سهم آورده مددجويان تامين شود همچنین
از دیگر مشكالت عمده در اين زمينه خط اعتباري نهضت
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مسكن سازمان بهزيستي است كه بايد براي آن ايجاد شود
و در حال حاضر از اعتبارات مسكن مهر در اين زمينه
استفاده ميشود».
هاشمي در ادامه تاکید کرد «:براي سال آينده اگر وزارت
مسكن و قانون اين اجازه را به ما بدهند رويه فعلي اصالح
ميشود و به دنبال خريد واحدهاي مسكوني آماده براي
مددجويان هستيم تا نياز مددجويان سريعتر تامين شود».

سازمان «هر دو وانه»
یعنی سازمانی پرسشگرو پاسخگو

رییس سازمان بهزیستی با خواندن سازمان بهزیستی با
عنوان سازمان هر دو وانه گفت« :ما سازمانی پر مسئولیت
و سیاستگذار و رصد کننده هستیم و ما به یک سازمان
هر دووانه تبدیل شدیم و بهزیستی در عین پاسخگویی از
این پس پرسشگر نیز خواهد بود».
وي به وجود چالش هایی در حوزه توانمند سازي معلوالن
و جامعه هدف سازمان بهزيستي اشاره کرد و گفت«:فقدان
پوشش بيمه اي براي جامعه هدف ،مناسب سازي نشدن
معابر و اجرا نشدن صحيح قانون 3درصدي استخدام
معلوالن در دستگاه هاي دولتي از چالش های مهم است و
اختصاص دادن 3درصد از ظرفيت استخدامي به معلوالن
ناکافي است و ما به دنبال اصالح قانون و افزايش آن به
5درصد هستيم».
دکتر هاشمی در بخش دیگر سخنان خود از ايجاد اولين
واحد صنفي معلوالن در کشور خبرداد و گفت «:این واحد
صنفی با انتخاب هيات امنا به زودي کار خود را آغاز
خواهد کرد».
وی به مناسب سازی معابر شهری اشاره کرد و گفت:
«متاسفانه در باره مناسب سازي شرايط خوبي نداريم و
آمارها نشان از مناسب سازي کمتر از 50درصد معابر و
مبلمان شهري مي دهد اما تعامالت خوبي را با شهرداري
ها آغاز شده و از اين پس دستگاه هاي مسئول را ملزم به
همکاري خواهيم کرد».
دکتر هاشمي در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران
مبنی بر علت اجرا نشدن قانون بازنشستگي پيش
از موعد معلوالن گفت«:مابه التفاوت بازنشستگي
پيش از موعد معلوالن به صندوق هاي بازنشستگي
در دستگاه هاي دولتي توسط دولت پرداخت مي
شود ودر بخش غيردولتي نيز اين مبلغ بايد از سوي
سازمان تامين اجتماعي پرداخت شود که اعتبارات
سال آينده آن از سوي سازمان تامين اجتماعي
ديده شده وبه مجلس ارائه خواهد شد تا مشکل
معلوالن در اين بخش برطرف شود».
وي درپاسخ به سوالي در خصوص علت تخصيص داده
نشدن اعتبارات الزم براي تحصيل رايگان مددجويان نيز
گفت« :بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال 90رديف
اعتبارات بودجه نهادهاي حمايتي در اين بخش تجميع
شده و دراختيار معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري
قرار گرفته است».
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به آخرت چنگ بزن ،دنیا خود با خواری نزد تو خواهد آمد.
امام علی (ع)

نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلوالن:

سطح فنی رقابت ها باال بود

نایب رئیس انجمن تنیس روی میز جانبازان و معلوالن ،به
عنوان داور در رقابت های تنیس روی میز منطقه آسیا و اقیانوسیه،
در کشور هنگ کنگ حضور داشت.
«زهرا میربابایی» درمورد رقابت های تنیس روی میز هنگ کنگ گفت:
«سطح رقابت های این دوره بسیار باال بود حتی کشورهایی مانند چین که
در فرصت های پیشین موفق به کسب تمام سهمیه های ورودی پارالمپیک
لندن شده بودند برای حفظ جایگاه جهانی خود مجددا در این رقابت ها
شرکت کردند که حضور آنها کار را برای دیگر ورزشکاران دشوار کرده بود».
وی در ادامه از عملکرد و وضعیت ورزشکاران اعزامی ابراز رضایت کرد و
گفت« :از لحاظ فنی از بچه ها راضی بودیم اما باید این را در نظر داشت
که حریفان با آمادگی کامل و با تجربه حضور متعدد در رویدادهای بین
المللی دراین رقابت ها حاضر شده بودند و در واقع این رقابت ها برای آنها
که سهمیه ورودی را قبال کسب کرده بودند به منزله دیداری تدارکاتی
بود ضمن اینکه تمرینات آنها در مقایسه با ورزشکاران ما از کمیت و کیفیت
بیشتری برخوردار بود».
نایب رئیس انجمن تنیس روی میز در خصوص حضور خود به عنوان داور در
این دوره از مسابقات افزود« :در این رقابت ها  51داور حضور داشتند که
 29نفر آنها از داوران ملی هنگ کنگ بودند و علیرغم تعدد داوران حاضر به
دلیل رضایت مسئوالن تقریبا به صورت تمام مشغول قضاوت دیدارها بودم».
رقابت های تنیس روی میز منطقه آسیا و اقیانوسیه با حضور  183ورزشکار
از  15کشور 26 ،تا  30آذ رماه در هنگ کنگ برگزار شد .

تورنمنت والیبال ساحلی معلوالن
به میزبانی ایران برگزار می شود
جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از چهار میزبان
برگزاری تورنمنت والیبال ساحلی معلوالن انتخاب شد.
معاون فنی فدراسیون و سرمربی تیم والیبال معلوالن در گفتگو با
روابط عمومی فدراسیون با اعالم این خبر گفت« :با توجه به اضافه
شدن بخش ساحلی به رشته والیبال معلوالن جهان ،در سال 2012
چهار تورنمنت در کشورهای ایران ،سریالنکا  ،آلمان و استرالیا برگزار
می شود که ایران یکی از چهار میزبان این رقابت ها خواهد بود».
«هادی رضایی» در ادامه گفت« :ما برای کسب آمادگی الزم در
خصوص میزبانی این تورنمنت در حال توسعه بخش والیبال ساحلی
معلوالن در کشور هستیم و در نظر داریم این رشته در رقابتهای
قهرمانی کشور نیز گنجانده شود».
سرمربی تیم ملی والیبال معلوالن خاطر نشان کرد« :تیم ملی والیبال
نشسته تا کنون با قدرت ظاهر شده و پیش بینی می کنیم که با این
پیشینه در بخش ساحلی نیز موفق باشد».
رضایی که هم اکنون همراه با ملی پوشان تیم والیبال جانبازان و
معلوالن در چهارمین اردوی آمادگی به سر می برد درخصوص آمادگی
ورزشکاران افزود« :تا زمان برگزاری رقابت های پارالمپیک 9 ،ماه زمان
داریم و تا آن زمان به طور متوسط هر ماه به مدت یک هفته  16نفر از
برترین های والیبال معلوالن زیر نظر مربیان تیم ملی به آمادگی های
الزم را کسب می کنند البته هنوز ترکیب نهایی تیم مشخص نشده و
این امر به مرور اتفاق خواهد افتاد».
شایان ذکر است زمان برگزاری تورنمنت والیبال ساحلی معلوالن ،به
زودی اعالم خواهد شد.

تهیه و تنظیم  :آرزو قنبری

در مصر برگزار می شود:

جام بین قاره ای والیبال معلوالن جهان
جام بین قاره ای والیبال معلوالن  ،2012به میزبانی کشور مصر ،در
قاهره برگزار می شود.
این رقابت ها که در سطح باشگاه های جهان برگزار می شود از بزرگ ترین رویدادهای
ورزشی رشته ی والیبال معلوالن به شمار رفته و از نظر اهمیت پس از رقابت های
جهانی والیبال معلوالن قرار دارد.
جمهوری اسالمی ایران نیز با دو تیم باشگاهی ( آقایان و بانوان) در این رقابت ها حاضر
خواهد شد.
شهر قاهره از  10تا  20اسفند سال جاری میزبان  16کشور از سراسر جهان خواهد بود
که  16تیم در گروه مردان و  12تیم در گروه زنان ،در این رقابت ها حاضر می شوند.

حضور تیم ملی تنیس با ویلچر جانبازان و
معلوالن در مرحله مقدماتی جام جهانی
رقابتهای مرحله مقدماتی جام جهانی در منطقه آسیا به میزبانی هند
برگزار می شود.
تیم ملی تنیس با ویلچر جانبازان و معلوالن جمهوری اسالمی ایران در رقابت های
مرحله مقدماتی جام جهانی تنیس با ویلچر که بهمن ماه سال جاری در شهر دهلی
نو برگزار می شود ،حضور خواهد یافت.
دبیر انجمن تنیس با ویلچر جانبازان و معلوالن با اعالم این خبر گفت «:مرحله
مقدماتی رقابت های جام جهانی در  4منطقه جهان برگزار می شود و در منطقه آسیا
هند میزبانی آن را بر عهده گرفته است».
«امیر ابراهیمی» با اشاره به اینکه رقابتهای آسیایی این جام در مرحله مقدماتی با
حضور  24تیم از کشورهای مختلف آسیایی که در قالب  2گروه تقسیم می شوند از
 27تا  30بهمن ماه سال جاری در شهر دهلی نو ،برگزار می شود گفت« :در جریان
این رقابت ها تیم های صدر نشین هر گروه مستقیما به جام جهانی تنیس با ویلچر
که سال  2012به میزبانی کره جنوبی برگزار می شود ،راه می یابند».
دبیر انجمن تنیس با ویلچر جانبازان و معلوالن خاطر نشان کرد« :این رقابت ها به
منزله تعیین رنکینگ (رتبه بندی) تیم های آسیای نیز محسوب شده و از این حیث
دارای اهمیت است».
ابراهیمی در ادامه از برگزاری  2مرحله اردوی رسمی و یک مرحله اردوی غیر متمرکز
به منظور حضور در این رقابت ها خبر داد و افزود« :اولین مرحله اردوی آمادگی با
حضور  4تنیسور ملی پوش از  21دی ماه در کمپ تیم های ملی جانبازان و معلوالن
برگزار می شود.
تیم ملی تنیس با ویلچر جانبازان و معلوالن ،با  3ملی پوش در این رقابت ها حضور
می یابد.
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خشمگی
به عنوا
رفتاری
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در م در حاالت خلق رد روزمره و عم ی شود.
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رک
و تغییر
نحوي در کا الل روانی گفته وانی در
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براي ت
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در حال حاضر
حدود یک درصد
به عمل نمي آید.
از جمعیت کشور
ما را افراد دارای
از سوي
دیگر
معلولیت بینایی
ت
مشک
التي
در تنظیم
شکیل مي دهند و
اساسنامه برخي ت
با وجود اجراي ب
شکل ها وجود دارد
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که مانع ایجاد
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عیت
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جمع
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زمان هاي متولي امور
معل
والن
با اینگونه مجموعه
بر
ها امري دور از ان
نخواهد آمد که این
تظار نیست بنابراین
خود ،تأکیدي است
بر
اتخاذ
نقش
ت
شیوه
شکل
های
هاي
نظ
ارتی از طریق
غیردولتي فعال در
اصالحات ساخ
امور نابینایان.
تاری در اساسنامه ها،
اما
روند انتخابات و ب
آیا این تشکل ها از
توان
رنامه های این تشکل
الزم
ها از سوی و
براي همراهي
محوریت روانش
زارت کشور و سازمان
با سازمان هاي
ناسي نابینایان و کمک
مربوطه ب
بهزیستی می
که این خود مش
به مناسبات اجت
رخوردار هستند؟
تواند چشم اندازهای
کالت عدیده اي را
ماعي آنان ،آموزش
به
امیدبخشی را
م
در پیگیري مطا
رغم توسعه کمي فع
الیت
هارت هاي حرفه اي
برای مشارکت نخبگان
به
هاي
متقا
لبات نابینایان و جذب
ضیان
نابینا
فراهم کند.
غیردولتي در امور نابی
امکانات جامعه ا
شغل با تکیه
بر
نایان
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به
یافته
کرده
ا
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درازمدت مانند
آموزشي و حرفه
برای پیگیري
اجراي برنامه ها
تدوین لوایحي
آموزي افراد دارای
فعاالن این حقوق افراد نابینا از سوي
برای تقویت پشتوانه
معلولیت بینایی و
این که تالش
بخش
ارائه خدمات م
هاي حقوقي این
اکثر تشکل هاي
ارائه نشده که دالئل
تشکل ها ،ایجاد
شاوره اي به این دسته
مناسبات
چندي در این خ
از افراد
نابینایان به توزیع مای
تنگ
در
صوص
حتاج
ار
ر
اتنگ
بیان
تباط
وزمره
میان
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ان
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شود:
جمن هاي
خاب شغل،
 -1بي تو
نیازمندان یا اجراي
نابینایان و سا
رشته تحصیلي یا ه
برنامه هاي تفریحي
ساختاري جهي به اصالحات
زمان هاي متولي امور
مسرگزیني از جمله
بي محتوا محدود
مدی
معلوالن را نیز
مواردي به شمار
مي شود نشانگر آن
ریت متمرکز و
مي بایستي در برنامه
مي رود که استقالل
است که
انعطاف ناپذیر
هاي میان مدت ،م
گردانندگان این مج
اجتماعي نابینایان
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ت
ها
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دنظر قرار دهیم .بنا
آن
واهد
چنان که
اصلي ترین چالش
بر این از فعاالن
کرد و توجه به
باید به مقتضیات روز
فرا روي تشکل هاي
امور نابینایان در بخش
این موارد از سوي
جامعه نابی
نابینایان است.
هاي دولتي و
نایان واقف نیستند.
تشکل هاي فعال
بیشترین هیات هاي
خصوصي انتظار مي
در امور نابینایان
استقالل فرد
مدیره این ان
ضرورت دارد.
رود تا با درک ض
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نظر به ترکیب
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وردار نیستند
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ي انجام
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هن
آن
عای
ي توانید
د.
عقب ماندگي ذ مکن است
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ارتباط شیوع بیماري ر مشکالت رو شناسایي
جزئی را هم در
ن افراد را مي ز) طبقه بندي ند ممکن
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ي
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وش
ن
هایی
م
آخر
ي
ها،
با
و
ک
س
گ
ح
ار
قا
شید
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ه ،ویژگ
آنان ر
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زنید.
پ
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هاي منحصر ک روش واحد ید که ای
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اگری توان
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آنا بر هر جامعه ده( Needsمعلول و
با شکس
غمگین طر بدبخت
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غم و نا امیدی ما اینقدر
هی
مه
کوچکتری
ها
نوی
ن شده،
که چرا
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چه بدبخت
یدن،
*
حر کمک تو
محیط
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راهم را کج مي کردم تا حتي یک سالم علیک
فرزند خانواده است و می گوید که مادر زادي

نعمت هايتان
را ليست كنيد
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ا بد
خوب ي مثبت يا

منفی !

لحظاتی همراهی با زوج موفق معلول

تو نباشي دلم که هیچ...
دنیا هم تنگ مي شود
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دوست بدارید لیکن عشق را به زنجیر بدل نکنید.
جبران خلیل جبران

اصالح ساختارها ،ضرورتي
براي تشكل هاي نابينايان
در حال حاضر حدود يك درصد
از جمعيت كشور ما را افراد دارای
معلولیت بینایی تشكيل مي دهند و
با وجود اجراي برنامه هاي پيشگيرانه،
كماكان به نظر مي رسد كه جمعيت
اين گروه ،تابعي از رشد كلي جمعيت
در كشور است بنابراين ارائه خدمات
مورد نیاز به این گروه تنها از عهده
سازمان هاي متولي امور معلوالن بر
نخواهد آمد كه اين خود ،تأكيدي است
بر نقش تشكل هاي غيردولتي فعال در
امور نابينايان.
اما آيا اين تشكل ها از توان الزم
براي همراهي با سازمان هاي
مربوطه برخوردار هستند؟
به رغم توسعه كمي فعاليت هاي
غيردولتي در امور نابينايان به ويژه در
دهه گذشته كماكان برنامه منسجمي
برای پيگيري حقوق افراد نابينا از سوي
فعاالن اين بخش ارائه نشده كه دالئل
چندي در اين خصوص بیان می شود:
 -1بي توجهي به اصالحات
ساختاري مديريت متمركز و
انعطاف ناپذير
اصلي ترين چالش فرا روي تشكل هاي
نابينايان است .بیشترین هيات هاي
مديره اين انجمن ها را افرادي تشكيل
مي دهند كه از بضاعت علمي و تجربي
چنداني برخوردار نيستند و اين در
حالي است كه از ورود افراد صاحب
نظر به تركيب هيات مديره استقبالي

نعمت هایتان
را لیست کنید
سعی کنید نعمت هایی را که خدا
به شما داده لیست کنید .این کار را
ادامه دهید تا تعداد آنها به پنجاه
برسد .فراموش نکنید حتی موارد

به عمل نمي آيد.
از سوي ديگر مشكالتي در تنظيم
اساسنامه برخي تشكل ها وجود دارد
كه مانع ايجاد تحوالت ساختاري
در آنها شده و نقش نظارتي مجمع
عمومي را كامال از ميان برده است
كه در چنين شرايطي امتناع نخبگان
نابينا از همگامي با اينگونه مجموعه
ها امري دور از انتظار نيست بنابراین
اتخاذ شیوه های نظارتی از طریق
اصالحات ساختاری در اساسنامه ها،
روند انتخابات و برنامه های این تشکل
ها از سوی وزارت کشور و سازمان
بهزیستی می تواند چشم اندازهای
امیدبخشی را برای مشارکت نخبگان
نابینا فراهم کند.
 -2كم توجهي به نقش آموزش در
اجراي برنامه ها
اين كه تالش اكثر تشكل هاي
نابينايان به توزيع مايحتاج روزمره بين
نيازمندان يا اجراي برنامه هاي تفريحي
بي محتوا محدود مي شود نشانگر آن
است كه گردانندگان اين مجموعه ها
آن چنان كه بايد به مقتضيات روز
جامعه نابينايان واقف نيستند.
استقالل فرد نابينا در جامعه كنوني،
مستلزم مجهز ساختن او به دانشي
است كه گره گشاي مشكالت وي در
عرصه تعامالت اجتماعي باشد .از اين
رو تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي
براي افراد نابينا و خانواده هاي آنان با

جزئی را هم در لیست وارد کنید،
برای مثال بوی نان تازه ،شنیدن
صدای پرندگان و…
لیست را در جایی بگذارید و موقع
هایی که احساس می کنید هیچ
چیز بر وفق مراد نیست ،آن را
مرور کنید و برای داشتن هر یک
از نعمت ها از خدا قدردانی کنید
و در آخر حداقل یک مورد دیگر
به لیست نعمت های موجود اضافه

محوريت روانشناسي نابينايان و كمك
به مناسبات اجتماعي آنان ،آموزش
مهارت هاي حرفه اي به متقاضيان
شغل با تكيه بر يافته هاي نوين در
زمينه تكنولوژي آموزشي و حرفه
آموزي افراد دارای معلولیت بینایی و
ارائه خدمات مشاوره اي به اين دسته
از افراد در ارتباط با انتخاب شغل،
رشته تحصيلي يا همسرگزيني از جمله
مواردي به شمار مي رود كه استقالل
اجتماعي نابينایان را تضمين خواهد
کرد و توجه به اين موارد از سوي
تشكل هاي فعال در امور نابينايان
ضرورت دارد.
 -3عدم بهره مندي از پشتوانه هاي
حقوقي
اگر چه تشكل هاي نابينايان با مجوز
رسمي نهادهاي ذيربط فعاليت مي
كنند اما معموالً از وجاهت حقوقي الزم
در مناسبات اداري برخوردار نيستند
کنید.
از خدا بخواهید تمام روز همراهتان
باشد و کمک کند تا تمام مدت
مثبت باشید .سعی کنید هیچ
حرف منفی نزنید ،حتی حرکات
تان هم منفی نباشد.
از این هم پیش تر بروید ،به دنبال
موقعیت هایی باشید که بتوانید به
کسانی که در طول روز با آنها سر و
کار دارید حرف های مثبت بزنید.

كه اين خود مشكالت عديده اي را
در پيگيري مطالبات نابينايان و جذب
امكانات جامعه ايجاد کرده است .صرف
نظر از راهكارهاي درازمدت مانند
تدوين لوايحي برای تقويت پشتوانه
هاي حقوقي اين تشكل ها ،ايجاد
مناسبات تنگاتنگ ميان انجمن هاي
نابينايان و سازمان هاي متولي امور
معلوالن را نيز مي بايستي در برنامه
هاي ميان مدت ،مدنظر قرار دهيم .بنا
بر اين از فعاالن امور نابينايان در بخش
هاي دولتي و خصوصي انتظار مي
رود تا با درك ضرورت هاي موجود،
بسترهاي مناسبي را برای هم انديشي
و اتخاذ سياست هاي مشترك درجهت
تقويت جايگاه اجتماعي افراد نابينا
فراهم آورند.

حمداله خواجه حسینی

مثال« :خیلی ممنون»« ،چه کار خوبی
کردی» « ،خیلی خوب بود»« ،چقدر
لباست بهت میاد» و…
در تمام روز حتی به خدا هم حرف
های مثبت بزنید و خدا رو هیچ
وقت فراموش نکنید و مطمئن باشید
بهترین روز را خواهید داشت.
گردآوری :سمیرا جمالی

چون دانستی که خدا از خاکت آفریده،
گردنکشی و خودرأیی مکن.
بزرگمهر
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بررسی جایگاه  NGOها

ضرورت شکل گیری
سازمانهای مردم نهاد
بی شک شكل گيری سازمانهای غيردولتی پديده ای
است مربوط به دوران جديدی از زندگی شهرنشينی،
يعنی بر اساس ضرورتهايی جامعه به تدريج مشخص
شد برای حل مسايل شهروندان نياز است كه مشاركت
ايجاد شود و سپس اشكال مختلفی از مشاركت مطرح
شد كه هم دولتمردان و هم ملت ها سرانجام به اين
باور رسيدند كه برای حل مسايلشان نياز به مشاركت
دارند و تشكيل سازمانهای غيردولتی نيز يكی از
نمودهای اين ضرورت است.
نقش تشکل ها را چه کسی مشخص می کند؟
NGOها به دليل ماهيت غيردولتیشان هيچ قالب
خاصی در حوزه وظيفه و فعاليتهايی كه میتوانند انجام
دهند ،ندارند .طيف وسيع فعاليتهايی كه اين سازمانها
در كشورهای مختلف میدهند ،گواهی بر اين مدعا
است.
در عمل آنچه كه محدوده وظايف سازمانهای غيردولتی
را مشخص می كند ،ميزان توسعه يافتگی سياسی و
اجتماعی آن جوامع است .زيرا از يك سو ،رشد NGO
ها مرتبط با پذيرش احزاب قدرت است و دولت بايد
ضرورت مشاركت مردم در فعاليت های اجتماعی را
درك كند و از سوی ديگر مردم و حوزه عمومی بايد به
اين باور برسند .بنابراين وجه ديگر وظيفه سازمانهای
غيردولتی مربوط به نوع انتظار و مطالبات مردم است
و تقابل خواستها و مطالبات ميان قدرت و مردم نقش
و جايگاه سازمانهای غيردولتی را مشخص می كند.
ــ در اساس NGO ،حاصل يك رابطه متقابل است
و اگر يك سوی اين دو حوزه بخواهد به تنهايی عمل
كند ،هويت و ماهيت  NGOتغيير خواهد كرد .البته
بايد الويت حوزه مردمی را در مقايسه با حوزه قدرت
نيز در نظر گرفت.
نقش دولت در تشکیل NGOها چیست؟
اگر صاحبان قدرت خود اقدام به تشكيل سازمان های
كنند كه به لحاظ حقوقی مؤسسه های دولتی محسوب
نمی شوند ،به لحاظ ماهيت نيز غيردولتی محسوب
نمی شوند .در عمل فاقد كارآيی الزم خواهد بود دولتها
تنها بايد تسهيل كننده روند تشكيل NGOها باشند.
برای نمونه می توانند موانع حقوقی و قانونی تشكيل
NGOها را كاهش دهند و از بين ببرند .اما اين كه
سازمانهايی به وجود بيايند كه تابع و تحت تاثير حوزه
قدرت باشند ولی از نظر حقوقی غيردولتی محسوب
شوند ،در حوزه NGOها نمی گنجند و اين روش
ترفندی است كه دولتها با انگيزه های سياسی و مالی
انجام می دهند و زمينه ای است برای بروز فساد و
استفاده از رانت توسط قدرتمندان و از بزرگترين آفات
بحث NGOها است.

در سالهای گذشته در كشور ما برخی سازمانهای دولتی
برای اين كه از زير كنترل نهادهای نظارتی خارج
شوند ،اقدام به تشكيل مؤسسات خودساخته كردند كه
به نوعی مؤسسه های غيردولتی هستند.
اما تمايل اصلیشان خارج شدن از كنترل و نظارت
قانون محاسبات كشور و ديوان عالی محاسبات بوده
است و NGOها تنها مفری بوده اند برای حل
مشكالت موجودشان ،اين مساله روند زمينه رواج فساد
اداری را فراهم كرده است.
تشکل ها می توانند به عنوان بهترین ناظر و
کنترل کننده فساد اداری باشند
نقد حوزه قدرت بيشتر به قلمرو سياسی مربوط است
در كشور ما NGOها از احزاب سياسی تفكيك شده
هستند ،به همين دليل نيز تسهيالت نسبی بيشتری
برای تاسيس آنها فراهم شده است .در كشور ما به
طور خاص NGOها برای ورود به نقد حوزه قدرت
محدوديت بيشتری دارند .اما از زاويه ديگر پديده
سازمانهای غيردولتی ،پديده ای نظارتی است و می
تواند فساد مالی و اداری را در ساخت دولت كنترل
كند.
به اين معنی كه چون NGOها حوزه ای تخصصی
را برای فعاليت هايشان در نظر می گيرند در آن حوزه
نيز تبحر و تجربه كافی پيدا می كنند و به اعتبار اين
تجربه می توانند نظارت مشخصی بر فعاليت های
بخش دولتی داشته باشند.
نكته شايان ذكر درباره رانت خواری و بخش غيردولتی
كه تا حد زيادی مساله خاص جامعه ايران است ،اين
است كه در سالهای اخير بخشی از مؤسسه هايی كه
با عنوان  NGOيا سازمان خيريه تشكيل شده اند،
توسط وابستگان و نزديكان مديران و افراد مسئول
در سيستم دولتی شكل گرفته است و اين تبديل به
مكانيسمی شده است كه بودجه های دولت وارد اين
قلمرو شوند و اين مؤسسه ها و انجمنهای غيردولتی
كه توسط مديران دولتی (دولت به معنای نهاد قدرت
و حاكميت) شكل گرفته زمينه پولشويی را برای اين
افراد فراهم كرده است اما در مفهوم كلی رشد NGO
ها از نظر نظارت تخصصی كه انجام می دهند می تواند
تا حدود زيادی رانت خواری و فساد اداری را در حوزه
دولت كنترل كند.
موانع حقوقی رشد و توسعه تشکل ها در ایران
چیست؟
تشکلهای غيردولتی در ايران براساس قانون مصوب
مجلس شورای اسالمی فعاليت می كنند و برای صدور
مجوز تحت نظر وزارت كشور هستند .اطالعات نيروی
انتظامی نيز بايد آنها را تاييد كند و برخی مواقع نیز

سازمانهای مرتبط کنترل و نظارت را بر عهده دارند
بنابراين هم برای تاسيس و هم برای كنترل فعاليتهای
سازمانهای غيردولتی فيلترهايی وجود دارد.
البته به طور كلی وجود كنترل و نظارت بر فعاليت
سازمانهای غيردولتی منطقی و موجه است زيرا آنها هم
برای جلوگيری از شكلهای مختلف سوءاستفاده بايد
تابع ضوابطی باشند ،اما تاكنون سازمانهای غيردولتی
با محدوديت های بسياری روبرو بوده اند كه به نوعی
مانع رشد و تقويت آنها می شود.
همين جا يادآور می شویم كه يك زمينه تاريخی
تمايل به مشاركت برای حل مسايل محلی در ميان
مردم ايران وجود دارد به اين معنا كه به شکل بالقوه
زمينه های مناسبی برای فعاليت NGOها وجود دارد.
با توجه به موانع ذكر شده در ایران  NGOبه
معنای واقعی آن وجود دارد؟
در حال حاضر در ايران طيفی از سازمانهای غيردولتی
با مجوزهای دايم و موقت فعالیت می کنند كه مديريت
همه اين سازمانها تحت الشعاع مديران و مراجع قدرت
نيست و از رانتهای دولتی نيز استفاده نمی كنند.
در مواردی با تخمين كلی حدود  20درصد اين
سازمانها از كانالهای مختلف از رانت استفاده می كنند
و در بودجه عمومی نيز هر سال مقداری در اختيار
برخی وزارتخانه ها قرار داده می شود تا به اين مؤسسه
ها كمك كنند اما مشكلی كه در حال حاضر وجود
دارد اين است كه توزيع اين منابع اغلب درست انجام
نمی شود و متناسب با كيفيت فعاليت اين مؤسسه
ها نيست.
بخش عمده اين بودجه ها در چارچوب روابطی كه
مديران مؤسسه ها با سازمانهای غيردولتی دارند ،توزيع
می شود به همین دلیل اين منابع كمتر به دست
سازمانهای غيردولتی فعال می رسد و به طور عمده
توزيع نامناسب موجب می شود كه اين نيز بخشی از
رانتی باشد كه به صورت غيرمستقيم دوباره به دست
مديران مرتبط با دولت و يا مراجع قدرت می رسد و
اين نشان مي دهد كه برخی NGOها از رانت استفاده
می كنند .اما برخی از سازمانهای غيردولتی و فعال نيز
وجود دارند كه با انگيزه های انسانی و کامال مردمی
شكل گرفته اند و اداره می شوند در كمال دشواری و
تنگدستی به فعاليت شان ادامه می دهند و به معنای
واقعی تشکل غیردولتی هستند.
در شماره های بعد بیشتر به مسائل تشکل ها
در این صفحه خواهیم پرداخت.
مهدی عامری
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سختی های بزرگ به آدمی نیرویی
دو چندان می بخشد .
اُرد بزرگ

افراد با
مشكالت رواني
همه ما به داليل مختلف در بعضي شرايط
دچار آشفتگي هاي هيجاني مي شويم گاهي احساس
غمگيني مي كنيم  ،زماني حالت تنش و اضطراب
داريم و بعضي مواقع خشم و سردرگمي وجود ما را فرا
مي گيرد كه اين حالت ها چندان به طول نمي انجامد.
چنين حاالتي در رفتارهاي روزمره ما خيلي تكرار مي
شوند البته افرادي هم هستند كه تحت هيچ شرايطي
خشمگين نمي شوند چنين حاالت و تغييراتي غير
طبيعي نيست و به عنوان اوقات تلخي ،عصبانيت و
ناراحتي شناخته مي شود.
در مبانى روانشناختى به هر نوع ناهنجارى رفتارى
و تغيير در حاالت خلقى ،احساسي ،عاطفی ،شناختى
و… كه به نحوي در كاركرد روزمره و عملكرد فردى
و اجتماعى تأثير بگذارد ،اختالل روانى گفته مى شود.
در حال حاضر بيش از  300نوع اختالل روانى در
جهان شناخته شده كه ساده ترين نوع آن استرس
يا همان اختالالت اضطرابى است و حادترين آن
اسكيزوفرنى است.

ويژگي هاي بيماري هاي رواني
تغييرات غيرطبيعي در تفكر ،عاطفه ،حافظه و
قضاوت فرد از نحوه صحبت كردن و رفتار او شناخته
مي شود.
اين تغييرات و ناراحتي هاي حاصل از آن باعث
اختالل در فعاليت هاي روزمره شغلي ،تحصيلي،
فردي و ارتباط او با ديگران مي شود.
متاسفانه شيوع بيماري رواني در حال گسترش است
شايد دليل اصلي آن وجود مشكالت روزمره جوامع
بشري و يا استفاده از ابزارهاي مدرن جهت شناسايي
بيماري ها باشد.
بيمار رواني يك انسان دردمند است كه مانند ساير
افراد جامعه داراي احساساتي نظير دوست داشتن،
محبت كردن ،نفرت داشتن و احساس احترام به خود
مي باشد بنابراین نبايد شخصيت او خدشه دار شود.
بايد بدانیم كه سالمت روان ،از اركان اصلي سالمت
عمومي است .سياست ها ،طرح ها ،قوانين و خدمات
مورد نياز بايد برای حمايت و تامين نيازها و ارتقاي
سالمت روان و در نتيجه رفاه عامه مردم تدوين شود
از سوي ديگر ،خدمات سالمت روان بايد پاسخگوي
نياز ها و قابل دسترس براي گروه هدف مربوطه باشند.
این توصیه ها را جدی بگیرید
در رابطه با بيماران رواني به توصيه هاي زیر توجه

داشته باشيد :
 بیشتر بيماران رواني عقب ماندگي ذهني ندارندولی بسياري از افراد با عقب ماندگي ذهني ممكن
است بيماري رواني داشته باشند.
 هيچوقت تصور نكنيد كه افراد با بيماري روانياز نظر بهره هوشي در سطح پايين تر از حد نرمال
جامعه هستند بلكه بسياري از آنها ضريب هوشي
باالتر از حد متوسط دارند.
 هيچ زماني فكر نكنيد افراد داراي مشكالت روانيافرادي ياغي و يا سركش هستند.
اين افراد را مي توان از طيف كنش پذير تا از هم
گسيخته (قانون گريز) طبقه بندي كرد تنها زماني كه
آنان از لحاظ روحي غيرطبيعي باشند ممكن است به
خود يا ديگران آسيب برسانند.
 هرگز تصور نكنيد تمامي افراد رواني حتما بهمساعدت ،كمك هاي ويژه و يا درمان هاي مختلفي
نياز دارند.
 هيچگاه نبايد با خنده ،انتقاد و يا برخورد كالميبا آنان رفتار كرده و به نصيحت كردن و يا انتقاد از
آنان پرداخت.
 هر فرد رواني مانند افراد جامعه ،ويژگي و ماهيتهاي منحصر به فردي دارد پس تصور نكنيد با تمام
آنان مي توان با يك روش واحد و يكسان برخورد كرد.
 -شما می توانید اینطور فرض کنید که اين گروه از

افراد توانايي انجام كارهاي مهارتي را ندارند اما هرگز
فكر نكنيد كه اين گروه افراد نمي دانند چه چيز براي
آنها خوب است و يا از نظر داوري (قضاوت) در سطح
پاييني قرار دارند .هنگامي كه اين افراد با آشفتگي
و اضطراب روبرو هستند ضمن رعايت احترام از آنها
بخواهيد آرام باشند و بپرسيد كه چه كمكي مي توانيد
براي خواسته معقول آنها انجام دهيد.
 هيچ زماني تصور نكنيد كه آنها قادر به كنترل خشمخود نيستند.
 هيچ زماني فكر نكنيد كه این افراد نياز به دارودارند .بيماري هاي رواني به ديگران سرايت نمي كنند
اما مي توانند به گونه اي ديگران را تحت تأثير قرار
دهد.
 با آنها مهربان باشيد ،خواسته هاي معقول آنها را درصورت امكان انجام دهيد.
 احترام به ديدگاه هاي درست افراد با بيماري روانيموجب استقالل روحي و افزايش توان جسمي آنان
مي شود.
 دادن شخصيت ،اعتماد به نفس و احترام موجبافزايش توان فكري و ذهني آنها خواهد شد.
با خوش بيني و مثبت گرايي به سخنان آنها گوش
دهيد.
 قبل از آنكه شخصاً نيازهاي آنان را تشخيص دهيد،در مورد آن با بيماران رواني مشورت كنيد

حقیقتی از این سراغ ندارم که انسان می تواند
با تالش زندگی خود را متعالی سازد.
تورئو

توانبخشي رواني -اجتماعي،
میدان مانور مددكاران
اجتماعي
یکی از مهمترین حیطه هایی که مددکاران اجتماعی در کار با افراد دارای معلولیت
بر آن تمرکز می کنند و به بیانی دیگر حیطه مانور مددکاران اجتماعی تلقی می شود
توانبخشی روانی -اجتماعی است.
توانبخشی شامل تمام اقدامات هدفمند برای کاهش اثر معلولیت بر فرد ،قادر ساختن
وی برای دستیابی به استقالل ،در هم آمیزی اجتماعی ،کسب کیفیت زندگی بهتر
و خود شکوفائی است.
توان بخشي فرايندي است پويا و خالق كه نياز به همكاري گروهي افراد متخصص
درماني ،مددجو و خانواده دارد.
بطور کلی  4روش براي توانبخشي افراد معلول وجود دارد .توانبخشي پزشكي ،
اجتماعي ،آموزشي و حرفه اي.
هر يك از اين روش ها در مورد گروه مشخصي از معلوالن با شدت و ضعف هاي
متفاوت مي تواند كاربردها و اثرات متعدد داشته باشد .از اين ميان توانبخشي
رواني -اجتماعي اميدي تازه در بهبود باورهاي افراد اجتماع ،معلوالن  ،خانواده ها
و متخصصان است.
اين رويكرد يكي از بهترين راهكارها براي ايجاد تشريك مساعي بين افراد مبتال
به معلوليت رواني ،خانواده ها و ارائه دهندگان خدمات است كه با تاكيد بر تقويت
نقاط قوت ،اصالح باورها و نگرش هاي افراد جامعه صورت مي گيرد و با ايجاد بستر
مناسب امكان بهبود شرايط ،بازگشت و حضور فرد معلول در جامعه فراهم مي شود.
آگاه سازي آحاد مختلف جامعه نسبت به تجديدنظر در ساخت و سازهاي اجتماعي
و رعايت حضور و حقوق افراد معلول در جامعه ،كاهش محروميت و توسعه عدالت
اجتماعي در مورد معلوالن ،عرضه خدمات و امكانات مورد نياز اين گروه با در نظر
گرفتن نياز مطرح شده يا سنجيده شده از فرد معلول و ...از نمونه اقداماتي است كه
مي توان در حيطه اجتماعي توانبخشي افراد معلول انجام داد.
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سارا نوروزی
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

تاكيد بر بُعد رواني توانبخشي اضافه بر اصالحات و تغييرات اجتماعي مي تواند چشم
انداز نوين و خالقانه اي به مسئله بهبود و ارتقاء ظرفيت هاي افراد معلول به ويژه
بيماران اعصاب و روان مزمن باشد.
مزمن بودن طبيعت اختالالت رواني ،بطور ضمني اشاره بر تخريب شديد عملكرد
فردي و اجتماعي افراد دارد اما بايد همواره به خاطر داشت كه اين عوارض نتیجه
بيماري هاي رواني هستند .
در ميان تعاریف موجود از اختالالت رواني مزمن بنا به تعريف گلدمن
( )Goldmanاين اختالل يا به تعبير علمي تر ناخوشي رواني خطير و
پايدار بيماري است كه سبب اختالل در عملكرد فرد در سه حيطه از موارد
زير مي شود:
 -1بهداشت فردي و خود مراقبتي  -2استقالل  -3ارتباطات بين فردي  -4يادگيري
 -5تعامالت اجتماعي  -6تفريح و سرگرمي بطوري كه در نهايت اين نقايص و
اختالالت عمكردي منتج به حس عدم رضايت فردي ،اجتماعي و اقتصادي مي شود
(كارسون و آرنولد).
توانبخشي رواني -اجتماعي فرايندي است كه از دو جهت حائز اهميت
است :نخست آنكه توانبخشي در مورد افرادي بكار مي رود كه به دلیل عاملي
مشخص دچار ناتواني شده باشند .دوم آنكه كمك رساني بايد به روشی انجام شود
كه فرد از توانمندي هاي موجود بهره گرفته و به اعتماد به نفس و رضايت فردي
نايل شود و در نهايت توانبخشي رواني – اجتماعي فرايندي حاصل از تالش اعضاء
تيم درمان متشكل از روانپزشك  ،روانشناس باليني ،مددكار اجتماعي ،پرستار ،كار
درمانگر ،بيمار و خانواده اش است كه با هدف ارتقاء در توسعه توانمندي هاي باقي
مانده فرد رواني ناتوان براي رسيدن به زندگي  ،آموزش ،اجتماعي شدن و بطور كلي
سازگاري در حد طبيعي طراحي مي شود.
اهداف اعضاء تيم توانبخشي را مي توان در موارد زیر خالصه کرد:
 -1ارتقاء موقعيت فردي و بهبود توانائي هاي شخصي
 -2ايجاد يا تجديد مهارت هاي ارتباطات بين فردي
 -3ايجاد يا تجديد زندگي مستقل
 -4كمك به فرد براي دست يابي به رضايت خاطر از كيفيت زندگی.
مددكاران اجتماعي با اقدام مستقيم  ،توسعه اجتماعي و مديريت سطوح زير بنايي
باورها و ارزش ها ،جنبشي را در جامعه ايجاد مي كنند كه از آن طريق مي توان
ضمن حفظ احترام و شأن فرد معلول ،هويت هاي فرهنگي و اجتماعي خدشه دار
شده اين گروه را نيز ترميم کرده و با حمايت هاي بدون چشم داشت خود زمينه
ايجاد محيطي شاد و توأم با عدالت را فراهم کنند.
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کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق
میل خویش عوض می کند.
گوته

رقیه بابایی

مدیر عامل پیشین کانون از
دغدغه هایش می گوید :

گاهی با قبول
سمت خدمت
مي كنيم
و گاه با كناره گيري
از آن
من و همسرم هر دو معلولیت داریم ،کودکی بچه های
ما در کانون و با اعضاء کانون سپری شد همسرم هم که
از همان ابتدا یاد گرفت به دیگران فکر کند و هنوز هم
خودش را فراموش می کند.
کانون قسمتی از زندگی من است ،قسمتی از اندیشه
من ،قسمتی از آنچه در ریه های من جریان دارد.
هیچ وقت در خانه ما بحثی درباره معلولیت من و مادر
بچه ها پیش نیامد ،بچه ها هیچ وقت معلولیت ما را
ندیدند ،آنها ما را باور داشتند ،درست مثل یقینی که از
سپیده صبح در ذهن شان بود ،تجمالت هرگز به خانه
ما پا نگذاشت و شاید همین تفاوت های زندگی من با
دیگران است.
شاید پس از  17سال کار و تالش در کنار سکوتی
که تنها نشانگر فروتنی است اینها حرف های کمی
برای گفتن باشند حرف هایی که فقط یک وجب،
یک مشت از یک دنیا تالش را بازگو می کنند و
فقط یک قسمت کوچک از یک سناریو را به تصویر
می کشند اما همه کسانی که در این  17سال
پابه پای «حجت اله یوسفی» عضو هیات مدیره و
مدیرعامل پیشین کانون توانا از خودگذشتگی ها و
با دست خالی مبارزه کردن هایش را دیده اند خوب
می دانند منظور ما از این حرف های کم چیست؟
آنها خوب می دانند که این حرف های کم یعنی
گذاشتن یک عمر پای هدف هایی که زندگی ات را
ِ
پای معامله می کشند و سکوت در برابر نامالیماتی
که شاید فقط عصاهایت یگانه تماشاگران آنها
باشند.
این گفتگو حاصل گپ و گفتی کوتاه با مردی است
که به تعبیر مدیرعامل فعلی کانون هرگز از خودش
حرف نمی زند.
لطفا خودتان را برای خوانندگان پیک توانا معرفي
كنيد؟
 حجت اله يوسفي هستم از ناحیه دو پا معلولیت جسميحركتي دارم و هم اکنون در کنار فعالیت های کانون ،در

هیچ چیز مثل احسان ،انسان را سیر نمی کند .
ارسطو

سازمان جهاد کشاورزی هم شاغلم .دو فرزند دارم
که از كودكي با كانون بزرگ شده اند و با مقوله
معلولیت به خوبی آشنا هستند اما در حال حاضر
به دلیل مشغله های تحصيل و زندگي با كانون
همكاري چندانی ندارند.
چند سال مديرعامل كانون توانا بوده ايد؟ آيا
قب ً
ال سابقه فعالیت در این حوزه را داشتید؟
 من از سال  74تا سال  90حدود  16سالمدیرعامل کانون توانا بودم و قبل از آن سال ها،
در بعضي از تعاوني هایی که زیر نظر جهاد هستند
عضو هيات مديره بوده و تجربه کاری و مدیریتی
داشتم .
آیا مديريت در مجموعه كانون توانا كار
سختي بود؟ چرا تصميم گرفتيد از اين سمت
كناره گيري كنيد؟
 کانون در شروع كار از نظر مالي و امكانات صفربود و ما در آن سال ها در شرایطی بودیم که
بايد واحدها و پروژه هاي مورد نظر را ايجاد و
واحدهاي ايجاد شده را مديريت و اداره مي كرديم
و به جز این موارد باید امكانات و بودجه الزم را
هم فراهم مي كردیم و همچنین باید تمهیداتی
اندیشیده می شد که همه فعاليت ها با اهداف و
انديشه هاي كانون منطبق باشند به عنوان مثال
يكي از اين انديشه ها ممنوعيت درخواست كمك
بالعوض از مردم بود چرا كه ما دریافت كمك
بالعوض را مخالف كرامت انساني فرد معلوالن
می دانیم بنابراين با توجه به اینکه بودجه دولتي
نداشتيم و از طرفی كمك بالعوض هم دریافت
نمی کردیم و نمی کنیم برای اینکه بتوانیم
توانايي فكري معلوالن را نشان دهيم بايد كام ً
ال
خودكفا و مستقل عمل مي كرديم و نام كانون
توانا و واحد هاي آن به درستی مطرح می شد .كه
به لطف خدا محقق شد.
در حال حاضر كانون داراي حدود  50واحد پروژه
فرهنگي ،اجتماعي ،اشتغال زايي ،مسكن سازي،
آموزش و ...است و مديرعامل که مدیر اجرايي
است بايد براي تمام اين واحدها و پروژه ها وقت
كافي داشته باشد و پيشگام معاونت و مسئوالن
اين واحدها حرکت کند و چون من با توجه به
مشغله كاری فرصت و وقت الزم را برای این
کار نداشتم و احساس مي كردم با اين روند به
اهداف كانون لطمه خواهد خورد به همین دلیل
پيشنهاد كردم كه فرد ديگري به عنوان مديرعامل
انتخاب شود تا كانون با سرعت بيشتری بتواند به
اهداف خود برسد چرا که معتقدم بعضي مواقع با
قبول سمت و عنوان خدمت مي كنيم و بعضي
مواقع با كناره گيري از آن.
دوره مديريت خود را چگونه ارزيابي مي
كنيد؟ همكاري سازمان هاي دولتي با شما
چگونه بود؟
 ارزيابي را بايد از هيات مديره و اعضاء كانون وكارشناسان پرسيد اما در بحث همکاری سازمان
های دولتی باید بگویم که بعضي از مديران
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سازمان ها از روي اعتقادات و انسان دوستي
برخوردهای خوب مثبت می کردند و بعضي هم
کامال سليقه ای عمل مي كردند و حتي حقوق
قانونی كانون را نادیده می گرفتند.
نظر شما در مورد نحوه مديريت در سازمان
هاي مردم نهاد معلوالن كشور چيست؟
 جايگاه سازمان هاي مردم نهاد هنوز برايسازمان هاي دولتي به وضوح تعريف نشده؛
بنابراین مديريت در سازمان هاي مردم نها ِد
معلوالن مسئوليتي بسیار سنگين است چرا كه
عده ای از معلوالن در بسترهاي بيماري هستند
و بسیاری از آنها به دلیل فقر فرهنگي خانواده ها
دور از چشم مردم نگه داري مي شوند و تعدادی
هم به لحاظ فقر مالي ادامه تحصيل نمي دهند و
درمان بسیاری از آنها با مشكل مواجه است و یا
بدون مسكن و بيكار هستند.
آينده معلوالن ايران را چگونه ارزيابي
مي كنيد؟
 به نظر من آينده خوبي در انتظار معلوالنايران است البته این آینده به خود معلوالن هم
بستگي دارد زيرا قوانين حمايت از معلوالن در
حال تكميل است و بعضي از آنها كم و بيش اجرا
مي شوند هر چند روند اجرایی هنوز كند است.
شما يكي از اعضاي هيات مديره كانون توانا
هستيد با كناره گیری از سمت مديرعاملي
برنامه آينده و نوع فعاليت شما با کانون
چگونه خواهد بود؟
 هیات مديره كانون با رياست آقاي موسويپيگير استحكام بخشي از اهداف كانون و امور
زير بنايي معلوالن است من هم به عنوان یکی
از اعضای هيات مديره هدف واحدي را دنبال مي
كنيم و من اميدوار هستم پس از بازنشستگي
وقت بيشتري را به كانون اختصاص دهم و توفيق
خدمت بيشتري داشته باشم.
كانون در دوره مديريت شما با كانون فعلي
چه تفاوت هایي دارد؟
 بدون شک كانون با مديريت عاملي مهندسهادي پور كه وقت آزاد دارند و شايستگي اين
مسئوليت را هم دارند ،بهتر خواهد بود.
اگر در آينده دوباره به شما پيشنهاد شود
كه مديرعامل كانون توانا بشويد آيا اين
پيشنهاد را مي پذيريد؟
 هدف ما ايجاد يك نهاد مردمي بين المللی باانديشه هاي متعالي است پس بايد اين مسئوليت
(مديرعاملي) را چند نفر ديگر هم در كانون تجربه
كنند ،تا در آينده مديران با تجربه و كارآمدی
داشته باشيم.
از خاطرات زمانی که کانون امکاناتی نداشت،
برایمان بگویید.
 -کانون در زمان تشکیل از نظر مالی توان چندانی

نداشت ،هریک از اعضاء تصمیم گرفتند لوازمی را
به کانون اهدا کنند بنابراین یکی از اعضاء سماور
آورد ،دیگری استکان و نفر بعدی بخاری و ...و ما
برای تهیه وسایل اولیه به چیزی پول ندادیم .در
یکی از روزهای زمستان بخاری کانون که نفتی
هم بود (چون آن وقت ها هنوز گاز نداشتیم )
خراب شد و ما درست همان روز مهمان داشتیم
و در سرما هم که نمی توانستیم به کارمان ادامه
دهیم بنابراین مهمان آن روز به کمک مان آمد و
به اتفاق مهمان بخاری را سرویس کردیم ،دوده
های آن را بیرون ریختیم و بخاری را روشن
کردیم و بعد جلسه کاری با مهمان را گذاشتیم.
شنیده ایم شما اولین کسی بودید که
تشکیل کانون را پیشنهاد داد ،بفرمایید
کانون
چطور شد به این فکر افتادید و آیا
ِ
امروز همانی است که شما  17سال قبل در
ذهن خود تصور می کردید؟
 من همیشه کار گروهی و اجتماعی را دوستداشتم و از دغدغه و مشکالت معلوالن هم آگاه
بودم و فکر می کردم با کار جمعی می شود به
مشکالت پرداخت و موفق شد بنابراین برای اولین
بار در یک جمع ورزشی ،پیشنهاد تاسیس کانون
را دادم و مدتی بعد این پیشنهاد مورد موافقت
آقای موسوی که هم اکنون رئیس هیات مدیره
هستند و دوستان دیگر قرار گرفت و با توجه به
درایت ،تجربه ،اعتقادات و اندیشه های تازه آقای
موسوی ،ایشان این کانون را بنیان گذاری کردند.
کانون توانا پیشرفت خوبی داشته ولی ایده آل ما
این است که تمام معلوالن کشور از اثرات مفید و
مثبت کانون توانا بهره مند شوند.
چطور شما به عنوان اولین مدیرعامل کانون
انتخاب شدید؟
 کانون در اولین سال های تشکیل خود نیاز بهمدیرعاملی داشت که کار گروهی ایجاد کند و به
نیروهای مردمی و به خصوص به معلوالن انسجام
بدهد و مانع انشعاب و تفرقه شود هیات مدیره
کانون و به خصوص آقای سید محمد موسوی در
آن سال ها مرا برای مدیرعاملی انتخاب کردند و
من هم به همراه دوستان دیگر در هیات مدیره
تمام سعی و تالش خود را به کار گرفتیم تا
بیشترین و بهترین کار و خدمت را انجام دهیم.
یکی از آرزوهایتان؟
 اجرايي شدن كامل قانون جامع حمايت ازحقوق معلوالن.
اولین حس شما با شنیدن کلمات زیر؟
عصا :همراه من هنگام طواف خانه خدا
کانون معلولین توانا :پایگاه معلوالن ایران
مناسب سازی :باز کردن زنجیر از پای معلوالن
مجله پیک توانا :ماهنامه مژده حمایت از
معلوالن
سید محمد موسوی :استقامت و اندیشه
همسر :دعای پشت سرم.

17

44

18
44

انسان هنوز خارق العاده ترین کامپیوتر است.
کندی
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مرتضی رویتوند

روایتی از بازدید دانشجویان رشته گفتاردرمانی دانشکده امور توانبخشی
همدان از کانون معلولین توانا

کبوتر کبوتر است
حتی بدون بال

می شود در دانشگاه رشته ای را خواند
که برایمان آینده دارد  .می شود در
دانشگاه رشته ای را خواند که آخرش
پول دارد و ثروت .می شود رشته ای
را خواند که همه خوبی های دنیا را
داشته باشیم و کلی در جامعه مطرح
باشیم.
می شود....
اما می شود رشته ای را خواند که فقط
به فکر انسان ها باشیم.
می شود به جای فکر کردن به
خودمان ،کمی به دیگران فکر کنیم.
می شود به جای فکر کردن به خودمان
مشکل و غم های دیگران بشود دغدغه
روز و شب ما.
می شود بشویم همانی که خدا می
خواهد.
یک روز خوب
اینجا کانون معلولین توانا است .صبح
یک روز پائیزی است و انگار همه
منتظرند.
همه منتظر مهمان هایی از همدان
هستند  .دانشجویان رشته گفتاردرمانی
دانشکده امور توانبخشی همدان.
سرپرست آنها را اعضای پیک توانا
خوب می شناسند .مهندس وحید
راشدی ،کارشناس ارشد توانبخشی .او
که چند سالی است شده یار همیشگی
پیک توانا.
مهمان ها بعد از چند بار پرسیدن
نشانی می رسند 25 .دانشجو .به
کتابخانه می روند .می شود در چشم
هایشان شیطنت های دانشجویی را
دید.
«محمد رضا هادی پور» مدیرعامل
کانون توانا از کانون برایشان می گوید.
از اینکه  16سال است که هستیم.
از اینکه ما کمک بالعوض قبول نمی
کنیم .از اینکه ما معلولیت را فقط
محدودیت می دانیم.
«صغری ایوبی» ،روابط عمومی پیک
توانا ،صحبت های هادی پور را تکمیل
می کند و کمی از مشکل های معلوالن
می گوید.

نوبت به معرفی دانشجویان می رسد.
یکی از کرمانشاه یکی از سنندج یکی
از شیراز یکی از اصفهان و یکی از
بندرعباس .خالصه انگار نمایندگانی از
همه جای ایران هستند.
دانشجویی نگاهی به استاد می کند
از نپرداختن رسانه ها به معلوالن می
گوید .یکی دیگر هم بیتی شعر می
خواند.
نوبت به بازدید از کانون می رسد.
از شرکت البرز توانا شروع می شود.
«مرضیه کریمی» مدیر روابط عمومی
کانون توانا از شکل گیری این شرکت
می گوید .از اینکه  40معلول در اینجا
مشغول به کارند .به کارگاه سیم پلمپ
می روند و توضیح کریمی را می شنوند
که این اولین کارگاه کانون است .بعد
از آن نوبت به کارگاه تولید زیر انداز
بچه می روند.
به واحد منابع انسانی می روند« .زینت
بریانی» مسئول آن واحد از عضویت
اعضا می گوید .از اینکه کانون توانا
نزدیک به  3هزار عضو معلول و 500
عضو افتخاری تندرست دارد.
بازدید از واحدهای اداری ،مالی و
نشریه از دیگر قسمت های این بازدید
بود
و به کتابخانه بازمی گردند .بعد از
صرف ناهار به کارخانه فیروز می روند
و «مهندس خوبیاری» ،مدیر کارخانه،
قسمت های مختلف کارخانه را توضیح
می دهد .خوبیاری می گوید« :در این
کارخانه نزدیک به  100معلول مشغول
به کارند.
راشدی گه گاهی درس های سر کالس
را تکرار می کند .به هر حال استاد
است و باید درس بدهد.
و خیلی زود غروب می شود و یک روز
خوب به پایان می رسد.
دانشجویان می روند اما قرار است
روزی بشوند یاریگر معلوالن.
و چند نوشته برگزیده
دانشجویان برای کانون توانا:
تو شاهکار خالقی تحقیر را باور نکن

از

بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی
بکش
زیبا و زشتش پای توست ،تقدیر را
باور نکن
تصویر اگر زیبا نبود ،نقاش خوبی
نیستی
از او دوباره رسم کن تصویر را باور نکن
خالق تو را شاد آفرید ،آزا ِد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو ،زنجیر را باور نکن
نغمه تدریس حسنی
به یقین کامل رسیدم که معلول ناتوان
نیست .بلکه نسبت به ما توانای های
باالتری دارد.
محمد مهدی ولدی خرم
معلوالن مرز بعضی از محدودیت را
شکسته اند .بعضی از محدودیت های
که برای ما غیر ممکن اند.
حمید قربی
در نبرد بین روزهای سخت با انسان
های سخت این انسان های سخت
هستند که می مانند نه روز های
سخت .
نفیسه قاسم اف
بودن ،نبودن ،حضور ،غیبت......
واقعا که دنیای عجیبی ست هر جا هم
باشیم ،باز به اثبات ناشناخته ها می
رسیم.
راستی اگر سیب نمی افتاد تکلیف
جاذبه کره خاکی مان چه می شد؟
و یا اگر صخره نبود ،صدای پیامک
های گوشی هایمان حال ،صدای

خروش رود آیا بود؟؟
اثبات ...محدودیت ها ،سختی ها،
تفاوت ها یعنی تکامل ،یعنی اثبات
آنچه « باید» روزی شناخته شود.
نسیم محمدی
با چشم باز دیدم و فهمیدم تنها یک
چیز را.....
من معلولی را در این جا نیافتم ،جز
خودم را که نمی دانستم که نمی توانم
درک کنم معلولیت نا امیدی نیست.
پس زندگی جاریست....
حنانه نیازی
فهمیدم لبخند زدن به دخترک پشت
میز کار یعنی اعطای زندگی به او.
ندا رضایی
زبان قلم قاصر از نوشتن .اما با زبان دل
می گویم :توانستم توانایی که از کسانی
بیاموزم که مردم به ظاهر توانا فکر می
کردند ناتوان اند.
زهره قلی نژاد
کانون توانا نماد خود باوری و توانایی
مشکل ما ندیدن نیست مشکل ما
درست دیدن است .بیایید نگاه مان
را تغییر دهیم بیایید باران باشیم و
سیاهی ها را بشوییم.
رویا فرخپور
با سنگ ها بگو که چند ،چه اندیشه
می کنند؟
حتی بدون بال ،کبوتر کبوتر است
عباس اکبری

بیایید نه تنها برای خود و خانوادهمان بلکه
برای کشورمان مسؤولیت بیشتری بپذیریم.
بیل کلینتون

این روزها کمتر کسی است که
واژه  NGOیا همان تشکل های
مردم نهاد را نشنیده و با فعالیت
ها و روش کار آنها آشنایی نداشته
باشد .
از این شماره بنا داریم در این
صفحه یکی از تشکل ها را معرفی
کنیم و از نحوه ارائه خدمات آنها
به جامعه هدف بنویسیم .
معرفی تشکل های مردم نهاد

انجمن
ضایعات
نخاعی گیالن
سازمان مردم نهاد یا Non
Governmental Organization
به اختصار  NGOبه اشکال و انحای
مختلف در سراسر جهان استفاده می
شود و با توجه به بافت کالمی که در
آن مورد استفاده قرار گرفته به انواع
گوناگون سازمان ها اشاره می کند.
سازمان مردم نهاد در کلی ترین
معنایش به سازمانی اشاره می کند که
به طور مستقیم بخشی از ساختار دولت
محسوب نمی شود اما نقش بسیار
مهمی به عنوان واسطه بین فرد فرد
مردم و قوای حاکم و حتی خود جامعه
ایفا می کند.
بسیاری از سازمان های مردم نهاد
غیرانتفاعی نیز هستند که بودجه این
سازمان ها از طریق کمک های مردمی،
سازمان های دولتی به وسیله خود
دولت یا ترکیبی از این دو تامین می
شود.
از آنجا که اصطالح «سازمان مردمنهاد»
بسیار کلی است ،بسیاری از این سازمان
ها ترجیح میدهند از اصطالح سازمان
داوطلبانه خصوصی( )PVOیا سازمان
توسعه خصوصی ( )PDOاستفاده
کنند.
موسسه انجمن ضایعات نخاعی گیالن
هم یکی از انجمن هایی است که
فعالیت خود را با موضوعیت معلوالن از
یک سال پیش در استان گیالن آغاز
کرده است.
این موسسه در بین گروه های مختلف
معلوالن ،معلوالن ضایعه نخاعی را به
عنوان الویت کاری خود انتخاب کرده و
برنامه کاری خود را بر این اساس پیش
می برد.
آنچه که این موسسه را بر آن داشته

که در بستر جامعه وارد میدان شده
و آستین ها را برای فعالیت باال بزند
اهداف ارزشمندی است که موارد زیر
نمونه آنهاست:
 کوشش برای ارتقا سطح فعالیت فردضایعه نخاعی
 تالش برای رشد بینش ،فرهنگو نگاه جامعه نسبت به آسیب دیده
نخاعی
 دفاع و پیگیری از حقوق معلوالنضایعه نخاعی در تمام سازمان های
دولتی و غیر دولتی
 کوشش برای رفع مشکالت درمانیو توانبخشی و ارائه طرح هایی برای
پیشگیری و درمان آنها
 کوشش برای تهیه مسکن و مناسبسازی محل زندگی افراد ضایعه نخاعی
 ایجاد زمینه های اشتغال برای افرادضایعه نخاعی
 انجام فعالیت های اقتصادی به منظورتامین منابع مالی انجمن
 کسب مجوز از مراجع صاحبصالحیت برای وارد کردن لوازم پزشکی
و توانبخشی و ارائه آن به معلوالن
ضایعه نخاعی
 حمایت مادی و معنوی از افراد ضایعهنخاعی ،افراد خود سرپرست و سرپرست
خانواده
 تالش برای ایجاد شرکت تعاونی هایتولید ،توزیع و مصرف مسکن
 برقرای ارتباط با انجمن های استانی،کشوری و بین المللی مربوط به انجمن
این موسسه در شهریور ماه سال گذشته
تاسیس و فعالیت رسمی خود را از
همان زمان آغاز کرده است و «شوکت
سیفی چالرس» و « فهیمه درویش»
و «الیاس ملکی معافی» « ،داریوش
جهانفر»« ،پژمان پسندر»« ،منصور
شکوری» و «مازیار کرتولی» اولین
مدیران این موسسه هستند.
اساسنامه این موسسه در  31ماده
تنظیم شده و مدیران آن با تاسیس
این موسسه ،بر آن هستند تا با تالش
مضاعف برای رسیدن به اهداف ذکر
شده ،بستر جامعه به ویژه افکار عمومی
را برای حضور موثر معلوالن آماده و تا
آنجا که ممکن است مشکالت این گروه
از جامعه را رفع کنند.
معلوالن گیالنی می توانند با عضویت
در این انجمن ،مسئوالن انجمن را در
رسیدن به اهدافی که قطعا اهداف
خودشان نیز هست یاری دهند.
نشریه پیک توانا هم برای این
موسسه مسئوالن و اعضای آن
آرزوی موفقیت و پیروزی می کند.
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آشنایی با بیمه

ب مثل بیمه چ مثل چتر
واژه خطر که پیشینه ای
به قدمت تاریخ بشر دارد
و حاصل کارش جز ویرانی
و ضرر و زیان نیست از بدو
خلقت انسان پیوسته همراه
او بوده و باعث استرس و
نگرانی انسان بوده است.
این واژه در آغاز گستره چندان
پهناوری نداشت اما به مرور
زمان و با توسعه جوامع بشری
و پیشرفت تمدن ثروت و دارایی
انسان افزایش یافته و درگیری
انسان با خطر یا ریسک افزایش
پیدا کرد.
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و
ورود انواع فرآورده های صنعتی
علیرغم تسهیالت فراوانی که
برای رفاه انسان دربرداشته
ریسک های جدیدی را با خود وارد اجتماع کرده است.
بسیاری از این ریسک ها به دلیل بار مالی زیاد قابل رفع توسط تک تک افراد جامعه نیست
و در اغلب موارد به خصوص در بخش درمان مشکالت به وجود آمده توسط افراد مورد توجه
قرار نمی گیرند با کمی دقت نظر بر این فرآیند شاهد خواهیم بود که بروز یک مشکل در
صورت عدم توجه و رسیدگی صحیح منجر به بروز مشکل دیگری می شود که زنجیروار به
یکدیگر متصل بوده و در نهایت در صورت تداوم منجر به ضایعات جبران ناپذیری در محل
زندگی فرد می شود .از جمله این مشکالت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 بروز معلولیت ها باال رفتن ناهنجاری های اجتماعی به دلیل کاهش سالمت جامعه کاهش طول عمر به عنوان یکی از شاخص های مهم رشد اجتماعی کاهش رضایت مندی های اجتماعی به دلیل محدود شدن فعالیت های فردیموارد یاد شده تنها بخشی از اثرات پیدا و پنهان ناشی از عدم رسیدگی به سالمت فردی
افراد جامعه است.
شاید همین روش برخورد با خطرها بود که منجر به ظهور بیمه شد  .البته بیمه با شکل
امروزی حاصل یک فرآیند چند صد ساله بوده و به مرور دراین مدت با شناسایی ابعاد جدید
خطرات پوشش های جدیدی از آن به وجود آمده است.
نخستین و روشن ترین اثر اقتصادی فعالیت های بیمه ای حفظ اموال و تاسیسات متعلق به
اشخاص یا دولت است که در واقع هر یک جزئی از ثروت ملی را تشکیل می دهند .هرچند
که بیمه گذار به طور مستمر حق بیمه ای پرداخت می کند و این خود هزینه هایی را برای
او ایجاد می کند ولی بیمه این اطمینان را ایجاد می کند که در صورت تحقق خطر مورد
انتظار لطمه ای به دارایی و گردش عادی زندگی و کاری فرد نمی خورد.
توسعه اقتصادی در یک کشور در گرو سرمایه گذاری های جدید است و سرمایه گذاری
های جدید در صورتی ممکن است که شرایط حفظ سرمایه گذاری در مقابل خطرهای
مختلف امکان پذیر باشد .با توجه به آنچه ذکر شد می توان گفت که بیمه در رشد اقتصادی
و اجتماعی و به طبع آن باال رفتن رفاه و سالمت جامعه نقش به سزایی داشته باشد.
بدیهی است جامعه ای که افراد آن در ابعاد مختلف زندگی تحت پوشش و حمایت بیقرار
می گیرند می توانند با استفاده از امکانات به وجود آمده با کمترین دغدغه نسبت به هزینه
های کاری و حتی بهداشت و درمان خود مانع از بروز بسیاری از ضایعات ناشی از خطرات
زندگی صنعتی شوند.
بدون شک بیمه را می توان به عنوان یکی از دستاوردهای مفید پیشرفت تکنولوژی دانست
که توانسته است در سایه ارائه خدمات ارزنده ضمن برطرف کردن دغدغه های اجتماعی
به واسطه پایین آوردن هزینه های خطرات زندگی شهری و صنعتی زمینه های رشد و
ترقی را فراهم می کند.
به نظر می رسد پرداختن به بیمه برای مقابله با مخاطرات و ناهنجاری های اجتماعی می
تواند یکی از مهم ترین و شاید کم هزینه ترین روش های پیشگیرانه باشد که می بایست
مورد توجه سازمان ها و نهادهای اجتماعی قرار گیرد.
 ....و این گفتار ادامه دارد ....
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يک آموزگار مي تواند با رفتار و گفتارش
کشوري را دگرگون سازد.
ارد بزرگ

دختری که با مغزش
راه می رود
با مغزش راه می رود .هراسی از
جاده ندارد .دغدغه های روزانه
اش را گوشه ای گذاشته و به
آینده نگاه می کند .آینده ای که
می خواهد روشن تر از همیشه
باشد.
خودش می گوید:
می نویسم تا بخوانی و بدانی،
نشستن بر تخت همایونی
(ویلچر) هم عالمی دارد.
هر چیزی که به ذهنم برسد  ،از
شکایات  ،خاطرات  ،مشکالت و...
اینجا می نویسم و باعث افتخارم
است که دوستان خوبی دارم که به
وسیله همین وبالگ با آنها آشنا
شدم .آنها به من سر می زنند و
من را با نظراتشان خوشحال می
کنند .باالخره چندین سال ویلچر
نشینی انگار آدم را پخته تر و با
تجربه تر می کند ....
در قسمتی از وبالگش می خوانیم:
معلوالن و شبکه دو
چند وقت پیش از شبکه  2آمدند
برنامه ای در مورد معلولیت ،از
من و خانواده ام ضبط کردند 4 .تا
آقا بودند که خیلی سریع با آنها
صمیمی شدیم و در  4ساعتی
که اینجا بودند کلی گفتیم و
خندیدیم .به خاطر مشغله این
روزها روی حرف هایی که در
مورد معلوالن زده می شود خیلی
حساس شدم و مدام مراقب بودم
که همه حرف هایی که ضبط می
شود خوب باشد و اگر یک فرد
معلول یا غیر معلول برنامه را دید
لذت ببرد نه اینکه افسرده شوند
و از حرف هایی که می شنوند ،
تاسف بخورند.
مرتب با کارگردان بحث می کردم
که چه حرف هایی باید گفته شود
و کارگردان بعضی وقت ها قانع
می شدند و بعضی وقت ها هم ...

وقتی رسیدگی و توجه خانواده را
نسبت به من دیدند ،سوال کردند:
 این کار را می توانی انجامبدهی؟
 جواب ،منفی بود.سوال ها تکرار می شد و پاسخ
ها باز منفی بود .آقای کارگردان
گفتند :خوب بخور و بخوابه دیگه؟
از شرایطت ناراضی هستی؟ گله
ای داری؟
 نه .من از همان اول با شرایط امکنار آمدم.
 بله .هتله دیگه .منم جای توبودم از شرایطم ناراضی نبودم.
می دانستم که این گفته ها پخش
نمی شود پس باید حرف شان را
بی جواب نمی گذاشتم ،تا متوجه
شرایط بشوند و فوری در مورد
زندگی دیگران نظر ندهند.
گفتم :اگر دست و پای شما
را ببندند و شما را توی هتل
بگذارند ،از همه چیز راضی
هستید و با همه مشکالت کنار
می آیید؟ من اگر توی هتلم باشم
علنا بخاطر محدودیت هایی که
دارم مثل یه فرد دست و پا بسته
می مانم .اما چیزی که برایم مهم
است این است که توانسته ام با
شرایطم کنار بیایم.
از برادرم –حامی -سوال کردند
چطور با شرایط خواهرت کنار
آمدی؟
حامی با اقتدار و خیلی مردانه
گفت :خوب اولش سخت بود.
وقتی کوچک بودم فکر می
کردم چقدر خواهرم سختی می
کشه .چقدر تحمل وضعیتش،
برای خودش سخت است به
خاطر همین مرتب از او سوال می
کردم  .خواهرم آنقدر جواب های
قشنگی به من می داد که باعث
شد من خیلی راحت با همه چیز
کنار بیایم .خواهرم در همه زمینه
ها به من کمک می کند .

 چه دغدغه ای برای خواهرتداری؟
 دوست دارم هر جا که میروم خواهرم همراهم باشد اما
خیلی جا ها امکانش نیست مثل
سینماهایی که پله دارند یا پارک
هایی که برای عبور ویلچر مناسب
نیستند.
آنقدر قشنگ صحبت کرد که
بعد از تمام شدن حرف ها همه
تشویقش کردند.
بعد از دو سه هفته برنامه پخش
شد زمان پخش مرتب تلفن
منزل و موبایل ها زنگ خورد
که اجازه ندادند برنامه را کامل
ببینم .همسایه ای که من فقط
اسم مادرشان را چند باری شنیده
بودم و آشنایی مان در همین حد
بود ولی انقدر از دیدنم و فعالیت
هایی که انجام می دهم ،ابراز
خوشحالی کردند که برام خیلی

عجیب و جالب بود .خوشبختانه
همه از برنامه تعریف می کردند
و می گفتند خیلی خوب صحبت
کردی.
اما چیزی که خیلی خوشحالم کرد
خبر برگزیده شدن برنامه ما بین
دو هفته پخش برنامه های مختلف
و متنوع بود خیلی دلم سوخت که
خانه نبودم و نتوانستم برنامه را
ببینم اما از شنیدن خبرش خیلی
ذوق کردم .نه فقط بخاطر خودم،
بخاطر اینکه احساس می کردم
دینی که به گردنم بوده را تقریبا
خوب ادا کردم.
من نماینده عده کثیری از
معلوالن بودم.

استوارترین پیمانها آنهایست که
با اندیشه مان پذیرفته ایم .
حکیم ارد بزرگ
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نيازهاي معلوالن
بررسی دقیق نیازهای معلوالن ،نقطه شروع اقدامات توانبخشی
به شمار می رود  .انواع اين نیازها را مي توان در سه دسته کلّی
طبقه بندی کرد:
 .1نیازهای احساس شده( :)Felt Needsمنظور از
نیازهای احساس شده ،انتظارات افراد معلول و خانواده های
آنان است این نیاز تحت تأثیر مسائل فرهنگی و ارزش های
حاکم بر هر جامعه است.
 .2نیازهای بیان شده( :)Expressed Needsنیازهای
بیان شده ،اقداماتی هستند که افراد معلول و خانواده های

آنان برای دریافت کمک انجام می دهند.
 .3نیازهای ارزیابی شده( :)Assessed Needsمنظور از
متخصصین
توسط
ّ
نیازهای ارزیابی شده ،نیازهایی است که ّ
تعیین می شود.
اساس خدمات توانبخشی از یک سو به شناخت انتظارات و
نیازهای افراد معلول و خانواده آنان از توانبخشی و از سوی
دیگر به بررسی دقیق و همه جانبه نیازهای ارزیابی شده
متخصصین بستگی دارد.
توسط
ّ
ّ
معموال خدمات مورد نیاز معلوالن به دو دسته تقسیم بندی
می شود:
خدمات عمومی
* آگاه سازی جامعه از توانایی های بالق ّوه معلوالن
* ایجاد فرصت های برابر برای دسترسی به سیستم های
عمومی جامعه
* افزایش حضور افراد معلول و خانواده های آنان در تصمیم
گیری های مربوط به خودشان.
* حمایت و پشتیبانی از حقوق معلوالن در جامعه
خدمات تخصصي
* آموزش های ویژه در حیطه عملکردهای مهم زندگی
تحرک و )...
(خوردن ،آشامیدنّ ،
تهیه و تدارک وسایل کمک توانبخشی و آموزش استفاده
* ّ
از این وسایل
* مناسب سازی محیط و رفع موانع معماری در محیط
مسکونی و شهری
* خدمات راهنمایی و مشاوره برای خانواده های دارای معلول
* خدمات حرفه ای و ایجاد اشتغال
وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

نکاتی برای زندگی بهتر
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گرد آوری  :پری چگینی

خوب یا بد
مثبت یا منفی !

اغلب مردم برای رسیدن به اهدافشان فقط آرزو دارند
و هیچ وقت وارد عمل نمی شوند تا به اهدافشان
برسند  ،یا زمانی که می خواهند به اهدافشان برسند
بدون تصمیم گیری صحیح و عقالنی وارد کار می
شوند که نتیجه کارشان مشخص است که صد در
صد در کوچکترین کار یا هدفشام با شکست مواجه
می شوند و بعد از آن زانوی غم و نا امیدی می گیرند
و از زمین و زمان شاکی می شوند که چرا ما اینقدر
بدبخت هستیم و چرا خدا به داد ما نمی رسد و
چراهای دیگری که خودشان برای خودشان دست و
پا می کنند و هیچ کدام این چراها عقالنی و منطقی
نیستند...
اگر خوب به این آدمها دقت کنید خواهید دید که
عاشق غربت بازی هستند و دوست دارند کسی به
حال آنها ترحم کند و عاشق این هستند تا کسی پیدا
شود و به آنها بگوید که چطور با اینهمه ناراحتی و غم
و اندوه تا به حال زنده اند و از این قبیل غربت بازیها
که در نتیجه ،آنها افرادی می شوند نا امید و زندگی
هرچه بادا باد را سپری می کنند و حسرت نداشته ها
را شبانه روز می خورند و در انتها با انبوه ناراحتی ها
و ندامت این دنیای قشنگ را ترک می کنند.
براستی چرا؟! چرا باید افکار اینها اینطور باشد
و چرا به هر آنچه منطقی باشد نمی رسند ؟
خوب دقت کنید این آدمها از خودشان و از هزاران جا
ضربه می خورند و بدتر از آن ،اینکه با آغوش باز از
این همه ضربات مهلک استقبال می کنند و خودشان
را به وادی مرگبار غم و اندوه می سپارند .کمی به
پیشرفت غربیها دقت کنید به فرمایش امام خمینی
رحمه اهلل علیه توجه کنید که می فرمایند:
ما پیشرفت دنیای غرب را می پذیریم ولی
فساد غرب را که خود آنان از آن ناله می کنند،
خیر.
غربی ها هر کاری که می کنند به فکر خوشحال
کردن همدیگر هستند ،در فکر به موفقیت رساندن
همدیگرند.
یک مثال بسیار ساده  :به فیلمهای که می سازند
نگاه کنید هر آنچه را که در یک فیلم خواهید دید،
علم و پیشرفت است  ،متحول ساختن بشریت است،
خوشحالی  ،فرهنگ سازی بی عیب و نقص  ،منتشر
کردن افکار مثبت است و اثری از بدبختی  ،ناراحتی،
غم و اندوه  ،ناامید شدن و از این قبیل برنامه ها
وجود ندارد ،اما به فیلمهای خودمان نگاه کنید هر
چه بدبختی  ،هر چه ناراحتی و نا امیدی  ،هر چه

غربت بازی  ،هر چه شکست و از موفقیت قطع امید
کردن را خواهید دید و جالب اینجاست که اغلب
افراد کشورمان از چنین فیلمها و افکار منفی در
آن فیلم استقبال می کنند و خودشان را در آن اثر
می بینند و به حال خود گریه می کنند  ،باز هم
خوب دقت کنید فقط در جهان سوم از فیلمهای
غمگین همانند فیلمهای هندی استقبال می شود
آنهم بخاطر بدبختی بیش از حد .اما در کشورهای
غربی  ،هیچگاه نمی توانید اثری از این نوع فیلمها
پیدا کنید  ،چرا؟! چون آنها خودشان را برای موفقیت
و دست یابی به هر آنچه که حق آنهاست مهیا کرده
اند و زندگی خود را وقف رسیدن به خواسته هایشان
کرده اند  ،نه اینکه همانند جهان سومی ها خودشان
را وقف هر چه بدبختی است بکنند....
اکنون باید چکار کنیم تا از این افکار خالص شویم؟ و
به هر آنچه که منطقی است برسیم ؟؟؟؟
هنگام تصمیم گیری و برنامه ریزی برای رسیدن
به هدف خود  ،باید حداکثر جوانب هدف مورد نظر
را بسنجید و اطالعات کافی در مورد آن به عقل
خودتان بدهید تا عقلتان بتواند تجزیه و تحلیل کند
و بهترین و مناسب ترین راه رسیدن به هدف را به
شما ارائه دهد  ،در صورتی که فقط یک جانب (خوب
یا بد  ،مثبت یا منفی و ) ...را به عقلتان بدهید عقلتان
در مقابل این اطالعات ناقص چاره ای جز تائید افکار
اولیه خودتان ندارد و جواب عقل (خوب یا بد ،مثبت
یا منفی و )...خواهد بود و در نتیجه به هدف نخواهید
رسید ،یا هدف را به ناچار نیمه کاره رها می کنید ،
یعنی زمانی که قرار است کاری را شروع بکنید نباید
فقط راههای موفقیت  ،خوشی ،پولدارشدن  ،به اوج
رسیدن و غیره به صورت آرزوی رسیدن به آن را به
عقلتان بدهید  ،بلکه باید تمام جزئیاتی که قرار است
بر سر راهتان قرار گیرد چه خوب باشد چه بد  ،چه
مثبت باشد چه منفی را به عقل بسپارید تا عقلتان
بعنوان یک برنامه ریز حرفه ای و بی عیب و نقص
وارد عمل شود و هر آنچه را که شما را سریعتر و
بدون وفقه و شکست به اهدافتان برساند را بصورت
جزء به جزء در مقابلتان بگذارد ،آنگاه است که بخوبی
خواهید فهمید که چگونه و با چه امکاناتی و از چه
راهی و از چه کسی یا کسانی باید استفاده کرد و
وارد عمل شد تا هر چه سریعتر به هدف مورد نظر
خود برسید.
به امید موفقیت روزافزونتان در زندگی...
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روایتی از آبله
کوبی در زمان

هرچه بیشتر فکر می کنیم ،بهتر می فهمیم
که هیچ نمی دانیم.
ماری ولتر

گرد آوری  :آتیه شعبانی

امیرکبیر

سال  ۱۲۶۴قمری نخستین برنامه دولت
ایران برای واکسن زدن به فرمان امیرکبیر
آغاز شد.
در آن برنامه ،کودکان و نوجوانانی ایرانی
را آبله کوبی می کردند اما چند روز پس
از آغاز آبله کوبی به امیر کبیر خبر دادند
که مردم از روی ناآگاهی نمی خواهند
واکسن بزنند!
به ویژه که چند تن از فالگیرها و دعانویس
ها در شهر شایعه کرده بودند که واکسن
زدن باعث راه یافتن جن به خون انسان می شود.
هنگامی که خبر رسید  5نفر به علت ابتال به بیماری آبله جان باخته اند ،امیرکبیر
بی درنگ فرمان داد هر کسی که حاضر نشود آبله بکوبد باید پنج تومان به صندوق
دولت جریمه بپردازد.
او تصور می کرد که با این فرمان همه مردم آبله می کوبند اما نفوذ سخن دعانویس ها
و نادانی مردم بیش از آن بود که فرمان امیرکبیر را بپذیرند.
عده ای که پول کافی داشتند  5تومان را پرداختند و از آبله کوبی سرباز زدند و عده
ای دیگر هنگام مراجعه مأموران در آب انبارها پنهان می شدند یا از شهر بیرون می
رفتند تا روز 28ماه ربیع االول به امیرکبیر اطالع دادند که در همه شهر تهران و
روستاهای پیرامون آن فقط  330نفر آبله کوبیده اند.
در همان روز پاره دوزی را که فرزندش از بیماری آبله مرده بود ،به نزد او آوردند.
امیرکبیر به جسد کودک نگریست و گفت« :ما که برای نجات بچه هایتان آبله کوب
فرستادیم ».پیرمرد با اندوه فراوان گفت «:حضرت امیرکبیر به من گفته بودند که اگر
بچه را آبله بکوبیم جن زده می شود».
امیر فریاد کشید «:وای از جهل و نادانی ،حال ،گذشته از اینکه فرزندت را از دست
دادهای باید پنج تومان هم جریمه بدهی» .
پیرمرد با التماس گفت «:باور کنید که هیچ ندارم».
امیرکبیر دست در جیب خود کرد و پنج تومان به او داد و گفت« :حکم برنمی گردد،
این پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز».
چند دقیقه دیگر بقالی را آوردند که فرزند او نیز از آبله مرده بود .این بار امیرکبیر
دیگر نتوانست تحمل کند .روی صندلی نشست و با حالی زار شروع به گریستن کرد.
در آن هنگام میرزا آقاخان وارد شد .او در کمتر زمانی امیرکبیر را در حال گریستن
دیده بود .علت را پرسید مالزمان امیر گفتند که دو کودک شیرخوار پاره دوز و بقالی
از بیماری آبله مرده اند.
میرزا آقاخان با شگفتی گفت« :عجب من تصور می کردم که میرزا احمدخان ،پسر
امیر ،مرده است که او این چنین های های می گرید».
سپس ،به امیرکبیر نزدیک شد و گفت« :گریستن آن هم به این گونه ،برای دو بچه
شیرخوار بقال و چقال در شأن شما نیست!!»
امیر سر برداشت و با خشم به او نگریست ،آنچنان که میرزا آقاخان از ترس بر خود
لرزید .امیر اشک هایش را پاک کرد و گفت« :خاموش باش تا زمانی که ما سرپرستی
این ملت را بر عهده داریم ،مسئول مرگ شان ما هستیم».
میرزا آقاخان آهسته گفت «:ولی اینان خود در اثر جهل آبله نکوبیده اند».
امیرکبیر با صدای رسا گفت« :مسئول جهل شان نیز ما هستیم اگر ما در هر روستا
و کوچه و خیابانی مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد کنیم ،دعانویس ها بساطشان را
جمع می کنند .تمام ایرانی ها اوالد حقیقی من هستند و من از این می گریم که چرا
این مردم باید این قدر جاهل باشند که در اثر نکوبیدن آبله بمیرند».
داستان هایی از زندگی امیرکبیر -دفتر نشر فرهنگ

خداوندا اگر روزي بشر گردي
زحال ما خبر گردي
پشيمان مي شوي از قصه خلقت
از اين بودن ،از اين بدعت
خداوندا تو مي داني که انسان بودن و ماندن
در اين دنيا چه دشوار است
چه زجري مي کشد آن کس
که انسان است و از احساس سرشار است
خدایا
به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ
بر بی ثمری لحظه ای که برای زیس�تن گذش�ته اس�ت حسرت
نخورم
و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم
بگذار تا آن را من خود انتخاب کنم
اما آنچنان که تو دوست داری
چگونه زیستن را تو به من بیاموز
چگونه مردن را من خود خواهم آموخت
خدایا
سرنوشت مرا خیر بنویس
تقدیری مبارک
تا هر چه را که تو دیر می خواهی زود
نخواهم،
و هر چه را تو زود می خواهی دیر نخواهم...
دکترشريعتي

قلب ش�ما در سکوت و آرامش  ،به اسرار روزها و شبها شناخت
می یابد ولی گوش�هایتان در حس�رت و آرزویند که آوای چنین
شناختی را که بر قلبهایتان فرود می آید  ،بشنوند .
خداوندا به من آرامش ده
تا بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم
دلیری ده
تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر دهم
بینش ده
تا تفاوت این دو را بدانم
و فهم ده
تا متوقع نباشم ؛دنیا و مردم آن
مطابق میل من رفتار کنند.

جبران خلیل جبران

هیچ کس جز خود ما مسوول بدبختی ها و
یا خوشبختی هایمان نیست.
بودا
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احمد آملی

حقوق بشر و معلوالن

حقوق بشر ()human Rightsچیست و رابطه
آن با حقوق موضوعه ( )Lawهر کشوری یا به
عبارت دیگر رژیم های حقوقی چیست؟
از ابتدای ورود به مرحله برده داری تا کنون پیش
از  15هزار جنگ اتفاق افتاده  ،میلیون ها انسان
بر اثر فقر ،بیماری ،تفتیش عقاید و بالیای طبیعی
مرده اند و یا کشته شده اند .
حفظ امنیت انسانی یکی از مولفه های اساسی
کرامت بشر است  ،آزادی هم صرفا در انتخابات
پارلمانی و قوای اجرائی و مدیریت کالن خالصه
نمی شود بلکه وضیعتی است که انسان را از قید
و بند های فقر اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی رها
می سازد.
حقوق بشر یک پدیده نوین در عصر مدرنیسم
است که هدف آن برخالف تعابیر و تفسیر های
لیبرالی احیاء کرامت بشری است.
بنابراین حقوق بشر مجموعه مصوبات سازمان
ملل متحد در زمینه های اجتماعی ،اقتصادی ،
فرهنگی  ،مدنی و سیاسی بوده که در قالب بیانیه
ها  ،قطعنامه یا کنوانسیون (در ایران به پیمان نامه
جهانی تعبیر شده است) بازتاب یافته تا حقوق
انسان ها صرف نظر از دین  ،نژاد  ،زبان  ،عقیده
حفظ و از حد مطلوب استاندارد های زندگی اعم
از دستاورد های طبیعی و انسانی برخوردار شود .
زمانی انسان مقهور طبیعت بود و به مرور سلطه
انسان بر انسان بوجود آمد که حکومت ها با
وضع قوانین حامی این سلطه بودند که نظام
اشرافیت (آریستو کراسی) را بر زحمتکشان
تحمیل و تبعیض یا به عبارات دیگر بازدارندگی،
محدودیت ،محرومیت ،استثناء ،برتری نگری
وپست نگری را بوجود آوردند.
فاجعه دو جنگ جهانی اول و دوم که صرف نظر

از کشته ها موجب بروز معلولیت انسان شده بود،
این مهم مورد توجه محافل جهانی قرار گرفت
و پس از حقوق کودک (1924و )1953مصوب
مجامع بین المللی از دهه 1970مورد توجه جدی
سازمان ملل متحد خصوصا سازمان بهداشت
جهانی قرار گرفت.
اولین سند جامع در خصوص معلول در سال
1983با عنوان برنامه اقدام جهانی برای معلوالن
تصویب که از این تاریخ تا 1992که به دهه
معلوالن نامیده شد ،تحقیقات وسیعی در خصوص
استانداردها و سبب شناسی (ایتولوژی) معلولیت
انجام شد ،نهایتا قطعنامه ای در مجمع عمومی
سازمان ملل متحد به تصویب رسید که به برابر
سازی فرصت ها برای اشخاص کم توان و ناتوان
نامیده شد.
این قطعنامه که استراتژی پیشگیری و توانبخشی
جامعه نگر را تدوین کرده بود یکی از جامع ترین
سند بین المللی حقوق بشر دوستانه در زمینه
سالمت انسانی است ،هر چند که در خصوص
معلولیت ها و سالمت توسط پژوهشگران و
اساتید آکادمیک طبقه بندی و حتی فرهنگ
اصطالحات (ترمینولوژی) تدوین شده بود ،اما
این قطعنامه مکمل فعالیت های عملی و علمی
زحمتکشان فکری برای معلوالن محسوب
می شود .در قطعنامه برابرسازی فرصت ها،
کمیسیون تخصصی معلوالن موظف شد که سریعا
نسبت به ارائه کنوانسیون حقوق معلوالن اقدام
نماید ،لیکن دولت ها اعم از توسعه یافته و در
حال توسعه به لحاظ کالن بودن جمعیت معلوالن
کمیسیون مذکور را تحت الشعاع قرار داده و
14سال طول کشید تا کنوانسیون حقوق معلوالن
به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب

تقدیم شود.
با مقایسه ای تطبیقی بین قطعنامه برابر سازی
فرصت ها و کنوانسیون حقوق معلوالن به وضوح
می توان دریافت که قطعنامه نسبت به کنوانسیون
حقوق معلوالن از برتری ویژه ای برخوردار است
هر چند که در کنوانسیون حقوق معلوالن به سایر
کنوانسیون ها به عنوان منابع این حقوق اشاره و
جزء اسناد جدا ناپذیر کنوانسیون محسوب می
شود (مثل کنوانسیون حقوق کودک یا زنان )،
اما در مورد رابطه حقوق مدون (قانون معلوالن)
و حقوق بشر (در این منظور حقوق معلوالن در
قالب کنوانسیون است) باید گفت که حقوق بشر
عام و جهان شمول است ،اما حقوق هر کشوری
عالوه بر مدنظر داشتن قواعد عام  ،به هویت های
ملی و فرهنگی (خاص) نیز نظر دارد.
حدود  600میلیون معلول در جهان وجود دارد
که پیش از 70درصد آن در کشور های جهان
سومی و فقیر یا توسعه نیافته اسکان دارند ،این
مهم بیانگر آن است که توسعه یافتگی با کاهش
معلولیت ها رابطه ی مستقیمی دارد ،سوال این
است که مؤلفه های اساسی (متغیر مستقل)
توسعه نیافتگی چیست؟
با نیم نگاهی به آمارها می توان به سبب شناسی
توسعه نیافتگی که فاکتور اساسی نقض حقوق
بشر در حوزه های فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
محسوب می شود پی برد.
3/1میلیارد انسان در فقر به سر می برند ،حدود
800میلیون زن و مرد بی سواد در جهان وجود
دارد که این پدیده ها هم عامل (متغیر وابسته)
محسوب می شود نه علت معلولیت و فقر فرهنگی
و اقتصادی و اجتماعی .علت فقر و معلولیت در
آمارهای پنهان نهفته است که به عنوان نمونه
باید گفت از دهه 1950تاکنون دستمزدها50درصد
نسبت به قدرت خرید زحمتکشان کاهش اما
گردش سرمایه داران در جهان 700درصد افزایش
داشته است ،به عبارت دیگر زحمتکشان فقیرتر و
سرمایه داران با انحصار چه در کشور های توسعه
یافته و چه در کشورهای توسعه نیافته فربه تر
شدند و بسان کفتارهای پیر خون زحمتکشان
را بلعید که بازتاب آن بحران اقتصادی جهان
سرمایه ساالران امپریالیست است.
کاهش قدرت خرید  ،فقر فرهنگی که بازتاب آن
است به افزایش معلولیت ها در جهان منجر شده
که بیانگر چهره کریه سرمایه ساالران جهانی و
عوامل آن به عنوان حکومت گران در کشورهای
جهان سومی است که ناقص حقوق بشر حقوق
معلوالن در جهان اعم از کشورهای توسعه یافته
و توسعه نیافته است.
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محبوبترین بندگان خدا در پیشگاه او،
کسی است که اخالقش نیکوتر باشد
رسول اکرم (ص)

این گفتگو را از دست ندهید؛ علی اکبر با همه فرق می کند باور کنید ...

دنیا در میان دست های
من گم است...

رقیه بابایی
روزی بتوانم از را ِه هنر کاری بکنم
که معلوالن در زندگی خود به
آرامش برسند ،این آرزوی قلبی
من است.
به نظر شما فعالیت ها و حمایت های
سازمان بهزیستی از معلوالن چطور
است؟

 از  100درصد هنوز در حد 2درصداست.

شما عضو سازمان بهزیستی هستید؟

 -نه نیستم و نمی خواهم باشم.

به عنوان یک معلول و به عنوان یک
شهروند فضای جامعه را برای حضور
معلوالن در بستر جامعه چگونه می
بینید؟

 مسئوالن آن طوری که بایدمن
رسیدگی کنند نمی کنند ،به ِ
معلول نمی رسند ،من ِ معلول حتی
نمی دانم چیزی به اسم مترو چیست
و به چه دردی می خورد؟ فقط می
دانم آنقدر پله دارد که نمی توانم
به آن برسم ،آسانسورهایش هم
بیشتر اوقات کار نمی کند ،این
سهم من است در استفاده از مترو!
هر چه می خواهد دل تنگت بگو

 معلوالن حق دارند زندگی کنند،حق دارند ازدواج کنند و حق دارند
کار کنند ،این شعار من در زندگی
است.
زندگی را به رنگ آبی می بیند و
به معلولیت پوزخند می زند نگران
دیگران است و در هیاهوی دیوانه
وار زندگی سرگرم رسیدن به هدف
هایش.
 31سال دارد و از اوضاع زندگیش
راضی است دلیلی برای ناراحت
بودن و خوشحال نبودن نمی بیند.
می گوید« :کاش آدم ها به جای اینکه
چنگال هم باشند ،قاشق ِ هم باشند».

قاشق
می خندد و تاکید می کند« :
ِ
هم ،کار چنگال نیش زدن به دیگران
و ایراد گرفتن از آنهاست اما قاشق
دیگران به نرمی بلند می کند ،بدون
آن که اذیتشان کند».
علی اکبر عباسی  31ساله و یکی
از معلوالن موفق و اعضای افتخاری
کانون توانا به همراه دوست و همراه
همیشگی اش فریدون محرابی
(بازیگر سینما و تلویزیون) چندی

پیش مهمان عزیز و ویژه یکی از
برنامه های کانون معلولین توانا
بود ،این جوان موفق و هنرمند
که معلول  cpاست و از ناحیه
هر دو دست و پاها كم توان است
نگاه عميقي به مسئله معلوليت
دارد ،مشکالت را زیر پاهایش
می بیند و استوار گام برمی دارد.
فریدون محرابی را دوست
صمیمی خود می داند و امیدوار
است پس از رفتن از کانون توانا
از دانشگاه کانون توانمندی های
کانون فارغ التحصیل شده باشد.
گفتگوی زیر حاصل گپ و گفت
کوتاهی است با علی اکبر:
معلولیت از نظر شما ؟

 معلولیت به نظر من یک چیزبسیار عادی است ،البته شاید
احساس خوبی نباشد اما می

توان گفت تمام مردم دنیا به نوعی
معلول هستند با این تفاوت که
درجه معلولیت شان با هم فرق می
کند.
شما یک فرد سالم و تندرست را در
نظر بگیرید ،آیا این فرد می تواند
مسلم
به راحتی پشتش را بخاراند؟ ّ
است که نمی تواند ،پس این فرد هم
به اندازه خود معلول است.
آیا معلوالن با داشتن معلولیت می
توانند در کارهایشان رشد داشته
باشند و پیشرفت کنند؟

 خیلی زیاد ،ما کم ندیده ایممعلوالنی را که در عرصه هنر،
ورزش ،تحصیل و ...پیشرفت های
زیادی داشتند و موفق بوده اند.

هدف بزرگ علی اکبر عباسی در
زندگی چیست؟

 -بزرگترین هدفم این است که

چطور می توان به این حقوق رسید؟

 به راحتی ،دنیا با تمام بزرگی اشدر میان دست های من گم است،
هیچ چیزی نمی تواند جلوی مرا
بگیرد چون من خدا را دارم و کسی
که خدا را داشته باشد از چیزی
نمی ترسد ،به نظر من خدا بزرگ
نیست ،خدا گنده است ،خیلی
خیلی گنده ،بزرگ بودن به تعبیر
من برای ما آدم هاست ،مقیاسی
است که می توانیم خودمان را به
آن برسانیم ولی در مورد خدا بزرگ
بودن کافی نیست چون خداوند
گنده است؛ گنده تر از چیزی که
من و شما بتوانیم فکرش را بکنیم.

تنها سکوت است که می تواند ما را
به معرفت برساند.
رادها کریشنان
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حمد اهلل خواجه حسيني

همگام با كودك نابينا (قسمت اول)

قـــــدم در مســـير
پذيـــــرش آگاهانـــــه
«وقتي پزشك به من و همسرم گفت كه فرزندمان
چيزي را نمي بيند ،انگار دنيا بر سرمان خراب شد.
ناگهان احساس كردم كه تمام روياهايم بر باد فنا رفته
و ديگر نمي توانم چيزي را تغيير دهم.
هفته ها و ماه ها به همين منوال گذشت تا آنكه
پس از دو سال با راهنمايي يكي از دوستانم به اداره
پذيرش سازمان بهزيستي مراجعه كردم تا براي
دخترم پرونده تشكيل دهم .به كمك مددكار با مركز
توانبخشي نابينايان ارتباط برقرار كردم و مشاور مركز،
من و همسرم را درباره چگونگي برخورد با فرزندمان
راهنمايي كرد .كم كم احساس مي كردم مسير تازه اي
در زندگي ما ايجاد شده است .ما ياد مي گرفتيم كه
چطور با دخترمان بازي كنيم ،با او راه برويم و محيط
اطراف را به وي معرفي كنيم .به تدريج توانستيم همراه
با مربي توانبخشي به تقويت حواس فرزندمان كمك
كنيم .اين تالش ها باعث شد تا باور كنيم كه دختر
نابيناي ما هم مي تواند بخواند ،بنويسد ،مثل بچه هاي
ديگر به بازي مشغول شود و از زندگي لذت ببرد .از آن
روزها سال ها گذشته و حاال دخترم به عنوان يك معلم
موفق ،مشغول به كار است».
آنچه خوانديد اظهارات مادري است كه وقتي فهميد
دختري نابينا به دنيا آورده ،رنج و ناراحتي ،تمام
وجودش را فرا گرفت اما با كسب اطالعات درباره
معلوليت فرزند خود توانست بر نا اميدي غلبه كند و با
اطمينان به آينده ،براي توانمندي وي قدم بردارد .اما
اين همگامي چطور ايجاد مي شود؟

اعتقادات ديني ،تحصيالت و تجربه اجتماعي ،وضعيت
اقتصادي مطلوب و برخورداري از حمايت اطرافيان از
جمله عواملي هستند كه به پدر و مادر داراي فرزند
نابينا كمك مي كنند تا آگاهانه او را بپذيرند و براي
شكوفايي استعداد هاي او قدم بردارند.
ستون «همگام با كودك نابينا» درواقع به منظور بحث
درباره عواملي كه والدين را با كودك نابينا همگام مي
سازد تعریف شده است .پس با اين ستون همراه
باشيد ،نظرات خود را به مجله منعكس كنيد و مطمئن
باشيد كه راهنمايي هاي ارزشمند شما باعث بهبود
كيفي مطالب اين بخش خواهد شد.
داستان مادري كه با شنيدن خبر نابينايي دخترش ،نا
اميدي تمام وجودش را فرا گرفت؛ از واقعيتي حكايت
مي كند كه بسياري ار پدران و مادران آن را تجربه مي
كنند .تحت اين شرايط ،والدين ،خود را ناتوان و بي
پشتوانه مي پندارند و به حمايت اطرافيان نيازمندند.
خشم و احساس گناه ،انكار واقعيت ،مقصر شناختن
ديگران و انزواي اجتماعي از ديگر واكنش هاي اين
خانواده ها است .البته تمامي پدران و مادران با نابينايي
فرزندان ،اينگونه برخورد نمي كنند .افرادي هم هستند
كه با اين واقعيت به آساني مواجه شده اند اما تجارب
عاطفي كه درباره آن صحبت كرديم در تحقيقات
روانشناسان به اثبات رسيده است .با اين حال نتايج
پژوهش هاي آنان نشان مي دهد كه اكثر والدين در
نهايت مي توانند با شرايط موجود سازگار شوند .هرچه
اطالعات خانواده ها درزمينه معلوليت بينايي بيشتر

باشد ،پذيرش و سازگاري با آن آسانتر مي شود.
وقتي به پدر و مادر كمك مي كنيم تا احساسات و
مشكالت خود را بيان كنند ،دوستي و اعتماد بر رابطه
ما حاكم مي شود و مي توانيم جنبه هاي مختلف
معلوليت بينايي كودك (علل و راه هاي پيشگيري از
آن ،نحوه ارتباط با فرزند و آموزش وي) را براي خانواده
ها تشريح كنيم .حمايت از والدين موجب مي شود تا
آگاهانه در مسير آموزش و توانمند سازي فرزند خود
قدم بردارند .حال مي توانيم مداخله زودهنگام را آغاز
كنيم .مداخله زودهنگام يعني اين كه كودك نابينا
در اسرع وقت از طريق مددكار به مركز توانبخشي
معرفي شود تا كارشناسان ،توانايي هاي ذهني ،حسي
و حركتي او را ارزيابي كنند و وي را تحت پوشش
برنامه هاي توانبخشي قرار دهند .اگر مداخله زودهنگام
را جدي نگيريم ،فرزند ما نخستين سال هاي كودكي
را كه در رشد مهارت هاي او تاثير بسزايي دارد ،از
دست مي دهد .برنامه هاي توانبخشي درزمينه پرورش
حواس ،تحرك و جهتيابي ،خواندن و نوشتن و ورزش
كردن ،زماني اثربخش است كه توسط والدين دنبال
شود .ارتباط كالمي با فرزند نابينا ،آشنا ساختن وي
با فضاها ،موقعيت هاي اجتماعي ،موضوعات و اشيا نيز
بايد مورد توجه خانواده ها قرار گيرد.
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اگر دين نداريد الاقل آزاده باشيد!
امام حسين

سيما سلطاني آذر

لحظاتی همراه با زوج موفق معلول

تو نباشي دلم كه هيچ...
دنيا هم تنگ مي شود
نخ نما شده بود ،اما تمام عيار بود ...تنهايي مان
را مي گويم...
با گذشت هر ثانيه جان بيشتري مي گرفت...
دوستي مان را مي گويم...
تمام روز مرگي هاي گذشته از ميان رفت وقتي
دلتنگ هم شديم ...يك دهه فاصله سني هم
نتوانست دست و پاي رفاقت مان را ببندد ،آخر
سن و سال آدم ها در قالب اعداد و ارقام نمي
گنجد ...ما در فصل تابستان با بگو مگو دست و
پنجه نرم كرديم در آستانه پاييز «عاشق» شديم
و در زمستان چشمانمان را به هم دوختيم تا
آنسوي ناديده هاي زندگي را با هم ببينيم.
همه اعضای خانواده و اجداد «حميد رضا احمد
نژاد»  29ساله ازاهالي شهر ري هستند او اولين
فرزند خانواده است و می گوید که مادر زادي

دچار فلج اطفال شده ديپلم كامپيوتر دارد و در
حال حاضر اپراتور است .
در خانه «مهري علي پناه» را مارال صدا مي
كنند .متولد  50و ساكن شرق تهران است و
ديپلم تجربي دارد  .مارال سومين فرزند خانواده
و كارمند شركت حمل و نقل ريلي است و از6
ماهگي بر اثر تزريق پني سيلين دچار فلج اطفال
شده و پاي راستش کمی كوتاه است .
«مارال»

آخه چرا؟

اوايل اصال دوست نداشتم با معلوالن برخوردي
داشته باشم ،دليلش هم معلوليت خودم بود.
اگر در پياده رو يا مجلسي معلولي را مي ديدم
راهم را كج مي كردم تا حتي يك سالم عليك

هم نداشته باشم دست خودم نبود تمام ذهن و
احساسم به هم می ريخت تا اينكه از طريق يكي
از دوستان با «سايت معلوالن» آشنا شدم و كم
كم به بچه ها عادت كردم و حاال روزي نيست كه
با آنها در ارتباط نباشم...
«حميدرضا»

«يه آخه چراي ديگه؟»

من هم مثل مارال از جمع معلوالن گريزان بودم
هر جا اسمي،حرفي ،حديثي از معلول بود وضعيت
روحي و رواني من به هم مي ريخت و مدتي در
گيرم مي كرد تا اينكه با يكي از دوستانم به
«انجمن حمايت از معلوالن» رفتيم و من آنجا با
دوستان معلول آشنا شدم و در جريان فعاليت
هاي اين انجمن قرار گرفتم.
«مارال» قتی كريمه اهل بيت كه ما را طلبید...
قرار بود با بچه هاي سايت معلوالن به يك سفر
زيارتي برويم به منزل يكي از دوستانم رفتم و
اطالع پيدا كردم كه يك عضو جديد به گروه ما

بهترین مردم کسی است که برای مردم
سودمندتر باشد.
رسول اکرم (ص)

اضافه شده .براي هماهنگي و مقدمات سفر با
حميد رضا تماس گرفتم و اين اولين مكالمه ما
بود و هيچكدام نمي دانستيم بعد از اين تماس هر
دو در يك مسير قرار مي گيريم.
«حميد رضا»

سفر يه قصه ست....

اولين ديدار ما زماني اتفاق افتاد که همگي
به ديدن يكي از بچه هاي سايت كه از كربال
آمده بود رفتیم  .احساس خاصي بین ما پيش
نيامد اما اين آغاز ماجرا بود و سفر پشت سفر
«مشهد،ساري »...،از قديم گفته اند اگر مي
خواهي كسي را بشناسي با او همسفر شو و ما
بارها همسفر بودیم ....
«مارال»

گوشي رو بردارمنم...

حاال ديگر از سر كار كه به خانه بر مي گرديم زياد
احساس خستگي نمي كنيم ،هر دو بعد از اينكه
آبي به سروصورتمان زديم به گوشي تلفن خيره
مي شويم ...انتظار مي كشيم و قلبمان از اين
انتظار پس و پيش مي زند .صداي زنگ گوشي
موبايل مي شود بهترين ملودي دنيا و صدايي كه
از آن طرف فاصله ها مي گويد»:سالم ..خسته
نباشي ..مزاحم كه نشدم؟؟»..
«مارال»

يه حرفايي هميشه هست...

 7ماه از روز آشنايي ما مي گذشت .به هم عادت
كه نه ،عالقه مند شده بوديم .تا اينكه اين ارتباط
صميمي را با خانواده هايمان در میان گذاشتیم
همه تعجب می کردند و بحث تفاوت سني من با
حميد رضا سوژه ي داغ خانواده ام شده بود.
اولين مخالف سر سخت پدرم بود كه بسيار
منطقي اعتراضش را عنوان كرد .شايد اين رسم
قديمي كه بين ما ايراني ها مرسوم بود كه حتما
مرد بايد از همسرش بزرگتر باشد تنها سنگ
بزرگي بود كه در مراسم خواستگاري پیش
پایمان سبز شد اما حميد رضا همچنان پايش در
يك كفش بود و سر سختانه مقاومت مي كرد تا
باالخره توانست با آرامش تك تك موانع را از سر
راه بر دارد و نظر پدر و خانواده ام را جلب كند و
«بله»را بگيرد...
«حميدرضا»

با زمستان نسبت داریم

فصل «زمستان» براي ما قشنگترين فصل سال
است .من متولد بهمن ماه و همسرم مارال
متولد دي ماه است و هر دو با چله هاي كوچك
و بزرگ زمستان نسبت نزديكي داريم .مي
گويند»:زمستان براي آن دشت پر از گل همان
قدر مهم است كه بهار ...ريشه ها در زمستان
تقويت مي شوند».
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ما هم ساقه هايمان را به هم پيوند زديم تا لحظه
به لحظه با هم نفس بكشيم و زيبا ترين خاطره ي
زندگيمان را در همين فصل قاب كرديم.
«حميد رضا»

يعني تا اين حد؟؟!!!

چندين ماه است كه چرخ زندگي مشتركمان مي
چرخد و هنوز بساط عشق و دلدادگي ما نقل
مجلس دوستان مان است ..شايد باورتان نشود
شب تاسوعا مارال به منزل خواهر زاده اش رفت
و به اصرارآنها قرار شد شب را بماند ،همان يك
شب احساس تنهايي ،كالفگي و دلتنگي همه و
همه دست به دست هم داد و من همان شب تب
و لرز كردم و بيمار شدم .تحمل دوري مارال آنهم
براي يك شب براي من آنقدر آزار دهنده و سخت
بود كه حاضر نيستيم دوباره آن لحظات را تجربه
كنم.
«حميد رضا»

يك كم خوشبختي ....

در زندگي مشترك اگر بتوانيم نقص هاي رفتاري
همديگر را به مرور زمان حل كنيم همين تغييرات
به ظاهر كوچك باعث مي شود به موفقيت هاي
كوچك هم برسيم .ما شباهت هاي زيادي با هم
داشتيم اما ضعف هايمان كمي با هم تفاوت داشت
در دوران نامزديمان روي اين ضعف ها كار كرديم
و خوشبختانه توانستيم قبل از اينكه زير يك
سقف برويم همه را از ميان برداريم.
اصال قرار نيست از كسي تعريف كنيم..
مارال« :يكي از نقاط قوت شخصيت حميدرضا
«صبور»بودن او در برابر مشكالت و پيشامد
هاست كه به من هميشه دلگرمي داده و باعث
شده قدم هايم را محكم تر بردارم .اصال در
وجودش خود خواهي وجود ندارد و بسيار مهربان
و احساساتي است».
حميدرضا« :مارال اعتماد به نفس بااليي دارد
وهمين اعتماد به نفس را به من و ديگران به
راحتي منتقل مي كند غرور قشنگي دارد و پر از
حرارت و نشاط است قرار شده كه تعريف نكنيم
اما اگر در يك جمله بخواهم مارال را توصيف كنم
مي گويم او بسيار «خانم» است.
حرف آخر هم که مشترک شد ؟؟!!
از گذشته ها تا امروز هميشه گفته ايم زندگي
سخت است چه براي افراد سالم و چه معلول
واينكه امروز براي معلوالن زندگي به سختي مي
گذرد شكي نيست.ما با تكيه بر لطف خداوند و
حمايت خانواده هايمان توانستيم با مشكالتي كه
ويلچر ،عصا و بريس برايمان در زندگي به وجود
مي آورد كنار بياييم و حرف آخرمان اين است كه
زندگی را «سخت نگيريد ...همين»!!
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یاد خدا از صدقه دادن بهتر است.
رسول اکرم (ص)

طالبعلی پورشریعه

معلوالن جسمی انتظار دارند که دیگران با
آنها رفتاری عادی و طبیعی داشته باشند

باورمــان
کنیـد ....

اشاره:
معموال همه دوست دارند به معلوالن و آنهایی که
به هر دلیلی از توانایی جسمی کاملی برخوردار
نیستند کمک کنند اما کمتر کسی است که بداند
این کار را چگونه انجام دهد؟
نویسنده این مقاله سعی می کند به پرسش هایی
در این زمینه پاسخ دهد .
کمک و یاری رساندن به همنوع فضیلتی است
بزرگ اما این کمک باید به حال کمک گیرنده
مفید باشد و موجب ناراحتی او نشود.
بدون شک کسانی که با انگیزه خود نمایی،
ارضای حس خود بزرگ بینی و فخر فروشی به
دیگران کمک می کنند ،راه خطا می روند .کمک
کردن به این افراد به معنی از میان برداشتن همه
موانع و مشکالت آنها نیست بلکه کمک به انجام
کاری است که این افراد به تنهایی از عهده آن بر
نمی آیند .کمک دهنده باید همواره کمک گیرنده
را در تصمیم گیری برای پذیرش کمک آزاد
بگذارد و کمک خود را به او تحمیل نکند .برخی
کسانی که از آسیب دیدگی و یا نارسایی غیر
آشکار رنج می برند مانند کسانی که ضعف بینایی
دارند ،خوب نمی شنوند ،لکنت زبان دارند و به
صرع یا بیماری های مزمن مبتال هستند معموال
تمایلی ندارند که همه از بیماری شان آگاه شوند
و به شیوه های مختلف به پنهان کردن مشکالت
خود می پردازند.
حتی در مواردی برخی از آنها وانمود می کنند
که به خوبی می بینند از قدرت شنوایی کامل

برخوردارند و در بیان مطالب مشکلی ندارند البته
این اشخاص برای چنین رفتاری ،بهای سنگینی
می پردازند ،چرا که پیوسته در فضایی آکنده
از ترس دایمی و دل مشغولی و نگران از آشکار
شدن نقص عضو یا بیماری خود زندگی می کنند.
برخی از آنان در حد امکان از معاشرت با افراد
دیگر خودداری می کنند و به همین دلیل در
معرض خطرات روانی ناشی از گوشه نشینی قرار
می گیرند.
تفاوت زیادی بین معلوالن جسمی مادرزاد و
معلوالن ناشی از حادثه یا بیماری وجود دارد .برای
نمونه موقعیت یک نابینای مادرزاد نامساعدتر از
موقعیت کسی است که در دوران زندگی خود
از قدرت بینایی برخوردار بوده و سپس در یک
مقطع سنی از آن محروم شده است.
نابینای مادرزاد فاقد تصورات واقعی مربوط به
دید است به بیان دیگر او باید به درک و دریافت
شخصی از رنگ ها اشکال ،مواد و همه عناصر
موجود درخارج از ذهن بپردازد و دیگرحواس
خود را با شدت بیشتری گسترش داده و به کار
گیرد.
در چنین شرایطی است که او می تواند قدرت
شنوایی و حس المسه دقیق تر و حساس تر به
دست آورد.
تعدادی از معلوالن جسمی دارای استقالل قابل
توجهی هستند یا به مرور زمان آن را به دست
آورده اند .آنها از این که به دیگران کمتر وابسته
هستند راضی اند بنابراین کمتر حاضر می شوند
کمک دیگران را قبول کنند مگرآنکه خود از آنها
کمک خواسته باشند.
در غیر این صورت احساس خواهند کرد که
دیگران به آنها ترحم کرده یا آنها را پایین تر از
ارزش واقعی شان به حساب آورده اند.
بهتر است شکل کمک و مساعدت به گونه ای
باشد که بتواند به نوبه خود آن را بپذیرد و یا رد
کند.برای نمونه می توان گفت« :آیا کاری از دست
من ساخته است؟»
یا «آیا شما به تنهایی از عهده این کار بر می
آیید؟» و...
همچنین باید درنظر داشت که هیچ فرد معلولی
کمک آشکار را  -کمکی که در معرض دید عده
زیادی صورت بگیرد -با رغبت نمی پذیرد.
یک فرد معلول دوست ندارد توجه تمام مسافران
یک اتوبوس یا مشتریان یک رستوران را به سوی
خود جلب کند اما واقعیت این است که به رغم
تمایل واقعی او در نهایت حس کنجکاوی دیگران
را تحریک می کند.
همه افراد این گروه انتظار دارند که دیگران رفتار
عادی وطبیعی با آنها داشته باشند اما چنین
رفتاری بسیاری از افراد عادی مشکل است .مردم
معموال در برخورد با آنها حس ترحم و دلسوزی
زیادی نشان می دهند و حتی عده ای از آنها
حرف هایی ازسر ترحم به زبان می آورند عده ای
دیگر به عمد حتی یک کلمه هم حرف نمی زنند

و برخی نیز گویی با کودکان رفتار می کنند و بر
خالف میل شان اصرار فراوانی در کمک رسانی
به آنها دارند در حالی که برقراری رابطه اصولی و
منطقی با بیشتر معلوالن جسمی نه تنها مشکل
نیست بلکه بسیار ساده است.
پیش از هر چیز باید کامال طبیعی به صورت
مستقیم با آنها طرف صحبت شد و به عنوان
هم نشینانی با ارزش برابر به آنها توجه کرد و
از نصیحت و دلسوزی کردن بی مورد جدا پرهیز
کردچرا که آنها به اندازه کافی از محدودیت ها و
امکانات خود آگاه هستند.
اغلب مردم کارایی معلوالن را پایین تر از حد
واقعی آنها تصور می کنند و می خواهند آنها را
از هر گونه کار و فعالیتی معاف کنند در حالی که
بسیاری از آنها به راحتی می توانند گلیم خود
را از آب بیرون بکشند و از این که بدون کمک
دیگران کارهای خود را انجام می دهند راضی و
خشنود نیز هستند.
آنها حق دارند مانند افراد سالم از موفقیت خود
احساس غرور و شادی کنند .فراهم ساختن
امکانات شرکت واقعی در زندگی اجتماعی برای
معلوالن جسمی ،دلگرمی ،اعتماد به نفس و
نشاط می آفریند به ویژه زمانی که احساس کنند
مزاحم هیچ کس نیستند به این ترتیب اگر دربین
اطرافیان شما فردی معلول وجود دارد می توانید
او را به خانه خود دعوت کنید یا با او به گردش
بروید به تماشای مسابقه ورزشی بنشینید و یا به
یک نمایش هنری بروید .
یک مکالمه تلفنی و سالم علیک گرم و صمیمانه
شما می تواند او را خوشحال کند و به وی کمک
کند تا بداند که تفاوتی با دیگران ندارد و انسانی
است با نقص عضوی معین که تنها در انجام
بعضی کارها مختصری از دیگران ناتوان تر است
او همچنین می تواند اطمینان یابد که در جامعه
و در بین دوستان خوب و صمیمی اش سعادت و
نیکبختی انتظارش را می کشد.
یقینا می توان از دیدن فرد معلولی که خود به
تنهایی کارهایش را انجام می دهد و شهامت گفتن
آن را نیز دارد خوشحال شد زیرا آنچه توسط وی
انجام می شود ،مایه دلگرمی و امیدواری خود
اوست.
باید درک و شناخت خود را از چگونگی برخورد با
افراد معلول از جمله موضع گیری در برابر واکنش
خشم آلود و زود رنجی آنها،افزایش دهیم .باید
توجه داشت که افراد سالم نیز همیشه به گونه ای
منطقی و معقول ،واکنش نشان نمی دهند اگر یک
بار پیشنهاد کمک شما رد شد نرنجید و به دل
نگیرید .هنگامی که موقعیت مناسب تری پیش
آمد با لحن و بیانی مناسب تر پیشنهاد کمک و
مساعدت کنید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیک گوهرند
MRT MagicPack
www.Win2Farsi.com

عقل عفو می کند ،احمق فراموش می کند.
ایتالیایی
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روز جهانی معلوالن
پیام « بان کی مون»
دبیر کل سازمان ملل متحد
به مناسبت روز جهانی معلوالن

هم اکنون  ۳۰سال از زمانی سپری شده که سازمان ملل متحد
نخستین روز بین المللی افراد معلول را با موضوع «مشارکت کامل
و برابر» گرامی داشت .در این مدت ،پیشرفت چشمگیری در زمینه
افزایش آگاهی در مورد حقوق افراد دارای معلولیت و تقویت چهار
چوب معیارهای بین المللی برای به رسمیت شناختن این حقوق ،از
برنامه اقدام جهانی در  ۱۹۸۲گرفته تا کنوانسیون حقوق افراد دارای
معلولیت در ، ۲۰۰۶صورت پذیرفته است.
کشورهای بیشتر و بیشتری به حمایت و ترویج حقوق معلوالن متعهد
می شوند .در عین حال ،هنوز بسیاری از چالش ها باقی مانده اند .افراد
دارای معلولیت میزان فقر و محرومیت افزون تری را تجربه می کنند،
همچنین احتمال عدم دسترسی به مراقبت های سالمت برای آنان
دو برابر است .در برخی کشورها میزان بیکاری افراد معلول تا یک
سوم تمامی جمعیت بیکار را به خود اختصاص می دهد .در کشور های
در حال توسعه ،شکاف میزان حضور در مدرسه ابتدایی بین کودکان
معلول و دیگر کودکان بین  ۱۰تا  ۶۰درصد متفاوت است.
این محرومیت چند وجهی منعکس کننده هزینه های زیاد نه تنها
برای افراد دارای معلولیت بلکه برای تمامی جامعه است.
امسال روز جهانی معلوالن به ما یاد آوری می کند که توسعه تنها
هنگامی پایدار است که برای همه برابر ،فراگیر و قابل دسترس باشد
بنا براین الزم است افراد دارای معلولیت در تمامی مراحل روند توسعه
از آغاز تا نظارت و ارزیابی شرکت داده شوند.
از میان برداشتن نگرش های منفی ،فقدان خدمات و دسترسی آسان
به آن خدمات  ،همچنین سایر موانع آسیب رسان اجتماعی ،اقتصادی
و فرهنگی به سود تمامی جامعه خواهد بود.
اینجانب در این روز بین المللی افراد معلول ،دولت ها ،جامعه مدنی و
جامعه جهانی را فرا می خوانم تا برای معلوالن و درکنار آنان به منظور
دستیابی به توسعه فراگیر ،پایدار و برابردر تمامی جهان تالش کنند.

برای نخستین بار در سال  1992میالدی روز سوم دسامبر مصادف
با دوازدهم آذرماه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
عنوان روز جهانی معلولین اعالم گردید.
هدف از تعیین این روز «ارتقاء رشد اذهان عمومی» درباره مسائل
مربوط به معلولیت های مختلف و افزایش آگاهی هایی بوده که
می بایست از مساله پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه های
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی زندگی منتج شده و
مفهوم برابرسازي فرصت ها را تبيين کند.
«برابرسازی فرصت ها» فرایندی است که در آن سیستم های
عمومی جامعه ،از جمله محیط فیزیکی ،مسکن ،حمل و نقل،
خدمات بهداشتی و اجتماعی ،فرصت های آموزش و اشتغال،
امکانات فرهنگی اجتماعی برای تمام افراد قابل دستیابی و
استفاده می شود.
برخي از شعارهاي روز جهاني معلوالن عبارتند از:
 :1998هنر ،فرهنگ و زندگی مستقل.
 :1999امکان دسترسی برای همه در هزاره جدید.
 :2000کارساز کردن فن آوری های اطالعات برای همگان.
 :2001مشارکت کامل و برابری.
 :2002زندگی مستقل و حیات پایدار.
 :2003نقش رسانه ها در کمک به اجرای فرایند توانمندسازی
افراد معلول.
 :2004مشارکت کامل و برابر معلولین در توسعه و زندگی اجتماعی.
 :2005ارتباط بین معلولیت ،حقوق بشر و توسعه.
 :2006دسترسی معلوالن به رسانه الکترونیک.
 :2007اقدام شایسته برای افراد دارای معلولیت.
 :2008کار مناسب برای معلوالن.
 :2009کرامت و عدالت برای همه ما.
 :2010وفای به عهد :گنجانیدن معلولیت در آرمان های توسعه
هزاره.
 :2011دنیایی بهتر برای همه ،با کمک یکدیگر
وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

درگذشت غم انگیز علی رضا سهرابی
عضو کانون توانا
موجی از اندوه را در این مرکز پدید آورد .
بدین وسیله مراتب تسلیت و تعزیت ما را پذیرا باشید.
کانون معلولین توانا
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متکبر هیچ دوستی ندارد.
امام علی (ع)
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ما بر این باوریم که مخاطبان سرمایه های
ارزشمند رسانه های گروهی هستند.
پیک توانا مصمم است تا نظرات و دیدگاه های
مخاطبان خود را پیرامون موضوعات مشخص
شده (مسایل اجتماعی ویژه معلوالن) درج نماید.
شما دوست عزیز می توانید دیدگاههای
شخصی خود را به صورت نامه یا فکس به دفتر
مجله ارسال و یا در قالب پیامک به شماره
 30007545ارسال نمایید .
نشانی :قزوین  -بلوار شهید بهشتی-
کانون توانا
تلفکس 02813339212

دو
ستان و همراهان
هم
یشگی پیک توانا

موضوع شماره بعد :
چه انتظاراتی از نمایندگان مجلس برای
معلولین دارید؟

موضوعی که در این شماره با دوستان مطرح
کردیم در مورد خدماتی است که معلوالن از
سازمان دریافت کرده اند بهانه مان هم روز
جهانی معلوالن بود .بازتاب سوال های در تاالر
گفتگوی ما اینگونه بود ،بخوانید.:
سوال ها:
 .1از روز جهانی معلوالن در سال گذشته تا
امسال چه خدماتی از سازمان بهزیستی دریافت
کرده اید؟
 .2چند بار به سازمان مراجعه کردید و برای چه
مورد؟

موضوع :از روز جهانی معلوالن در سال گذشته تا امسال چه
خدماتی از سازمان بهزیستی دریافت کرده اید؟

با شما هستم معلول عزيز
 47ساله از تهران

ضا دوست محمدی
علیر
جسمی حرکتی
بهزیستی مراجعه
رای کار به سازمان
 .1یکی دو بار ب
معلول نابینا که در
برخورد زشت یک
کردم .یک بار با
گر تا این زمان که
د ،روبرو شدم و دی
آنجا کار می کر
لم به رفتن رضایت
شما می نویسم ،د
این مطلب را به
ستی یک صندلی
نمی دهد .
ار از سازمان بهزی
 .2فقط یک ب
چرخدار گرفتم.

شهال  23ساله از اهواز
جسمي حرکتي
 .1خدمتي که دريافت کردم شهريه دانشگاهم بود و
ممنونم که هميشه به موقع پرداخت شده...
 .2چند بار ،دو بار مددکارم تلفني کارم رو انجام داد و
نياز به مراجعه حضوري نبود 2 .بار هم براي تحويل يک
سري از مدارک مراجعه حضوري داشتم و خوشبختانه
مشکلی نبود .
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رچ
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ا
ر برای
زیستی.

فریده  26ساله از اصفهان
ضایعه نخاعی
 .1هیچ چیزی دریافت نکردم.
 .2چندین بار برای ویلچر و وسایل
بهداشتی رفتم اما هیچ جوابی
نگرفتم  .البته  6سال پیش یک
ویلچر گرفته ام اما دوباره که
خواستم ندادند.

سحر  34ساله /کارمند از گلستان
جسمی حرکتی
 .1نه تنها از سال قبل روز جهانی معلوالن
بلکه این چند سال از بهزیستی هیچ خدمتی
نگرفتم چون هر وقت به بهزیستی مراجعه
کرده ام جز کلمه نداریم و نمی شود چیزی
نشنیده ام .
 .2متاسفانه در سازمان بهزیستی استان
گلستان نیروهای غیر متخصص کار می کنند
و سعی می کنم کمتر به سازمان بروم زیرا
به حرف مراجعه کنندگان اهمیت نمی دهند
و جواب خواسته هایم را نگرفته ام .

سمیه
 25ساله ا
ز
خ
ر
م
آباد
ضایع
یکی دوبار به ه نخاعی
بهزی
ب
رای وام و سهم ستی مرا
ج
ع
ه
ک
ر
ی
ه
دم
گ
ب
ف
ن
ت
ن
د نداریم .عملک زین معل
والن که
ر
د
س
شا
ا ت .د
ن خیل
کردم و سه بار
ه
ی ضعیف
م
ب
را
ی کار
و گفتم ا
مراجعه
کار پیدا شود گر در سا
ز
ما
ن
ب
برای سرگرمی ب هزیستی
ا
صال حقوق
رو
اش برایم مهم نبو م چرا که
ش
د
ن م.
د
ولی موفق

اگر سه چيز نبود :فقر ،مرض و مرگ؛
انسان به هيچ چيز سر فرود نمي آورد.
امام حسین (ع)

محبوبه رضاي
ي  28ساله از اصفهان
جسمی حرکتی
 .1به جرات
مي گویم هيچ خدمتی .
 .2من براي امور
مختلف با توجه به
مسئوليتی که دارم
بارها مراجعه كرده
ام اما براي گرفتن
تسهيالت ويژه براي
خودم ،حدود دو س
ال پيش براي دنده
اتوماتيك كردن اتو
مبیلم مراجعه كردم كه
خوشب
ختانه به نتيجه رسيد.
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مجتبی  27ساله از شیراز
دیستروفی عضالنی
فقط در بهزیستی عضو هستم ،نه سر
می زنم نه از خدماتش استفاده می کنم.

اعظم عزیزی 24ساله از تهران
دیستروفی عضالنی
 .1از سال گذشته تاکنون از هیچ یک از
خدمات بهزیستی استفاده نکردم و فقط با
پیگیری های خودم و خانواده ام توانستم در
طرح مسکن بهزیستی ثبت نام کنم که آن
هم فعال به من تعلق نگرفته است .الزم است
بگویم سال گذشته در روز جهانی معلوالن
مددکارم با من تماس گرفتند و ضمن تبریک
مرا به جشن دعوت کردند که امسال هم از
آن تماس و دعوت هم خبری نشد!
 .2فکر کنم در حدود  15بار و برای مسائل
مختلفی از جمله بیمه ،مسکن و بنزین و...
که البته هیچ کدام تا کنون نتیجه بخش
نبوده است!

مهناز  35ساله از تبریز
جسمی و حرکتی
 .1هیچ خدماتی از سازمان بهزیستی
که در آن عضو هستم دریافت نکردم.
در ضمن اطالع رسانی سازمان
بهزیستی شهرمان ضعیف است و
اگر زنگ هم بزنی ،چیزی بپرسی،
می گویند شما که کار نداری برای چه
زنگ می زنی؟
 .2اص ً
ال نمی دانم پرونده ام کجاست
از بس که تکریم از ارباب رجوع می
کنند ،آدم شرمنده می شود برود
دنبال پرونده اش بگردد..

هران

ه از ت
سال
شریفی  29رکتی
لیال جسمی ح ازمان
از س
دماتی
چ خ
 .1هی
کردم.
جعه ن
نکرده ام .ن مرا
سازما
 .2به

ریافت
د

نازدل  25ساله از بندرعباس
جسمی حرکتی
 .1متاسفانه به دلیل نوعی نگرش و
تعصبات پدرم عضو سازمان نیستم و
بطور کلی از خدماتش بی اطالع ام !!
 .2تا حاال هیچ مراجعه ای هم نداشتم
و حتی نمی دانم ساختمان بهزیستی
شهرم کجاست؟!!

ز اصفهان
2ساله ا
هما  1ی حرکتی
م
جس ت نکردم.
دانشگاه
ف
یا
ی در
ت شهریه
 .1خدمات خاص رای دریاف
چند بار ب
 .2فقط
کرده ام.
مراجعه

تهران
ساله از
2
سید رضا  4ی عضالنی م .هنوز
کرده ا
ستروف
دی
جعه ن
ید اصال مرا فتم ....
اسمم
ر
ر کن
م نگ
ثال
 .1باو دانشگاه را ه سکن مهر م م ولی
یم
م هست
ه
هزین ی دو بار .برا ت ها ه
و اولوی
 .2یک
و جز
یست.
در آمد خبری ن
وز هیچ
هن

آنیتا از بندرعباس
پولیو
 .1هیچ خدمتی از سازمان بهزیستی از سال
گذشته تا االن دریافت نکردم.
 .2به سازمان مراجعه نکردم...

ساله از اصفهان
مجتبی 24
جسمی حرکتی
شکالت معلوالن
رای حل شدن م
کر از تالشی که ب
ل ها می خواهید
با سالم و تش
کردن این سوا
د اگر با مطرح
ی برای معلوالن
انجام می دهی
مئن باشید که کار
له تان پر شود مط
و حتی تلویزیون
صفحات مج
جله های مختلف
ود من تا امروز با م
انجام نمی ش
اری انجام نشده .
کرده ام ولی ک
ی شنویم که می
هم مصاحبه
ف مسئوالن را م
فقط و فقط حر
نگاری کنند و با
ما در اصفهان
بلد هستند نامه
جه نداریم و فقط
کاری انجام می
گویند بود
د بگویند داریم
چیزی جار بزنن
اعالم ثبت نام
ن بود که هنگام
ود آیا غیر از ای
دهیم.
ثبت نام خودرو ب
خودت شخصا از
چند سال پیش
ی می دیدی اگر
حساب می کرد
توانستی ماشین
تحویل وقتی
طی بود و هم می
ی خریدی هم قس
ل انجام شد اما
ایران خودرو م
ت نام وام اشتغا
؟؟ تا سال  88ثب
چه برسد به بقیه تا
بهتری بگیری
م بودند نگرفتند
که در اولویت ه
فر از آنها مشغول
حتی آنهایی
به نظر شما چند ن
ت نام کار کردند
پارسال که ثب
سر کار رفتند؟
مهر انجام شد.
به کار شدند و
 8ثبت نام خانه
9
ن هست؟ اسفند
ی که در اولویت
راستی یادتا
بگویم از بچه های
رایطش را برایتان
ی  1میلیون .این
بگذارید ش
 12ماه هم ماه
د  3میلیون نقد
صد خانواده های
بودند بپرسی
م .حاال چند در
 20میلیون هم وا
یلیون هست که
 15میلیون و
شان بیش از  1م
خودشان درآمد
معلوالن و حتی
ختصاص بدهند ؟
خورد کردیم و در
اش را به خانه ا
 1میلیون
ستانم با آن بر
بود که من و دو
خدا بخواهد اگر
این مواردی
اید همه چیز را از
تیجه گرفت آدم ب
الح مان نبوده...
آخر می شود ن
نداد حتما به ص
ست می دهد اگر
خوا
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زندگی شما تنها زمانی بهتر می شود
که خودتان بهتر شوید.
برایان تریسی
نویسنده  :کریس  .ال  .کلینکه
مترجم  :دکتر شهرام محمد خانی

کتابخانه توانا
کتابخوان های حرفه ای

بخوانند لطفا
با یار مهربان
آشنا شوید ....
يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي
جوامع ،نرخ سرانه دستيابي به منابع
اطالعاتي و مطالعاتي افراد آن جامعه
است.
تحقيقات در ايران نشان ميدهد كه
محيطهاي خانوادگي ،اغلب غير علمي
هستند و كتاب در آنها جايگاه واقعي
خود را ندارد.
خانواده و نوع برخورد اعضاي آن
با كتاب و مقوله فرهنگ ،ارتباط
مستقيمي با ميزان مطالعه افراد دارد.
افراد دارای معلولیت نیز از این قاعده
مستثنی نیستند .این نکته نیز قابل
بررسی است که منابع اطالعاتي و
مطالعاتي درحوزه معلولیت در ایران
چه در بخش تالیف و تولید محتوا
و چه در بخش ترجمه با مشکالتی
مواجه است و بیشتر در محیط
های دانشگاهی باقی می ماند و کمتر
مخاطبان اصلی به این منابع دسترسی
پیدا می کنند .در این میان تیراژ پایین
چاپ کتاب نیز مزید بر علت می شود.
یکی از معضالت بزرگ در این حوزه
نبود بانک های اطالعاتی برای معرفی
کتاب های مرتبط با موضوع معلولیت
است تا به این وسیله افراد دارای
معلولیت و خانواده های آنها و  ...به
همین منابع ارزشمند موجود در کشور
دسترسی داشته باشند .
این در حالی است که راه اندازی بخش
معرفی کتاب در نشریات تخصصی می
تواند به رفع این مساله کمک زیادی
کند.
صفحه معرفی کتاب نشریه توانا به
همین منظور سعی دارد تا کتاب های
مفید و سودمند را به مخاطبان خود
معرفی کند و البته تالش می شود از
همین فضای موجود حداکثر استفاده
به عمل آورده و کتاب هایی را ارائه
دهد تا برای زندگی افراد دارای
معلولیت سودمند بوده و آنها را در
داشتن یک زندگی بهتر راهنمایی کند .
شما نیز اگر کتابی نوشته اید یا کتابی
را مطالعه کرده اید و فکر می کنید
که برای سایر دوستان مفید است آن
را به ما معرفی کنید تا در این صفحه
معرفی شود.

مینا آروانه
کارشناس مددکاری اجتماعی

مجموعه کامل
مهارتهای زندگی
امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر
در شیوه های زندگی  ،بسیاری از افراد در رویارویی با
مسائل زندگی فاقد توانایی های الزم و اساسی هستند و
همین امر آنان را در مواجهه بامسایل و مشکالت زندگی
روزمره آسیب پذیر کرده است .
پژوهشهای بی شمار نشان داده اند که بسیاری از
مشکالت بهداشتی و اختالالت روانی – عاطفی ریشه
های روانی اجتماعی دارند .
تواناییهای روانی – اجتماعی عبارت است از گروهی
از تواناییها که فرد را برای مقابله موثر و پرداختن به
کشمکشها و موقعیت های زندگی یاری می کند  .این
تواناییها فرد را قادر می سازد تا درارتباط با سایر
انسانها ،جامعه  ،فرهنگ و محیط خود مثبت و سازگارانه
عمل کرده و سالمت روانی خود را تامین کند .
همه ما در زندگی با چالش ها و مشکالتی مواجه می
شویم ،با این حال هر کس به شیوه خاص خود به مسائل
پاسخ می دهد  .برخی ها هنگام روبرو شدن با مشکالت
می کوشند با ارزیابی درست و منطقی موقعیت و با
استفاده از راهبردهایی مانند مسئله گشایی  ،تفکر
مثبت و استفاده موثر از سیستمهای حمایتی با موقعیت
مقابله کنند .درمقابل ،برخی دیگر به جای مقابله
سازگارانه با مسائل  ،سعی می کنند به روشهای ناکارآمد
از رویارویی با مشکالت اجتناب کنند .
این کتاب شامل پانزده فصل است که قسمتهایی از
فصول را به صورت خالصه مطرح خواهیم کرد:
فصل اول در خصوص مفهوم مقابله است و فرآیند
«ارزیابی» را مطرح می کند «.ارزیابی اولیه» و «ارزیابی
ثانویه» .
هنگامی که بامشکلی برخورد میکنیم از خود می
پرسیم« :آیا این مسئله ارزش ناراحت شدن را دارد
یا خیر ؟» این همان ارزیابی اولیه است  .اگر تشخیص
دادیم که واقعا در موقعیت خطرناکی قرار گرفته ایم
مجددا از خودمان می پرسیم « آیا می توانیم برای نجات
خود از این وضعیت کاری انجام دهیم ؟» این ارزیابی
ثانویه است .
فصل دوم در خصوص فرایند مقابله است  .در این فصل
شما می توانید با بررسی پاسخ های خودبه رویدادهای
معمول زندگی  ،مشکالت روزمره زندگی تان را ارزیابی
کنید .در واقع مسایل روزمره زندگی می تواند اثرات
زیان بخشی بر روی سالمت جسمی و روانی انسان
داشته باشد .در این فصل با دو روش مقابله با مشکالت
روزمره آشنا می شوید .
فصل سوم در خصوص هشت مهارت مقابله ای است که
در زندگی آنها را به کار می بریم عبارتند از  :استفاده
از سیستمهای حمایتی  ،حل مسئله  ،خود آرام سازی ،
حفظ کنترل درونی  ،حرف زدن با خود درباره مشکالت،
شوخ طبعی  ،ورزش کردن و پاداش دادن به موفقیت

های خودمی باشد .
فصل چهارم درخصوص مقابله با شکست است .تجربه
شکست فرصت خوبی به ما می دهد تا فرایندهای
ارزیابی اولیه و ثانویه را مرور کنیم .ارزیابی اولیه به ما
امکان می دهد تا بسیاری از شکست ها ی خود را به
عنوان بخشی از زندگی بپذیریم و انرژی خود را صرف
مقابله با شکستهایی کنیم که واقعا مهم هستند و ارزش
ناراحت شدن را دارند .
فصل پنجم مقابله با افسردگی را مطرح می کند  .همه ما
در طول زندگی فراز و نشیب های عاطفی را تجربه می
کنیم  .این فراز و نشیب ها تا وقتی که بیش از اندازه
شدید نباشد موجب می شود زندگی جالب و چالش
انگیز شود .اما زمانی که خیلی احساس افسردگی و
غمگینی کنید یا زمانی که برای یک دوره طوالنی بی
حوصله و بی حال هستید الزم است وضعیت را مورد
ارزیابی قرار داده و به دنبال پاسخهای مقابله ایی
مناسب بگردید.
در فصل ششم مقابله با تنهایی و کمرویی و طردشدگی
را مطرح می کند .پژوهشگران دو نوع تنهایی را
مشخص کرده اند تنهایی اجتماعی و تنهایی عاطفی .
تنهایی اجتماعی زمانی ایجاد می شود که شما از روابط
دوستی خود ناراضی هستید  ،تنهایی عاطفی نتیجه
دوری و طردشدگی از سوی دیگران است .
و درفصل های بعدی مقابله با اضطراب و مقابله با خشم
و مقابله با اختالفات زناشویی و مقابله با فقدان و مقابله
با پیری و مقابله بادرد و مقابله با بیماری و حفظ سالمت
و مقابله باآسیب و ضربه های روانی و مقابله به عنوان
فلسفه زندگی را مطرح می کند .
اگر با این مشکالت مواجه هستید و اگر می خواهید
براین مسائل کنترل داشته باشید ،مطالعه این کتاب را
توصیه می کنیم.

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خویش
یقین داشته باشید و بدانید که خداوند
دعا را از قلب غافل بیخبر نمی پذیرد.
حضرت محمد (ص)
مرتضی رویتوند

شعر یک با یک برابر نیست را بخاطر دارید؟ یادش بخیر شاعر بارها در آن شعر
تکرار می کرد که یک با یک برابر نیست و دلیل می آورد.
اما به نظر شما راستی یک با یک برابر است؟ شاید وقتی آن شاعر گفت یک با
یک برابر نیست خوب می دانست گاهی قراردادهای به ظاهر واقعی همیشه هم
واقعی نیستند و گاهی حقیقت آن چیزی نیست که ما فکر می کنیم.
یا شاید شاعر از این دنیای عجیب غریب دلش گرفته بود .بگذریم.
راستش چند روز پیش خبری کوتاه شنیدم و دلم گرفت« .نمایندگان مجلس با
نمایندگی افراد نابینا در مجلس مخالفت کردند».
خبری که شاید در میان این همه خبر «وال استریت» ،تغییر مستمر قیمت طال
و ارز ،گران شدن دالر و یورو و خارج شدن نظامیان آمریکا از عراق و خیلی از
خبرهای ریز و درشت دیگر گم شد خبری که انگار به آرامی اعالم شد و کسی
هم نشنید.
با خواندن این خبر فکر کردم که این روزها انگار داشتن چشم معیار انسان بودن،
معیار عقل و دانش شده و تاسف خوردم .روزگار عجیبی داریم.
خیلی وقت است فراموش کرده ایم انسان اگر انسان شد به خاطر عقل و روحش
بود.
قضیه ساده به نظر می آید ما در کشور امکاناتی نداریم تا نابینایان مثل دیگر
نمایندگان از امور جاری مجلس مطلع شوند؛ پس کال می گوییم نماینده نشوند!
و اصال به ذهنمان خطور هم نمی کند که می شود با ایجاد امکاناتی نابینایان
هم نماینده شوند.
یکی نیست به من بگوید دل خوش سیری چند؟؟! میان این همه مشکل معلوالن
به نمایندگی نابینایان گیر می دهی؟ ! یا شاید بگویید آنقدر معلوالن صنم دارند
که به یاسمن نمی رسند! شاید حق با شما باشد اما برخی حرف ها را باید زد.
عزیزان نماینده را نمی دانم ولی ما نابینایی را می شناسیم که شهره همه عالم
است هلن کلر را که می شناسید ؟؟
شاید االن بگویید او خارجی است و فرهنگش به فرهنگ ما نمی خورد؟!
قبول نمونه وطنی مثال می زنم :هیچ می دانید گرانترین وکیل ایران  -وکیل
پرونده خون های آلوده -نابینا است؟!
ما نابینایی را می شناسیم که به صدها فر ِد به ظاهر بینا ،مهارت های زندگی
درس می دهد؟ یا اینکه نابینایی که چند ساز را حرفه ای می نوازد و به هنرستان
موسیقی می رود و استاد موسیقی است .یا...
بگذریم از این مثال ها زیاد داریم.
چشم ظاهر دارند آدم های موفق و خوبی هستند
حاال به نظر شما آدم هایی که
ِ
و به جامعه خدمت می کنند؟ بله؟!
دل مان می گیرد وقتی فکر می کنیم که اتفاقا کسانی که آن اختالس تاریخی
را انجام دادند دو چشم داشتند و با همان چشم ها پول ها را شمردند و با همان
چشم ها سوار هواپیما شدند و با همان چشم ها فرسنگ ها دورتر ما را نگاه می
کنند!
صحبت از گرفتن حقی اضافه نیست .حرف این است که نابینایان هم
می توانند مثل دیگر نماینده ها از حق مردم دفاع کنند .می توانند
بیندیشند .می توانند خدمت کنند.
به جای آنکه صورت مسئله را پاک کنید کمی فکر مناسب کردن شرایط باشیم.
همین ....

سال چهارم  -شماره  37و  - 38دی و بهمن ماه 1390

33
44

آشنايي با كنوانسيون بين المللي
حقوق معلوالن
ما در روزگاري به سرمي بريم كه بايد از
خود بپرسيم آيا حقوق شهروندي معلوالن
را رعايت مي كنيم و آيا براي آنها حقي
قائل هستيم؟
حدود  10درصد از جمعيت جهان يا 650
ميليون نفر با نوعي معلوليت زندگي مي
كنند آنها بزرگترين اقليت دنيا هستند.
مجمع عمومي اولين معاهده جديد حقوق
بشر در قرن بيست و يكم را كه نتيجه
 2دهه تالش در زمينه حمايت از حقوق
معلوالن بوده است و يك حركت بزرگ
در رفتار جهاني با  650ميليون معلول به
شمار مي رود تصويب کرد.
كنوانسيون فرصتي براي تاكيد مجدد
تعهد جهاني است.
كنوانسيون فرصتي براي تاكيد مجدد
تعهد جهاني به حقوق و حرمت همه افراد
بدون تبعيض است و همچنين نيرو و اراده
الزم براي تغييرات فرهنگي و درك وسيع
تر دنيا از معلوالن را فراهم مي كند.
امضاء و تصويب كنوانسيون وظيفه دولت
ها ست .با امضاء و تصويب آن دولت ها
موافقت مي کنند كه به طور قانوني به
مفاد آن پايبند باشند .
در روز امضا كنوانسيون در  30مارس
 2007بيش از  80كشور كنوانسيون و
بيش از  40كشور پروتكل الحاقي را امضا
كردند.
در اين صفحه سعي ما بر اين است
كه شما را هر بار با ماده عناوين
كنوانسيون آشنا كنيم :
ماده  : 1هدف :
هدف از اين کنوانسيونپيشبرد،حمايت
ن از برخورداری مساوی
و حصول اطمينا 
همه معلوالن از حقوق انسانی ،آزادیهای
پايه و افزايش احترام به حرمت ذاتی آنها
است.
افراد معلول آن دسته از افرادی هستند
که دارای نقايص طوالنی مدت فيزيکی،
ذهنی يا حسی است و در تعامل با موانع
مختلف ممکن است از نظر مشارکت کامل
و موثر بر اساس اصول مساوی با ديگران
دچار تاخير شوند.
ماده  : 2در اهداف کنوانسيون
حاضر:
”ارتباطات“ شامل زبان گفتاری و اشاره،
نمايش متن ،بريل ،ارتباطات المسه

ای ،حروف درشت ،ارتباطات نوشتاری،
شنيداری ،چند رسانهای قابل دسترس،
زبان ساده ،خواننده متن ،روشهای
تقويت کننده و جايگزين* ،روشها
و وسايل ارتباطات شامل اطالعات و
تکنولوژی ارتباطات در دسترس است..
”تبعيض بر اساس معلوليت” يعنی قائل
شدن هرگونه استثناء يا محدوديت بر
اساس معلوليت که به اختالل يا خنثی
نمودن رسميت برخورداری يا احقاق
حقوق و آزادیهای پايه در زمينههای
سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی يا هر زمينه
ديگری منجر شود و آن تمام اشکال شامل
نفی ” انطباق موجه“ را در برمیگيرد.
”زبان” شامل زبان گفتاری ،زبان اشاره و
ساير زبانهای غير گفتاری است.
”انطباق موجه” به معنی تغييرات و
اصالحات مناسب و ضروری است که
تحميل کننده بار نامتناسب و سنگين
نبوده و در صورت نياز ،در مواردی خاص
برای حصول اطمينان از برخورداری
معلوالن از حقوق مساوی با ديگران و
احقاق آن و آزادیهای پايه به کار میرود.
”توليدات ،محيطها ،برنامهها و
سرويسهايی است که به وسيله همه
مردم تا باالترين حد ممکن قابل استفاده
بوده و نيازی به تطابق يا طراحی
اختصاصی ندارد.
”طراحی جامع“ و ”طراحی يکپارچه“
نمیبايست وسايل کمکی برای گروه
خاصی از معلوالن را ناديده بگيرد.
ماده  : 3مبانی عمومی:
مبانی کنوانسيون حاضر شامل:
الف) احترام به حرمت ذاتی ،استقالل
فردی ،شامل آزادی در انتخاب و عدم
وابستگی
ب) عدم تبعيض
پ) مشارکت موثر و کامل و تلفيق در
جامعه
ت) احترام قائل شدن برای تفاوتهای
معلوالن و قبول معلوليت به عنوان جزيی
از تفاوتهای انسانی و بشری.
ث) مساوی سازی فرصتها
ج) دسترسی
چ) تساوی مردان و زنان
(ح) احترام به ظرفيتهای کودکان معلول
و احترام به حق کودکان معلول برای
حفظ هويت آنها.
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مجتمع آموزش
ابابصیر
از تاسیس
تا انحالل

در قسمت پیش گفتیم مجتمع آموزشی ابابصیر پس از
 40سال تجربه سرانجام در سال  86منحل شد.
ابابصیر در طول دوران پر فراز و نشیب عمر خود
خاطرات فراوانی را در ذهن نابینایان اصفهانی بر جای
گذاشته است .
«یدا ..قربعلی» یکی از افرادی است که عمری را با
ابابصیر گذرانده .ابتدا دانش آموز آن بوده و بعد از آن
به عنوان معلم به کار تدریس مشغول شده است و تا
سال  84ارتباط تنگاتنگی با این مرکز داشته است.
گفته های او می تواند دلیل روشنی بر حال و روز
ابابصیر در این سال ها باشد.
او دوران  40ساله عمر اين مركز را به سه بخش
تقسيم می کند  :اول دوران طاليي و رشد اين سازمان
بود كه از بدو تأسيس تا پيروزي انقالب ادامه داشت.
دوره دوم دوره حركت معمولي و روزمره اين مركز
بود كه از پيروزي انقالب تا اواخر دهه  70را در بر
دارد .به نظر مي رسد در دوره اول به دليل داشتن
رقيب اين مجتمع موفقيت هاي بسياري كسب كرد.
نحوه آموزش ،محتواي كالس هاي فوق برنامه و حتي
فعاليت هاي اشتغال زايي آن نيز قابل توجه بود.
اما پس از پيروزي انقالب اسالمي و انحالل مراكز
نابينايي ديگر اين مركز يكه تاز ميدان شد و تمامي
امكانات  50ساله نابينايي در استان را در اختیار
گرفت...

خوارترین انسان کسی است که مردم
را خوار شمارد.
حضرت محمد (ص)

اما به دليل پاره اي از اعتراضات نابينايان اين وضعيت
چند ماهي بيش نپاييد و آنان مجبور شدند امكانات
خويش و بخشي از امكانات مركز كريستوفل را نيز با
خود به مركز نوبنياد انتقال دهند .بسياري از دانش
آموزان نيز با آنان رفتند و تعدادي از آنان در مركز
كريستوفل که -حدود چند ماه در اختيار ابابصير بود-
ماندند.
اين مركز نيز تا تشكيل سازمان بهزيستي توسط
دادگاه انقالب اداره مي شد و پس از تشكيل سازمان
بهزيستي همراه با سازمان رفاه نابينايان و نورآيين
مركز دخترانه نابينايان دايره اسقفي -به آن سازمانواگذار شد .و بسياري از نابينايان از همان اواخر سال
هاي  56هيأت مديره مي خواستند كه در جلسات
تصميم گيري خود از نظر نابينايان استفاده كنند.
آنان می گفتند ،ما كه معتقديم نابينا بايد توانمندي
اداره امور خويش و همنوعانش را داشته باشد ،بايد در
اين محيط ميدان بروز خالقيت هاي خويش را پیدا
کند .اما اين امر مورد نظر هيأت مديره نبود .گرچه در
اين ايام نابيناياني در كادر آموزشي اين مركز كار مي
كردند ،اما از آنان در رده هاي تصميم گيري خبري
نمی شد.
گذشته از آن فضاي بسيار بسته حاكم بر محيط اجازه
هيچگونه اعتراضي را نمي داد .اين تنگناي فضايي
با پاره اي از اعتقادات مذهبي به هم آميخته بود و
گرچه محيطي مذهبي را فراهم آورده بود اما اين فضا
با آگاهي افراد همراه نبود و گروهي خاص اعتقادات
خود را بر بقيه تحميل مي كردند .نابينايان اين مركز
حتي از شنيدن موسيقي هاي مجاز و بسيار آرام منع
مي شدند ،و از كالس موسيقي كه اصال نمي شد
حرفی زد .به هر حال پس از جاي گيري ابابصير در
مكان جديد به مرور زمان اعتراضاتي به آنان وارد شد.
اين اعتراضات شايد از اواخر دهه 60جدی تر شد ..از
جمله اين اعتراضات مي توان به این موارد اشاره كرد:
نخست اينكه اكنون كه نظام ايران مبتني بر اسالم
است و سازمان ابابصير نيز بر همين اساس بنا نهاده
شده است ،چرا سازمان حاضر نيست به طور كامل
تحت نظر دولت اداره شود؟ دوم اين كه هيچ گاه
اموال و دارايي اين مركز به طور دقيق به مراكز دولتي
اطالع داده نشد و چند بار هم كه آموزش و پرورش
خواست دارايي هاي اين مركز را ثبت كند ،توفيق
پیدا نکرد؟ سومين مورد ،فاصله زیاد اين مركز از
شهر بود .ابابصير در جوار روستايي از توابع شهرستان
خميني شهر اصفهان واقع است كه  8كيلومتر با شهر
اصفهان فاصله دارد و در روز چند ساعت از وقت دانش
آموزان و معلمان صرف رفت و آمد می شد .عالوه بر
سرويس اصفهان ،از خميني شهر ،نجف آباد ،فالورجان
و تعدادي از روستاها دانش آموزان به مركز آورده
مي شدند .واضح است دانش آموزانی كه چند ساعت
وقت خود را در سرويس مي گذراند .تا چه حد توان
يادگيري در كالس را دارد .معلمان نيز كمتر رغبت
مي كردند در محيطي با اين فاصله از شهر كار كنند.
قربعلی اما در مورد انتخاب مدير می گوید« :هيأت
مديره دست ادارات آموزش و پرورش را بسته بود به
خاطر دارم هنگامي كه مدير ابابصير پس از  16سال
بازنشسته شد ،براي تعيين مدير جديد مشاجراتي بين
هيأت مديره و مسؤوالن درگرفت و اين برخورد بسیار
تند و خشن بود روال انتخاب مديران ابابصير به اين

شكل بود كه هيأت مديره شخصی را تعيين می کرد و
آموزش و پرورش ابالغ او را صادر می کرد».
در اين جا بد نيست به آمار تقريبي اين مركز در سال
هاي دهه  70و  80اشاره کرد :دانش آموزان شبانه
روزي دختر و پسر تا دوره راهنمايي :حد اكثر تا 100
نفر.
دانش آموزان روزانه دختر و پسر :حد اكثر  120نفر.
دانش آموزان تلفيقي كه در مدارس عادي تحصيل مي
كردند و فقط سرويس آموزشي از قبيل كتاب ،نوار ،و...
از ابابصير مي گرفتند حدود  300نفر.
كادر رسمي مدرسه كه حقوقشان از طريق دولت و
اداره آموزش و پرورش استثنايي تأمين مي شد :گاهي
تا حدود  120نفر هم مي رسيد.
كادر غير رسمي كه حقوق آنان را هيأت مديره مي
پرداخت بالغ بر  20نفر.
كمك هاي مردمي و به صورت جنس يا پول نقد در
پاره اي موارد در سال به بيش از  120ميليون تومان
مي رسيد.
قربعلی در ادامه به دوره سوم فعالیت ابابصیر می
پردازد و می گوید« :این دوره از سال  1380به
بعد است و در اين دوره اعتراض هاي كادر و برخي
نيروها باال گرفت اين اعتراض ها گذشته از مواردي
که بیان شد ،به مواردی برمي گشت كه مشکالتی
برای نيروهاي غير رسمي پیش آورده بود يا اعتراض
به استفاده از نزديكان مسؤوالن .البته سوء استفاده
برخي از مسؤوالن از امكانات براي مصارف شخصي نيز
جزیی از اين موارد بود .مانند تکثیر و پخش  cdهای
تولید شده توسط بعضی ازدانش آموزان.
یکی از مدیران سابق آموزش و پرورش استثنايي،
تالش كرد تا بخشی از امور ابابصير را تحت نظارت
خود درآورد اما هيأت مديره با او همکاری نکردند و
اعتراضات همكاران در مركز بيشتر به صورت شفاهي
بود ولي در دهه  80اين اعتراض ها كتبي شد و به
برخي مقامات نامه هايي مبني بر تخلفات مسؤوالن
گزارش شد .اوج مشكل اين مركز از سال  85بيشتر
به دليل شكايات اعضاء و نيز ارتباط مسئوالن با یکی
از انجمن های مذهبی غیر رسمی بود .با فشار بر روی
انجمن ،فعاليت هاي ابابصير نيز زير سؤال رفت».
این معلم بازنشسته ادامه می دهد« :معموال اگر سازمان
مردم نهادي منحل شود بايد امكانات و دارايي هاي
آن با نظارت دولت به مصارفي در راستاي اهداف آن
برسد يا طبق اساسنامه مصرف آن تعيين شود .اما اين
سازمان عليرغم انحالل رسمي هنوز بطور غير رسمي
هم به جمع آوري اعانات مردمي مي پردازد و هم اجاره
بهاي ساختماني را كه بيش از  40سال اموال دولتي و
سرمايه هاي مردمي در آن هزينه شد تا مأمني براي
نابينايان باشد ،به مصارف دیگر می رساند.
حیدری مدیر آموزش و پرورش استثنایی اصفهان در
مورد انحالل ابابصیر می گوید« :انحالل ابابصیر در
زمان مسئولیت من انجام نشد اما تا جایی که می
دانم از مرکز دستور آن صادر شده بود اما در خصوص
امکانات فراوانی که در این مرکز جمع آوری شده است
تا حال چندین بار با هیات مدیره ابابصیر نامه نگاری
کرده ام و خواسته ام در این زمینه مذاکراتی داشته
باشیم که هنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

در مورد امری که برایت مهم نیست،
سخن مگو؛ می ترسم به گناه افتی.
امام حسین (ع)

 ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت

ﻋﺎﻗﻞ

ﺗﺮﺷﺪن

ول

ﺟﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻟﻦ
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ﺣﺮف آﺧﺮ ﻓﺎ ﺳ

 ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺮن

ﻋﺪم ﺑﺎ و  ﻣﻠﻌﻮن ﺑﺪ

ﺧﺮس آﺳﺎ

ﺗﺪﻦ

ﺷﻬﺮ د ﺮن

ﻣﺨﻔ

ﻓﻮل

3

دوﺳﺖ دﺷﺘﻨ

5

قﺷﻼق

 ﺣﺮوف ﺟﻊ

 ﻋﻀﺎ ﺑﺪن

ﭘﺸﺎن

6

ﻣﺎد ﻟﺮ
ﺳﺎش

ﺳﻢ ﺗﺮ

ﻣﺎه و ﺧﻮﺷﺪ
ﮔﺮﻓﺘﮕ

ﺷﺎ ﺗﻔﻨﮓ

ﻮﻋ ﺟﻠﻪ
ﻣﺰ ﻋﻪ ﺑﺮﺞ

ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻪ

1

ﻣﻈﻬﺮ ﻃﺒﻌﺖ

 ﺻﺤﺎﺑﻪ
ﭘﺎﻣﺒﺮ ﺮم

ﺷﻬﺮ ﻣﺎم ﺿﺎ

)¡(

ﺣﺸﺮه ﺶ
ﻗﺪ 

)ص(

ﺘﻬﺎ
ﮔﺎه ﭘﺮوﺗﺌﻨ

ﺻﻨﺪﻟ ﻣﻌﻠﻮﻟﻦ
ﺷﺎﻪ

ﻫ ﮕ

ﺑ ﺧﺒﺮ

ﻓﻀﺎ

ﺎو

 ﻣﺮﺑﺎن

ﮔﻔﺘﮕﻮ

ﺳﺪ د ﺮن

ﻓﻮﺗﺒﺎل

وﺣﺪ ﺳﻄﺢ

ﺑﻮ ﺴﻮ ﻣﺴﻠ ﺎن

ﺘﺎب ﺑﻮد

ﮔﺮد ﺑﺮق

4
ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎ

ﺣﺮف ﺎ 

2

ﻋﺰم
ﺗﺎ ﺴ ﺷﻬﺮ

ﻣﺎﻨﺪ

آﺗﺸﮕﺎه آﻫﻨﮕﺮ

ﻋ ﻮد آﻫﻨﻦ
ﺿ ﺮ ﻓﺮﺴﻮ

ﮔﻠﮕﻮن

ﺤﻪ

ﺗ ﺴﻔﺮ

7
ﭘﺎﺘﺨﺖ ﺳﻮﺋﺲ

ﻗﺐ ﺗﺎم

وﺣﺪ وﻟﺒﺎل

ﺛﺮ  ﺟﺎﻣ

طراح :محمد احمدی

ﻣﺰ ﺟﺪول

35
44

36
44

چه زشت است فروتنی به هنگام نیاز و
ستمکاری به هنگام بی نیازی.
امام علی (ع)
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عالقه مندان می توانند تحلیل خود از این
کاریکاتور را حداکثر در
 5جمله
به آدرس پیک توانا ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل
ضمن اعالم در شماره ،39
جايزه اي اهداء خواهد شد.

طرح  :صبا جاور

برنده مسابقه شماره :36
نیما غفاری از اراک

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

فرهنگ سازی عمومی ،تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.
هزينه اشتراك:
يك ساله (براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت) 100/000 :ريال
يك ساله (براي مراكز ،شركتها  ،سازمانها و مخاطبان عادي) 150/000:ريال
نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .
عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند  ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي
به نام كانون معلولين توانا (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده
(گواهي معلوليت يا كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول) ،به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

فرم اشتراك
شماره فيش ..................................................... :
نام مركز /نام و نام خانوادگي  ...................................................... :تاريخ تولد/ / :
شغل..................................................................................... :
		
تحصيالت................................................................................... :
درصورت داشتن محدودیت جسمی ،نوع آن را درج نمائید........................................................................................................................... :
آدرس پستي( دقيق )...................................................................................................................................................................................... :
آدرس الکترونیکی............................................................... :
كد پستي ده رقمي..............................................................................:
تلفن همراه....................................................................... :
تلفن ثابت ........................................................................................ :

o¹À » JjH
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گ
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ل
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 37و
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دی و

بهمن

خ
دا را د
خ
ر راض
شنودی خ ی نگه
داشت
دا جایگزین ن مر
د
م
ب
جای هر چیزی ه خش
م نیاو
بو
گزی
ن خشنو ده  ،اما هی ر ،زیرا
د
ی خدا نم چ چیز
حضر ی شو4د4.
ت
عل
ی
(ع)

ماه
1390

40

با
دقت
این بیت در این
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که دوام
دا کاریست باشد.
نزد خ
ک
ها در
ت گرچه اند مد (ص)
وبترین کار شتر اس
ضرت مح
محب
آن بی
ح

ماره 37

رم  -ش

ال چها

س

و - 38

دی و ب

همن ماه

1390

وم بـاش

مقــا

ابیات

ضر شدن

و رفتن

م
ها
حال حا
دقت ک وجود
توجه م
بود .مهسا در گ خورد!
کمانچه را در ی شوی
کمان نید:
اد شده
تلفن زن
م که نا
چ
ایج
بود که
هزار سال پی م کمان
چ
از ته دل
ه آه م
مدرسه
ه
و
س
در
ی شنید
به
ت تون
ی وار
ابیاتی
ش گواه
از نگاه
الو سالم
لحظه وق
میزد
خبر خوش را م ی کرد.
_
ی می دهد .از شعرا
در م
نم چند
ی
م
ق
ن
ان
کر
ج
ای
د
مام
دی
ش
می تو
سی که
_ سالم
دا را
س و
قتی
ید خانم
چه بازی
م ایران
هر ک ال می شد و خ نمی شدم .و چه خواب
میخانه
_ ببخش
از این ب
آمده ا
د» سیر
شح
وابوند،
شید که
مغنی
خیالت ا
ست و
فرشته
از دو
خو به «محم
م؟
مزاحم ن
راه مو
گر آید
کنارم می خ تم این
ره صف
کردن
را بگیر آقا لطفا
سی
وی
ریبه هم
ه
قا
را
اش
ب
ر
وست د
در
کوچولو
دارم .غ
ه بع
ت نهم:
برم.
میزد
د
_ نه خیر دم میاد.
حمت ن
دایره ال
مح
د کمان
قسم
محمد بیدار ،فقط دیدنش لذت ب یا روی
راب و
تکامل یافت معارف فارس چه یک
بود ،چه
ها خیلی ب صال قصد مزا ح میدم.
ت
ک
ی
از
م
رف
و
که در
از
نم
ان
گ
نم من ا
ار
را نگاه ک
چ
بغل می
توضی
یلی دلم
قعی
ی در
کو
ه رباب
ولو
خ
ه زد
کان مو
را
_ خا گر اجازه بدید مثل اکثر موا را بکوبم
کوچ مهسا ،محمد وابش می کرد ن کارها
(ن
ک ک می کنند  ، .کاسه گرد مورد کمانچه سیقی
و ابرو
نیستم .ا
ای
خواست
ظا
گوشی
ی
به
را
م
ای
ت
خ
شن
ن
تم
ی
و
ی)
و
ب
و
چهار
کنم! اما
گرفتم،
وقت
ی تونس
پ
گذاشت
دلم می
آمده
رم کلی
سازم
ی
مانی که
مهسا م
ن
ه شمار
ش می
ی های  11روز ش بود.
ایه آهن
بیا
است:
خیلی رایطی قرار م رد سر درست محترم
تا نزدیک
دای زنگ
معنی کما با آن ک
پاها است منم مثل مامان ها را در من این
ی دارد و مانن «از سازها آمده اس
مان
چنین ش
خودم د
ودب و
ت.
چ
ح
ط
ص
ه
(
صب
ن
فق
ی
می خو
ی
ح
گوشم به
در م
ظ) 6
تم و
و برای
دم چنین
د تار و و ی زه
را می
و از اینکه ادا فانه دست ها محمد را
ازافس
سرجاش
اعت تلفن و
کوچک)
خط بود آنق ی کشی
کس را نداش لحظات و
شادروان
نوازند
اما متاس
را بکنم
لحظه ای
ی قدیم
یلن
به
جالت م
و هیچ
به آن ا خالقی در جای آن را گر کمانه
لم
ی برای
سی که اونور که من خ
سیم های آ ایران و
چشمم چ چیز
ت آرومم کنه .از کنار
به خودم ببا ند که حت
مو
نام دا
ک
له هی
ما را می
ن
ره
در واق
س
نتونستم
را نداشت
قسم ضافه شده و رد کمانچه م فته است ».رد و ه
حبت می کرد ام بدم.
م .اگر ش
را با گوشی ع نوع
حوص خوش می تون ذشتند .اما باالخ بود که
انج
چ وقت
ص
قدرت
با
دار
مان اس
گوشی
تا
ی
ی ظهر
ک
بر
ت
بگیرم.
گ
م
گ
صل
تا درس
دیگه هی
خ
ی
مان
ک
ح
وی
ی
ار دور از ادبی ن کارها را ن ید وگرنه
م
یه
ه
یم و حوال
ک
د
خ و دیر
ب
ک
آغوش
بر تولد
دو سه
هنمایی
له ای
ک
ه در و
رفی کن
م و قایق ،تل
رد
در
خ
از نظر جنس مانچه کاسه ه صدا درم « :این
ی
رفتم و
را
آقا من حوص ون را مع
یلن کل
د
سنگین عبور ک دنیا را شنیدم .شم انتظار
از کالس دوم حاضر بشم .برا ی می گ
ساز که
_
ی آی
چو
آن
که خودت
کرو
سید .پدر
مه فران
ظات
وص
بر خوش
س
شناسم
ب ی یا مخرو ب ،اندازه ها است که به د کمانچه اس اول سه
می شنا
 13سال ما را چ وچولوی
سر کالس در سه معلم خص ی دادم.
سه آرش
لح هترین خ
سی
ه
م
شماره
را
(ب
ط
ک
و
ه
که
م
دا
م؟
ن
ص
ت.
استگی
چند جل
امتحان
ما م
من ب
»
از سا
کن
چولویی
ناق
ش
هستند.
می گفتند که ار خودم
آر
شته و
تم
ل
ورت ها
است خته می شون ص در
را قطع ض کردم که ش همکار
کل یک
ط االن
یه داداش کو بود .همه
تا در کن
مشک تحانات می رف وجوونی شدم دوست
بعدها ی
تو
عر
فق
ست می کنن سان تثبیت ی مختل
د
فا
ک
را باور
ته
ن
.
ده بود.
ف
ن
ام
ده
م
اش
ن
اما
قع
سی
گذ
_ بله در شما دوس خونه برداشتم .ال نداره،
از
نی
سا
م
مو
وجودش
وشگله،
وارد س
پیدا کر
خودش
ب و زیبا
د ،کاسه ه شده
ده با پ
خته م
دیگر
وخ
این ک
تر تلفن
ی که
تونستم
میت
کمانچ
رت
کنم اگر اشک حم بشم
ای
نیست.
مانچه
بن را از دف
ما خیلی تپل م ،نمی
ی شود.
ه ها ص
زمان برام خیلی اه ن را می بینه م ت کنه.
ت
تونم مزا
نمی کرد
وجودی
ی که به شک از نظر شکل کاسه
ثب
سریع کمان دایی پر قدر ها در ق
رم
شما نمی تونم صحب زظهر می
با
حسش
ظاه هر کسی که م ن در ذهنش شیطنت
کمانچ
سمت
ل
چ
ت
شم .بعدا
ی
یم بیمارستان .در زیاد
از م
و
داشتم
مخروط ناق کاسه ها را ب ه هنوز
تلفن،
این کمانچ ه دارد بر رو و شفاف دارن های مر
خیل مزاحم ب
هم رفت
مامان آنق
تصویر خوبی رین زبونی ها بود .توی
کز
کنم.
ضیح بدم؟ وق ممتد
ه
ی
با
دد
ص
ول
ه
ی
ی
ای
ص
د
شی
تا
مج
ده های
وم همگ
ن باید ا
را
پ
ای
و
ون تو
ها
د .حس
صدای ب
هستند اکث ورت
ببینه وای خونه با دیگه ای گرفته خورد می
ون
اغلب سه ن کمانچه ها چون کاسه ن به خ
شت باز
و بیشتر برات ی بزنم
روز س اد مالقات کنن جا نبود ،ولی م ی شد.
حال و ه
را
مد رنگ
به گوشم رس و قطع
صوص
دم حرف
طرف م
آ
سب
که تعد
اق دیگه
کاسه ها معموال از چو سیم
در عاقالنه بر ت کنار
پشت
را
ود
بر
فامیل.
های اندک مح دکی آنق
دارد ولی ای سان تر است ک دارند اج در لرس
باب
تا اوم طع شدن تماس لفن عمومی ب د .خیلی
ودند که توی ات دم تا دلتنگیم و شادی
وران کو
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ی کرو
نگرانی من ،بود .می
چ
ب توت
تان مت
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دلیل بو
ب
خبر ق
ده
ون می
از
د
سبیدن ترک ی به صورت و به صورت ن روزها به ت و این امتیاز ی قطعاتی ک داول ا
تما
ریان را
س
مامان را می دی از صدای خن ش را نش
ت.
همون درصد زیادی برطرف کرده سوالی
ه
ه
د
کرده بودم که حتما به همون رسه ،ج
ی
ی
ی
وب
ان پر بود
ری
ی خود
این
ابا اومد
ت
را
کرد که
بره مد
برای
ماس هم
نیاز به
یه جالب
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ک تکه
ه همی
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ج دارا
اتاق مام
ک تکه
با معلولیتم ت که هیچ وق م .محمد
مهسا
ت
ض
به نوعی خوش ش مامان بود نوزدان.
تکه از ن دلیل کا ه در روی قال و ترکه ای ساخته می ی چهار سی این نوع کمان چرخید
ومدنش
دانا هس
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براشون
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اند ساخته کمانچ
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وچ
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ور
گف
ت.
جواب تلفنش ون فرد کی می داشتند
قع دلم
یه داداش ک از پشت
و خو ن دست ساز تقریبا کروی ست .صدای می شود .ولت صورت ت این کاسه ه از به
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ای
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ش
پ
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ن نوع کمان ن کاس
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خدا را در راضی نگهداشتن مردم به خشم نیاور،
زیرا خشنودی خدا جایگزین هر چیزی بوده ،اما هیچ
چیز جایگزین خشنودی خدا نمی شود.
حضرت علی (ع)

گرد آوری  :مهسا خیاطان
با دقت در این ابیات متوجه می شویم که نام کمانچه در ابیاتی از شعرای قدیم ایران آمده است و
این بیت ها وجود کمانچه را در هزار سال پیش گواهی می دهد.
دقت کنید:
مغنی راه موسیقار میزد
کمانچه آه موسی وار میزد
(نظامی)
محراب و کمانچه ز دو ابروی توسازم
در مسجد و میخانه خیالت اگر آید
(حافظ)
از دوره صفویه به بعد کمانچه یکی از ارکان موسیقی ایران به شمار آمده است.
در دایره المعارف فارسی در مورد کمانچه آمده است« :از سازهای زهی قدیم ایران و در واقع نوع
تکامل یافته رباب  ،کاسه گرد و پایه آهنی دارد و مانند تار و ویلن سیم های آن را با گوشی محکم و
کوک می کنند .
کمانی که با آن کمانچه را می نوازند کمانه نام دارد و همان است که در ویلن کلمه فرانسه آرشه (به
معنی کمان کوچک) جای آن را گرفته است».
شادروان خالقی در مورد کمانچه می گوید « :این ساز که اول سه سیم داشته و بعدها یک سیم دیگر
به آن اضافه شده و با کمانه به صدا درمی آید کمانچه است».
قسمت اصلی کمانچه کاسه آن است که به صورت های مختلف ساخته می شود .کاسه کمانچه هنوز
از نظر جنس چوب ،اندازه ها و شکل یکسان تثبیت شده نیست .از نظر شکل کاسه ها را به صورت
کروی یا مخروط ناقص درست می کنند ،کاسه هایی که به شکل مخروط ناقص هستند اکثرا پشت
باز ساخته می شوند .
استفاده از این کمانچه ها در قسمت های مرکزی ایران به خصوص در لرستان متداول است .این
کمانچه ها صدایی پر قدرت و شفاف دارند و چون کاسه سبک دارند اجرای قطعاتی که نیاز به چرخیدن
سریع کمانچه دارد بر روی این کمانچه ها آسان تر است و این امتیازی برای این نوع کمانچه است .
این کمانچه ها اغلب سه سیم دارد ولی این روزها به تدریج دارای چهار سیم شده اند .کمانچه های
پشت باز معموال از چوب توت و به صورت یک تکه ساخته می شوند.
کاسه های کروی به صورت یک تکه و ترکه ای هستند ،در کمانچه های ترکه ای کاسه از به هم
چسبیدن ترکه هایی که در روی قالب خم شده اند ساخته می شوند .ضخامت این کاسه ها کم است
و به همین دلیل کاسه سبک است و چرخش کمانچه به سهولت صورت می گیرد کاسه های یک
تکه از چوب های مختلف معموال از گردو خراطی می شود .وزن کاسه از کاسه های ترکه ای بیشتر و
چرخش کمانچه تا حدی مشکل است .صدای این نوع کمانچه ها زیاد مطلوب نیست .کمانچه هایی
ساخته می شود که تقریبا کروی است و از چوب توت به صورت دو تکه ساخته میشود این کمانچه
ها چون دست ساز هستند در تنظیم شکل و ضخامت و اندازه های دهانه کمانچه دقت بیشتری دارند
و خوش صدا هستند .
قطر بیرونی کاسه کمانچه موسیقی سنتی معموال 20سانتیمتر است در حالی که در مناطق مختلف
ایران اندازه کاسه کمانچه متفاوت است.
ترکمن ها کمانچه با کاسه های بسیار کوچک می سازند در نقاط دیگر دنیا نیز که سازهایی شبیه به
کمانچه ما دارند کاسه ها کوچک و غالبا از پوست نارگیل ساخته می شوند.
دسته کمانچه بر خالف کاسه تقریبا در یک شکل ساخته می شود .جنس دسته از چوب گردو و شکل
آن مخروط ناقص و قطر آن در شیطانک  37میلیمتر است.
طول دسته کمانچه  31سانتیمتر است .کمانچه چهار سیم دارد در نتیجه چهار گوشی بر روی دسته
کمانچه قرار می گیرد و این سیم ها پس از رد شدن از روی شیطانک و عبور از روی دسته و کاسه به
سیم گیر و صل می شوند .بر روی دهانه کمانچه پوست کشیده می شود و این پوست معموال پوست
دل گاو  ،پوست ماهی  ،پوست آهو و غیره میتواند باشد .
خرک بر روی پوست قرار می گیرد و سیم ها با فشار خرک را به پوست می چسبانند .کمانچه به
وسیله یک پایه از جنس آهن که در قسمت سیم گیر به کاسه وصل شده است روی پای نوازنده و یا
به روی زمین قرار می گیرد .
آرشه (کمانه) کمانچه از یک چوب که از یک طرف انحنا دارد با بلندی  60سانتیمتر و موی دم اسب
تشکیل شده است .موی آرشه کمانچه برخالف سازهای زهی غربی بر روی چوب محکم کشیده نمی
شود بلکه نوازنده است که به هنگام نوازندگی به تناسب احساس ،فشار را بر روی سیم تغییر می دهد.
از نوازندگان مطرح کمانچه می توانیم به جواد خان قزوینی (کمانچه نواز دوره ناصری) حسین خان
اسماعیل زاده  ،باقر خان رامشگر و ...در گذشته اشاره کرد .
و در حال :اردشیر کامکار  ،مرحوم علی اصغر بهاری ،کیهان کلهر ،شروین مهاجر ،نگار خارکن و...

دانشمندترین مردم کسی است که
دانش دیگران را به آگاهی خود بیفزاید.
حضرت محمد (ص)

گرد آوری  :آتیه شعبانی
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آدم دروغ گو ،ته کالهش سوراخ دارد
شخصی در مجلسی دروغی گفت :دیگری برای این که او را رسوا کند گفت« :آن که ته
کالهش سوراخ دارد ،دروغ گفت ».آن شخص فورا دست به کاله خود برد که ببیند سوراخ
کجاست.
داستان نامه بهمنیاری
دولت پاینده هنر
حکیمی پسران را پند همی داد که جانان پدر هنر آموزید که ملک و دولت دنیا اعتماد
را نشاید و سیم و زر در سفر به محل خطرست یا دزد به یک بار ببرد یا خواجه به تفارق
بخورد .اما هنر چشمه زاینده است و دولت پاینده و اگر هنرمند از دولت بیفتد غم نباشد
نفس خود دولت است  ،هر جا رود قدر ببیند و بر صدر نشیند و بی هنر لقمه
که هنر در ِ
چیند و سختی بیند.
گلستان سعدی
دیدار هر روزه
صاحبدلی را گفتند :بدین خوبی که آفتاب است نشنیده ایم که کسی او را دوست گرفته
و عشق آورده  .گفت  :سبب آن که هر روز توان دیدن مگر در زمستان که محجوب است
و محبوب.
گلستان سعدی
نصیحت پادشاهان گفتن
ِ
جیب تفکر
اوصاف جمیلش مبالغه می نمودند .سر از
بزرگی را در محفلی همی ستودند و در
ِ
برآورد و گفت  :من آنم که من دانم.
گلستان سعدی
اندرز پدر
یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد و شب خیز بودم  ،شبی در خدمت پدر ،رحمت اهلل علیه،
نشسته بودم و همه شب دیده بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفه ای گرد
ما خفته.
پدر را گفتم از اینان یکی سر بر نمی دارد که دوگانه ای بگزارد .چنان خواب غفلت برده اند
که گویی نخفته اند که مرده اند.
گفت :جانان پدر! تو نیز اگر بخفتی ،به از آن که در پوستین خلق افتی .
گلستان سعدی
سخن انوشیروان درباره بر افتادن دشمن
یکی مژده آورد پیش انوشیروان عادل که  :خدای تعالی فالن دشمنت برداشت.
گفت هیچ شنیدی که مرا فرو گذاشت؟
اگر بمرد عدو ،جای شادمانی نیست که زندگانی ما نیز جاودانی نیست
گلستان سعدی
سخن گفتن در میان سخن دیگری
یکی از حکما شنیدم که می گفت  :هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکند مگر آن کس که
چون دیگری در سخن باشد [همچنان] تمام نگفته  ،سخن آغاز کند
گلستان سعدی
اظهار نظر پارسایی درباره عابدی
حق او به طعنه
حق فالن عابد که دیگران در ِ
یکی از بزرگان پارسایی را گفت :چه گویی در ِ
سخنها گفته اند؟ گفت :بر ظاهرش عیب نمی بینم و در باطنش غیب نمی دانم.
گلستان سعدی
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محبوبترین کارها در نزد خدا کاریست که دوام آن
بیشتر است گرچه اندک باشد.
حضرت محمد (ص)

مقــاوم بـاش
قسمت نهم:

تحقق یک رویا

از ساعت  6صبح تا نزدیکی های  11روز چهارشنبه
چشمم به تلفن و گوشم به صدای زنگش بود.
حوصله هیچ چیز و هیچ کس را نداشتم و فقط
یه خبر خوش می تونست آرومم کنه .لحظات و
دقایق ،تلخ و دیر می گذشتند .اما باالخره از کنار
لحظات سنگین عبور کردیم و حوالی ظهر بود که
من بهترین خبر خوش دنیا را شنیدم .خبر تولد
یه داداش کوچولویی که  13سال ما را چشم انتظار
خودش گذاشته بود .همه می گفتند که کوچولوی
ما خیلی تپل و خوشگله ،اما من تا در کنار خودم
حسش نمی کردم ،نمی تونستم وجودش را باور
کنم.
روز سوم همگی با هم رفتیم بیمارستان .با وجودی
که تعداد مالقات کننده های مامان آنقدر زیاد
بودند که توی اتاق دیگه جا نبود ،ولی من باید اول
مامان را می دیدم تا دلتنگیم بر طرف می شد.
اتاق مامان پر بود از صدای خنده و شادی فامیل.
هر کس به نوعی خوشحالی خودش را نشون می
داد .بعد از یک ربعی که پیش مامان بودم ،بابا اومد
پشت ویلچر را گرفت و گفت« :بریم اتاق نوزادان.
می تونی بچه را از پشت شیشه ببینی ».اون
موقع دلم می خواست به تمام دنیا فخر بفروشم
و بگم من صاحب یه داداش کوچولو شدم .از بین
اون همه تخت کوچولو ،اون هم از پشت شیشه،
درست نمی تونستم نوزادی را ببینم که دلم برای
دیدنش قنج می رفت .خانم پرستار از پشت
شیشه اشاره کرد خواهرش هستی؟ گفتم بله.
گفت بیا پشت اون در .بعد از چند دقیقه در باز
شد و خانم پرستار یه نوزاد تپل و سفید که خیلی
خوشگل و خوردنی بود را گذاشت توی بغلم .پتوی
نازک صورتی رنگی که دورش پیچیده شده بود با
رنگ لپ های سفید مایل به صورتی نوزاد خیلی
هماهنگ بود .آنقدر هول شدم که حتی حواسم
نبود ببوسمش .اصال دلم نمی خواست یک لحظه
هم ازش جدا بشم اما چاره ای نبود و تا دو روز بعد،
مامان و بچه باید بیمارستان می موندند .نورسیده
ما از همه نوزادهای اون بخش خوشگل تر و تپل
تر بود .دکتر این اطمینان را به ما داده بود که بچه
از هر لحاظ سالمه و هیچ مشکلی نداره.
هر روز تعداد زیادی از فامیل و دوست و آشنا
برای تبریک و چشم روشنی به دیدن مامان می
اومدند .حال و هوای خونه به کل عوض شده بود.

هر کسی که این خبر خوش را می شنید از ته دل
خوشحال می شد و خدا را شکر می کرد .از نگاه
کردن به «محمد» سیر نمی شدم .وقتی مامان
محمد کوچولو را کنارم می خوابوند ،چه خواب
بود ،چه بیدار ،فقط دوست داشتم این فرشته
کوچولو را نگاه کنم و از دیدنش لذت ببرم.
وقتی مهسا ،محمد را بغل می گرفت یا روی
پاهاش می گذاشت و خوابش می کرد خیلی دلم
می خواست منم مثل مهسا می تونستم این کارها
را بکنم و از اینکه ادای مامان ها را در بیارم کلی
به خودم ببالم اما متاسفانه دست های من این
قدرت را نداشتند که حتی برای لحظه ای محمد را
در آغوش بگیرم.
از کالس دوم راهنمایی دیگه هیچ وقت نتونستم
سر کالس درس حاضر بشم .برای دو سه تا درس
مشکل چند جلسه معلم خصوصی می گرفتم و
موقع امتحانات می رفتم امتحان می دادم.
زمانی که وارد سنین نوجوونی شدم آراستگی
ظاهرم برام خیلی اهمیت پیدا کرده بود .دوست
داشتم هر کسی که من را می بینه مرتب و زیبا
ببینه تا تصویر خوبی از من در ذهنش ثبت کنه.
حال و هوای خونه با شیرین زبونی ها و شیطنت
های اندک محمد رنگ دیگه ای گرفته بود .توی
همون دوران کودکی آنقدر عاقالنه برخورد می
کرد که درصد زیادی از نگرانی من ،بابت کنار
اومدنش با معلولیتم را برطرف کرده بود .می
دونستم آنقدر دانا هست که هیچ وقت سوالی
نپرسه که در جواب دادن بهش عاجز بشم .محمد
بچه باهوش و با استعدادی بود که هر روز یه
سوال جدید توی کله اش پیدا می شد و دنبال
جواب براش می گشت .هر وقت مامان در جواب
به پرسش های متفاوت محمد کم می آورد ،از من
کمک می گرفت و من سعی می کردم سواالتش را
به بهترین و قابل فهم ترین صورت ممکن جواب
بدم.
محمد  5ساله شده بود و من  18ساله .تب و تاب
نوجوانی ،مثل دخترهای دیگه در من هم خودی
نشون داده بود .همه می گفتن صدای خوبی دارم
و گاهی وقت ها دوستام ازم می خواستند یه
شیطنتی بکنم ولی از اونجایی که از مامان خیلی
حساب می بردم ،دوست نداشتم کاری انجام بدم
که بعدا مورد مواخذه مامان قرار بگیرم.
اواسط فصل زیبا و رنگارنگ بهار بود .مامان برای
کاری رفته بود بیرون و طبق معمول «الهه» و
مهسا پیشم بودند .الهه دختر همسایه مون بود
که اکثر اوقات وقتی تنها بودم می اومد پیشم و به
واسطه این تنهایی ها صمیمیت خاصی بین مون

ایجاد شده بود .مهسا در حال حاضر شدن و رفتن
به مدرسه بود که تلفن زنگ خورد!
_ الو سالم
_ سالم
_ ببخشید خانم می تونم چند لحظه وقت تون
را بگیرم؟
_ نه خیر آقا لطفا مزاحم نشید که از این بچه بازی
ها خیلی بدم میاد.
_ خانم من اصال قصد مزاحمت ندارم .غریبه هم
نیستم .اگر اجازه بدید توضیح میدم.
خیلی دلم می خواست مثل اکثر مواقعی که در
چنین شرایطی قرار می گرفتم ،گوشی را بکوبم
سرجاش و برای خودم درد سر درست نکنم! اما
کسی که اونور خط بود آنقدر مودب و محترم
صحبت می کرد که من خجالت می کشیدم چنین
کار دور از ادبی انجام بدم.
_ آقا من حوصله این کارها را ندارم .اگر شما را می
شناسم که خودتون را معرفی کنید وگرنه گوشی
را قطع کنم؟
_ بله عرض کردم که شما من را می شناسید .پدر
بنده با پدر شما دوست و همکار هستند .شماره
شما را از دفتر تلفن خونه برداشتم .فقط االن
خیلی نمی تونم صحبت کنم اگر اشکال نداره،
مجدد مزاحم بشم .بعدازظهر می تونم مزاحم بشم
و بیشتر براتون توضیح بدم؟
تا اومدم حرفی بزنم صدای بوق ممتد تلفن،
خبر قطع شدن تماس را به گوشم رسوند .حس
کرده بودم که تماس از تلفن عمومی بود و قطع
شدن تماس هم حتما به همون دلیل بود .خیلی
سریع تا قبل از اینکه مهسا بره مدرسه ،جریان را
براشون تعریف کردم .برای اونها هم قضیه جالب
شده بود و از حدس هایی که می زدند برام می
گفتند .نمی دونستم بعدازظهر باز تنها می شدم
که بتونم جواب تلفنش را بدم یا نه؟ نمی دونستم
چی قراره پیش بیاد و اون فرد کی می تونه باشه؟
به خیلی از دوست های بابا که پسر جوون داشتند
فکر کردم اما در مورد هیچکدوم نمی تونستم نظر
قطعی بدم .این تماس مشکوک ،به شدت فکرم را
به خودش مشغول کرده بود .خیلی کنجکاو شده
بودم که زودتر از چند و چون ماجرا سر دربیارم.
یعنی واقعا کار مهمی داشت؟ یا می خواست خبر
مهمی را به گوشم برسونه؟ نمی تونستم فکر کنم
یه تماس معمولی از طرف یک فرد مزاحم باشه.

ادامه دارد...

hamezendegiam@yahoo.com

چنانچه دین دارى و تقواى الهى نمى بود ،هر آینه
سیاستمدارترین افراد بودم ولى دین و تقوا مانع
سیاست بازى مى شود.
امام علی (ع)
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نقد فیلم:

خواب هاي دنباله دار
نام فيلم :خواب هاي دنباله دار
كارگردان :پوران درخشنده
محصول سال :ايران 1389
بازيگران :پانته ا بهرام ،ارميتا مرادي،عليرضا خمسه

ساخته يكي از كارگردانان زن
ايران «پوران درخشنده» است كه
بيشتر زندگي سينمايي خود را
صرف ساختن فيلم هايي با موضوع
معلوالن كرده است.
او با فيلم «رابطه» در سال  65كه
درباره پسري كروالل است اولين
فيلم خود را درباره معلوالن ساخت
و در سال  66با فيلم «پرنده كوچك
خوشبختي» به اوج كارگرداني خود
رسید.
پرنده كوچك خوشبختي داستان
زندگی دختري است كه به علت
ضربه روحي قدرت تكلم خود را از
دست می دهد .
درخشنده در سال  85با فيلم «بچه
هاي ابدي» ستاره هاي سينماي
ايران را به فيلم هاي معلوالن مي

آورد و در سال  89با فيلم «خواب
هاي دنباله دار» رويا هاي دنباله دار
معلوالن را باز گو مي كند.
خالصه داستان
داستان فيلم درباره خواب هاي
دنباله دار ريحانه (آرميتا مرادي)
8ساله است كه در خواب مي بيند
حوادثي براي معلمش پيش مي آيد.
صبح روز بعد با غيبت معلمش
خواب هاي او به واقعيت تبديل مي
شود .ريحانه و اطرافيانش براي پيدا
كردن معلم او دنبال سر نخ هايي در
خواب هايش هستند...
نقدي بر فيلم:
ازهمان ابتداي تيتراژ فيلم و حضور
بازيگران كودك و نوجوان و معرفي

بازيگران با دستخط هاي مدرسه
اي مي توان فهميد كه مخاطب
فيلم ،خانواده و مخصوصا كودكان
و نوجوانان هستند.
كارگردان در اين فيلم مي خواهد
هم به مسائل كودكان و نوجوانان
بپردازد و هم مشكالت اجتماعي
معلوالن را مورد انتقاد قرار دهد
به همين علت مي توان گفت فيلم
از دو بخش تشكيل شده و بيننده
با دو قهرمان در داستان مواجه مي
شود كه كامال با هم متفاوت هستند.
قهرمان اول فيلم ريحانه كودكي
جسور و با نشاط است و با خواب
هايي كه مي بيند كل داستان فيلم
را رقم مي زند و قهرمان دوم «الناز»
كه نوجواني معلول و دوستدار
اجتماع و مدرسه است كه پيام
مستقيم فيلم پوران درخشنده را به
بيننده مي دهد.
هر كدام از اين دو شخصيت موظف
اند نيمي از داستان را براي ما
تعريف كنند و در يك سكانس دو
داستان را به هم پيوند دهند.
هر دو قهرمان داستان از بي توجهي
اطرافيان شان به آنها گله دارند.
ريحانه از بي توجهي مديران و
معلم هايش در مدرسه در رابطه با
روياهاي صادقه اي كه مي بيند و
الناز از ناديده گرفته شدن حقوق
اجتماعي اش و همينطور محروم
شدن از مدرسه و درس خواندن در
كنار دوستانش.
داستان فيلم در ابتدا بسيار جذاب
است به طوري كه بيننده دلش می
خواهد ادامه فيلم را بفهمد و حدس
بزند .دختري كه تمام خواب هايش
به واقعيت تبديل مي شود و معلمي
كه طي حوادثي كه برايش رخ مي
دهد گم مي شود و باز شدن پاي
پليس به ماجرا و ...فضاي فيلم را
كمي جنايي و رمز آلود مي كند و
همين باعث مي شود بيننده جذب
فيلم شود و كارگردان بتواند پيام
هاي فيلم را راحت تر منتقل كند.
در فيلم ،داستان ريحانه بازيچه اي
بود تا شخصيت دوم «الناز» وارد
فيلم شود شخصيتي معلول كه
واكنش هاي او نسبت به اطرافيانش
هميشه در فيلم با اشك و ناله
همراه و بسيار پرخاشجو است اما
در همين پرخاشجويي در درون
وجودش مهرباني های وجود دارد
كه در سكانس هاي پاياني به وضوح
ديده مي شود.
داستان او از زماني شروع مي شود

كه به خاطر معلوليتش از رفتن
به مدرسه محروم مي شود او که
بسيار مدرسه را دوست می دارد در
اتاق اش گچ و تخته دارد و در تمام
فيلم روپوش مدرسه خود را بر تن
کرده و عاشق درس خواندن كنار
بچه هاي هم سن و سال خودش
است.
در حوادثي که منجر به آسیب
دیدن معلم سابقش (معلم گمشده
ريحانه) می شود الناز او را به زير
زمين مي برد و به خاطر عالقه
شديد الناز به معلمش او را در زير
زمين حبس مي كند تا مراقب او
باشد و اتفاقي براي او نيفتد.
پيام پوران درخشنده در داستان
الناز بيان مي شود اعتراضات الناز
به ناديده گرفته شدن حقوقش در
زندگي اجتماعي او يكي از پيام
هاي فيلم است .سكانس هاي پاياني
فيلم هنگامي كه معلم ريحانه ،مي
بيند الناز پاي او را با پارچه اي بسته
است تا خونريزي او كم شود و اينكه
الناز قصد زنداني كردن او را نداشته
متحول مي شود و با پيدا كردن اتاق
الناز وقتي مي بيند در اتاقش گچ و
تخته دارد براي او معلمي مي كند.
سكانسي كه دو داستان ريحانه و
الناز را به هم پيوند مي دهد پيدا
كردن معلم ريحانه از خواب هاي
اوست .هنگامي كه او معلم خود را
مي بيند به درخواست معلمش در
كنار الناز مي نشيند و با او درس
مي خواند در اين سكانس هر دو
پاسخ گله هاي خود را مي گيرند
ريحانه با توجه پليس و مديران به
خواب هاي او و پيدا كردن معلمش
و الناز نشستن بر سر كالس درس
با دوستانش و گرفتن آفرين و نمره
.20
امير حسين سربيشه
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سالم  ،هفتاد حسنه دارد ،شصت و نه حسنه آن،
ازآن سالم کننده و يکي ازآن جوابگو است.
امام حسین (ع)
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ت ادراری و
عفون
ی درمان آن
راه ها

ترین بیماری
�ره
ش�ایع ترین و پر مخاط عفونت ادراری
یکی از
می حرکت�ی،
�ه م�ی تواند
علوالن جس�
های م
رت ع�دم توج
ک�ه در ص�و
و یا به مرگ
ج�ود آورده
اس�ت
فراوانی به و
مش�کالت
عدم رعایت
منجر شود.
�ت و
یل محدودیت در حرک ین استفاده از
ب�ه دل
چن
مسائل بهداش�تی و هم �ت در برخی از
کامل
�ال به این عفون
�ر افراد باالتر
�وند ،خطر ابت
س�بت به دیگ
س
الن حرکتی ،ن
ستفاده کنند
معلو
اید از سوند ا
ب
معلوالنی که
دها را با خود
است.
وند که سون
مجبور می ش
مي ش�ود با
گاهی
ین تکان باعث
�ت دهند و ا
دراري ایجاد
برای درمان
نت مجاري ا
حرک
گیاه
ا خته
عفو
این بیماری
که قرن ها است که از این ری اس�تفاده
انه روز طول
برگش�ت ادرار ،ری از ابتال به
وتیکها روي
س�تگاه ادرا
حدود 2ش�ب
وگی
انواع آنتيبی
رده
جل
اس�ت عفونت های د
ک
که
اکتری ها را
ای
یت
بر
به خوبی رعا
ش�ود.
ميتوان تاثیر
کرد و بدین
و مقابله با
چسبندگی ب
را
دن
تی
�د
ص
ب
داش
کش
ک
شخ
خته
مي
دراری و فیزی
اید موارد به
بیمارانی که
�ت شده را م
�راي درمان
خت دستگاه ا
ب
می شود .آب زغال ا ری به ویژه در
کروبهاي کش
وتیکها را ب
بت به شنا
درا
برند کاهش
می
رد.
تری�ن آنتيبی
به مخاط دس�تگاه ا مزمن رنج می
و نس العات کاملی به دست آو لبها ،مثانه و
ترتی�ب به
ه�ای عفونی
مل کلیهها ،حا
خود اط
انتخاب کرد.
از بیماری
ش�ا
با
گاه
بیماري
س�تگاه ادراري
که این دس�ت
 20روی 150
و از آنجا
د
در س�ال 02
می دهد.
طرفي ادرار
کانادایی که
با اس�تفاه از
مج�راي ادرار اس�ت بط اس�ت و از
یک پژوهش
که
رج از بدن مرت
یط مناسبي
گرفت ،نش�ان می دهد یماری عفونی
ميماند ،مح
محیط خا
یب درمان
زن انجام
�ت یک سال ب
کن
سا
اي جواني که
عتها در مثانه
ند بهاین ترت
بد .برای بهره
پس از گذش
ري در خانمه�
فراهم می ک
س�ا
این گیاه
کاهش می یا
از رایجترین
درا
ش�وند مصرف
هی
انه  500میلی
براي رشد باکتريها دراري یک�ي
درم�ان عفون�ت ا ین بیماري مي
به می�زان قابل توج یاه بای�د روز
اي دس�تگاه ا
(به خصوص
روز است .اگر
ین بار دچار ا
عفونته�
که در خانمها
براي اول
به مدت س�ه
مندی از خ�واص این گ نوشیده شود.
ست
بودن مجراي
ک مناس�ب
 65سال باشد
ريهاي بش�ر ا
ال اخته غلیظ
این نکات را
آنتيبیوتی
�اه
الي
بیما
گرم آب زغ
سوند ادراری
ای معل�ول) به خاطر کوت اگر چه عفونت
ود کند یا سن بیمار با رم�ان  7روز یا
بت درست از
خان�م ه
ري ع
شایعتر است.
دیابت طول د
برای مراق
دهد ولی می
دان نیز باید
ادرار بسیار
بیما م�اران دچ�ار
طراف آن را
دراري در مر
خروجي
می
بی
رعایت کنید:
رخ
در
راه و پوست ا
و
ان
زن
عفونتهاي ا
ری اکثرا در
آنتيبیوتیک
وند و نیز پیشاب
روزانه با آب
بیشتر است.
قل  7روز ب�ا
مجاری ادرا نیز مبتال کند.
س
دن قرار دارد،
به مدت حدا
• خود که س�وند در ب
اند مردان را
با دق�ت و
تو
هنگامی
که بعد از چند
درمان شود.
ون بشویید.
سب
ارد
د
منا
ود
ارد زیادي وج
و صاب
فون�ت ادراري
ی
و سوند را با
مو
ار
انه
يم
س�ف
دچ�ار عالئم ع
نشانههای ب
متا
ج ،پیشابراه
مجددا ف�رد
بار اجابت مزا
درد و سختی
هفت�ه
* پس از هر
عود ميکند.
س
ادرار و درمان
ود و بیماري
ون بشویید.
ای بیماری شامل احسا که ش�ما نیاز
ب�ر کش�ت
ميش
آب و صاب
نش�انه ه
نی
�وارد ع�الوه
ميتوانند فرد
�ر از س�طح
ک�ردن اس�ت حتی زما اس�ت قادر به
در ای�ن م
یماريهایي که
رار را پایینت
در ادرار
کن
رار دارید مم
ب
ست
ود.
اد
ند بررسي ش
ا
جم�عآوری
رار جلوگیری
دیر کمی ادرار
برای دفع اد
* کیس�ه
مناس�ب بهتر نت ادراري کن
پس زدن اد
اینکه تنها مقا
فوری
موکس�ازول،
ستعد به عفو
دهید ت�ا از
ید،
یا
ید
کوتری
دار
اش
کلیهها قرار
درد
را م
ادرار کردن نب
کم یا پش�ت
رانتوئی�ن از
ن،
امی
س�
ش
در
سیپروفلوک
ممکن است
ش�ود اگر شما
ین ونیتروفو
راغ شده اید
شود.
یکاس�
دفع
�ه در عفونت
رز ،تب یا استف
خالی کنید.
عفونت کلیه
جنتامایس�ین ،آم یي هس�تند ک
کیسه ادرار را
ل
ش�ده باش�ند.
مبتال به
با غلظت زیاد
تيبیوتیکها
ساعت یک بار
اج به درمان
ایتان عفونی
جمله آن
رار
* هر 8
ست که احتی
کلی�ه ه
وثر هس�تند زی�را در اد ريه�ا تاثی�ر
ا
عالئم درد و
بی وخیم تری
ادراري م
�ر روي باکت
س�وند یا بروز
مشکل ط
ش�وند و بهت
رت بند آمدن
ترش�ح مي
خت نیس�ت.
صو
فوری دارد.
عویض کنید.
ري خیلي س�
که مقاومت به
* در اید سوند را ت
عفونت ادرا
را مشکوک
ذارند.
رار
عفونت ب
تش�خیص
شد پزشک
ميگ س�اس نتیجه کش�ت اد ميتواند انواع
صي که گفته
شامل بررسي
بته برا
هد پزش�ک
عالئم مشخ
رار
بهترینميد
توانند به فرزندان
ارثی که
ال ه�ا را نش�ان
میدهد.
ري ميکند و با آزمایش اد تشخیص داده
پدرانرار
ستفاده ق
دارو
را مورد ا
کشت ادرار
به بیما
ال است .
صحیح
بدهند ادب و
خویش
تربیتاز زغ
ري از داروها
اس�تفاده
کوپي ادرار و
44
دیگ
های درمان
س�
سالکرو
حضرت علی (ع)
می
دیگر از روش
1390
ماه
بهمن
و
دی
38
و
37
شماره
چهارم
کش�ت ادرار
یکی
ود.
ش�گاه بعد از
ميش ختانه در آزمای
خوش�ب
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آدم صبح
هستيد يا
عصر؟

دکتر

علیرضا مجیدی

«آدم صبح
یا عصر» بودن است.
در جری��ان
یکی از این تحقیقات
 420نفر که آدم صبح
یا عصر بودند،
با اس��تفاده از تست
های سنجش ضریب
هوش��ی مورد
بررسی قرار گرفتند،
بود:
نتیجه تحقیق جالب
بر خالف باور
سنتی
ج
امعه ،آنهایی
که در ساعات عصر،
بهتر هس�
�تند ،ضریب هوشی با
تفاوت شخصیتی
س
التری
ن
حرخ
سبت
یزها
با
و
آدم
صبح
های
دارند!
جغدهای شب:
در جری��ان
یک تحقی��ق جالب د
همین نتیجه
یگ��ر  346دانشآموز
آلمانی ش��
منش��أ بحثه��ا و ت
اس��تا رکت داشتند نخست با
ئوریهای��ی در مورد
ماهیت تواناییهای
استفاده از تستهای
ندارد نوع ریتم شبانه
شناختی آدمی شده ا
روزی
ست.
آنها
مش
خص
شد و بعد
با تس��ت
میگویند «
دیگری به نام ،TCI
تأثیر
س�حرخیز باش تا کا
خل��ق و خوی آنها مورد
آدم صبح یا عصر ب
مروا شوی» ،من هم
مانند بس��
بررسی قرار گرفت.
ش��اید خیلی از ما در ودن بر میزان کارایی:
یاری از ش��ما ای��ن
معل��وم
مح
جمله را ب��اور دارم و
این مورد فکر کرده با
ش��د ک��ه :آنهایی ک�ه
سنات سحرخیزی را ت
و
ش��یم
آدم
جربه
اقع��ا
که
صبح
کرده
آدم
ام.
ک
اما
هس�
صبح
یا
تند،
اگر بخواهیم
وش�اترند و میزان
عصر بودن ،چه می
با خودمان رور
هم
است
��زان
با
کاری
بر
و
تو
ک
شیم،
مشا
انایی
ارایی
و
کدام
ما
رکت بیشتری
در صبح یا عصر
در کاره�ا د
یک از ما اگر نیاز
برخاس
به
تأثیر
ارند،
��تن
در
می
گ
زود
ه
حالی
ذارد؟
نگام
که
از
آن
بستر ند
فرض کنید
هایی که آدم عصر
هس�تند،
اشته باشیم ،مخصوصا
که ش��ما آدم عصر ب
در این روزهای
آدمهای کنجکاوتری
بندی م
اشید و بر اساس زمان
س��رد ،اراده س��حر
هستند که بیشتر
در پی یافتن
خیزی دارد و باز اگر
بده جبور باش��ید هم��ه امت
الزم نباش��د
چیزهای تازه هستند.
حانات خ��ود را صبحها
اول وقت جایی باشیم،
ی��د .در
کدام یک از ما لذت
این صورت آیا پیش
بیدار ماندن
نیا
برای
گ
م��ده
که
فتگو،
م
با
آرزو
شید،
طالعه
کرده
کدام د
ای کاش امتحان
آزاد یا دیدن فیلم
ها
را
س�ته
ع
از
دست می
صرها
رفتار
ب
دهد
ف
و
رگزار
راکن
سر
ش�ی
میشد.
شب میخوابد.
اما فقط عم
دارند ،خالقترند و
این جا
لکرد ذهنی نیس��ت که
برونگراتر هستند؟
س��ت که گاهی م��ا از
یا عصر
تحت تأثیر آدم صبح
خو
بودن
دمان
می
قرار
پرس
می
��یم ،آیا
سحرخیزی آنچنان
گیرد ،عملکرد بدنی و
که
ق
ور
از
زشی
دیمی
این
ها
هم
امر
گفته
اند ،همیشه چیز
مس��تثنی نیس��ت .در
خوبی است
همچنین بر اساس تح
یا
این
نه!
قیقی
مورد
که
یک
ت
روی
حقیق
 367دانشآموزی
جالب انجام شده است:
انجام گرفت
در این نو
معلوم شد که آنهایی
بیدار ش��تار قصد داریم سحر
در ای��ن ت
که آدم عصر هستند،
برونگراتر و
خیزها را با جغدهای
حقیق بازیکنان لیگ
ش��ب
خالقترند ،در حالی که
بیس ب��ال آمریکا به دو
ها ،از چند جنبه مورد
هس�
دس��ته که آدم صبح
آنهایی که آدم صبح
بررس��ی و مقایس��ه
قرار دهیم.
یا عصر بودند ،تقسیم
�تند ،رفتار فراکنش��ی یا
vity
شدند.
شد
acti
که
معلوم
عم
pro
دارند و
بیش��تری
لکرد آنها از لحاظ میزان
در مقایسه با آدمهای
موفقیت در پرتابها
عصر خوشبینترند.
تح��ت تأثیر زمان
proactivity
سحرخیزها
یعنی اینکه کس��ی
باهوشترند یا دیر
مس��ا بقه
در کار و زندگی ،در
مقابل وض
بهخوابروندهها؟
جالب ا
عیتها و مش��کالت،
بی
ش��تر
در س��ت که بدانید پژوهش
کن
شگر
وا
باشد تا
های روانشناسی جالبی
کنشدهنده و بتواند
طی س��ال
با
ها
در
پیش
مورد
بینی
و
ریتم
طرحریزی کارها،
های شبانهروزی ما
سر
صورت
رشته
گرفته
امور
را
اس
در
��ت.
دست بگیرد.
خیلی از ما اصطالحا
آدمه��ای صبح
خب! شما آدم
هس��تیم ،یعن��ی تمرکز
صبح هستید یا عصر؟
و ب��ازده کاری و ح
ت��ی رفتارم��ان در
صب��ح بهتر از
عصر اس��ت ،بعضیها
ه��م البته ع
صرها ب��ه مراتب در
وض
عیت بهتری هستند.
یکی از نکاتی که در این
پژوهشه��ای مورد
بررس��ی ق��رار
گرفته است،
رابطه بین
هوش و

52

دی تالش خردمن
آزا
حادثه هاست.

دانۀ آدمی در

جستجوی علت
هربرت مارکوزه

قرار می
در ت گیرد .البته به س��بب کم
بودن تعداد کسانی که
حقیق ش
رکت داده شده بودند،
این تحقیق از لحاظ
آماری معتبر
نی
س��ت
اما
می
تواند
به ما نشان بدهند که
میتوان چنین
تفاوت عملکردی را
در آینده اثبات کرد.
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بهمن ماه 1390
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دگی ذهنی ،بیماری
مادر زادی ،عقب مان
نقایص متعدد
های عصبی مزمن
عضالنی ،بیماری
های عصبی –
در بلوغ ،اختالل در
بهام تناسلی و اختالل
پیش رونده ،ا
شکل و قیافه غیر
ختالالت متابولیک،
رشد و نانیسم ،ا
حاملگی در سنین
و سقط های مکرر،
عقیمی
کسب اطمینان از
طبیعی  ،سال ،ازدواج فامیلی،
باالتر از 35
اری ژنتیکی شایع در
جین برای یک بیم
ناقل نبودن زو
یلی ).. ،اشاره کرد.
عیت (تاالسمی  ،هموف
جم
که برای مشاوره
بسیاری از افرادی
یش های مختلف
 تجربهکنند ،دادن آزما
مراجعه می
ردی را بررسی می
آزمایش ها چه موا
است این
رای بررسی سالمت
کنند؟
اول آزمایش هایی ب
* در مرحله
بیماری های کلیوی
انواع کم خونی و
زوجین مانند
منی زوجین نسبت
همچنین وضعیت ای
انجام می شود
قابل پیشگیری و
های عفونی شایع
به بعضی بیماری
سطح ایمنی زن
شود به طور مثال
مهم بررسی می
شده و اگر ایمنی
وجه به اینکه از
جیده
سن
به بیماری سرخجه
آزمایش ها با ت
واکسیناسیون به مراکز
نسبت
 آیا انجام اینهاجمی استفاده
نداشته باشد برای
هاجمی و غیر ت
مناسب وجود
کلماتی مانند ت
مشخص می شوند.
شتی معرفی می شود.
دقیق پزشک
بارداری ها بیشتر
آزمایش های اولیه
خطرناک است؟
بهدا
از
گروه
دو
می ،همانطور که
یص این بیماری در
یری از جواب این
کردید
ردار باالی  35سال،
آزمایشات غیر تهاج
تشخ
البته با بهره گ
های ژنتیکی مهم
گیرد اول بانوان با
* در ارتباط با
موال خطری متوجه
تعدادی از بیماری
باید مد نظر قرار
ارتباط مستقیم با
می توان به وجود
مشخص است ،مع
خونی تاالسمی و
تالل کروموزومی،
از اسم آن ها
های تهاجمی مثل
کم
ودن
چون بروز این اخ
المت مانند ناقل ب
خانواده هایی است
شود ولی روش
در مرحله بعدی در
و بدون ع
دارد و دیگری در
بارداری نمی
راتی از جمله سقط
شدید زوج پی برد
سن باالی مادر
سندرم داون دارند.
مال عوارض و خط
اختالالت باروری
مده در آزمایشات
یک فرزند مبتال به
آمینوسنتز ،احت
هر گونه اختالل ع
که سابقه تولد
الیی ندارند با کمک
صورت پیدا کردن
در شجره فامیلی
جنین وجود دارد.
که ریسک خطر با
مهم
جود بیماری های
در دوران بارداری و
در گروهی
اولیه و یا و
نی ،ناهنجاری های
گری غیر تهاجمی
تشخیص اینکه
ماندگی های ذه
آزمایشات غربال
تا حد زیادی وجود
این آزمایشات و
مثل انواع عقب
رثی و  ...آزمایشات
 لطفا از اهمیت مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و بارداری و در دورانتوان
 بعد از انجامست ،چه می توان
دی ،ناشنوایی های ا
انجام سونوگرافی جنینی می هایی که ریسک خطر
به سندم داون ا
متعدد و مادر زا
و
شت
بارداری بگویید .
ک
انند
داری
م
اری
جنین مبتال
اری را رد کرد .در بار
یکی مربوط به هر بیم
درم داون دارند ،می
این بیم
اختصاصی ژنت
یکی مربوط به انواع
* به طور کلی بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج است تا در
ابتالی جنین به سن
سی های ذکر شده،
ژنت
رد؟
یش
ک
آزما
رای
سنتز
بررسی کروموزومی،
باالتری ب
تهاجمی مثل آمینو
دلیل برای انجام برر
از ناشنوایی های
منصرف
ازدواج
از
را
ها
زوج
بتوان
ازدواج
برای
باال
خطر
ریسک
صورت وجود
گری
میزان استرس و
ضی
رین
غربال
آزمایش مولکولی بع
* بهت
وش های
و انجام آزمایشات
المت جنین و کاهش
تاالسمی و
کرد با این حال در هر زمانی می توان اقدام به مشاوره ژنتیک کرد البته در
توان از ر داری از مایع جنینی
س
یص سندرم داون
خواست می شود.
(کشیدن مق
یا عدم وجود این
اطمینان از ست در صورت تشخ
ارثی در
مشاوره پیش از بارداری با رسم شجره فامیلی و گرفتن اطالعات دقیق از خانواده
بررسی قطعی وجود
نگرانی والدین ا
چنین جنین هایی
روی آن) برای
وش قطعی شناسایی
جازه سقط قانونی به
ور؟ آزمایشی برای
دو طرف می توان ریسک بارداری پر خطر را برای آن خانواده تعیین کرد تا
ومی استفاده کرد ر
در کشور ما ا
سندرم داون چط
اختالل کروموز
ومی سلولی است
 کودکانیو بررسی کروموز
زوجین با دید بازتری برای بارداری اقدام کنند همچنین با انجام آزمایش های
داده نمی شود.
اری وجود دارد؟
این سندرم کشت
در ساختار ژنتیکی
تشخیص این بیم
کند ذهنی اطفال و
اولیه قبل از بارداری می توان هم از وجود بعضی بیماری های ژنتیکی نهفته در
یک کروموزوم اضافه
امل
ها چقدر است؟
داون شایع ترین ع
این بیماران
جام این آزمایش
زمی در انسان است
* سندرم
زوجین مطلع شد و هم از سالمت و آمادگی آن ها برای بارداری سالم اطمینان
 هزینه انو افزایش تدریجی
رین اختالل کرومو
لول های خود دارند.
ابت نبودن قیمت ها
ت
شده
س
چشم ها به نژاد
شناخته
پیدا کرد و در صورت وجود هر گونه اختالل یا بیماری در زوجین مداخالت
* با توجه به ث
هزینه ها را دقیقا
وصا
خص
م
ری،
یص سندرم داون
دلیل شباهت ظاه
آزمایشی ،نمی توان
مت باال) بیماری را
به
درمانی مناسب انجام داد .در زمان بارداری نیز عالوه بر اقدامات اولیه در هر
مان برای تشخ
هزینه های
یش غیر تهاجمی
های مورب به س
 بهترین زبه طور کلی آزما
مغولی (چشم
یات ظاهری مشابه
ی بارداری است؟
مشاوره ژنتیک می توان با انجام تست های غربالگری از وضعیت سالمت جنین
محاسبه کرد ولی
موال کمتر از100
می نامند خصوص
چندمین هفته
جمی (آزمایش خون
یایی سرم مادر مع
مونگولیسم نیز
ولد ،قابل تشخیص
غربالگری غیر تها
نیز تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد.
غربالگری بیوشیم
منیوسنتز معموال بین
ت
از
بعد
این افراد بالفاصله
* زمان بررسی
بارداری مخصوصا
ست ولی آزمایش آ
ومی بدن ،صورت گرد
در اکثر
رافی جنین) ماه سوم
هزار تومان ا
مثال شل بودن عم
مادر و سونوگ
داری است و برای
تومان هزینه دارد.
طور
دامه
است .به
سمت باال و خارج ا
داری تا هفته  20بار
 400تا  500هزار
 با این توضیح دقیقا چه کسانی به مشاوره ژنتیک نیاز دارند؟به
که
بار
شمی
از هفته 14
نتز) نیز بهترین زمان
و صاف ،شکاف چ
چک ،قاعده بینی فرو
تهاجمی (آمینوس
* به طور کلی در هر عارضه ای که احتمال ژنتیکی بودن آن وجود داشته باشد
نفیسه قدوسی
وش های گرد و کو
انجام غربالگری
پیدا کرده ،گ
باال ،دهان کوچک،
 16بارداری است.
مشاوره ژنتیک ضروری است هم چنین با مشاوره دقیق می توان معلوم کرد آیا
های بینی کمی سر
هفته ی  14تا
رفته ،سوراخ
دهان بیرون آمده،
بیماری مورد نظر ارثی است یا خیر.
معمول و غالبا از
زبان بزرگتر از
نشانه های متعدد
شکم بر آمده ،عالئم و
گردن کوتاه،
دارند که با معاینه
 لطفا ازعلل متداول برای مشاوره برایمان بگویید .این سندرم وجود
دیگری نیز در
* از علت های مهم ژنتیک می توان به نگرانی از تکرار یک بیماری فامیلی،

مشاوره ژنتيک برای يک زندگی سالم
سال ها پیش وقتی کودکی معلول در خانواده ای به دنیا می آمد ،غریبه و آشنا،
دوست و فامیل ،آه می کشیدند و آهسته می گفتند یعنی پدر و مادر این بچه چه
گناهی کرده اند که این طفل معصوم معلول شده ؟ و پدر و مادر سال ها از غم
داشتن چنین فرزندی غصه می خوردند و یکدیگر را مقصر می دانستند.
در آن سال ها بهترین کار ممکن مخفی کردن فرزندشان در خانه و فراموش
کردن وجود کودکی نیازمند حمایت بود .بعد دوباره می نشستند و برای داشتن
کودکی سالم دست به توبه و مناجات بر می داشتند و گاهی متاسفانه برای بار
دیگر صاحب کودکی با معلولیت کودک اول می شدند بی خبر از اینکه معلولیت
فرزندانشان ،نه به خاطر گناه کار بودن یا مقصر بودن یکی از آن ها ،بلکه به خاطر
یک ژن معیوب است.
یک قرن پیش دانشمندان به نتایج جالبی رسیدند .آن ها توانستند علمی را به
وجود آورند که امروزه نقش مهمی را در زندگی انسان ها بر عهده دارد .علمی که
می تواند از تولد کودکی با نقص مادرزادی جلوگیری کند و اجازه ی تولد دو کودک
معلول در یک خانواده را نمی دهد.
در قرن حاضر پزشکانی هستند که می توانند قبل از ازدواج یا پیش از بارداری
با مشاوره و هم فکری با زوجین بهترین نتیجه ها را حاصل کنند .امروزه بسیاری
از زوج ها تنها با تکیه بر نتیجه آزمایش خونی که برای همه الزامی است ،برای
آینده خود و کودکانی که قرار است به دنیا بیاورند ،تصمیم گیری نمی کنند ولی
شاید هنوز خانواده هایی باشند که به اهمیت مشاوره با پزشکان ژنتیک پی نبرده
یا مسئله مشاوره ژنتیک هنوز برایشان مبهم باشد.
شاید همین موضوع بهانه ای شد تا با «دکتر فرشیده سمیعی» مشاوره ژنتیک
گفتگو کنیم.
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تربیت کودک را

باید بی
ست سال پیش از
تول
دش آغاز کرد.
ناپلئون
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آدم صبح
هستید یا
آدم عصر؟

میگویند «س�حرخیز باش تا کامروا شوی» ،من هم
مانند بس��یاری از ش��ما ای��ن جمله را ب��اور دارم و
محسنات سحرخیزی را تجربه کردهام .اما اگر بخواهیم
با خودمان روراست باشیم ،کدام یک از ما اگر نیاز به
برخاس��تن زود هنگام از بستر نداشته باشیم ،مخصوصا
در این روزهای س��رد ،اراده س��حرخیزی دارد و باز اگر
الزم نباش��د اول وقت جایی باشیم ،کدام یک از ما لذت
بیدار ماندن برای گفتگو ،مطالعه آزاد یا دیدن فیلم را از
دست میدهد و سر شب میخوابد.
این جاس��ت که گاهی م��ا از خودمان میپرس��یم ،آیا
سحرخیزی آنچنان که قدیمی ها گفتهاند ،همیشه چیز
خوبی است یا نه!
در این نوش��تار قصد داریم سحرخیزها را با جغدهای
بیدار ش��بها ،از چند جنبه مورد بررس��ی و مقایس��ه
قراردهیم.
سحرخیزها باهوشترند یا دیر بهخوابروندهها؟
جالب اس��ت که بدانید پژوهشهای روانشناسی جالبی
در طی سالها در مورد ریتمهای شبانهروزی ما صورت
گرفته اس��ت .خیلی از م��ا اصطالحا آدمهای
صبح هس��تیم ،یعنی تمرکز و ب��ازده کاری
و حت��ی رفتارمان در صب��ح بهتر از عصر
اس��ت ،بعضیها ه��م البت��ه عصرها به
مراتب در وضعیت بهتری هستند.
یک��ی از نکات��ی ک��ه در ای��ن
پژوهشهای مورد بررس��ی
قرار گرفته است ،رابطه
بین ه��وش و «آدم
صبح ی��ا عصر»
بودن است.
در جریان
یکی از
ا ی��ن

تربیت كودك را باید بیست سال پیش از
تولدش آغاز كرد.
ناپلئون

دکتر علیرضا مجیدی
تحقیق��ات  ۴۲۰نف��ر ک��ه آدم صبح یا عص��ر بودند ،با
اس��تفاده از تس��تهای س��نجش ضریب هوشی مورد
بررسی قرار گرفتند ،نتیجه تحقیق جالب بود:
بر خالف باور سنتی جامعه ،آنهایی که در ساعات عصر،
بهتر هس��تند ،ضریب هوشی باالتری نسبت با آدمهای
صبح دارند!
همین نتیجه منش��أ بحثه��ا و تئوریهای��ی در مورد
ماهیت تواناییهای شناختی آدمی شده است.
تأثیر آدم صبح یا عصر بودن بر میزان کارایی:
ش��اید خیلی از ما در این مورد فکر کرده باش��یم که
واقع��ا آدم صبح یا عصر بودن ،چه می��زان بر توانایی و
کارایی ما در صبح یا عصر تأثیر میگذارد؟
فرض کنید که ش��ما آدم عصر باشید و بر اساس زمان
بندی مجبور باش��ید هم��ه امتحانات خ��ود را صبحها
بدهی��د .در این صورت آیا پیش نیام��ده که آرزو کرده
باشید ،ای کاش امتحانها عصرها برگزار میشد.
اما فقط عملکرد ذهنی نیس��ت که تحت تأثیر آدم صبح
یا عصر بودن قرار میگیرد ،عملکرد بدنی و ورزشی هم
از این امر مس��تثنی نیس��ت .در این مورد یک تحقیق
جالب انجام شده است:
در ای��ن تحقیق بازیکنان لیگ بیس ب��ال آمریکا به دو
دس��ته که آدم صبح یا عصر بودند ،تقسیم شدند .معلوم
شد که عملکرد آنها از لحاظ میزان موفقیت در پرتابها
تحت تأثیر زمان مس��ابقه قرار میگیرد .البته به س��بب
کم بودن تعداد کسانی که در تحقیق شرکت داده شده

بودن��د ،این تحقی��ق از لحاظ آماری معتبر نیس��ت اما
میتواند به ما نش��ان بدهند ک��ه میتوان چنین تفاوت
عملکردی را در آینده اثبات کرد.
تفاوت شخصیتی سحرخیزها و جغدهای شب:
در جری��ان یک تحقی��ق جالب دیگ��ر  ۳۴۶دانشآموز
آلمانی ش��رکت داشتند نخست با استفاده از تستهای
اس��تاندارد نوع ریتم شبانهروزی آنها مشخص شد و بعد
با تس��ت دیگری به نام  ،TCIخل��ق و خوی آنها مورد
بررسی قرار گرفت.
معل��وم ش��د ک��ه :آنهایی ک�ه آدم صبح هس�تند،
کوش�اترند و میزان همکاری و مشارکت بیشتری
در کاره�ا دارند ،در حالی که آنهایی که آدم عصر
هس�تند ،آدمهای کنجکاوتری هستند که بیشتر
در پی یافتن چیزهای تازه هستند.
کدام دس�ته رفتار فراکنش�ی دارند ،خالقترند و
برونگراتر هستند؟
همچنین بر اساس تحقیقی که روی  ۳۶۷دانشآموزی
انجام گرفت معلوم شد که آنهایی که آدم عصر هستند،
برونگراتر و خالقترند ،در حالی که آنهایی که آدم صبح
هس��تند ،رفتار فراکنش��ی یا  proactivityبیش��تری
دارند و در مقایسه با آدمهای عصر خوشبینترند.
 proactivityیعنی اینکه کس��ی در کار و زندگی ،در
مقابل وضعیتها و مش��کالت ،بیش��تر کنشگر باشد تا
واکنشدهنده و بتواند با پیش بینی و طرحریزی کارها،
سر رشته امور را در دست بگیرد.
خب! شما آدم صبح هستید یا عصر؟

بدترین پاداش یك استاد این است كه شاگردانش
تا ابد در حال شاگردی وی باقی بمانند.
نیچه
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حسین طارمیان
محدود ضایعه نخاعی

ش��اید بارها جمالتی ب��ا این مضمون که انس��ان از آین��ده خود خبر
ن��دارد و ممکن اس��ت زندگی اش دگرگون ش��ود را ش��نیده باش��ید
ام��ا معم��وال از این گ��وش ش��نیده و از آن گوش به در ک��رده ایم.
ام��ا برای بعضی ه��ا مثل من این جم�لات در زندگ��ی روزمره اتفاق
افت��اده و حادثه به س��راغم آمده و خداوند نعمت س�لامتی را به ازای
دادن نعم��ات دیگ��ر از من گرفته اس��ت و این ش��د س��ر آغاز مرگ
دوره اول و تول��د دوره دوم زندگ��ی م��ن .ضایعات نخاع��ی در کل به
آس��یب های مختلف نخاع گفته می ش��ود ،نخاع در س��تون فقرات به
س��ه قس��مت گردنی ،س��ینه ای و لگنی تقسیم می ش��ود و جراحت
در ه��ر قس��مت اث��رات مختلفی دارد البته له ش��دن ی��ا قطع کامل
نخ��اع هم م��ی تواند معلولیت ه��ای متفاوتی ایجاد کند .اما گذش��ته
از ای��ن کنار آم��دن با این نوع معلولیت مهمترین بخش ماجرا اس��ت.
در زندگی ش��خصی م��ن رفتارهای خانواده به خصوص پدرم بس��یار
موث��ر ب��ود او هیچوقت به من امیدواری عب��ث و بیهوده نمی داد و در
گفت��ه ها و رفتارش ط��وری عمل می کرد که من این واقعیت را قبول
کنم و با آن مواجه ش��ده و همراه ش��وم و در کنار خانواده و دوستان
بس��یار خوبم که هیچ گاه به من مانند یک موجود هیچ کاره و بیهوده
نگاه نکردند و همیش��ه با قبول کمتر ش��دن توانمندی جسمی من مرا
به تالش بیش��تر برای ادامه تحصیل و  ...تش��ویق می کردند با روحیه
باال بتوانم زندگی خود را در این مرحله از زندگی به خوبی پیش ببرم.
از نظر روحی برای یک فرد معلول مهمترین مسئله قبول صورت مسئله
و پاک نکردن آن است و در مراحل بعدی باید به دنبال راه حل های این
مسئله بود و قبول کرد که هیچ انسانی نمی تواند به تنهایی ،تمامی
نیازهای خود را برطرف کند چرا که انس��ان موجودی است اجتماعی
و ب��ه همین دلیل در داد و س��تد های همیش��گی و روزمره با دیگران
اس��ت به عنوان مثال محبت می دهد و مهربانی دریافت می کند،
احترام می دهد برای گرفت��ن احترام ،کمک می دهد تا کمک بگیرد.
اما از نظر جسمی اولین و مهمترین قدم ،جمع آوری اطالعات البته نه از
پزشکان بلکه از اشخاصی است که این معلولیت را دارند .انجام ورزش های
آبی و آب درمانی و فیزیوتراپی و کاردرمانی مهمترین اقداماتی است که
می تواند از پیش��رفت معلولیت در ی��ک فرد ضایعه نخاعی جلوگیری
کند چرا که عوارضی مانند استخوان سازی در مفصل ها و تحلیل رفتن
ماهیچ��ه ه��ا و حتی تبدیل ماهیچه ها به بافت های س��خت و محکم
و اس��تخوانی و یا مهمتر از همه ی اینها دچار ش��دن به زخم بستر ،از
مهمترین معضالت معلوالن ضایعه نخاعی است که می توان این عوارض
را به وسیله راه حل های باال کمتر کرد .اما شاید بدترین عارضه برای
یک ضایعه نخاعی زخم بستر باشد که در کنار راه حل های دیگر باید از
تشک های مخصوص ( تخم مرغی) استفاده کرد و در موقع نشستن یا
خوابیدن تغییر وضعیت داد باید توجه داشت که به محض تغییر رنگ
محل های تماس با زمین آن ها را با الکل یا روغن زیتون ماساژ داد و با
پرهیز از پوش��یدن لباس های ضخیم نیز از زخم بستر جلوگیری کرد.
هر ش��خص به تنهایی بهتر از هر کس��ی می تواند مش��کالت خود را
شناسایی کرده و برای آن ها راه حل پیدا کند.من معتقدم که خداوند
ب��ه اندازه توان هر کس به او س��ختی می دهد و هر مش��کلی (از نظر
م��ا) که خداوند به ما عطا می کند در صورت درک آن ،نعمتی اس��ت
ک��ه پنجره جدیدی را برای س��عادت و زندگی بهتر ب��از خواهد کرد.
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برای تربیت اراده بهترین زمان ایام جوانی است.
فیثاغورث

معرفی معلولیتها
لنگش کودکان را جدی بگیرد

پرتس یا سیاه شدن
سر استخوان ران
بیماری پرتس نوعی نکروز یا سیاه شدن سر استخوان
ران در لگن بچه ها است که مهمترین مشخصه این
بیماری اختالل موقت در خون رسانی سر استخوان
ران در ناحیه لگن در دوران کودکی است.
این بیماری بیشتر در سنین  4-10سالگی دیده می
شود و شیوع آن در پسر ها  5برابر دخترها است نام
کامل این بیماری لگ کالو پرتس Legg-Calve-
 Perthesاست.
همانطور که گفته شد مشخصه اصلی این بیماری قطع
شدن خون رسانی به سر استخوان ران است اما چرا این
خون رسانی مختل می شود به درستی مشخص نیست
ولی این اختالل در بیشتر اوقات گذرا است و بعد از
مدتی خون رسانی مجددا ً برقرار می شود.
در ابتدا شدت این بیماری کم است اما بتدریج پیشرفت
کرده و عالئم بیمار بیشتر می شود .بعد از مدتی بیماری
فروکش می کند و عالئم بیماری هم کم می شود .این
زمان از چند ماه تا حتی دو سال هم ممکن است ادامه
داشته باشد  .پس بیماری چه با درمان و چه بدون
درمان ابتدا سیر پیشرونده ای داشته و سپس فعالیت
آن خودبخود متوقف می شود.
ممکن است خون رسانی به تمام نقاط سر استخوان
قطع شود و یا گاهی فقط قسمتی از سر استخوان ران
خون رسانی خود را از دست بدهد که در این موارد
شدت بیماری کمتر است.
در بسیاری از اوقات دوره  1-2ساله بیماری حتی بدون
اینکه بیمار یا والدین او متوجه بیماری شوند طی شده
و خوب می شود ولی در تعدادی از بیماران در همین
مدتی که سر استخوان ران دچار کاهش خون رسانی
است ممکن است آثار جبران ناپذیری به وجود بیاورد.
وقتی خون رسانی به سر استخوان ران مختل می شود
استخوان سختی خود را از دست داده و به اصطالح نرم
می شود و وارد شدن وزن تنه به این استخوان نرم
شده موجب می شود که شکل سر استخوان ران و حتی
گردن استخوان ران به تدریج تغییر کند و حالت گرد و
کروی خود را از دست بدهد و اکثر مشکالتی که برای
بیمار به وجود می آید به علت همین تغییر شکل است.
بعد از مدتی که از فعالیت بیماری گذشت ،عروق خونی
مجددا ً رشد کرده و به سر ران می رسند .در نتیجه
بیماری متوقف می شود .با برگشت خون رسانی به
استخوان سختی آن مجددا ً به حالت اولیه برمی گردد
ولی شکل آن به حالت کروی اولیه برنمی گردد.
سر استخوان ران که شکل کروی خود را از دست
داده است دیگر نمی تواند به راحتی در درون حفره
استابولوم حرکت کند در نتیجه به تدریج و با گذشت
چند سال حرکت مفصل محدود شده و عضالت ران
الغر شده و لنگش بوجود می آید و در نهایت مفصل
تخریب شده و دچار استئوآرتریت یا آرتروز می شود.

تمام کوشش هایی که پزشک معالج در درمان این
بیماری انجام می دهد به این خاطر است که بعد از
اینکه بیماری فروکش کرد سر فِمور (استخوان ران)
تغییر شکلی پیدا نکرده باشد یا این تغییر شکل حداقل
باشد.
این بیماری در دختران کمتر دیده می شود ولی اگر
دیده شود بسیار وسیع تر بوده و با آسیب بیشتر به سر
ران همراه است و نتیجه درمان به خوبی نتایج درمان
در پسران نیست.

شود تا دامنه حرکتی مفصل بهتر شود .به این صورت
که بچه به پشت می خوابد و زانوها را خم کرده ،در
حالی که کف هر دو پا روی زمین است .والدین او
زانوهایش را با کف دست می گیرند .بچه سعی می کند
بصورت فعال زانوهایش را به هم نزدیک کرده و از هم
دور کند و والدین او سعی می کنند در این حرکات به
او کمک کنند.
در روش دیگر ،بچه به پشت می خوابد و پاهایش را
صاف و مستقیم روی زمین نگه می دارد و سعی می
کند کل اندام پایینی خود را به داخل و خارج بچرخاند.
اگر دامنه حرکتی مفصل ران کم شود یا رادیوگرافی
ساده یا ام آر آی عالئمی از پیشرفت بیماری را نشان
دهند ،ممکن است پزشک معالج تصمیم به گچ گیری
بیمار بگیرد .در این روش تنه و اندام های پایینی بیمار
توسط گچ در وضعیتی قرار می گیرند که پاها از هم
باز باشند .به این نوع گچ گیری ،گچ اسپیکا یا اسپایکا
 Spica castمی گویند .این وضعیت موجب حمایت
بیشتر سر استخوان ران شده و برای بیمار مفید است.
گچ گیری معموالً در اطاق عمل انجام می شود و پزشک
معالج برای اینکه بتواند پاها را بیشتر از هم باز کند (و
سر استخوان ران را بیشتر در داخل حفره استابولوم قرار
دهد) ممکن است با یک عمل جراحی کوچک عضله
کشاله ران را بلندتر کند .معموالً گچ  4-6هفته باقی
مانده و بعد از خارج کردن آن نرمش های الزم برای
افزایش دامنه حرکات انجام شده و ادامه می یابد.
روش دیگر درمان استفاده از بریس مخصوصی است که
با بستن آن در ناحیه لگن ،ران های بیمار از هم فاصله
می گیرند هدف از این درمان این است که با دور شدن
ران ها از یکدیگر ،سر استخوان ران بهتر در داخل حفره
استابولوم قرار بگیرد .با قرار گرفتن بهتر سر استخوان
ران در حفره استابولوم ،شکل کروی این حفره بهتر می
تواند از سر استخوان ران محافظت کند و احتمال تغییر
شکل سر استخوان ران کمتر می شود.

درمان

درمان جراحی بیماری پرتس

گرچه شیوع بیماری پرتس در دختران کمتر از پسران
است ولی در صورت وقوع بیماری در یک دختر ،معموالً
شدت آسیب و تخریب بیشتر است .در بچه های کم
سن و سال ( سنین حدود  2-6سال) که در رادیوگرافی
اولیه ،تغییرات شدید نیست؛ درمان معموالً فقط به
صورت تحت نظر داشتن بیمار است.

گاهی اوقات برای درمان بیمار نیاز به عمل جراحی
وجود دارد در حین جراحی معموال استخوان ران در
قسمت باالیی آن شکسته شده و در وضعیت جدیدی
توسط پالک دوباره در کنار یکدیگر قرار می گیرد تا
حتی االمکان از تغییر شکل آن جلوگیری شود.
گاهی اوقات الزم می شود توسط عمل جراحی دیگری
حفره استابولوم گودتر شود تا سر فِمور (استخوان ران)
که به علت بیماری بزرگتر شده است بطور کامل در
درون حفره استابولوم قرار گیرد.
بعد از هر کدام از اعمال جراحی ذکر شده گچ گیری
مطابق روش توضیح داده شده در قبل انجام می شود.
بعد از درآوردن گچ ،مجددا فیزیوتراپی برای بدست
آوردن حرکات مناسب مفصل ران نیاز است.

عالئم بیماری پرتس
بیماری معموال با لنگش شروع می شود معموال نزدیکان
بچه هستند که متوجه می شوند وی در حین راه رفتن
می لنگد و خود بچه متوجه آن نمی شود.
گاهی بچه از درد مالیمی در ناحیه لگن یا کشاله ران یا
ران و یا حتی زانو احساس ناراحتی می کند پس در هر
بچه ای که از درد زانو ناراحت است پزشک معالج باید
به فکر این بیماری هم باشد .این ناراحتی ها چند هفته
یا چند ماه طول می کشند درد در موقعی که مفصل
ران حرکت میکند بیشتر است پس شدت درد با فعالیت
بدنی بیشتر و در موقع استراحت کمتر می شود.
این عالئم در طی چند ماه بتدریج ایجاد شده و تشدید
می شوند .سپس با کاهش فعالیت بیماری ،التهاب و
درد کم کم از بین می رود .گاهی حتی لنگش هم
خوب می شود.
تشخیص بیماری پرتس
تشخیص این بیماری معموال توسط رادیوگرافی ساده
انجام می شود و در سیر بیماری معموالً عکس برداری
های متعددی برای مشخص شدن وضعیت پیشرفت
بیماری از بیمار به عمل می آید.

درمان غیر جراحی بیماری پرتس
در درمان غیر جراحی معموالً از داروهای ضد التهاب
مثل بروفن به مدت چند ماه برای کاهش التهاب مفصل
استفاده می شود .ممکن است الزم باشد تا بیمار برای
مدتی از عصای زیر بغل استفاده کند .در مواردی که
بچه به علت کاهش دامنه حرکتی مفصل ،دچار لنگش
شده است ،ممکن است دوره کوتاهی استراحت و
کشش اندام و یا یک دوره فیزیوتراپی مفید باشد .در
فیزیوتراپی حرکات ساده ای به کودک آموزش داده می

دکتر مهرداد منصوری
متخصص جراحی استخوان و مفاصل
ارتوپد -فوق تخصص بیماری های لگن

تولد چیزی غیر از آغاز مرگ نیست .
ادوارد یانک
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عفونت ادراری
و راه های درمان آن
یکی از ش�ایع ترین و پر مخاط�ره ترین بیماری
های معلوالن جس�می حرکت�ی ،عفونت ادراری
اس�ت ک�ه در ص�ورت ع�دم توج�ه م�ی تواند
مش�کالت فراوانی به وج�ود آورده و یا به مرگ
منجر شود.
ب�ه دلیل محدودیت در حرک�ت و عدم رعایت
کامل مسائل بهداش�تی و همچنین استفاده از
س�وند ،خطر ابتلا به این عفون�ت در برخی از
معلوالن حرکتی ،نس�بت به دیگ�ر افراد باالتر
است .معلوالنی که باید از سوند استفاده کنند
گاهی مجبور می شوند که سوندها را با خود
حرك�ت دهند و اين تكان باعث مي ش�ود با
برگش�ت ادرار ،عفونت مجاري ادراري ايجاد
ش�ود .برای جلوگیری از ابتال به این بیماری
باید موارد بهداشتی را به خوبی رعایت کرده
و نسبت به شناخت دستگاه ادراری و فیزیک بدن
خود اطالعات کاملی به دست آورد.
دس�تگاه ادراري ش�امل كليهها ،حالبها ،مثانه و
مج�راي ادرار اس�ت و از آنجا كه اين دس�تگاه با
محيط خارج از بدن مرتبط اس�ت و از طرفي ادرار
س�اعتها در مثانه ساكن ميماند ،محيط مناسبي
براي رشد باكتريها فراهم می کند بهاين ترتيب
عفونته�اي دس�تگاه ادراري يك�ي از رايجترين
بيماريهاي بش�ر است كه در خانمها (به خصوص
خان�م های معل�ول) به خاطر كوت�اه بودن مجراي
خروجي ادرار بسيار شايعتر است .اگر چه عفونت
مجاری ادراری اکثرا در زنان رخ می دهد ولی می
تواند مردان را نیز مبتال کند.

نشانههای بيماری
نش�انه های بیماری شامل احساس درد و سختی
در ادرار ک�ردن اس�ت حتی زمانی که ش�ما نیاز
فوری برای دفع ادرار دارید ممکن اس�ت قادر به
ادرار کردن نباشید یا اینکه تنها مقادیر کمی ادرار
دفع ش�ود اگر شما در شکم یا پش�ت درد دارید،
مبتال به لرز ،تب یا استفراغ شده اید ممکن است
کلی�ه هایتان عفونی ش�ده باش�ند .عفونت کلیه
مشکل طبی وخیم تری است که احتیاج به درمان
فوری دارد.
تش�خيص عفونت ادراري خيلي س�خت نيس�ت.
عالئم مشخصي كه گفته شد پزشك را مشكوك
به بيماري ميكند و با آزمايش ادرار شامل بررسي
ميكروس�كوپي ادرار و كشت ادرار تشخيص داده
ميشود.
خوشبختانه در آزمايشگاه بعد از كشت ادرار

ك�ه حدود 2ش�بانه روز ط�ول ميكش�د ميتوان
تاثي�ر ان�واع آنتيبيوتيكه�ا روي ميكروبهاي
كشت شده را مشخص كرد و بدين ترتيب بهترين
آنتيبيوتيكه�ا را ب�راي درمان بيم�اري انتخاب
كرد.

درمان
درم�ان عفون�ت ادراري در خانمه�اي جواني كه
براي اولين بار دچار اين بيماري ميش�وند مصرف
آنتيبيوتيك مناس�ب به مدت س�ه روز است .اگر
بيماري عود كند يا سن بيمار باالي  65سال باشد
و در بيم�اران دچ�ار ديابت طول درم�ان  7روز يا
بيشتر است .عفونتهاي ادراري در مردان نيز بايد
با دق�ت و به مدت حداقل  7روز ب�ا آنتيبيوتيك
مناسب درمان شود.
متاس�فانه موارد زيادي وجود دارد كه بعد از چند
هفت�ه مجددا ف�رد دچ�ار عالئم عفون�ت ادراري
ميشود و بيماري عود ميكند.
در اي�ن م�وارد علاوه ب�ر كش�ت ادرار و درمان
مناس�ب بهتر است بيماريهايي كه ميتوانند فرد
را مستعد به عفونت ادراري كنند بررسي شود.
كوتريموكس�ازول،
سيپروفلوكس�امين،
جنتامايس�ين ،آميكاس�ين ونيتروفورانتوئي�ن از
جمله آنتيبيوتيكهايي هس�تند ك�ه در عفونت
ادراري موثر هس�تند زي�را در ادرار با غلظت زياد
ترش�ح ميش�وند و بهت�ر روي باكتريه�ا تاثي�ر
ميگذارند.
البته براس�اس نتيجه كش�ت ادرار كه مقاومت به
داروه�ا را نش�ان ميدهد پزش�ك ميتواند انواع
ديگري از داروها را مورد استفاده قرار دهد.

یکی دیگر از روش های درمان استفاده از زغال
اخته اس�ت که قرن ها اس�ت که از این گیاه برای
درم�ان و مقابله ب�ا عفونت های دس�تگاه ادراری
اس�تفاده می ش�ود .آب زغال اخته چس�بندگی
باکتری ها را به مخاط دس�تگاه ادراری به ویژه در
بیماران�ی که از بیماری های عفونی مزمن رنج می
برند کاهش می دهد.
یک پژوهش کانادایی که در س�ال  2002روی 150
زن انجام گرفت ،نش�ان می دهد که با اس�تفاه از
این گیاه پس از گذش�ت یک سال بیماری عفونی
به می�زان قابل توجهی کاهش می یابد .برای بهره
مندی از خ�واص این گیاه بای�د روزانه  500میلی
گرم آب زغال اخته غلیظ نوشیده شود.
برای مراقبت درست از سوند ادراری این نکات را
رعایت کنید:
• خود سوند و نیز پیشابراه و پوست اطراف آن را
هنگامی که س�وند در بدن قرار دارد ،روزانه با آب
و صابون بشویید.
* پس از هر بار اجابت مزاج ،پیشابراه و سوند را با
آب و صابون بشویید.
* کیس�ه جم�عآوری ادرار را پایینت�ر از س�طح
کلیهها قرار دهید ت�ا از پسزدن ادرار جلوگیری
شود.
* هر  8ساعت یک بار کیسه ادرار را خالی کنید.
* در صورت بندآمدن س�وند یا بروز عالئم درد و
عفونت باید سوند را تعویض کنید.
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هدف نهایی آموزش و پرورش ،آموختن طریقه صحیح
استفاده از اوقات فراغت است.
ارسطو

مغز انسان به تنقالت معتاد می شود
نتایج یک تحقیق جدید نشان داده است که مصرف تنقالت و هله هوله
خوری به اندازه مواد مخدر و هروئین اعتیادآور است .محققان دریافته
اند یک رژیم غذایی حاوی برگرها ،چیپس ها ،سوسیس ها و شیرینی ها

آیا کودک شما خوب می بیند؟
برخی از بچه ها با بینایی ناقص یا کامال نابینا به دنیا می آیند .علل
شایع نقص بینایی عبارتند از :ناهنجاری های مغزی ،آسیب چشم
ها به دلیل عفونت ،آسیب هنگام تولد ،کمبود شدید اکسیژن
(هیپوکسی) و بیماری های ژنتیکی که چشم یا اعصاب چشمی
مرتبط با مرکز بینایی در مغز را تحت تاثیر قرار می دهند.
هرچند بخش مهمی از معاینه اولیه هر نوزاد بررسی هر گونه نقص
بینایی است ،اما زیاد پیش می آید مواردی که این نقص ها در طول
ماه های اول شیرخوارگی تشخیص داده نشوند .اغلب این مشکالت
بعدها توسط خود والدین کشف می شوند ،آنها متوجه می شوند که
بچه به شکل غیر معمول دست و پا چلفتی است.
برای اینکه بفهمید آیا بینایی بچه شما سالم و در محدوده طبیعی
است یا نه می توانید چند عالمت مرتبط با تکامل بینایی را در او
بررسی کنید .
وقتی بچه شما به سن  4تا  6هفتگی می رسد ،آزمون زیر را بر روی
او انجام دهید :صورت خود را در فاصله  20اینچی ( 50سانتی متری)
بچه بیاورید ،با این کار باید خنده بر لب کودکتان نقش ببندد.
وقتی کودک  3ماهه شد ،بایستی بتواند یک اسباب بازی را مقابل
صورتش تکان می خورد با چشمانش دنبال کند ،در ضمن باید تالش
کند خود را به اسباب بازی یا جغجغه برساند .یک بچه در این سن
می تواند اشیایی را در فاصله حداقل چند پایی (چند وجبی) ببیند.
هنگامی که کودک شما  4ماهه می شود قابلیت های بینایی او قدرت
تشخیص رنگ ها ،منطبق کردن خود با فواصل مختلف ،دیدن یک
تصویر به جای دوتا ،درک عمق و خو گرفتن با تصاویر متحرک
تقریبا به اندازه یک فرد بالغ هستند .چنانچه گمان می کنید تکامل
بینایی فرزندتان به کندی صورت می گیرد ،با پزشک او مشورت
کنید.

مغز را به گونه ای برنامه ریزی می کند که وابستگی آن را به مواد غذایی
حاوی نمک ،شیرینی و چربی زیاد افزایش می دهد و این وابستگی در حد
اعتیاد به مواد مخدر است.
به مرور زمان و با گذشت سال ها دنبال کردن این نوع رژیم غذایی سبب
ایجاد شادی کاذب در مصرف کنندگان می شود و در نتیجه فرد به این
نوع مواد غذایی معتاد می شود.
دکتر «پاول کنی» متخصص اعصاب در امریکا تحقیقات جدیدی را انجام
داده که نشان می دهد خوردن مواد غذایی پرچرب و قندی چقدر برای
سالمت ما خطرناک است.
دکتر «کنی» می گوید« :مهم ترین نکته ای که در مورد این نوع غذاها
وجود دارد و نگران کننده است این است که کنترل خود را در برابر آنها
از دست می دهید چرا که اعتیادآور هستند».
محققان در این پژوهش برای اولین بار با استناد به مدارک علمی دریافتند
واکنش مغز در برابر مصرف تنقالت و هله هوله ها درست شبیه به واکنش
آن در برابر مواد مخدر است.
محققان تاکید کردند این کامل ترین مدرک علمی است که نشان می دهد
چاقی و اعتیاد به مواد مخدر پایه های نوروبیولوژیک مشترکی دارند و این
امر راه را برای مقابله با چاقی به شیوه ای متفاوت و موثر هموار می سازد.

فهمیدن ،همیشه بهتر از آموختن است.
لوبون

چهار غذای مفید برای دهان و دندان
هنگامی که مسواک در دسترس شما نیست یا امکان استفاده از آن را
ندارید میتوانید به کمک برخی مواد غذایی دهان و دندان خود را پاک
کنید .برخی مواد غذایی چسبناک یا قندی به باکتریهای موجود در
دهان کمک میکنند تا اسید درست کرده و سبب پوسیدگی دندانها
شوند در عوض برخی مواد غذایی میتوانند مانع این موضوع شوند.
نباید فراموش کنیم که هیچ چیز بهتر از مسواک زدن و نخ کشیدن 20
دقیقه بعد از صرف غذا نیست اما اگر نتوانستید میتوانید به مواد غذایی
زیر برای پاکیزه کردن دهانتان تکیه کنید.
سیب ،هویج و کرفس :الزم است بدانید برخی سبزیجات مانند
سبزیجات نام برده به دلیل آنکه نیاز به جویدن زیاد دارند سبب ترشح
بزاق شده و دهان را تمیز میکنند .شما میتوانید از انواع سبزیجات برای
پاکیزه کردن دهانتان کمک بگیرید البته توجه داشته باشید میوههای
اسیدی را انتخاب نکنید زیرا مصرف آنها بین دو وعده میتواند به مینای
دندانها آسیب وارد کند.
پنیر یا شیر :اسید موجود در مواد غذایی میتواند به مینای دندانها

آسیب برساند این درحالی است که بسیاری از مواد لبنی اسیدی بودن
محیط دهان را خنثی میکنند .نوشیدن یک لیوان شیر یا خوردن یک
تکه پنیر نه تنها گرسنگی را رفع میکند بلکه قند موجود در آنها سبب
پوسیدگی دندانها هم نمیشود.
پیاز خام :میتوانید همراه با غذای خود یک تکه پیاز بخورید .تحقیقات
انجام شده توسط پژوهشگران دانشگاه کره نشان داده است پیاز خام
ترکیبات آنتیباکتریال قوی دارد و میتواند  4نوع از باکتریهای مسبب
بروز پوسیدگیهای دندانی و بیماریهای لثه را نابود کند.
آب  :شستن دهان با آب خود میتواند سبب پاکیزگی دهان شود زمانی
که شما در دهان خود آب میگردانید در واقع باکتریها را شسته و به
بیرون میریزید .اگر میخواهید وزن کم کنید  ،نوشیدن آب راهحل
خوبی است .توصیه میکنیم بین وعدههای غذایی یک یا دو لیوان آب
بنوشید تا دهانتان پاکیزه و معدهتان پر شود.
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شادترین خانوادهها صاحب دو دختر هستند
بسیاری از خانوادهها عالقه دارند یک پسر و یک دختر داشته باشند اما تحقیقات نشان میدهد
بهترین حالت برای برقراری آرامش در خانواده داشتن دو دختر است.
در این یافته که باعث تعجب بسیاری از والدین شده محققان متوجه شدند دو فرزند دختر با
احتمال کمتری با یکدیگر به مشکل برمیخورند ،با یکدیگر رفتار بهتری دارند و به ندرت والدین
خود را آزار میدهند.
دانشمندان ادعا کردند فرزندان دختر راحتتر با هم کنار میآیند ،توجه بیشتری به یکدیگر دارند
و اعتماد بیشتری به والدین خود دارند.
اما بیشتر شدن تعداد دختران نه تنها شرایط را بهتر نمیکند ،بلکه ممکن است به فاجعه
بیانجامد.
تحقیقات نشان میدهد خانوادههایی که دارای  4فرزند دختر هستند مشکالت بیشتری برای
کنترل دعواها و مشکالت بین اعضای خانواده دارند.

محققان مطالعاتی را روی هزاران پدر و مادر که دارای فرزندان زیر  16سال بودند انجام دادند تا
به بهترین ترکیب فرزندان برای رسیدن به آرامش در خانواده پی ببرند .بنابر نتایج این مطالعات،
میزان شادی و رضایت از زندگی در بین خانوادههایی که دارای دو دختر هستند بیشترین میزان
است و توضیح دلیل آن چندان هم مشکل نیست .فرزندان دختر بیشتر در انجام کارهای خانه
همکاری میکنند و رفتار بهتری با خود و دیگر اعضای خانواده دارند اما بر عکس پدر و مادرهایی
که دارای چهار فرزند دختر هستند به طور متوسط باید هر روز  4دعوای خانگی را حل و فصل
کنند.

کدو جز میوه های مفید است که تمام قسمت
هایش مورد استفاده قرار می گیرد و شامل
ترکبیاتی مانند :پروتئین ،ویتامین ،B2,A,B1
چربی ،قند ،کلسیم ،آهن است.
کدو ملین است و این خاصیت باعث می شود که
برای رفع اختالالت کلیه و مثانه بسیار مفید باشد.
کدو غذایی فوق العاده برای معده های ضعیف
و همچنین مناسب برای کسانی است که دوره
نقاهت را می گذرانند.
ابن سینا پزشک مشهور کدو را برای رفع سردرد
و رفع بی خوابی و درمان خستگی اعصاب تجویز
می کرده زیرا کدو قوای جسمی و روحی را
تجدید می کند و موجب استحکام بافت های
بدن می شود و به علت دارا بودن ویتامین های

زیاد برای ناراحتی قلبی مفید است.
مصرف آن سینه را نرم کرده و اخالط و سرفه را
آسان می کند .تخم کدو طبیعت سرد دارد و خوردن
مغز خام آن درمان کننده سوزش ادرار ،زخم معده،
خشونت سینه ،خونریزی ریه و زخم های روده ،اخالط
خونی و تسکین سرفه است.
اگر پوست کدوی خام را روی سوختگی های پوستی
بگذارید پوست نرم شده و در نتیجه پوست آسیب دیده
را ترمیم می کند و همچنین سوخته پوست کدو در بند
آوردن خونریزی بسیار موثر است و درپایان اگر کدو
حلوایی پخته و گرم را بر روی پوست صورت بمالید و
نیم ساعت صبر کنید در صورت مداومت بر این عمل
رنگ چهره را باز می کند و صورت شما براق و زیبا
می شود.

50
44

سال چهارم  -شماره  37و  - 38دی و بهمن ماه 1390

گر به خطا رفتی ،از برگشتن واهمه نداشته باش.
کنفوسیوس

آمده ایم شعار بدهیم .مگر کجای شعار دادن بد است .اصال شعار می دهیم
تا روزی به مفهوم آن شعار برسیم .می خواهیم آنقدر تکرار کنیم که ملکه
ذهنمان شود .تا شاید باور کنیم آنطور که می گویند ناتوان نیستیم.

نگو نمی توانم
هر کسی در زندگی اش به چیزهایی افتخار می کند و وقتی می خواهد در
موردشان صحبت کند ،می گوید شانس آوردم .مثال من همیشه می گویم
شانس آوردم که در خانواده ای کتاب خوان به دنیا آمدم و بهترین هدیه ای
که می توانستم بگیرم همین کتاب بود .مادرم به شدت مخالف بازی کردن
م��ا در کوچه ب��ود .آن زمان ها هم که خبری از بازی های کامپیوتری نبود
و تازه وسیله ای به نام کومودور کشف شده بود که آن هم برای برادرمان
بود تا برنامه نویسی کند و از این شکل های در هم رفته و پیچاپیچ بسازد.
پ��س فقط می ماند تنهایی خاله بازی کردن و کتاب خواندن و همان طور
که گفتم چون من در خانواده ای دوستدار کتاب به دنیا آمده بودم ،دور و
برم کمدهایی بود پر از کتاب های جالب برای خواندن.
یک��ی از محب��وب ترین ای��ن کتاب ها که هنوز هم بعد از بیس��ت و اندی
س��ال در خاطرم مانده و صد البته تاثی��ر غیر قابل انکاری بر زندگی ام نیز
داش��ته ،کتاب مصور «نگو نمی توانم» نوش��ته «محمدرضا سرشار» است،
که داس��تان بچه ای بود که وقتی می خواست نقاشی بکشد و کار جدیدی
یاد بگیرد ،می گفت نمی توانم!
گذشته از داس��تان آموزنده ،اسمی که این کتاب دارد بیشتر شبیه به یک
ش��عار است .در تمام این سال ها هر وقت در شرایط سختی قرار گرفتم یا
کاری بای��د انج��ام می دادم که به نظرم بیش از توان��م بوده یاد عنوان این
کتاب می افتادم و به خودم می گفتم :نگو نمی توانم .اما در این سال هایی
که «پیک توانایی» شدم ،خانواده ای پیدا کردم که بیشتر از هر نمونه ای
مفهوم نگو نمی توانم را برایم عینی و قابل لمس ساخته اند.
اینجا برای انجام هر کاری نتوانس��تن مفهومی ندارد .آدم های اینجا آنقدر
می توانند که گاهی حس حسودی را در من تقویت می کنند .

جاناتان مرغ دریایی
ش��اید داس��تان «جاناتان مرغ دریایی» نوشته «ریچارد باخ» را خوانده باشید .نمی خواهم کتاب معرفی کنم یا
در مورد افکاری که این نویسنده در پس نوشتن این کتاب داشته بگویم .بگذریم از اینکه جایزه ی نوبل را هم
از آن خود کرده .مس��ئله ی مهمی که پش��ت این کتاب اس��ت ،تجربه ی نویسنده ی آن در چاپ شاهکار خود
است .می دانید چند بار تالش کرده و به چند ناشر مراجعه کرده تا باالخره موفق شده ،کتابش را چاپ کند؟
این کارها اراده ای به بزرگی کوه می خواهد و اعصاب فوالدین .به نظر شما این مرد چند بار نه شنید و چند بار
توی ذوقش خورد؟ چند نفر به خاطر کتابی که نوشته مسخره اش کردند؟ و چند بار مجبور شد از ناشری که
هیچ نمی فهمید تقاضا کند کتابش را چاپ کند؟ ولی ریچارد دلسرد نشد که نشد  .اصال نباید دلسرد می شد
چون به خودش ایمان داش��ت به داس��تانی که نوشته بود اعتقاد داشت اینطوری می فهمیم که آن مرغ دریایی
که با صبر و تمرین زیاد باالخره می تواند در پرواز موفق ش��ود و در زندگی اش پیش��رفت کند یک ش��خصیت
پوشالی نبوده که با قلم یک مرد معمولی روی کاغذ آمده باشد.
می توانیم باور کنیم که در یکی از س��واحل دور میان هزاران مرغ دریایی که مش��غول ش��کار ماهی و خوردن
خ��ورده نان های لنج های ماهی گیری هس��تند ،جاناتانی در اف��ق و در فاصله  1500متری دریا در حال اوج
گرفتن و فرود آمدن اس��ت .بعد امیدوار می ش��ویم که در زیر هزاران نگاهی که به ما می گویند نمی توانیم و
کاری که می کنیم بیهوده است و با قوانین طبیعی بشری در تضاد است ،می توانیم یک انسان کامل باشیم .می
توانیم به سوی کمال پرواز کنیم و از سد مشکالت مان بگذریم .شاید شما همان نویسنده مشهوری باشید که
قرار اس��ت جایزه ی نوبل زندگی را از آن خود کند .تنها کاری که باید انجام دهید این اس��ت که قلم را بردارید
و داستانی بنویسید که بتواند نام یک شاهکار را از آن خود کند.
نفیسه قدوسی

در برنامه درسی نباید چیزی گنجانده شود،
مگر اینكه در آینده به كار آید.
تافلر

کتاب خواندن یعنی ایجاد عالقه کردن

چرا کودکان نابینا به کتابخوانی
عالقه ندارند ؟

در وبالگ مادر سپید که نویسنده آن مادر یک روشندل است،
مطالب جالبی را در مورد نابینایان ،مسائل و مشکالتی که در زندگی
آن ها به وجود می آید و روش بر خورد و حل مسئله ای که این
مادر با مشکالت فرزند خود دارد را می توانید بخوانید .یکی از
خوانندگان این وبالگ سوال جالبی را مطرح کرده و در مورد بی
عالقگی کودکان نابینا نسبت به کتابخوانی پرسیده و از این مادر
سپید همفکری خواسته .شاید برای شما هم جالب باشد که جواب
این سوال را بدانید و از روش هایی را که می توان برای ایجاد عالقه
در کودکان نابینا به کتاب خوانی به کار برد ،مطلع شوید.
سوال  :من روانشناس هستم و  ۳۳سال دارم .خودم هم دچار مشکل
بینایی هستم و برایم حل مشکل دیگر همنوعانم بسیار اهمیت دارد.
اخیرا ً فرصت آشنایی با چند کودک نابینا و خانواده هایشان پیش
آمده است ،که دغدغه آنها عدم تمایل فرزندان هشت و نه ساله
شان به مطالعه غیر درسی ،مث ً
ال خواندن کتاب داستان است .البته
آنها دوست دارند که داستان برایشان خوانده شود تا اینکه خودشان
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یک کتاب بریل را مطالعه کنند .من فکر کردم چون شما با
مادران دیگر در ارتباط هستید شاید بتوانید به من کمک کنید
تا متوجه شوم آیا این مشکل در میان کودکان نابینا عمومیت
دارد و یا خاص است؟ این مسئله برای من مهم است چون می
خواهم در رفع این مشکل کاری انجام دهم.
پاسخ :سالم بانو .این مشکل را من هم داشتم .از حسن
پرسیدم چرا دوست نداشتی در آن سن کتاب بخوانی ؟
جواب داد  :برای اینکه برایم سخت بود بریل بخوانم و بعضی از
کلمات جدید و تازه بود و من خسته می شدم .
کالس اول و دوم فرصت زیادی نیست که بچه ها بتوانند به
کتاب خوانی بپردازند .
خوب این جواب حسن بود.
من هم همین فرضیه را دارم فکر می کنم بچه ها از خواندن
بریل خسته می شوند و از آنجا که سرعت خواندنشان پایین
است خیلی زود دلسرد می شوند .
البته این موضوع عمومیت ندارد .یادم هست که دختران هم
سن و سال حسن در فاصله تعطیالت تابستانی کالس اول تا
دوم از کتاب خانه کتاب بریل امانت گرفته و می خواندند.
حسن بریل آموزی پایه ای اش درست نبود و به طور ناقص
یاد گرفته بود اما به کالس های باالتر که رفت نیاز به خواندن
دروس باعث شد به کتاب خواندن بیشترعالقه نشان بدهد .
ممکن است که بچه های مد نظر شما هم به صورت پایه ای
بریل آموزی نشده باشند .
یک مطلب دیگر هم هست شما خودتان تا حدی درد آشنا
هستید و می توانید بهتر درک کنید .در کتاب خوانی ایجاد
انگیزه اهمیت دارد .اگر بچه های بینا از کالس اول یا شاید
هم زودتر به خواندن عالقه نشان می دهند به خاطر خواندن
چند خط کج و به شکل حروف نیست بلکه ایجاد عالقه در
سنین خردسالی با تصویرهای کتاب صورت گرفته و بچه با
خواندن میتواند ارتباط تصاویر را رمز گشایی کند و همین
امر مشوق او برای خواندن است .متاسفانه بچه های نابینا در
دوران خردسالی با کتاب بریل و دانستن اهمیت خواندن کتاب
بریل آشنا نشده اند .پس خیلی طبیعی است که واکنش این
چنینی نشان بدهند .
اصرار شما برای خواندن هم کمکی به این بچه ها نمی کند به
نظر بنده لجبازی به بار خواهد آورد .چون بچه های نابینا که
تا قبل از دوره مدرسه کتاب ندیدند نیازی به خواندن در خود
احساس نمی کردند اگر در سال های اولیه سواد آموزی به
صورت جبر یا تشویق غیرمنطقی و زیاده از حد برای خواندن
قرار بگیرند ممکن است واکنش منفی نشان دهند .
به نظرم کتاب خواندن والدین با صدای بلند برای این دوره
سنی فعالیت خوبی است که می تواند آن ها را به خواندن
کتاب های بریل عالقمند کند .کتاب های داستان بریل را که
تهیه می کنید حتما نمونه بینایی آن را هم داشته باشید .
قسمت ابتدایی کتاب را بخوانید و در اوج هیجان داستان
کتاب را نیمه تمام بگذارید و به بهانه اینکه من دیگه خسته
شدم ،تشنه شدم و یا  ..و بعد کتاب بریل را در اختیارشان
بگذارید و بدون اینکه امر به خواندن کنید بگذارید مدتی
با نوشته ها ی بریل سرگرم باشند .اگر سئوالی درباره متن
نپرسیدند که تنهایشان بگذارید ،بدانید آن ها نیاز به فرصت
و زمان بیشتری دارند .ولی اگر درباره متن سئوال پرسیدند،
تبریک می گویم شما موفق شدید.
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بهترین ارثی كه پدران می توانند به فرزندان
خویش بدهند ادب و تربیت صحیح است.
حضرت علی (ع)

مشاوره ژنتیک برای یک زندگی سالم
سال ها پیش وقتی کودکی معلول در خانواده ای به دنیا می آمد ،غریبه و آشنا،
دوست و فامیل ،آه می کشیدند و آهسته می گفتند یعنی پدر و مادر این بچه چه
گناهی کرده اند که این طفل معصوم معلول شده ؟ و پدر و مادر سال ها از غم
داشتن چنین فرزندی غصه می خوردند و یکدیگر را مقصر می دانستند.
در آن سال ها بهترین کار ممکن مخفی کردن فرزندشان در خانه و فراموش
کردن وجود کودکی نیازمند حمایت بود .بعد دوباره می نشستند و برای داشتن
کودکی سالم دست به توبه و مناجات بر می داشتند و گاهی متاسفانه برای بار
دیگر صاحب کودکی با معلولیت کودک اول می شدند بی خبر از اینکه معلولیت
فرزندانشان ،نه به خاطر گناه کار بودن یا مقصر بودن یکی از آن ها ،بلکه به خاطر
یک ژن معیوب است.
یک قرن پیش دانشمندان به نتایج جالبی رسیدند .آن ها توانستند علمی را به
وجود آورند که امروزه نقش مهمی را در زندگی انسان ها بر عهده دارد .علمی که
می تواند از تولد کودکی با نقص مادرزادی جلوگیری کند و اجازه ی تولد دو کودک
معلول در یک خانواده را نمی دهد.
در قرن حاضر پزشکانی هستند که می توانند قبل از ازدواج یا پیش از بارداری
با مشاوره و هم فکری با زوجین بهترین نتیجه ها را حاصل کنند .امروزه بسیاری
از زوج ها تنها با تکیه بر نتیجه آزمایش خونی که برای همه الزامی است ،برای
آینده خود و کودکانی که قرار است به دنیا بیاورند ،تصمیم گیری نمی کنند ولی
شاید هنوز خانواده هایی باشند که به اهمیت مشاوره با پزشکان ژنتیک پی نبرده
یا مسئله مشاوره ژنتیک هنوز برایشان مبهم باشد.
شاید همین موضوع بهانه ای شد تا با «دکتر فرشیده سمیعی» مشاوره ژنتیک
گفتگو کنیم.

 لطفا از اهمیت مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج و بارداری و در دورانبارداری بگویید .
* به طور کلی بهترین زمان انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج است تا در
صورت وجود ریسک خطر باال برای ازدواج بتوان زوج ها را از ازدواج منصرف
کرد با این حال در هر زمانی می توان اقدام به مشاوره ژنتیک کرد البته در
مشاوره پیش از بارداری با رسم شجره فامیلی و گرفتن اطالعات دقیق از خانواده
دو طرف می توان ریسک بارداری پر خطر را برای آن خانواده تعیین کرد تا
زوجین با دید بازتری برای بارداری اقدام کنند همچنین با انجام آزمایش های
اولیه قبل از بارداری می توان هم از وجود بعضی بیماری های ژنتیکی نهفته در
زوجین مطلع شد و هم از سالمت و آمادگی آن ها برای بارداری سالم اطمینان
پیدا کرد و در صورت وجود هر گونه اختالل یا بیماری در زوجین مداخالت
درمانی مناسب انجام داد .در زمان بارداری نیز عالوه بر اقدامات اولیه در هر
مشاوره ژنتیک می توان با انجام تست های غربالگری از وضعیت سالمت جنین
نیز تا حد زیادی اطمینان حاصل کرد.
 با این توضیح دقیقا چه کسانی به مشاوره ژنتیک نیاز دارند؟* به طور کلی در هر عارضه ای که احتمال ژنتیکی بودن آن وجود داشته باشد
مشاوره ژنتیک ضروری است هم چنین با مشاوره دقیق می توان معلوم کرد آیا
بیماری مورد نظر ارثی است یا خیر.
 لطفا ازعلل متداول برای مشاوره برایمان بگویید .* از علت های مهم ژنتیک می توان به نگرانی از تکرار یک بیماری فامیلی،

آزادی تالش خردمندانۀ آدمی در جستجوی
علت حادثه هاست.
هربرت مارکوزه
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نقایص متعدد مادر زادی ،عقب ماندگی ذهنی ،بیماری
های عصبی – عضالنی ،بیماری های عصبی مزمن
پیش رونده ،ابهام تناسلی و اختالل در بلوغ ،اختالل
در رشد و نانیسم ،اختالالت متابولیک ،شکل و قیافه
غیرطبیعی  ،عقیمی و سقط های مکرر ،حاملگی در
سنین باالتر از  35سال ،ازدواج فامیلی ،کسب اطمینان
از ناقل نبودن زوجین برای یک بیماری ژنتیکی شایع
در جمعیت (تاالسمی  ،هموفیلی و )..اشاره کرد.
 تجربه بسیاری از افرادی که برای مشاورهمراجعه می کنند ،دادن آزمایش های مختلف
است این آزمایش ها چه مواردی را بررسی می
کنند؟
* در مرحله اول آزمایش هایی برای بررسی سالمت
زوجین مانند انواع کم خونی و بیماری های کلیوی
انجام می شود همچنین وضعیت ایمنی زوجین نسبت
به بعضی بیماری های عفونی شایع قابل پیشگیری و
مهم بررسی می شود به طور مثال سطح ایمنی زن
نسبت به بیماری سرخجه سنجیده شده و اگر ایمنی
مناسب وجود نداشته باشد برای واکسیناسیون به مراکز
بهداشتی معرفی می شود.
البته با بهره گیری از جواب این آزمایش های اولیه
می توان به وجود تعدادی از بیماری های ژنتیکی مهم
و بدون عالمت مانند ناقل بودن کم خونی تاالسمی و
اختالالت باروری شدید زوج پی برد در مرحله بعدی در
صورت پیدا کردن هر گونه اختالل عمده در آزمایشات
اولیه و یا وجود بیماری های مهم در شجره فامیلی
مثل انواع عقب ماندگی های ذهنی ،ناهنجاری های
متعدد و مادر زادی ،ناشنوایی های ارثی و  ...آزمایشات
اختصاصی ژنتیکی مربوط به هر بیماری مانند کشت و
بررسی کروموزومی ،آزمایش ژنتیکی مربوط به انواع
تاالسمی و آزمایش مولکولی بعضی از ناشنوایی های
ارثی در خواست می شود.
 کودکانی سندرم داون چطور؟ آزمایشی برایتشخیص این بیماری وجود دارد؟
* سندرم داون شایع ترین عامل کند ذهنی اطفال
و شناخته شده ترین اختالل کروموزومی در انسان
است به دلیل شباهت ظاهری ،مخصوصا چشم ها به
نژاد مغولی (چشم های مورب به سمت باال) بیماری
را منگولیسم نیز می نامند خصوصیات ظاهری مشابه
در اکثر این افراد بالفاصله بعد از تولد ،قابل تشخیص
است .به طور مثال شل بودن عمومی بدن ،صورت گرد
و صاف ،شکاف چشمی که به سمت باال و خارج ادامه
پیدا کرده ،گوش های گرد و کوچک ،قاعده بینی فرو
رفته ،سوراخ های بینی کمی سر باال ،دهان کوچک،
زبان بزرگتر از معمول و غالبا از دهان بیرون آمده،
گردن کوتاه ،شکم بر آمده ،عالئم و نشانه های متعدد
دیگری نیز در این سندرم وجود دارند که با معاینه

دقیق پزشک مشخص می شوند.
تشخیص این بیماری در دو گروه از بارداری ها بیشتر
باید مد نظر قرار گیرد اول بانوان باردار باالی  35سال،
چون بروز این اختالل کروموزومی ،ارتباط مستقیم با
سن باالی مادر دارد و دیگری در خانواده هایی است
که سابقه تولد یک فرزند مبتال به سندرم داون دارند.
در گروهی که ریسک خطر باالیی ندارند با کمک
آزمایشات غربالگری غیر تهاجمی در دوران بارداری و
انجام سونوگرافی جنینی می توان تا حد زیادی وجود
این بیماری را رد کرد .در بارداری هایی که ریسک خطر
باالتری برای ابتالی جنین به سندرم داون دارند ،می
توان از روش های غربالگری تهاجمی مثل آمینوسنتز
(کشیدن مقداری از مایع جنینی و انجام آزمایشات
روی آن) برای بررسی قطعی وجود یا عدم وجود این
اختالل کروموزومی استفاده کرد روش قطعی شناسایی
این سندرم کشت و بررسی کروموزومی سلولی است
این بیماران یک کروموزوم اضافه در ساختار ژنتیکی
سلول های خود دارند.
 بهترین زمان برای تشخیص سندرم داونچندمین هفته بارداری است؟
* زمان بررسی غربالگری غیر تهاجمی (آزمایش خون
مادر و سونوگرافی جنین) ماه سوم بارداری مخصوصا
از هفته  14بارداری تا هفته  20بارداری است و برای
انجام غربالگری تهاجمی (آمینوسنتز) نیز بهترین زمان
هفته ی  14تا  16بارداری است.

 آیا انجام این آزمایش ها با توجه به اینکه ازکلماتی مانند تهاجمی و غیر تهاجمی استفاده
کردید خطرناک است؟
* در ارتباط با آزمایشات غیر تهاجمی ،همانطور که
از اسم آن ها مشخص است ،معموال خطری متوجه
بارداری نمی شود ولی روش های تهاجمی مثل
آمینوسنتز ،احتمال عوارض و خطراتی از جمله سقط
جنین وجود دارد.
 بعد از انجام این آزمایشات و تشخیص اینکهجنین مبتال به سندم داون است ،چه می توان
کرد؟
* بهترین دلیل برای انجام بررسی های ذکر شده،
اطمینان از سالمت جنین و کاهش میزان استرس و
نگرانی والدین است در صورت تشخیص سندرم داون
در کشور ما اجازه سقط قانونی به چنین جنین هایی
داده نمی شود.
 هزینه انجام این آزمایش ها چقدر است؟* با توجه به ثابت نبودن قیمت ها و افزایش تدریجی
هزینه های آزمایشی ،نمی توان هزینه ها را دقیقا
محاسبه کرد ولی به طور کلی آزمایش غیر تهاجمی
غربالگری بیوشیمیایی سرم مادر معموال کمتر از100
هزار تومان است ولی آزمایش آمنیوسنتز معموال بین
 400تا  500هزار تومان هزینه دارد.
نفیسه قدوسی
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بیهوده گویان پند آموزند ،زیرا هشیاران عیب ایشان
را به دیده می نگرند و از بیهوده گویی می پرهیزند.
بزرگمهر

كیكها و شیرینیهای خانگی سالم:

هدایای مناسب
بیمار
در میان ما دوس�تانی هستند که به واسطه
ی معلولیت خود ،خانه نش�ین شده اند و یا
به دلیل یک بیماری در بیمارس�تان بستری
هس�تند .معلولی�ت می تواند بیم�اری های
ثانوی�ه بس�یاری را موجب ش�ود .ک�ه برای
بهبود وضعیت و بازیافتن سالمت ،پزشکان
اس�تراحت در خانه یا بیمارس�تان را توصیه
می کنن�د .بهترین کاری که م�ی توان برای
این دوس�ت انج�ام داد ،رفتن ب�ه مالقات
و عی�ادت کردن از اوس�ت .ولی ب�رای این
دی�دار بهتر اس�ت دس�ت خال�ی نرفت و
هدایایی که معموال خوراکی هستند را برای
فرد بیمار به همراه داش�ت .موضوع مورد
بحث م�ا بهترین هدایایی اس�ت ک�ه برای
عیادت از بیمار می توان برد:

توجه به عالئق و وضعیت بیمار:
در انتخ�اب هدی�ه خوراکی بهتر اس�ت به عالئق
و ترجیح�ات بیم�ار و همچنی�ن ن�وع بیم�اری و
وضعی�ت او توجه کنیم و همچنین بهتر اس�ت در
ص�ورت ام�کان ،از یک متخصص تغذی�ه بهترین
هدیه خوراکی مناس�ب با وضعی�ت بیمار را جویا
ش�ویم .برای مثال بیم�اران دیابتی نیاز به کنترل
قند خ�ون خ�ود دارن�د ،بنابراین بهتر اس�ت از
آبمیوههای خانگی بدون شکر افزودنی برای آنها
اس�تفاده کرده ،به عالوه از میوههایی برای هدیه
دادن ،استفاده کنیم که اندیس گالیسمی پایینی
دارند و قند خون را به س�رعت باال نمیبرند ،مثل
س�یب و آب س�یب ،گیالس ،آلو ،گالبی ،زردآلو،
هلو و صیفیجاتی مانند خیار .آنچه مس�لم است
هدیه انواع شیرینی ،شکالت ،آبمیوههای با شکر
افزودنی ،غذاهای چرب یا شور برای بیمار دیابتی
مناسب نیس�ت .ضمن ًا بیمار نباید مقدار زیادی از
آبمیوهها را در یك وعده مصرف کنند.

اغل�ب افراد ب�ا وج�ود آنک�ه میدانن�د خوردن
ش�یرینی برای بیماران ممکن اس�ت ضرر داشته
باش�د ،ول�ی به دلیل بهب�ود وضعیت بیم�ار برای
او ش�یرینی میبرند .ای�ن ش�یرینی را اطرافیان
بیمار و س�ایر مهمانان میتوانند استفاده کنند .با
این وج�ود ،باید از بردن ش�یرینیها و کیکهای
خام�های به خص�وص ب�رای بیماران بس�تری در
بیمارس�تان پرهی�ز ک�رد ،چ�ون بناب�ر امکانات
بیمارس�تان ،امکان آلودگی زیاد اس�ت .همچنین
میتوان از شیرینیهای مربادار و کیکهای ساده
اس�فنجی برای عیادت بیماران استفاده نمود .در
صورت امکان بهتر است این کیکها در منزل و با
روغن مایع تهیه شوند.

آجیل و خشكبار:
از دیگ�ر خوراکیهایی که میتوانیم برای بیماران
ببری�م ،آجیل و ی�ا مغزدانهها مانند گ�ردو ،بادام،
پس�ته و فندق کم نمک یا بدون نمک و همچنین
خش�کبارها مانند توت و انجیر خشک است .این
مواد غذایی به دلیل داش�تن امالح و مواد معدنی
فراوان مناس�ب هستند و همچنین برای بیمارانی
که پرفش�اری خ�ون دارند ضرری ندارن�د .با این
ح�ال برای بردن آنها باید ب�ه وضعیت بیمار مانند
هوش�یاری ،قدرت جویدن و بلعیدن وی نیز توجه
داشت.

میوه و آبمیوه:
در تهی�ه می�وه ب�ه منظ�ور هدیه عی�ادت از
بیمار ،باید میوهای انتخ�اب کنیم که بیمار به
آن حساس�یت نداشته باش�د و در صورتیکه
بیم�ار ناراحت�ی گوارش�ی دارد ،از میوههایی
اس�تفاده نماییم که اس�یدیته کمت�ری دارند
مثل سیب ،موز و آناناس .میوهها را باید حتما
بصورت شس�ته شده برای بیماران بستری در
بیمارستان ببریم .در صورت امکان بهتر است
بیشتر از آبمیوههای طبیعی که در منزل تهیه
شدهاند و کمتر از آبمیوههای صنعتی که تحت
تاثی�ر مراح�ل فرآیند تهیه ق�رار میگیرند و
محت�وای ویتامینهای آنه�ا از جمله ویتامین
 Cکمت�ر اس�ت ،ب�رای هدیه اس�تفاده کنیم.
همچنین در صورت ام�کان میتوانیم کمپوت
را نی�ز در منزل آماده کرده و در ظروف دردار
برای بیماران ببریم.

پوره نرم:
ب�رای بیماران�ی که ب�ه دلیل عم�ل جراحی و
یا س�ایر عوامل باید از پوره ن�رم برای تغذیه
اس�تفاده کنن�د ،میتوانی�م با توج�ه به نظر
پزش�ک و وضعی�ت بیم�ار ب�رای او عص�اره
گوش�ت به همراه برنج کامال نرم ش�ده ببریم.
آب گوش�ت (آب گوش�ت حاصل از جوشیدن
گوشت و استخوان) به خصوص برای بیمارانی
که شکستگی دارند ،مناسب است.
برگرفته از مجله دنیای تغذیه

موفقیت در فروش کاال مستقیما بستگی به این دارد که تا
چه حد قادر هستید با خریداران جدید ارتباط بر قرار کنید
برایان تریسی
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رفع گرسنگی
هدف نیست

اكث��ر ما بيش��ترين وقت و انرژيمان را صرف رفع گرس��نگي
ميكني��م حتي برخي از ما از ابراز گرس��نگی ميترس��يم و
در برابر آن بس��يار كم تحمل هستيم اما متاسفانه به اينكه با
چه غذايي خودمان را س��ير كني��م اصال توجهي نداريم براي
بس��ياري از ما مهم نيس��ت ام��روز ميوه خوردهاي��م يا نه؟ به
ميزان گوش��ت و شير كه هر روز بايد ميل كنيم كمتر اهميت
ميدهيم و فقط به این اکتفا می کینم که احساس گرسنگي
نكني��م در حالي كه امروزه قضيه كامال ف��رق كرده و بايد به
تمامي جزئيات نيز توجه داشت .شايد از راديو و تلويزيون نام
واژهاي را ش��نيده باش��يد كه به گرسنگي سلولي شهرت دارد
شما چقدر درباره آن ميدانيد؟
در اين روزگار افرادي هس��تند كه ممكن اس��ت سالم به نظر
برسند اما س��الها به دليل داشتن يك كمبود تغذيهاي ساده
با مش��كالت بزرگي دست به گريبان هستند .اگر بيشتر توجه
شود ميبينيم همان فرد از درآمد نسبتا مناسبي نيز برخوردار
اس��ت اما عاليم كمبود هر روز در وي گستردهتر ميشود پس
در بسياري از موارد درآمد مالك مناسبی نيست.
ش��اید شما شنيده باشید که كه قديميها عقيده داشتند هر
كسي كه چاقتر باشد س��المتر است اما تحقيقات نشان داده
كه اين موضوع هميشه صحت ندارد.
اما نكته مهمي كه اين روزها بيش��تر به آن توجه ميشود این
اس��ت كه غذا تنها يك وس��يله براي رفع گرسنگي و احساس
لذت نيست بلكه فلسفه غذا خوردن وراي اين موارد است.
غذا ع�لاوه بر موارد ياد ش��ده ،داراي تركيبات ارزش��مندي
اس��ت كه ب��ه آنها مواد مغذي گفته ميش��ود و ه��ر روز بايد
مقدار مش��خصي از هر ي��ك از آنها وارد بدن ش��ود اين مواد
مغذي به دو دس��ته تقس��يم ميش��وند يكي درشت مغذيها
(كربوهيدراتها ،چربيها و پروتئينها) و ديگري ريزمغذيها
(ويتامينه��ا و م��واد معدني) كه تنها ب��راي تامين انرژي كه
همان رفع گرس��نگي اس��ت نبايد مورد مصرف ق��رار بگيرند
بلكه براي س��اخت و ترمي��م بافتها و به دنب��ال آن فعاليت
صحي��ح ارگانهاي گوناگون مورد نيازن��د و كمبود هر يك از
آنها ميتواند گرسنگي سلولي را ايجاد كند.
در حال حاضر  50ماده مغذي ضروري ش��ناخته شده كه هر
يك از آنها هر روز بايد به مقدار مش��خصي به بدنمان برس��ند
(به ميزان چند ميكرو يا چند ميليگرم)
نكته مهم آن است كه برخي از آنها در بدن ميتوانند ذخيره
ش��وند ولي متاس��فانه ما به حدی بد غ��ذا ميخوريم كه اين
ذخاير نيز ممكن اس��ت تمام شده و عاليم كمبود ظاهر شود.
جالب است بدانيد كه بدن ميتواند اين نيازها را به فرد نشان
داده و اعالم كند كه چنين مش��كلي وجود دارد نظير كمبود
ويتامين  .Aاما در كش��ور ما ،اولين و گس��تردهترين اين نوع
گرس��نگيها ،كمبود آهن اس��ت كه بيش��تر بر اثر بدغذايي و
مصرف نكردن گوشت قرمز و ميوه و سبزيهاي تازه در ميان
جوانان به خصوص دختران ديده ميشود.
دكتر سيد ضياء الدين مظهري

فلس�فه غ�ذای جش�ن
شکرگزاری

وقتی نام جش��ن ش��کرگزاری را می ش��نویم بی تردید یاد غذاهای خوشمزه ای می افتیم که سفره این
روز خاص را رنگین می کند .به خصوص غذای مخصوص این روز ،بوقلمون برش��ته و درش��تی که مرکز
همه ی توجهات اس��ت .مسلما در پس هر چیزی داس��تانی نهفته است .وجود بوقلمون به عنوان غذای
اصلی هم باید حکمتی داش��ته باش��د که بین این همه خوراکی های رنگارنگ می درخشد .غیر از طعم
و م��زه ی عال��ی ،این غذا آنقدر فایده دارد که می توان تنها به خاطر آفرینش این نعمت بزرگ جش��نی
بر پا کرد و خداوند را ش��کر گفت .طبق آزمایشات انجام شده فسفر موجود در بوقلمون چهار برابر میگو
اس��ت .پروتئین موجود در بوقلمون بیش��تر از هر گوشتی اس��ت .فاقد اوره و اسید اوریک است .به علت
عدم وجود چربی میان بافتی حجم گوش��ت در هنگام پخت بعکس گوش��ت مرغ ،گوساله و گوسفند کم
نمی ش��ود .دارای انواع ویتامین  Bاز جمله  B12/B6/B3/B1به میزان فراوان اس��ت و برای جلوگیری
از افس��ردگی و بیماری  MSو از بین بردن کم خونی مؤثر است .در بوقلمون مقدار زیادی امگا  3وجود
دارد که باعث باز شدن مجاری عروق بدن و پائین آورنده کلسترول می شود و از مزمن شدن بیماری ها
جلوگیری می کند .معموال بعد از صرف یک پرس خوراک بوقلمون احساس شادمانی زیادی را احساس
خواهید کرد که به دلیل وجود اسیدهای آمینه ای به نام تریپتوفان است که در بدن تبدیل به پروتئین
می ش��ود و عامل ش��ادابی است .اسیدهای آمینه در مرمت س��لول های ماهیچه ای و اندام بدن ،ناخن،
پوس��ت ،مو و غدد ترشحی نقش بس��یار بسزایی دارند و برای ورزشکاران بس��یار مفید هستند .کلسیم
برای کلیه افراد بخصوص خانم ها بس��یار مفید اس��ت و باعث کاهش کلس��ترول و فشار خون می شود؛
بوقلمون میزان بسیار زیادی کلسیم در خود دارد .چربی و کلسترول موجود در بوقلمون کمترین چربی
و کلس��ترول نسبت به گوشت گوساله ،گوسفند ،مرغ و سایر گوشت هاست .پتاسیم موجود در بوقلمون
بیش��ترین پتاسیم در تمام گوشت هاس��ت .پتاسیم ضد سرطان است و برای جلوگیری از سرطان سینه
در خانم ها بس��یار مؤثر بوده همچنین در س��اختمان قلب و ماهیچه ها و خون نقش مهمی دارد ،وجود
آن عامل مهمی برای بس��ته نش��دن سرخرگها و مشکالت وریدی اس��ت .استفاده از گوشت بوقلمون در
خانواده به معنی باال رفتن فرهنگ مصرف خانواده اس��ت .این گوش��ت سرشار از سلنیوم است .سلنیوم
تنظیم متابولیس��م را به عهده دارد و برای از بین بردن س��لول های غیر نرمال مؤثر بوده و اگر گوش��ت
بوقلمون با قارچ و گوجه فرنگی میل ش��ود ،خاصیت ضد س��رطانی آن افزایش پیدا می کند .س��دیم در
گوشت بوقلمون از بیماری های قلبی جلوگیری می کند و باعث تنظیم فشار خون می شود و همچنین
س��دیم عامل جذب کلس��یم و فسفر در بدن اس��ت .ماده دیگری که در بوقلمون به وفور یافت می شود،
روی است .روی باعث رشد خردساالن می شود ،ضد سرماخوردگی است و به ساختن  DNAو هورمون
مردانه در بدن کمک می کند .همچنین روی باعث تنظیم سن بلوغ در افراد می شود .و به عنوان نکته
آخر بوقلمون دارای ماده ای به نام ( 10 COQاکسیر جوانی) است که برای جلوگیری از پیری زودرس
مفید اس��ت .حاال خوب می دانیم دلیل انتخاب این ماده ی غذایی برای روز ش��کرگذاری چیس��ت .می
بینید که انتخاب هر ماده ی غذایی به دقت و توجه بسیاری نیاز دارد.
نفیسه قدوسی
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به بچه ها بیاموزید بین عشق و نومیدی،
عشق را انتخاب كنند.
امام خمینی (ره)
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بهترین پدر و مادر دنیا

مزایا و معایب والدین معلول برای
فرزندانشان
ک��ودکان م��ی توانند از والدین معلول خ��ود پذیرش را
ی��اد بگیرند .والدینی که از معلولیت رنج می برند خیلی
بیش��تر از افراد س��الم در زندگی با مشکالت مبارزه می
کنند .کودکان��ی که دارای والدین معلول هس��تند نیز
بیشتر از س��ایر کودکان با مشکالت رو به رو می شوند.
این کودکان باید به س��واالتی که دوستانش��ان در مورد

عهده ی مشکالت خود بر می آیند و بر موانع چیره می
ش��وند و مانند افراد دیگر کامال عادی زندگی می کنند
این کمک می کند که کودکان درک کنند اگر یک نفر
معلول است به این معنی نیست که با دیگران فرق دارد
بلک��ه او دارای هم��ان نیازها و میل ه��ا مانند یک فرد
معمولی است.

وضعیت والدی��ن آن ها مطرح می کنند پاس��خ دهند.
ع�لاوه بر این مس��ئولیت آن ها در خانه س��نگین تر از
سایر کودکان است.

استقالل
کودکان یک پدر و مادر معلول از س��نین جوانی داشتن
اس��تقالل در زندگی را یاد می گیرند .مس��تقل ش��دن
یک��ی از مهمترین ارزش های زندگی اس��ت .فراگیری
اس��تقالل به کودکان کمک می کند که در آینده بدون
تکیه بر دیگران در پایداری و ثبات موفق ش��وند .چون
این کودکان به واسطه ناتوانی والدین خود ،مجبورند از
سنین جوانی مس��تقل شوند .بنابراین باید سریع بزرگ
شوند و مسئولیت های س��خت زندگی را خیلی زود بر
عهده بگیرند و بچگی کردن را فراموش کنند.

ترجمه :پریسا یزدی
تبعیض
فرزن��دان والدین معل��ول اغلب با ب��ی رحمی حقیقت
تبعیض مواجه می شوند .والدین آنها با والدین کودکان
دیگر متفاوتند و این دید در جامعه وجود دارد که افراد
معل��ول نمی توانند از عهده بس��یاری از مس��ئولیت ها
برآیند .بنابراین والدین معلول در فعالیت های مدرس��ه
حضور نمی یابند ،چون در غیر این صورت با طرد شدن،
مواجه خواهند شد .سواالتی که ممکن است دوستانشان
در مورد والدین آن ها و معلولیتش��ان بپرسند نیز باعث
می ش��ود این کودکان همیش��ه با این مسئله رو به رو
باش��ند که بای��د وضعیت والدین خ��ود را برای دیگران
توضیح دهند .ع�لاوه بر این ،باید همواره همراه والدین
خود باش��ند و آن ه��ا را در دنیای بیرون حمایت کنند،
چون احساس می کنند که والدینشان همواره به آن ها
نیازمند هستند.
استرس
وقت��ی ی��ک یا هر دو والدین معلول هس��تند اس��ترس
خانواده بیش��تر می ش��ود .فرزندان نگران والدینش��ان
هس��تند و والدی��ن هم نگ��ران اینکه اگ��ر اتفاقی برای
فرزندانش��ان بیافتد چه پیش می آید .تنها رنج بردن از
ناتوانی کافی اس��ت که باعث شود آن ها بیشتر از مردم
عادی احس��اس استرس کنند .این استرس ها می تواند
سالمتی روانی کودکان را به خطر اندازد.
توجه به تحصیل کودکان
خیلی از مدرس��ه ه��ا از پدر و مادرها م��ی خواهند که
در آموزش فرزندانش��ان موثر واقع ش��وند .والدینی که
معلول هس��تند نمی توانند به خوب��ی دیگران به درس
فرزندانش��ان رس��یدگی کنند .توجه والدین به تحصیل
فرزندانشان اغلب به نمره های بهتر و پیشرفت تحصیلی
منج��ر می ش��ود .فرزندان والدین معلول ممکن اس��ت
درک کنند که والدینش��ان به آس��انی نمی توانند مانند
دیگر والدین به آموزش آن ها توجه کنند .اما این فقدان
رس��یدگی می تواند تاثیر منفی بر روی تحصیل آن ها
داشته باشد.

پذیرش
وقتی کودکان از س��نین کم ش��اهد تف��اوت های افراد
معلول و س��الم با یکدیگر هس��تند ،می توانند ش��رایط
متفاوت��ی را بپذیرند و ب��ا تفاوت ها بهتر کن��ار بیایند.
مخصوصا کودکانی که در کنار والدین معلول خود رشد
می کنند و هر روز ش��اهد این هستند که والدینشان از

جریان غیر عادی زندگی
بیش��تر کودکان در یک جریان عادی رش��د می کنند.
پ��در و مادرها معموال نیازهای اساس��ی ک��ودکان خود
را برآورده می س��ازند .وقتی والدین معلول باش��ند این
جریان های عادی ممکن اس��ت بی ثبات ش��وند ،یا به
طور کامل از بین روند .برخی از این کودکان بس��ته به
نوع معلولیت والدین خود باید بیش��تر کارهایشان را به
تنهایی انجام دهند مثل حمام کردن یا به خواب رفتن.
برخی از والدین نی��ز برای رفع نیازهای روزمره خود به
کمک کودکانش��ان نیاز دارند .همی��ن عوامل باعث می
ش��ود زندگی این کودکان با کودکانی که والدین سالم
دارند بسیار متفاوت باشد.

Âµ±ø
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دنیا

را محبت ،نجات مي دهد.

کمال الملک
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صبر ،ضامن پیروزي است.
امام علي (ع)
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ترجمه :معصومه آمـِدی

ادغام تلفن همراه با
اندام مصنوعی

این
پروتز که در واقع یک بازوی م
صنوعی است ،نوعی روبات است که با
مغز
هدایت می شود و به یک کامپیوتر،
تلفن همراه یا وسیله کمکی متصل
می شود.
«تراور
پریدوکس» در نوشتن مشکل دارد
او که بدون دست چپ متولد شده
به کمک
تلفن همراه ،با قرار دادن دست
مصنوعی خود روی سطح صاف،
برای نوشتن ،تلفن
کردن
یا
سایر
کارها
از
این
تک
نولوژی بهره می گیرد.
به
این ترتیب« ،پریدوکس»  50ساله
اولین کسی است که دارای یک تلفن
همراه
جاسازی شده در اندام مصنوعی است.
نوکیا
در
این
طرح
کمک
موثری
کرد
و
اکنون برنامه گوشی نوکیا مدل C7
در بازوی م
صنوعی «پریدوکس» نصب شده است.
پری
دوکس ابتدا نزد شرکت «اَپل»
رفت و از آنها کمک خواست ولی
«کو
پرتینو»
سر
باز
زد.
اکنون او با استفاده
از یک دست به راحتی می نویسد
و با باال آوردن دست مصنوعی
تا
نزدیکی
گوش
یا
با
ا
ستفاده
از
بلندگوی تلفن
می
تواند
زنگ
بزند
و
دست
سالم
را
آزاد بگذارد.
این اندام
در واقع ،یک عضو مصنوعی و یک
تلفن همراه است و ادغام این دو،
در را به روی
امکانات
منحصر
به
فردی
می
گشاید .عالوه بر این که می تواند

در
چگونگی استفاده از اندام مصنوعی مفید
باشد ،به طراحان کمک می کند
تا بهتر
بتوانند اندام مصنوعی سفارشی برای
افراد درست کنند ،همچنین ،این
اندام کاربرد بهتر کامپیوتر
و تلفن همراه را افزایش می دهد.
منبع :ساینس دیلی
ترجمه :معصومه آم�ِدی

هدف نهایی آموزش و پرورش  ،آموختن طریقه
صحیح استفاده از اوقات فراغت است .
ارسطو

قراقات و دیابت

قراقات یا
بیلبری ( )bilberryدرختچه ای
است که در شمال آسیا ،آمریکای
شمالی و اروپا
می روید .نوع خاصی از قراقات
اردبیلی و کلیبری نیز در ایران
وجود
دارد
که
برای
درمان بیماری های
مربوط به شبکیه چشم ،بیماری های
وریدی و
دیابت از قسمت های مختلف آن
(میوه و برگ) استفاده می شود.
قراقات
گیاهی
وابسته
به
خانواده
ذغال اخته
است؛ نزدیک به هزار سال است که
میوه آن
در طب سنتی اروپا مورد استفاده
بوده است 88 .درصد میوه قراقات را
آب تشکیل می دهد.
در طب
قدیم
از
برگ
قراقات برای درمان مؤثر
دیابت استفاده می شد این گیاه
می تواند تا  27درصد قند خون
افراد دیابتی نوع  2را کاهش دهد.
اخیرا َ
در
یک
تحقیق
روی
40
موش صحرایی
دیابتی نر در طول  6هفته مشخص
شد که در
گروه دیابتی تحت درمان با گیاه
قراقات ،میزان گلوکز سرم خون ،به
طور معنی
داری
در
هفته
3
و
6
به
ترتیب
به
میزان  25/8درصد و  25/2درصد
کمتر از
گروه دیابتی درمان نشده بود گروه
کنترل تحت درمان کاهش محسوس
گلوکز سرم نشان داد.
ه
مچنین
بیماري
دیابت
قندي
در درازمدت
با عوارض نامطلوب رتینوپاتي و
نوروپاتي و
افزایش میزان احساس درد ناشي
از نوروپاتي همراه است؛ نتایج
بررسي حاضر
نشان
داد
که
تجویز
خوراکي
قره
قات سیاه به مدت 6هفته داراي
اثر آنتي
هیپرگلیسمیک است و درمان با گیاه
موجب کاهش معني دار نمرات
درد در مقایسه با گروه
دیابتي فقط در مرحله مزمن شد.
ه
مچنین
بیماري
دیابت
شیرین
با افزایش وقوع
بیماري هاي قلبي -عروقي همراه
است .در پ
ژوهشی دیگر نشان داده شد که
تجویز خوراکي و دراز مدت قره
قاط سیاه از
طریق
تغییر
دادن
تولید
و
آزا
دسازي عوامل موثر بر عروق با منشا
اندوتلیوم و
با اعمال اثرات مستقیم بر عضله
صاف عروقي موجب کاهش پاسخ
انقباضي و
افزایش پاسخ شل شدگي در بافت
آئورت موش صحرائي دیابتي شد
که این
مي
تواند
در
جل
وگیري
از برخي
عوارض عروقي دیابت در دراز مدت
سودمند باشد
گردآوری :علی کرمی کبیر
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احتماال نظریه حالت کششی (مانند روشی که قورباغه و مارمولک غذا را با زبانشان می ربایند)را شنیده اید؟ این نظریه
نقطه نظرات اصولی حرکت عضله را تغییر می دهد و روش نوینی را در ساخت پروتزها در پیش می گیرد.
«کیسا نیشی کاوا» پروفسور زیست شناسی در دانشگاه شمالی آریزونا ،پس از یک دهه کار و تالش ،فرضیه ای را
درباره عضالت فنری چاپ کرده است که در مورد حالت پیچشی جدید در انقباضات عضالنی است.
این مفاهیم درباره علم اعصاب حرکتی ،به شکلی گسترده ای جریان دارد و شروعی برای علم زیست شناسی ،پروتز
و وسایل اسکلتی روباتی بسیار پیشرفته به شمار می رود که اغلب عبارت «تغییر نوع بشر» برای آن به کار می رود.
«نیشی کاوا» معتقد است :این فرضیه که بدن ما در تمام مدت در حال تعامل با محیط زیست است ،درست نیست و
عضالت ما می تواند به شکل هوشمندانه ای بدون دخالت مغز تعامل کند.
تاکنون نمونه ای وجود نداشته است که بگوید عضالت چگونه می توانند این کار را انجام دهند.
روش «نیشی کاوا» وابسته به یکی از دو دانشکده عقاید است و سعی دارد بگوید مغز چگونه حرکت را کنترل می کند
یعنی ،بدن و عضالت دارای «خاصیت پویایی منفعل» هستند.
در تابستان ،خانم «نیشی کاوا» و گروهش برای تشریح این موضوع ،یک نمونه طبیعی ساختند که تمام حاالت غیر
خطی عضالت را دریافت می کرد و دائما با تغییرات محیط زیست منطبق می شد .او قصد دارد به کمک پروفسور «جان
تستر» ،دستیار مهندسی مکانیک ،نمونه ای را طراحی کنند.
«نیشی کاوا» می گوید« :ابزارهای توسعه یافته نشان دادند هر وسیله ای که انسان را فرسوده می کند ،در نهایت از مغز
کنترل می شود .مغز انسان انتظار دارد محرک ها ،عضله باشند بنابراین اگر کاری کنیم که آنها مانند عضله کار کنند
راحت تر ،کاراتر و محکم تر می شوند».
 10سال تحقیق و سرمایه گذاری و تجهیز مجدد آزمایشگاه «نیشی کاوا» منجر به کشف حالت فنری شد که قبال روی
تغذیه قورباغه ها و مارمولک ها متمرکز بود تا افزایش قدرت عضالت دخیل در حرکات کششی را دریابد.
«نیشی کاوا» تاکید می کند« :ما با این سوال شروع کردیم که «عضالت چه سهمی در کنترل کردن دارند؟ از آنجا که
تاکید ما روی حرکات سریع بود ،واقعا به پیگیری و محاسبه حاالت فنری عضالت عالقه مند شدیم».
«نیشی کاوا» می گوید که اغلب نظریات عضالت از سال  1925تا  1975به وجود آمدند و بر اساس تاندون های کشش
عضالت و بازیافت انرژی از تاندون هاست که منجر به حرکت قدرتی زیاد می شود .اما در دهه  ،1980با کشف «تیتین»،
بیشترین پروتئینی که تاکنون کشف شده است ،مسائلی درباره نظریه موقتی مطرح شد برخی محققان «تیتین» را به
عنوان فنر معرفی کردند ،اما نگرش آنها منتهی به یافته های «نیشی کاوا» درباره پیچش «تیتین» نشد.
«نیشی کاوا» تصریح می کند« :حجم اندوهی از تاندون ها در بازو و پاهای ما وجود دارد ،اما در سر و فک ما این طور
نیست (کمی تاندون کوتاه و کوچک وجود دارد) .بنابراین ،فکر کردیم باید فنری داخل دستگاه فعال عضالت وجود
داشته باشد بر اساس این فرضیه «تیتین» ،همان فنر است که به خاطر طول و قطر بسیار کم ،مستقیما قابل مشاهده
نیست ولی ما می توانیم نمونه اش را بسازیم و بسیاری از واقعیات ناشناخته را کشف کنیم.
دستیاران «نیشی کاوا» شبیه سازی کامپیوتری نمونه را در دانشگاه کلمبیا انجام دادند.
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صومه آ ِمدی

محافظ ظروف غذاخوری

چ

این وسیله مناسب افرادی است که هنگام غذا خوردن به کمک نیاز دارند
محافظ طوری طراحی شده است که به بشقاب متصل میشود و هنگام
برداشتن غذا و برخورد احتمالی قاشق با آن ،ثابت می ماند و مانع از پخش
شدن محتویات بشقاب به اطراف می شود.
لبه های نرم و مومی شکل محافظ از برخورد آن با ظروف جلوگیری می کند.
پي
ام
دهنده وي
محافظ را می توان به سرعت و حتی با یک دست نصب کرد.
ژه ناشنوايان
این محافظ که از جنس پالستیک پُلی کربونات شفاف ساخته ا
شدهین وس
بسیاریله پ
یشگام ارتباط
مستحکم است .لبههای دندانه دار آن به راحتی روی بشقاب می لغزد وس اتصالی
اده است که درون یک چهره به چهره
برای ناشنوای
بدون شکاف ایجاد می کند قطر بشقاب ها می تواند از  21تا  25اضا
صفحه کلید ا
سانتیفیمتربرای
ان و دارای ف
ک
ست
ناو
ارب
اند
ری
ران
ارد
پ
بس
یار
س ان
تعبیه
استینکه در
باشد و در صورت استفاده چندتایی طراحی این محافظ ها طوری ا
وس
داز می کند.
شده و صدها
کافی یله منوهای س
دالر هزینه
هم فرو می روند و بنابراین جای کمتری اشغال می کنند.
اس
اده دارد و به

ت در آن را
راحتی می ت
باز و شروع به
افراد عا
انتظ دی روزانه هزاران راه ار صحبت کنید.
تبا
ار؛
صحبت در م
طی مستقیم دا
ورد
رند
ی
آب
ک
و
«
سالم»
همکار و ...
هوا وقتی
اما
سر
ا
که
یع
گر
در
در
شما
ات
انت
ن
اق
اشنوا باش
ظار تاکسی
ماجراه
ید
ه
و
ای
اف
ست
ب
راد
ند؛
سیا
شوخی با
دیگر شنوا ب
ری درباره اف
اجتماعی
راد مبتال به
اشند چه اتفا
دور مانده اند
اختالالت شنوایی شنید قی می افتد ؟
یا حتی از پی
باالبر اسكوتر و صندلی های برقیندارند و
یم
تر
شرف
که
ت
دید
از
باز
ت
دا
عامالت
مانده اند
رند راه های
چرا که آنها ا
بر سر راه این
جدید صحب
رتباط کالمی
ت کردن را پ
برای تایپ افراد است .ا
ین وسیله شکل ظاهری یدا کنند این
و همچن
تردید مانعی
ین صحبت د
بادوامی دا
ارد
رد،
و
ک
به
ارب
می شود و س
ط
رد
ساده ای
ور خودکار
گفتگوها را ایر وسایل هم
به وسیله هم
اهنگ در د
در خود دست
سترس را شناسایی می اهنگ متصل
گاه ذخیره و
ک
با
به کامپیوتر
ند
یگا
و
منت
نی
قل
هم
چنین
می کند و
می کند و
نور ،فونت و کنتراست یا از طریق کا
که به طور معم
بل یو.اس.بی
ول استفاده
قابل
می شوند بر
این وسیله
تنظیم دارد
ای
بر
و
د
ای
عب
ستر
ارا
کنف
تی
ران
سی
را
س
سریع تر به خا
آنالوگ می
بیش از  4نفر
توان به وس
مناسب است با استفاده طر می سپارد.
یله
دی
گر
تل
کار مداوم
فن
از ی
کرد .ظرفیت
است و اگر بات
ک خط تلفن
باتری آن ،بی
ری ثانویه افز
مداوم کار ک
ش
وده
از
ند.
ش
8
ود
ساعت
می تواند بی
ش
از
12
ساعت به طور
وان فناوری نو

ین
را فرا گرفت

ليوان راحت نوش

این محصول منحصر به فرد مناسب کسانی است که نمی
توانند مایع درون لیوان را بدون ریخته شدن بنوشند به ویژه
مناسب افرادی است که از لرزش دست رنج می برند؛ مانند
مبتالیان به پارکینسون و ام.اس.
قطعه پالستیکی درون لیوان ،حرکت موجی مایع را محدود
و بدین ترتیب مانع بیرون ریختن آن می شود .پالستیک
مورد استفاده در این قطعه از موادی تهیه شده که از نظر
شیمیایی برای سالمتی مضر نیست و نیز قابل شستشو در
دستگاه ظرف شویی است برای شستشو میتوان به کمک
یک میله استیل ،قطعه را از لیوان خارج کرد.

امروزه افراد بسیاری از انواع ویلچرهای دستی و برقی استفاده می کنند برخی نیز
از اسکوتر بهره می برند که مناسب مسافت های کوتاه است و برای پیمودن مسافت
های طوالنی کارایی چندانی ندارد.
به کمک علم و فناوری روز دنیا می توان هر روز شاهد پیشرفت های زیادی بود که
به بهتر و مستقل زیستن افراد دارای معلولیت کمک می کند.
خودروی مجهز به باالبر نیز که یکی از هزاران موهبت فناوری عصر اخیر است و
انواع گوناگونی دارد که در استقالل کاربران ویلچر تاثیر به سزایی بر جای گذاشته
است.
کار کردن با باالبر برقی این خودرو بسیار ساده و لذت بخش است و کافی است که
فرد دگمه را برای سوار و پیاده کردن صندلی یا اسکوتر فشار دهد تا سکو باال یا
پایین برود ضمن اینکه نیازی نیست کاربر ویلچر از صندلی اش جا به جا شود و می
تواند سوار بر اسکوتر یا ویلچر به داخل خودرو هدایت شود.

در

هر سرنوش

تی  ،راز و ان

دیشه ای ن

هفته است.
ُ
ارد بزرگ

راغ موزيكال

ا
ین وسیله کوچ
ک ویژه افرادی
کم بینا و یا دچار اختالالت ساخته شده که
ب
این وسیله قادر است ینایی هستند.
به طور
آهنگ پخش
همزمان هم
شود .چراغ کند و هم لرزان
نده اش فعال
ش به
شکل کنش و
می شود و کا
واکنش فعال
فی
ا
ست فرد کلید
نارن
نقش برجسته
جی رنگ را
فعال کند تا
د
رخشان را مشاهده کند و بتواند نورهای
لرز
ح
ین
گو
ش
دا
ش خفیفی را
دن به آهنگ
ها
ا
لم
ین
س
ک
وس
ند.
یله دارای
 6آهنگ 45
ای است
صدا
الی  50ثانیه
را
می
توان کم یا
ز
صو
یاد
رت
کرد
تما
و
یل،
در
لرزش خفیف
را قطع نمود.

نوي

سنده چشمی

چگونه میت
وان با دیگران
ارتباط برقرار
کرد وقتی مغز
فعال است
اما بدن خیر؟
مجله تایم ن
ویسنده چشمی
را که محص
ول همکاری
گروه «ابلین
گ» ،موسسه
«غیرممکن و
جود ندارد» و
آزمایشگاه تحق
یقاتی نقاشی
دیواری است
جزو 50
نوآوری برتر
سال 2010
شناخته است.
این وسیله
از
یک عینک
هوشمند ار
حرکت س زان قیمت و
نج
چ
شم
و
یک نرم افزار
نوع مشکل
ساده تشکیل
عصبی عضالنی
شده است و به
و تبدیل آنها به خطوط ،رنج می برند کم
ک
افرادی که از هر
می
کند
روی صف
تا با ردیابی
حه
ابتدا،
ن
حرک
مای
ات
ش
وس
ب
چ
شم
این یله ب
نویسند
شد که در سال رای «تونی کوآ
یا رسم کنند.
ن» یکی از هن
03
رمندان نقاشی
 20به دلیل اب
چش
مانش) فلج شده بود .او پ تال به بیماری  ،ALSتمام ان دیواری ساخته
دام ه
س از ا
خطوط
ای او (به جز
گفت« :احساس من مانند ستفاده از نویس
نده چشمی و
کسی ا
در آب ،نف
س
ست
ب
که
کش
رسم نخستین
ب
عد
د».
از
 5دقیقه ن
هدف گ
گه داشته شدن
روه سازنده این
وسیله این است
ارزان ،محص
که بتوانند با
ولی با کیفیت
ساده ترین ق
باال عرضه کنند.
طعات و قیمت
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صبر ،ضامن پيروزي است.
امام علي (ع)

ترجمه :معصومه آمـِدی

احتماال نظریه حالت کششی (مانند روشی که قورباغه و مارمولک غذا را با زبانشان می ربایند)را شنیده اید؟ این نظریه
نقطه نظرات اصولی حرکت عضله را تغییر می دهد و روش نوینی را در ساخت پروتزها در پیش می گیرد.
«کیسا نیشی کاوا» پروفسور زیست شناسی در دانشگاه شمالی آریزونا ،پس از یک دهه کار و تالش ،فرضیه ای را
درباره عضالت فنری چاپ کرده است که در مورد حالت پیچشی جدید در انقباضات عضالنی است.
این مفاهیم درباره علم اعصاب حرکتی ،به شکلی گسترده ای جریان دارد و شروعی برای علم زیست شناسی ،پروتز
و وسایل اسکلتی روباتی بسیار پیشرفته به شمار می رود که اغلب عبارت «تغییر نوع بشر» برای آن به کار می رود.
«نیشی کاوا» معتقد است :این فرضیه که بدن ما در تمام مدت در حال تعامل با محیط زیست است ،درست نیست و
عضالت ما می تواند به شکل هوشمندانه ای بدون دخالت مغز تعامل کند.
تاکنون نمونه ای وجود نداشته است که بگوید عضالت چگونه می توانند این کار را انجام دهند.
روش «نیشی کاوا» وابسته به یکی از دو دانشکده عقاید است و سعی دارد بگوید مغز چگونه حرکت را کنترل می کند
یعنی ،بدن و عضالت دارای «خاصیت پویایی منفعل» هستند.
در تابستان ،خانم «نیشی کاوا» و گروهش برای تشریح این موضوع ،یک نمونه طبیعی ساختند که تمام حاالت غیر
خطی عضالت را دریافت می کرد و دائما با تغییرات محیط زیست منطبق می شد .او قصد دارد به کمک پروفسور «جان
تستر» ،دستیار مهندسی مکانیک ،نمونه ای را طراحی کنند.
«نیشی کاوا» می گوید« :ابزارهای توسعه یافته نشان دادند هر وسیله ای که انسان را فرسوده می کند ،در نهایت از مغز
کنترل می شود .مغز انسان انتظار دارد محرک ها ،عضله باشند بنابراین اگر کاری کنیم که آنها مانند عضله کار کنند
راحت تر ،کاراتر و محکم تر می شوند».
 10سال تحقیق و سرمایه گذاری و تجهیز مجدد آزمایشگاه «نیشی کاوا» منجر به کشف حالت فنری شد که قبال روی
تغذیه قورباغه ها و مارمولک ها متمرکز بود تا افزایش قدرت عضالت دخیل در حرکات کششی را دریابد.
«نیشی کاوا» تاکید می کند« :ما با این سوال شروع کردیم که «عضالت چه سهمی در کنترل کردن دارند؟ از آنجا که
تاکید ما روی حرکات سریع بود ،واقعا به پیگیری و محاسبه حاالت فنری عضالت عالقه مند شدیم».
«نیشی کاوا» می گوید که اغلب نظریات عضالت از سال  1925تا  1975به وجود آمدند و بر اساس تاندون های کشش
عضالت و بازیافت انرژی از تاندون هاست که منجر به حرکت قدرتی زیاد می شود .اما در دهه  ،1980با کشف «تیتین»،
بیشترین پروتئینی که تاکنون کشف شده است ،مسائلی درباره نظریه موقتی مطرح شد برخی محققان «تیتین» را به
عنوان فنر معرفی کردند ،اما نگرش آنها منتهی به یافته های «نیشی کاوا» درباره پیچش «تیتین» نشد.
«نیشی کاوا» تصریح می کند« :حجم اندوهی از تاندون ها در بازو و پاهای ما وجود دارد ،اما در سر و فک ما این طور
نیست (کمی تاندون کوتاه و کوچک وجود دارد) .بنابراین ،فکر کردیم باید فنری داخل دستگاه فعال عضالت وجود
داشته باشد بر اساس این فرضیه «تیتین» ،همان فنر است که به خاطر طول و قطر بسیار کم ،مستقیما قابل مشاهده
نیست ولی ما می توانیم نمونه اش را بسازیم و بسیاری از واقعیات ناشناخته را کشف کنیم.
دستیاران «نیشی کاوا» شبیه سازی کامپیوتری نمونه را در دانشگاه کلمبیا انجام دادند.

دنيا را محبت ،نجات مي دهد.
كمال الملك

ادغام تلفن همراه
با اندام مصنوعی
این پروتز که در واقع یک بازوی مصنوعی است ،نوعی روبات است که با مغز هدایت می
شود و به یک کامپیوتر ،تلفن همراه یا وسیله کمکی متصل می شود.
«تراور پریدوکس» در نوشتن مشکل دارد او که بدون دست چپ متولد شده به کمک
تلفن همراه ،با قرار دادن دست مصنوعی خود روی سطح صاف ،برای نوشتن ،تلفن
کردن یا سایر کارها از این تکنولوژی بهره می گیرد.
به این ترتیب« ،پریدوکس»  50ساله اولین کسی است که دارای یک تلفن همراه
جاسازی شده در اندام مصنوعی است.
نوکیا در این طرح کمک موثری کرد و اکنون برنامه گوشی نوکیا مدل  Cدر بازوی
مصنوعی «پریدوکس» نصب شده است.
پریدوکس ابتدا نزد شرکت «اَپل» رفت و از آنها کمک خواست ولی «کوپرتینو» سر
باز زد .اکنون او با استفاده از یک دست به راحتی می نویسد و با باال آوردن دست
مصنوعی تا نزدیکی گوش یا با استفاده از بلندگوی تلفن می تواند زنگ بزند و دست
سالم را آزاد بگذارد.
این اندام در واقع ،یک عضو مصنوعی و یک تلفن همراه است و ادغام این دو ،در را
به روی امکانات منحصر به فردی می گشاید .عالوه بر این که می تواند در چگونگی
استفاده از اندام مصنوعی مفید باشد ،به طراحان کمک می کند تا بهتر بتوانند اندام

مصنوعی سفارشی برای افراد درست کنند ،همچنین ،این اندام کاربرد بهتر کامپیوتر و
تلفن همراه را افزایش می دهد.
منبع :ساینس دیلی
ترجمه :معصومه آمـِدی
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قراقات و دیابت

قراقات یا بیلبری ( )bilberryدرختچه ای است که در شمال آسیا ،آمریکای
شمالی و اروپا می روید .نوع خاصی از قراقات اردبیلی و کلیبری نیز در ایران
وجود دارد که برای درمان بیماری های مربوط به شبکیه چشم ،بیماری های
وریدی و دیابت از قسمت های مختلف آن (میوه و برگ) استفاده می شود.
قراقات گیاهی وابسته به خانواده ذغال اخته است؛ نزدیک به هزار سال است که
میوه آن در طب سنتی اروپا مورد استفاده بوده است 88 .درصد میوه قراقات را
آب تشکیل می دهد.
در طب قدیم از برگ قراقات برای درمان مؤثر دیابت استفاده می شد این گیاه
می تواند تا  27درصد قند خون افراد دیابتی نوع  2را کاهش دهد.
اخیرا َ در یک تحقیق روی  40موش صحرایی دیابتی نر در طول  6هفته مشخص
شد که در گروه دیابتی تحت درمان با گیاه قراقات ،میزان گلوکز سرم خون ،به
طور معنی داری در هفته  3و  6به ترتیب به میزان  25/8درصد و  25/2درصد
کمتر از گروه دیابتی درمان نشده بود گروه کنترل تحت درمان کاهش محسوس
گلوکز سرم نشان داد.
همچنین بيماري ديابت قندي در درازمدت با عوارض نامطلوب رتينوپاتي و
نوروپاتي و افزايش ميزان احساس درد ناشي از نوروپاتي همراه است؛ نتايج
بررسي حاضر نشان داد كه تجويز خوراكي قره قات سياه به مدت 6هفته داراي
اثر آنتي هيپرگليسميك است و درمان با گياه موجب كاهش معني دار نمرات
درد در مقايسه با گروه ديابتي فقط در مرحله مزمن شد.
همچنین بيماري ديابت شيرين با افزايش وقوع بيماري هاي قلبي -عروقي همراه
است .در پژوهشی دیگر نشان داده شد که تجويز خوراكي و دراز مدت قره
قاط سياه از طريق تغيير دادن توليد و آزادسازي عوامل موثر بر عروق با منشا
اندوتليوم و با اعمال اثرات مستقيم بر عضله صاف عروقي موجب كاهش پاسخ
انقباضي و افزايش پاسخ شل شدگي در بافت آئورت موش صحرائي ديابتي شد
كه اين مي تواند در جلوگيري از برخي عوارض عروقي ديابت در دراز مدت
سودمند باشد
گردآوری :علی کرمی کبیر
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وقتي آنچه داريم مي بخشيم ،آنچه نيازمنديم
دريافت خواهيم كرد.
الوس

معلولین و اختراعات

استفاده از کامپيوتر و اينترنت در ميان افراد معلول

نرم افزار NVDAویژه افراد نابينا

دونالد بیته

نرم افزارهای ( screen readerمتن خوان) نرم افزارهایی هستند که برای خواندن صفحه ی مانیتور
طراحی شده اند و به افراد نابینا در استفاده از کامپیوتر کمک می کنند .البته این نرم افزارها قیمتی بالغ بر
هزار دالر دارند و به این ترتیب عم ً
ال می توان گفت کامپیوتر برای بسیاری از افراد نابینا غیرقابل دسترسی
است .به همین دلیل برخی برنامه نویسان تالش کرده اند به حل این مشکل بپردازند.
در این شماره قصد داریم به معرفي یک نرم افزار رايگان بپردازیم که توسط دو برنامه نویس براي کمک به
نابینایان طراحی شده است NVDA .یک نرم افزار متن خوان است که با حرکت موس بر روی صفحه
مانیتور ،کلمات و متن موجود در آن قسمت را برای فرد نابینا می خواند .فرد می تواند این نرم افزار را بر
روی یک حافظه (فلش ،کارت حافظه CD، DVD ،و  )...ذخیره کرده و با خود حمل کند و در محل
کار یا در خانه از آن استفاده کند ،بدون اینکه نیاز به نصب نرم افزار داشته باشد.
می توانید  NVDAرا از لینک زیر دانلود کنید:
http://www.nvda-project.org/wiki/Download
به یاد داشته باشید که نسخه ی قابل حمل ( )portable versionرا انتخاب کنید .پس از دانلود فایل
روی آن دوبار کلیک کنید .پس از آن برنامه از شما می خواهد که یک فولدر را به عنوان محل ذخیره
انتخاب کنید و سپس نرم افزار به صورت  extractشده درون این فولدر قرار می دهد .سپس شما می
توانید این فولدر را توسط فلش یا  CDبا خود حمل کرده و بر روی هر کامپیوتری مورد استفاده قرار
دهید .برای استفاده از نرم افزار کافی است وارد فولدر شوید و بر روی فایل  NVDAدوبار کلیک کنید.
اکنون برنامه شروع به اجرا می کند و با حرکت موس بر روی صفحه مانیتور کلمات و متن موجود در
آن قسمت را برای شما می خواند .در صورتیکه سرعت خواندن متن باال است می توانید در حال اجرا ،بر
روی آیکون نرم افزار که در نوار پایین سمت راست قرار گرفته کلیک راست کنید و از قسمت:
Preferences -> voice settings . . .
با تنظیم گزینه ی  ،Rateسرعت خواندن متن را تنظیم کنید.
الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

«دونالد بیته» در سال  1949با نوعی سندرم به نام «هالت اورام»
متولد شد اما هرگز اجازه نداد این مشکل و تفاوت جزئی ،او را از
زندگی طبیعی باز دارد.
«دونالد بیته» که اهل «مِی ویل میشیگان» است ،اعتقاد دارد
چیزی طراحی کرده است که واقعا برای دیگران مفید است
(عصای چنگکی «تی ام»).
در سال 2001در گاراژ تعمیر ماشین خود ،تصادف شدیدی کرد و
بین یک وانت و دیوار بتنی قرار گرفت که باعث شد دیگر نتواند
به عنوان یک تعمیرکار کامیون و اتومبیل به کارش ادامه دهد.
«دونالد بیته» گفت « :فکر می کنم کنار آمدن من با این نقص
فیزیکی از بدو تولد ،مرا 7سال جلوتر انداخت و  7عمل جراحی را
برای غلبه بر تصادف ،باید پشت سر بگذارم.
او طی عمل های جراحی و درمان ،روی پیشرفت عصای چنگکی
«تی ام» کار کرد و برای خود موتورسیکلت «هوندای ِرب ِل» خرید
و دوستان و همسایگانش را با راندن آن حیرت زده کرد.
بیته در سه مسابقه جهانی «آیا یویو» رقابت کرد .همچنین ،وقت
خود را صرف بینندگان خود می کرد و به عنوان عروسک خیمه
شب بازی دلقک در سیرک «فلینت»« ،ساگینو» و «میشیگان»
ایفای نقش می کرد.
عصای چنگکی «تی ام» از یک قالب و عصای قابل تنظیم با
قابلیت برگشت پذیری تشکیل شده که از آلومینیوم سبک وزن
دستی و استیل ضد زنگ ساخته شده است .قالب دستی در حالی
که محکم به عصا می چسبد ،به راحتی در اختیار انگشتان دست
است .انگشت آلومینیومی با روکش الستیکی به راحتی کلیدهای
ماشین ،بطری شیشه ای ،قرص و دستمال سینه و یا یک کاال را از
قفسه مغازه بر می دارد.
هدف «دونالد بیته» این است که مشاغلی برای معلوالن جسمی
و ذهنی فراهم کند و بچه هایی را که با سندرم «هالت اورام» به
دنیا می آیند ،به دانشگاه بفرستد.
ترجمه :ندا زربخش

بدرستي كه جوانان پير و پيران جوان
در دنيا بسيارند.
اسمايلز
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ترجمه :ندا کبیریان

«وینتون ِک ِرف» پدر
ناشنوای اینترنت
دیگر نیازی نیس��ت والدین کودکان کم ش��نوا به دنبال تاجر موفقی به جز
«وینتون ِک ِرف» باشند.
«کِ�� ِرف» ابتدا به خاطر نقش عمده اش در پیش��رفت آنچه امروز به عنوان
«اینترنت» معرفی گردیده ،شناخته شده است.
«کِ�� ِرف» را ب��ه عن��وان «پدر اینترنت» م��ی شناس��ند وی در اوایل دهه
 ،1970به تاس��یس پروژه آرپانت یعنی پیشرو اینترنت امروزی کمک کرد.
« ِک ِرف» به عنوان بخش��ی از آن پیش��رفت ،پروتکل  TCP/TPرا به شکل
امروزی ب��رای ارتباطات اینترنتی طراحی ک��رد ناتوانی وی در همکاری با
س��ایر محققان انگیزه ای قوی ش��د تا پروتکل ه��ای ارتباطات اینترنتی را
طراحی کند.
« ِک ِرف» با همس��رش «سیگرید» در یک موسس��ه ابزار پزشکی ناشنوایان
آشنا شد که او هم ناشنواست و کاشت حلزون انجام داده است.
او پیش از این در هیات مدیره دانش��گاه «گاالدت» به نیازهای دانشجویان
کم ش��نوا و ناش��نوا در فعالیت هایی نظیر تدارک برنامه های کامپیوتری
توجه بسیار نشان می داد.
دوره حرفه ای موفق « ِک ِرف» هنوز به پایان نرس��یده و اکنون مس��ئولیت
های زیر را هم بر عهده دارد:
• ریاست شرکت اینترنتی ارقام و اسامی خاص ()ICANN
• مق��ام عالی رتبه در «ام.س��ی.آی ورلد َک��م» ( )MCI Worldcomبا
عنوان معاون ارشد بخش فناوری اینترنت
• دریافت یک جایزه از رئیس جمهور «کلینتون» به خاطر نقش عمده اش
در توسعه فناوری اینترنت
تعیین بهترین کار «وینتون ِک ِرف» به عنوان شاخص شاهکار و شهرت وی
بسیار سخت است زیرا وی دستاوردهای بسیار زیادی دارد.
ِ
س��ایت «ام.س��ی.آی ورلد َکم» به
«کِ�� ِرف» ی��ک بخش خصوصی در وب
نام « ِک ِرفز آپ» ( )Cerfs Upدارد و به عنوان یک س��خنران مس��ئولیت
سنگینی به عهده دارد و بیش از  50مقاله فنی و علمی منتشر کرده است.
« ِک ِرف» در سال  2005در گوگل استخدام شد .وی مسئول بخش تحقیق
در زمینه کاربردهای اینترنتی جدید است و گوگل به او عنوان «صاحب
اصلی اینترنت» را داده است.
س��ال های زیادی است که جامعه ناشنوایان و کم شنوایان با فعالیت های
وی آشنا هستندِ « .ک ِرف» یک جایزه نیز از موسسه «الکساندر گراهام بل»
دریافت کرده و در مجله «هیپ» (شماره )6.5نقش ویژه ای داشته است.
در اواخ��ر دهه  80و اوایل دهه « ،90کِ�� ِرف» عضو هیئت مدیره مرکز کم
ش��نوایی «فایرفوکس رزورس» شد و اکنون نیز عضو مرکز ناشنوایان و کم
شنوایان «نورثرن ویرجینیا رزورس» است.
ِ
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در هر سرنوشتی ،راز و اندیشه ای نهفته است.
اُرد بزرگ

گردآوری و ترجمه :معصومه آمِدی

چراغ موزیکال

پیام دهنده ویژه ناشنوایان
این وسیله پیشگام ارتباط چهره به چهره برای ناشنوایان و دارای فناوری بسیار
ساده است که درون یک صفحه کلید استاندارد تعبیه شده و صدها دالر هزینه
اضافی برای کاربران پس انداز می کند.
این وسیله منوهای ساده دارد و به راحتی می توان فناوری نوین را فرا گرفت
کافی است در آن را باز و شروع به صحبت کنید.
افراد عادی روزانه هزاران راه ارتباطی مستقیم دارند یک «سالم» سریع در اتاق
انتظار؛ صحبت در مورد آب و هوا وقتی که در انتظار تاکسی هستند؛ شوخی با
همکار و  ...اما اگر شما ناشنوا باشید و افراد دیگر شنوا باشند چه اتفاقی می افتد ؟
ماجراهای بسیاری درباره افراد مبتال به اختالالت شنوایی شنیدیم که از تعامالت
اجتماعی دور مانده اند یا حتی از پیشرفت باز مانده اند چرا که آنها ارتباط کالمی
ندارند و تردید دارند راه های جدید صحبت کردن را پیدا کنند این تردید مانعی
بر سر راه این افراد است .این وسیله شکل ظاهری بادوامی دارد ،کاربرد ساده ای
برای تایپ و همچنین صحبت دارد و به طور خودکار به وسیله هماهنگ متصل
می شود و سایر وسایل هماهنگ در دسترس را شناسایی می کند و همچنین
گفتگوها را در خود دستگاه ذخیره و بایگانی می کند و یا از طریق کابل یو.اس.بی
به کامپیوتر منتقل می کند و نور ،فونت و کنتراست قابل تنظیم دارد و عباراتی را
که به طور معمول استفاده می شوند برای دسترسی سریع تر به خاطر می سپارد.
این وسیله برای کنفرانس بیش از  4نفر مناسب است با استفاده از یک خط تلفن
آنالوگ می توان به وسیله دیگر تلفن کرد .ظرفیت باتری آن ،بیش از  8ساعت
کار مداوم است و اگر باتری ثانویه افزوده شود می تواند بیش از  12ساعت به طور
مداوم کار کند.

این وسیله کوچک ویژه افرادی ساخته شده که
کم بینا و یا دچار اختالالت بینایی هستند.
این وسیله قادر است به طور همزمان هم
آهنگ پخش کند و هم لرزاننده اش فعال
شود .چراغش به شکل کنش و واکنش فعال
می شود و کافی است فرد کلید نقش برجسته
نارنجی رنگ را فعال کند تا بتواند نورهای
درخشان را مشاهده کند و لرزش خفیفی را
حین گوش دادن به آهنگ ها لمس کند.
این وسیله دارای  6آهنگ  45الی  50ثانیه
ای است صدا را می توان کم یا زیاد کرد و در
صورت تمایل ،لرزش خفیف را قطع نمود.

نویسنده چشمی
چگونه میتوان با دیگران
ارتباط برقرار کرد وقتی مغز
فعال است اما بدن خیر؟
مجله تایم نویسنده چشمی
را که محصول همکاری
گروه «ابلینگ» ،موسسه
«غیرممکن وجود ندارد» و
آزمایشگاه تحقیقاتی نقاشی
دیواری است جزو 50
نوآوری برتر سال 2010
شناخته است.
این وسیله از یک عینک
هوشمند ارزان قیمت و
حرکت سنج چشم و یک نرمافزار ساده تشکیل شده است و به افرادی که از هر
نوع مشکل عصبی عضالنی رنج میبرند کمک می کند تا با ردیابی حرکات چشم
و تبدیل آنها به خطوط ،روی صفحه نمایش بنویسند یا رسم کنند.
ابتدا ،این وسیله برای «تونی کوآن» یکی از هنرمندان نقاشی دیواری ساخته
شد که در سال  2003به دلیل ابتال به بیماری  ،ALSتمام اندام های او (به جز
چشمانش) فلج شده بود .او پس از استفاده از نویسنده چشمی و رسم نخستین
خطوط گفت« :احساس من مانند کسی است که بعد از  5دقیقه نگه داشته شدن
در آب ،نفس بکشد».
هدف گروه سازنده این وسیله این است که بتوانند با ساده ترین قطعات و قیمت
ارزان ،محصولی با کیفیت باال عرضه کنند.

هدف نهایی آموزش و پرورش ،آموختن طریقه
صحیح استفاده از اوقات فراغت است .
ارسطو
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محافظ ظروف غذاخوری
این وسیله مناسب افرادی است که هنگام غذا خوردن به کمک نیاز دارند
محافظ طوری طراحی شده است که به بشقاب متصل میشود و هنگام
برداشتن غذا و برخورد احتمالی قاشق با آن ،ثابت می ماند و مانع از پخش
شدن محتویات بشقاب به اطراف می شود.
لبه های نرم و مومی شکل محافظ از برخورد آن با ظروف جلوگیری می کند.
محافظ را میتوان به سرعت و حتی با یک دست نصب کرد.
این محافظ که از جنس پالستیک پُلی کربونات شفاف ساخته شده بسیار
مستحکم است .لبههای دندانه دار آن به راحتی روی بشقاب میلغزد و اتصالی
بدون شکاف ایجاد می کند قطر بشقاب ها می تواند از  21تا  25سانتی متر
باشد و در صورت استفاده چندتایی طراحی این محافظ ها طوری است که در
هم فرو میروند و بنابراین جای کمتری اشغال می کنند.

لیوان راحت نوش

این محصول منحصر به فرد مناسب کسانی است که نمی
توانند مایع درون لیوان را بدون ریخته شدن بنوشند به ویژه
مناسب افرادی است که از لرزش دست رنج می برند؛ مانند
مبتالیان به پارکینسون و ام.اس.
قطعه پالستیکی درون لیوان ،حرکت موجی مایع را محدود
و بدین ترتیب مانع بیرون ریختن آن می شود .پالستیک
مورد استفاده در این قطعه از موادی تهیه شده که از نظر
شیمیایی برای سالمتی مضر نیست و نیز قابل شستشو در
دستگاه ظرف شویی است برای شستشو میتوان به کمک
یک میله استیل ،قطعه را از لیوان خارج کرد.

باالبر اسکوتر و صندلی های برقی

امروزه افراد بسیاری از انواع ویلچرهای دستی و برقی استفاده می کنند برخی نیز
از اسکوتر بهره می برند که مناسب مسافت های کوتاه است و برای پیمودن مسافت
های طوالنی کارایی چندانی ندارد.
به کمک علم و فناوری روز دنیا می توان هر روز شاهد پیشرفت های زیادی بود که
به بهتر و مستقل زیستن افراد دارای معلولیت کمک می کند.
خودروی مجهز به باالبر نیز که یکی از هزاران موهبت فناوری عصر اخیر است و
انواع گوناگونی دارد که در استقالل کاربران ویلچر تاثیر به سزایی بر جای گذاشته
است.
کار کردن با باالبر برقی این خودرو بسیار ساده و لذت بخش است و کافی است که
فرد دگمه را برای سوار و پیاده کردن صندلی یا اسکوتر فشار دهد تا سکو باال یا
پایین برود ضمن اینکه نیازی نیست کاربر ویلچر از صندلی اش جا به جا شود و می
تواند سوار بر اسکوتر یا ویلچر به داخل خودرو هدایت شود.

