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ثبتنام كنند

استقالل معلوالن

جمع آوری
دستک ها
از سطح
پیاده روهای
تهران

حق آموزش معلوالن

می خواهم درپارلمان برزیل
از حقوق معلوالن دفاع کنم

با خدا از
نگرانی
هایتان
بگویید

کمک عاقالنه

مثل هما
مثل هنرمند
مثل همه
توانایی های
یک زن

شناسنامه

شورای سردبیری:
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رحسيني -مرتضی رویتوند
هیات تحریریه :
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نفي
سه قدوسي  -معصومه آ ِمدی
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ب امتياز  :كانون معلولين توانا
مدير م
سوول  :محمدرضا هادي پور

روابط عمومي :صغري ايوبي
با تشکر صمیم
انه از همکاری این عزیزان :
محمد حسن هادی-
مرضیه کریمی -فاطمه داریوش
سیروس ماله میری -آتیه شعبان
ی -سمیرا جمالی -زینب اکبری
رقیه عبدی زاده -زهرا ز
رآبادی پور -فاطمه خردمندزاده
عادله مینایی -ل
یال انصاری و سایر همکاران...

گزارش عملکرد
کانون معلولین توانا
در سال 1390

ورزش های
استخری برای
کودکان معلول
«تمپل گرندین»
مخترع مبتال به
اوتیسم

تاکسی
با درهای بسته

ماساژ این ماده از
ریزش موی شما
جلوگیری می کند!

نشانی دفتر ماهنامه :
قیه  -ابتدای اشرفی اصفهانی
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س :داخلی 44239441 -108
تلفک
نشانی دفتر قزوین:
صندوق پستی 34185-3463 :
نا -تلفکس 0281-3339212 :
کانون توا
شماره پیامک 30007545 :
چاپ و صحافی :رواق
صفحه آرا  :مهدي حجتي پور
سیدعباس حسینی -عرفان
عکس:
س روی جلد  :مارکو گالیازو
عک

دادخواه -مهسا غالمزاده
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گردن کشی آدمیان ،ریشه در ریزی و خردی
میدان اندیشه آنان دارد.
بزرگ
ارد
اردیبهشت 1391
فروردین و
سال چهارم  -شماره  39و - 40
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sina.3563@yahoo.com

به قول قدیمی ها «سالی که نکوست از بهارش پیداست» این را امروزی ها
ِ
واقعیت این ضرب المثل ،همان
بیشتر برای کنایه زدن بکار می برند ولی
چیزی است که آشکارا به آن اشاره شده است.
این را گفتم که در ادامه بگویم ،پس از خبر مسرت بخش ده برابر شدن
اعتبارات سازمان بهزیستی که در روزهای آغازین سال  91از سوی ریاست
این سازمان اعالم شد ،نمی دانم چه شده که به یکباره همه مسووالن و متولیان
معلوالن  -پس از گذشت هشت سال – تازه یادشان افتاده که «قانون جامع
حمایت از حقوق معلوالن» را بازنگری کنند .آن هم در واپسین روزهای عمر
مجلس هشتم...
اینکه چرا تاکنون این بازنگری انجام نشده و اینکه چرا مجلس شورای
اسالمی ،وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی  -به اتفاق -
مشکل را در قوانین یافته اند و هریک جداگانه قانون را بازنگری می کنند،
مهم نیست! مهم این است که این حرکت جدید سازمانهای مختلف نگاهها را به
سوی مشکالت معلوالن معطوف خواهد کرد .حتی اگر در بدبینانه ترین حالت،
نمایندگان مجلس هشتم یا نهم با تغییرات قانون مخالف باشند!
به هرحال خوشحالیم و این اتفاق خوب را به فال نیک می گیریم...
اگر تا دیروز مشکل اصلی معلوالن ،ضعف در قوانین یا بی قانونی بود ،ما
امروز برخی مجلسی ها را در سنگری به نام فراکسیون معلوالن -دست
کم در رسانه ها -مدافع حقوق این قشر می بینیم .اگر تا دیروز مشکل از
عدم اجرا یا اجرای ناقص قوانین بود ،خوشبختانه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و سازمان بهزیستی امروز شعارهای خوبی به زبان می آورند که
البته تحقق این شعارها را باید در گذر زمان شاهد بود.
برای معلوالن مهم نیست چه کسی قرار است گره از مشکالتشان باز کند.
برای آنان همین بس که این اتفاق خوب یعنی توجه دقیق و بازنگری در قوانین
در دستور کار متولیان قرار گرفته ،آن هم نه یک متولی ،نه دومتولی ،بلکه
سه متولی مختلف از دو قوه تاثیر گذار به نامهای مقننه و مجریه!
خودمانیم ،خدا کند ضرب المثل معروف «سالی که نکوست از بهارش پیداست»
حقیقت داشته باشد.
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تلخ ترین دارویی که در تاریخ بشریت
اردیبهشت 1391
فروردین و
شناخته- 40
سال چهارم  -شماره  39و
“صبوری” است.
شده

ستگی معلوالن احیا میشود

بیمه بازنش

معافیت

مشموالن دارای خواهر مجرد
باالی  24سال سن

رییس سازمان وظیف ه
عمومی نیروی انتظامی گفت« :بر
اساس ماده  44قانون ج
دید خدمت وظیفه عمومی تنها
برادر سرپرست خواهر ف
اقد پدر و همسر ذكور كه بیش
از  24سال سن داشته
باشد از خدمت سربازی معاف
است».
وی ه
مچن
ین
درب
اره
شر
ایط بهرهمندی از این معافیت
برای
م
شمو
الن
گف
ت:
«م
علولیت همسر مشمول باید به
تا
یید
ساز
مان
بهز
یس
تی رسیده باشد».
به
گ
فته
ریی
س
ساز
مان
وظیفه عمومی ناجا قوانین
خاصی در بهزیستی و
جود
د
ارد
كه
به
مو
جب آن
هرفردی به عنوان معل
ول تحت پوشش بهزستی قرار
نمیگیرد بلكه باید
شر
ایط وی در كمیسیون های این
سازمان بررسی شود.

اینکه مشکالت مطرح شده از
مان بهزیستی کشور با اشاره به
خبرگزاری فارس :رئیس ساز
بهزیستی به دنبال احیای بیمه
رسیدگی خواهد شد ،گفت« :
وی معلوالن کمتر از یک ماه
س
بازنشستگی معلوالن است».
علوالن باید به سرعت رسیدگی
می اظهار داشت« :مشکالت م
به گزارش فارس ،همایون هاش
الت این افراد را برطرف کند».
یکند در کمتر از یک ماه مشک
شود و سازمان بهزیستی سعی م
ست و در این بخش سعی خواهد
ولی خدمترسانی به معلوالن ا
وی اضافه کرد« :بهزیستی مت
های موجود مشکالت معلوالن
و همچنین استفاده از ظرفیت
با استفاده از کمکهای دولتی
کرد
شهای مختلف را برطرف کند».
در بخشهای مختلف از جمله
در بخ
مادگی دارد مشکالت معلوالن را
هاشمی اضافه کرد« :بهزیستی آ
اشتغال و مسکن برطرف کند».
مل و نقل ،سوخت ،مستمری،
خت مسکن یکی از برنام ههای
ح
کید کرد« :ایجاد اشتغال و سا
س سازمان بهزیستی کشور تأ
عی خواهد شد تا پایان سال به
رئی
جاری است و در این بخش س
لی سازمان بهزیستی در سال
اص
های خوبی دست پیدا کنیم».
نهای
تعامل دستگاه های و سازما 
موفقیت
مشکالت معلوالن نیازمند به
وی ادامه داد« :برطرف کردن
نند سال گذشته فراهم شود».
بخش امسال تعامل خوبی هما
لف است که امیدواریم در این
مخت

سبد ارزاق
د ریال
عرضه  1.5میلیار تی کاشان
یان بهزیس
مددجو
ن از تهیه

ستی کاشا
اداره بهزی
 50میلیون
رئیس
و0
خبرگزاری فارس :ه میزان یک میلیارد ستی این
شش بهزی
بد ارزاق ب
و توزیع س
تحت پو
مددجویان
ریال برای
 9خبر داد.
در کاشان
در نوروز 1
گار فارس
خبرن
شهرستان
و معلوالن
گری در گفتوگو با مددجویان
س
رفاه حال
کاشان این
امین ع ت« :برای
شهرستان
ش
دا
در اختیار
ی
اظهار
ت
س
بهزی
یه شده و
حت پوشش اداره ر نقدی ته
ت
و غی
ته است».
میزان کمک نقدی ش قرار گرف
تحت پوش
مددجویان

زار معلول در خراسان جنوبي
بهرهمندی  12ه
از خدمات بهزیستی

رئیس
سازمان بهزیستی از توزیع
ب
ن
ه
ای
غی
رنق
دی
مد
دج
وی
ان
در  19استان کشور خبر داد.

رئی
س سازمان بهزیستی از توزیع
بنهای غیرنقدی در  19استان
خبر
م
داد
و
یان
گف
اس
ت:
تان
«تو
ها
آ
زیع
ب
غاز
ن
و
ها
تمامی مددجویان عی
رئی
دی و بن خود را دریافت کردند.
س
ساز
مان
بهز
یستی از ه
مکاری سازمان هدفمندی یاران
هها و سازمان بهزیستی خبر
داد و اظهار داشت« :تفاهمنام
ه
ای
با
ساز
مان
هدفمندی یارانه
ها به امضا رسیده به طوری که
سال جاری سهمیه سوخت م
علوالن تخصیص و اجرایی خوا
م
هد شد و همچنین یارانه افراد
جهولالهویه نیز به سازمان بهز
یستی تحویل داده می شود».
وی
از
ا
فزای
ش
س
طح
ک
می و
کیفی خدمات به مددجویان در
سال جاری خبر داد و گفت« :در
سال  91کسی را پشت نو
بت
دریا
فت
خدم
ات نگه نخواهیم دا
مراجعه کننده کمک
شت و به هریک از نیازمندان
های موردی ارایه خواهد شد».

جنوبی گفت« :بیش از  12هزار
توانبخشی بهزیستی خراسان
معاون
از خدمات بهزیستی بهر همند
ول در استان خراسان جنوبی
نفر معل
یشوند».
م 
جنوبی اظهار کرد« :به طور
توانبخشی بهزیستی خراسان
ون
معا
رائه شده به یک نفر معلول در
سط تمامی خدمات توانبخشی ا
متو
یلیون ریال هزینه در بردارد».
م
15
سال
دی معلوالن جسمی-حرکتی و
آبادی با بیان اینکه  30درص
عباس
ند ،خاطرنشان کرد« :واگذاری
نخاعی نیازمند ویلچر هست
یعه
ضا
صا ،و اکر و سمعک به معلوالن
ایل توانبخشی اعم از ویلچر ،ع
وس
حمایت به صورت رایگان است».
نیازمند تحت

مناسبسازی مبلمان شهری

برای معلوالن استان بوشهر
بوشهر از مناسبسازی مبلمان

فارس :مدیرکل بهزیستی استان
خبرگزاری
علوالن استان بوشهر خبر داد.
شهری برای م
رس در عسلویه اظهار داشت:
مطلق در گفتوگو با خبرنگار فا
اکبر گرگوری
نهای  9گانه استان بوشهر
ش از  55هزار نفر در شهرستا 
بی
ضر
«در حال حا
همند هستند و تالش کردهایم
تمر و غیرمستمر بهزیستی بهر
از خدمات مس
برای این عزیزان ارائه کنیم».
باکیفیتترین خدمات را

صدور  810مج

وز مشاغل خانگی در بشرویه

به گزارش خبرگ
زای مهر ،رئیس اداره تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی بشرویه گفت:
«تاکنون  810ف
قره
م
جوز مشاغل و کسب و کار
خانگی برای متقاضیان دریافت
گواهینامه و ت
سهی
الت بانکی صادر شده است».
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ایستادگی کن تا روشن بمانی ،شمع های افتاده
خاموش می شوند.
شاملو
سال چهارم  -شماره  39و  - 40احمد
اردیبهشت 1391
فروردین و

44

جمع آوری
دستک ها از سطح
پیاده روهای
تهران

سالهاست مناسب سازی معابر شهری در دستور
کار شهرداری ها قرار دارد اما همچنان موانع
خیابان ها و پیاده روها رفت و آمد معلوالن را با
مشکل روبرو می سازند.
گاه نیز برخی از این موانع توسط خود شهرداری
ایجاد می شوند .به عنوان مثال شهرداری تهران
در اقدامی برای جلوگیری از ورود خودرو به
پیاده رو ها در ابتدای پیاده روها دستک هایی
سنگی و با فاصله کم نصب کرده غافل از اینکه
این دستک ها پیش از آنکه مانع ورود خودرو
شوند در تردد ایمن افراد معلول و نابینایان اخالل
ایجاد می کنند تا جائیکه برخی ترجیح می دهند
مخاطرات عبور از حاشیه خیابان را به جان بخرند
اما پا به پیاده رو نگذارند.
«سعید طالقانی» از حقوقدانان نابینا از معدود
افرادی است که دغدغه مناسب سازی معابر را
دارد.
او بیشتر با پای پیاده و با استفاده از وسایل نقلیه
عمومی در شهر تردد می کند و بر این کار اصرار
دارد تالش او و چند نفر از نابینایان این بار نیز
به نتیجه رسید.
آنها توانستند شهرداری را متقاعد کنند که در
مورد این دستک ها تصمیم تازه ای بگیرد.
طالقانی می گوید« :خیابان های آزادی ،انقالب،
شریعتی و ولیعصر تهران پر از این دستک هاست
و امکان ندارد نابینایی در معابر تهران رفت و آمد
داشته باشد و هفته ای یکی دو بار پایش آسیب
جدی نبیند به عنوان مثال من دستکهایی که
در مسیر تردد هر روز خود دارم را شمردم 38
دستک بود.
سایر نابینایان و معلوالن نیز از این قضیه
مستثنی نیستند ارتفاع این دستک های سنگی
حدود  60سانتیمتر است و در برخورد پا با آنها به
زانو صدمه می رسد حال یک نفر ممکن است به
صورت اتفاقی از کنار دستک عبور کند اما اگر
دو نابینا با هم راه بروند حتما یکی از آنها با این
دستک ها برخورد خواهد کرد».
طالقانی با اشاره به اینکه ما ابتدا درخواست خود
را به شهرداری دادیم و در نهایت درخواست ما
به سازمان ترافیک فرستاده شد می گوید« :در
بخشنامه شماره  401158237که در تاریخ 19
دی ماه به مناطق  22گانه شهرداری تهران ابالغ
شد قرار شد دستک هایی که فاصله بین آنها از
 160سانتیمتر کمتر باشد تصحیح شوند در این
بخشنامه آمده است :بنا به درخواست جمعی از
شهروندان و معلوالن و نابینایان عزیز در خصوص
جمع اوری دستک های نصب شده در سطح پیاده
روها دستوردهید نصب دستک ها در پیاده روها
فقط به منظور جلوگیری از ورود اتومبیل به پیاده

رو و با فاصله  160تا  170سانتیمتر بین دو دستک
و مسیر ویژه نابینایان بین فاصله دو دستک قرار
گیرد.
ضمنا الزم است دستک های نصب شده قبلی در
پیاده روها با همین الگو تصحیح شوند.
قائم مقام معاونت حمل و نقل ترافیک علیرضا
سلیمانی طالقانی تاکید می کند« :استدالل ما این
بود که برای جلوگیری از ورود خودرو به پیاده
رو یا هر مشکل دیگری که وجود دارد باید کار
فرهنگی انجام شود یا پلیس باید فعالتر وارد عمل
شود نه اینکه با ایجاد مانع برای سایر شهروندان
بخواهیم جلوی خودروها را بگیریم ».
او ادامه می دهد« :ما به این قانع نیستیم من
پیشنهاد داده ام ارتفاع دستک ها به  20سانت
کاهش یابد اما گفتند که در آن صورت ممکن
است مردم عادی ستون را نبینند و برای آنها
حادثه ای رخ دهد ما قصد داریم برای اینکه
خطر دستک های باقیمانده نیز کمتر شود از
شهرداری بخواهیم تا ارتفاع  20سانت از سنگ
استفاده کنند و روی آن را ستون های الستیکی
بگذارند مانند آنچه در خروجی اتوبان ها هست

اگر همه دستک از جنس الستیکی باشد امکان
دارد خودرو آن را بشکند اما در این صورت هم
خودرو نمی تواند وارد پیاده رو شود و هم به افراد
معلول و نابینا آسیبی نمی رسد».
در حال حاضر جمع آوری دستک ها در دستور کار
سامانه  137شهرداری تهران قرار گرفته است و
از این طریق شهرداری آمادگی دارد تا شهروندان
ضمن تماس با این سامانه آدرس دستک هایی را
که فاصله آنها کمتر از  160سانت است اعالم کنند
تا برای اصالح آنها اقدام شود.
طالقانی در امور دیگری چون مشکالت بانکی
نابینایان نیز فعال است و پیشنهادهایی را در
بانک مرکزی طرح کرده است و معتقد است
پیگیری این کارها نیاز به صرف وقت و نیروی
زیادی دارد من خود عالقمندم و این کارها
را انجام می دهم اما اگر نابینایان دیگر و البته
کسانی که پیگیر این مسائل هستند با ما همراه
شوند به طور قطع نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
راضیه کباری

44

7

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار،
چه بیشتر مردم زشت کردار و نیکو گفتارند.
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رقیه بابایی
ساخت اعضای مصنوعی وظیفه هالل احمر نیست!

تعطیلی و گرانی؛ چاره یکی از این دو است!
به دنبال گران شدن اعضای مصنوعی و
افزایش چند برابری قیمت های ارتزها و
پروتزهای معلوالن در چند ماه گذشته ،عده
زیادی از معلوالن از پیک توانا خواستند
که علت این افزایش قیمت ها را از مراکز
مربوطه جویا شود ،در شماره قبلی هم
جمعیت هالل احمر استان تهران در این
رابطه به پرسش های پیک توانا پاسخ داد،
این پاسخ ها اگر چه کاری از پیش نمی برد
و قیمت های باال رفته را کاهش نمی دهد
اما دست کم نشان می دهد که ریشه این
گرانی چیست و کجاست و واکنش مسئوالن
نسبت به گرانی چیست؟
در این شماره پاسخ های هالل احمر (قسمت
توانبخشی) استان زنجان در رابطه با افزایش
قیمت اعضای مصنوعی را می شنویم:
پیک توانا :علت افزایش قیمت اعضای مصنوعی
در چند ماه گذشته چیست؟
هالل احمر زنجان :هالل احمر زنجان کلیه

اعضای مصنوعی را که می ساخت تنها با دریافت
 50درص ِد قیمت تحویل معلوالن می داد و بقیه
مبلغ را در واقع از سوبسیدهایی که خود جمعیت
داشت پرداخت می کرد ،اما هالل احمر و صلیب
سرخ جهانی در واقع کارشان این است که به
سالمت انسان ها در جایی که کس دیگری برای
کمک رسانی نباشد کمک کنند ،به عنوان نمونه
در کشورهای قحطی زده یا کشورهایی که در
حال جنگ هستند ،اما وقتی خود این کشورها
قدرت کافی برای کمک رسانی به مردم را پیدا
کنند این وظیفه از هالل احمر رفع می شود،
یکی از دالیلی که هالل احمر این سوبسیت ها را
برداشت و قیمت ها را افزایش داد این بود که به
ما گفتند :کمک رسانی و ساخت اعضای مصنوعی
آن هم به طور نیم بها وظیفه شما نیست،

پیک توانا :چه کسی به شما گفته که ساخت
اعضای مصنوعی وظیفه شما نیست؟
هالل احمر زنجان :از باال به ما فشار آوردند که

این وظیفه شما نیست ،گفتند این درست نیست
که شما پرسنل ،پول و مواد اولیه را بگیرید و در
اختیار مراجعین قرار بدهید ،در حالی که در این
زمینه وظیفه ای ندارید.
پیک توانا :پس وظیفه کیست؟

هالل احمر زنجان :بهزیستی ،البته سازمان
بهزیستی مستقل است ،منتها بهزیستی در بیشتر
استانها بخش ساخت اعضای مصنوعی را تعطیل
کرده و آن را به بخش خصوصی سپرده.

پیک توانا :آیا می توان از صحبت های شما این
نتیجه را گرفت که افزایش قیمت ها در نتیجه
حذف یارانه هاست؟
هالل احمر زنجان :نه ،ربطی به یارانه ها ندارد،
پیک توانا :آیا به گران شدن مواد اولیه مربوط
می شود؟

هالل احمر زنجان :نه .موضوع مواد اولیه هم
نیست ،وقتی طرح یارانه ها اجرا شد مسئوالن
می خواستند این مرکز را تعطیل کنند که
قسمت توانبخشی هالل احمر با این موضوع
موافقت نکرد.

پیک توانا :با این افزایش قیمت ها تکلیف
افرادی که مشکالت مالی دارند چه می شود؟
هالل احمر زنجان :سیاست این است که اگر

کسی بود که مشکل مالی داشت ما فرد را به
بهزیستی و کمیته امداد معرفی می کنیم تا
مشکلش در پرداخت هزینه رفع شود.

پیک توانا :بگذریم از اینکه اغلب افرادی که به
شما مراجعه می کنند تحت پوشش این دو ارگان
هستند و همان هزینه اندک را هم با کمک همین
دو نهاد پرداخت می کنند ،آیا برای جانبازان
هم فکری کرده اید؟
هالل احمر زنجان :جانبازان در صورتیکه

همزمان تحت پوشش دو ارگان باشند مثال اگر
کسی جانباز باشد و در آموزش پرورش هم شاغل
باشد و نیاز به عضو مصنوعی داشته باشد ،کمک
هزینه این عضو مصنوعی را آموزش پرورش باید
بدهد ،این چیزی بود که در برنامه سوم اجرا
نشد اما در برنامه چهارم قرار است اجرا شود ،هر
کس که شاغل است باید برود تحت پوشش بنیاد
خاص خودش باشد.
البته برای فرد نیازمند اگر شرایطش خاص بود
تخفیف هم در نظر می گیریم.

پیک توانا :پس شما به طور دقیق اطالع ندارید
دلیل افزایش قیمت ها چیست؟
هالل احمر زنجان :وقتی دولت می گوید این کار

وظیفه شما نیست ما چه کنیم؟ ما مواد اولیه را
با دالر خریداری می کنیم ،قیمت دالر که باال
رفته قیمت های ما هم باال رفته ،البته ما افزایش
قیمت ها را اعمال نمی کردیم اما از تهران گفتند
که انجام دهید.

پیک توانا :شما که گفتید موضوع به یارانه ها
ربطی ندارد؟
هالل احمر زنجان :بله ولی هنوز هم شرکت های

تولید کننده اعضای مصنوعی نمی توانند از نظر
قیمت با هالل احمر رقابت کنند ،قیمت های آنها
خیلی باالست ،یک عضو مصنوعی با قیمت های
آنها بین 700تا یک میلیون و دویست در می
آید در حالی که همان عضو با قیمت های ما در
شرایط گران شده دویست هزار تومان درمی آید
ولی باز همه ناراضی اند.

پیک توانا :پس قبول دارید که افزایش قیمت
هایتان در نتیجه حذف یارانه هاست؟
هالل احمر زنجان :وقتی ما مواد 4لیترو 900

گرمی را 300هزار تومان می خریم چاره چیست؟
پس ما یا باید تعطیل می کردیم یا قیمت هایمان
را می بردیم باال.

معلوالن در راستای توانمندسازی
باید به حقوق خود برسند...
معاون توابخشی بهزیستی کشور در رابطه با وضعیت بنزین و
سهمیه سوخت معلوالن به پیک توانا گفت :در حال حاضر در
رابطه با بنزین معلوالن ،نامه ای به وزیر رفاه داده ایم تا تکلیف
بنزین معلوالن روشن شود.
یحیی سخنگویی ادامه داد :سهمیه سوخت در گذشته به جانبازان
تعلق نمی گرفت که ما این موضوع را هم پیگیر شدیم چرا که این
سهمیه حق این عزیزان است و جانبازان و به خصوص معلوالن در
راستای توانمندسازی باید به حقوق خود برسند.
سخنگویی هم چنین گفت :وزیر رفاه هنوز به نامه ما پاسخ نداده اند اما
در مذاکرات قبلی نسبت به این موضوع نظر مثبت داشتند و امید داریم
به زودی نظر خود را اعالم کنند.

هر حلزون ،چند میلیون...؟
کاشت حلزون گوش یکی از مباحث مهم در حوزه معلوالن به ویژه
ناشنوایان عزیز است که متاسفانه در این رابطه اطالع رسانی
دقیقی نشده و خانواده ها نسبت به آن اطالع چندانی ندارند.
در این رابطه و با توجه به وجود تناقض در اطالعاتی که ادارات
بهزیستی در استان های مختلف در رابطه با کاشت حلزون به ما
دادند الزم دیدیم که موضوع را با هیات امنای صندوق صرفه
جویی ارزی در میان گذاشته و در رابطه با هزینه کاشت و میزان
کمک های این صندوق اطالعات دقیق تری بگیریم.
این اطالعات حاصل گفت وگوی پیک توانا با یکی از مسئوالن صندوق
ارزی که نخواست نامش مطرح شود است:

پیک توانا :هزینه کاشت حلزون گوش ( آزاد و دولتی) به طور دقیق چقدر
است؟
ِ
کاشت آزاد 20میلیون و کاشت دولتی  6میلیون تومان
صندوق ارزی:

هزینه دارد.

پیک توانا :لطفا در خصوص کمک های صندوق ارزی به افراد و به طور
کلی مراحل کاشت و برخورداری از این کمک هزینه برای خوانندگان
پیک توانا توضیح بدهید.
صندوق ارزی :بله ،کمک ما به کسانی که دولتی و آزاد کاشت را انجام

می دهند یکسان است ،البته این که افراد کاشت را دولتی انجام بدهند
یا آزاد ،دست خودشان نیست ،بلکه پزشک با توجه به شرایط فرد و اینکه
کدام روش برایش مفیدتر است تشخیص می دهد (به طور مثال برای
کودکان  4سال به باال چون کاشت بهتر است قبل از  4سالکی انجام شود
و سن باالی  4سال ممکن است برای کاشت دیر باشد) معموال پزشک
ِ
کاشت آزاد را توصیه می دهد.
ما پروتز حلزون گوش را از خارج از کشور وارد می کنیم و در اختیار
مراکزی که عمل کاشت را انجام می دهند می گذاریم ،الزم است بگویم
که در کشور تنها  8مرکز وجود دارد که این عمل را انجام می دهند،
دو بیمارستان در تهران ،یک بیمارستان در شیراز و در تبریز و چند
شهر دیگر.
این بیمارستان ها بیماران را برای کاشت کاندید می کنند و به صندوق
معرفی می کنند و هیات امنای صندوق ارزی آنها را در نوبت دریافت
پروتز قرار می دهند و تا آنجا که امکان دارد به این افراد کمک می
رسانند ،همین  6میلیون تومان را هم ما با تخفیف از مراجعین دریافت
می کنیم.
البته بهزیستی هم به این افراد کمک هایی می کند اما چون این کمک
ها متغیرند و میزان ثابتی ندارند نمی توانم بگویم مقدار آن چقدر است.
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مستمند کسی است که دشواری و
سختی ندیده باشد.
حکیم ارد
بزرگاردیبهشت 1391
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رقیه بابایی

کاشت حلزون واجب تر از نان شب....

متقاضیان سال  88هنوز در نوبت مانده اند!

شاید بسیاری از خانواده هایی که کودک
ناشنوا داشته یا دارند با مبحث کاشت حلزون
گوش و هزینه های آن آشنایی کامل داشته
باشند اما همه ما چه کودک ناشنوا داشته
باشیم چه نداشته باشیم باید بدانیم که کاشت
حلزون گوش برای کودکانی که ناشنوای
مطلق هستند از نان شب هم واجب تر است

و این کاشت حلزون هر چقدر زودتر و در
سن پایین تر انجام شود نتیجه بهتری داده
و این امکان را ایجاد می کند که یک کودک
ناشنوایی که قرار است بدون این کاشت به
یک فرد ناشنوای مطلق تبدیل شود برای سال
های بعدی زندگیش بتواند شنوایی خود را به
دست آورد.

 -1آیا سازمان بهزیستی در زمینه کاشت حلزون
گوش برای کودکان ناشنوا کمک هزینه ای
پرداخت می کند؟
 -2مبلغ این کمک هزینه چقدر است؟
 -3از زمان تقاضا چقدر طول می کشد تا فرد این
کمک هزینه را دریافت کند؟

تومان هزینه دارد که بر اساس قانون  13میلیون تومان
از هزینه به عهده خانواده فرد است.
 -2بین  3تا  4میلیون تومان.
 -3هر وقت به ما پول بدهند ما هم به مددجو می
دهیم ،فعال  24نفر در نوبت دریافت این کمک هزینه
هستند.

استان چهار محال و بختیاری:
 -1کل هزینه کاشت  26میلیون تومان است که از
این مبلغ20 ،میلیون تومان را صندوق ارزی می پردازد
و 6میلیون به عهده خانواده است اگر فرد نوار گوش و
مدارک پزشکی را بیاورد او را در نوبت دریافت کمک
هزینه قرار می دهیم.
 -2بین  2تا  3میلیون.
 6 -3ماه.

استان همدان:
 -1کاشت حلزون حدود  28میلیون تومان هزینه
دارد که از این مبلغ 20میلیون را دولت می پردازد6 ،
میلیون به عهده خانواده است و روال این است که شما
باید  6میلیون تومان را به حساب صندوق ارزی واریز
کنید و کپی فیش واریزی را برای ما بیاورید تا ما شما
را در نوبت دریافت کمک هزینه قرار دهیم.
 -2کاشت حلزون به هر میزان که برای شما هزینه
داشته باشد بهزیستی  3میلیون آن را به خانواده برمی
گرداند.
 -3معلوم نیست ،هر کسی االن مراجعه کند  44نفر
قبل از او در نوبت هستند ما هنوز افرادی را داریم که
از سال  88در نوبت دریافت این کمک هزینه مانده اند.

استان خوزستان:
 -1تا سال گذشته پرداخت می کردیم اما امسال در
زمینه پرداخت کمک هزینه کاشت حلزون گوش
دستورالعملی نداشتیم.
 -2شما بروید مبلغ را به بیمارستان پرداخت کنید،
عمل کاشت حلزون را انجام بدهید و فیش واریزی
را بیاورید ،بهزیستی پولی که باید بدهد را می دهد،
البته تا سال گذشته سازمان از  6میلیونی که به عهده
خانواده بود  3میلیون را می پرداخت.
 -3مشخص نیست ،هنوز متقاضیان سال  89در نوبت
هستند.
استان گیالن:
 -1به طور کلی کاشت حلزون در صورتی که دولتی
انجام دهید  9میلیون و اگر آزاد اقدام کنید  26میلیون

استان سمنان:
 -1چه دولتی عمل کنید چه آزاد باید در نوبت بمانید.
 3 -2میلیون ولی باز بستگی به اعتبارات دارد.
 -3متقاضیان باید  2سال در نوبت بمانند.
استان زنجان:
 -1کل هزینه  27میلیون تومان است که از این مبلغ
 6میلیون را خانواده باید بپردازد ،ما پرونده را می بینیم
و نظر می دهیم.
 -2بین  2تا  4میلیون تومان.

اما بیایید ببینیم نظر مراکز بهزیستی در رابطه
با ضرورت کاشت حلزون گوش و پرداخت به
موقع کمک هزینه به خانواده ها چیست؟
این سواالت ما و این هم پاسخ های
مسئوالن سازمان بهزیستی.

 -3بستگی به وضعیت مالی خانواده دارد اما به طور
کلی هر متقاضی  2یا  3سال باید پشت نوبت بماند.
استان اردبیل:
 -1اگر بیمارستان کاشت حلزون را تشخیص دهد و
تاییدیه برای صندوق ارزی مبنی بر اینکه کاشت پروتز
حلزون گوش الزم است بفرستد و فرد مدارک الزم را
بیاورد بله.
 2 -2میلیون.
 -3این دیگر مانده به اینکه اعتبار چه زمانی برای ما
برسد.
استان سیستان و بلوچستان:
 -1تا سال گذشته بله.
 -2شاید  3میلیون.
 -3باید در نوبت بمانید.
استان یزد:
 -1سال گذشته که در استان فقط به یک نفر این
کمک هزینه را دادیم.
 -2سال گذشته آخرین خبر است است که  3میلیون
بدهیم اما امسال ممکن است این مبلغ را افزایش یا
کاهش بدهند ولی همه چیز بستگی به بودجه ای دارد
که به ما می دهند.
 -3متقاضیان یک سال و نیم دو سال باید در نوبت
بمانند.
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کسی که به پشتکار خود اعتماد دارد،
ارزشی برای شانس قائل نیست.
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین ومثل ژاپنی

اولين مركز علمي كاربردي
مناسب سازي شده معلوالن با
عنوان «دانشگاه جامع علمي
كاربردي رعد» با حضور رييس
سازمان بهزيستي؛ معاونت
توانبخشی سازمان ،مدیرکل
روابط عمومی ،ریاست موسسه
آموزش عالی علمی کاربردی
بهزیستی کشور و مسئوالن
سازمان در سالن اجتماعات
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
افتتاح شد.
رييس سازمان بهزيستي كشور
در اين مراسم با اشاره به توسعه
منابع انساني به عنوان يكي از
اهداف الگوي توسعه اسالمي
و ايراني گفت« :راه نجات از
تربيت دانشجو در جهت علم
محض ،توسعه دانشگاههاي
علمي كاربردي است».
«همايون هاشمي» تاکید کرد:
«رويكرد داخلي سازمان
بهزيستي به توانمند سازي
در اقشار مختلف اجتماعي،
اقتصادي ،فرهنگي و معنوي
معطوف است و هدف تقويت باور
و به ظهور رساندن فعل خواستن
در مددجويان است».
رييس سازمان بهزيستي با اشاره
به كاهش خروجي مددجويان از

چرخه خدمات مستمر گفت« :در
يكي دو سال اخير دولت دهم به
اين موضوع توجه كرده به نوعي
كه اين موضوع در برنامه پنجم
توسعه لحاظ شد و سازمانهاي
حمايتي مخصوصا بهزيستي
بايد ساليانه  10درصد از عوامل
تحت پوشش خود را توانمند و
از چرخه خدمات مستمر خارج
كنند».
هاشمي درباره مشكالت اخير
دانشجويان معلول در پرداخت
شهريه دانشگاه و پيشنهاد
پرداخت مستقيم شهريه
معلوالن به دانشگاهها از طرف
بهزيستي تاکید کرد« :امسال
كليد اين كار خورده شد ولي
بايد همكاران حوزه توانبخشي
اين موضوع را بيشتر بررسي
كنند».
رييس سازمان بهزيستي
افزود« :امسال يك بخشنامه
به دانشگاه آزاد ابالغ شد تا
دانشجويان معلول بدون نگراني
ثبتنام كنند».
هاشمي تاکید كرد« :پرداخت
شهريه دانشجويان معلول
آرزوي ماست ولي بايد منابع
الزم آن نيز در نظر گرفته شود».

نخستین دانشگاه تجهیز و مناسب سازی شده
ویژه افراد دارای معلولیت
مركز آموزش علمي  -كاربردي رعد با اخذ مجوز از
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دانشگاه جامع علمي
 كاربردي و سازمان بهزيستي كشور (ستاد هماهنگيو نظارت بر مراكز آموزش علمي  -كاربردي) از نيمسال
دوم سال تحصيلي  ۸۹-۹۰با برگزاري دوره هاي
پودماني ،براي توانيابان جسمي ،حركتي فعاليت خود
را آغاز کرد .
با توجه به ارتقاء سطح كمي و كيفي و رعايت
استانداردهاي مصوب دانشگاه جامع علمي  -كاربردي
و سازمان بهزيستي كشور در حال حاضر این مرکز در
رشته های گرافیک ،کامپیوتر ،آموزش و تربیت مربی
مراکز پیش دبستانی فعال بوده و بنای اصلی خود را
برای آموزش فراگیر و علمی معلوالن جسمی  -حرکتی
گذاشته  است.
این مرکز اکنون با  175دانشجو پودمان اول خود را
به پایان رسانده و برای شروع پودمان جدید (ورودی
بهمن ماه) در رشته های فوق الذکر و همچنین رشته
مددکاری اجتماعی خود را آماده می کند.
عالقمندان  برای  کسب  اطالعات  بیشتر  می  توانند  به  
وب سایت مركز آموزش علمي  -كاربردي رعد:
   www.raad-ac.irمراجعه  کنند .

نظری که دیگران نسبت به شما دارند
مشکل خودشان است نه شما.
الیزابت-کوبلر
روس اردیبهشت 1391
فروردین و
سال چهارم  -شماره  39و 40
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تهیه و تنظیم  :آرزو قنبری

خيز وزنه برداران معلول
براي درخشش در لندن
جام جم آنالين :وزنه برداران جانباز و معلول همچون
ادوار گذشته بازيهاي پارالمپيك از اميدهاي مسلم كسب
مدال در پارالمپيك  2012لندن محسوب مي شوند .اين
تيم در شرايطي گام به لندن خواهد گذاشت كه  4سال
پيش در پكن  2008با كسب  5مدال طال ،نقره و برنز
درخششي درخور تحسين داشت.

آستركي در گفت وگو با «جام جم» در تشريح آخرين وضعيت
تيم ملي وزنه برداري جانبازان و معلوالن ،اظهار كرد :پس از
برپايي چندين مرحله اردوي تداركاتي با شركت  15نفر از وزنه
برداران برتر سراسر كشور در نهايت دور جديد تمرينات نهايي
تيم را براي حضور در لندن با حضور  8وزنه بردار منتخب ـ
امير جعفريارنگه در  ،52نادر مرادي در  ،62روحاهلل رستمي در
 ،67/5علي حسيني در  ،75مجيد فرزين در  ،82/5سيدحامد
صلحي پور در  ،90علي صادق زاده در  100و سيامند رحمان در
دسته  +100كيلوگرم ـ پيگيري كرديم و چنانچه مشكل خاصي
پيش نيايد با همين  8وزنه بردار عازم لندن مي شويم.
وي با اشاره به اينكه وزنه برداران ايران به مراتب تعداد سهميه
بيشتري كسب كرده بودند ،افزود :به هر حال براساس قوانين
بازيها هر كشور حداكثر مجاز به حضور  8وزنه بردار در اين
بازيها بود و ما هم در نهايت پس از بررسي شرايط همه وزنه
برداران و انجام ركوردگيري در  2دسته  56و  67/5كيلو در
نهايت  8نفر كنوني را انتخاب كرديم.

قهرمانی بانوان تهرانی در رقابتهای
دوومیدانی جوانان معلول کشور
خبرگزاری فارس :بانوان تهران عنوان قهرمانی
رقابتهای دوومیدانی جوانان معلول کشور را به
خود اختصاص دادند.

به گزارش باشگاه خبری فارس ،رقابت  28بانوی
ورزشکار معلول در مجموعه ورزشی آفتاب انقالب
تهران در حالی برگزار شد که تیم تهران ،میزبان
رقابتها موفق به کسب  9امتیاز و عنوان قهرمانی شد.
پس از تهران آذربایجان شرقی با کسب  7امتیاز و
 281پوینت عنوان نایب قهرمانی را بدست آورد و تیم
کردستان نیز با  7امتیاز  256پوینت ،در جایگاه سوم
ایستاد.

مسابقات دوومیدانی جوانان در بخش
آقایان و با حضور  ۸۴ورزشکار از سراسر
کشور در مجموعه آفتاب انقالب برگزار شد.
به گزارش ایلنا ،این رقابتها در مجموعه ورزشی
آفتاب انقالب برگزار شد و تیم تهران ،میزبان
رقابتها موفق شد با کسب  ۳نشان طال و یک نقره
عنوان قهرمانی این رقابتها را کسب کند.

پس از تهران ،سمنان با  ۳نشان طال و یک برنز در
جایگاه دوم ایستاد و تیمهای آذربایجان شرقی و
لرستان با کسب  ۲نشان طال و  ۲نقره به عنوان سومی
مشترک دست یافتند.
این رقابتها در  ۴گروه سنی  ۲۰ ،۱۸ ،۱۶و  ۲۳سال ،به
منظور انتخابی تیم ملی برگزار شد.

رکا ِبزن ملی پوش جانباز و معلول
به اردو می رود
تمرینات تنها نماینده ایران در رقابتهای
دوچرخه سواری پارالمپیک لندن اول
اردبیهشت ماه آغاز می شود.

به گزارش ایلنا ،بهمن گلبارنژاد ملی پوش تیم
دوچرخه سواری جانبازان و معلوالن اولین دور از
تمرینات خود را زیر نظر محمد عسکری مربی تیم
ملی ،برگزار می کند.
رییس انجمن دوچرخه سواری جانبازان و معلوالن
در این خصوص گفت :تا زمان اعزام به رقابتهای
لندن ،سه مرحله اردوی آمادگی و به مدت دو
هفته در نظر گرفته شده که اولین مرحله آن اول
اردیبهشت برگزار می شود.
گفتنی است اولین مرحله اردو آمادگی تیم ملی
دوچرخه سواری از اول تا  ۱۵اردیبهشت ماه در
مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.
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از ما نیست کسی که همسایه اش
از شر او در امان نباشد.
اردیبهشت 1391
فروردین و
رضا (ع)
سال چهارم  -شماره  39و  - 40امام

رقیه بابایی

خبرگزاری فارس:
حسن زاده میدانی با اشاره به
فرصتهای شغلی ایجاد شده از
سوی دستگاههای اجرایی بشرویه
در سال گذشته بیان کرد :در سال
 90یکهزار و  519اشتغال در این
شهرستان ایجاد شد که این رقم
فراتر از میزان تعهد بشرویه در
حوزه اشتغال بود.
تازه وارد:
خب آقاجون چرا فراتر از میزان
تعهدتون شغل ایجاد می کنید
آخه؟ بابا دقیقا به همون اندازه
که الزم داریم شغل ایجاد کنید،
اینجوری پیش برید این دفعه شغل
ها ازتون گالیه می کنن که کسی
نیست مارو انجام بده!!!!
مدیرکل بهزیستی کشور بیان
کرد:
حدود  600معلول ویلچری نیز
در سطح استان داریم که تالش
میکنیم محیطی مناسب برای این
عزیزان فراهم کنیم.
تازه وارد:
محیطی مناسب چیه آقاجون؟
مگه در مورد باغ وحش حرف می
زنید؟!!!!!!
خبرگزاری فارس:
فرماندار ویژه آبادان خواستار
حمایت خیران آبادانی برای تأمین
بخشی از نیازهای معلوالن شد.
تازه وارد:
بابا چرا خیرین کمک کنن آخه ؟
پس وظیفه دولت و بهزیستی چیه؟
راستی بعد از گرونی های اخیر مگه
خیری هم باقی مونده؟
مهر :فیلیپ کریون :امیدوارم
موانع از پیش روی معلوالن
برداشته شوند
رئیس کمیته بین المللی پارالمپیک
برگزاری همایش «ورزش همگانی
معلوالن» ایران را ستود.
تازه وارد:
آفرین عمو فیلیپ! امیدوار باش که
ما هم سال هاست امیدواریم! فقط
اگر موانع از بین نرفتن افسردگی
نگیریدهااا!

اکبر گرگوریمطلق در گفتوگو با
خبرنگار فارس در عسلویه اظهار
داشت:
اداره کل بهزیستی استان بوشهر در سال
 90در تمام شهرستانهای استان بوشهر
در خدماترسانی به جامعه هدف اقدامات
ارزندهای انجام داد و شاهد رضایت خاطر
جامعه تحت پوشش هستیم.
تازه وارد:
میشه بگین این شاهد بودن را از کجا به
دست آوردید؟؟؟
معاون توانبخشی بهزیستی خراسان
جنوبی گفت:
واگذاری وسایل توانبخشی اعم از ویلچر،
عصا ،واکر و سمعک به معلوالن نیازمند تحت
حمایت به صورت رایگان است!!!
تازه وارد:
شما بگویید ما هم سعی می کنیم باور کنیم!!
اکبر گرگوری مطلق در گفتوگو با
خبرنگار فارس گفت:
هماکنون بیش از  55هزار نفر در
شهرستانهای  9گانه استان بوشهر از
خدمات مستمر و غیرمستمر بهزیستی
تالش کردهایم
بهرهمند هستند و
باکیفیتترین خدمات را برای این عزیزان
ارائه کنیم.
تازه وارد:
مگه قبال خدمات بی کیفیتی ارائه می دادید
داداش؟؟
رئیس بهزیستی کشور از توزیع بنهای
غیرنقدی در  19استان خبر داد و گفت:
توزیع بنها میان استان ها آغاز شده و
همچنین مددجویان نیز به مرور بن ها را
دریافت خواهند کرد.
تازه وارد:
فقط به  19استان بن می دهید؟ میشه بگین
چرا؟؟؟
رئیس سازمان بهزیستی گفت :
در سال جاری برای اولین بار دو ماه عیدی
به مددجویان تعلق گرفت به طوری که 22
میلیارد تومان از محل صرفه جویی هزینهها
برای عیدی افراد تحت پوشش اختصاص
داده شد.
تازه وارد:
پیشنهاد می کنم اول نظارت کنید دوم
مطمئن بشید و سوم آمار اعالم بفرمایید!چون
خیلی از معلوالن از این عیدی چیزی ندیدند
هااا!!
خبرگزاری فارس:
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر گفت:
معلوالن با مشکل اشتغال مواجه هستند.
تازه وارد:
جدی؟ خوب شد گفتید نمی دونستیم!
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رئیس سازمان بهزیستی از رشد 24.5
درصدی بودجه در سال آینده خبر داد
و گفت:
در الیحه پیشنهادی دولت این افزایش در نظر
گرفته شده و ما تنها دستگاهی هستیم که
بیش از  20درصد رشد خواهد داشت.
تازه وارد:
بودجه ها که معموال رشد داده می شوند اما
نمی دانیم چرا در میزان خدمات رشدی حاصل
نمی شود! البته شاید دلیل خاک نامرغوب و
آب و هوا و تغییر فصل ها باشند دیگر!
به گفته هاشمی رئیس بهزیستی کشور:
توسعه اورژانس اجتماعی ،پیشگیری از آسیب
های اجتماعی ،آگاه سازی عمومی در مدارس و
خانوادهها و ...از جمله برنامههایی است که در
سال آینده با جدیت پیگیری میشود.
تازه وارد:
تازه وارد به قربانتان مگر تاکنون به شوخیت
پیگیری می شد؟
رئیس بهزیستی کشور گفت:
از دیگر برنامههای سازمان هدفمندی یارانهها
این است که جامعه هدف بهزیستی در مرحله
بعدی هدفمندی مورد رسیدگی ویژه و جزء
گروههای خاص قرار گیرند.
تازه وارد:
خدا پدرتان را بیامرزد ،چشم امید ما هستید
دیگر...
رئیس سازمان بهزیستی در خصوص
افراد پشت نوبتی گفت:
در حال حاضر پشت نوبتی نداریم و برای
توانمندسازی نیز طبق قانون  10درصد
توانمندسازی خواهیم داشت و به ازای
خروجیها افراد جایگزین خواهند شد.
تازه وارد:
پشت نوبتی نداریم؟ فقط صدتایشان را که تازه
وارد می شناسد!
رئیس اداره بهزیستی خلخال:
مشکل مالی مرکز توانبخشی معلوالن خلخال
را تهدید میکند
تازه وارد:
عزیزم مشکل مالی کجا را تهدید نمی کند؟؟!
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی
کشور از پرداخت عیدی به معلوالن خبر
داد و گفت:
مبلغ  45هزار تومان به عنوان عیدی به
معلوالن همراه با مستمری اسفند پرداخت
شد.
تازه وارد:
وای خدای من! چه خبر خوبی! با این عیدی،
هزینه سفر دور دنیامون ردیف شد!

فرمانروایان با تجربه از همان چشمه ای می نوشند
که مردم را سیراب می کند.
بزرگ
سال چهارم  -شماره  39و - 40حکیم ارد
اردیبهشت 1391
فروردین و
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من تصویر دیگری از توام ...

آقا اجازه مرا در کالس تان راه می دهید ؟!!!!
برداشت  :1خارجی ،چشم انداز یک
روستای سبز
باالی تپه که بایستی دشتی از شقایق
روبرویت قد علم می کند و روستای کوچکی
که سبزیش دلت را می برد و گره می زند به
رودخانه ای که از کنار ده می گذرد.
بچه روستا هم که باشی دلت غنج می زند
که بدوی و میان علفزارها بازی کنی بی فکر
درس و مشق  ...بی فکر فردا.
اینجا روستای من است و آمده ام بعد از
سال ها کنار پنجره کوچک مدرسه ام بایستم
و خاطرات کودکیم را به تصویر بکشم .
آمده ام بی آنکه کسی مرا بشناسد گوشه
ای بنشینم و بیاد بیاورم روزی را که سجاد
معلم مهربان مدرسه که سپاه دانش بود و
آمده بود تا درس و مشق مان بیاموزد و
روستا مدرسه نداشت و میز و نیمکت و تخته
سیاه نداشت و من و  17دختر و پسر روی
زمین می نشستیم تا  32حرف الفبا را مرور
کنیم و چه قندی در دلمان آب می شد که
یاد گرفته ایم کلمه ای را بنویسیم چند حرفی
و جمله ای بسازیم چند کلمه ای ....
برداشت  : 2خارجی،
ورودی مدرسه روستا از تخته و نیمکت و
مدرسه خبری نبود اما سجاد مهربان تر از
آن بود که اتاقش را در اختیار من و  17دختر
و پسر دیگر قرار ندهد .
بچه ها با چه عشقی روی موکت نیمدارطوسی
رنگ می نشستند و با ولع به لغزش دستان
سجاد بر تخته سیاه نگاه می کردند و چه
ذوقی می کردند که صدا ها را می کشیدند .
دخترها سعی در جلو زدن از پسرها داشتند
و معموال هم جلو می زدند و پسرها می
خواستند با قلدری بگویند که ما شیریم و....
برداشت سوم  :روز  ،خارجی  ،محوطه
باز کنار مدرسه
پشت پنجره اتاق سجاد  -اما  -هر روز
غوغایی از حجم حضور کسی بود که
گنجشک ها می شناختندش و منتظر صدای
خوبش می ماندند .
احمد پسر مشهدی رجب از همان اول
نابینا بدنیا آمده بود اما همه دوستش
داشتند یادش بخیر ....
و بگذریم از اینکه مشهدی رجب به هر
دری زده بود تا احمد را در مدارس عادی یا
استثنایی ثبت نام کند و موفق نشده بود ...
احمد هر روز پشت پنجره اتاق سجاد که حاال
دیگر اسمش شده بود کالس می ایستاد و با
اشتیاق و حسرت صدای بچه ها را می شنید.
دلش می خواست او هم یاد می گرفت اما
به خودش نهیب می زد که شرایط تو با بقیه
بچه ها فرق می کند ...نمی توانی.....
و اشک از چشمان پر اشتیاق و خاموشش بر

گونه های کوچک و سرخش می غلتید و این
سوال لعنتی هزار بار در دلش مرور می شد
که چرا نمی تواند با سواد شود و مثل بقیه بچه
ها درس و مشق بیاموزد ؟؟!!
برداشت چهارم  :روز  ،خارجی؛ محوطه
سبز و باز پشت مدرسه ...
سجاد وارد صحنه شو....
و سجاد به آرامی وارد می شود ...
احمد طبیعی تر ...
صدا ...
رفت ...
دوربین ...
رفت ....
تو  ...اینجا ؟؟ ..آقا  ....من  ...نمی بینم  ...می
بینی  ...با دلت ....
و احمد در آغوش سجاد آرام گریه می کند
.....
گوشه سمت راست اتاق سجاد جایی به دور
از دست و پا جای امنی برای احمد بود تا
بنشیند و یاد بگیرد و از همه بچه ها موفق
تر باشد ...
سجاد فرشته ای بود که در دنیای احمد وارد
شده بود و او را به دنیای آدم های سالم وصل
می کرد.
برداشت پنجم  :روز  ،داخلی ،مطب
پزشک ...آقای سجاد ...
درد در شقیقه هایش می پیچد .دستش را به
میله صندلی فشار می دهد و به زحمت می
ایستد لرزش دستانش می ریزد به تن اش
و می لرزاندش ...
سال هاست سجاد بیمار شده و کسی نمی
تواند درمانش را تشخیص دهد و آخرین
مکان مطب پزشکی است که از معجزه
دستان بزرگش می گویند ....
منشی دوباره اسمش را بلندتر خواند :سجاد
معصومی ....
با درد کنار پزشک می نشیند و از دردش
می گوید  ...دستان بزرگ پزشک روی
دستانش می لغزد ...دستان سجاد می لرزد
 ...صدای احمد فضای کوچک اتاق معاینه را
پر می کند .....
سالم آقا معلم مرا تو کالستان راه می
دهید.....
برداشت آخر  :روز ،داخلی ؛ مطب
کات ....خسته نباشید ....
مونا تنگستانی
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با خدا از نگرانی هایتان
بگویید
اکثر ما خیلی وقت ها ناخواسته دچار نگرانی هایی
می شویم .ممکن است دعا کردن را فراموش کنیم
اما هیچ وقت نگران بودن را فراموش نمی کنیم.
مثال نگران وزنمان ،چین و چروک های صورتمان و
پیشرفت کارمان می شویم یا نگران می شویم آیا

کسی که دوستش داریم احساس خوشبختی می
کند و....
به جای اینکه مدام نگران کسانی باشید که
دوستشان دارید و هر لحظه تصور کنید که
دارد اتفاق بدی برایشان می افتد ،آنها را به خدا
بسپارید .
چشمانتان را ببندید و تصورکنید کسی که دوستش
دارید یک کودک است و شما او را در آغوش گرفته
اید .به خدا اعتماد کنید و کودک دلبندتان را به
آغوش پر مهر او بسپارید و مطمئن باشید که او
همچون مادری دلسوز از کودکش مراقبت می کند.
از خدا به خاطر اینکه در روزهای سخت همیشه در
کنارتان بوده و تنهایتان نگذاشته قدردانی کنید.
زمانی که عشق به زندگی را از دست داده بودید،
آن موقع که در شغلتان با شکست روبرو شده
بودید و حتی پس اندازتان هم تمام شده بود و
هنگامی که یکی از عزیزانتان از حادثه جان سالم
به در برده یا....
حاال بهتر حس می کنید که در عبور از نامالیمات
زندگی ،در نا امیدی ها ،شکست ها ،بیماری ها
وحتی مرگ هرگز شما را تنها نگذاشته است.

گردآوری :سمیرا جمالی
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جرم اين است که ندانيم زندگي خيلي
ساده تر از اينهاست که ما فکر مي کنيم.
نيچه 1391
اردیبهشت
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
فريدريش

بررسی جایگاه  NGOها

ضرورت
شکل گیری تشکل ها

در شماره قبل تالش شد ضرورت شکل گیری سازمان
های مردم نهاد نقش تشکل ها در جامعه و نقش دولت
درتشکیل ngoها ،کارکرد وتاثیر تشکل ها در جامعه
و موانع حقوقی موجود در رشد و توسعه تشکل ها در
ایران توضیح دادیم.
در این شماره تالش خواهیم کرد به کارکرد و تاثیرات
مستقیم تشکل ها در حل مشکالت جامعه و جهت
دهی آنها در جنبش های اجتماعی بیشتر توضیح دهیم.
ـ نقش سازمانهای غيردولتی در حل مساله باز توليد
مشكالت اجتماعی به منزله يك معضل شهری چيست؟
ـ واقعیت اين است كه در حال حاضر جامعه ما مشكالت
اجتماعی مرتب بازتوليد می شوند .دولت تالش زیادی
را برای حل اين مشكالت اجتماعی میكند اما موفق
نيست و وضعيت به نقطهای رسيده است كه ميزان
اقدامات دولتی پاسخگوی سرعت رشد مشكالت
شهری نيست .يكی از ضرورتهای تشکیل سازمانهای
مردم نهاد نيز همين مسئله است و مراجع قدرت در
همين رابطه است كه نياز به سازمانهای غيردولتی
را درك كردهاند .زيرا امكانات دولت محدود است و
مشكالتی برای ارتباط با حوزه عمومی كه اين اتفاقات
در آن میافتد را ندارد پس از سازمانهای غيردولتی
میخواهد كه به كمكش بيايند و برخی مشكالت
اجتماعی را پوشش دهند.
دو برداشت نسبت به اقدامات سازمانهای غيردولتی
وجود دارد كه از دو نوع تلقی از مشكالت اجتماعی
ناشی میشود.
برداشت اول اين است كه مشكالت اجتماعی حاصل
رويكرد قدرتمندان به مسايل سياسی ،اجتماعی،
اقتصادی و به طور كلی توسعه است .دولتمردان نگرش
كالن نسبت به مسالهی توسع ه داشته اند و بر اساس
اين نگرش كالن فعاليتها و برنامههايی را اجرا كرده و
آفت و نتایج اين برنامهها پیدایش مشكالت اجتماعی
درجامعه است.
فرض كنيم دولت مجموعهای از سياستهای اقتصادی
را برای رشد توليد در نظر گرفته اين رشد موجب رشد
تورم شده و پیدایش تورم نيز موجب فقر و فقر نيز
باعث افزايش اعتياد ،فحشا و بيكاری شده است .حال
اين رويكرد میگويد بايد ديد کلی داشته باشيم و بر
اساس اين ديد کالن سياستهای دولت را اصالح كنيم.
از ديد اين افراد سازمانهای غيردولتی خيلی نمیتوانند
در حل مشكالت اجتماعی نقش داشته باشند .كاری

كه NGOها در اين چارچوب میكنند عبارت است از
ب ديدگان اجتماعی .بنابراين
پوشش دادن برخی از آسي 
به جای اين كه به آسيب اجتماعی بپردازند به آسيب
ديدگان میپردازند .از جمله به جای اين كه مسال ه فقر
را حل كنند ،بخشی از فقرا را پوشش میدهند و ديگر
اين كه مشكل فقر در حال باز توليد است مسئوليتی
برای آنها به بار نمیآورد.
مؤسسههای خيريه و حمايتی تشكيل میدهند و به
جای اين كه مساله زمينه ساز افزايش كودكان خيابانی
را مورد توجه قرار دهند ،بخشی از كودكان خيابانی را
تحت پوشش قرار میدهند.
ـ در اصل نمیتوانند به صورت مساله توجه داشته
باشند و میگويند توانايی و قدرت ما در اين حد است
كه بخشی از زبالههای آفات برنامههای توسع ه دولت را
تحت پوشش قرار دهيم ،آن هم با انگيزههای انسانی.
بنابراين نقش NGOها به نوعی تعديل كننده
مشكالت موجود است .مشكالت اجتماعی بازتوليد
میشوند و آنان تنها بخشی از آسيبديدگان را تحت
پوشش قرار میدهند.
 گروهی بر این باورند درست است كه دولتسياستهای توسعه را انجام میدهد اما اين سياستها
به دليل نادرست بودن يا به دليل آثار و عوارضی كه
دارند موجب افزايش مشكالت اجتماعی میشوند و
اين سازمانهای غيردولتی می توانند از طريق اعتراض
نسبت به اين سياستها برنامه های دولت را كنترل
كنند .بنابراين NGOهايی میتوانند به وجود آيند كه
كارشان واكنش نشان دادن به سياستهای غلط حوزه
قدرت باشد.
ـ آيا اين به آن معنا است كه به عنوان اهرم فشاری بر
دولت عمل میكنند؟
ـ آری ،اين اهرمهای فشار در كشورهای اروپايی فعاليت
و عمل میكنند .گروههای سبز روی تصميمگيریهای
دولت در مسايل زيست محيطی و توسعه پايدار
تاثيرگذار هستند.
به اين دلیل سازمانهای غيردولتی میتوانند تاثيرگذار
باشند و از سوی ديگر همين سازمانهای غيردولتی در
قالب رويكرد دوم به تدريج عالوه بر اين كه نسبت به
سياستهای كالن حوزه قدرت واكنش نشان میدهند،
در عين حال بخشی از آسيبديدگان اجتماعی را نيز
تحت پوشش قرار میدهند .از اين رو در كل فعاليتهای
اجتماعی نقش پيدا میكنند و اين نقش برای آنها
«حق» ايجاد میكند كه بتوانند در سياستهايی كه
روی جمعيت تحت پوشش آنها تاثيرگذار است،
دخالت كنند .در اين پروسه است كه تجربه ،دانش و
قدرت پيدا میكنند و روز به روز تاثيرگذاری آنها روی
سياستهای دولت بيشتر خواهد شد.
اما متاسفانه در كشور ما سازمانهای غيردولتی چنين
جايگاهی ندارند .از يك طرف در حوزه قدرت ضرورت
شكلگيری سازمانهای غيردولتی خيلی درك نشده
است از اين رو در تاسيس و فعاليت مشكالت زيادی
دارند و از طرف ديگر سازمانهای غيردولتی موجود
هنوز به طور كامل احراز هويت مستقل نكردهاند و هنوز
قدرت و توانايی برخورد با سياستهای غلط دولت را
ندارند.
ـ پس شرط الزم برای فعاليت NGOهای نوع دوم،
دمكراسی است .يعنی وجود فضای دمكراتيك در
كشور؟
ـ NGOها در اساس پديدهای است مربوط به جامعه
مدرن و جامعه ما ،جامعهای در حال گذار است .گذار
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از سنت به مدرنيسم و در طول اين دوره گذار است كه
به تدريج سازمانهای غيردولتی نقش و توانايی خود
را پيدا میكنند و طبيعی است كه در اين دوره گذار
وضعيتی بينابينی دارند.
دمكراسی هم كه يك ضرورت برای شكلگيری
سازمانهای غيردولتی است ،متناسب با تقويت اش،
بر رشد فعاليت NGOها اثر خواهد گذاشت .پس
نمیتوانيم بگوييم تا يك نقطه سازمانهای غيردولتی
وجود ندارند و يا مث ً
ال نمیتوانند فعاليت كنند و از
آن نقطه به بعد با ايجاد دمكراسی ،تشكيل میشوند.
همان گونه كه رشد دمكراسی تدريجی و نسبی است و
بايد به تدريج بر جامعه تزريق شود ،رشد سازمانهای
غيردولتی هم به همين ترتيب اين مسير را طی میكند.
ـ آيا سازمانهای غيردولتی میتوانند جنبشهای
اجتماعی را جهتدهی كنند؟
ـ همان طور كه بیان شد NGOها در کشور ما با
معضالت فراوانی مواجه اند .هم از نظر قوانين و
مقررات و هم به لحاظ كنترلی و نظارتی كه بر آنها
اعمال میشود .اما در عين حال به نظر میرسد كه
سازمانهای غيردولتی هنوز وابستگی به منابع مالی
و اجرايی درون قدرت دارند .واقعيت اين است كه
هيچگاه اين توجه سازمانهای غيردولتی به مراجع
دولتی دستاوردی برای آنها نداشته است .به نظر
من در درجه اول سازمانهای غيردولتی در ايران بايد
بپذيرند كه غيردولتی هستند و هيچ برنامهريزی برای
استفاده از منابع دولتی نكنند؛ بايد متكی به انگيزهها و
استعدادهای بالقوه خود و ارتباطشان با حوزه عمومی
باشند خود را تقویت و فعاليتهايشان را توسعه دهند.
مورد بعدی اين است كه سازمانهای غيردولتی بايد
ارتباط و انسجام بين خودشان را تقويت كنند در حال
حاضر ما شبکه ای كه بتواند سازمانهای غيردولتی را با
هم همسو كند و ارتباط فعالتری بين آنها ايجاد كند
نداريم .اگر چه تالشهايی در سالهای اخير صورت
گرفته اما اين تالشها ثمر نداشته است .بنابراين بعد
ديگری كه میتواند فعاليت سازمانهای غيردولتی
را به جنبش اجتماعی تبديل كند ،ارتباط مستمر و
نزديك بين NGOها است .سازمانهای مردم نهاد
بايد بپذيرند كه رقيب يكديگر نيستند بلكه همگی در
حال تالش هستند برای اين كه مجموعهای از مشكالت
اجتماعی را پوشش دهند.
در كشور ما وسعت مشكالت اجتماعی به قدری
زياد است كه جا برای هم ه سازمانهای غيردولتی
وجود دارد و چه خوب است كه امكانات موجود
كه امروزه به صورت جزءجزء و پراكنده وجود دارد
در كنار هم قرار بگيرد تا بتواند نقش سازمانهای
غيردولتی را گسترش دهد .بنابراين اگر بخواهيم
روی دو مساله عمده و جدی دست بگذاريم ،يكی
احراز هويت مستقل سازمانهای غيردولتی است
و نكت ه دوم تامين ضرورت ارتباط متقابل و فعال
سازمانهای غيردولتی با هم است.
اگر فرض كنيم دولت زمانی تصميم به گسترش فعاليت
NGOها و تامين منابع برای آنها بگيرد ،تنها از طريق
نظارت مستقيم خود سازمانهای غيردولتی در تقسيم
اين منابع میتوان امكان به سالمت توزيع آن را انتظار
داشت .در ضمن NGOها بايد متناسب با فعاليتی كه
میكنند جنبش حقطلبی نيز داشته باشند .و در ارتقا
فرهنگ عمومی جامعه گام بردارند.
مهدی عامری
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
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شما بدون تسلط بر خود نمي توانيد
فاتح ديگران باشيد.
اردیبهشت 1391
فروردین و
چونگ
سال چهارم  -شماره  39و  - 40کيم وو
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یک مسیر یک طرفه

استقالل کلمه زيبايي است که اگر ايراني باشي و در
کشور پر افتخار ايران زندگي کني ،هرگز نخواهي گفت
که اين کلمه را نشنيده اي و با آن غريبه اي .استقالل
در لغت به معناي صاحب اختياري و آزادي است.
استقالل يک کشور در تمام زمينه ها نشانه توسعه
پايدار در کشور است استقالل فقط به جنبه اقتصادي
محدود نمي شود .در کشوري که استقالل سياسي و
همچنين استقالل در تصميم گيري در زمينه هاي
خرد يا کالن وجود نداشته باشد ،اساسا به کار بردن
واژه استقالل براي آن کشور بي معني است.
استقالل اقتصادي ،سياسي ،فرهنگي و ...باعث رشد و
ايجاد تحول و اميد و احياء روحيه تالش در تک تک
افراد آن جامعه خواهد شد .اين واژه وسيع و عميق
را مي توان در ابعادي متفاوت نيز بررسي کرد و آن
«استقالل يک شخص» است.
جامعه از افراد مختلف با سطوح اجتماعي ،تحصيلي،
فرهنگي ،آداب و رسوم متفاوت تشکيل شده است که
هر کدام نيازمند توجه ويژه هستند نوع تفکر ،شناخت
و تصميم گيري و رشد يک فرد در سطح جزئي نمي
تواند به ما برداشت دقيقي از نوع نگاه کل افراد جامعه
بدهد اما در نگاه کلي و با بررسي ديدگاه هاي افراد
زيادي از آن جامعه مي توان به نوع رشد فکري ،عقلي
و اجتماعي آنها پي برد.
اگر فرهنگ نيکي و خوبی در يک کشور نهادينه شود
مطمئنا آن فرهنگ و نوع نگاه آن جامعه ،به کشور براي
رسيدن به اهداف عاليه کمک خواهد کرد همچنین
استقالل ،ايستادگي و تقويت روحيه استقامت در افراد
جامعه به استقالل واستقامت کشور نيز کمک کننده
خواهد بود.
هميشه از زبان معلوالن شنيده ايم که به من نگوييد
نمي توانم اين کار را انجام دهم چون مي توانم ،به من
نگوييد نمي تواني کار کني و مستقل باشي چون مي
توانم ،به من نگوييد نمي تواني ازدواج کني ،چون مي
توانم .به من نگوييد اين کار را انجام نده ،سخت است
و تو از پس اين کار بر نمي آيي ...
انسان هميشه تمايل دارد مستقل باشد و مستقل
تصميم گيرد کسي او را به کاري اجبار نکند و کارهايي

را که مي تواند انجام دهد را براي اثبات خود به
سرانجام برساند و چه کارهايي که در راه اثبات خود
از او سرنزده گاه انگشت به دهان مي مانيم که بياييد
و ببينيد اين شخص چه کرده کاري که اگر چند نفر
هم بخواهند اين کار را انجام دهند با مشکل مواجه
خواهند شد ما بايد کمي واقع بين باشيم و يک بار هم
حق را به معلوالن بدهيم...
همه انسان ها با استعدادهاي ذاتي خلق شده اند
که در افراد مختلف با ضعف وقوت هايي همراه است
محدود کردن انسان ها و تلقين اينکه «تو در زندگي
شکست خورده اي»کاري ناپسند و غير اخالقي است
انسان ها در لحظات سخت زندگي خويش هميشه
روزنه هاي اميد را يافته اند وهميشه از اين روزنه هاي
اميد و نور بوده که به رهايي رسيده اند هرگز نمي توان
انسان ها را به خاطر ضعف جسماني محدود کرد و
به آنها گفت همين جا بنشينيد و نظاره گر اوضاع و
احوال پيش آمده باشيد نمي توان به آنها حق زندگي،
استقالل ،آزادي عمل وانديشه ،تعقل ،معرفت ،اخالق،
ابتکار ،تالش ،اميد را نداد مگر مي شود انسان باشي
و حقوقي نداشته باشي ،مگر مي شود انسان باشي و
انديشه ،معرفت ،ابتکار و اخالق نداشته باشي اگر اين
چنين باشد بايد به انسان بودن خودمان شک کنيم.
احساس شکست ،نا اميدي ،پريشاني و پوچي وقتي
حاصل مي شود که نظاره گر از دست رفتن حق
طبيعي خود باشيم .اين مسئله را مي شود به تمامي
سطوح تعميم داد القاي شکست خوردن به انسان ها
کاري غير اخالقي است و بازگو کردن شکست ها نيز
نوعي القاي شکست است استقالل معلوالن در زندگي
و تصميم گيري ها حتي با وجود ضعف جسماني باعث
مي شود استقامت و هدف دار بودن خود در زندگي را
حفظ کنند و در نهايت به اين موضوع مي رسيم که
رسيدن به استقالل معلوالن جز با همکاري و مساعدت
خانواده ،دوستان ،مسئوالن ،دولت و مجلس قانون گذار
محقق نخواهد شد.
شهال شحیطاط

راننده نگه می دارد .یک پیرمرد ژولیده است از رنگ
کدر کالهش معلوم است از اول فصل سرما حتی یک
بار هم شسته نشده است.
جلو می نشینم تا هم راحت تر باشم و هم اینکه باید
زودتراز مسافران دیگر پیاده شوم.
نگاهی به پای معلولم می اندازد .آه می کشد .بعد یک
نگاه بسیار! عمیق تر می کند و می گوید« :حیف تو
نیست؟!
گاهی آدم از وحشت و گاهی از خجالت زبانش بند
می آید ...اما هنوز نمی دانم چرا الل می شوم گاهی؟!
رسیدیم :خیابان ولی عصر .باید پیاده شوم .بلند می
گوید« :ایشاال شفا بگیری .به حضرت رقیه توسل کن».
همان طور ب ِر و ب ِر نگاهش می کنم .الل شده ام چرا؟
مگر من همانی نیستم که در مواردی کلی داد می
زنم و اعتراض می کنم؟
پس چرا چیزی نمی گویم؟ چرا نمی گویم خدا
فرهنگ فکری ات را شفا دهد؟ چرا نمی گویم تو
راننده ای یا مفتش؟ چرا نمی گویم مگر تو بازاریاب
امام زاده هایی؟
دوباره قبل از آنکه بقیه پولم را بدهد می گوید« :از
حضرت رقیه بخواه شک نکن .اخم می کنم می فهمد
دور می شوم دارم به این فکر می کنم که به خانه
رسیدم باید بالیی سر زبانم بیاورم حتما!....
دوباره مثل همیشه به فرهنگ جالب برخی آدم ها فکر
می کنم .به اینکه برخی چه اصراری به تغییر دادن
دیگران دارند به تمام نبایدهایی که هستند و همه
بایدهایی که نیستند...
به ایستگاه بعدی تاکسی رسیدم اما با خودروی
شخصی می روم .هم استاندارد هستند و هم اینکه
راننده برایم از اوضاع اقتصادی خودش و وضعیت
سیاسی حرف نمی زند و بابت محکم بستن در ماشین
اش هم به زمین و زمان فحش نمی دهد تازه آهنگ
های روز هم پخش می کند رادیویش هم خراب
نیست!
دوباره سواالت توی ذهنم رژه می روند به قوانین
اجرا شده کمی دورتر از اینجا که فرنگش می نامند
فکر می کنم و به قوانین ناقصی که اینجا فقط نوشته
می شود و ضمانت اجرایی ندارد!!
نمی دانم چرا شاید برخی فکر می کنند کسانی که
پای شان می لنگد هوش و حواسش شان هم کار
نمی کند !!!...
یاد دانشجوی ممتاز رشته برق می افتم که روزی
برای اینکه با ویلچرش یک مسیر کوتاه را طی کند
باید حتما کسی او را از چاله ها و پله ها و پل های پله
دار رد می کردند وحاال با ویلچر برقی در یک جای
دیگر که قوانین اش اجرا می شود به دانشگاه ،خرید،
مهمانی ،تفریح و  ...می رود.
سیما احمدی
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بي خردي اسارت بدنبال دارد و
خرد موجب آزادي و رهايي است .
اردیبهشت 1391
فروردین و
حکيم- 40
سال چهارم  -شماره  39و
خردمند
فردوسي

15
سارا نوروزی
کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی

کمک عاقالنه

«زندگی سراسر فراز است و نشیب» و «انسان دائم ًا در
حال انتخاب است».
گاهی شرایطی در زندگی پیش روی ما قرار می گیرد که
ناچاریم شیوه و سبک زندگی خود را تغییر دهیم شرایطی
که گاهی حتی نقطه عطف زندگی مان می شود و ما را به
قول معروف :از این رو به آن رو می کند .برخورد با این
شرایط و انتخاب راه و مواجهه با آن بستگی زیادی به
شخصیت ،توانایی ها و مکانیسم کنش و واکنشی فرد دارد.
اما در مجموع ،با چند استراتژی کلی می توانیم با چنین
شرایطی برخورد کنیم .نخست اینکه به تغییر دادن شرایط و
تعدیل دشواری های آن اقدام کنیم و بکوشیم راه مورد نظر
خود را آنگونه که به نفع ،صالح یا عالقه ماست هموار کنیم.
استراتژی دیگر می تواند این باشد که شرایط را با تمام
دشواری ها و محدودیت هایش بپذیریم و با روحی آکنده از
تسلیم ،خود را با آن تطبیق دهیم ،قید استفاده از توانایی
هایمان را بزنیم و باری به هر جهت شویم.
یک استراتژی دیگر و البته عاقالنه این است که بعضی از
عالیق و منافع مان را به منظور به دست آوردن عالیق مهمتر
و بهتر کنار گذاشته و تمرکز خود را بر بخشی از هدف های
قابل دسترسی بگذاریم در ادامه استراتژی های مقابله و
مواجهه با مشکالت را با ذکر مثالی که در حال حاضر با آن

مواجهیم جهت داده و تبیین می کنیم:
خانم الف مادر جوانی است دارای دو فرزند یک پسر 12
ساله و یک دختر  8ساله مبتال به عقب ماندگی ذهنی
عمیق و ضعف جسمانی بسیار شدید که نیازمند مراقبت
شبانه روزی و حرفه ای است .حس مادرانه خانم الف ،وی را
برآن داشته که دختر معلول خود را تحت نظارت و مراقبت
مستقیم خود بزرگ کند تا شاید در آینده متهم به کم کاری
نشود که وظیفه مادری را بجای نیاورده است.
همسر وی معتقد بود که کودک دارای نیازهای ویژه است
و در نتیجه می بایست تحت نظر افراد متخصص نگهداری
شود و این خالف نظر خانم الف بود .این اختالف نظر هر
روز بیشتر و بیشتر شد و به نوعی تضاد مزمن تبدیل شده
و در نتیجه پس از دوسال اختالف این زن و شوهر به ناچار
از هم جدا شدند.
لزوم مراقبت شبانه روزی از کودک دارای معلولیت امکان
کار بیرون از خانه را از بین می برد .بنابراین خانم الف ناچار
به ترک شغل شد و این به معنای از دست رفتن منبع درآمد
دوم (پس از درآمد همسرش) بود.
تنگدستی و فقدان درآمد ثابت خانواده خانم الف را به منزل
پدربزرگ و مادربزرگ (والدین خانم الف) بازگرداند و اکنون
حدود  4سال است که پدربزرگ نان آور اصلی خانواده
است و خانم الف تنها با کالس های خصوصی زبان می تواند
بخشی از هزینه های زندگی را جبران کند.
والدین که اکنون پس از  4سال تحمل شان کمتر و کمتر
می شود و اگر عالقه فرزندی نبود حتما حجم انتقادها
به کار خانم الف کمتر از شوهر وی نبود .همه این موارد و
دشواری ها به یک طرف و سرنوشت پسر نوجوان خانواده
که از چهار سالگی همه زندگی تربیت و آینده اش تحت
الشعاع وجود خواهر معلولش قرار گرفته و عمال توجه الزم به
وضعیت او و افکار و احساسات او نمی شود در تئوری های
تربیت کودک ،اهمیت خاصی به موضوع حسادت در کودکان
زمان به دنیا آمدن فرزندان بعدی داده می شود.
بزرگتر در
ِ
در این تئوری ها فرمول های پیچیده ای برای نحوه قانع
سازی فرزند بزرگتر برای ایجاد رابطه ای حسنه با فرزندان
بعدی پیشنهاد شده است .در این مورد خاص ،که (در نظر
پسر نوجوان احتماالً ) فرزند دوم مقدار زیادی از انرژی و
توج ِه نظام خانواده را به خود مشغول کرده و ناخواسته ،او
را از حضور پدر و توجه مادر محروم کرده است چه می
توان گفت؟
با این مثال به ادامه بحث مان پیرامون روش های برخورد با
مشکل اساسی می پردازیم در این مورد چنانکه دیدیم
یک
ِ
ورود یک عضو جدید به خانواده (یعنی دختری با معلولیت
شدید) ثبات و نظم خانواده برای مدتی بر هم خورد.
متخصصین خانواده درمانی در بررسی خانواده مشکل دار
به مسائل مختلفی توجه می کنند؛ از جمله اینکه ،که برای
یافتن مشکل ،می بایست کل خانواده مورد مطالعه قرار گیرد
زیرا تغییر در هر بخش خانواده (به مثابه یک سیستم) بر
سایر اعضا و در نهایت بر کل نظام خانواده تأثیر خواهد
گذارد و اینکه پیش از آنکه به «مسئله آشکار» و به قولی،
«محتوا»ی مشکل بپردازند« ،فرایند» پدیدآیی مشکالت را
مورد نظر قرار دهند .قصد پرداختن به مباحث تخصصی وراه
های ورود و مداخله در یک خانواده مشکل دار را نداریم.
غرض این مقاله ،طرح مسئله ای است که خواننده گرامی را
به تفکر و تعمق درباره روش های تصمیم گیری در موقعیت
های حساس وادارد.
خانم الف .چه راهبردی را می توانست در پیش بگیرد؟
راهبرد اول :از یک متخصص امور توانبخشی روانی-اجتماعی
مشورت بگیرد و از او بخواهد در تصمیم گیری کمکش کند.
برای اینکار ،مددکاران اجتماعی ،مشاورین مراکز توانبخشی
و سایر افراد حرفه ای تیم توانبخشی مراجع مناسبی خواهند
بود .این افراد با مراجعه یا تماس تلفنی با مراکز ،موسسات یا
کلینیک های توانبخشی قابل دسترس اند.

راهبرد دوم :مراجعه به اداره بهزیستی شهرستان و معرفی
عنوان فرد دارای معلولیت.
کودک ،به
ِ
در صورت انتخاب این راهبرد ،اداره مذکور ضمن تشکیل
پرونده اولیه ،یک مددکار اجتماعی را مأمور بازدید از منزل و
بررسی شرایط فردی و خانوادگی مددجو می کند و مددکار
اجتماعی پس از تأیید گفته های مراجعه کننده نیازهای
بیان شده و نیازهای تخصصی را در قالب گزارشی ارائه می
کند.
از آن پس فرد دارای معلولیت و خانواده وی به عنوان
مددجویان سازمان شناخته شده و ضمن دریافت مستمری
(درصورت نیاز مالی) ،کمک هایی برای دسترسی به درمان
های پزشکی و دارویی مورد نیاز به آنها ارائه خواهد شد.
بسته به نوع معلولیت مددجو ،ممکن است در خانه و در کنار
اعضای خانواده باقی بماند یا الزم باشد که در مراکز شبانه
روزی و زیر نظر دائم پزشک و تیم توانبخشی قرار بگیرد و
اعضای خانواده هر زمان که بخواهند با او مالقات کرده و از
نحوه مراقبت وی مطلع شوند.
در این راهبرد البته باید به امکان اینکه فرایند پذیرش و
تشکیل پرونده کمی به طول بیانجامد توجه داشت .نگرش
منفی ای که گاهی برخی از آشنایان یا همسایگان ممکن
است بواسطه ناآگاهی از ماهیت و خدمات بهزیستی به
کلمه مددجو یا تحت پوشش بهزیستی دارند نیز می تواند
تاحدودی بازدارنده باشد بنابراین می بایست در تصمیم
گیری به این نکته عنایت شود.
راهبرد سوم :این است که بدون عنایت به ظرفیت های
حمایتی جامعه ،فرزند مراقبت مادر و پدر را تجربه کند .در
این راهبرد ،فرزند ممکن است از حمایت همه جانبه خانواده
برخوردار باشد و روحیه ترحم افراد فامیل و آشنایان نیز
والدین کودک نیز
به این فرزند و خانواده اش جلب شود.
ِ
داشتن او دلشوره و نگرانی های احتمالی
با در کنار خود
ِ
که در صورت مراقبت در مراکز شبانه روزی ممکن است به
سراغشان بیاید را نخواهند داشت .اما از سویی دیگر ،برخی
نیازهای ویژه این کودک از جمله :نیاز به کمک های حرفه
ای و پزشکی و توانبخشی جسمانی -روانی -اجتماعی ،هزینه
های باالی دارویی در کنار محدودیت های ارتباطی خانواده
با سایرین ،کاهش سطح روابط با همسایگان و خویشاوندان،
تنگی خلق و ضعیفتر شدن اعصاب و در نتیجه کاهش میزان
تحمل اعضای خانواده و موارد فراوان دیگر با موانع متعدد
مواجه خواهد شد.
انتخاب خانم الف .راهبرد سوم بود .با انتخاب و پافشاری بر
ادامه این راهبرد ،دختر معلول پدر خود را از دست داد .منبع
مالی خانواده به حداقل رسید .پسر  12ساله خانواده ،مورد
بی توجهی قرار گرفت که کمترین اثر آن ،افت تحصیلی
و افزایش میزان پرخاشگری و اضطراب بود .مجموعه این
حوادث می تواند به کاهش سطح تحمل ( )toleranceیا
خانواده و احتمال گرایش به انحراف در هر یک از اعضای
آن ،کاهش سطح اعتماد به نفس و کاهش سطح ارتباطات
اجتماعی و خانوادگی و بسیاری نابسامانی های دیگر
بیانجامد.
آزادی فردی و اجتماعی حکم می کند که هر کسی به
سرنوشتی که خود انتخاب می کند برسد و در این راه
کمترین تحمیل ها بر او روا داشته شود اما توجه داشته
باشیم که گاهی انتخاب های نادرست ،محصول ناآگاهی،
لجبازی ،تجربه پایین یا برخاسته از هیجانات است .همه این
اتفاقات در مجموع ،مددکار اجتماعی را با خانواده ای مواجه
می سازد که با سالمت روانی نازل و سرخورده از حجم
عظیمی از مشکالت به مراکز درمانی یا حمایتی مراجعه می
کند .در حالیکه با یک استمداد عاقالنه در ابتدای کار ،می
شد جلوی همه یا الاقل بخش بزرگی از این مشکالت را
گرفت.

موفقيت تنها يک چيز است اين که :
زندگي را به دلخواه خود بگذرانيد.
کريستوفرمورلي
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احمد آملی

حق آموزش معلوالن

خاص اشراف به صورت
نظام آموزشی در ایران
ِ
خانگی بود که برای تربیت «دیوان» آن هم برای
اخذ مالیات از پیشه وران و دهقانان زحمتکش در
عصر نظام زمینداری بکار می رفت.
مرحوم قائم مقام فراهانی به تدریج اقدام به
تاسیس نظام آموزشی نوین کرد و شهید اصالحات
مرحوم میرزا تقی خان امیرکبیر اقدام به تاسیس
مدرسه دارالفنون و اعزام محصالن کرد تا کاستی
ها و کمبودهای (جامعه بسته) طبقاتی که از دوره
ساسانیان آغاز شده بود را بشکند.
بزرگان مشروطه علیرغم مخالفت سنت گرایان
اقدام به تاسیس مدارس نوین کردند و مدرسه
«رشدیه» را می توان طالیه دار نظام آموزشی
دانست.
در عصر مشروطه دو نهاد آموزشی «مکتب خانه»
و مدارس کنار هم قرار گرفتند اما از آن جا که
مدارس باز هم طبقاتی بود ،فرزندان پیشه وران و
دهقانان به دلیل ارثی بودن مشاغل محروم بودند.
به تدریج درباریان معلمان فرانسه خانگی هم
استخدام کردند و زنان ایرانی که محروم از این
نعمت بودند توسط همسران روشنفکر مشروطه
خواه به بهانه مهمانی آموزش می دیدند که گاهی
هم توسط سنت گرایان مورد هجوم قرار می
گرفتند .
از دوره احمد شاه قاجار به تدریج «اداره معارف»
شکل گرفت و برای زنان چون مدارس خصوصی
درحال همه گیری بود اداره نسوان (زنان) هم
تاسیس شد.
در دوره رضاخان پهلوی سواد آموزی معلوالن
وجود نداشت و آنها معموال در موسسات خیریه،
نگهداری می شدندپس از اصالحات آمرانه و از
باالی محمدرضا پهلوی مسئله آموزش رایگان
مطرح و خانواده زحمتکشان علیرغم فقر

اقتصادی خصوصا در شهرها توانستند به نظام
آموزشی دسترسی پیدا کنند و در وزارت آموزش
و پرورش سال  1346اولین «دفتر آموزش کودکان
استثنایی» تاسیس شد که ابتدا ناشنوایان و به
تدریج معلوالن جسمی تحت پوشش قرار گرفت.
با پیروزی انقالب اسالمی  1357این دفتر  6هزار
دانش آموز تحت پوشش داشت ،جنگ تحمیلی تا
حدودی آموزش معلوالن را تحت الشعاع قرار داد
اما پس از جنگ در سال  1368سازمان آموزش و
پرورش استثنایی کشور اساسنامه اش تدوین و
ساخت مدارس آموزشی شتاب گرفت تا جایی که
امروز این اداره با بیش از صد هزار نفر فعالیت و
حتی محتوای کتاب های درسی جنبه ی کاربردی
پیدا کرده است هر چند که رئیس آموزش و
پرورش اعالم کرد که حدودهفتصد هزارمعلول از
حق دسترسی به نظام محروم هستند (صرف نظر
از صحت و سقم آن) این صرف نظر از آموزش
موسسات توانبخشی دولتی و خصوصی است.
هنوز کیفیت تکنولوژی صرف نظر از تعداد سرانه
آن ناشی از عدم حمایت کافی از بخش خصوصی
است.
از دیگر سو سهمیه معلوالن در نظام آموزش عالی
مشخص نبوده و در شهریه های ترم دانشگاه ها
خصوصا بخش خصوصی بوروکراسی حاکم است.
خانواده های معلوالنی که دارای فرزند سالم
هستند به لحاظ دردمندی و آشنایی با معلولیت
اگر دارای سهمیه باشند وضعیت بهتری خواهند
داشت.
در انتقال دانشجویان در تمام مقاطع برای اعزام
به شهرستان باید تسریع و در صورت پرداخت
شهریه به دانشگاه مبدا سریعا تسویه حساب
گردد و ضمن پرهیز از بوروکراسی آنان را تحت
مضیقه قرار ندهند.

در مورد تغذیه دانش آموزان معلول که بخش
عمده ای از آنان از خانواده زحمتکشان هستند
«تغذیه رایگان» را در دستور کار خود قرار دهند.
مسئله دیگر سرویس حمل ونقل کودکان است
کودک معلولی که در سرما و گرما ساعت  6صبح
از خواب بر می خیزد دچار خستگی جسمی و
فکری خواهد شد ،باید هم یارانه های حمل ونقل
افزایش و هم ساعت آغاز کالس به عقب کشیده
شود.
بازسازی و نوسازی مدارس برای معلوالن بسیار
حیاتی است و معلوالن نیازمند فضای آموزشی
بیشتری هستند.
همان گونه که به تکنولوژی ،کاردرمان ،گفتار
درمان و فیزیوتراپ نیاز دارند به تئاتر درمانی و
موسیقی درمانی و قصه درمانی نیازمندند.
مدارس معلوالن اگر به انواع وسایل بازی منطبق
با نیاز (نظیر پارک) تجهیز شود،در منزل کمتر
خانواده ها دچار اختالل شده و به بهداشت روانی
خانواده لطمه وارد نمی شود.
اگر تدابیری اندیشیده شود و پزشکان شاغل در
کلینیک ها و بیمارستان های نزدیک برای معاینه
کودکان به مدارس اعزام شوند بر سالمت جسمی
کودک تاثیر به سزایی خواهد داشت.
دارو یکی از مشکالت دانش آموزان معلول است
که وزارت بهداشت اگر سهمیه ای با اولویت خاص
را تخصیص دهد،انسانی ترین گام را برداشته و
حتی در پذیرش بیمارستانی برای مداوا و جراحی
بزرگترین گام بشر دوستانه بر خواهد داشت .در
تهیه داروهای نایاب باید در کمک به قشر آسیب
پذیر پیشگام بود.
اما جان کالم :سعی دارم به وضعیت دانش آموزان
معلول ذهنی بپردازم .
جایی که دانش آموز عادی در واژه ها بین –
حروف س -ث –ص دچار مشکل است چطور از
دانش آموزمعلول ذهنی باید انتظار داشت بین –
س -ث -ص -ط – ظ  -ع  -غ –ح – ذ – با سایر
حروف در واژه شناسی تفاوت قائل شود -بهتر آن
است تعداد  32حرف را به حداقل رسانید.
چه در منزل و چه در مدرسه باید از طریق عالئم
شنیداری با پدیده های آموزشی به نحو علمی
برخودار شوند و نابینایان در آموزش خط بریل به
صورت گسترده تر با دانش درگیر شوند .مشکل
اساسی معلوالن جسمی ،نیاز حیاتی آنان به
ویلچر با استاندارد جهانی است که انتظار می
رود با افزایش کمک های مالی دولت به کمک این
عزیزان بشتابند.
حقوق آموزش صرفا در استناد به مواد قانونی ،
قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن ،اسناد
حقوق بشر از جمله کنوانسیون حقوق معلوالن
نیست  ،مصادیق آن را باید ذکر و آن را اجراکرد.
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ما در رويدادهاي زندگي خود نقشي نداريم،
اما در اينکه چگونه آنها را تعبير کنيم ،مؤثر هستيم .
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درویشی به در خانه ای رسید .پاره نانی بخواست .دخترکی در خانه بود
گفت :نیست .گفت :چوبی هیمه ای .گفت :نیست .گفت :پاره ای نمک .گفت :نیست.
گفت :کوزه ای آب .گفت :نیست .گفت :مادرت کجاست؟ گفت :به تعزیت خویشاوندان رفته
است.
گفت :چنین که من حال خانه ی شما می بینم10 ،خویشاوند دیگر می باید به تعزیت شما آیند.
عبید زاکانی
پادشاهى پسری را به ادیبی داد و گفت  :این فرزند توست  ،تربیتش همچنان کن
که یکی از فرزندان خویش  .ادیب خدمت کرد و متقبل شد و سالی چند بر او اثر کرد و
به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بالغت منتهی شدند  .ملک دانشمند را
مواخذت کرد و معاتبت فرمود که وعده خالف کردی و وفا بجا نیاوردی  .گفت  :بر رای
خداوند روی زمین پوشیده نماند که تربیت یکسان است و طباع مختلف{ .آدم ها با هم
متفاوت اند}
گلستان سعدی
زاهدی گفت :روزی به گورستان رفتم و بهلول را در آنجا دیدم .پرسیدمش اینجا چه می
كنی؟
گفت :با مردمانی همنشینی همی كنم كه آزارم نمی دهند ،اگر ازعقبی غافل شوم یادآوریم
می كنند ،و اگر غایب شوم غیبتم نمی كنند.
از داناى پيرى شنيدم در نصيحت به يكى از مريدان خود چنين مى گفت « :اى پسر به
همان اندازه كه دل انسان به رزق و روزى تعلق دارد ،اگر به روزى دهنده تعلق داشت ،
مقام او از مقام فرشتگان باالتر مى رفت»
گلستان سعدی
فريدون (شاه باستانى كه بر ضحاك ستمگر پيروز شد و خود به جاى او نشست ) دستور داد
خيمه بزرگ شاهى براى او در زمينى وسيع ساختند .پس از آنكه آن سراپرده زيبا و عالى
تكميل شد ،به نقاشان چنين دستور داد تا اين را در اطراف آن خيمه با خط زيبا و درشت
بنويسند و رنگ آميزى كنند:
«اى خردمند! با بدكاران به نيكى رفتار كن  ،تا به پيروى از تو راه نيكان را برگزينند»
گلستان سعدی
دانشمندی را گفت « :تو خدا را دوست داری یا خدا تو را ؟» گفت « :من  خدا را دوست
دارم»
گفت « :پس برو گرد او گرد هر که کسی را دوست دارد دور او می گردد»
امام صادق از ابو حنیفه پرسید که «عاقل کیست؟»  گفت« :آن که تمیز کند میان خیر
و ّ
شر»
امام صادق گفت « :بهایم نیز تمیز توانند کرد ،میان آن که او را بزنند یا او را علف
دهند» ابوحنیفه گفت« :به نزدیک تو عاقل کیست؟» گفت« :آن که تمیز کند میان دو خیر
و دو شر .تا از دو خیر ،خیرالخیرین اختیار کند و از دو شر ،خیرالشرین برگزیند»
مهمان پیری شدم در دیار بکر که مال فراوان داشت و فرزندی خوبروی  .شبی حکایت
کرد مرا به عمر خویش بجز این فرزند نبوده است  .درختی درین وادی زیارتگاه است که
مردمان به حاجت خواستن آنجا روند  .شبهای دراز در آن پای درخت بر حق نالیده ام تا
مرا این فرزند بخشیده است  .شنیدم که پسر با رفیقان آهسته همی گفت  :چه بودی گر
من آن درخت بدانستمی کجاست تا دعا کردمی و پدرم میمرد  .خواجه شادی
سعدی

بازرگانى را هزار دینار خسارت افتاد  .پسر را گفت :نباید که این سخن با کسی درمیان
نهی  .گفت  :ای پدر  ،فرمان توراست ،نگویم ولی مرا بر فایده این مطلع گردان که مصلحت
در نهان داشتن چیست ؟ گفت  :تا مصیبت دو تا نشود یکی نقصان مایه و دیگر شماتت
همسایه.
گلستان سعدی
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روز
کـارگـر
مبـارک
چگونه در مقابل عظمت دستانت
سجده کنم ؟؟
امروز از هر عیدی برایم عید تر است
مدت ها در انتظار رسیدن این روز
بودم و خوشحالم که وعده های مادر
برای به خانه آمدن پدر درست از آب
درآمده است .
از دیروز که مادر خبر داد پدر به خانه
بر می گردد دل توی دلم نیست مادر
بزرگ و خاله زهرا آمده اند تا اوضاع
خانه را برای ورود پدر آماده کنند مادر
بزرگ شمعدانی ها را روی هره دیوار
می چیند و خاله زهرا حیاط خانه را
آب و جارو می کند .
مادر مثل همیشه در این ساعت خانه
نیست حتما رفته تا پدررا از آسایشگاه
بیاورد و دیگر نگذارد از کنارمان دور
شود .
 5روز دیگر که بگذرد 17ساله خواهم
شد وفقط  7بار پدر را در دوران
کودکی دیده ام هر وقت سراغ بابا را
گرفته ام شنیده ام که وقتی خوب
خوب شد برمی گردد و تا همیشه
کنارم می ماند ...
مادر همیشه می گفت  :روحیه بابا
حساس است نمی خواهد کسی
شاهد درد کشیدنش باشد نمی خواهد
تصویری مخدوش از او درذهن تنها
دخترش نقش ببندد نمی خواهد
دخترش او را یک مرد شکست خورده
بداند ...
قول داده بود برایم یک جفت کفش
محکم بدوزد و من همیشه خدا منتظر
بودم بابا با کفشی با عالمت فیل بزرگ
بیاید و خودش با دست خودش پایم
کند و با صدای زیبایش بخواند :ما
میریم به مدرسه با الفاتن شوهه ...
ومن بپرسم الفانتن شوهه چیه و
او بگوید «الپنت» به انگلیسی یعنی
فیل و «شو» یعنی کفش و این تلفظ
را در تبلیغی که به مناسبت باز شدن
مدارس در تلویزیون به کار برده می
شد می خواندند ....
**********
روز روز من است وخوشحالم که پدر
راضی شده بعد از  15سال بستری

فاش نکردن اسرار مردم دليل کرامت
و بلندي همت است.
سقراطاردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و

شدن در بخش ضایعه نخاعی های
آسایشگاه به خانه بر گردد .
مادر می گفت :پدرت در این مدت
بیکار نبوده .ده ها تابلو کشیده 3 ،
داستان نوشته و  37تابلو فرش ابریشم
بافته و فروخته و من می دانستم که
بابا اینکار را برای تامین هزینه های
زندگی ما کرده بود .....
بابا همیشه برای من یک قهرمان بود
اما دلش نمی خواست به دیدنش بروم
همیشه می گفت دوست دارم یک
دفعه ببینم چقدر بزرگ شده ای و
برای خودت خانمی شدی ...
برای خودش قانون داشت هفته
ای یک بار زنگ می زد ماهی یک
بار برایمان خرجی می فرستاد در هر
مناسبت چیزی می خرید و با پست می
فرستاد برای من بیشتر کتاب و برای
مادر لباس و کفش ....
مادر همیشه می گفت :می شد
درآسایشگاه های تهران هم بستری
و نگهداری شود اما قبول نکرد و رفت
در شهری دور بستری شد تا ما کمتر
اذیت شویم و او بتواند به کارهای
عقب مانده اش برسد ...
مادر همیشه می گفت :اگر در خانه
می ماند نمی توانست درس اش راادامه
دهد و فوق لیسانسش را بگیرد....
**********
امروز روز من است و من می توانم
تصویر تار و مبهمی که در ذهنم از
پدر دارم را ببینم و جواب سوال های
بیشمارم را بپرسم .
می خواهم بپرسم چرا نمی خواست
تند و تند مرا ببیند ؟
چرا تنهایمان گذاشت ؟
اصال چرا در آسایشگاه بستری شد ؟
اصال چه بالیی سرش آمد که
تنهایی را به کنارما بودن ترجیح داد ؟
اولین تصویر ذهنی ام از بابا مردی
الغر و نحیف بود چرایش را نمی دانم
اما تصور می کردم روز موعود پدر
با چهره ای شکسته و پیر در مقابلم
خواهد ایستاد و برایم از دردها و
دوری ها خواهد گفت اماانگار کامال
اشتباه می کردم ...
در که باز شد خاله زهرا منقل کوچک
و طالیی منقل را بلند کرد و چهره
بابا پشت دود سفید اسفند پنهان
شد و من ندیدم مردی که از پشت
دودها به جلو می آید کوتاهتر از
تصورات من است و من نمی دانستم
که پدر سوار بر ویلچر خواهد آمد و
من نمی دانستم که بابا در میان حلقه
زیاد شاگردان اش به خانه خواهد آمد
و من چه می دانستم که مردی که با
هیکل درشت و لبخندی زیبا و سری
بلند و پرغرور وارد خانه شده پدر من

است و من در انتظارش چه روزها و
شب ها حسرت کشیده ام ؟؟
اولین سوالش این بود  :دختر من
کجاست ؟ بهارم ..........بهار من کجاست؟
و من مانده بودم که در مقابل پدر
که ایستادم چه بگویم ؟ و دیدم و
دیدند که عکس العملم فقط اشک بود
و هق هق آرامی که در میان صدای
شاگردان پدر گم می شد ....
کرسی را جمع کرده اید ؟ چقدر دلم
هوای نشستن زیر کرسی را کرده؟
چقدر از روی تخت خوابیدن و نشستن
روی صندلی خسته شده ام ؟؟
به توصیه مادر بزرگ  ،مادر کرسی را
هنوز جمع نکرده بود هر چند بوی بهار
حیاط خانه را پر کرده بود و نیازی به
بودن کرسی حس نمی شد ....
همان روز اول ورود بابا فهمیدم که
کارگر کارخانه بزرگ کفش ملی بوده
و فقط تا سوم راهنمایی درس خوانده
بوده و برای تامین مخارج خانواده اش
مجبور به ترک تحصیل و کار کردن
شده بود .
فهمیدم که پدرش را در نوجوانی از
دست داده بود و همراه مادر در بخش
تولید در کفش ملی مشغول شده بود و با
کمک مادر هزینه های زندگی و ازدواج
دو خواهر و برادر کوچکش را تامین می
کرده است .
فهمیدم که همان برادر کوچکتر در
عملیات کربالی  8به شهادت رسید و
دو سال بعد تر مادرش هم به رحمت
خدا رفت ....
.........
سرم درد می گیرد حال و روز خوبی ندارم
وقتی می فهمم که پدر از سر مهربانی
برای کمک به مسئول تاسیسات به
باالی ساختمان کناری کارخانه می رود
و با سر به حیاط سقوط می کند و از
همان روز پسوند ضایعه نخاعی می گیرد
و وقتی می فهمد نگهداری از یک معلول
ضایعه نخاعی سخت و طاقت فرساست
تصمیم می گیرد و به آسایشگاه می رود
...
مادر انگار فکرم را خوانده باشد زل
می زند به چشمانم و دزدانه به پدر نگاه
می کند و پدر چه خوب می فهمد
ومی گوید « :مادرت فرشته است مرا
دو سال و اندی در پر قو نگه داشت
نگذاشت زخم بستر بگیرم نگذاشت
حس کنم بی مصرفم  ،بی خاصیتم ،
مرتب به من روحیه می داد و بلند و
کوتاهم می کرد آنقدر که کمرش
آسیب دید و من شرمنده ....
.............
گاهی یک اتفاق باعث می شود
توانایی های آدم نمودار شود و اتفاق
پرت شدن از بلندی همان اتفاق بود...
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دو سال و اندی کافی بود تا باور کنم
که من دیگر آن مرد قدیم و سالم
نیستم  :پدر می گوید ....
اوایل باور نمی کردم بتوانم زندگی
کنم خسته و ناامید و منزوی بودم :
پدر می گوید ....
با دیدن تو دلم آتش می گرفت که
چرا باید در آینده انگ داشتن پدر
معلول را به دوش بکشی  :پدر می
گوید ............
 ....و من دلم آتش می گیرد ...
پاهای بی حس پدر زیر لحاف کرسی
گرم می شد و او نمی توانست گرما را
حس کند و دل من آتش می گرفت ....
دستان مهربان پدر در البه الی
موهایم می چرخید و من دلم آتش
می گرفت ...
بهارم  ...من االن دیگر آن مرد ناتوان
نیستم  ...پدر می گوید و دل من پر
ازغرور می شود ...
بهارم من با همه ناتوانیم توانستم 3
کتاب با موضوع توانمند سازی معلوالن
و یک مجموعه داستان کوتاه بنویسم
...
پدر می گوید و من دلم پر از غرور
می شود ...
بهارم من در بیشتر کنگره ها و
سمینارهایی که در دانشگاه های ایران
و خارج از کشور برگزار می شود
مهمان ویژه ام و باید سخنرانی کنم.
پدر می گوید و باز من دلم پر از
غرور می شود...
پدر نمی گوید اما من می دانم
که تمام تالشش را کرده تا من و
مادر احساس حقارت و سرشکستگی
نکنیم ...
پدر نمی گوید اما من می دانم
چقدر برای موفقیتش زحمت کشیده
است ...
پدر -اما  -می گوید «:بهارم من
هنوز هم خودم را همان کارگر بخش
تولید کفش ملی می دانم و به
کارگر بودنم در تمام عمر افتخار
می کنم .....
پدر دستان مادرم را می بوسد و می
گوید  :بهارم شاید تا امروز نمی دانستی
که مادرت بعد از من کارگر همان
بخش از کارخانه کفش ملی است پس
دستانش ارزش بوسیده شدن را دارد
نه ؟؟؟!!!!!!!!!!!
 ...و من می مانم در مقابل این همه
عظمت روح پدر و مادر کارگرم چگونه
سجده کنم ؟؟
زهره حاجیان
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فقر عامل روسیاهی انسان در دنیا
و آخرت است.
اردیبهشت 1391
فروردین
اکرمو (ص)
سال چهارم  -شماره  39و - 40رسول

همگام با كودك نابينا
تشخيص نابينايي
همگامي با كودك نابينا يا كم بينا در قدم نخست منوط به اين است
كه نشانه هاي نقص بينايي را بشناسيم .البته تشخيص نقايص ديد،
كار ما نيست و متخصصان چشم بايد در اين باره اظهارنظركنند اما
وجود بعضي نشانه ها را بايد جدي بگيريم و درصورت مشاهده آنها
در كودك ،مراجعه به پزشك ضروري است.
كودك نابينا نمي تواند نگاه پرمهر شما يا دست هايي را كه به طرفش
دراز مي كنيد ،ببيند .او قادر نيست حركت اشياء را دنبال كند يا
فاصله آنها را نسبت به محلي كه خود در آن قرار دارد ،تشخيص
دهد .به همين دليل اين دسته از كودكان ،محرك ها را دنبال نمي
كنند ،سر خود را بر نمي گردانند و براي تعقيب اشياء انگيزه اي
نشان نمي دهند .بنا بر اين بي تفاوتي نوزاد يكي از مهمترين نشانه
هايي است كه ممكن است ناشي از نقص بينايي وي باشد .حركت
دادن بيش از حد يا شكل غيرعادي كره چشم ،ماليدن چشم ها ،بروز
رفتارهاي عجيب در ساير قسمت هاي بدن مانند حركات تكراري
دست ها يا چرخيدن به دور خود (رفتارهاي قالبي) ،عدم تمايل به
برقراري ارتباط  ،ترس و انزوا همگي مي توانند نشانه هايي دال بر
وجود اين نوع معلوليت باشند.
تشخيص نابينايي در مرحله نوزادي يا ماه هاي نخست پس از تولد
بسيار مهم است زيرا همانطور كه قبال گفته شد ،انجام مداخله
زود هنگام مستلزم تشخيص اين نقيصه ،جلوگيري از پيشرفت يا
گسترش عوارض آن و قرار دادن كودك تحت پوشش برنامه هاي
توانبخشي است .بنا بر اين بايد نسبت به رفتارهاي فرزندان نوپا
دقيق باشيم و درصورت مشاهده عالئم فوق ،كودك را در اسرع وقت
نزد متخصص چشم ببريم.
نخستين ارتباط ها
گفتيم كه ناتواني كودكان نابينا در پاسخ به محرك هاي ديداري و
واكنش نشان دادن به رفتارهاي اطرافيان ،مهمترين نشانه معلوليت
بينايي به شمار مي رود .برخورد ناآگاهانه بسياري از والدين با
واكنش هاي سرد فرزند نابينا كم كم باعث بي رغبتي آنان نسبت به
كودك و انزواي اجتماعي وي مي شود .اين دسته از خانواده ها تصور
مي كنند كه فرزند نابينا را بايد به همين شكل رها كرد زيرا تالش
براي ايجاد ارتباط با وي بي فايده است و موجب رنجش خاطر او مي
گردد ،اما واقعيت اين نيست.
هرچه تالش والدين جهت ايجاد رابطه با كودك نابينا بيشتر باشد،
انگيزه وي براي كشف محيط نيزافزايش مي يابد .فرزند نابيناي
ما به دليل عدم دريافت محرك هاي ديداري ،محيط خود را نمي
شناسد بنابراين به طور طبيعي نسبت به آن بي تفاوت است .درك
اين واقعيت به ما كمك مي كند تا با نگاهي منصفانه و محبت آميز
به چنين كودكي كمك كنيم تا دنياي اطراف را بهتر بشناسد .اينجا
است كه نخستين ارتباط ها ميان ما و فرزند نابينا شكل مي گيرد.
ما با معرفي صداها ،بوها ،مزه ها ،،حالت هاي مواد و كيفيت آنها به
كودك ،نخستين گام هاي ارتباط را برمي داريم و جهان تازه اي را
فراروي وي مي گشاييم .هرقدر در اين رابطه بيشتر تالش كنيم،
زمينه هاي مساعدتري جهت رشد توانايي هاي جسمي ،رواني و
اجتماعي او فراهم مي گردد .پس به ياد داشته باشيم كه بازي و
ارتباط با كودك نابينا از طريق ساير حواس وي ،الزمه رشد و تحرك
او و اساس برنامه هاي مداخله اي محسوب مي شود .اما اين كه گام
هاي موثر در اين مسير كدامند ،موضوع بخش هاي بعدي اين ستون
خواهد بود.
حمد اهلل خواجه حسيني
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تاریخچه بیمه
در جهان
اولین قرارداد بیمه ای که منعقد گردید بیمه
حمل و نقل است که در سال  1347میالدی
در ایتالیا منعقد شده است .بنابراین شروع
فعالیتهای بیمه ای ،قرن چهاردهم میالدی
می باشد .آن طوری که از «تالمود» نقل کرده
اند در قرون قدیم بین دریانوردان حاشیه ی
خلیج فارس مرسوم بوده که هرگاه در کاروانی
یکی از حیوانات باربر میمرد حیوان دیگری به
هزینه ی افراد کاروان تهیه میشد تا صاحب آن
به تنهایی زیان نبیند.
بیمه چگونه به وجود آمد؟
بیمه های غیرزندگی (اجباری) پیشینه بلند
مدتی دارد .بیمه های زندگی نیز سابقه ی
زیادی دارند .این نوع بیمه ها نخستین بار
هنگامی پدید آمدند که سربازان رومی قسمتی
از دستمزد خود را در صندوقی جمع آوری می
کردند تا چنانچه در جنگ کشته شدند آن
پول به خانواده هایشان پرداخت شود.
بیمه در جهان امروز:
در دو قرن اخیر فعالیتهای بیمه ای در سرتاسر
جهان توسعه یافته است .بیمه ی حوادث با
انواع مختلف آن متداول شده است .از جمله
بیمه حوادث شخصی که زندگی فرد را در
صورت نقص عضو و از کار افتادگی ناشی از
حادثه تأمین می کند و یا در صورت فوت
ناشی از حادثه ،سرمایه هایی در اختیار خانواده
اش می گذارد.
با اختراع اتومبیل یک نوع جدید بیمه در
حد وسیعی متداول شد .بیمه خسارات وارد
بر اتومبیل و همچنین بیمه خسارات وارد به
اشخاص ثالث که در معرض تصادف هستند
در هر نقطه ای از جهان وجود دارد و به این
ترتیب بیمه مسئولیت در مقابل اشخاص
ثالث رواج پیدا کرد و حتی مسئولیت ناشی
از نواقص تولیدات صنعتی و غذایی و دارویی
متداول شد.
با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در
شهرها و تراکم دارایی ها و تاسیسات از طرف
دیگر بیمه های اموال مانند بیمه آتش سوزی
و انفجار و نظایر آن توسعه یافت.
در کشورهای صنعتی حق بیمه انواع مختلف
بیمه مسئولیت ،رقم مقابل مالحظه ای از
درآمد شرکت های بیمه را تشکیل می دهد.
تاریخچه ی بیمه در ایران:
در گذشته های دور اولین نمونه های بیمه در
ایران باستان یافت شده است .طبق پژوهش
های باستان شناسان و لوحه های به دست
آمده «تخت جمشید» فارغ از تمام شگفتی
هایش از یک جنبه انسانی نیز نسبت به
بناهای هم عصر خود برخوردار است .براساس
خشت نوشته های پیدا شده در تخت جمشید
تمام کسانی که در تخت جمشید کار می
کردند و حقوق می گرفتند در آن زمان بیمه
بودند .بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود
نوعی تعاون و همکاری اجتماعی به منظور

سرشکن کردن زیان فرد و یا افراد معدود
بین همه افراد گروه یا جامعه در ایران سابقه
طوالنی داشته است ولی با وجود این ،بیمه
به شکل امروزی و حرفه ای برای اولین بار
در سال  1269هجری شمسی در کشور ما
مطرح شد و در این سال مذاکراتی بین دولت
ایران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن
امتیاز فعالیت انحصاری در زمینه بیمه و حمل
و نقل برای مدت  75سال به یک تبعه روس
به نام «الزارپلیاکف» واگذار شد .متعاقب آن
در سال  1289هجری شمسی دو شرکت بیمه
روسی به نامهای «نادژرا» و «کافکا زهرکوری»
اقدام به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید
و پرداخت خسارت در ایران نمودند.
و در سال  ،1310با تصویب قانون ثبت شرکتها
در ایران ،شرکتهای بیمه ای انگلیسی ،آلمانی،
اتریشی و سوئیسی در ایران اقدام به ایجاد
شعبه و نمایندگی کردند.
گسترش فعالیت های بیمه شرکتهای خارجی
مسئوالن کشور را متوجه ضرورت تأسیس
یک شرکت بیمه ایرانی کرد .در سال 1314
«شرکت سهامی بیمه ایران» با سرمایه صد
در صد دولتی تأسیس شد .در سال 1329
نخستین شرکت بیمه خصوصی به نام «بیمه
شرق» در ایران تاسیس شد و تا سال 1343
به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر
به نام های آریا ،پارس ،ملی ،آسیا ،البرز ،امید
و ساختمان و کار تأسیس شده و به فعالیت
پرداختند.
در سال  1347قانون بیمه اجباری مسئولیت
مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی
در قبال شخص ثالث که به بیمه شخص ثالث
اتومبیل معروف است به تصویب رسید.
با افزایش فعالیت بیمه ای در کشور در سال
« 1350بیمه مرکزی ایران» تأسیس شد .در
فاصله سالهای  1350تا  1357چهار شرکت
خصوصی به نام های ،تهران ،حافظ ،توانا و دانا
تأسیس شد .تا سال  ،73ایران ،آسیا ،البرز و
دانا به فعالیت مشغول بودند.
و از سال  1382سایر شرکتهای بیمه گر
خصوصی از قبیل پارسیان ،رازی ،کارآفرین،
توسعه ،ملت ،سینا ،امید ،سامان ،پاسارگاد،
دی  ،نوین و  ...تاسیس شدند و در حال حاضر
نیز تعداد شرکت های بیمه گر روبه افزایش
است.
 ....و این گفتار ادامه دارد ....
بیمه کارآفرین (شعبه توانا)
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براي آنکه در زندگي دچار لغزش نشوي
همواره قلب خود را پاک نگه دار.
کاراليل
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
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روماریو :هرچه دارم مدیون ورزش هستم؛

می خواهم در
پارلمان برزیل
از حقوق معلوالن
دفاع کنم

اسطوره برزیلی این روزها یکی از تاثیرگذارترین
نمایندگان مجلس فدرال برزیل است
در سالن مجلس برزیل ،یک نماینده سرشناس
ایستاده؛ یک خبرنگارمی خواهد با او مصاحبه
کند و یک خانم هم می خواهد با او خصوصی
صحبت کند.
در کنگره برزیل «روماریو دسوزا فاریا» همراه
با دخترش «ایوی» در کنار افرادی که مشغول
احوالپرسی با او هستند حرکت می کند .هنوز
خیلی ها دوست دارندتا با روماریو عکسی به
یادگار بگیرند
براساس صحبت های آرکو ادوایس ،مشاور
روماریو «او یکی از فعالترین و تاثیرگذارترین

نمایندگان فدرال در مجلس کنونی است».
او همان مهاجم ریزنقش دنیای فوتبال بود که در
بارسلونا و والنسیا گلزنی می کرد و این روزها در
پارلمان برزیل خوش می درخشد.
ورود روماریو به دنیای سیاست درسال  2010آغاز
شد .خودش در این باره می گوید«:از هفت سال
پیش و تولد دخترم که با عقب ماندگی ذهنی به
دنیا آمد فهمیدم که افراد معلول به کسی نیاز
دارند که درپارلمان نگران مسائل آنهاباشد.
 45میلیون نفر از  190میلیون برزیلی ،یعنی
تقریبا 25درصد جمعیت برزیل ،نوعی معلولیت
دارند.
روماریو با بیش از 150هزار رای به عنوان
نماینده حزب سوسیالیست برزیل برگزیده
شد و درکمپین تبلیغاتی اش از دفاع از حقوق
معلوالن ،جوانان و بچه ها گفت« :جوانان را با
ورزش از موادمخدر دور کنید».
خودش در این باره می گوید« :من در ورزش
فرصت درخششم را پیدا کردم و به جایی که می
خواستم رسیدم من اسم و رسم خودم را دارم
و برای پول درآوردن به دنیای سیاست نیازی
ندارم .هر اشتباهی ،هر چقدر هم که کوچک

باشد می تواند من را به زمین بزند».
روماریو با اشاره به اینکه فاصله بین احزاب
چپ و راست در برزیل زیاد نیست می گوید:
«من بیشتر به حزب چپ متمایل ام ایدئولوژی
سیاسی من زندگی با کیفیت برای همه و تساوی
حقوق است».
روماریو نایب رئیس کمیسیون توریسم و
ورزش و مسئول کمیسیون جام جهانی و جام
کنفدراسیون ها در اولین سال حضورش در
پارلمان برزیل کامال موفق بود.
خالقیت هایش سواالت و اعتراضاتش نسبت به
ریکاردو ته یسیه را ابراز کرده .روماریو معتقد
است که جام جهانی  2014در هیچ شهری با
موفقیت برگزار نخواهد شد رقابت ها برگزار می
شود ولی به خوبی برگزار نخواهد شد و پولدارها
لذت خواهند برد و فقرا لذتی نمی برند.
روماریو تا به حال  32هزار بلیط رایگان جام
جهانی گرفته و  500بلیط برای هر بازی که این
بلیط ها را بین افراد معلول توزیع خواهد کرد.
او به دنبال گرفتن بلیط هایی برای افراد مسن
هم هست و می گوید «نبرد من االن برای این
است».

گرد آوری  :آتیه شعبانی

و می دانم ای خدا ،می دانم که برای عشق زیستن و
برای زیبایی و ...خیر مطلق بودن ،چگونه آدمی را به
مطلق می برد ،چگونه اخالص این وجود نسبی را ،این
موجود حقیقی را که مجموعه ای از احتیاج هاست و
ضعف ها و انتظارها و ترس ها مطلق می کند ،در برابر
بی شمار جاذبه ها و دعوت ها و ضرر ها و خطرها و

ترس ها و وسوسه ها و توسل ها و تقرب ها و تکیه گاه
ها و امید ها و توفیق ها و شکست ها و شادی ها و غم
های همه حقیر ،که پیرامون وجود ما را احاطه کرده اند
و دمادم ما را بر خود می لرزانند و همچون انبوهی از
گرگ ها و روباه ها و کرکس ها و کرم ها بر مردار وجود
ما ریخته اند ،با یک خود خواهی عظیم انقالبی ،که
معجزه ذکر است و زاده کشف بندگی فروتنان خویشتن
خدایی انسان است ،ناگهان عصیان می کند ،عصیانی
که با انتخاب تسلیم مطلق به حقیقت مطلق فرا می
رسد و از عمق فطرت شعله می کشد ،سپس با تیغ
بوداوار بی نیازی و بی پیوندی و تنهایی مجرد می شود

و آنگاه از بودا هم فراتر می رود و با دو تازیانه نداشتن
و نخواستن همه آن جانوران آدم خوار از پیرامون انسان
بودن خویش می تازند و آنگاه آزاد ،سبکبال ،غسل کرده
و طاهر ،پاک و پارسا ،خود شده و مجرد و رستگار،
انسان شده و بی نیاز ،به بلند ترین قله رفیع معراج
تنهایی می رسد
خدایا!
به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری
لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم
و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم
دکتر علی شریعتی
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غضب ،نابيناترين  ،شديدترين و
زشت ترين ناصحان است.
گوراردیبهشت 1391
فروردین و
سال چهارم  -شماره  39و  - 40دسه

مشاوره توانبخشي

توانبخشي فرايندي كل نگر يكپارچه و مركب از مداخالت طبي،
رواني -اجتماعي و شغلي است كه فرد دچار ناتواني را قادر مي
سازد تعاملي با جهان برقرار كند كه از جنبه شخصي ارضا كننده
از جنبه اجتماعي معني دار و از جنبه كاركردي اثر بخش باشد.
مشاوره توانبخشي به عنوان يك رشته نيز فرآيندي نظام مند
است كه با كاربرد فرآيند مشاوره به افراد دچار ناتواني هاي
فيزيكي ،رواني ،رشدي ،شناختي و هيجاني كمك مي كند تا در
زندگي به اهداف فردي ،شغلي ،و استقالل خود در تلفيق يافته
ترين شرايط ممكن دست يابند.
فرآيند مشاوره توانبخشي بر موارد زير مشتمل است :برقراري
ارتباط ،هدف گذاري و ايجاد رشد يا تغييرات سودمند از طريق
مداخالت خودحمايتي ،روان شناختي ،شغلي ،اجتماعي و
رفتاري.
توانبخشي در فرآيند مشاوره توانبخشي به معني زنجيره اي از
خدمات است كه به صورت مشترک توسط مراجعه كننده و
مشاور توانبخشي به منظور افزايش قابليت اشتغال ،استقالل،
تلفيق اجتماعي و مشاركت افراد دچار ناتواني در محل كار و در
جامعه برنامه ريزي مي شود.
تكنيك ها و روش هاي به كار رفته در فرآيند مشاوره توانبخشي
شامل موارد زير است ولي به آن ها محدود نمي شود:
* ارزيابي
* تشخيص و برنامه ريزي درماني
* مداخالت درماني به روش مشاوره فردي و گروهي
* مديريت مورد ،ارجاع و هماهنگ كردن خدمات
* ارزشيابي برنامه و پژوهش
* مداخله به منظور رفع موانع محيطي ،اشتغالي و نگرشي
* خدمات مشورتي
* برنامه ريزي و آموزش شغلي ،خدمات كاريابي
* خدمات اسكان و اقامت شامل تهيه مسكن
* تدارك خدمات مشورتي در زمينه تكنولوژي توانبخشي
مناسب و تامين آن
وحید راشدی
کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی

نکاتی برای زندگی بهتر
سال  91را بهترين سال زندگي
خود كنيم !
چگونه ميتوانيم سال  91را به شگفتانگيزترين سال
زندگي خود تبديل كنيم؟ رازش در اين است كه اگر
بخواهيم در سال  91به خواسته هایی برسيم كه قبال
نداشتيم؛ بايد به انساني تبديل شويم كه قبال نبوديم.
رابطه شگفتانگيز بين انسان و زندگي ،بشارتدهنده
اين واقعيت است كه براي خوب زندگي كردن بايد
يك نسخه جديد و خوبتري از خود بسازيم و به
كائنات عرضه كنيم تا در جهان هستي به زندگي
بهتري برسيم ،زيرا يك زندگي شگفتانگيز را يك
انسان شگفتانگيز ميسازد و كائنات به شگفتيهاي
ن شگفتانگيز عكسالعمل نشان ميدهد.
يك انسا 
اينكه چگونه ميتوانيم سال  91را به بهترين سال
زندگي خود تبديل كنيم به اين نكته برميگردد كه
ي توانيم در سال  91يك انسان بسيار زيبا
چگونه م 
و توانمندي از خود بسازيم و به جهان هستي عرضه
كنيم.
آري سخن از يك تغيير است ،يك تغيير استراتژيك
و بنيادي در وجود ،باورها ،شخصيت ،روحيه و نگاه!
حال چگونه اين تغييرها را به طور مداوم ،اصولي و
ماندگار در خود به وجود آوريم .بهترين راه براي
ايجاد تغييرات مثبت در خود اين است كه عادتهاي
بد را از خود دور كنيم و عادتهاي خوب جديدي
را در خود به وجود آوريم ،زيرا هميشه عادتها
سرچشمه انديشهها و رفتارهاي ما هستند.
رهايي از عادتهاي بد و ايجاد عادتهاي خوب در
انسان با استفاده از اصلي به نام نظم و انضباط فردي
صورت ميگيرد .نظم و انضباط فردي ،ما را مقيد
ميكند كه به هر قيمت ممكن و حتي علي رغم
ميل باطنيمان به انجام كاري تن دهيم يا از انجام
كار بدي سرباز زنيم و بدين سان با اصالح ساختار
عملكردمان بتوانيم به رفتارهاي درست همت كنيم و
به دستاوردهاي زيباتري برسيم و اين مكانيزم تغيير
در خود و تغيير در زندگي است.
دستورالعملهاي زير اين مهم را در ما برآورده
ميسازد و با اجراي آنها ميتوانيم سال  91را به
شگفتانگيزترين سال زندگيمان تبديل كنيم:
 -1نيت كنيد كه امسال بهترين سال زندگي
شما باشد .تصوير زيبايي از خود به عنوان مدير
توانمند يك زندگي پرحاصل بسازيد و تصوير انسان
شگفتانگيز را تصور كنيد و آن را زندگي كنيد
و بدانيد كه يك انسان شگفتانگيز يك زندگي
شگفتانگيز خلق ميكند.
 -2خود را با نظم و انضباط فردي متعهد كنيم
كه بايد امسال ،سالی بينظير ،زيبا و پرحاصلي
براي ما خلق شود .به خاطر داشته باشيم كه
انسانها در زندگي به دستاوردهايي ميرسند كه از
قبل آن را خواسته باشند و تحقق آن را باور كرده
باشند .آري نيت زيستن در بهترين سال زندگي،
نيروي قدرتمندي در ما ايجاد ميكند كه ما را به
سمت نتايجي كه ميخواهيم ميكشاند .اصوال

21
گرد آوری  :پری چگینی
نيتها ،آرزوها و هدفهاي ما را در سرزمينهاي
زندگي بارور ميكند.
 -3از خود بپرسيم كه زيباترين سال زندگي
يعني چه و اصوال چه دستاورد و هدفهايي
براي ما اين سال را شگفتانگيز ميكند .توجه
كنيم كه اصوال انساني فردا به دستاوردهايي ميرسد
كه امروز روياي آن را در سر داشته باشد .لذا با
يك طراحي و برنامهريزي درست براي سال جديد،
هدفهاي خود را مشخص ميكنيم و از خود بپرسيم
كه چقدر حاضريم براي هدفهايمان بها بپردازيم.
به عبارت ديگر با يك نيت ،تفكر نيرومند و آگاهانه
جريان سفر زندگي را در سال  91بر صفحه روزگار
رسم ميكنيم و بدين سان واقعيتهاي زندگي را به
وجود آوريم.
از آنجايي كه قانون زندگي ،قانون مهارتها و
دانستههاست و اصوال افراد با آموزشها ساخته
ميشوند ،لذا با تدوين يك برنامه مستمر آموزشي
مهارتهاي الزم را در خود به وجود آوريم .به
كالسها و سمينارهاي آموزشي برويم ،از كتابها
و سيديهاي آموزشي و انگيزشي بهره ببريم و با
مجموعهاي از آگاهيها و هوشياريها يك زندگي
زيبا را در سال جديد خلق كنيم.
 -4از آنجايي كه يك سال زيبا و پرحاصل را
مجموعه  365روز زيبا و پرحاصل ميسازد،
لذا براي هر روز زندگي در سال جديد ،برنامه
داشته باشيم و با برداشتن مستمر قدمهاي كوچك
به اهداف بزرگ برسيم و بدانيم كه هميشه راههاي
بلند و طوالني با برداشتن قدمهاي كوچك آغاز
ميشود و طي ميشود .لذا معيار اين است كه در
پايان هر روز بتوانيم با خود خلوت كنيم و خدا را
شكر كنيم و بگوييم كه چه روز زيبا و فوقالعادهاي
داشتيم.
 -5معيار خلق لحظههاي زندگي در بهترين
سال ،شادي هر لحظه ماست .لذا بايد در طول
سال جديد بتوانيد هر لحظه با خود نجوا كنيد و
بگوييد خدا را شكر كه من انسان خوشبختي هستم
و زندگي شگفتانگيزي را خلق ميكنم .بدان كه
خوشبختي ،احساس رضايت از لحظههاي قشنگ
يك زندگي است و سال  91سالي است كه بايد اين
احساس همواره در تو زنده بماند.
 -6در سال  91روياي خود را با چشمان زيبايمان
ببينیم و آن را با دستان توانمند و پرتالشمان
لمس كنيم و اينگونه به دنياي واقعيتهاي يك
زندگي زيبا و پرحاصل قدم بگذاريم.
سالي پر از شادي و نشاط و دستاوردهاي مادي
و معنوي برايتان آرزو ميكنم و اميدوارم كه
با احساس عشق و انگيزه ،تالش كنيد و به خلق
يك زندگي شگفتانگيز همت گماريد و بدانيد كه
خواستن ،توانستن است و اصوال همه زيباييها و
دستاوردهاي يك زندگي حاصل اين تصميمهاست،
زيرا تا تصميمي اتخاذ نشود تغييري در زندگي رخ
نميدهد .امروز تصميم بگيريد كه سال  91را به
شگفتانگيزترين سال زندگي خود تبديل كنيد.
موفق باشيد.
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وقتى براى خدا و در راه خدا حركت ميكنيد ،به
پيروزى خواهيد رسيد.
اردیبهشت 1391
فروردین و
سال چهارم  -شماره  39و - 40
خامنه ای
آیت اله

دوستان و همراهان همیشگی پیک توانا
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 دیدگاهای 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

تاالر گفتگو
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موضوع شماره بعد :
 16خرداد ماه سالروز تصویت قانون جامع حمایت
از حقوق معلوالن است.
کلیات این قانون که در سال  83به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید نسبتا خوب بود اما این قانون
در جامعه ای که بیش از  3میلیون نفر از آنها دچار
معلولیت شدید هستند به چه میزان اجرایی شد،
موضوعی است که می خواهیم در تاالر گفتگو به آن
بپردازیم.
برای اینکار  4سوال را در تاالر مطرح نموده و از
مخاطبان گرامی می خواهیم تا نظراتشان را برای ما
بنویسند:
 -1چقدر قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن را می
شناسید؟
 -2به نظر شما چند ماده از آن مورد استفاده
معلوالن قرار گرفته است؟
 -3تصویب این قانون چقدر در کاهش مشکالت
معلوالن موثر بوده است؟
 -4اجرای این قانون تا چه حدی الزم و ضروری به
نظر می رسد؟

رامین 28از کرمانشاه
به نظرم در حال حاضر عمده دغدغه و مشکل معلوالن مسئله اشتغال است به هرحال اگر یک
معلول بتواند منبع درآمد مالی مستقلی برای خودش داشته باشد بهتر و راحت تر می تواند
در خصوص سایر مسائل و مشکالت پیش رو اقدام کند .ایجاد اشتغال پایدار و نیز ملزم شدن
دستگاه های دولتی به رعایت سهمیه 3درصد معلوالن می تواند از اقدامات مفید باشد ...
البته مسئله مسکن و مناسب سازی محیط زیست شهری هم بسیار مهم است که متاسفانه
غفلت زیادی در این خصوص شده است.
از این هم نگذریم که حرف و وعده زیاد داده شده اما در عمل ....

ترانه  29ساله از تهران
تنها انتظاری که دارم این است که یا وعده ندهند یا اگر می دهند مرد عمل باشند.

بهنام 22ساله از تهران

سوال شماره قبل و پاسخهای شما
چه انتظاراتی از نمایندگان مجلس برای
معلوالن دارید؟

 -1ایمان و عمل به اصل والیت و حکومت موال علی.
 -2اگر قراراست کاری برای ما انجام ندهند حداقل شعار هم ندهند و وانمود نکنند که ما را
درک می کنند و دلشان برای ما می تپد و اگراین لطف را بکنند حداقل به شعورمان توهین
نمی شود.

امير26ساله ازگيالن

سیما شیرازیان  33ساله متاهل از تهران

آيا واقعا از دست نمايندگان كاری بر می آید؟؟ !!
اگر کاره ای هستند چند درصد از كارهایی كه وعده
داده بودند را انجام داده اند؟
برای كساني كه مشكل جسماني دارند مهم ترين
دغدغه داشتن شغل مناسب و مورد عالقه است برای
این مورد چه اقدامی شده است ؟

انتظار دارم قانونی که استخدام افراد معلول در سازمان ها و شرکت ها و جاهای دیگر را دارای
ضمانت اجرایی کند تصویب کنندو این قانونی محکم باشد و مانند قوانین فعلی نباشد.
همچنین در مورد مناسب سازی برای افراد و مکان هایی که مناسب سازی را انجام ندادند
جریمه بسیار باال در نظر گرفته شود تا همه ملزم به این کار شوند و نیز فراهم کردن امکانات
الزم برای رفت و آمد معلوالن با ضمانت اجرایی کافی که اگر سازمانی به وظیفه خود عمل
نکرد امکان برخورد قانونی الزم وجود داشته باشد.
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شور و هيجان داشته باش ،اما هرگز عقل و
منطق را کنار مگذار.
1391
اردیبهشت
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
والسا
لخ

داوود
 45ساله از آذربایجان غربی
متاسفم از این که بگویم من
به نوبه خودم در این دوره
هم هیچ گونه انتظاری از
این مجلس و نمایندگانش برای
معلوالن ندارم!! چرا که 34
سال است داریم می بینیم و
لمس می کنیم که اتفا
قی به نفع معلوالن نمی افتد.

محبوبه  29ساله از اصفهان
قبل از بيان انتظاراتم می گویم كه اين نماينده مي بايستي
ترجيحا از خود معلوالن باشد و اگر اين امر امكان پذير نيست
شخصي باشد كه كامال درد آشنا و در جريان تمام امور مربوط
به آنها باشد .اين قضيه تاثير بسيار به سزايي دارد چرا كه درد
كشيده طبيب است من انتظار دارم علم و آگاهي كاملي نسبت
به تمامي معلوليت ها داشته باشد.
علم و آگاهي كامل به تمامي قوانين حمايتي و مصوب معلوالن و
حقوق شهروندي معلوالن.
داشتن زمان كافي برای در جریان قرار گرفتن مشکالت متفاوت
و زیر بنایی معلوالن از نزديك و دارا بودن بياني شيوا و رسا و
قلمي پر نفوذ كه حق مطلب را ادا كند.
فردي كه با تمام وجود معلوليت را لمس كرده و بتواند به خوبي از
حقوق يك شهروند معلول دفاع کند.
فردي كه امكان آشنايي و رابطه با ديگر معلوالن جهان را داشته
باشد و از نزديك در جريان تمامي تكنولوژي هاي جديد و به روز
اين افراد باشد.
فردي كه در گرفتن بودجه مخصوص معلوالن در مجلس و انجام
حقوق مربوط به آنها بانفوذ باشد.
فردي با چار چوب هاي ذهني نامحدود كه بتواند ديدگاه بيمار
گونه معلوالن را نسبت به خودشان و همين طور افراد جامعه را
نسبت به آنها تغيير دهد و در روند بهبود آن بكوشد.

نجمه  27ساله از شیراز
اتی دارم که متاسفانه هیچ کدام

هم مانند همه معلول ها انتظار
من
تا امروز محقق نشده است.
من و معلوالن این است که
از مهمترین در خواست های
یکی
هی شود و معلوالن را از نظر
یت حمل و نقل معلوالن ساماند
وضع
نند مانند بقیه مردم زندگی
حمایت کنند تا معلوالن بتوا
مالی
کنند.
الن در مقوله ازدواج کمک کنند
انتظار دارم به معلو
نند ولی متاسفانه هیچ حمایتی
لی از معلوالن می توانند کار ک
خی
اشتغال معلوالن انجام بدهند.
شوند حتما فکر اساسی برای
نمی
زمینه تحصیل برای معلوالن
مسئوالن می خواهم که در
من از
توانند راحت تربه مدارج باالی
یازاتی را اختصاص بدهند تا ب
امت
تحصیلی برسند.

 28ساله از تهران

رهگذر
عا دلسوزانه کارش
ن گوش بدهد و واق
ف های دل معلوال
به ثمر نرسد زیباتر
ظارم این که به حر
جام شود حتی اگه
انت
که کاری که از دل ان
را انجام بدهد چرا
ت به نتیجه برسد.
ست که با هزار من
از کاری ا

مجت
بی قهرمانی  22ساله از شیراز

حرف اول و آخر
چه برای نمایندگان یا هر مسئ
ول دیگری همان حرف همه
معلوالن است منا
سب سازی و کمک به این
مسئله که معلولیت برای ما
محدودیت نشود

هادی 21ساله اصفهان
نجمه

ويژه معلوالن ،مناسب
مسكن با تمام تجهيزات
ايندگان مجلس ساخت
رفت و آمد مناسب براي
از نم
گی و تجهیز امكانات
اماکن تفریحی و فرهن
ي،سينما-پارك-ديدن
سازی
رفتن به مناطق تفريح
مراکز خرید و همچنين
اي عبور ويلچرو ارائه
رفتن به
شيب های مناسب بر
و ...مانند آسانسور يا
يچ و پالك ،پالتين و....
موزه ها
براي جراحی ها مانند پ
به منظور خريد لوازمي
تخفيف
اي دانشجويان معلول.
ارائه كارت سوخت بر
در مكان های عمومی.
هاي بهداشتی مناسب
يشتر در مورد شرايط
سرويس
يزيون به منظور آگاهی ب
رنامه هايي در رسانه تلو
ن -اشتغال زايي-درمان
ايجاد ب
در مورد ازدواج معلوال
الن مانند بحث كردن
لويزيوني كه مخاطبان
معلو
ساخت مجموعه اي ت
اي مادرزادي و يا حتي
ه
ري
بيما
معلوالن برقراركنند و...
ارتباط نزديك تري به
لیال ش
ریفی  28ساله ازتهران

 -1تصویب
قوانینی برای مناسب
سا
زی
مع
ابر
و
مک
ان
ه
 -2اختصاص
ای عمومی.
پارک های و مکان های
ت
فری
حی
من
اس
ب
سا
 -3رسید
زی شده برای معلوالن.
گی به وضعیت اشتغال وت
صوی
ب
ق
وان
ین
ا
جرا
یی
اعطای وام
دراین خصوص مانند
های قرض الحسنه و...
 -4امکان تحصیل را
یگان در تمامی سطوح.
 -5تصوی
ب قوانینی برای صدا و
سی
ما
و
ا
خت
صا
ص
ب
رنا
معلوالن.
مه های فرهنگی برای
 -6رسیدگی
به وضعیت ایاب و ذها
ب
مع
لو
الن
و
ا
خت
صا
عمومی مناسب سا
ص وسایل حمل و نقل
زی شده برای معلوالن.
ی  36ساله از شیراز
علی جنان

نظارت کنند ودولت را

ای قانون جامع معلوالن
انتظار دارم که به اجر
صحیح این قانون کنند.
کلف به اجرای درست و
به کنفدراسیون جهانی
م
را موظف به پیوستن
انتظار دارم که دولت
مانده معلوالن و سهمیه
قل ده درصد یارانه عقب
معلوالن کنند وحدا
شان را پیگیری کنند.
سوخت
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خوشبختي ،فاصله اين بدبختي تا بدبختي
بعدي است.
چاپلين
سال چهارم  -شماره  39و  - 40چارلي
اردیبهشت 1391
فروردین و
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لحظاتی کنار نابینایی که بهتر از ما می بیند و بمب انرژی مثبت نام گرفته است

مثل هما مثل هنرمند مثل
همه توانایی های یک زن

اگر پیشتر ها فقط کسانی که در
فرهنگسراها دوره های مهارت
های زندگی را می گذراندند یا
افرادی که در کلینیک های مشاوره
نیاز به راهنمایی داشتند او را می
شناختند حاال دیگر بیشتر اهالی
کشور می شناسندش و از او به
عنوان بمب انرژی مثبت یاد می
کنند.
اگر نگوییم که هما از  3سال پیش
با رکاب زدن دور ایران و چند کشور
همسایه سوژه خبری روزنامه ها و
صداوسیمای ایران و ترکیه شد
و همه او را به عنوان اولین زن
نابینای ورزشکار شناختند با اجرای
برنامه «زندگی در مسیر همیشه» از
برنامه های «خانه ما» در شبکه دو
شناخته تر شد.
این گزارش حاصل گپ و گفتی کوتاه
البته با کمی کنجکاوی در زندگی و
موفقیت های هما هماوندی است.
پرده اول :لباس صورتی ات را
بیاور
صدای گریه نوزاد فضا را که پر
کرد پدر دست به آسمان گرفت
زانو زد و خدا را شکرکرد.
مادر دستان کوچک دختر را

گرفت و در آبی زالل چشمانش
غرق شد بستگان شادی ها کردند
و هما پا گرفت ....
تا دو ماه مادر ؛ پدر و هیچ کس
دیگر نمی دانست که چشمان
روشن هما که می شد عکس خود
را در آن دید نمی بیند و این
برای مادر فاجعه بود و برای پدر
درد داشت ....
هما با یاد آوری روزهای کودکی
خود می گوید « :رفتار پدر و مادرم
عادی بود و من اصال متوجه نبودم
که نمی بینم وقتی که صدا می
زد هما می خواهیم برویم بیرون
گل سر آبی و لباس صورتی ات
را بیاور نمی دانستم که نمی
بینم فکر می کردم همه مثل من
هستند می رفتم سر گنجه و لباس
ها را می آوردم و مادر تشویقم
می کرد ....

کنم هر چه در زندگی دارم مدیون
تحصیل در کنار بچه های عادی
بود چرا که فضای مدارس استثنایی
بسته است و بیشتر دانش آموزان
به دلیل همدرد بودن و داشتن
معلولیت افسردگی می گیرند و
کمتر می توانند با محیط بیرون
و افراد ارتباط بگیرند».
او تاکید می کند« :اگر مدارس
تلفیقی باشد و دانش آموزان
معلول بتوانند در کنار بچه های
عادی تحصیل کنند در موفقیت
های بعدی و روند زندگی شان
بسیار موثر خواهد بود البته
تحصیل من در مدرسه استثنایی
موهبت هایی هم داشت و توانستم
موسیقی و ساز را زیر نظر «استاد
محمود رضایی» که از نابینایان
بود بیاموزم و بعدها شاگرد «استاد
محمد نوری» شوم ».

قصه جدی شد ؛

بازیگوش

پرده دوم:
نمی دیدم ....
هنوز بوی نیمکت های چوبی
مدرسه که می گفتند از چوب گرد
و ساخته شده در خاطرم هست.
بوی بازی با بچه های عادی مدرسه
دانشمند در اول خیابان آذربایجان
اما انگار یک جای کار می لنگید.
معلم می گفت صفحه  5کتاب را
باز کنید و به تصاویر نگاه کنید
من چیزی جز سیاهی نمی دیدم
می گفت شکل یک گل را بکشید
من نمی دانستم گل چیست و چه
شکلی دارد؟
برایم که معلم مهارت های حرکتی
گرفتند فهمیدم قصه جدی است
و من با بچه های مدرسه دانشمند
فرق دارم ....
اما بودن در کنار بچه های عادی
به داد دنیای یکرنگ هما رسید .
او می گوید« :دوران ابتدایی را
در مدرسه عادی گذراندم و برای
دوران راهنمایی وارد مدرسه
استثنایی نرجس شدم و فکر می

دختر

پرده سوم:
دانشگاه عالمه
درهای دانشگاه عالمه که بر
روی پاشنه چرخید شوق عجیبی
به دل هما ریخت .سال  76بود
انگار دخترک بازیگوش دبیرستان
نرجس در دانشکده علوم تربیتی
نشسته بود و روانشناسی کودک
می خواند و با سرزندگی و شادابی
اش همه را به وجد می آورد همه
متعجب بودند که مگر می شود
یکی این همه انرژی داشته باشد؟
شاید همین سرزندگی باعث
شد که رو به شعر بیاورد و در
جلسات شعر دانشگاه شرکت
کند و همین شعر خوانی شرایط
آشنایی با همسرش را فراهم کرد .
پرده چهارم  :ازدواج با یک بینا
آذر  76بود و رضا جدی تر از
همیشه اصرار بر ازدواج داشت
باور کنید یا نه  ،زندگی با یک
نفر که محدودیت های ویژه دارد
سخت است آن هم کسی که نمی
تواند ببیند اما هما یاد گرفته بود

مستقل باشد و همه کارهایش را
بدون کمک دیگران انجام دهد .
خانواده رضا خیلی خوب بودند
هنوز هم خوبند آنها تا آن روز
با یک نابینا از نزدیک ارتباط
نداشتند و تصوراتشان از دنیای
یک نابینا مانند بیشتر مردم جامعه
بود.
هما با بیان این مطلب می گوید«:
فردای روز خواستگاری مراسم
بله برون برگزار شد و مدتی بعد با
رضا ازدواج کردم و هر دو دانشجو
بودیم و با کمک هم زندگی را
از صفر شروع کردیم یک سال
و نیم بعد پسرمان «سروش» بدنیا
آمد و از همان روزهای اول همه
کارهای خانه و نگهداری از سروش
به عهده خودم بود ».
پرده پنجم  :خانواده ورزشکار
دوست داشت بدود و مثل همه
جوان ها بازی کند دوست داشت
مثل کسانی که در پارک وسطی
بازی می کنند سعی کند تا توپ
به او برخورد نکند و از بازی
حذف نشود .
دوست داشت پینگ پنگ بازی
کند و با چشمانش رد سریع توپ
را دنبال کند دوست داشت والیبال
بازی کند آبشار بزند دفاع کند و
توپ را با قدرت در زمین حریف
بنشاند اما نمی شد .
هما در این مورد می گوید «:پر
از انرژی بودم و دوست داشتم
همپای همسرم و جوان های
فامیل بازی و ورزش کنم تا اینکه
در پارک پردیسان دوچرخه دو
نفره را دیدیم و تصمیم گرفتیم
با دوچرخه دو نفره دور کشور و
کشورهای خارجی را رکاب بزنیم».
نام دوچرخه آساک بود رضا جلوران
بود و هما روی زین دوم رکاب می
زد و سروش  5ساله با دوچرخه
خود پدر و مادر را همراهی می کرد
و می توانید تصور کنید که چه
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اشتغال به هر کاري بهتر از تنبلي
و بيکاري است.
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زود خسته می شد و پدر و مادر
را وادار به ایستادن و کند راندن
می کرد .
هما که عنوان اولین زن دوچرخه
سوار ایرانی را دارد و توانسته
بیشتر شهرهای ایران و کشورهای
ترکیه و گرجستان و ارمنستان را
با دوچرخه رکاب بزند می گوید«:
رکاب زدن با سروش که در
سفرهای خارجی  7سال داشت
خیلی سخت بود اما دستاوردهای
خوبی داشت روز جهانی عصای
سفید به ترکیه رسیدیم و با انجمن
نابینایان ترکیه آشنا شدیم و
تبادل اطالعات کردیم این سفر و
سفرهای دیگر بازتاب رسانه ای
خوبی داشت رسانه های بصری
ترکیه مانند رادیو و شبکه های
تلویزیون و روزنامه هایی مانند «
ملیت» گزارش های زیادی از ما
و سفرمان گرفت و جالب بود که
برای ایران هم می فرستادند ».
در رسانه های داخلی مانند برنامه
های صبح بخیر ایران از شبکه
یک  ،دور خیزشبکه دو  ،صدای
آشنا از شبکه جام جم  ،مجله
ایده آل ،دنیای زنان  ،شهرزاد
و روزنامه های اطالعات ؛ ایران ؛
همشهری و ....گزارش های از هما
اولین زن دوچرحه سوار نابینا
تهیه و پخش شد .
پرده ششم :زندگی در مسیر
همیشه جاری ست
هما هماوندی مجری توانای
برنامه «زندگی در مسیر همیشه»
از سلسله برنامه های «خانه ما»
است که هر یکشنبه ساعت  10و
 30دقیقه صبح از شبکه  2سیما
پخش می شود در این برنامه
هر هفته یک معلولیت معرفی می
شود و عالوه بر معرفی روش ها و
ابزارهایی که خانواده معلوالن باید
بدانند از معلوالن موفق گزارشی
تهیه و پخش می شود.
فعالیت های هما به اجرای برنامه
در سیما خالصه نمی شود و همه
ساعت های کاری او در روزهای
هفته پر است .
او به عنوان روانشناس و کارشناس
توانمند سازی معلوالن در سازمان
ها و ارگان های مختلف کار می
کند و در کنار آن در کلینیک
ها به افراد مشاوره های فردی و
گروهی می دهد و در فرهنگسراها
و خانه های بهداشت اموزش دوره
های مهارت های زندگی را بر عهده
دارد و یک روز در هفته در کمپ

های ترک اعتیاد مردان و زنان به
عنوان روانشناس مشغول به کار
است و برای این همه فعالیت باید
بمب انرژی باشی تا بتوانی از پس
همه مسئولیت ها برآیی و تازه در
خانه هم به وظایف خانه داری و
همسر و فرزند داری هم برسی ...
پرده هفتم :وقتی خودمان را
علیل می پنداریم از دیگران چه
انتظاری داریم ؟
هما با کلمه معلول مشکل اساسی
دارد او معتقد است که وقتی عده
ای که محدودیت های خاص دارند
خود را علیل بدانند از مردم عادی
چه توقع می توان داشت.
او در این باره می گوید «:من از
کلمه معلول استفاده نمی کنم و
اعتقاد دارم من و همنوعان من
آدم هایی با محدودیت های خاص
هستیم که می توانیم براحتی در
کنار دیگران زندگی کنیم درس
بخوانیم کار کنیم و از زندگی
لذت ببریم ».
پرده هشتم  :یک روز با هما
کارمندی در خونش نیست هر
چند همان دوران تحصیل در
دانشگاه برایش کار اداری جور
شد اما هما مرد یک جا نشستن
نبود او باید راه می ر فت  ،می
دوید ،می خندید ،با همه مردم
شهر حرف می زد ،یاد می داد،
یاد می گرفت ،انرژی مثبت و
نوع نگاه اش را در جان شهر
تزریق می کرد و به معنی واقعی
زندگی می کرد ....
خواستم یک روز زندگی کردن
با هما را به تصویر بکشم دیدم
نمی توانم دیدم در مقابل توانایی
های هما قاصرم و ترجیح دادم
دعوتتان کنم به پخش برنامه ای
که همکاران سیما از زندگی هما
به زودی پخش می کنند .
اما همین اندازه بگویم که هما
مانند همه زنان کدبانو و خانه دار
به تمام امور خانه رسیدگی می
کند صبح همسر و فرزندش را
از خواب بیدار می کند  .رضا و
سروش می دانند که میز صبحانه
مثل همیشه آماده است و لباس
هایشان اتو کشیده و کفش ها
واکس زده انها می دانند که بعد
از رفتن آنها وظیفه مرتب کردن
خانه و پخت ناهار که آن موقع
صبح بویش ساختمان را پر کرده
از وظایف هما است .
دست پخت هما خوب است او

به خوبی از پس تهیه انواع غذاها,
مربا ،ترشی ها و دسر و کیک بر
می آید و می تواند به سرعت از
مهمان های سرزده پذیرایی کند .
او می گوید« :اولین سوالی که
در ذهن شاگردان من و بسیاری
از مراجعه کنندگان به کالس ها
و کلینیک های مشاوره پیش
می آید این است که من چگونه
کارهای خانه را انجام میدهم یا
آشپزی می کنم و من تا جایی
که بتوانم توضیح می دهم  .واقعیت
این است که من مثل بقیه زندگی
می کنم فقط نمی توانم ببینم
و به این شرایط عادت کرده ام
و پذیرفته ام که من یک انسان
عادی با محدودیت های ویژه
هستم و باید که با شرایط کنار
بیایم من به راحتی از اتوبوس،
تاکسی و مترو استفاده می کنم و
هر روز به محل کارم که در نقاط
مختلف شهر است می روم البته
روی کمک مردم خیلی حساب
می کنم و اطمینان دارم مردم
مهربانند و مرا در همه حال یاری

می کنند ».
پرده نهم  :نترسید در خانه
نمانید ،تالش کنید و جلو بروید
هما اعتقاد دارد که ترس دیوار
محکمی است که معلوالن و حتی
افراد عادی دور خود می کشند
و این دیوار مانع از فعالیت و
پیشرفت شان می شود .
او می گوید «:من هر وقت از چیزی
ترسیدم و جلو نرفته ام شکست
خورده ام یعنی کسی تا وقتی که
در خانه نشسته و خانه را امن
ترین نقطه می داند و حرکت نمی
کند در ترس ارتباط های بیرون
از خانه غرق می شود و در سکون
و سکوت باقی می ماند اما زمانی
که این دیوار ترس را فرو می ریزد
می بیند بیرون از فضای خانه
دنیای امن تری هست و با تالش و
کوشش می توان در کنار مردم با
آرامش و امنیت زندگی کرد».
زهره حاجیان

يا چنان نمای که هستی ،يا چنان باش
که مینمايی.
بسطامی
بايزيد
فروردین و اردیبهشت 1391
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«گذشته نا امن بود و آينده نا ايمن...هيچ كس
جرات ندارد آينده را ناگوار پيش بيني كند.
انگار همه مطمئنيم تمام مسير زندگي را
بدون هيچ حادثه اي سپري خواهيم كرد انگار
خيالمان جمع است تار و پود زندگي هيچ گاه
در هم نمي پيچد و درست در همين آسوده
فكري ها ناگهان گويي همه چيز تمام مي شود.
يك حادثه تو را پرت مي كند به ناكجاي
زندگي ..شايد هم بر روي يك ويلچر و ديگر
صداي قدمهايت را نمي شنوي»...
گفتگوي ما را با «شهرام مبصر و همسرش»
كسي كه توانسته با ايمان به لطف خداوند و
اعتمادبه توانايي هاي خود عصا را جايگزين
ويلچر كند و با توان و قدرت قدم بردارد را
بخوانيد».
سال  56در شهر دزفول و در يك خانواده
فرهنگي به دنيا آمدم ،فرزند دوم خانواده
ام ،مادرم بازنشسته آموزش و پرورش و
پدر بازنشسته بانك است .تحصيالت دوره
هنرستان «رشته برق» بود و يكي از آرزوهايم
اين بود كه تا مقطع فوق ليسانس در اين رشته
كه بسيار مورد عالقه ام بود ادامه تحصيل
بدهم ولي با مشكالتي كه برايم به وجود آمد
تغيير رشته دادم و در حال حاضر فوق ديپلم
كامپيوتر هستم .در سال  79و در اثر يك
حادثه دچار ضايعه نخاعي شدم و به جمع
معلوالن پيوستم.
«سونيا شناسي آذري» هستم متولد  59و
در تهران به دنيا آمدم .من هم مانند همسرم
فرزند دوم خانواده هستم و ليسانس ادبيات
دارم .نحوه آشنايي من با همسرم به اين
صورت بود كه در شركتي كه ويژه اياب و ذهاب
بود مسئول امور مشتركين بودم ،همسرم
عضو هيات امناي انجمن باور بودند و مسئول
حضورهاي اجتماعي ،..براي اردوهاي تفريحي،
آموزشي با شركت ما در ارتباط بودند و سرويس
مي گرفتند ،ارتباط هاي كاري كه مدام تكرارمي
شد باعث شده بود كه احساس خا صي بينمان
بوجود بيايد كه رفته رفته جدي تر شد...

«سونيا»« 8مردي براي فردا»

برايم خيلي جالب بود مردي با مشكل
«معلوليت» بتواند از پس مسئوليت سنگين
اردوهاي  160نفري به راحتي بر بيايد ،متفاوت

باشد و تاثير گذار ،روحيه باال ،فعاليت مضاعف،
اعتماد به نفس ...همه و همه تكه هاي پازلي
بودند كه وقتي كنار هم مي چيدم نمي توانستم
به راحتي از كنارش بگذرم و فكرم را درگير
نكند ،من اصال آدم احساساتي نبودم ولي مدتي
به رابطه كاري مان كه تبديل به عالقمندي شده
بود بصورت جدي فكر مي كردم.
«شهرام» «گردش سال فقط يك شب يلدا دارد»..

شب يلداي سال 85يكي از فراموش نشدني
ترين شب هاي زندگي ام محسوب مي شود.
حدودا چهار ماه از ارتباط و آشنايي من و
سونيا مي گذشت و من داشتم مقدمات يك

تصميم سرنوشت ساز را مي چيدم ،فقط نحوه
مطرح كردن چنين پيشنهادي براي دختري كه
مشكالت و وضعيت جسمي من را نداشت كمي
مشكل بود .اما باالخره سايه شك و ترديد را از
سرم دور كردم و دل را به درياي تفكرات سونيا
زدم و دقيقا اول دي ماه يعني فرداي همان شب
بصورت غير منتظره جواب مثبت را گرفتم.
«سونيا»

«يك ركورد كوتاه»

چند ماه شبانه روز براي شكافتن تار و پود يك
آشنايي كم نبود عشقي كه پشت رابطه كاري
پنهان شده بود نيروي عظيمي بود كه باعث
شده بود حتي قبل از اينكه شهرام اين پيشنهاد
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خداوند آزادی را آفريد و بشر بندگی را.
شينه
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و آندره
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اردیبهشت

را مطرح كند من در مورد خودم
و آينده به قضاوت بشينم ...اولين
كسي كه متوجه تغييرات روحي
من شد مادرم بود كه بعد از شنيدن
ماجرا مانند تمام مادرهاي هميشه
نگران ،دلواپس آينده دخترش شد
و بعد پدرم كه بسيار منطقي با اين
جريان برخورد كرد و همين زمينه
مساعدي بود براي تصميم نهايي...
باور كنيد حتي لحظه اي ترديد
نداشتم ثانيه اي هم «مشكالت بعد
از ازدواج با يك معلول» پايه هاي
افكارم را سست نكرد ،احساس مي
كردم اين تصميم حاصل آميختگي
ايمان و انديشه اي بود كه شهرام
برايم به وجود آورده بود براي
همين بود كه جواب مثبت من براي
خواستگاري يك معلول از يك
فرد غير معلول «ركورد كمترين
زمان ممكن» را كسب كرد و قيافه
متعجب شهرام برايم در آن لحظه
ديدني ترين چهره ها شد.
«سال هاي مشكي»

شايد اگر مي خواستم سرگذشت
حادثه اي كه در سال  75براي
يك جوان شاد و پر جنب و جوش
 19ساله اتفاق افتاد را در قالب
يك فيلمنامه تراژدي مي نوشتم
بسيار تاثير گذار بود و شاید هم به
جشنواره فيلم هاي فجر راه پيدا
مي كرد و برگزيده مي شد.
سال هاي  76تا 80از جمله تلخ
ترين سال هاي زندگي من است
كه من هميشه از آن به نام «سال
هاي سياه» ياد كرده ام .بعد از
اين حادثه زندگي من كامال عوض
شد يكي دو سال اول تحت هيچ
شرايطي نمي پذيرفتم ويلچر
نشين شده ام درجه پذيرش من
زير صفر بود .پدر و مادرم ،سه
ماه بعد از حادثه ،به علت معالجه
و امكانات كم پزشكي انتقالي
گرفتند و به تهران آمديم .يكي
دوسال اول دچار افسردگي شديد
بودم ،با خودم و خانواده لجبازي
مي كردم زندگي برايم آنقدر پوچ
و بي معنا شده بود كه از مشكالت
براي خودم ديوار بلند و ضخيمي
ساخته بودم كه حتي تمام تكنيك
هاي آقاي «ديويد كاپرفيلد» براي
عبور از عرض اين ديوار بي ثمر
بود.

«شهرام» «راه دوم»

حمايت هاي بي دريغ خانواده
و اطرافيان و دوستي كه در
همسايگي ما بود و مشكل من را
داشت باعث شد بتوانم كمي به
جمله معروف «خواستن توانستن
است» فكر كنم و به دنبال چاره اي
براي ادامه تحصيل ،شغل وزندگي
مشترك باشم .دو راه بيشتر
نداشتم راه اول اين بود كه در
حالت افسردگي و انزوا لحظات را
سپري كنم و راه دوم اينكه مشكلم
را بپذيرم و سال هايي كه در جا
زده بودم را جبران كنم .با انتخاب
راه دوم رفته رفته توانستم با تكيه
بر قدرت خدا از روي ويلچر بلند
شوم وباكمك عصا حركت كنم.
«شهرام» «عشق قرباني مظلوم
غروراست هنوز»..

افراد داراي معلوليت نبايد اين
تصور را داشته باشند به دليل
اين كه از نظر فيزيكي داراي
محدوديت هستند پس ممكن
است نتوانند شريك مناسبي
را براي ازدواج انتخاب كنند.
متاسفانه برخي از معلوالن براي
رهايي از مشكالتشان صرفا مي
خواهند ازدواج كنند و ديگربه
مسائل جانبي و مشكالت بعد از
ازدواج توجهي نمي كنند و گاهي
حتي غرورشان را براي عشق
هاي زودگذر قرباني مي كنند و
با شكست مواجه مي شوند ،پس
بهتر است كه با در نظر گرفتن
شرايط و معيارها ،آگاهانه خود را
براي زندگي مشترك آماده كنند.
«شهرام» «لبخندت رو فراموش نكن»

ما معلوالن بايد بپذيريم راه
طوالني و سختي را پيش رو داريم
و نبايد هرگز خسته و مايوس
شويم ،مشكالتي از قبيل :اياب و
ذهاب ،عدم مناسب سازي فضاها
و اماكن شهري ،اشتغال ،ازدواج
و از همه مهمتر فرهنگ غلط
ترحم و دلسوزي به قشر ما نبايد
توانايي هاي مارا كم رنگ كند بلكه
بايد با نشان دادن توانايي هاي
ويژه خود به جامعه و مسئوالن،
آنها را در رفع و هموار ساختن
مشكالت پيش رو تشويق كنيم و
من مطمئنم با كمك هم مي توانيم
روزي همگي از صميم قلب شاد

باشيم و لبخندي واقعي بر لب
داشته باشيم...
«حرف پاياني مشترك»

در زندگي مهم اين است كه
خودتان چگونه و چطور از زندگي
لذت مي بريد .نبايد بخاطر حرف
هاي ديگران زندگي را براي خود
يا همسرتان سخت كنيد .هميشه

سعي كنيد بخاطر خودتان زندگي
كنيد نه براي ديگران .به ياد
داشته باشيم كه هيچگاه به زندگي
ديگران غبطه نخوريم .چه بسا
كساني هستند كه به زندگي ما
غبطه مي خورند.
سيما سلطاني آذر
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فضاهای شهری معلولیت را نمی بینند.

متاسفم اگر
به من بگویند
هنرمند...

وقتی می خواهی از هنر و تئاتر و بازیگری بگویی
یا بنویسی تصویر هنرمندان نام آشنای زیادی در
ذهنت جا می گیرد ،تصاویری که اگر قرار باشد
تنها یکی از آنها را اسم ببری نمی توانی بین این
همه اسم و تصویر و ارزش فقط یکی را انتخاب
کنی ،و این درست زمانی است که با خود زمزمه
می کنی که سینما و تلویزیون ما چه هنرمندان
بزرگی دارد هنرمندانی که فاصله بین آنها تنها
ضربان عشق است و رازهایی که از چشمه هنر به
قلب هایشان سرازیر شده.
این بار می خواهیم حرف های خودمانی کسی
را بگوییم که در یک میهمانی صمیمانه به دیدار
کانون توانا آمده و خود را یکی از آنها می داند.
«امیر رضا وزیری» بازیگر توانمند تئاتر و
تلویزیون جامعه را مهیای حضور اجتماعی
معلوالن نمی بیند و معتقد است معلوالن راحت
تر می توانند فکرشان را به هنر تبدیل کنند.
او معلولیت را پروازی بدون بال می داند هر چند
محدودیت فیزیکی کمی جلوی آن را بگیرد.

وقتی انسان دوست واقعی دارد كه خودش
هم دوست واقعی باشد.
امرسون
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و

پای صحبت های خودمانی او با پیک توانایی ها در
حاشیه این میهمانی خودمانی می نشینیم:
اهل یزد است و بازنشسته سازمان میراث
فرهنگی ،کاردانی و کارشناسی اش را در رشته
عمران گذرانده اما کار هنری را همواره در کنار
شغل و حرفه خود و در حاشیه زندگی اش قرار
داده او می گوید«:از کودکی و دوران مدرسه کار
تئاتر را شروع کردم ودر حال حاضر هم تئاتر را
ادامه می دهم و گاهی به سینما و تلویزیون راه
پیدا کردم که حاصل این راه یابی ها چند سریال
و فیلم سینمایی بوده است».
بیشترین کارهای تصویری اش با کیومرث پور
احمد کلید خورده ،یک خانوده خوب دارد با دو
دختر ِ بهتر از برگ گل و یک پسر دوست داشتنی
و همسری که تمام روزهای زندگی را پا به پای او
آمده است.
می گوید« :از من نپرسید که تعریفم از معلولیت
چیست؟ بگذارید خودم بگویم که معلولیت
محدودیت نیست به نظر من معلولیت پروازی
بدون بال است ،معلولیت انگیزه ای است برای
پیشرفت و نشان دادن توانایی های درونی فرد
معلول».
وزیری ادامه می دهد« :حتما علی اکبر عباسی
را می شناسید این دوست عزیز من بحثی دارند
با عنوان «این جامعه است که باید بداند معلول
کیست و معلولیت چیست؟» من با او موافقم،
جامعه نباید معلول را محدود به حساب بیاورد و
ذهن توانا ،فکر و
به نگاه ترحم به او نگاه کند
ِ
اندیشه توانای معلوالن به مراتب بیشتر از کسانی
است که به ظاهر معلولیت فیزیکی ندارند ».
او با طرح این سوال که در جامعه ما بستر برای
حضور معلوالن چقدر باز است؟ می گوید «:من
فکر می کنم بستر در جامعه برای معلوالن باز
نیست و اگر بخواهیم دالیلش را بررسی کنیم
می رسیم به این مسئله که این فضا چقدر باز
است؟ باید بگویم من در جای جای شهر و دیار
و کشورم فضایی را ندیده ام که معلولیت رادر
نظر گرفته باشند چه از نظر معماری ،چه مبلمان
شهری ،چه حمل و نقل و حتی در مورد رشته
های متعدد دانشگاهی و هنری ،شما رشته های
مختلف دانشگاهی را ببینید ،ما این همه رشته
مختلف داریم ،اما بین این همه رشته نمی توانیم
موردی را پیدا کنیم که برای معلوالن و با در نظر
گرفتن شرایط آنها دیده شده باشد ،شاید فکر
کنید من دارم تند می روم اما این موارد وجود
دارد».
او ادامه می دهد« :من به جز بیمارستان ها که
مجبورند برای حمل ِ برانکارد به طبقات مختلف
رمپ داشته باشند در جای دیگری رمپ ندیده ام
در فروشگاه های بزرگ ،رستوران ها ،سینماها و...
مبلمان شهری از نظر معماری برای سهولت تردد
معلوالن دیده نمی شود البته این نمونه خیلی
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کوچک بود».
وزیری اعتقاد دارد که معلوالن و هنر را نمی
توان از هم مجزا کرد و می گوید «:کسی نمی
تواند این دو را از هم تفکیک کندچرا که هنر را
که نمی توان کانالیزه و یا تقسیم بندی کرد و
گفت هنر برای قشری خاصی است چون هنر یک
رشته عمومی است که برای همه اقشار جامعه می
تواند کار ساز و موفقیت آفرین باشد و معلوالن
شاید کمی از نظر حرکت محدودیت داشته باشند
اما ما به فکر ،اندیشه ،ذهن ،قریحه و استعداد که
نمی توانیم بگوییم شما معلولیت دارید».
او تاکید می کند« :به نظر من در معلوالن آنقدر
افکار ،ذوق واندیشه قوی وجود دارد که به آنها
این توانمندی را می دهد که فکرشان را راحت تر
بتوانند به هنر تبدیل کنندالبته اگر معلوالن در
عرصه هنر چندان دیده نشده اند هم تا حدی
خودشان مقصرند و باید در این عرصه وارد می
شدند و خودشان را نشان می دادند».
وزیری با بیان خاطره ای می گوید« :من کمتر از
یک سال پیش نمایشی به نام پرونده فیل ساخته
رضا کیانیان در مشهد و چند شهر دیگر دیدم
و به خاطر آن در جشنواره هم شرکت کردم این
نمایش را معلوالن روی صحنه بردند و بسیار هم
جالب بود وقتی این نمایش را دیدم واقعا از خودم
شرمنده شدم و همان موقع به خودم گفتم که من
بازیگر نیستم من هنرمند نیستم وقتی می بینم
که این معلوالن عزیز که بعضی هایشان شاید
بیش از  50درصد محدودیت جسمی حرکتی
داشتند و حتی چند نفرشان در بیان و گفتار هم
محدودیت داشتند آن قدر قوی روی صحنه می
آمدند و این تئاتر را اجرا می کردند در برابر این
افراد من فقط می توانم برای خودم متاسف باشم
اگر بخواهند به من بگویند هنر مند!»
اوبا اشاره به ساعاتی که را با معلوالن کانون توانا
گذرانده می گوید «:این اولین سفرمن به قزوین
بود بودن در کنار بچه های خوب کانون توانا شب
بسیار خوب و ساعات خوبی برایم آفرید البته
هنوز در رویای این شب هستم و با خودم فکر می
کنم آیا من واقعا چنین شبی را در کناربچه های
کانون توانا و معلوالن عزیز بوده ام؟ حضور در این
جمع از افتخارات من است و من این آرزو را دارم
که کانون یک روز کشوری شود و تمام معلوالن
عزیز در آن عضویت داشته باشند.
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نقطه آغاز تصمیم های بهتر ،نقطه پایان
تصمیم های بدتر است.
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
برایان تریسی

آشنایی با کانون معلولین توانا
کانون معلولین توانا در سال  1374به همت گروهی از معلوالن شهر
قزوین تأسیس گردید و در مدت زمان کوتاهی ،با کمترین امکانات و با
اجاره مکانی استیجاری و کوچک شروع به فعالیت نمود و اکنون پس
از گذشت  17سال این مرکز یکی از فعالترین سازمانهای مردم نهاد
کشور در حوزه معلوالن به شمار می رود..
کانون توانا بر این باور است که معلولیت ،محدودیت جسم است
و همه انسان ها به نوعی محدودند و نامحدود فقط خداوند قادر و
متعال است .این مرکز پیشرفت و سازندگی در جوامع بشری را حاصل
محدودیت های انسان و زاییده فکر خالق بشر می داند و در نتیجه
انسان معلول را به علت محدودیت بیشتر ،صاحب اندیشه واالتر و
قدرت خالقیت بیشتر می داند ،هرچند که شواهد گویای آن است
که در کشور ما در عمل این گونه نبوده است و متاسفانه هر میزان که
معلولیت افراد بیشتر بوده ،ناتوانی و محرومیت وی نیز بیشتر و بیشتر
جلوه گر بوده و هست ...
در حال حاضر ،بیش از  2500نفر از خواهران و برادران معلول (ناشنوا -
نابینا و جسمی حرکتی) به صورت پیوسته و  450نفر از افراد متخصص
و متعهد (غیرمعلول) بطور وابسته و افتخاری در کانون عضویت دارند
و به عنوان سرمایه های اصلی کانون همواره یاریگر این مرکز مردمی
هستند.
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اهداف کانون معلولین توانا
 -1اصالح فرهنگها و تغییر نگرش جامعه نسبت به معلولیت
تحقیقات نشان می دهد متاسفانه در کشورهای در حال توسعه نگرش
مردم نسبت به معلوالن برخواسته از نگرش ترحم آمیز و دلسوزانه
بود  .لذا فرهنگسازی و تغییر نگرش جامعه (خانواده ،مراکز آموزشی و
مردم) نسبت به معلولیت و القاء باورهای صحیح به معلوالن از اهداف
مهم این مرکز می باشد.
 -2جمع آوری و انعکاس قوانین و دفاع از حقوق اجتماعی معلوالن
متاسفانه فقر مطالعاتی و فرهنگی معلوالن در کشورهای جهان سوم
موجب انزوای معلوالن و محرومیت آنان گردیده و ناخواسته موجب
حذف این افراد از جامعه می گردد و حتی اغلب کشورها آمار صحیحی
از شهروندان معلول خود در اختیار ندارند و طبیعت ًا فشاری هم از
سوی معلوالن به آنان وارد نمی شود  .در نتیجه دولتها اشراف کافی
به قوانین مرتبط نداشته و حقوق معلوالن در این کشورها ضایع می
گردد  .بنلبراین جمع آوری  ،دسته بندی و انتشار قوانین داخلی و بین
المللی مربوط به معلوالن و آگاه سازی معلوالن در پیگیری تعهدات
دولتها نسبت به آنان و همچنین دفاع کارشناسانه و قانونمند از حقوق
این افراد یکی از اهداف مهم کانون به شمار می رود.

در ادامه نظر شما خوانندگان گرامی را به گزارش مختصری از عملکرد کانون توانا
در سال  1390جلب می نمائیم

زیبارویی که می داند زیبای ماندنی
نیست ،پرستیدنی است.
بزرگ
اُرد
اردیبهشت 1391
فروردین و
سال چهارم  -شماره  39و - 40
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آموزش وکتابخوانی محورهای اساسی فعالیت
کتابخانه عمومی توانا است
لیال قربانی مسوول کتابخانه عمومی توانا :کتابخانه عمومی توانا از کتابخانه های درجه سه و
تفاهم نامه ای کشور است که از سال  1380رسم ًا تحت نظر هیئت امنای کتابخانه های
عمومی کشور فعالیت می نماید و در حال حاضر با بیش از  7000عنوان کتاب ،تنها
کتابخانه ویژه معلولین استان قزوین است.
هم اکنون بیش از  450نفر از معلوالن و افراد تندرست در امور مطالعاتی  ،آموزشی و
تحصیلی از این کتابخانه استفاده می نمایند.
در حال حاضر بخش عمده ای از فعالیت کتابخانه به مبحث مهم آموزش مهارتهای فنی
و حرفه ای ،مهارتهای زندگی ،کمک تحصیلی و پرسنلی اختصاص دارد و در سال 90
كالسهاي آموزش نامه نگاري ،نظام آراستگي اداري ( ،)5sزبان انگليسي در دوره هاي
مختلف براي پرسنل و همچنين معرفي  79نفر از اعضا به آموزشگاههاي آزاد جهت
آموزش مهارتهاي فني و حرفه اي و  ...در این کتابخانه برگزار گرديد.
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پیک توانا برای بهره برداری نابینایان و
کم بینایان صوتی می شود

معلوالن می توانند با فراگیری تولید صنایع دستی
شاغل شوند

مریم بهشتیان مسوول هنرکده توانا :هنرکده توانا در سال  90با برگزاري كالسهاي آموزش
صنايع دستي در رشته هاي چرم دوزي ،سرمه دوزي ،حصيربافي ،سنگ دوزی و....
گامهای موثری برداشت .
هدف ما ابتدا جذب معلوالن به هنرآموزی و سپس فروش دستاوردهاي و محصوالت
این عزیزان در نمايشگاههاي كشوري و استاني است که خوشبختانه تاکنون تعداد
زیادی از عزيزان معلول در اين رشته ها آموزش ديده اند و حتی می توانند از تسهیالت
بیمه سازمان صنایع دستی بهره مند گردند.
دفتر هنرکده در کنار درب ورودی کانون مستقر و همه روزه پذیرای عزیزان معلول
است .اگر فردی مشکل شدید حرکتی داشته و یا سوالی داشته باشد می تواند با تلفن
 0281 – 3355198تماس بگیرد.

صغری ایوبی مسوول روابط عمومی پیک توانا :اخذ پروانه و انتشار
اولين و تنها مجله سراسري ويژه معلوالن با عنوان پيك
توانا و انتشار  39شماره از این مجله رنگی و  64صفحه ای از
افتخارات کانون در سالهای اخیر بوده و هست .
پیک توانا هرسال در نمایشگاه بین المللی مطبوعات و
خبرگزاریهای داخلی مشارکت فعال داشته و خوشبختانه در
هجدهمین نمایشگاه بین المللی که آبان ماه سال  1390برگزار
شد غرفه ما به عنوان غرفه برگزیده انتخاب و معرفی گردید .
توانبخشی روحی ،ایجاد خودباوری ،انعکاس و تطبیق قوانین
و مصوبات داخلی و بین المللی و ارتقای سطح آگاهی معلوالن
و خانواده های آنان از جمله اهداف متعالی این مجله بوده و
این ماهنامه در میان مراکز بهزیستی استانها ،سازمانهای مردم
نهاد کشور ،سازمانهای آموزش و پرورش استثنائی ،کارشناسان
توانبخشی ،معلوالن و ...از جایگاه خاصی برخوردار است.
و اما مژده ما به عزیزان نابینا و کم بینا اینکه :در سال جدید
سایت اینترنتی ویژه پیک توانا راه اندازی می شود و دوستان
می توانند بصورت صوتی مجله را در اختیار داشته باشند .
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آنقدر شکست میخورم تا راه شکست
دادن را بیاموزم.
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
پطر

جشنواره دانش آموزی
در سال  90حال و هوای دیگری داشت

غرفه فعال روابط عمومی کانون
در نمايشگاههای استانی
مرضیه کریمی مسوول روابط عمومی کانون :حضور در دو نمایشگاه
بزرگ استانی و ایجاد غرفه روابط عمومی در این نمایشگاهها با
هدف معرفی کانون  ،سایت و مجله انجام پذیرفت که به خواست
خداوند متعال نتایج خوبی در برداشت .
نمایشگاه انسان و طبیعت که در اردیبهشت ماه و نمايشگاه گل و
گياه که در شهريور ماه  90برگزار گردید.

محمد حسن هادی دبیر جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز :سيزدهمين جشنواره
دانش آموزان ممتاز استان قزوين به همت كانون معلوالن توانا طی  9شب و با
حضور هنرمندان مطرح سينما و تلويزيون در قزوين برگزار شد.
در اين جشنواره كه در سینما تابستانی توانا برگزار شد هر شب بيش از 2
هزار نفر حضور داشتند و در كنار اجراي برنامه هاي هنري و شاد از دانش
آموزان ممتاز استان قزوين تجليل و قدرداني شد.
جشنواره دانش آموزي كانون معلوالن توانا با هدف تغيير نگرش جامعه نسبت
به مقوله معلوليت ،تشويق دانش آموزان ممتاز و باال بردن سطح علمي دانش
آموزان در حالي سيزدهين دوره خود را پشت سر گذاشت كه دانش آموزان در
كنار خانواده هاي خود شركت كرده بودند و در فضايي صميمانه به هنرنمايي
هنرمندان مطرح كشور نشستند.
در اين دوره از جشنواره بيش از  3هزار دانش آموز ثبت نام كرده بودند كه به
قيد قرعه به آنها جوايزي اهدا شد و دانش آموزان معلول بدون قرعه كشي
جوايز خود را دريافت كردند.
همچنين چهارمين جشنواره در شهرستان البرز و سومين جشنواره در
تاكستان نیز برگزار شد .

www.irantavana.ir

پایگاه جامع اطالع رسانی
معلوالن ایران
معصومه آمدی مسوول سایت کانون :ارائه آخرین اخبار،
اطالعات ،مصوبات و قوانین ،پیشرفت های علمی،
دستاوردهای پزشکی ،معرفی سایت های مرتبط ،معرفی
کتب و مراکز علمی و همچنين راه اندازي تاالر گفتگو و
تكميل بخش انگليسي از دستاوردهاي مهم اين پايگاه در
سال  90بود .
در حال حاضر سایت ما به نشانی اینترنتی
 www.irantavana.irاز پر بیننده ترین پایگاههای
اینترنتی معلوالن است و امیدواریم در سال جدید با
اجرای برنامه های پیش بینی شده این آمار را بصورت
چشمگیری افزایش دهیم .

ديدگاه خوب مردم ،بهترين پشتيبان
برگزيدگان است.
ارد بزرگ
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و اردیبهشت 1391
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مراسم گراميداشت روز جهاني معلوالن
این بار در تهران
مرضیه کریمی مسوول روابط عمومی کانون :برای اولین بار
مراسم گرامیداشت روز جهانی معلوالن در سال 2011
میالدی با مشاركت سازمان پارک سوارها و پايانه هاي
شهرداري تهران و در حضور جمع کثیری از معلوالن،
مسووالن و مدعووین برگزار گرديد كه در این برنامه از
معلوالن توانمند و خانواده هاي موفق تجليل و قدرداني
گرديد.

پیشگیری و درمان معلوالن برای کانون از
اهمیت خاصی برخوردار است
مریم خلیل زاده مسوول واحد درمان کانون :ارتباط با  120نفر از
پزشکان متخصص و متعهد استان جهت معرفی معلوالن برای
درمان و یا پیشگیری ،ارتباط با مراکز درمانی ،درمانگاهها و
بیمارستانها جهت استفاده از امکانات درمانی و عمل جراحی،
تداوم فعالیت کمیته حمایت از کودکان (زیر  10سال) با هدف
باال بردن سطح آگاهی خانواده ها و پیشگیری از معلولیت های
ثانویه  ،اعزام گروهی معلوالن به کلینیک شهید بهشتی جهت
استفاده از امکانات ارتوپدی فنی و تجهیزات توانبخشی  ،ارائه
خدمات آموزشی و درمانی طب کار برای پرسنل و کارگاهها
و تشکیل پرونده پزشکی ،ارتباط با  226دندانپزشك استان
جهت غربالگری و پیشگیری از آسیبهای دهان و دندان اعضا،
انجام چندين عمل جراحي بصورت رايگان توسط پزشكان
جراح خير ،ارائه خدمات دارويي رايگان به معلوالن و  ...حاصل
تعامل منطقی کانون و گروهی از پزشکان و مدیران خیر استان
است که در سال  90تعداد  1000نفر از معلوالن نیازمند از این
امکان بهره مند گردیدند.

اولین نشست هم اندیشی هنرمندان و
توانمندان برگزار شد
سید اکبر حسینی معاونت فرهنگی و اجتماعی کانون :اولین
نشست هم اندیشی هنرمندان و توانمندان با حضور
برخی هنرمندان تئاتر  ،سینما و تلویزیون و مدیران
کانون معلوالن توانا با هدف ارتباط و تعامل بيشتر جامعه
معلوالن با هنرمندان در سالن استاد جلیل شهناز خانه
هنرمندان تهران برگزار شد.
هدف از برگزاری این نشست که حاصل تالشهای محمد
ساربان از پیشکسوتان قزوینی االصل عرصه سینما و
تئاتر کشور بود  ،تامل میان جامعه هنری و معلوالن و
انعکاس این نگرش در آثار هنری فعاالن این عرصه بود .
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عزت و قدرت در سايه تقوا و تمسك به
قرآن و نترسيدن از غير خدا ممكن است.
1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
اردیبهشت اي
آیت اله خامنه

ورزش بستر ساز حضور اجتماعی معلوالن است
سیروس ماله میری مسوول ورزش و تربیت بدنی کانون :ورزش یکی از کارآمدترین ابزارهای بستر ساز حضوراجتماعی معلوالن است .خوشبختانه کانون توانسته با
مشارکت و حمایت مالی شرکت گروه بهداشتی فیروز ،تحول شگرفی در ورزش معلوالن استان قزوین ایجاد نماید .در سال  90تیم والیبال نشسته مردان
استان در لیگ برتر کشور مقام ششم را کسب نمود ،تیم بسکتبال با ویلچر مردان در لیگ دسته یک کشور سوم شد ،تیم والیبال نشسته بانوان استان مورد
حمایت قرار گرفت ،تیم والیبال نشسته شهرستان البرز در مرحله مقدماتی لیگ دسته یک کشور از مسابقات حذف شد  ،تیم گلبال نابینایان استان در لیگ
دسته دوم کشور قهرمان شد  ،تیم فوتبال  7نفره معلوالن در لیگ دسته یک نایب قهرمان شد و ...

شعبه کانون در شهرستانهای الوند و
تاکستان همچنان فعال است
سیده زهرا موسوی مسوول شعبه شهرستان الوند :منطقه
البرز و شهر الوند از یک ماهیت صنعتی و تولیدی
برخوردار است و همین امر کانون را برآن داشت
تا مسوولیت اشتغال و کارآفرینی را به شعبه البرز
واگذار نماید .در حال حاضر پرونده بيش از 569
نفر در اين واحد بروزرساني شده است كه تعداد
 295نفر معرفي بكار شده اند و از اين تعداد 36
نفر جذب كار شده اند.
همچنین تشکیل واحد چاپ و برنامه ریزی و بهره
برداری از آن به عنوان واحد مستقل در سال ،90
برگزاری نمایشگاه توانمندی معلوالن در عرصه
صنعت و اشتغال در شرکت گلوکزان ،ارتباط
با ادارات و سازمانها و حضور در شورای اداری
شهرستان ،ارتباط با پزشکان متخصص ،مراکز
درمانی و بیمارستانها جهت معرفی و استفاده
از امکانات و خدمات درمانی ،برگزاری نمایشگاه
دستاوردهای فرهنگی و کارگاهی به مناسبت
روز جهانی معلوالن در شرکت فیروز ،برگزاری
چهارمین جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز

الوند و  ...تیتر مهمترین فعالیتهای شعبه الوند در
سال  90بوده است .
سکینه حسنلو مسوول شعبه تاکستان :برگزاری
مسابقات شطرنج ،تشکیل و راه اندازی سایت

در سال  90صندوق قرض الحسنه توانا  325وام به
اعضا پرداخت نموده است
اعظم چگینی مسوول صندوق قرض الحسنه توانا :این صندوق به عنوان يك واحد
خدماتی و رفاهي ،امسال نيز همانند سالهاي قبل ضمن ارائه تسهیالت بانکی
به اعضا ،چرخهاي اقتصادي كانون را نيز به حركت درمي آورد .

اینترنتی معلوالن تاکستان ،برگزاری سه دوره
جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز در
شهرستان تاکستان و  ..فعالیتهای ما در تاکستان
بوده است .

اين صندوق خوشبختانه توانسته در سال  90به تعداد  325نفر از اعضاء به
مبلغ كل  1/849/500/000ريال وام قرض الحسنه پرداخت نماید  .همچنين در
حال حاضر  1660نفر در اين صندوق عضو مي باشند.
جذب  12سپرده گذار نيك انديش در صندوق در راستاي اهداف سرمايه
گذاري و گسترش طرحهاي اشتغالزا از ديگر فعاليتهاي صندوق قرض الحسنه
مي باشد.
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آداب خوب و اخالق ،دوستان قسم خورده
اند و بزودی با یکدیگر متحد می شوند.
بارتول
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
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شرکت گروه بهداشتی فیروز
رکورد دار کشور در اشتغال زائی
برای معلوالن
نادر باقری نژاد مسوول کارگاههای تولیدی کانون :كارگاه بسته بندی
محصوالت فیروز با نظر مساعد و محبت مديران فهيم شركت
گروه بهداشتی فيروز و تحت پيمان كانون ايجاد گرديده و در
شهرصنعتي البرز فعال است و درحال حاضر 90نفر از خواهران
و برادران نابینا  ،ناشنوا و جسمي حركتي در اين شركت مشغول
به كارند و همگي از بيمه تأمين اجتماعي  ،تغذیه  ،سرويس اياب
و ذهاب و امكانات الزم برخوردارند و ميانگين دريافتي هر نفر
ماهيانه  4/000/000ريال است.
به تحقیق می توان گفت گروه بهداشتی فيروز تنها مركز تولیدی
در کشور است كه  80درصد از كاركنان آن را معلوالن تشكيل مي
دهند و اعتماد مديران اين شركت به معلولين قابل تقدير بوده و
مي تواند الگوي بسيار خوبي براي ديگر شركتهاي توليدي باشد.
به گفته مدیران شرکت فیروز این واحد تولیدی در سال  91با راه
اندازی شیفت دوم خود نیز بالغ بر  90نیروی معلول با معلولیتهای
مختلف جذب خواهد کرد.

نیمه اول سال جدید  208نفر
صاحبخانه می شوند
شهناز رجبی مدیرعامل تعاونی مسکن توانا :این تعاونی را به جرات می
توان از پیشگامان ساخت مسکن برای معلوالن در کشور دانست.
این تعاونی در حال حاضر  408عضو دارد .به زعم بسیاری از
دیدگاه های مسئولین ،نقاط برجسته ای در کارنامه خود دارد.
این تعاونی در صدد بوده تا فقط هزینه های تمام شده توسط
معلوالن تامین و هیچگونه سودی از اعضا دریافت نگردد .نیز
از به هدر دادن سرمایه های اعضا ،سوء استفاده شخصی
مدیران ،برداشتهای نابجا تحت عنوان هزینه های مدیران ،انجام
فعالیتهای داللی و خرید و فروش امتیازات و مواردی از این
دست ،کام ً
ال به دور بوده است.
احداث پروژه  96واحدي مسكن معلوالن در حال حاضر در
مراحل پاياني مي باشد .از ویژگی های این پروژه ساخت مجتمع
در  8بلوک  6طبقه و هر طبقه  2واحد می باشد که کلیه بلوک ها
دارای آسانسور بوده و تالش شده است تا الگوهای مناسب سازی
در آنها رعایت شود.
همچنین یک پروژه  112واحدی هم در شهرک مهرگان قزوین و
در قالب مسکن مهر احداث نموده ایم که این آپارتمانها نیز به
بهترین نحو ممکن ساخته شده و ظرف سه ماه آینده به عزیزان
معلول واگذار خواهد شد.
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پادشاهان مردم دوست برگزیدگان
پروردگارند.
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین وبزرگمهر

کارگاه تولید سیم پلمب و
سیم بکسل
حسن صفری مسوول کارگاه تولید سیم پلمب :كانون
معلولين با ايجاد كارگاه توليد سيم پلمب و به
عنوان تنها تولید کننده سیم پلمب مصرفی
شرکت کنتورسازی ایران طي  14سال گذشته
عالوه بر ایجاد اشتغال برای  2نفر از عزيزان
معلول  ،تأثير بسزايي در درآمدزايي و پوشش
هزينه هاي كانون داشته است .به طوري كه
در سال  90بالغ بر  200هزار متر سيم پلمب
توليد شده و در استانهاي اصفهان -قم-
قزوين و ...به فروش رفته است .همچنین
تولید سیم بوکسل از فعالیتهای مهم کارگاه
سیم پلمب در سال  90می باشد

دو محصول از سبد محصوالت فیروز توسط
کانون توانا تولید می شود

آخرین آمار و اطالعات
مربوط به
اعضای کانون توانا
زینت بریانی مسوول منابع انسانی کانون:

در حال حاضر كانون دارای بیش از 3
هزار عضو است که حدود  2هزار و
پانصد نفر از آنان دارای محدودیت و
تقريب ًا  450نفر دارای سالمتی جسمی
هستند .از گروه معلوالن  8درصد نابینا
و 20درصد ناشنوا و  72درصد دارای
معلولیت جسمی و حرکتی هستند.
همچنین از مجموع معلوالن  45درصد
متأهل هستند .الزم به ذکر است که
حدودا ً 60درصد از معلوالن مذکر و 40
درصد مونث هستند.
همچنین واحد منابع انساني در کنار
فعالیتهای روزمره خود ،در سال
 90حدود  80ديدار دوست با هدف
توانبخشي با حضور برخي از مسئولين
استان انجام داده است.

لیال نقی لو مسوول کارگاه تولید ممحصوالت کودک :كانون توانا ضمن جلب نظر مثبت و اعتماد مدیران
شرکت گروه بهداشتی فیروز و كسب مجوز و استانداردهاي الزم ،ضمن توليد زير انداز كودك
و کهنه بچه ،طي  5سال گذشته توانسته است سهم كوچكي در عرصه توليد کشور ایفا نماید.
اين كارگاه برای  15نفر از عزيزان معلول اشتغال ایجاد نموده است و كليه مراحل آن اعم از جمع
آوري اطالعات بازار محصول ،شناسايي جايگاههاي توليد مواد ،نمونه سازي ،توليد هر دو محصول
بدون وقفه در حال انجام است و در سال جاري تعداد  130هزار قطعه زيرانداز كودك و  220هزار
قطعه كهنه بچه توسط معلولين شاغل در اين كارگاه توليد شده است .همچنین کانون در حال
حاضر  2محصول بهداشتی کودک با نام شکوفه و توانا نیز تولید می نماید.
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هنوز هم در زمینه تولید ترانس و بوبین
حرف اول را می زنیم
مجید پیوندچی مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک توانا :این شرکت از
سالها قبل و با بيش از  500میلیون ريال سرمايه گذاري تأسيس
گرديده و در زمينه توليد ترانس و بوبين و ...پاسخگوي بسياري
از شركتهاي معتبر در سراسر كشور مي باشد و در استان قزوين
مجهزترين شركت محسوب مي گردد .
در حال حاضر  45نفر از خواهران و برادران معلول و تندست در
اين شركت مشغول به كارهستند و  185هزار عدد انواع ترانس،
 45295عدد برد الكترونيك  1377 ،عدد تابلو برق 17239 ،
عدد قطعات برقي و  701793عدد بوبين در سال  90مونتاژ و
تولید گردیده است .
شايان ذكر است كه اين شركت با  38شركت معتبر در سراسر
كشور به صورت نزديك ارتباط و همکاری دارد.

دفتر بیمه کارآفرین نمایندگی
کانون توانا افتتاح شد
نادر باقری نژاد مسوول دفتر بیمه کارآفرین (نمایندگی کانون توانا) :کانون از
سال  87کم و بیش در زمینه بیمه فعال بوده و از همان ایام برای
دریافت کد بیمه اقدام نموده بود که خوشبختانه این امر در سال 90
محقق گردید .
کسب درآمد از طریق عقد قرارداد با شرکت ها و اشخاص از جمله
اهداف ایجاد این واحد بوده است .کانون ضمن عقد قرارداد با
نمایندگی بیمه کارآفرین تالش نمــود تا ضمن ارتباط و رایزنی
و تبلیغات اقدام به جذب مشتریان از میان شرکت ها و اشخاص
حقیقی نماید .طی این مدت این واحد توانسته است با صدور بیمه
نامه های آتش سوزی ،اتومبیل و ارائـه برخی خـدمات حضوری به
فعالیت خود ادامه دهد.
همچنين ارائه مشاوره و اطالع رساني از انواع بيمه به اعضا يكي
ديگر از فعاليتهاي واحد بيمه مي باشد كه  2نفر از عزيزان معلول در
اين واحد بصورت فعال مشغول بكار مي باشند.

بخشی از فعالیتهای
کانون توانا در سال 91
اجرایی می شود
محمدرضا هادی پور مدیرعامل کانون توانا:

ارتباط با سازمانهای مردم نهاد فعال
معلوالن کشور و همچنين برنامه
ريزي جهت بازديد از تشكلهاي غير
دولتي فعال از جمله حرکتهای واحد
فرهنگی و اجتماعی کانون است که
با هدف زمینه سازی تشکیل شبکه
تشکل های غیردولتی معلوالن
کشور آغاز گردیده و در سال 91
اجرائی خواهد شد.
همچنین تدوین طرح ،برنامه
ريزي ،تامین بودجه و تهیه پوستر
و فراخوان جشنواره سراسري

عكس معلوالن با عنوان «نگاه نو»
از فراگیرترین حرکتهای فرهنگی
کانون است که سال  91اجرا خواهد

شد.
افتتاح اولین آژانس ویژه حمل و
نقل معلوالن و سالمندان استان
قزوین نیز در سال  91انجام خواهد
شد .تاسیس این آژانس حاصل
تعامل شهرداری قزوین و برخی
سازمانهای دولتی با کانون است
که البته اجرای پروژه توسط کانون
خواهد بود و در حال حاضر این
شركت با عنوان «پويا سير توانا» در
حال تكميل مراحل ثبت و تجهيز
دو دستگاه ميني بوس به باالبر براي
شروع اين حركت مي باشد تا بتواند
يكي از مشكالت عمده اين عزيزان
را مرتفع نمايد.
همچنین کانون در سال  90اجرای
چند طرح اشتغالزا و درآمدزا را
برنامه ریزی نموده که انشاا ...در
سال جدید به مرحله بهره برداری

خواهد رسید .از آن جمله می توان
به ایجاد کارگاه خیاطی در شهر
الوند اشاره نمود که به به منظور
دوردوزی توليدات كهنه بچه،
پوشاك كودك و دوخت لباس كار
و نيز البسه بيمارستان در حال راه
اندازی مي باشد.
يكي ديگر از فعاليتهاي كانون
معلولين ورود به حوزه چاپ و نشر
مي باشد اين مجموعه با نياز سنجي
بازار و يافتن افراد متخصص در اين
خصوص در زمينه چاپ ديجيتال،
چاپ سيلك ،چاپ صنعتي (تامپو)،
چاپ ريسو و نيز چاپ سيلك بر
روي وسايل تبليغاتي ،سراميك،
ليوان و ...وارد عمل گردیده و در
سال جدید آغاز بکار خواهد نمود .
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مینا آروانه

آشنایی با کنوانسیون بین المللی
حقوق معلوالن

2ـ دولتهای عضو میبايست تمام تبعيضهای مبتنی بر
معلوليت را ممنوع کنند و ضامن حمايت قانونی و مساوی
از معلوالن در مقابل تمام تبعيضها باشند.
3ـ برای پيشبرد برابری و حذف تبعيضها ،دولتهای
عضو میبايست تمام اقدامات الزم را اتخاذ نمايند تا
اطمينان حاصل شود؛ انطباق موجه فراهم شده است.
4ـ اقدامات ويژه ای که برای تسريع يا رسيدن به تساوی
عملی برای معلوالن مطابق مبانی کنوانسيون حاضر الزم
است؛ نبايد تبعيض شناخته شود.
ماده  ) 6زنان معلول:
1ـ دولتهای عضو تصديق میکنند که زنان و دختران
دارای معلوليت در معرض تبعيضهای مختلفی هستند و از
اين نظر بايد اقداماتی برای حصول اطمينان از برخورداری
کامل آنان از تمام حقوق و آزادیهای پايه اتخاذ شود.
 2ـ دولتهای عضو میبايست تمام اقدامات الزم برای
دستيابی به توسعه کامل برای پيشرفت و توانمند سازی
زنان به منظور تضمين احقاق حقوق انسانی و برخورداری
آنان از آزادیهای پايه تنظيم شده در اين کنوانسيون را
به عمل آورند.

ماده  ) 4تعهدات کلی:
1ـ دولتهای عضومتعهد میشوند که از به رسميت
شناختن حقوق انسانی و آزادیهای پايه برای معلوالن
بدون هيچگونه تبعيض مبتنی بر معلوليت ،اطمينان
حاصل کرده و آن را توسعه دهند.
به اين منظور دولتهای عضومتعهد میشوند:
(الف) برای پايه گذاری تمام حقوق به رسميت شناخته
شده در اين کنوانسيون تمام اقدامات قانونگذاری و
مديريتی و ساير اقدامات مناسب را مصوب کنند .
(ب) اقدامات مناسب شامل قانون گذاری برای تعديل يا
منسوخ کردن قوانين ،آيين نامهها ،رسوم و اعمال تبعيض
آميز بر عليه معلوالن است.
(پ) درتمام خط مشیها و برنامهها ،حمايت و گسترش
حقوق انسانی معلوالن را در نظر گيرند.
(ت) از تمام اعمال و اقدامات مغاير با کنوانسيون اجتناب
کنند و اطمينان حاصل کنند که صاحب منصبان اجتماعی
و موسسهها مطابق با کنوانسيون فعلی عمل میکنند.
(ث) تمام اقدامات مناسب را برای حذف تبعيضهای
مبتنی بر معلوليت که توسط هر فرد ،سازمان يا بخش
خصوصی انجام میشود به عمل آورند.
(ج) تحقيقات و ارتقای وسايل ،سرويسها ،تجهيزات و
تسهيالت را ـ که طبق ماده  2اين کنوانسيون به حداقل
انطباق و کمترين هزينه الزم برای برطرف کردن احتياجات
معلوالن نياز داشته باشند ـ برای بهبود دسترسی و استفاده
از آنها و ارتقای طراحی جامع در توسعه استانداردها و خط
مشیها اتخاذ نموده يا توسعه دهند.
(چ) توسعه تحقيقات و باال بردن سطح دسترسی و استفاده
از تکنولوژیهای جديد شامل تکنولوژیهای اطالعات و
ارتباطات ،وسايل کمک حرکتی ،تکنولوژیهای کمکی
مناسب با معلوليت و ارجحيت دادن به تکنولوژیهای قابل
تهيه و ارزان را اتخاذ يا ارتقا دهند.
(ح) تدارک اطالعات قابل دسترس برای معلوالن درباره
وسايل کمک حرکتی و تکنولوژیهای کمکی شامل
تکنولوژیهای جديد و ساير انواع تسهيالت کمکی و
سرويسهای حمايتی.

(خ) ارتقای سطح آموزشی متخصصان و کارکنانی که
با معلوالن کار میکنند؛ به منظور کمک بيشتر برای به
رسميت شناختن حقوق موجود اين کنوانسيون و خدماتی
که توسط اين حقوق تضمين شده است.
ت عضو میبايست با حداکثر منابع موجود و در
2ـ هر دول 
دسترس اقداماتی را در صورت نياز به شکل همکاریهای
بينالمللی به منظور شناسايی کامل اين حقوق بدون
تعصب درباره تعهدات کنوانسيون با توجه به حقوق
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و با هدف دستيابی سريع
اين حقوق بر اساس قوانين بينالمللی قابل اجرا اتخاذ
کنند.
3ـ دولتهای عضو در توسعه و استقرار قانون گذاری و
خط مشیها برای اجرای اين کنوانسيون و در روند تصميم
گيریهای مرتبط با معلوالن ،میبايست با معلوالن مشاوره
کرده و به طور تنگاتنگ و فعاالنه افراد معلول از جمله
کودکان معلول را از طريق سازمانهای نماينده آنها شرکت
دهند.
4ـ هيچ چيز در کنوانسيون فعلی نمیبايست قوانينی را
که راهگشای به رسميت شناختن حقوق معلوالن بوده و
ممکن است در قوانين يک کشور يا قوانين بينالمللی الزم
االجرا برای آن کشور لحاظ شده باشد؛ تحت تاثير قرار
دهد .نبايد هيچ محدوديت و ابطالی در مورد حقوق انسانی
پايه به رسميت شناخته شده يا موجود در دولتهای عضو
کنوانسيون حاضرکنوانسيونها ،آيين نامهها ،قوانين پيش
نويس با اين عنوان که کنوانسيون فعلی آن حقوق را به
رسميت نمیشناسد يا اهميت کمتری برای آنها قايل
است ،اعمال شود.
 5ـ قوانين کنوانسيون فعلی میبايست به تمام دولتهای
فدرال بدون هيچ استثنايی تعميم يابد.
ماده  ) 5تساوی و عدم تبعيض:
1ـ دولتهای عضو اذعان دارند که تمام افراد در برابر
قانون مساوی هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق
دارند که به طور مساوی توسط قانون حمايت و از آن بهره
مند شوند.

ماده  ) 7کودکان معلول:
1ـ دولتهای عضو میبايست تمام اقدامات الزم برای
اطمينان از برخورداری کامل کودکان معلول از حقوق
انسانی و آزادیهای پايه را به صورت مساوی با ساير
کودکان اتخاذ کنند .
2ـ در تمام اقدامات مرتبط با کودکان ،منافع عاليه
کودک از با اهميتترين مالحظات است.
3ـ دولتهای عضو میبايست اطمينان حاصل کنند
که کودکان معلول دارای حق ابراز عقيده آزادانه در تمام
موضوعات مربوط به خود هستند و بايد به عقيده آنها بر
اساس سن و بلوغشان ،مساوی با ساير کودکان توجه کرد
و مطابق با معلوليت و مالحظات سنی کمک الزم برای
شناسايی آن حق به عملآيد.
ماده  ) 8ارتقای آگاهیها:
1ـ دولتهای عضو متعهد به اقدامات فوری ،موثر و
مناسب در موارد زير میشوند:
(الف) افزايش آگاهیها در ميان جامعه ،شامل افزايش
سطح آگاهی خانوادهها درباره معلوالن و افزايش احترام
به حقوق و حرمت آنها.
(ب) مبارزه با رفتارهای کليشه ای ،مضر و  تعصبات در
مورد معلوالن در تمام زمينههای زندگی از جمله آنهايی
که بر پايه جنس و سن هستند.
(پ) افزايش آگاهی از ظرفيتها و مشارکتهای افراد
معلول.
2ـ اقدامات مورد نظر شامل موارد زير است:
(الف) آغاز کردن و حفظ چالش آگاهیهای اجتماعی،
برنامه ريزی شده برای:
(الف ـ  )1افزايش احترام به حقوق افراد معلول.
(الف ـ  )2ارتقا برداشتهای مثبت از معلوالن و افزايش
آگاهیهای اجتماعی.
(الف ـ  )3ارتقا درک مهارتها ،شايستگیها ،توانايیها و
مشارکت معلوالن در کار و بازار کار.
(ب) ارتقای سيستم آموزشی در تمام سطوح ازجمله در
سنين پايين و کودکی و تفکر احترام به حقوق معلوالن.
(پ) تشويق تمام سازمانهای رسانهای برای به تصوير
کشيدن معلوالن به شکلی که با اهداف اين کنوانسيون
همخوانی داشته باشد.
(ت) ارتقای برنامههای آموزشی درباره معلوالن و حقوق
آنها.
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لحظاتی همراه با قهرمان ملی پوش تیم تیر و کمان بانوان کشور

قـدم به قـدم
از کرمان تا المپیک لندن
رها کردن تیراز کمان حتی اگر به یاد آرش نیاندازدت
حس خوبی دارد و آن داشتن هدف و نتیجه اش باال
رفتن اعتماد به نفس است.
26ساله که باشی و عضو تیم ملی تیر و کمان کشور
دیگر فرق نمی کند که روی ویلچرنشسته باشی یا
ایستاده تیر را از کمان رها کنی.
 26ساله که باشی پر هستی از آرزوهای بزرگ و
برنامه ریزی های دقیق برای آینده ات و باز هم فرقی
نمی کند که ایستاده به اهداف دورت نگاه کنی یا
روی ویلچر نشسته باشی و با دقت به خال قرمز وسط
دایره بزرگ خیره شوی.
 26ساله که باشی و روی ویلچر باز هم می توانی
زندگی را از زاویه ای دیگر ببینی.
می توانی به ظاهر سالم باشی و از نگاه یک معلول به
زندگی نگاه کنی و متعجب شوی که مگر می شود
لحظه به لحظه زندگیت پر باشد از حس های خوب و
امیدواری به آینده ...
گزارش زیر حاصل همراهی با «زهرا نعمتی» قهرمان
جهانی تیم ملی تیر و کمان کشور است که پیش از
ضایعه نخاعی شدن کمربند مشکی تکواندو داشته
است .
نوع دیگری از زندگی
دوست ندارد از حادثه ای که منجر به ضایعه نخاعی
شدنش شد حرف بزند اما این اتفاق را حکمت خداوند
می داند و می گوید« :این اتفاق را نعمت می دانم
نعمتی که شاید روزهای اول به آن معتقد نبودم اما هر
چه می گدشت به این نتیجه می رسیدم که این هم
نوعی دیگری از زندگی است که سختی های خاص
خود را دارد».
از کسی که تکواندو را به صورت حرفه ای کار کرده
و کمربند مشکی دارد نمی توان انتظار داشت که
روی ویلچر بنشیند و به گذر عمر خیره شود .ورزش
جزیی از زندگی زهرا بود و نمی توانست بدون آن
زندگی کند.
او می گوید« :به پیشنهاد دوستان در کالس های
ورزشی تیرو کمان شرکت کردم و بعد از گذشت مدت
کوتاهی متوجه شدم که به این رشته عالقه دارم و
کمبودهایم را جبران می کند و با ادامه تمرین های
تخصصی پس از  6ماه عضو تیم کلی تیر و کمان افراد
سالم شدم و دو سال در خدمت تیم ملی بودم اما به
میل خودم از تیم جدا شدم و به عضویت تیم ملی
تیر و کمان جانبازان و معلوالن در آمدم».
زهرا در مورد دالیل پیوستن خود به تیم ملی جانبازان
و معلوالن می گوید« :شرایط کار و تمرین در کنار
معلوالن راحت تر بود آنها همدرد من بودند و بهتر
می توانستم در کنارشان تمرین کنم شرایط رفت و
آمد و حضور در اردوها هم با افرادی که شرایط خاص

دارند آسان تر بود».
سالم قهرمان ...
 4سال زمان زیادی برای قهرمانی و بدست آوردن این
همه مقام نیست اما زهرا با تالش و پشتکار و عالقه
توانسته مقام های قهرمانی را یکی پس از دیگری به
دست آورد .
او در این مورد می گوید« :در مسابقات جهانی چک
در سال  2010توانستم مقام اول انفرادی ،دوم تیمی
و دوم ( MiXبهترین تیر انداز خانم و آقا یک تیم
را تشکیل می دهند و با دیگران مسابقه می دهند) را
بدست بیاورم همچنین توانستم رکورد جهانی دوبل
 270متر را جابجا کنم .در مسابقات کوانگجو مقام سوم
آسیایی را کسب کردم و در مسابقات جهانی ایتالیا در
سال  2011توانستم مجموع رکورد چهار مسافت را
جابجا کنم و مقام اول  MiXرا بدست آوردم».
از کرمان تا المپیک لندن
معلول که باشی و خودت و توانایی هایت را باور
نداشته باشی باید در گوشه ای بنشینی و درد بکشی
و به زمین و زمان بد و بیراه بگویی و...
اما اگر معلول که باشی و خودت و توانایی هایت را
باور کنی ،می شوی زهرا نعمتی ،می شوی علی اکبر
عباسی ،می شوی هما هماوندی ،می شوی شهرام
مبصر ،می شوی مرتضی رویتوند و ....و راه می افتی
حتی اگر نه با پا که با ذهن ات با مغزت با حس ات
با توانایی های پنهان و پیدایت....
زهرا هم راه افتاد اگر نه با پا (که در بند چرخ های
ویلچر بود) اما نایستاد راکد نماند که آسودگیش عدم
اش بشود راه افتاد از کرمان تا تهران تا کوانگ جو تا
ایتالیا تا جمهوری چک و همه دیدند دختری که از
 8سال پیش دچار ضایعه نخاعی از ناحیه کمر شده
هم می تواند قهرمان جهان شود و یاد آرش را در دل
ها زنده کند...
او می گوید« :با حمایت خانواده هیچ کمبودی را حس
نمی کنم چرا که در کنار ورزش حرفه ای شغل شادی
(مزون لباس عروس) دارم و مشکل درآمد و مالی
ندارم».
شغل داشتن برای همه افراد یک نعمت است و برای
افرادی با شرایط خاص نعمتی است خاص تر و زهرا از
این نعمت خاص بهره مند است می گوید« :این روزها
که درگیر تمرین برای المپیک لندن هستیم بیشتر
ساعت روز را در سالن هستم هر روز ساعت  5از خواب
بیدار می شوم و تا ساعت  9صبح تمرین می کنم و
از  9تا ظهر در مغازه ام و بعد از خوردن غذا و کمی
استراحت در خانه به باشگاه می روم و تا  5عصر تمرین
می کنم و بقیه زمانم به کار و کسب درآمد می گذرد».

تیری که پشتش اعتماد به نفس نباشد به هدف
نمی خورد
پشت برخی از ورزش ها مانند کلمات حس غریبی
پنهان است .می توانی بایستی و از دور به آن حس
غریب نگاه کنی .می توانی بایستی پشت آن حس و
سنگر بگیری می توانی با آن حس دوست شوی اخت
شوی و مهمتر اینکه آرامش بگیری.
ورزش تیر اندازی با تیر و کمان هم یکی از آن
ورزش هاست که بعد از رها شدن تیر و اصابت به هدف
آرامشی عجیب می ریزد توی دل ورزشکار و این حس
تا ساعت ها بلکه روزها با آنها باقی می ماند.
زهرا با تاکید بر این مطلب می گوید« :اوائل باور نمی
کردم کار با تیر و کمان بتواند روی آرامش و حتی
زندگیم تاثیر داشته باشد اما به مرور دیدم که صبورتر
شده ام و با تمرکز و دقت بیشتری کار می کنم و
مهمتر اینکه بعد از تمرین به آرامشی عجیب رسیده
ام و در عین حال اعتماد به نفسم باالتر رفته و هر
کاری را می توانم انجام دهم».
قهرمان ملی کشور ادامه می دهد« :بعد از رها شدن
تیر به دنبال این هستی که به هدف بخورد و در صورتی
که این اتفاق بیفتد حس آرامش عجیبی می کنی و
اعتماد به نفس ات تا حد زیادی باال می رود و همین
امر تاثیر مستقیمی در فکر کردن ،تمرکز و مدیریت
زندگی ات دارد».
زهرا تاکید می کند« :تا اعتماد به نفس کافی نداشته
باشی نمی توانی تیر خوبی رها کنی و تیری که پشتش
به اعتماد به نفس و آرامش نباشد هرگز به هدف نمی
خورد».
شاد زندگی کنید و از زندگی لذت ببرید
زهرا از آن دسته از افرادی است که اعتقاد دارد آرزوی
بزرگ را نباید به کسی گفت و باید در قلب محفوظ
بماند و هر روز ده ها و صدها بار فقط برای خودت
تکرار کنی.
او با بیان این مطلب می گوید« :آرزوی دیگری
که با کمی فاصله از آرزوی بزرگم قرار دارد این
است که همه جوان های ایرانی شاد زندگی کنند
و از زندگی خود لذت ببرند چرا که راضی بودن
و شاد زندگی کردن از بزرگترین موهبت های
دنیایی است».
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انسانی که قادر به آفرینندگی نیست
طالب نابود ساختن است.
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
اریش فروم
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طرح  :ندا تنهایی مقدم
علی فریدرادپور
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کاریکاتور را حداکثر در
 5جمله
به آدرس پیک توانا ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل
ضمن اعالم در شماره 41
جايزه اي اهداء خواهد شد.

برنده مسابقه شماره  37و :38
مریم کریمی از کاشان

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 ) 150/000 :ريال
يك ساله (براي مراكز ،شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي) 250/000:ريال
نكته  :در صورت اشتراك شش ماهه  50درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واريز گردد .
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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 :
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آغاز هر كار مهمترين قسمت آن است .
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
افالطون

مرتضی رویتوند

پیشگویی های نوستراداموس
پیرامون معلوالن ایران
چند ماه پیش در یکی از روستاهای قدیمی فرانسه دست نوشته ای یافت شد
که نوستراداموس  -پیشگوی معروف  -در اواخر عمرش در مورد زندگی افراد
معلول در ایران نوشته است .در واقع این دست نوشته ،پیشگویی های وی در مورد
رخدادهایی است که برای معلوالن در سالهای 1390و  1391خورشیدی رخ می دهد.
اینکه این رخدادها رخ بدهد یا ندهد  ،گناهش به گردن ما نیست  .وظیفه ما اطالع
رسانی است.
با هم قسمت هایی از این پیشگویی را می خوانیم.
در این سالها ،سازمانی در ایران وجود خواهد داشت که چشم امید خیلی ها است.
این سازمان سالهایی پر فراز نشیب دارد.
یک رئیس بدون حکم ریاست به مدت دو سال همه چیز را در این سازمان به هم
خواهد ریخت و سپس یک رئیس با حکم قطعی ریاست به جای وی خواهد نشست .
در آن دو سال سیاه ،فراخوانی داده خواهد شد که «ای معلوالن بدوید خانه می
دهیم ،خانه های دوبلکس ،خانه هایی با ویوی عالی .بشتابید! بشتابید ثبت نام
کنید!» البته که هزاران معلول ثبت نام می کنند و در پایان سال اعالم می شود به
چند میلیون و اندی نفر خانه داده ایم! نصیحتی برادرانه به شما دارم :هرگز دنبال
شمردن این خانه ها و اینکه در کدامین ساحل مشرف به دریا ساخته شده است
نگردید! مهم در این وقت ها ،خوش بینی است!
در همین دو سال قرار می شود که برای معلوالن یکصد صد هزار شغل ایجاد شود!
رئیس قدیم هیچ طرح و برنامه ای ندارد و رئیس جدید که می آید و می بیند از
شغل خبری نیست به همه می گوید :هیس! هیس! صدایش را درنیاورید  .بهتر است
یک جشنواره با حضور رئیس جمهور برگزار کنیم و حداقل بگوییم چهل هزار شغل
ایجاد شده .
و شما شک نکنید که این پیشگویی صددرصد درست است و مراسم برپا می شود ...
آخر من چه بگویم؟ نمی توانم که همه حقیقت را به شما بگویم! می ترسم افسردگی
بگیرید! شما امیدوار بمانید اما صادقانه بگویم که من در ستاره ها چیزهای خوبی
ندیده ام!
در این سال تعداد بسیار زیادی کنگره ،همایش ،سمپوزیوم ،سمینار ،کارگروه و ....
برای مناسب سازی شهرها تشکیل می شود و کلی ایده های جهان شمول ارائه
آلپ ما مناسب سازی شد ،شهرهای شما هم می شود!
می شود! اما اگر رشته کوه ِ
در این سال وزارت آموزش و پرورش قول می دهد تمام کتاب های درسی را از
دبستان تا دکترا به خط بریل چاپ کند! حتی قرار است کتابهایی غیر درسی مانند:
دن کیشوت ،بینوایان ،کمدی الهی ،آناکارنینا و  ...هم به خط بریل چاپ شود .البته
شما ایرانی ها ضرب المثل قشنگی دارید که می گویید « قول را که داده که گرفته»
در این دو سال تمام قانون های مربوط به معلوالن بند به بند و تبصره به تبصره
اجرا می شود! (شرمنده  ،این پیشگویی نبود ،مزاحی بود برای تغییر حال و هوای
خوانندگان)
در همین سال تنی چند از مسئوالن عزیز به چند سفر خارجه برای برطرف کردن
مشکالت معلوالن می روند! دستشان درد نکند.
خالصه سالهای  90و  91سالی بس خوب و حیرت آور است .آنقدر خوب که شاید
کشورهای دیگر چند میلیون از معلوالن خود را به کشور شما صادر کنند تا از
امکاناتی که در کشور شما برای معلوالن در نظر گرفته شده استفاده کنند!
خالصه خوش به حالتان ! کاش من هم یک معلول ایرانی بودم!
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یکی از بزرگترین خوشبختی ها  ،خدمت بیشتر
به مردم است .
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و اردیبهشت 1391
اُرد بزرگ

بعد از ظهر آن روز باز تنها شدم .استرس بود یا کنجکاوی یا هر حسی که نمی
دانم اسمش را چی می شد گذاشت همراه با آن حس غریب منتظر صدای
زنگ تلفن هم بودم.
تا نزدیک ساعت  4که تلفن زنگ خورد .صبر کردم تا چند تا زنگ بخورد
بعد گوشی را بردارم .خیلی بی حوصله و سرسنگین صحبت کردم و سریع
خواستم که به اصل مطلب بپردازند و خودشون را معرفی کنند.
بعد از کمی مقدمه چینی گفت که من پسر آقای  ...هستم.
نام هر فامیلی دیگه ای را اگر می شنیدم خیلی راحت تر می توانستم قبول
کنم اما این یکی را نه.
تنها چیزی که به ذهنم رسید این بود که یا کسی قصد سرکار گذاشتن من را
داشته یا اینکه می خواسته از نام خانواده او سوء استفاده کند.
بین  150خانواری که در مجتمع ما ساکن بودند این خانواده زبانزد همه بودند
و این پسر ،پسری بود که نمونه یک جوان کامل و برازنده بود.
پسری بود که بارها و بارها از مادرم شنیده بودم که آرزو می کرد محمد در
آینده مثل او بشود  .افکاری که در ذهن ام پرسه می زدند را بیان کردم و
گفتم:
 من که تا حاال شما را ندیدم اما با تعاریفی که از شما و خانواده شما شنیدهبودم فکر نمی کردم اهل این کارها باشید!
 باور کنید که من اهل این کارها نیستم .به خدا قسم اولین بار است کهاینکار را دارم انجام میدهم آن هم بخاطر شناختی که از خانواده شما داشتم
تصمیم گرفتم مزاحم شما بشوم .فکر می کنم این ارتباط و آشنایی ،هم
انگیزه ای برای من باشد ،هم برای شما.
 ولی من دارم زندگیم را می کنم و نیاز به انگیزه خاصی ندارم .شما اصالمن را دیدید؟
 بله خیلی سال پیش .زمانی که مادرتان شما را دبستان می بردند .من شاعرهستم و دوست دارم کسی در زندگی ام باشد که بتوانم برایش شعر بگویم.
پیش خودم فکر کردم؛ پس اگر من را دیده حتما از شرایط جسمی من هم
اطالع داره.
 من اهل این دوستی ها نیستم ،اصال هم از این بچه بازی ها خوشم نمی آید.برای شما هم آدم کم نیست چرا سراغ من آمدید ؟
 به همین دلیل که می دانستم شما هم مثل من اهل این مسائل نیستیدمزاحم شما شدم .من روی خانواده شما شناخت کامل دارم و مطمئنم تصمیم
اشتباهی نگرفتم .لطفا سریع تصمیم نگیرید .یک هفته فکر کنید من هفته
دیگه همین ساعت تماس می گیرم .نگران نباشید زمان مناسبی تماس می
گیرم که برای شما هم مشکلی به وجود نیاید .االن هم این ساعت تماس
گرفتم چون می دانستم مادر شما هم با مادر من به منزل حاج خانم رفتند.
با اینکه هنوز شک داشتم همانی باشه که گفته اما تمام نشانی هایی که می
داد درست بود .بی حوصله و تقریبا با حالتی عصبی خداحافظی کردم و تماس
را قطع کردم .اما مغزم الینقطع مشغول تفکر بود .آن روز شاهد عجیب ترین
تماس تلفنی عمرم بودم .اگر آدمی امکان شاخ در آوردن داشت حتما آن روز
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باید منتظر در آمدن شاخ هایم می ماندم! حرفایی که شنیده
بودم یک لحظه هم از ذهنم دور نمی شدند.
به نظرم چنین تقاضایی آن هم از چنین کسی واقعا بعید بود.
می دانستم با هرکسی هم در میان بگذارم پذیرفتن و باور کردن
اش خیلی سخت بود.
الهه اولین کسی بود که از جریان باخبرش کردم .همان قدر که
آن تماس و آن پیشنهاد برای من عجیب بود همان قدر هم موجب
تعجب الهه شده بود.
بعد از یکی دو روز که از شوک اولیه ای که به من دست داده بود کاسته
شد الهه که خودش دختر پاک و معتقدی بود و تا آن روز هیچ پسری را وارد
زندگی اش نکرده بود مدام به من گوشزد می کرد که:
 نکند نه بگویی  .االن تمام دخترهای مجتمع آرزوی چنین پیشنهادی ازاین پسر را دارند .من مطمئنم که تو تنها کسی هستی که او این پیشنهاد
را داده .بابا و مامان من هم مثل بابا مامان خودت ،همیشه تعریف این پسر و
خانواده اش را می کنند.
اما من هر چه فکر می کردم بیشتر به این نتیجه می رسیدم که باید یک
«نه» بگویم و خودم را از حوادثی که ممکن بود در آینده پیش بیاید دور نگه
دارم .اگر مادرم می فهمید حتما خیلی عصبانی می شد و آبرویمان میان در
و همسایه و حتی محل کار بابا می رفت.
اگر خانواده او متوجه می شدند ......وای! نه.
از سال ها پیش حفظ آبرو یکی از مهمترین دغدغه هایم بود .تمام فکرها من
را به این نتیجه می رساند که نباید این قصه را شروع کنم.
حرف هایم را آماده کرده بودم که خیلی مودبانه یک «نه» قاطع بگویم و عذر
خواهی کنم.
باالخره یک هفته سراسر فکر تمام شد و من در تصمیمی که گرفته بودم هیچ
شکی نداشتم.
درست سر همان ساعت هفته قبل من در خانه تنها بودم که صدای زنگ
تلفن به صدا در آمد .بعد از یک احوالپرسی معمولی جوری صحبت کرد که
انگار جواب مثبت را از من شنیده .گفت برای اینکه آن روز جواب مثبت
بشنود نذر کرده یک هفته روزه بگیرد.
تماس به پایان رسیده بود اما من حتی یکی از حرف هایی که آماده کرده
بودم را به زبان نیاورده بودم .خدای من!!! چه اتفاقی افتاده بود که انگار به
دهان من قفل سنگینی زده بودند؟ پس چی شد ؟ کجا رفتند حرف هایی که
آماده کرده بودم؟ انگار تمام آن مکالمه در خواب صورت گرفته بود و قدرت
تکلم از من سلب شده بود.
نتوانستم طاقت بیاورم و دو سه شب بعد جریان تماس تلفنی را برای مادر
تعریف کردم اما نه به طور کامل .نتوانستم بگویم که نتوانستم به او «نه»
بگویم .مادرم باورش نمی شد که من این حرف ها را از دهان فردی شنیده
باشم که بین تمام جوان های مجتمع تک بود .بعد از اینکه توانست بر
افکارش مسلط شود گفت :نکند آبرو یمان را بین در و همسایه ببری.
همین حرف مادر کافی بود تا دلهره به جانم بیفتد...
هیچ تصویر ذهنی از «امید» نداشتم .اما قبل از این آشنایی مامان و الهه
همیشه از چهره زیبا و مردانه امید تعریف می کردند .امید یک سال از من
بزرگتر بود .صدای قشنگی داشت و خیلی مودب و دلنشین حرف می زد.
شوخی هاش به دلم می نشست اما هیچوقت به خودم اجازه نمی دادم در
مقابلش با صدای بلند بخندم و به یک خنده کوتاه اکتفا می کردم.
یک روز برایم تعریف کرد که دبیرشان گفته که عشق با یک نگاه آغاز می
شود و امید سر این موضوع کلی بحث کرده که :عشق بدون نگاه هم آغاز می
شود .می گفت من این را ثابت کردم و به حرفم ایمان دارم .من تو را ندیدم
اما عاشقت شدم .این حرف امید من را به فکر فرو برده بود.
امید نمی توانست دروغ بگوید اما یعنی واقعا عاشقه؟! اما من چی؟ من خیلی
بی تفاوت و معمولی به این رابطه نگاه می کردم .من عاشق نبودم .ولی به این
رابطه و به حس های قشنگ امید هم احترام می گذاشتم.

ادامه دارد...
hamezendegiam@yahoo.com
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محصول سال 2011 :آمريكا
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نگاهی به فیلم «دیوگونه» اثر دانیل بارنز

از این دیو نترسید !!!

«ديوگونه» ( )beastlyفيلمي به كارگرداني و
نويسندگي «دانيل بارنز» است كه در هفته اول
نمایش خود در سينماهاي هاليوود توانست
فروش چشمگيري داشته باشد.
فيلم ژانري درام و تينيجرهمراه با جادو و
جادوگري دارد و در آن «الكس پتيفر» و «ونسا
هاجنس» و «نيل پاتريك هريس» به نقش آفريني
مي پردازند.
خالصه داستان:
داستان فیلم درباره پسري دبيرستاني به نام
«كايل» با بازي «الكس پتيفر» است كه بسيار
خوش قيافه و خوش تيپ است .او بسيار مغرور و
متكبراست و فكر مي كند ديگران زشت هستند و
در يك مهماني او توسط جادوگري به نام «كندرا»
با بازي «مري كيت اولسن» نفرين مي شود.
كايل به يك ديو نما تبديل مي شود و تمام
اطرافيانش از او دورمي شوند اين نفرين تا زماني
كه او عشق حقيقي را نيابد از بين نمي رود .كايل
با استاد نابينا خود با بازي «نيل پاتريك هريس»
ياد مي گيرد تا چگونه با ظاهر ديو مانند خود كنار
بيايد .او عاشق كتابدار مدرسه «ليندي» با بازي
«ونسا هاجنس» مي شود.
نقد فيلم:
اولين چيزي كه بيننده با ديدن پوستر فيلم به
ذهنش مي رسد اين است كه فيلم مملو از ترس و
وحشت از ديو است در حالي كه فيلم خط روايي
ساده و عاشقانه خود را مي پيمايد.
داستان فيلم بسيار كند پيش مي رود بر محور
چند شخصيت اصلي مي چرخد به همين علت
بازيگران زياد نتوانسته اند با فيلنامه ارتباط
بگيرند.
در اين فيلم از «الكس پتيفر» با بازي خوبش در
«من شماره چهار هستم» انتظارات بااليي داشتيم
اما او نتوانسته اين انتظارات را بر آورده كند.
تقريبا فيلم را مي توان به  3بخش متفاوت اما در
ارتباط با هم تقسيم كرد .بخش اول روایت زندگی
كايل تا زماني است كه تبديل به ديو نشده او
شخصيتي مغرور و متكبر دارد و فكر مي كند
حتي در انتخاب خوش قيافه ترين مرد جهان اول
مي شود.
بخش دوم زماني است كه او به ديو نما مبدل مي
شود و پدر كايل او را از خود مي راند و براي او
خانه اي كوچك مي گيرد تا كايل از او جدا شود
كه به همين علت كايل دچار بحران عاطفي مي
شود.
بخش سوم از زماني شروع مي شود كه شخصيت
معلول فيلم وارد خانه كايل مي شود معلمي نابينا

به نام «ويل» كه با حرف هاي كليدي خودش كايل
را راهنمايي مي كند.
دليل اين كه پدر كايل يك فرد نابينا را براي
معلمي انتخاب مي كند اين است كه او از ديده
شدن كايل در بين مردم كمي وحشت دارد و اين
كه خود كايل هم دوست ندارد ارتباطي با مردم
داشته باشد زيرا او فكر مي كند ديگران از او مي
ترسند.
ويل به كايل آموزش مي دهد تا او خودش را باور
كند و فكر نكند كه با تبديل شدنش به ديو زندگي
او پايان يافته و ديگر نمي تواند كاري بكند او به
كايل كمك مي كند تا با مردم ارتباط بگيرد و از
قيافه ديو مانند خود نترسد.
«ويل» با اينكه در فيلم حضور زياد پر رنگي ندارد
اما تمام داستان فيلم تحت تاثير حرف هاي او
قرار دارد .ديالوگ ها و راهنمايي هاي او به كايل
باعث مي شود تا كايل بتواند طلسم را بشكند و
عشق حقيقي را پيدا كند.
يكي ازنقاط قوت فيلم خالكوبي ها و زخم هاي
كايل است كه درتمام بدن او وجود دارد .خالكوبي

هايي مانند درخت كه توسط جادو به كايل زمان
را نشان مي دهند چون فقط يكسال وقت دارد تا
طلسم را بشكند.تيم گريم نيز توانسته اند نقش
و نگار خالكوبي ها را بسيار دقيق طراحي و پياده
كند .نكته جالب توجه خالكوبي هاي ابروي كايل
است كه از چند حرف فارسي تشكيل شده كه
بايد منظور كارگردان را از اين حروف فارسي
فهميد.
فيلمي جوان پسندانه يا همان تينيجر()teenager
است .از اين گونه فيلم ها در سينماي هاليوود
بسيار ساخته شده است .فيلم هايي مانند «چهار
گانه گرگ وميش ،جادوي زيباي خفته ،يادم
بياور» در اين دسته قرار دارند .داستان فيلم كمي
شبيه فيلم « »twilightاست.
فيلم كامال شبيه كارهاي «والت ديسني» است و
شايد بتوان گفت بسيارشبيه به انيميشن «ديو و
دلبر» است .ديو گونه يك ديو و دلبر امروزيست
كه با نياز هاي روز سينما خود را بازسازي كرده
است.
امیر سربیشه
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كسي كه زبانش را حفظ كند،
خدا عيب او را مي پوشاند.
فروردین و اردیبهشت 1391
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شعر معلول
نوشته ی ویلفرد اُو
ن
(
en
w
O
d
re
ilf
تلخ ،که درآ
 )Wدرامایی است
ن نویسنده بر آن
ا
س
ت
تا
حق
یق
ت
پ
تصویر بکشد.
ی آمد جنگ را به
دراین شعر توانای
ی
و
جذ
ابی
ت
ی
قهرمان
ک جوان که رویای
شدن را در سر می پ
رو
ران
د؛
در
م
قاب
ل
ب
از
متالشی ه
تابی از روح و جسم
مان جوان که هر
دو
پای
ش
را
از
د
س
شاعر بر آن ا
ت داده قرار دارد.
ست تا با دادن ایم
اژ
های
ی
حق
یق
ی،
آر
جهانی و دن
مان های جنگهای
با له روی های کو
رک
ورا
نه
را
به
س
جنگ میدان
خره گرفته ،بگوید
ی است که در آن،
از
د
س
ت
رف
ته
ها
را تاوانی نیست.

در انتظار تاریکی ،نشسته بر صندلی چرخدار
و لرزان در لباسی خاکستری به رنگ آینده ای مبهم
و پاهایی که از کوتاهی به صندلی دوخته شده اند
صدای خنده ی پر سرور کودکان پارک در گوش او
به مرثیه ای میماند که درپایان روز
خواب همچون مادری آن را از اومی گیرد
روزگاری در این فصل ،شهرش ترنم باران را یادآور می شد
پیش تر ها که زانوانش را هنوز به دور نیافکنده بود
آن زمان که نور چراغ ها چونان غنچه در میان درختان آبی
روشن می درخشیدند (تاللو می زد)
و گرگ و میش افق بر زیبایی دختران جوان می افزود
آه ،دیگر او را یارای همگام شدن با هیچ ظرافتی نخواهد بود
حال ،حضور او بسان سرایت بیماری عجیب وناشناسیست
که با کمترین تماس گریزی از آن نیست
سا لی پیش
صورتگری دیوانه ی کودکی چهره ی جوانش بود
اکنون پیرمردی بود بسا ن کمانی خمیده
او رنگ جوانیش را آن دورترها
با آبیاری ترک های زمین تا نهایت خشک شدن رگ ها به
جای نهاده بود
گذاشتن بخشی از دفتر عمرش در میدان رقابت ها
و حس جنبش ارغوانی زندگی در پاها
آن زمان که دیدن لکه ای خون روی این اندام
بعد پایان مسابقات با شانه هایی برافراشته
و نوشیدن جرعه ای به افتخار پیروزی
لحظه ی ناب به هم پیوستن را به ارمغان می آورد...
در حیرت بود ! چگونه
کسی او را در لباس رزم بسان یک الهه دیده بود
همین دلیل ساده  ...و شاید خشنودی او
آری آری ،آن معشوق سست بی وفا
سببی شد برای ملحق شدن
نیازی به خواهش نبود ،چراکه دروغش را با لبخندی باز بر
صفحه ای ثبت کردند
سن :نوزده سال
به سختی لحظه ای را با فکر حضور دشمن سپری کرده بود ،
بی هیچ وحشتی
چراکه ترس هنوز چهره بر نگشوده بود
قبضه ها ی طالیی
و خنجرهای پنهان شده در جوراب های شطرنجی
سالم های نظامی،
جنگ  ،پاداش ،افتخار

همه ی آنچه بود که ذهن او را پر می کرد
و این ها و دیگرچیزها ابزاریست برای ترغیب تازه نفسها
واما چه زود،
با هلهله و دهل از میدان به در برده بودندش
در وطن تعدادی چند برای خوشامدگویی!
و نه حتی فریادی خوش
که مردم برای زدن گلی سر میدهند
تنها مردی موقر
با سبد میوه ای در دست
با سپاسی وسپس پرسش حالی
حال  ،او می ماند
بیمار
در رهگذر سالیانی چند
در هزار تو
و پذیرفتن آن چه صالحدید قوانین است
و دریافت صدقه ای بسته به میزان ترحم میزبان
امشب ،دید
گذر نگاه زنان از خود به دیگر مردان را
قوی ،سالم
چقدر سردش بود ،چه دیرفهمید
چرا نمی آیند تا او را به خواب برند
چرا نمی آیند

توعزیزی

تو صفای
ی به صدایم توع
زیزی به خدایم
تو همان
ی که نگاهت بنو ِ
شت لحظه هایم
زبهای
ت به که گویم که
بداند تو همانی
که وج
ودت به غرورم بن
ویسد که خدایم
نفس
ت بوی شقایق ب
رساند به مالئک
چو کلی
م که تو باشی به
که محتاج دعایم
نشنیدی
که بخندی بشو
دگل به گلستان
ت
وبخند تاکه بلرزد ِ
دل تنهای گدایم
پی
ع
شقت نبرم حسر
ت دل رابه غریبی
تو
ن
وا
زندة عشقی که
امدیت بستایم

تقدیم می کنم به

تمام زحم
ت کشان پیک توانا
رقیه نبی لو

كسي كه شهامت قبول خطر نداشته باشد
در زندگي به مقصود نخواهد رسيد.
كلي
محمدعليو اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین
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اعضای تحریریه پیک توانا لطفا
خونسردی خود را حفظ کنند

تو که دستت به نوشتن
آشناست....
نوشتن کار سختی نیست اما اگر قرار باشد که در
مورد اعضای تحریریه که مدتی است تبدیل به
بهترین دوستانت شده اند بنویسی کار سخت می
شود .می مانی چطور بنویسی که حق مطلب را ادا
کرده باشی اما بعد از کلی کلنجار رفتن با خودت
تصمیم می گیری از هر چه از بودن آنها در ذهنت
نقش بسته بنویسی و امیدوار باشی که به کسی
برنخورد .

زهره حاجیان

پیشه اش مهربانی است ...
اگر بپذیریم که می توان بعضی ها را در همان  10ثانیه
اول شناخت در همان  10ثانیه اول محمدرضا هادی پور
مدیر مسئول پیک توانا را مهربان می بینی و اگر پنهانی
از بچه های کانون در موردش بپرسی می بینی که همه
او را دوست دارند.
محمدرضا هادی پور آدم خاصی است او عادت کرده از
هر تازه واردی عکس بگیرد و حاصل اش شده یک
آرشیو قوی و پر و پیمان...
شما هم می توانید امتحان کنید اگر مسیرتان به کانون
بیفتد و بشوید مهمان کانون دوربین هادی پور آماده است
تا روی صورتتان زوم کرده و ورودتان را ثبت کند.
***********
منبع توانایی و خالقیت
چه بخواهید چه نخواهید نمی توانید این نکته را انکار
کنید که «سید اکبر حسینی» آدم خالقی است .این نکته
را ممکن است پسرش «سینا» هنوز نفهمد اما مطمئنا
وقتی بزرگ شد متوجه خواهد شد که بابا که در شورای
سردبیری مجله پیک توانا فعالیت دارد و معاون اجتماعی
کانون معلوالن توانا هم هست توانایی های خارق العاده ای
دارد که شاید کمتر کسی متوجه شده باشد .
**************
نام خانوادگی ام را درست تلفظ کنید لطفا
«معصومه آمدی» را نمی توان به راحتی ترجمه کرد
شاید یکی از دالیلش این باشد که حرفه اصلی ترجمه
است و ما به ساحت شان جسارت نمی کنیم.
« معصومه آمدی» که خیلی بر تلفظ صحیح نام
خانوادگی اش تعصب دارد و اگر کسی حرف « میم» نام
خانوادگیش را با فتحه بخواند اخمی شیرین تمام
صورتش را پر می کند و می گوید آمِدی بخوانید لطفا
و آرامتر توضیح می دهد که آمِد نام منطقه ای در
ترکیه است .
معصومه را که همه نامش را شکسته تلفظ می کنند
دبیر سرویس علمی مجله است و مسئول سایت توانا و
صد البته که شاعر توانایی است .
باور نمی کنید ترجمه کتاب اسرار ماندگاری عشق از جان
گری را بخوانید که مسی مهربان ما ترجمه کرده
است.
**************
سالمت باشید
«نفیسه قدوسی» همیشه لبخند می زند و مانند
نامش از انسان های نفیس روزگار است.
آیا شما قبول دارید که افرادی که در حوزه سالمت

کار می کنند و حتی خبرنگارانی که دراین حوزه می
نویسند دچار نوعی وسواس و تکرار واژه مواظب
سالمتی ات باش می شوند ؟
او دبیر سرویس سالمت مجله است و شما نمی توانید
در حضور او با دست های نشسته میوه یا غذا بخورید
یعنی می توانید اما اگر بتوانید از معرض نگاه های
منتقد او فرار کنید .
نفیسه تواناست و عالوه بر پیک توانا در مجله مهیار
هم می نویسد .
************
بابایی که نباشد یک جای کار می لنگد....
وقتی نباشد و مثال در همین سفر اخیر زیارتی کربال
تازه می فهمی که کسی نمی تواند جایش را در
مجموعه تحریریه مجله پر کند.
مانند همین شماره که مانده بودیم ستون تازه وارد که
خودش طراحی کرده را چگونه بنویسیم؟؟
«رقیه بابایی» خبرنگار و دوست خوبی است و این را
می توان از تعداد صفحاتی که در مجله دارد و برای
چند مجله و روزنامه هم می نویسد فهمید .
قدرت و شجاعت پیگیری خبر ها توسط بابایی
را زمانی بهتر متوجه می شوید که یکی از روسای
بهزیستی و یا مدیر روابط عمومی بهزیستی های
شهرستان ها باشید و خبری را اعالم کرده باشید که
کمی مبهم ونا مفهوم باشد!!!
تعداد تماس های او به مسئوالن نشان دهنده این
مدعاست .او مدیر عامل یک تعاونی مسکن معلوالن
هم هست....
همین ....
*********
چرا اینترنت نداریم !!!!!!!
مسئول امور فنی مجله که باشی باید خودت را
آماده کنی که همه سرت غر بزنند و برای هر کمبودی
استیضاحت کنند .
« پری چگینی» هم از این قاعده مستثنی نیست و امان
از روزی که اینترنت کانون قطع باشد همه نگاه ها
پری را نشانه می روند و اگر تازه واردی از راه برسد
فکر می کند که طفلک مسئول کل اینترنت کشور است
و قطعی اینترنت همه ایران زیر سر اوست!!!!!!!!
چگینی دانشجوست و حسابداری می خواند دلسوز
معلوالن است و بسیار منظم اما نمی داند در جواب این
سوال همیشگی چه بگوید  :چرا اینترنت نداریم ؟؟
*******
دختری با توانایی های خاص
نام «مریم ایوبی» را که بیاوری سمت اش هم خود به
خود در ادامه اسمش می آید و باید بنویسی و بخوانی که:
مریم ایوبی مدیر روابط عمومی پیک توانا ...
همه آنهایی که مریم را می شناسند می دانند که او
یکی از تواناترین بچه های کانون است و کسی نمی
تواند در مقابل خواسته های به حق و گرفتن امکانات و
امتیازاتی که حق کانون است ایستادگی کند .
مدعای حرف ما نمایشگاه مطبوعات هر سال که در
مصلی تهران بر پا می شود اگر مسیرتان به نمایشگاه
بیفتد متوجه می شوید یکی از دالیلی که هر سال
غرفه پیک توانا برترین می شود وجود مریم ایوبی است.
*************
اینترنت با طعم زندگی
سعی نکنید شما به هیچ قیمتی نمی توانید مدیر
امور فرهنگی کانون را از پای اینترنت بلند کنید .
«محمد حسن هادی» علوم اجتماعی خوانده و استاد
ارائه طرح است  .از انصاف هم نگذریم طرح های
خوبی ارائه می کند اما باید زمان اجرایی شدن طرح
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را هم تعریف کند .
هادی پسری زیبا و با هوش به نام سروش دارد فقط
خدا کند از بس که پدر را نمی بیند عمو صدایش
نکند.....
************
من کریمی هستم نه خانم توانا !!!
از شیطنت ها و بازیگوشی های « مرضیه کریمی»
هر چه بگوییم کم است و چه خوب است دختری که
مدیر روابط عمومی کانون است و همیشه خدا صفحه
چراغ روشن را دیر می دهد و استرس را به جان
مان هدیه می کند این همه انرژی دارد .
باور کنید یا نه در بیشتر مراسم و جشن هایی که
کانون برگزار می کند نام «مرضیه کریمی» مساوی
می شود با « خانم توانا» حتی خیلی ها او را خانم توانا
صدا می کنند و ما هنوز نفهمیدیم که حرف های
واژه « کریمی» و «توانا» چه اشتراکی با هم دارند ؟؟!!
**********
دستش به نوشتن آشناست
از « مرتضی رویتوند» نوشتن آسان نیست  .از اصرارش
بر ُکرد بودن و تلفظ کامل نام خانوادگیش که رویتوند
غیاثوند هستم که بگذریم نویسنده بزرگی است.
او که در شورای سردبیری پیک توانا کار می کند
امسال در یک حرکت زیبا توانست مقام سوم جشنواره
مطبوعات را از آن خود کند و کلی پول به جیب بزند!
اگر قول بدهید یواشکی بخوانید بگویم که برای
خودش برنامه هایی دارد! کسی چه می داند شاید دارد
برای برنده شدن در جشنواره سال بعد تالش می
کند!!!
مرتضی مصداق کامل یک مرد تواناست او در حال
حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات است و باور
کنید کمتر کسی می تواند پشت این میز و نمیکت
دانشگاه بنشیند .....
کتاب «بی حوصلگی» او مدتی است که دست به
دست می چرخد و داستانک هایش معروفیتی به هم
زده اند برای خودش البته خودش نمی داند که این
همه معروف شده شما هم به او نگویید ....

(قبل از آنکه بدانم در موردم چه نوشته
است برایش مینویسم)
نوشتن از آدمهای خوب سخت است.
خیلی بیشتر از نوشتن در مورد آدمهای
بد .زهره حاجیان؟ یکی از دلیل هایی
است که خداوند به زمینی ها لبخند
میزند.
مهر می بخشد بی دلیل .رنگش آبی آبی
است
یا مهر می ورزد یا می نویسد .وقتی مهر
می ورزد بر دفتر آسمان مهر را می
نویسد و وقتی می نویسد جز مهر نمی
نویسد.
هر وقت با او تماس بگیری یا می نویسد
یا سر گزارش است.
باور کنید آدمی مهرباتر از او نیست.
چسبیده است به آسمان.
وقتی او را ببینی در عرض چند دقیقه
متوجه می شوی که خیلی بهتر از آن
است که من گفتم.
زهره حاجیان همیشه باش!

مرتضی رویتوند

44

از نشانه توکل این است که
از کسی جز خدا نترسی .
فروردین و اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و 40
امام -صادق (ع)
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ورزش های
استخری برای
کودکان معلول
شنیده اید که می گویند آب قدرت شفا بخشی دارد
و برای درمان یا تسکین بسیاری از دردها مفید است؟
نرمش کردن و انجام حرکت های ورزشی در آب
استخر از دیرباز مورد توجه پزشکان قرار داشته و
یکی از بهترین ورزش ها برای انواع معلولیت ها ورزش
های آبی است.
ورزش کردن درون آب استخر می تواند ماهیچه های
کودکان معلول را قوی کند همچنین برای افرادی که
از ناهنجاری های جسمی رنج می برند و درد مفصلی
دارند نیز مفید است.
ورزش های آبی همچنین می توانند سالمت روانی
کودکان معلول را بهبود بخشیده و به کودکان دارای
محدودیت های حرکتی کمک کند تا عالوه بر ساختن
عضالتی قوی بر استرس و اضطراب اجتماعی خود
غلبه کنند.
بهتر است بنا بر نوع و میزان معلولیت کودک برنامه
ورزشی او تنظیم شود و از همه بچه ها تا زمانی که
در استخر تمرین می کنند ،مراقبت ویژه به عمل آید.
فعالیت های قلبی و عروقی
کودکان دارای محدویت های حرکتی به نرمش هایی
نیاز دارند که فعالیت های قلبی و عروقی آن ها را
تنظیم کند اساس ورزش استخری برای سالمت قلب،
پیاده روی در آب یا شنا کردن است که بسته به
قدرت و توانایی کنترل نیم تنه پایینی در کودکتان
می توانید از زیر بغل یا آرنج او گرفته و او را حمایت
کنید تا بتواند در قسمت عمیق آب پاهایش را تکان
داده و یا در قسمت کم عمق راه برود.
اگر قسمت پایینی بدن کودکتان محدودیت حرکتی
دارد از کمرش بگیرید و او را به موازات کف استخر
نگه دارید تا او از بازوانش در شناکردن استفاده کند.
ورزش های توانبخشی
آب درمانی شاخه ای از توانبخشی است که برای
کودکان دارای آسیب های نخاعی و افرادی که در
راه رفتن مشکل دارند بسیار مفید است.
استفاده از تردمیل مخصوصا در زیر آب جریان
خون را در ماهیچه ها افزایش داده و کودکانی که از

تردمیل های آبی استفاده می کنند در راه رفتن برای
مدت طوالنی توانایی بیشتری دارند و تاثیر توانبخشی
بر آنها افزایش می یابد .هر چقدر قدرت بدنی کودک
شما باالتر باشد مدت زمانی که می تواند روی تردمیل
حرکت کند افزایش می یابد.
ورزش های قدرتی
کودکان معلول به اندامی قوی برای انجام فعالیت های
فیزیکی نیاز دارند اما توانایی آنها برای انجام ورزش های
معمولی محدود است و ورزش کردن در آب می تواند
مقاومت طبیعی بدن را افزایش دهد.
برای نرمش دادن قسمت باالیی بدن و بازوهای کودک
معلول باید روی پله های استخر نشسته و کمر و گردن
خود را به طرفین بچرخاند .به منظور قوی ساختن
قسمت پایینی بدن ،کودک می تواند به پلکان درون
استخر تکیه داده و پاهایش را در آب رها سازد تا به بی
وزنی رسیده و روی آب شناور شود.
تعادل و کنترل
تمرینات تعادل داشتن در استخر کمک می کند تا

کودکان معلول کنترل گروه های ماهیچه ایشان را
به دست گیرند و بر روی فعالیت منحصر به فردی
تمرکز کنند.
اساس تمرینات تعادل در آب مانند انجام آن در
روی زمین است یا مانند ایستادن روی یک پا با این
تفاوت که در ورزش های زمینی کودک ممکن است
بیافتد و به خودش آسیب بزند.
شناور شدن درون آب ممکن است تمرین ساده ای
به نظر آید ولی از اهمیت فراوانی برخوردار است زیرا
توازن را بین اندام ها بر قرار ساخته و موتور کنترل
بدن را به راه می اندازد و به کودک شما کمک می
کند با آسودگی خاطر خودش را به جریان آب سپرده
و در زمان های پریشانی آرام شود.
شناور شدن روی پشت ممکن است ابتدا فرزندتان
را به وحشت بیاندازد ولی با حمایت شما از وی
و راهنمایی اش در محوطه ی استخر اضطراب او
کاهش یافته و کارها آسان تر خواهد شد؛ تا زمانی
که او بدون حضور شما در آب قادر به شناور شدن
باشد.
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وقتی که با من تماس گرفته شد تا درخصوص دوران بارداري خود بنويسم برايم
خيلي عجيب بود چون بچه ها كه بزرگ مي شوند همه مادران دوره بارداري و
مشقات آن را به دست فراموشي مي سپارند و هر از چندگاهي كه موضوع آن
مطرح مي شود كم كم به ياد آن روزها ساعتها و دقايق سخت بارداري مي افتند.
براي هر مادري دوره بارداري در عين شيرين بودن پراز استرس و نگراني است
چيزي كه بيشتر از همه چيز به او توانايي تحمل مي دهد اميدوار بودن به لطف و
مهرباني خداست البته شايد براي ما معلوالن مسئله نگران كننده تر باشد.
فرزند اولم را كه باردار شدم پس از مراجعه به دكتر متوجه شدم كه حتم ًا بايد
سزارين شوم (گويا همه معلوالن جسمي – حركتي به دلیل مشكالت لگني نمي
توانند طبيعي زايمان كنند ) البته در حال حاضر خيلي از افراد سالم نيز تمايل
زيادي به سزارين دارند و يا اينكه متاسفانه ديگر توانايي زايمان طبيعي در خيلي
از افراد سالم نيز ديده نمي شود.
با اين حال دوره سخت بارداري من شروع شد و پس از گذراندن  4-5ماه با
افزايش وزن و شروع كمردردهاي شديد درهنگام برخاستن از خواب مواجه شدم
و ديگر قادر به پوشيدن بريس نبودم و حتم ًا مي بايست براي داشتن تعادل در
راه رفتن و تحمل وزن از دو عصا استفاده مي كردم .
مشكالت كارمندي هم مضاعف بود چرا كه مجبور بودم با اين وضع  7ساعت در
محيط كار حاضر باشم و کار کنم ولي تصور ديدن چهره فرزندم و رفع نگراني
هايي كه معموالً خانواده ها در مورد ما معلوالن دارند  -من و همسرم هر دو
معلول هستيم همسرم بسیار شدید و من شدید – و نگراني از اينكه بچه سالم
است يا نه ما را بیشتر عذاب مي داد .
 9ماه گذشت و فرزند اولم به لطف خدا سالم به دنيا آمد .پس از گذشت كمتر
از  2سال فرزند دوم را باردار شدم اين زمان نگراني هاي خانواده ها بيشتر شده
بود چرا كه با وجود معلوليت من و همسرم چگونه مي توانستيم از دو فرزند
مراقبت کنیم ؟
البته در دوره بارداري فرزند دومم تا  5ماه فرزند اولم را تا سن دو سالگي
عليرغم حرف های ضد و نقيض كه در دوره بارداري نبايد شيرداده شود به
فرموده قرآن عمل كردم و  2سال كامل به فرزند اولم شير دادم و خدا را شكر که
از بهره هوشي خوبي برخوردار است.
در مورد مشكالت بعد از بارداري نيز موارد بسيار است چرا كه همراه داشتن دو
عصا  ،شستشوي بچه و وسايل اش و تعويض پوشك و از همه مهمتر شاغل بودن
كار را خيلي سخت مي كرد و محدوديت هاي بسياري را برايم بوجود می آورد
ولي باعنايت خدا و با صبر و بردباري و تحمل سختي ها اين دوران نيز سپري شد .
حاال از آن زمان بيش از  11سال گذشته است و پسر بزرگم  11ساله و پسر كوچكم
 9ساله اند هر چند معتقدم که فرزندان هر چه بچه بزرگتر مي شوند مشكالت
شان نيز با خودشان بزرگ مي شود ولي لذت داشتن فرزند سالم و صالح آرزوي
هر پدر و مادري است مخصوص ًا ما معلوالن .

بزرگترین ترس در زندگی مرگ و
بزرگترین تفریح کار است.
علی (ع)
سال چهارم  -شماره  39و  - 40امام
اردیبهشت 1391
فروردین و

فاطمه داريوش
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خیلی کم اتفاق می افتد که از سکوت خود
پشیمان و از زیاد گفتن خود افسوس نخوری
1391
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البرویر
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بعد از ظهر یکی از روزهای سرد ماه ژانویه زلزله ای  7ریشتری پسر جوانی را زیر آوار خانه عمویش
دفن کرد .بعد از چهار روز او را نجات دادند و در کمال ناباوری زنده از زیر خروارها خاک بیرون
کشیدند.
ولی آنچه زلزله هائیتی از مانوئل جوان گرفت دیگر قابل جبران نبود.
وی دست چپش را برای همیشه از دست داده بود.
مانوئل الدوکر به گروهی از مردم هائیتی پیوست که بر اثر این بالی طبیعی ،عضوی از بدن خود را از
دست داده اند .او با آنکه آینده ای نا معلوم پیش رو دارد ولی با انرژی فراوان سعی می کند تا با این
مسئله کنار بیاید یکی از بهترین روش ها برای کنار آمدن با مشکالت ناشی از معلولیت ،ورزش کردن،
خصوصا ورزش فوتبال است .با آنکه شاید خیلی سخت به نظر بیاید ولی جوانان هائیتی با انرژی وصف
ناشدنی می توانند ،فوتبال بازی کنند و با کمک یک عصا به دنبال توپ بدوند و حریفان را پشت سر
بگذارند.

ترجمه  :نفیسه قدوسی

48
معرفی معلولیتها

انحراف
چشم یا
لوچى
استرابیسم چیست؟
استرابیسم نوعی مشكل چشمی است كه
در آن چشمها وضعیت ناهمگونی نسبت
به یكدیگر داشته و نگاه آنها به جهات
مختلف است این ناهمگونی ممكن است
واضح بوده و یا آنكه بعضی اوقات وجود
داشته باشد در حالی كه یك چشم
مستقیماً به سمت جلو نگاه میكند
چشم دیگر به سمت داخل ،خارج ،باال
و یا پایین چرخیده است.
ممکن است چشم چرخیده بعضی اوقات
به وضعیت اصلی و مستقیم برگشته و
برعكس چشم مستقیم از موقعیت خود
خارج میشود.
استرابیسم در میان گروه سنی اطفال
مشكل شایعی بوده و در میان حدود
 4درصد از كودكان دیده میشود ولی
ممكن است زمان بروز آن در سنین
باالتر نیز وجود داشته باشد.
شیوع آن در پسر و دختر به یك نسبت
بوده و گاهی سابقه فامیلی دارد البته
بعضی از مبتالیان سابقه چنین مشكلی
را در فامیل خود ذكر نمیكنند.
بینایی و مغز
با یك دید دو چشمی طبیعی هر دو
چشم به یك نقطه نگاه میكنند بخش
بینایی مغز ،دو تصویر رسیده را به صورت
یك تصویر سه بعدی تركیب میكند اما
وقتی به علت استرابیسم یكی از چشمها
از موقعیت خود خارج میشود دو تصویر
متفاوت به مغز ارسال می شود .
در یك كودك خردسال مغز یاد میگیرد
كه تصویر چشم منحرف شده را نادیده
گرفته و تنها تصویر چشم مستقیم یا
چشم با دید بهتر را بپذیرد.
این امر باعث از بین رفتن درك عمق
و دید دوچشمی میشود افراد بالغ كه
دچار استرابیسم میشوند اغلب بدان
علت كه مغز توانایی پذیرش یا دریافت
تصویر هر دو چشم را پیدا كرده است،

مومن از کوه سخت تر است ،از کوه کم می شود
اما از دین مومن چیزی کاسته نمی شود.
اردیبهشت 1391
فروردین و
باقر (ع)
سال چهارم  -شماره  39و  - 40امام

44

دوبینی پیدا میكنند.
در این حالت مغز قادر به حذف تصویر
چشم منحرف نخواهد بود ولی متأسفانه
در كودكان این اتفاق یعنی حذف تصویر
چشم منحرف به سرعت رخ میدهد.
علل و عالیم استرابیسم
بر دیواره خارجی هر چشمی  6عضله
چسبیده است كه مسئولیت كنترل
حركات چشم را به عهده دارند.
در هر چشم دو عضله چشم را به سمت
راست یا چپ میبرند 4عضله دیگر
مسئولیت حركت چشم به سمت باال و
پایین و یا كنترل حركات مورب چشم را
به عهده دارند.
برای تمركز هر دو چشم به روی یك
نشانه مشخص الزم است تمامی عضالت
چشم با یكدیگر و با عضالت همكار
چشم مقابل هماهنگ باشند هر علتی
كه در این هماهنگی اختالل ایجاد
كند میتواند منجر به استرابیسم شود
نقش كنترلی مغز نیز بر عضالت چشم
از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین
كودكان مبتال به مشکالت مغزی از
قبیل فلج مغزی ،عقب افتادگی مغزی،
هیدروسفالی و تومورهای مغزی اغلب
دچار استرابیسم میشوند هر عاملی كه
منجر به كاهش بینایی شود مانند عیب
انكساری ،آب مروارید ،صدمات چشمی و
 ...میتواند عاملی برای استرابیسم باشد.
اصلیترین عالمت استرابیسم در واقع
چشمی است كه در جای خود قرار ندارد.
تشخیص
الزم است هر كودكی در طی دوره
شیرخواری یا سنین قبل از مدرسه
توسط پزشك خانواده متخصص اطفال
یا چشمپزشك معاینه و مشكالت
احتمالی او تشخیص داده شود.
این موضوع به ویژه در مواردی كه عضو
دیگری از خانواده مبتال به استرابیسم
یا آمبلیوپی است اهمیت بیشتری پیدا
میكند.
در شیرخواران اغلب درك اختالف بین
انحراف ظاهری دو چشم از استرابیسم
واقعی مشكل است در كودكان كم سن
و سال بینی پهن وعریض وچین پوستی
قسمت داخلی پلك سبب میشود كه در
نگاه به چپ و راست چشمها مخفی شده
و بدین ترتیب منحرف به نظر برسند.
این ظاهر استرابیسمی به تدریج و با
رشد كودك بهبود مییابد و حال آنكه
استرابیسم واقعی ارتباطی با رشد كودك
ندارد و در این میان چشمپزشك به
خوبی قادر به تمایز بین استرابیسم
واقعی و كاذب است.

درمان
اهداف درمان استرابیسم حفظ دید،
مستقیم كردن چشمها و باز گرداندن
دید دو چشمی است و با توجه به
علت استرابیسم ممكن است درمان به
صورت تجویز عینك ،برداشتن كاتاراكت
یا اصالح سایر علل زمینهای ایجاد
انحراف و یا تغییر دادن موقعیت عضالت
نامتعادل چشم باشد.
بعد از انجام یك معاینه كامل چشمی
شامل مطالعه دقیق قسمتهای داخلی،
چشمپزشك درمان مناسب اپتیكی ،طبی
یا جراحی را انتخاب خواهد کرد و اغلب
بستن چشم بهتر برای تقویت بینایی
چشم آمبلیوپیك نیز ضروری خواهد بود.
اگر آمبلیوپی در همان سالهای نخست
زندگی تشخیص داده شود درمان آن
اغلب موفقیتآمیز خواهد بود ولی در
صورتی كه درمان آن به تأخیر بیفتد
آمبلیوپی یا آفت دید وضعیتی دائمی
پیدا خواهد كرد قاعدتاً هر قدر آمبلیوپی
زودتر درمان شود فرد دید بهتری
خواهد داشت.
جراحی استرابیسم
هیچگاه و در جریان هیچ نوع عمل
جراحی كره چشم از محل خود خارج
نمیشود.
جراحی استرابیسم در واقع ایجاد برشی
كوچك در بافت پوشاننده چشم است
كه به چشمپزشك امكان میدهد تا به
عضالت زیرین این بافت دسترسی پیدا
كند.
اینكه كدام عضالت تحت عمل جراحی
قرار بگیرند بستگی به جهت چرخش

چشم دارد گاهی اوقات الزم است هر دو
چشم تحت عمل جراحی قرار گیرد.
برای عمل جراحی استرابیسم در اطفال
بیهوشی ضرورت دارد ولی جراحی
بزرگساالن با بیحسی موضعی نیز
امكانپذیر و بهبودی سریع است و
فرد اغلب ظرف چند روز به فعالیتهای
طبیعیاش برمیگردد و بعد از جراحی
گاهی استفاده از عینك یا منشور نیز
ضرورت پیدا میكند.
گاهی اوقات ممكن است اصالح انجام
شده بیشتر یا كمتر از مقدار موردنظر
باشد كه در آن صورت انجام عملی دیگر
ضروری خواهد بود .
توصیه میشود جراحی اصالحی
استرابیسم هر چه سریعتر صورت
گیرد زیرا شیرخوار به محض اینكه
چشمهایش مستقیم شد امكان دید
طبیعی و دید دوچشمی را پیدا خواهد
كرد .از طرف دیگر لوچی چشم میتواند
بر اعتماد به نفس كودك نیز نقشی منفی
داشته باشد.
مانند هر عمل جراحی ،جراحی بر روی
عضالت چشم نیز با خطراتی همراه است.
این خطرات شامل عفونت ،خونریزی و
دیگر عوارض نادری است كه میتواند
به از دست دادن دید بیانجامد با این
حال جراحی استرابیسم معموالً درمانی
بیخطر و مؤثر است و در عین حال
هیچگاه جای عینك و یا آمبلیوپ
درمانی را نمیگیرد.
برگرفته از مقاله دكتر حسین آذری
ماهنامه شاهد جوان
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بار خدایا! چه دارد آنکه تو را ندارد؟
و چه ندارد آنکه تو را دارد؟
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و اردیبهشت 1391
امام حسین (ع)

پـروتـزهــای چـشم
جدی
از دست دادن چشم اتّفاقی ناخوشایند است که اغلب در پی یک جراحت ّ
یا بیماری رخ می دهد.
بنابر گزارش آکادمی چشم پزشکی آمریکا ساالنه حدود  18هزار نفر آمریکایی
دچار چنین ضایعه ای می شوند و این نوع از ضایعات به میزان زیادی توانایی
انطباق فرد نابینا با محیط او را تحت تأثیر قرار داده و می تواند از دو جنبه جسمی
و روانی فرد را دچار ناراحتی کند.

چشم مصنوعى امید تازه نابینایان

در چنین شرایطی ساخت یک پروتز چشم که بتواند تا حد زیادی زیبایی و ظاهر
چشم اصلی را داشته باشد می تواند استرس های ناشی از نازیبایی و عدم توازن
را در چهره بیمار که ناشی از افتادن پلک به سمت پایین است کاهش داده و تا
اندازه ای از لحاظ روانی التیام بخش باشد.
پروتزهر گونه جسم یا وسیله ای است که جانشین عضو از دست رفته شده و تمام
یا بخشی از کارکردهای از دست رفته را به فرد بازمی گرداند.
ا ّولین فردی که از پروتز برای جایگزینی چشم استفاده کرد یک جراح فرانسوی به
نام « آمبروز پیر» بود که نامش در تاریخ پزشکی به ثبت رسیده است.
امروزه فناری انسانی هنوز به درجه ای از پیشرفت نرسیده است که یک پروتز
چشم بتواند نقص بینایی را کام ً
ال مرتفع کند و چنین امری تنها در پروژه های
تحقیقاتی مطرح شده برای مثال اخیرا پروتزهایی طراحی شده اند که
می توانند نور محیط را تجزیه و تحلیل کرده و آن را به صورت سیگنال به عصب
بینایی منتقل کنند تا حدی که به فرد امکان دیدن ببخشند.
پس می توان گفت که در حال حاضر عمده ترین نقش پروتزهای چشم ایجاد و
حفظ ظاهری طبیعی برای صورت است.
به طور کلی پروتز های چشم در دو گروه آماده یا سفارشی ساخته می شوند
این پروتزها از لحاظ ظاهر تا حد ّ زیادی به یک لنز تماسی خیلی بزرگ شبیه
اند و در وجوهی مانند صلبیه ،عنبیه ،عروق خونی و شکل کام ً
ال مانند یک چشم
طبیعی هستند.
پروتزهای چشم در دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:
پروتزهای اربیتال( :)Orbital Prosthesisاین نوع از پروتزهای چشم یک
جایگزین سیلیکونی مصنوعی برای حفره استخوانی صورت است که چشم و بخش
های مرتبط با آن نظیر پلک و ابرو نیز در آن قرار گرفته اند .این نوع پروتز در
حقیقت به منظور ترمیم بافت اربیت مورد استفاده قرار می گیرند.
پروتزهای آکوالر( :)Ocular Prosthesisاین نوع از پروتزها از جنس شیشه،
پالستیک و … بوده که بر روی ایمپلنت تعبیه شده ،در اربیت قرار گرفته،
جایگزین چشم تخلیه شده می شوند و به چشم ظاهری طبیعی می بخشند.
وحید راشدی (کارشناس ارشد توانبخشی)

پژوهشگران ژاپنی می گویند که
موفق به تولید اولین کره چشم
مصنوعی جهان از طریق رشد سلولی
شده اند به گفته آنها ،فرآیند تولید
کره چشم ممکن است به شیوه
های جدیدی به درمان مشکالت
چشم منجر شود .دانشمندان
دانشگاه توکیو با آزمایش هایی که
بر روی نوزاد قورباغه انجام دادند ،در
تالش بودند تا راه درمان نابینایی را
کشف کنند آنها سلولهایی از جنین
قورباغه جدا کردند و آنها را به نوزاد
قورباغه پیوند زدند.
ماکوتو آساشیما زیست شناس و
رهبر گروه پژوهشگران گفت که در
جریان این آزمایش  ،ابتدا یک سلول
در مایعی ویژه قرار داده شد و سپس
به نوزاد قورباغه ای که چشم چپش
درآمده بود ،پیوند زده شد .یک هفته
بعد ،محققان تایید کردند که حفره
چشم به اعصاب بینایی متصل شده
است و هیچ نشانه ای از دفع عضو
جدید دیده نشد .پروفسور آساشیما گفت که این روش ممکن است در مورد
انسان هم کاربرد داشته باشد که در این صورت  ،شیوه های جدیدی برای درمان
مشکالت بینایی  ،پایه گذاری خواهد شد دانشمندان دیگر ،هنوز اهمیت این
آزمایش را مورد ارزیابی قرار نداده اند.
منبع  :روزنامه جام جم
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غصه و اندوه بسیار پیری به بار می آورد .
کاظم (ع)
سال چهارم  -شماره  39و  - 40امام
اردیبهشت 1391
فروردین و

آیا از سالمت آب استخر ها مطمئن هستید؟
معموال در فصل گرم سال تمایل افراد برای استفاده از ورزش های آبی بیشتر می
شود و بیماری هایی که از طریق آب استخر منتقل می شود از بزرگترین مشکالتی
است که هر ساله گریبان عده ی زیادی از افراد را می گیرد .حقیقتی که باید اعتراف
کرد این است که نمی توان به کلر موجود در آب استخر اعتماد کرد راه های ساده
ای برای اجتناب از عفونت در استخر وجود دارد.
طبق گزارش اخیر مرکز کنترل بیماری امکان انتقال بیماری حتی در استخرهایی
که به خوبی نگهداری می شوند نیز وجود دارد با این حال امکان کنترل این نوع
بیماری ها که ممکن است از طریق حضور دراستخر و آب استخر منتقل شوند هم
امکان دارد بیماری هایی که ممکن است از این طریق منتقل شود  ،طیف وسیعی
دارد که شامل عفونت گوارشی ،پوست ،تنفسی ،چشم ،عصبی و زخم هستند اما
رایج ترین بیماری قابل انتقال از طریق این محل اسهال است .درست است که کلر
موجود در آب استخر می تواند اغلب عوامل عفونی را از بین ببرد ولی این مستلزم
گذر زمان است ،درست مثل آب نمک که خاصیت ضد میکربی آن در طول زمان
انجام می شود.
جمعیت های خاصی بیشتر از دیگران در معرض خطر عفونت های قابل انتقال در
آب استخر هستند .مثال بچه ها ،زنان باردار ،افرادی که دارای عضو پیوندی هستند،
افرادی که تحت شیمی درمانی اند و به خصوص افرادی که سیستم ایمنی آنها به
نوعی دچار اختالل و مشکل است.
مرکز کنترل بیماری ،بهترین روش در امان ماندن از بیماری های قابل انتقال از
طریق آب استخر را این گونه عنوان می کند :بهترین روش برای کاهش احتمال
شیوع بیماری های قابل انتقال از طریق آب استخر این است که به هیچ عنوان در
آب استخر ادرار و مدفوع نکنیم.
 -۱اگر مبتال به اسهال هستیم داخل آب استخر نرویم.
 -۲به هیچ عنوان آب استخر را نخوریم.
 -۳قبل از شنا کردن دوش بگیریم و بعد از توالت حتما دست های خود را بشوییم.
 -۴نیاز کودک خود را به دفع مرتب زیر نظر داشته و کنترل کنیم که ناخواسته در
آب ادرار و یا مدفوع نکند.
 -۵کودک خود را قبل از وارد شدن به آب استخر با آب و صابون بشوییم.

خواص سیب

مهمترین ماده معدنی موجود درآن ،پتاسیم است که آن را عنصرجوانی می
نامند و سبب نرم شدن جداره سرخرگ ها و پایین آمدن فشار خون می
شود .دافع سنگ کلیه و رافع سوء هاضمه شناخته شده و به واسطه داشتن
فیبرغذایی در رفعه اسهال خونی موثر است .سیب برای معالجه چاقی ،امراض
مفاصل ،نقرس و امراض ریوی مفید است .سیب سرخ خواص بیش ترو از جمله
توانایی دفع سموم بدن را داراست و به سبب قلیایی بودن ،اسید اوریک را
حل کرده و ترشحات غدد بزاق و معده را مساعد و متعادل می سازد.
سیب حاوی آب ،ویتامین  C،B،Aمواد معدنی از جمله پتاسیم ،اسیدهای
آمینه و...
خواص تقویت عمومی بدن ،رفع ناراحتی های عصبی ،درمان کننده اسهال،
تب ورم حاد ،بیماریهای پوستی ،تصلب شراین ،ترس واظطراب،گرفتگی صدا
و سرفه است .سیب یک مسواک طبیعی به شمار می رود که به ضد عفونی
و تقویت دندانهاکمک می کند پوست سیب تقریب ًا  5برابرخودش ویتامین
داشته و دم کرده آن در درمان رماتیسم و نقرس مفید است .آب سیب معده
اطفال را از سموم و میکروب پاک می کند .از دیگر خواص سیب می توان به
تاثیر آن در درمان سوء هاضمه ،رفع سنگ کلیه و صفرا ،درد مفاصل و سرما
خوردگی اشاره کرد.

گردآوری :زینب اکبری
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دست استاد خویش را ببوس  ،چون او هم
پدر است هم پرورنده خرد.
بزرگ1391
اردیبهشت
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و اُرد
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ماساژ این ماده از ریزش موی
شما جلوگیری می کند!
اگر شما هم به ریزش مو دچار هستید و نمی دانید چه راه حلی را انتخاب
کنید این ماده را به موهای خود زده و آنها را ماساژ دهید .با مصرف
موضعی کافئین میتوان با به کارگیری درست ترکیبات کافئین در انواع
داروهای موضعی و انواع شویندههای طبی همراه با ناقلین مناسب (که
بتوانند باعث انتقال این ترکیبات به ریشههای مو شوند) از ریزش موها
جلوگیری کرد.
یک متخصص پوست و مو معتقد است مصرف موضعی کافئین میتواند
با مهار عوامل اصلی ریزش مو یعنی هورمون «دی هیدروتسترون» و
«آنزیم فسفودی استراز» از ریزش موها جلوگیری کند چرا که تماس
موضعی کافئین با ریشههای مو میتواند با مهار اثرات مضر هورمون»
دی هیدروتسترون» از ریزش موها جلوگیری کند.

صدا دادن مفصل نشانه
بیماری خاصی است؟

متخصصان پوست و مو اعتقاد دارند در جوامع امروزی شایعترین
دلیل ریزش مو عامل هورمونی است که با نوعی گرایش ارثی از نسلی
به نسل دیگر قابل انتقال است و این نوع ریزش مو در مردها با شروع
سن بلوغ و در زنان با نزدیک شدن به سنین یائسگی پدید میآید و
نقش اصلی را در این میان فرم فعال هورمون تسترون به عهده دارد.
در بسیاری از موارد ریزش مو که به صورت ارثی بروز پیدا میکند ،به
علت وجود ژن ریزش مو ،نمیتوان کار خاصی برای افراد انجام داد اما
در مواردی که ریزش مو اکتسابی است وبه علت اختالالت هورمونی بروز
پیدا میکند ،میتوان با تنظیم هورمونهای مسبب بیماری و یا به صورت
موضعی مشکل را برطرف کرد.

به گفته یک متخصص ارتوپدی ،صدا دادن مفصل دالئل متعددی
دارد و الزام ًا نشانهی بیماری مشخصی نیست.
«دکتر مرتضی امیری» با بیان این که شایعترین علت صدا کردن
مفصل اصطکاک یک وتر بر روی وتر دیگر یا یک رباط است گفت:
«وقتی افراد هنوز جوان و در حال رشد هستند وترها ،رباط ها و
استخوانها به نسبتهای متفاوت رشد میکنند که این مسئله
سبب صدا دادن مفاصل بدن میشود و با باال رفتن سن و نازک
شدن غضروفهای اطراف مفاصل ،رباطها و وترهای مفاصل بر روی
هم برخورد کرده و صدا میکنند».
این متخصص ارتوپدی با بیان اینکه دالیل دیگری نیز برای صدای
مفاصل وجود دارد گفت« :زمانی که وترها و رباط ها درازتر از معمول
هستند مفصل بیش از حد حرکت میکند و صداها بیشتر میشود».
دکتر امیری اضافه کرد« :مفصل اغلب انسانها بهطور معمول در
دوران رشد نر م است و غیر از اصطکاک رباطها و وترها بر یکدیگر
تنها دلیل صدا دادن مفاصل پیدایش ناگهانی حبابهای نیتروژن
در بافتهای مفصل در هنگام حرکت است به طوری که تعدادی
دانههای ریز در مفصل قرار دارند».
دکتر امیری در ادامه در خصوص درمان های رایج صدا دادن مفصل
تصریح کرد« :در صورتی که مفصل به دلیل آسیبدیدن شروع به
صدا دادن کند ،پزشک با عکسبرداری از آن احتمال شکستگی
را بررسی میکند در غیر اینصورت ،الزم نیست فرد کار خاصی
انجام دهد».
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زندگی قشنگ ترین واژه انسان است.
آزمندیان
سال چهارم  -شماره  39و  - 40دکتر
فروردین و اردیبهشت 1391

تاکسی با درهای بسته
بعضی مسائل با هم نسبت عکس دارند .مثال
در یک روز بارانی وقتی نیاز بیشتری به
یک وسیله ی نقلیه داریم ،با آنکه ترافیک
سنگین است و تعداد زیادی ماشین در
خیابان ها هستند ولی تاکسی نایاب می
شود.
در شرایط عادی هم اتفاقات مشابهی می
افتد کمتر کسی است که دعوای رانندگان را
بر سر یک مسافر ندیده باشد .مسافر هم که
نمی داند سوار کدام تاکسی شود تا عدالت
را رعایت کرده و باعث خشم یکی از طرفین
دعوا نشود یا از خیر سوار شدن تاکسی می
گذرد یا با یک تاکسی دیگر می رود.
گاهی هم پیش می آید که یک مسافر باید
دقایقی طوالنی کنار خیابان منتظر تاکسی
بماند البته این انتظار به دلیل بارش باران
نیست بلکه دلیل مهمتری دارد دلیلی که در
یک کلمه آشنا خالصه می شود« :معلولیت»
برای تهیه این گزارش به سراغ چند راننده
تاکسی و خطی رفتیم واز آنها پرسیدیم
که آیا یک فرد معلول که در کنار خیابان
ایستاده و منتظر تاکسی است را سوار می
کنند یا خیر؟
اولین راننده که به قول خودش بعد از تعطیل
شدن از اداره مسافرکشی می کند گفت:
«در مسیری که من مسافرکشی می کنم
یک مطب توانبخشی قرار دارد برای همین
مسافر معلول زیاد به پستم می خورد برای
من فرقی نمی کند کمی سخت هست ولی
به ثوابش می ارزد اگر همراه نداشته باشند
باید پیاده شوم و ویلچرشان را در صندوق
عقب بگذارم موقع حساب کردن کرایه هم
نمی شود بیشتر ازشان گرفت».
راننده بعدی که مرد سالخورده ای بود و در
رانندگی تجربه ای چند ساله داشت ،با کمی
تردید در جواب سوال ما گفت« :سوار کردن
ناشنواها خیلی دردسر ساز است اولش که
به سختی می فهمم کجا می خواهند بروند
بعد هم که سوار می شوند نمی شود کمی
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از انصراف دادن از درس و دانشگاه این شغل
را برای خود انتخاب کرده تا در اجتماع باشد،
وی در پاسخ به سوال ما گفت« :خب بستگی به
شرایط دارد مثال اگر معلول عصایی یا ویلچری
باشد و صندوق عقب پر باشد و صندلی جلو
هم مسافر نشسته باشد ،برای خودش سخت
می شود و بهتر است با تاکسی بعدی برود ولی
اگر ماشین خالی باشد و عجله هم نداشته باشم
دربست در خدمتش خواهم بود».
از قدیم گفته اند برای آنکه بدانی مشکل از کجا
آب می خورد باید از دو طرف قضیه پرس و جو
کنی برای همین برآن شدیم که پای درد و دل
چند مسافر معلول که دلشان از راننده هایی که
سوارشان نکرده اند گرفته است بنشینیم.
عباس ناشنوا ،مریم عصایی ،علی ویلچری،
مهدی نابینا.
عباس« :بارها شده که راننده ای برای من چراغ
داده و سرعتش را کم کرده تا سوارم کند ولی
همین که خواستم منظورم را به او بفهمانم گازش
را گرفته و رفته برای همین بیشتر از اتوبوس
های خط واحد استفاده می کنم».

برایشان درد و دل کرد و از مشکالت گفت
ولی من هر وقت ناشنوا ببینم سوار می کنم
حتی اگر مسیرش به مسیری که مسافر دارم
نخورد باز هم سوارش می کنم».
جواب این دو راننده ما را به این فکر انداخت
که آیا کسی هم پیدا می شود که در پاسخ
سوال مارک و بدون رودربایستی بگوید
که معلوالن را سوار نمی کند؟ باالخره این
مسافرانی که در کنار خیابان منتظر راننده
ای هستند که شاید برای ثواب هم که شده
آنها را سوار کنند نمونه های روشنی هستند
که ثابت می کنند بعضی از راننده ها ازسوار
کردن یک فرد معلول استقبال نمی کنند.
سراغ یکی دیگر از راننده های خطی رفتیم
که جوانی امروزی بود و به گفته خودش بعد

مریم« :آن ها از ما می ترسند انگار ما از فضا
آمده ایم بعضی ها هم که نگه می دارند ،انگار از
روی ترحم است.
ما نیازی به این ترحم نداریم بعضی از راننده ها
هم هستند که با هدف اینکه دربست ببرند و پول
بیشتری بگیرند سوارمان می کنند من خودم
رانندگی می کنم یک هفته ماشینم تعمیرگاه
بود ،مجبور بودم با تاکسی بروم بدترین هفته
زندگی ام را تجربه کردم».
علی« :رانندگان در مورد من حق دارند اگر تنها
باشم جابه جا کردن ویلچرم کار سختی است اگر
ماشین هایی مخصوص حمل و نقل ما بود دیگر
چنین مشکالتی نداشتیم مناسب سازی باید در
همه جا رعایت شود مخصوصا در مورد ماشین ها
ولی وقتی با کسی همراه باشم هم این مشکل را
دارم معموال برای من خیلی سخت تاکسی گیر
می آید مخصوصا حاال که ماشین ها گاز سوز
شده اند و کپسول های گاز صندوق عقبشان را
پر کرده برای ما که از اتوبوس نمی توانیم استفاده
کنیم ،پیدا کردن تاکسی یک معضل است».
مهدی« :نمی دانم معموال چند تاکسی از کنارم
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توهین ها مانند سکۀ تقلبی اند .ما ناگزیریم آنها
را بشنویم ،ولی مجبور نیستیم قبولشان کنیم .
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و اردیبهشت 1391
رسورجن

می گذرند و سوارم نمی کنند دستم را باال می
برم و نشان می دهم که تاکسی می خواهم بیشتر
اوقات هم یک آشنا پیدا می شود و سوارم می
کند ولی فکر می کنم خانم های معلول مشکل
کمتری داشته باشند معموال تاکسی ها برای خانم
ها راحت تر توقف می کنند».
با تمام این پرسش و پاسخ ها هنوز جواب روشنی
برای سوالمان پیدا نکردیم که چرا برخی از
رانندگان تمایلی برای سوار کردن مسافر معلول
ندارند؟
بنابراین به سراغ یک روانشناس رفتیم تا ماجرا را
علمی تر دنبال کنیم .
محمدی ما را با یک پدیده اجتماعی مهم به نام
«اثر تماشاگران» آشنا کرد و گفت« :وقتی فردی
به کمک نیاز دارد و در مردم اطراف به او کمک
نکند می گویند این پدیده رخ داده است مخصوصا
اگر افراد زیادی پیرامون آن فرد حاضر باشند
میزان کمک کمتر خواهد شد».
وی با اشاره به اینکه سوار کردن یک فرد معلول
معموال این تصوررا در ذهن راننده ایجاد می کند
که این یک کار نیست بلکه کمکی است به آن فرد

گفت« :راننده به آن فرد معلول به عنوان یک
مسافر معمولی نگاه نمی کند و مسائل دیگری در
ذهنش نقش می بندد که باعث می شود احساس
کند سوار کردن یک معلول مساوی است با انجام
یک کار خیراما در بیشتر مواقع راننده خود را در
موقعیتی نمی بیند که بخواهد به آن فرد کمک
کند مخصوصا اگر در یک خیابان که ماشین های
زیادی در حرکت هستند قرار بگیرد این مسئله
باعث می شود هر راننده تصور کند راننده بعدی
این کار را خواهد کرد و اگر راننده جلویی مسافر
معلول را سوار نکند راننده پشتی هم نا خودآگاه
دلیلی برای سوار کردن آن فرد نمی بیند که
برای کمک کردن به آن فرد معلول توقف کند و
به تعبیری دچار رقیق شدن مسئولیت می شود
مخصوصا وقتی با خود فکر می کند که مدت زمانی
که باید برای سوارکردن یک فرد معلول صرف کند
موجب می شود مسافران زیادی را از دست بدهد».
محمدی تاکید کرد« :با چشم پوشی جمعی
رانندگان معموال مسافر معلول (نابینا و ویلچری)
برای پیدا کردن یک تاکسی به مشکل بر می
خورد ولی در مورد مسافر ناشنوا ،قضیه کمی فرق
می کند ناتوانی دو طرفه برای برقراری ارتباط با
یکدیگر از مسائلی است که به مشکالت
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بسیاری می انجامد یکی از معضالت جامعه امروز
ناتوانی در برقراری ارتباط و عدم درک یکدیگر
است وقتی یک ناشنوا بخواهد با یک راننده
تاکسی ارتباط بر قرار کند به دلیل وقت کمی که
راننده برای توقف می گذارد نمی تواند ارتباط
مفیدی برقرار کند و همین عدم ارتباط موجب
می شود راننده احساس مسئولیتی برای سوار
کردن آن مسافر نکند و ترس از مواجه شدن با
فردی را داشته باشد که نمی تواند با وی صحبت
کند».
او با اشاره به اینکه نیافتن تاکسی یکی از
مشکالت ساده و حتی پیش پا افتاده معلوالن
به حساب می آید گفت« :با این وجود تاثیر
مخرب آن بر روحیه این افراد می تواند مشکالت
بسیاری را برای آنها فراهم کند عدم پذیرش و
احساس تفاوت از نوع منفی آن می تواند اعتماد
به نفس معلوالن را تحت تاثیر قرار داده و در
آنها بی میلی به حضور در اجتماع را ایجاد کند
بنابراین تغییر در دیدگاه های هر دو گروه الزم
است».
 .....و در پایان :واقعا چه کسی مقصر است؟؟
بهتر نیست چشم خود را به تفاوت های ظاهری
افراد ببندیم و اندکی به افکارشان نگاه کنیم؟؟؟
نفیسه قدوسی
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خوش خویی ,دوستی می آورد.
صادق (ع)
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دکتر علیرضا مجیدی

آیا الزمه شغل شما سر و کله زدن با تعداد
وسیعی از ارباب رجوع و مردم است؟
آیا اتفاق افتاده که هنگام انجام کار با آدمهایی
غیرمنطقی برخورد کنید که اعصابتان را به هم
میریزند؟
آیا گاهی مجبورشده اید که در میهمانیها با یک
آشنا یا فامیل دیدار کنید که حرفهای عجیب و
غریبی میزند و بر پایه استداللی نیست؟
آیا شما هم جزو کسانی هستید که وقتی میبینید
کسی حرفهایش بر پایه استداللهای منطقی
نیست و به طرز غیرمنطقی و غیرعقالیی فکر
میکند و چیزهای بیربط را به هم مربوط میکند
جوش میآورید و در حالی که آدم صبور و آرامی
هستید به یک دیگ بخار تبدیل میشوید؟!
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم در زندگی خود به
صورت رو در رو یا از راه دور با چنین آدمهایی
سر و کار داریم و مجبور به تحملشان میشویم
و در قبال این افراد رویکردهای مختلفی انتخاب
میکنیم هر چند بسیاری از افراد یک رنج
مداوم را بابت تحمل این افراد تحمل میکنند.
اما آیا دانش روانشناسی میتواند مقداری از رنج
ما را کم کند؟
واقعیت این است که فهم و مدیریت این قبیل
آدمها یک مهارت و هنر است که در طی سالها
برخیها به تدریج و به صورت تجربی کسب
میکنند.
در حالی که در روانپزشکی و روانشناسی

معیارهای بالینی برای تشخیص اختالالت
شخصیتی مثل اختالل شخصیتی مرزی،
ضداجتماعی و خودشیفتگی وجود دارد در کمتر
منبع یا دوره آموزشی به ما آموزش داده میشود
که چطور میتوانیم در برخوردهای عادی روزانه
یا کاری با این افراد از ذهن و روان مان محافظت
کنیم به طوری که خدشهای به روحیه و عملکرد
حرفهایمان وارد نیاید.
دوست دارید بدانید آدمهای غیرمنطقی به چند
دسته تقسیم می شوند؟

 افرادی که نمیشود گفتگوی منطقی با آنهاداشت.
آنها استاد منحرف کردن موضوع گفتگو هستند
دست آخر هم به شما میگویند که خود شما
مشکل دارید و توانایی ارتباطی و بحث تان پایین
است!
 افرادی که برداشتهای اشتباه از حرفهای شمامیکنند.
 افرادی که به هیچ حد و مرزی احترام نمیگذارندو از راه رفتن روی اعصاب شما لذت میبرند.
 افرادی که هیچگاه خودشان را جای شمانمیگذارند و از زاویه دید شما به قضایا نگاه
نمیکنند .مثال وقتی در مورد مشکالت کاری و

مسئولیتهایتان با آنها صحبت میکنید یا در
مورد محدودیتهایتان میگویید ،هیچگاه شما را
درک نمیکنند.
 افرادی که به صورت زبانی یا احساسی از شماسوءاستفاده میکنند.
 افرادی که حقایق را دستکاریشده ابرازمیکنند و آنهایی که دروغگو هستند.
 افرادی که بعد از گفتگو با آنها همیشه متوجهجنبههای منفی زندگیتان یا ناکامیهایتان
میشوید و پس از اتمام صحبت با آنها ،افسرده
میشوید و حس بدی نسبت به خودتان پیدا
میکنید.
 افرادی که با سکوت ،نیشخند ،یک جملهکنایهآمیز یا با استداللهای غیرمنطقی ،دیوانهتان
میکنند.
 افرادی که ظاهر معصوم و پاکی به خود میگیرنداما همیشه به صورت مخفی نقشهها و مقاصدشان
را به آهستگی دنبال میکنند و به شما ضربه
میزنند.

در اینجا  ۶ترفند ساده برای مدیریت و برخورد با این
افراد را بیان می کنیم :

 -۱تا جایی که ممکن است ،کمتر با این افراد
برخورد داشته باشید :این راه حل البته پاک کردن
صورت مسئله است اما به شدت کارایی دارد! هیچ
وقت در مقابل این افراد پذیرای رنج نباشید کاری
برای خودتان بتراشید حتی با کمی بیادبی یا
بیاعتنایی سر صحبت را با دیگری باز کنید.
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بیشتر از هنرم به فضیلت مدیونم
چون هیچگاه مرا نا امید نکرد.
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 -۲حمله زیرکانه متقابل :اگر نمیتوانید
از شر شخص آزاردهنده راحت شوید و او
بیوقفه در حال حمله کردن به شماست
کاری کنید که حواسش پرت شود و به فکر
رود اشتباهآمیزترین کار در مقابل این افراد
این است که بخواهید با گزارههای منطقی
آنها را قانع کنید زرنگ باشید و مثال با
یادآوری یک خاطره ناخوشایند یا موفقیت
حرفهای رقیب اصلی او یا یادآوری اینکه
او میخواسته چه بشود و در عمل چیزی
نشده به کلی او را گیج کنید .البته باید
هنرمند باشید و این کار را با خونسردی و
در لفافه انجام بدهید ،طوری که حتی خود
شخص فکر کند شما به صورت تصادفی
موضوع را پیش کشیدهاید و منظوری
نداشتهاید.
 -۳بعضی از آدمها ذاتا بدذات نیستند اما
سیستم فکریشان قابل اصالح نیست پس
هنگام گفتگو با آنها میتوانید بحث را از
یک روال منطقی به یک روال احساسی

تبدیل کنید مثال وقتی نمیتوانید به
کارمند زیردست خودتان بفهمانید که از
یک کار پرهیز کند و او حاضر به قبول
اشتباه خودش نیست بگویید که او چقدر
آدم پاکنیتی است و اگر کاری که شما
میخواهید انجام ندهد رقبای کاری او به
سرعت از وی پیشی خواهند گرفت و در
آخر کار او و خانوادهاش متضرر خواهند
شد .در اینجا به جای اینکه به صورت
مستقیم اشتباه بودن کار و یا تضاد آن با
یک قانون مسلم کاری به کارمند زیردست
گوشزد شود به مالیمت عواقب کارش به
او نشان داده میشود .مهم نیست که او
منطق شما را قبول نمیکند ،مهم این است
که شما به هدف خودتان رسیدهاید.
 -۴زیاد و با حرارت صحبت نکنید ،انرژی
بیخود مصرف نکنید .کم و گزیده سخن
بگویید .این کار ضمن اینکه باعث میشود
انرژی شما حفظ شود باعث میشود به
شدت برای فرد غیرمنطقی جذابیت
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کمتری پیدا کنید و دیگر هدف او نباشید.
 -۵اشتباه نکنید! شما نمیتوانید با همه
تالش تان شخص غیرمنطقی را به جاده
منطق بیاورید ،شما نمیتوانید او را با زاویه
دید خود آشنا کنید پس آب در هاون
نکوبید و شیوه دیگری انتخاب کنید.
 -۶شخص مورد نظر را در جمع گیر
بیندازید! هنگام مکالمه دو نفره ،شخص
غیرمنطقی میتواند با استداللهای
غیرمنطقیاش به شدت شما را آزار دهد،
اما همین حرفهای غیرمنطقی در جمع
مبدل به نقطه ضعف او میشوند و وقتی
از هر سو شما مورد حمایت قرار بگیرید
و شخص غیرمنطقی مورد حمله و استهزاء
قرار بگیرد دیگر جرأت هدف قرار دادن
شما را پیدا نخواهد کرد.
مواردی که ذکر شد ابزار حمله و
دفاع مناسبی برای شما در مقابل افراد
غیرمنطقی است تجربه کاری چندسالهام
کارایی این موارد را تأیید میکنند.
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متاع خود را باز نكن مگر نزد كسي
كه طالب آن است
لقمان

كاشت حلزون شنوایی
پروتز حلزون شنوایی یك وسیله الكترونیكی است كه شنوائی نسبی برای افراد ناشنوا ایجاد می كند.
این وسیله توسط جراحی در گوش داخلی كاشته شده و توسط بخشی كه در خارج گوش
نصب می شود فعال می شود .
برخالف سمعك این وسیله صداها را شفاف تر یا بلندتر نمی كند و در عوض این وسیله
قسمت های آسیب دیده سیستم شنوائی را طی کرده و مستقیماً عصب شنوائی را
تحریك می كند و به بیمارانی كه آسیب شنوائی شدید دارند ،اجازه شنیدن اصوات
را می دهد.
شنوائی طبیعی چیست؟
گوش شما شامل سه قسمت است كه نقش حیاتی در شنیدن دارند:
گوش خارجی ،میانی و داخلی.
* شنوائی هدایتی :صدا از طریق مجرای گوش خارجی به پرده رسیده
و آن را مرتعش می كند .سه استخوانچه كوچك گوش میانی این ارتعاش
را از پرده گوش به حلزون گوش داخلی منتقل می كنند.
* شنوائی حسی – عصبی :وقتی سه استخوانچه حركت كنند
سبب حركت موج مایع در حلزون شده و این امواج مایع بیشتر از
16هزار سلول شنوائی ظریف ( سلول های مویی) را تحریك می كنند
همچنانكه این سلولهای مویی حركت می كنند ،یك جریان الكتریكی
در عصب شنوائی ایجاد می كنند.
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خوشبخت ترین فرد كسی است كه بیش از
همه سعی كند دیگران را خوشبخت سازد.
اشو زرتشت
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این جریان به سمت مغز حركت كرده و در آنجا به عنوان
صوت درك می شود.
چگونه در شنوائی اختالل ایجاد می شود؟
اگر در گوش خارجی یا میانی یا پرده گوش خود بیماری
یا انسداد داشته باشید شنوایی انتقالی ممكن است مختل
شود .درمان طبی یا جراحی احتماالً این حالت ها را
تصحیح می كند.
مشكل گوش داخلی سبب اختالل شنوائی حسی –
عصبی یا كری عصبی می شود .در اغلب این موارد،
سلول های مویی آسیب دیده اند و عملكرد ندارند.
اگرچه فیبرهای عصبی شنوایی ممكن است سالم باشند
و بتوانند پیام های عصبی را به مغز منتقل كنند چون
سلول های مژکدار شنوایی آسیب دیده اند این فیبرهای
عصبی پیامی را منتقل نمی کنند.
از آنجایی كه كاهش شنوائی حسی – عصبی شدید
توسط دارو تصحیح نمی شود این حالت تنها توسط
كاشت حلزون اصالح می شود.
پروتز حلزون شنوایی چگونه كار می كند؟
پروتز كاشت حلزون سلول های مژکدار شنوایی آسیب
دیده را میانبر می زند و صداهای محیط را به سیگنال
های الكتریكی تبدیل كرده و این سیگنال ها را به عصب
شنوائی منتقل می كند.
دستگاه كاشت حلزون شنوایی شامل قسمت های
زیر است:
یك وسیله الكترونیكی كوچك كه توسط جراحی در زیر
پوست پشت گوش گذاشته می شود.
یك پردازشگر گفتاری خارجی كه اغلب روی كمربند و یا
داخل جیب یا پشت گوش گذاشته می شود.
همچنین یك میكروفون به صورت یك هندپیس (hand
 ) pieceدر خارج بدن پشت گوش گذاشته می شود تا
اصوات را جذب كند.
پردازشگر گفتار ،صوت را به سیگنال های الكتریكی
مشخص ترجمه می كند .این «كد ها» از طریق یك سیم
نازك به هندپیس می رسند و از طریق پوست به صورت
امواج رادیویی به الكترود های كاشته شده در حلزون می
رسند .سیگنال های الكترودها ،فیبرهای عصب شنوائی
را تحریك كرده و اطالعات را به مغز جائی كه در آن
سیگنال ها به عنوان صدای معنی دار تفسیر می شود،
می رساند.
فواید كاشت حلزون
پروتز كاشت حلزون شنوایی فقط برای افرادی طراحی
شده كه تقریباً هیچ فایده ای از سمعك نمی برند آنها باید
 12ماهه یا مسن تر باشند .بعضی از متخصصان گوش و
حلق و بینی این جراحی را انجام می دهند.
پزشك عمومی می تواند شما را به یك كلینیك كاشت
برای ارزیابی ارجاع دهد .ارزیابی توسط یك تیم كاشت
(متخصص گوش و حلق و بینی ،شنوائی سنج ،گفتار
درمان و دیگران) انجام می شود ارزیابی های الزم
قبل از جراحی صورت می گیرد:
* ارزیابی (اتولوژیك) گوش :متخصص گوش و حلق و
بینی گوش میانی و داخلی را معاینه می كند تا مطمئن

شود عفونت فعال یا سایر ناهنجاری هایی كه مانع عمل
كاشت باشند وجود نداشته باشند.
* ارزیابی (ادیولوژیك) شنیداری :شنوایی سنج،
تست شنوائی وسیع انجام می دهد تا متوجه شود شما با
و بدون سمعك چقدر می شنوید.
* ارزیابی (رادیولوژیك) اشعه  :xرادیوگرافی
های خاص تهیه می شود كه اغلب شامل توموگرافی
كامپیوتری ( )CTو ( )MRIهستند تا استخوان گوش
داخلی شما را ارزیابی كنند.
* ارزیابی روانپزشكی :بعضی بیماران ممكن است به
ارزیابی روانپزشكی نیاز داشته باشند تا بررسی شود كه
می توانند با كاشت حلزون كنار بیایند.
* معاینه فیزیكی :متخصص گوش و حلق و بینی نیز
معاینه بالینی انجام می دهد تا مشكالت بالقوه ای كه
برای بیهوشی عمومی مورد نیاز جهت عمل كاشت وجود
دارد را كشف كند.
عمل جراحی کاشت پروتزحلزون
عمل جراحی كاشت تحت بیهوشی عمومی انجام شده
و حدود  2ساعت طول می كشد .بیمار بعد از جراحی
ممكن است برای یك یا چند شب در بیمارستان بستری
بماند.
آیا بعد از عمل مراقبت و آموزش الزم است؟
تیم کاشت حلزون یك ماه بعداز عمل جراحی ،پردازشگر،
میكروفون و انتقال دهنده سیگنال را در قسمت خارجی
گوش شما نصب می كنند و آنها را تنظیم می کنند .آنها
آموزش می دهند كه چگونه از سیستم مراقبت كنید و
چگونه از طریق پروتز كاشت ،صداها را بشنوید .بعضی از
افراد مدت زمان بیشتری برای تنظیم و آموزش نیاز دارند.
تیم کاشت حلزون ،احتماالً از شما خواهد خواست كه
برای بررسی های منظم و منطبق كردن مجدد پردازشگر

گفتار طبق نیاز ،به كلینیك مراجعه مجدد داشته باشید.
از كاشت چه انتظاراتی می توان داشت ؟
كاشت حلزون ،شنوائی طبیعی را بر نمی گرداند و فواید
آن از فردی به فرد دیگر متفاوت است اغلب استفاده
كنندگان متوجه می شوند كه كاشت حلزون به آنها كمك
می كند كه از طریق لب خوانی ارتباط بهتری برقرار كنند
و بیشتر از نیمی از آنان قادر به تشخیص كالم بدون
استفاده از بینایی هستند فاكتورهای متعددی وجود دارند
كه در میزان سودمندی كاشت حلزون دخیل هستند:
* چه مدتی بیمار ناشنوا بوده است؟
* تعداد فیبرهای عصبی باقیمانده
* انگیزه بیمار برای یادگیری شنوایی
تیم شما درباره میزان توقع و انتظاری كه از کاشت پروتز
حلزون شنوایی باید داشته باشید توضیح خواهد داد.
نباید فراموش کرد که کاشت حلزون برای همه مفید
نیست و عده زیادی نمی توانند از آن بهره ببرند.
هزینه های كاشت
هزینه كاشت بسیار بیشتر از سمعك است و هزینه كلی
یك كاشت شامل ارزیابی ،جراحی ،پروتز و بازتوانی در
آمریکا حدود 40هزار دالر و در ایران حدود  26میلیون
تومان است .در کشور ما شرکت های بیمه هزینه این
روش درمانی را پوشش نمی دهند.
دكتر علی محمد اصغری
متخصص گوش  ،حلق ،بینی و جراحی سر و گردن
فوق تخصص جراحی گوش و قاعده جمجمه
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عشق شبنمي است كه از آسمان به
غنچه قلب انسان مي نشيند.
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ترجمه :شیوا مقانلو

کارکرد بهتر و
عمر طوالنی تر مفاصل ران
کشف شگفت انگیز طراحی مواد خام
جدید توسط گروهی از مهندسان و
پزشکان بهانه ای برای ساخت ایمپلنت
های مفصل ران است زیرا نسبت به
استهالک معمول در اتصال های مفصلی
حساسیت کمتری دارند.
محققانی از دانشگاه «نورث وسترن»
مرکز پزشکی دانشگاه «راش شیکاگو»
و نیز دانشگاه «دایسبرگ – اسن»
در آلمان دریافته اند که کربن زغالی
اهمیت وافری در الیه لغزنده ای دارد
که در ایمپلنت های مفصل فلزی ران
تشکیل می شود این حالت لغزندگی
بیشتر شبیه فضای روغنی یک موتور
محترقه است تا یک اتصال مفصلی
طبیعی.
حداکثر عمر مواد خام مفاصل ران
مصنوعی از جمله فلزات و پلیمرها و
سرامیکها  10سال است و معموال بعد
از ده سال ضریب خطا به خصوص در
افراد جوان و فعال افزایش می یابد.
پزشکان امیدوار هستند این طول عمر
تا  30و حتی  50سال افزایش یابد در
بهترین شکل ،مفاصل ران مصنوعی باید
تا آخر عمر صاحبشان دوام بیاورند.
«مارکز» پروفسور علوم و مهندسی
مواد در دانشگاه «نورث وسترن» است.
«الرنس دی مارکز» رهبر تحقیقات
تجربی «نورث وسترن» می گوید:
«ایمپلنت های مفصل به مفصل می
توانند زندگی مردم را خیلی بهبود
بخشند ،گرچه این فناوری هنوز کامل
نیست اما حاال که کم کم متوجه نحوه
لغزندگی این مفصل ها در بدن شده ایم،
هدف خود را روی بهتر کردن این ابزار
متمرکز کرده ایم».
توانایی افزایش عمر ایمپلنت ها می
تواند هم به لحاظ قیمت و هم از نظر
کیفیت زندگی فواید بسیاری داشته
باشد.
ساالنه بیش از  450هزار آمریکایی که
اغلب آرتروزهای شدید دارند ،جراحی

تعویض مفصل ران انجام می دهند و
این تعداد رو به افزایش است هزاران نفر
نیز به خاطر محدودیت های ایمپلنت
های فعلی ،این جراحی سرنوشت ساز
را تا زمانی که پیرتر بشوند ،به تاخیر
می اندازند.
به گفته دکتر «جاشوا جی .جاکوبز»
جراحی تعویض مفصل ران در قرن
اخیر بیشترین پیشرفت را در درمان
آرتروزهای مزمن داشته است.
«سوزان جی .سوئیفت» پروفسور
جراحی ارتوپد نیز می گوید« :بیماران
زمانی پیش من می آیند که اکثرا ناتوان
شده اند و زندگی شان نامطبوع است و
برای کار یا بازی با نوه هایشان یا پیاده
روی در خیابان مشکل دارند ،هدف
یافته های ما ارتقا و بهبود عملکرد این
ایمپلنت های مفصل ران است و این
برایم خیلی مهیج است».
تحقیقات قبلی انجام شده توسط گروه
محققان نشان داده بود که در نتیجه
اصطکاک در اتصال های فلزی ،یک
الیه لغزنده تشکیل می شود .این الیه
به محض این که تشکیل می شود
اصطکاک ،استهالک و ساییدگی را
کاهش می دهد.
این الیه «الیه سایشی» نامیده می شود
و جایی است که لغزش انجام می شود
شبیه لغزش کفش اسکیت روی الیه
نازکی از آب (نه روی یخ) است.
اما محققان ،تا امروز ،نمی دانستند این
الیه چیست؟
این الیه هم روی سطح توپ و هم درون
حفره مفصلی تشکیل می شود .فرض بر
این است که «الیه سایشی» از پروتئین
یا چیزی شبیه آن در بدن تشکیل می
شود و به درون اتصال مفصلی نفوذ می
کند و به سطح ایمپلنت می چسبد.
این گروه به چند دلیل روی  7ایمپلنت
اصالح شده بیماران مطالعه کرد.
محققان برای بررسی «الیه سایشی»
تشکیل شده در قسمت های فلزی ،از

شماری ابزار تحلیلی ،مانند میکروسکوپ
های الکترونی و نوری استفاده کردند.
(یک میکروسکوپ الکترونی برای
نمایش مواد به جای نور از الکترون
استفاده می کند).
نمودار طیف انرژی الکترون ها که
روشی برای بررسی نحوه اتصال اتم
ها به یکدیگر است اثر انگشت مشهور
«کربن گرافیتی» را در این ماجرا آشکار
کرده است.
این مسئله درکنار سایر شواهد محققان
را به این نتیجه رساند که این الیه در
اصل از کربن گرافیتی ،یعنی یک روغن
جامد پابرجا و نه از پروتئین اتصاالت
طبیعی تشکیل شده است.
«مارکز» می گوید« :واقعا شگفت انگیز
بود لحظه ای که دریافتیم چه در دست
داریم ناگهان خیلی چیزها معنای خود
را به دست آوردند».
به گفته «جاکوبز» ایمپلنت های فلز-
به -فلز نسبت به سایر انواع ایمپلنت ها
مزایایی دارند :نسبت به ایمپلنت های
فلز -به -پلیمر ،بادوام ترند و می توانند
سرهای بزرگ تری برای استخوان های
ران بسازند که خطر جابجایی مفصل
ران (از شایع ترین دالیل جراحی های
زیاد) را کاهش می دهد.
همچنین ایمپلنت فلز -به -فلز تنها
گزینه موجود برای انجام بازسازی رویه
مفصل ران است :یک روشی جراحی

جایگزین و نگهدارنده استخوان ،به جای
تعویض کامل مفصل ران.
«فیشر» تاکید می کند« :کشف کربن
گرافیتی در ساختار مذکور عمال کمک
کرد بتوانیم کل سیستم را برای تولید
سطوح گرافیتی تغییر دهیم و در حال
حاضر هدف ما این است که کارایی این
ایمپلنت ها را ارتقا بخشیم».
«مارکز» اضافه می کند« :امروزه که
می توانیم آلیاژهای جدیدی برای
خودروهای مسابقه طراحی کنیم باید
بتوانیم مواد خام جدیدی برای ایمپلنت
های درون بدن انسان نیز طراحی
کنیم».
به گفته «جاکوبز» قدم بعدی بررسی
سطوح ایمپلنت های اصالح شده و
ربط دادن یافته های محققان درمورد
این الیه گرافیتی با دلیل جابه جایی و
حرکت سطوح فلزی است.
همچینین «مارکز» امیدوار است
دانشمندان دریابند چگونه خرده های
گرافیتی ایمپلنت ها بر سلول های
اطرافشان تاثیر می گذارند.
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عاقل آنچه را که میداند نمیگوید،
ولی آنچه را که میگوید میداند.
اردیبهشت 1391
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صندلی آناتومیک
پویایی بیشتر کاربران ویلچر
مهندسان شرکت «ا ِمپا» با همکاری شرکت «آر
گویینگ» موفق شدند صندلی ارگونومیکی برای
ویلچرهای الکتریکی طراحی کنند که کاربران را
به تحرک بیشتر تشویق میکند.
هدف از این کار باال بردن آزادی حرکت کاربران
ویلچر با شدت معلولیت مختلف است.
امروزه محیط های کار اداری طوری طراحی می
شوند که تا حد امکان راحتی و آسایش برای افراد
فراهم شود .با این وجود پس از ساعت ها خم
شدن روی میز کار بهتر است که کمی بایستید
پاهای خود را دراز و عضالت کمرتان را شل کنید.
گذراندن تمام روز در موقعیتی که عضالت تحت
فشار هستند ،بسیار خسته کننده است.
بدون شک کاربران ویلچر بیشتر با این مشکل
مواجه هستند آنها مجبورند زمان زیادی را در
یک حالت بگذارنند نتیجه این شرایط درد ،تغییر
شکل در اندام و زخم بستر خواهد بود.
«راجر هاچستریسر» مهندس و کار درمان و
بنیانگذار شرکت «آر گویینگ» تصمیم داشت به
بهبود این وضعیت کمک کند.
او نظریه ساخت بدنه صندلی جدید را برای
«برنارد ویس» مهندس «ا ِمپا» مطرح کرد که
«هاچستریسر» پیش از این با او و گروهش
همکاری موفقیتآمیزی داشت.
هدف از طراحی صندلی جدید بهبود ارگونومی
صندلی چرخدار و بنابراین کاهش هزینه های
اضافی درمان بود.
طی  18ماه« ،ا ِمپا» و «آر گویینگ» توسعه این
صندلی ابداعی را کامل کردند و نخستین نمونه
را در پروژه ای با پشتیبانی مالی کمیته فناوری
و نوآوری سوییس ساختند.
بدنه صندلی جدید یک پشتی مفصل دار
داشت که از دنده و اتصال های متحرک ساخته
و طوری طراحی شد که با شکل باالتنه کاربران
تطابق داشته باشد و با توجه به مدل هر
صندلی پشت صندلی را می توان تا  22درجه به
جلو و  40درجه به عقب خم کرد و نیز صندلی
قابلیت چرخش تا  30درجه در هر جهت افقی
را داراست .بنابراین کاربر ویلچر تشویق می
شود که موضع خود را مرتب تغییر دهد و بر
اساس آنچه اندازه گیری های تشک فشار روی
صندلی نشان داده است بدین وسیله موقعیت
نقاط فشار جا به جا شود.
ِ
حرکت
پژوهشگران پژوهشکده انرژی و
دانشگاه علوم کاربردی «برن» ،بخش محرکه
و دسته کنترلی را طراحی کردند تا کار درمان

ها بتوانند حرکت های پشتی صندلی را برنامه
ریزی کنند و بدین ترتیب چگونگی نشستن کاربر
ویلچر به خوبی تغییر می کند.
«ویس» توضیح می دهد« :با این حال هر وقت
کسی احساس ناراحتی کند می تواند به تنهایی
تنظیمات را تغییر دهد تا با نیازهایش منطبق
شود».
نکته مهم این است که پشتی با همان باتری 24
ولتی صندلی چرخدار کار می کند.
«ا ِمپا»« ،ا ِمپا» نخواهد بود اگر آزمایش عملی
کامل در یک طرح جدید و در این مورد ،در زمینه
های خودش ارایه ندهد.
کاربران آزمایشی با وزن های متفاوت ویلچر را
با صندلی جدید در مسیرهای شنی باال و پایین
سطوح شیبدار و روی سنگ جدول و جاده های
سنگفرش راندند.
یک سفر جاده ای در «تیکسی تاکسی» (خدمات

حمل و نقل ویژه افراد معلول) با پیچ و خم های
زیاد انجام شد تا بارهایی که روی پشتی قرار می
گیرند ارزیابی شوند.
همه آزمایش ها با رضایت کامل «هاچستریسر» و
«ویس» تکمیل شدند.
آزمایش های بالینی برای آینده نزدیک طراحی
شده اند .این آزمایش ها نشان خواهند داد که
آیا داده های اصالح فشار که در آزمایشگاه اندازه
گیری شده اند واقعا به بهبود آسایش و سالمت
کاربران ویلچر منجر خواهد شد و آیا این صندلی
جدید رضایت کامل کاربران را کسب خواهد کرد؟
ترجمه :سمیه جعفری
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وسعت دنياي هر کس به اندازه
وسعت انديشه اوست.
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معلوالن و اختراعات

«تمپل گرندین»
مخترع مبتال به

اوتیسم

«تمپل گرندین» متولد  29آگوست  1947یک دامپزشک آمریکایی و پروفسور
دانشگاه ایالت کلورادو ،نویسنده ای معروف و مشاور رفتار حیوانی در صنعت دام
است ».این زن دانشمند به عنوان شخص مبتال به اوتیسم (درخودماندگی)
حمایت از افراد اوتیسمی را دربرنامه های کاری خود قرار داده و مخترع دستگاه
«بغلم کن» است که برای افراد بسیار حساس طراحی شده است.
«گرندین» در بخش «قهرمانان» مجله «تایم» سال  2010جزو  100فرد تاثیرگذار
جهان شناخته شد.

زندگی گذشته و تحصیالت

«گرندین» در بوستون ماساچوست به دنیا آمد و پدر و مادرش «ریچارد گرندین»
و «اوستاسیا کاتلر» بودند.
در سال  1950مشخص شد که مبتال به اوتیسم است پس از تشخیص آسیب
مغزی در دو سالگی او را در یک کودکستان ویژه گذاشتند تا تحت نظر معلم های
خوب باشد.
مادر «گرندین» برای گفتار درمانی با دکتری صحبت کرد و یک پرستار کودک
استخدام کرد تا ساعاتی را با «گرندین» و خواهرش بازی های نوبتی کند.
«گرندین» در چهار سالگی توانست حرف بزند و صحبت کردن اش کم کم بهتر
شد.
او خود را به خاطر وجود مربیان حامی در مدرسه ابتدایی خوشبخت می دانست با
این حال معتقد است که دوره راهنمایی و دبیرستان بدترین دوران زندگیش بودند.
او یک کودک کند بود که هر کسی را به ستوه می آورد گاهی در خیابان به دلیل
اینکه جمالت را چندین بار تکرار می کرد مردم او را ضبط صوت می نامیدند و
مسخره اش می کردند.
«گرندین» می گوید« :اکنون به این موضوع می خندم اما آن زمان واقعا برایم
دردناک بود».
در سال  1966از مدرسه «ریندج» در ایالت «همپ شایر» که مدرسه شبانه روزی
برای کودکان نخبه بود فارغ التحصیل شد و در سال  ،1970موفق به کسب
مدرک لیسانس در رشته روانشناسی از دانشکده «فرانکلین پیرز» شد.
او درسال  1975موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس رشته دامپروری از دانشگاه ایالت
آریزونا شد و در سال  ،1989دکترای دامپروری را از دانشگاه «ایلینوز» اخذ کرد.

دوران شهرت و حمایت

«گرندین» یک پیشرو فلسفی رفاه حیوانات و جنبش های حمایت از افراد مبتال به
اوتیسم است .اغلب این فعالیت ها با توجه به رفاه حیوانات ،عصب شناسی و فلسفه
در کارهایش صورت می گیرند.
وی به خوبی با نگرانی و خطرات محیط اطراف و ترس و طرد شدن آشناست که
انگیزه تحقیقاتش شد تا روش های کنترل انسانی دام را بهتر کند.
وب سایت کاری اش دارای بخش های کاملی درباره چگونگی ارتقای استاندارد ابزار
ذبح حیوانات و مزارع دامی است.
در سال  ،2004به خاطر مقاله «دوراندیشی» افرادی که با حیوانات برخورد مناسب
داشتند ،برنده جایزه «پراگی» شد.
«گرندین» در یکی از مهم ترین مقاالتش درباره رفاه حیوانات به نام «حیوانات
وسیله نیستند» ثابت می کند که در حقیقت در جامعه ما حیوانات به عنوان دارایی
فردی هستند اما در نهایت قانون برای آنها حراست و حقوق اخالقی قایل می شود.

وی حقوق مالکیت گاوها را با حقوق مالکیت آچار پيچ گوشتي ها مقایسه می کند و می
گوید« :چگونه بشر به انواع روش ها آنها را در خدمت اهداف خود به کار می گیرد اما
وقتی تبدیل به شکنجه شود تبعیض اساسی بین این گونه مالکیت ها به وجود می آید؟
یعنی شخص از لحاظ قانونی می تواند یک پیچ گوشتی را بشکند یا خرد کند ،اما نمی
تواند یک حیوان را شکنجه دهد».
شهرت «گرندین» پس از معرفی وی در کتاب «اولیور ساکس» به نام «انسان شناسی
در مریخ» ( )1955اتفاق افتاد؛ عنوان کتاب به دلیل حسی بود که او نسبت به مردم
عصبی داشت.
ابتدا در اواسط دهه  1980او به درخواست «روث سی.سالیوان» یکی از موسسان انجمن
اوتیسم آمریکا در مال عام درباره بیماری اوتیسم صحبت کرد« .سالیوان» می نویسد:
«تمپل» را اولین بار در اواسط دهه  ،1980در کنفرانس ساالنه مالقات کردم...
زن جوان بلند قدی عضو ثابت این گروه بود که به بحث و گفتگو بسیار عالقه داشت.
خجالتی و دوست داشتنی به نظر می رسید ،اما بیشتر شنونده بود...
دریافتم که نام او «تمپل گرندین» است.
پس از یک هفته متوجه شدم مبتال به اوتیسم است ...به او نزدیک شدم و از او خواستم
در کنفرانس «ای.اس.ای» سال آینده سخنرانی کند .موافقت کرد ...سال بعد «تمپل» ابتدا
یکی از حضار را مورد خطاب قرار داد ...مردم حداقل در سه ردیف کنار هم ایستاده بودند...
حضار نمی توانستند به اندازه کافی صدایش را بشنوند .در آن هنگام «گرندین» کسی بود
که برای اولین بار توانست درباره تجربیات شخصی اش حرف بزند که بسیار مهم به نظر
می رسید (مانند گیر افتادن روی ریل قطار و قطاری که در حال آمدن است) ...سوال های
بسیاری مطرح کرد :چرا پسرم خیلی دور خودش می چرخد؟ چرا دستانش را روی گوش
هایش می گذارد؟ «چرا به من نگاه نمی کند؟»
از تجربیات شخصی اش صحبت کرد و ادراک و بینش او تحسین برانگیز بود.
در آن روز احساسات بسیاری از شنوندگان برانگیخته شد...
خیلی زود «تمپل» تبدیل به یک سخنران پرطرفدار در انجمن افراد مبتال به اوتیسم شد.
اوایل «گرندین» بر اساس تجربیات شخصی اش مبحث اوتیسم و مربیان حامی اوتیسم
را مخاطب قرار می داد که می توانستند وابستگی های عاطفی کودکان مبتال به اوتیسم
را در راه درستی هدایت کند.
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یگانه تسکین دهنده آرزوهای طالیی
دو چیز است  :صبر و امید
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و اردیبهشت 1391
الکساندر دوما

«گرندین» حساسیت شدیدش به سر و صدا و سایر محرک های حسی را
توضیح می دهد و ادعا می کند یک اندیشمند بینایی است و می گوید«:
کلمات زبان دومش هستند».
«تمپل» موفقیت خود را به عنوان طراح تسهیالت دام ،مرهون تواناییش
در یادآوری جزئیات می داند که ویژگی حافظه دیداری اوست و حافظه اش
را با فیلم های طوالنی در سرش مقایسه می کند که در صورت تمایل می
تواند دوباره آنها را ببیند و به جزییات ظریف نیز توجه کند .عالوه بر این
قادر است با استفاده از زمینه های نسبتا متفاوت و با تغییر حاالت نور و
سایه خاطراتش را مرور کند .دیدگاه او نسبت به ذهن احشام به او آموخت
تا برای تغییرات کوچک ارزش قایل شود که به ویژه حیوانات نسبت به
آنها حساس هستند و نیز به او آموخت تا از مهارت های دیداری اش برای
طراحی ابزار جذاب و کنترل انسانی حیوانات بهره ببرد.
او در سال  2009به عنوان عضو انجمن آمریکایی مهندسین زیست شناسی
و کشاورزی منصوب شد.
«گرندین» به عنوان حامی اختالالت عصبی اظهار کرده است که پشتیبان
درمان کامل مبتالیان به اوتیسم نیست.

نرم افزار تشخیص صدا
در ویندوز

زندگی شخصی

«گرندین» همچنین در  16ماه می  2010دکترای افتخاری علوم انسانی را
از دانشگاه «دوک» دریافت کرد.
وی می گوید« :من از آن دسته از مردم که روابط عاطفی دارند نیستم».
«گرندین» ازدواج نکرده است و فرزندی ندارد .عالوه بر فعالیت هایش در
دامپروری و رفاه و حقوق افراد مبتال به اوتیسم به سوارکاری ،داستان های
علمی تخیلی ،سینما و زیست-شیمی عالقه دارد.
معاشرت با دیگران را «خسته کننده» می داند و تمایلی به خواندن یا
تماشای نمایش هایی با موضوعات یا روابط عاطفی ندارد.
او در زندگی نامه شخصی اش خاطر نشان کرده که اوتیسم روی تمام جنبه
های زندگی اش تاثیر گذاشته است .او مجبور بود لباس های راحتی بپوشد
که تلفیق حسی او را خنثی می کرد و از این رو سبک زندگی اش بر مبنای
پرهیز از حساسیت شدید شد.
وی به طور منظم داروهای ضد افسردگی مصرف می کند اما دیگر از
«دستگاه بغلم کن» استفاده نمی کند که آن را در سن  18سالگی برای
رهایی از اضطراب اختراع کرد و می گوید« :دو سال قبل این جعبه شکست
و دیگر تعمیرش نکرد اکنون ،مردم را در آغوش می گیرد.
ترجمه :ندا کبیریان

در این شماره نرم افزار رایگان دیگری را معرفی می کنیم که به منظور «تشخیص
صدا» در ویندوز ویستا و نسخه های باالتر طراحی شده است.
شما با کمی تمرین می توانید از این نرم افزار برای ایجاد و ویرایش متن های خود
استفاده کنید و همچنین قادر خواهید بود تعداد زیادی از عملکردهای کامپیوتر
را با صدای خود کنترل کنید .به عنوان مثال شما می توانید متن مورد نظر خود را
بخوانید و سپس نرم افزار آن را برای شما تایپ می-کند.
برای شروع استفاده از نرم افزار مراحل زیر را اجرا کنید:
 .1ابتدا صفحه  Control Panelرا باز کنید و بر روی گزینه Speech
 Recognition Optionsدوبار کلیک کنید .پس از آن پنل تشخیص صدا باز
می شود .این پنل شامل قسمت هایی مانند آموزش استفاده از نرم افزار تنظیم
میکروفون و تنظیم نرم افزار برای تشخیص صدای فرد است.
 .2اکنون بر روی گزینه  Set up microphoneکلیک کنید .مطابق دستورات
جلو بروید تا از کارکرد میکروفن مطمئن شوید.
 .3به پنل تشخیص صدا برگردید و بر روی گزینه Start Speech Recognition
کلیک کنید .زمانی که شما برای بار اول نرم افزار را اجرا می کنید ،نرم افزار به
انجام یک سری مراحل مقدماتی برای آموزش شما و همچنین تنظیم نرم افزار بر
اساس صدای شما می پردازد .اولین آموزش تصویری حدود  30دقیقه به طول
می انجامد که در آن دستورات مورد نیاز برای اجرای نرم افزار به شما آموخته
می شود و به طور همزمان نیز به نرم افزار آموزش داده می شود که صدای شما
را تشخیص دهد.
 .4پس از کامل کردن تمام مراحل آموزش به پنل تشخیص صدا برگردید و بر روی
گزینه  Train your computer to better understand youکلیک کنید.
در این قسمت متن نسبت ًا طوالنی تری برای خواندن به شما نمایش داده می شود.
شما متن را با صدای عادی خود برای نرم افزار می خوانید و به این ترتیب نرم افزار
کمک می کنید که صدای شما را بهتر تشخیص دهد.
برای تنظیم اولیه نرم افزار به زمانی در حدود یک ساعت نیاز دارید .بهتر است
مکان آرامی را برای این کار انتخاب کنید تا صدایی به جز صدای شما توسط نرم
افزار شنیده نشود .زمانی که وارد صفحه آموزش می شوید ،نرم افزار را فقط و فقط
با صدای خود تنظیم کنید .پس از تنظیم اولیه نرم افزار ،به راحتی در هر مکانی
از آن استفاده کنید .دیگران حتم ًا تعجب خواهند کرد که شما با کامپیوتر خود
صحبت می کنید و کامپیوتر فرامین شما را اجرا می کند .اکنون می توانید از این
تشخیص صدای مدرن لذت ببرید.
الهه راشدی
کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر  -نرم افزار
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زينت انسان در سه چيز است؛
علم ،محبت ،آزادي.
اردیبهشت 1391
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
افالطون
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تازه های دنیای فناوری

ترجمه :معصومه آمِدی

میز کامپیوتر مناسب سازی شده
این میز مناسب با نیازهای فردی است که از ویلچر استفاده می کند.
در این میز می توان جای دست را از  58تا  86سانتی متر تنظیم کرد.
سطح بسیار بادوامی دارد و زمانی که نیاز به تنظیمات اضافی است تا
یک دانش آموز دارای معلولیت بتواند از آن استفاده کند ،انتخابی خوب
و متناسب برای تمام سنین خواهد بود.
سطح مونیتور و صفحه کلید را می توان طوری تنظیم کرد که فضای
کافی برای قرار گرفتن زانوها زیر میز فراهم شود.

عصای مناسب برای روزهای یخبندان

ردیاب دود همراه با ویژگی ارتعاش

این وسیله دسته ای محکم دارد و از جنس آلومنیوم ساخته
شده است.
عصا میله ای سفید دارد و بخش انتهایی آن سرخ رنگ است .
نوک پالستیکی انتهای عصا که از جنس کائوچو است ایمنی عصا
را در برابر سطوح لغزنده یخ تضمین می کند .ضمن اینکه این
انتهای نوک تیز قابل تنظیم است.

این وسیله ویژه که برای افراد نابینا و نابینا – ناشنوا طراحی شده
است به راحتی نصب می شود و کاربرد ساده ای دارد.
قابل حمل و در محیط های بسته دارای عالیم وایرلس است .بسیار
هوشمند است و عالیم را به سرعت می فرستد .این دستگاه عالیم
آتش را از فرستنده گویا دریافت می کند سپس لرزاننده تخت را فعال
و فرد خواب را بیدار می کند.
لرزاننده تا سه دقیقه هشدار می دهد تا کاربر دگمه ریست گیرنده
را فشار دهد .این وسیله شامل یک باتری  9ولتی قابل حمل است که
ردیاب دود و فرستنده داخلی با آن کار می کنند یک گیرنده که با هر
پریزی سازگار است و یک لرزاننده که زیر بالش قرار می گیرد.
گیرنده ها آتش سوزی را به فرد هشدار می دهند.

44

همه آرزوها از نیاز سرچشمه می گیرد،
یعنی از کمبودها و رنج ها.
شوپنهاور1391
اردیبهشت
سال چهارم  -شماره  39و  - 40فروردین و
آرتور

سیستم دیجیتالی شست و شوی دست
معلوالن قطع عضو ساخته شد
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ش
گفتانه
انسان به عنوان بخشی از جهان
هستی گاه در هالهای از رمز و راز قرار میگیرد
و به یک معما تبدیل میشود.
گاهی این رازها هرگز کشف نمیشوند و معماهای باور
نکردنی در مورد برخی از افراد سالهای سال بیپاسخ
میمانند.
این رازهای حل نشده و بیجواب به هر دلیلی ممکن
است به وجود بیاید.ممکن است علم و دانش در
روزگاری که آن فرد در آن زندگی میکرده قادر به
پاسخگویی نبوده و گاهی پر و بال گرفتن شایعات در
میان مردم به بیجواب ماندن معما کمک کرده است اما
دلیل این رازهای حل نشده هر چه باشد ،افرادی در
تاریخ هستند که رازهای زندگی آنان ،هیچ گاه برای
دیگران روشن نشده و آنها به عنوان اسرارآمیز در
تاریخ و یاد مردم باقی ماندهاند.

کودکان سبزه روی
«وولپیت»
پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت سیستم دیجیتالی
شست و شوی دست جانبازان و معلوالن قطع عضو شدند که قادر است طی
 15الی  20ثانیه تمام سطح دست را با آب و صابون بشوید.
«جعفرآقازاده» مدیر عامل شرکت سازنده این دستگاه و کارشناس
الکترونیک و مهندسی پزشکی در باره این سیستم گفت «:این سیستم
به صورت یک دستگاه الکترومکانیکی شامل دو محور شست و شوست
که به یکدیگر وصل است و طی حرکتی دورانی توسط یک موتور دی.سی،
پاشش آب همراه با شست و شوی دست ها انجام می گیرد ».
این دستگاه شامل سیستم هوشمند الکترونیکی است که با فرو بردن دست
در قسمت شست و شو تحریک می شود و شروع به شستن دست ها می
کند و با ریختن مایع ضد عفونی و پاشش آب توسط فیلچرها سیستم ،آب
کف آلود را به تمام نقاط دست می رساند و شست و شوی کامل و استاندارد
را انجام می دهد.
همچنین قسمت های مکانیکی این دستگاه شامل فیلچرهای شست و شو،
چرخنده و محور شفت موتور نیز دارای محفظه ای است که اجزای مکانیکی
داخل آن قرار می گیرد آب موجود در مخزن توسط هیترها کنترل می شود
و آب ولرم در دمای معین به صورت خودکار همیشه موجود است که هدر
رفتن آب را تا  80درصد کاهش می دهد.
مدیر عامل شرکت سازنده این دستگاه ،وزن سبک ،قابلیت جابجایی،
شست و شوی اتوماتیک ،توان مصرفی پایین و صرفه جویی در مصرف آب
را از ویژگی های این دستگاه عنوان کرد و گفت« :سیستم ایمنی بدن افراد
در انتقال بیماری ها بی تاثیر نیست و کودکان و سالمندان در مقایسه با
دیگران بیشتر در معرض بیماری های گوناگون هستند این سیستم بهترین
ابزار برای شستن صحیح دست هاست و به افراد در شست و شوی صحیح
کمک می کند به طوری که تمامی سطوح اعم از کف پشت و مچ دست و البه
الی انگشت ها را با آب ولرم آبکشی می کند».
منبع :مجله دانشگر

در قرن دوازدهم میالدی ،دو بچه در روستای «وولپیت»
از توابع «سوفولک» در انگلیس پیدا شدند که با یکدیگر
خواهر و برادر بودند و رنگ پوستشان به طرز عجیب و
باورنکردنی سبز بود ،ولی رفتار و حرکات آنان در همه
زمینهها ،طبیعی و شبیه بقیه مردم بود.
اما آنها یک تفاوت عمده با دیگران داشتند و آن هم این
بود که به زبان ناشناختهای سخن میگفتند که مردم
روستای وولپیت نمیتوانستند آن را بفهمند .این دو بچه
به تدریج رنگ سبز پوست خود را از دست دادند و برای
اینکه بتوانند با مردم روستا ارتباط برقرار کنند و در آن
مکان به زندگی خود ادامه دهند شروع به یادگیری زبان
انگلیسی کردند و به این ترتیب آنان موفق شدند به بقیه
بگویند که به سرزمین سنتمارتیت تعلق دارند؛ جایی که
نور خورشید هرگز آنچنان که باید باالتر از خط افق قرار
نمیگیرد.
آنها درباره حضور عجیب و غریب خود در وولپیت مدعی
بودند در حالیکه مواظب گله پدرشان بودند ناگهان
متوجه رودی در نزدیکی خود شدند و سپس شروع به
دنبال کردن نوری که از رود منعکس میشد کردند و به
این ترتیب بود که ناگهان خودشان را در روستای وولپیت
پیدا کردند.
این در حالی بود که مردم زیادی از شهرها و روستای
پیرامون برای دیدن این بچهها به وولپیت میآمدند و این
گونه بود که نام و آوازه این روستا کمکم زیاد شد.
ن گونه که ناگهانی در وولپیت پیدایشان
اما بچهها هما 
شده بود ناگهانی هم ناپدید شدند.
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رمیان

افقی
 -1در سفره عید بجوئید -از نشانه های عید
در کوچه و برزن
 -2از اسامی دخترانه و نام گلی -از برگه های
مالی و پولی -محل عبور آب در ساختمانها
 -3خیس -یکتا و تنها -داستان بلند
 -4شایسته -نوعی حرکت بین راه رفتن و
دویدن– روزه داری
 -5آسمان -پسوند شباهت -جای سوگواری
 -6خواب -جمع المعه به معنی پیش سر
کودک که نرم است-منفعت
 -7ضمیر جمع -کامل -آهو -از دانه های
خوشبو
 -8قسمتی از ارتش – رشته و تار -با ُورجه
به معنی بازیگوش می آید
 -9نهم محرم -رساله دکترا -پسوندی که
برای تبدیل صفت به اسم می آید.
 -10رو برگردان– زبان شیرین آریایی
 -11از ماههای سال -از قهرمانان ملی
بوشهری -واحدی در الکتریسته
 -12واحدی فنی در صدابرداری تلویزیون-
هدایت کننده -از ارزها
 -13چین و چروک پوست– شماره مخصوص -خط کش نوشیدنی -صاحب و مالک–
شکوه و بزرگی
 -14مراسم دینی -گذرگاه– تندرستی
 -15از گیاهان دارویی برای معالجه سنگ کلیه ،یرقان -حسی که از ندیدن کسی بوجود
می آید
عمودی
ُ
 -1از وسایل گرمایشی -جهت– نامی کردی به معنای دانا
 -2جزیره ای در اسکندریه -نشانه -حصیر و زیرانداز
 -3از آنطرف واحد بازی در والیبال -آسایش -بهشت
ُ -4کشنده و زهری -از ماههای میالدی– حمام الغری -از آالت موسیقی
 -5دنیای جدید آمریکا -یکی از دو فرشته مغضوب خدا -اثر چربی
 -6رود مرزی -وعده گاه -سرسبزی
 -7روش -قسمت پایین چیزی -ابر نزدیک زمین
 -8دانه خوشبو -چهره ،پول -پی در پی ،پشت سرهم
 -9قسمتی از دست -از خوانندگان معاصر -همدیگر را خواندن ،گرد آمدن مردم و ندا
کردن همدیگر
 -10آشیانه مرغ -فردایِ دیروز -از شهرهای مذهبی -از بیماریهای خطرناک تنفسی
 -11چیزی که به عاریه گرفته شده باشد– قیمت– خواری
 -12جمع ولیمه -آهسته حرف زدن دو نفر با هم– واحد پول چین
 -13گیاه رنگرزی با تکرارحرف آخر -برادر حضرت موسی (ع) -واحدی کوچکتر از مگابایت
 -14رها -مکانی در مکه -شیوا -جوانمرد
 -15پرهیزگاری -یکی از جها ن گشایان و بدنامان تاریخ

با یک لبخند هر دری به روی
انسان گشاده خواهد شد.
فرانکلین افالطون

