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یادداشت
4

در یادداشت این شماره پیش از هر چیز نظر شما را به عکس زیر جلب می کنم
 .این آقا که سوار بر ویلچر در پرواز است " حسین آقای "خودمان است که در
سن  15سالگی بر اثر سقوط از درخت دچار ضایعه نخاعی شده و االن  20سالی
هست که با ویلچر خود رفاقت می کند .
اشتباه نکنید ! این عکس با عکس روی جلد تفاوت دارد ! می گویید نه ؟ چند
ورق به عقب برگردید تا تفاوتهای این دو عکس را بهتر لمس کنید.
کام ً
ال مشخص است که این عکس هم همان " حسین آقای " خودمان است
که خواهش ما را پذیرفت تا سوژه عکس قدیمی وی را بازسازی کنیم  .البته
جوانتر و خوش تیپ تر!
عکس زیر مربوط به مهرماه سال  84یعنی هفت سال قبل است و عکس روی
جلد مربوط به شهریورماه امسال.
مجله همان مجله است  ،حسین آقا همان حسین آقاست  ،مسجد همان مسجد
است  ،درب همان درب است  ،پله همان پله است  ،نرده همان نرده است و تفاوت

پیک توانا/سال چهارم/شماره /43مهر و آبان ماه 1391

عمده ی این دوعکس – منهای خوش
تیپی حسین آقا – عوض شدن آدمهایی
است که با نیت پاک و انساندوستانه خود
به همنوع خود کمک می کنند.
راستی چرا پس از گذشت  7سال
بین این دوعکس این همه وجه
اشتراک وجود دارد ؟
اینکه چرا چهره حسین آقا در این 7
سال این قدر شکسته شده است  ،خیلی
سوال برانگیز نیست و با شرایطی که
معلوالن در کشور ما زندگی می کنند ،
تقریباً همه پاسخ آن را می دانند.
اینکه چرا افراد کمک کننده عوض شده
اند هم خیلی جای سوال نــدارد چرا که
ما در ایــران از این انسانهای
بی ادعا کم نداریم .
اما ...
اما اینکه چرا پس از گذشت  7سال
هنوز مسجد حضرت ولی عصر (عج )
قزوین و هزاران مکان عمومی دیگر برای
تردد سالمندان و معلوالن مناسب سازی
نشده است  ،خیلی جای سوال دارد زیرا
قانون جامع حمایت از معلوالن همان
قانون است  ،رئیس جمهور همان رئیس
جمهور است  ،مجلس همان مجلس
است و ...
سال  84فقط یکسال از تصویب قانون
جامع حمایت از حقوق معلوالن گذشته
بود و چاپ این عکس در جلد ماهنامه
داخلی پیک توانا با هزار امید و آرزو
انجام پذیرفت و امروز هم چاپ همان
سوژه در جلد ماهنامه سراسری باز هم با
هزار امید و آرزو انجام می پذیرد.
ترسم از این است که اینبار سوژه
عکس در زمان کهولت سن "حاج
حسین آقا " بازسازی و چاپ شود
!البته اگر عمری باقی باشد و قیمت
سرسام آور کاغذ امکان تداوم چاپ
مجله را از ما سلب ننماید !

محبت را فراموش نکنيد و آن را ناچيز نشماريد .افالطون

اخبـــــــــــــــــــــــــــــــار كوتاه

خروج  ۱۰درصد از مددجویان بهزیستی
تا پایان سال

خبرگزاری فارس :مشاور وزیر رفاه برطرف شدن مشکالت
مددجویان ضایعه نخاعی را اولویت کاری عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس ،محمود علیمحمدی كه بدون
اطالع قبلی در منزل مددجویی كه در سانحه تصادف در سال
 85دچار ضایعه نخاعی شده بود در شهرستان رودبار ،حضور
یافت و با وی دیدار کرد.
مشاور وزیر رفاه در این دیدار برطرف شدن مشکالت مددجویان
ضایعه نخاعی مانند ساخت مسکن مناسبسازی شده را از
جمله اولویتهای کاری عنوان کرد و گفت :مناسبسازی
سرویسهای بهداشتی نیز از اولویتهای دیگر کاری است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی نیز در این
دیدار به مبلغ چند میلیون تومانی بهزیستی برای ساخت
منازل مسکونی مددجویان اشاره کرد و اظهار داشت :این مبلغ
پاسخگوی نیاز افراد نبوده و نیاز است با توجه به شرایط افراد
زیرپوشش به میزان ریالی این مبلغ افزوده شود.

خبرگزاری فارس :رئیس سازمان بهزیستی کشور از خروج ۱۰
درصد از مددجویان تحت پوشش بهزیستی تا پایان سال جاری
خبر داد.
به گزارش فارس ،همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی
کشور گفت  :روند تحولآفرینی عملکردی سازمان بهزیستی
کشور و همگرایی آن با الزامات برنامهایی و تحولی ساختاری
(چابکسازی سازمانی ،فعالیت شبکهایی ،موثرسازی ساختاری
و  )...از سیاستهای اصلی سازمان بهزیستی در دوره جدید
فعالیتش است.
وی تصریح کرد :توانمندسازی با فرایند کسب اختیار و قدرت
و اثرگذاری در محیط همگرا بوده و ابعاد شناختی ،انگیزشی،
ارتباطی و مهارتی از مهمترین ابعاد مرتبط با آن است و در
واقع توانمندسازی به معانی ریسکپذیری ،رشد ،تغییر و
همچنین اعتماد به افراد و تحمل اشتباهات احتمالی است.

تغيير رويكرد بهزيستي از حمايت به
توانمندسازي مددجويان

تسهیل فرآیند توانمندسازی افراد
معلول در کشور

خبرگزاری فارس :معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی
کشور از سیاستهای سازمان بهزیستی جهت تسهیل فرآیند
توانمندسازی افراد معلول خبر داد.
یحیی سخنگویی در همایش کشوری توانمندسازی اظهار
داشت :توانمندسازی افراد معلول برای دستیابی و حفظ
حداکثر استقالل ،توانایی کامل جسمانی ،روانی ،اجتماعی و
شغلی و دخالت ون مشارکت کامل در تمام جنبههای زندگی
است.
سخنگویی تأکید کرد :مجموعه سازمان بهزیستی در تالش
است در راستای توانمندسازی با استفاده از ظرفیتهای
موجود در وزارتخانهها و سازمانها اقداماتی را انجام دهد اما
متأسفانه در برخی از مواقع وزارتخانههای مربوطه و همچنین
سازمانهای وابسته به این امر حضور چشمگیری ندارند.

.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از راه اندازی ترمینال ویژه
معلوالن تا پایان مهرماه خبر داد و گفت :با استفاده از خدمات
حمل و نقل این مرکز  ،امکان حضور بیشتر معلوالن تهرانی در
جامعه فراهم می شود.
یحیی سخنگویی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود:
براساس برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم اقداماتی در
جهت افزایش حضور معلوالن در جامعه انجام دهیم بطوریکه
عقد قرار داد با بخش خصوصی برای ایجاد پایانه های ویژه
معلوالن از جمله این اقدامات است.معاون توانبخشی سازمان
بهزیستی گفت :براساس قرارداد منعقد شده تا پایان مهرماه و
درنهایت تا اوایل آبان ماه  ،این پایانه آماده ارائه خدمات به
معلوالن است که البته سعی کرده ایم معلوالن هزینه کمی
بابت خدمات حمل و نقل پرداخت کنند تا مشکالت مربوط به
ایاب و ذهاب آنان کاهش پیدا کند.

رویای دانش آموزان معلول علی آبادی
به اتوبوس زنجیر شده است

خبرگزاری مهر :کودکی دوران رویاهای بزرگ و دور و دراز
است اما در این بین کودکانی هستند که به دلیل معلولیت و
مشکالت ناشی از آن آرزوهایشان در حد تامین یک دستگاه
اتوبوس برای سرویس مدرسه باقی مانده و به آن زنجیر شده
است.
به گزارش خبرنگار مهر 160 ،دانش آموز استثنایی شهرستان
علی آبادکتول که برای تحصیل به مدرسه شهید گوگالنی
مزرعه کتول علی آبادکتول می روند از داشتن سرویس ایاب
و ذهاب محروم مانده اند و تهیه سرویس مدرسه برای دانش
آموزان یک دغدغه شده است.
والدین این دانش آموزان نیز برای رفع مشکل تامین سرویس
ایاب و ذهاب دانش آموزانشان به مسئوالن آموزش و پرورش
استان مراجعه و با نماینده شهرستان نیز نامه نگاری کرده اند
ولی این پیگیری ها تاکنون نتیجه بخش نبوده است.

علیرغم تخصیص اعتبار  25میلیاردی
اجرای طرح آفتاب در هالهای از ابهام /
امکان لغو مجدد طرح
خبرگزاری فارس :با وجود تخصیص اعتبار  25میلیارد
تومانی جهت اجرای طرح آفتاب "دیدارهای چهره به چهره
با مددجویان" این طرح در حال حاضر متوقف شده و این در
حالی است که مسئوالن بهزیستی در اجرای آن تردید دارند و
امکان لغو طرح وجود دارد.

سازمان بهزيستي درصدد قطع هزينه
تحصيل معلوالن

اخبـــــار

رييس سازمان بهزيستي كشور گفت :بر اساس رسالت سازمان
بهزيستي كشور به ويژه تكليف برنامه پنجم توسعه مبني بر
توانمندسازي حداقل  10درصد مددجويان بهزيستي در
هر سال ،توانمندسازي ،پيشگيري و آگاهسازي عمومي در
اولويتهاي اين سازمان قرار گرفته است و در اين راستا رويكرد
بهزيستي از حمايتي به توانمندسازي تغيير ميكند.
به گزارش ايسنا :همايون هاشمي در حاشيه همايش ملي
توانمندسازي ،با اشاره به روند تحول آفريني عملكردي سازمان
بهزيستي كشور اظهار كرد :اين روند در راستاي همگرايي با
اقدامات برنامهاي محقق شده و از جمله تحوالت ساختاري
ميتوان به چابك سازي سازماني ،فعاليت شبكهاي و موثر
سازي ساختاري اشاره كرد.

راهاندازی ترمینال ویژه معلوالن تا
پایان مهر در پایتخت

.

برطرف شدن مشکالت مددجویان
ضایعهنخاعی اولویت کاری است


بهزيستي
رييس انجمن نداي معلوالن ايران ،گفت :سازمان
همان  30تا  40درصدي هم که براي هزينه تحصيل معلوالن
پرداخت ميکرد ،اکنون به عناوين مختلف در صدد قطع يا
کاهش آن است.
محمودکاري در گفتوگو با ايلنا در مورد وضعيت هزينه
تحصيل دانشجويان معلوالن ،گفت :سازمان بهزيستي اين
موضوع را گردن دانشگاه آزاد مياندازد و اين دانشگاه هم
ميگويد معلوالن بايد پول بدهند.
وي خاطرنشان کرد :سازمان بهزيستي ميگويد دانشگاهها
همکاري نميکنند و دانشگاهها هم ميگويند براي رايگان
شدن هزينه تحصيل معلوالن بودجه نداريم و به هر حال
هزينههاي تحصيل معلوالن بين دانشگاهها و سازمان بهزيستي
بالتکليف مانده است.
وي با تاکيد بر اينکه هزينههاي تحصيل معلوالن بايد رايگان
باشد ،افزود :اين درحالي است که هيچگاه تحصيل معلوالن
رايگان نبوده است و اين موضوع بستگي به نوع برخورد مددکار
با دانشجويان معلول دارد به طوري که با برخورد سليقهاي به
برخي از آنها  30درصد و به برخي ديگر  40يا  50درصد
هزينه تحصيل ميدادند .کاري با اشاره به اينکه تاکنون به هيچ
دانشجوي معلولي تمام هزينه تحصيلش پرداخت نشده است،
افزود :از همان ابتدا سازمان بهزيستي هيچ وقت به رايگان
شدن تحصيل دانشجويان معلول تن نداده است .رييس انجمن
نداي معلوالن ايران تصريح کرد :دانشجويان معلول هم نيز تا
زماني که پول را واريز نکنند ،نميتوانندانتخاب واحد کنند و
ترم خود را بگذرانند.
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در شماره قبل از قول معاون توانبخشي سازمان
بهزيستي كشور خوانديم :براي واگذاري خودروهاي
معلوالن برنامه ريزي شده است ،يحيي سخنگويي
در اين خبر اعالم كرده بود به زودي نام و مشخصات
 4هزار و  700نفر از معلوالن جسمي حركتي براي
صدور مجوز ورود خودرو در اختيار وزارت تعاون ،كار
و رفاه اجتماعي قرار خواهد گرفت .به دنبال انتشار
اين خبر گروه خبري پيك توانا با معاون توانبخشي
بهزيستي كشور تماس گرفت تا براي خوانندگان
محترم اطالعات بيشتري در اين خصوص كسب كند.
سخنگويي در اين ارتباط به خبرنگار پيك توانا گفت:
«مدت ها بود كه مسئله واردات خودرو براي معلوالن
مطرح نشده بود ،ما اين موضوع را پيگيري كرديم و چند
نفر را براي واردات خودرو معرفي كرديم ،در مذاكراتي
كه با اداره گمرك داشتيم به ما گفتند كه شما ليست
افراد متقاضي را به ما بدهيد ،بنابراين همكاران ما در اين
راستا سامانه اي را با عنوان سامانه اياب و ذهاب طراحي
كردند كه ما بتوانيم از داخل آن توسط شاخص هاي در
نظر گرفته شده بتوانيم در فاز اول  4هزار و  700نفر را
استخراج كنيم و اسامي آنها را به گمرگ اعالم كنيم».
وي افزود« :معلوالن برای ثبت نام در این سامانه تا 5
شهریور فرصت دارند » .
سخنگويي ادامه داد « :مددجويان از زمان اعالم يك ماه
براي ثبت نام فرصت دارند».

اعتباراتافزايشيافته
دانشجويانپشتنوبتينگراننباشند
معاون توانبخشي بهزيستي كشور چندي پيش اعالم كرده
بود :امسال شهريه دانشگاه تمام دانشجويان پشت نوبت
پرداخت مي شود.
وي با اعالم اينكه اين خبر خوشي براي اين دانشجويان
است گفته بود :امسال اكثريت دانشجويان پشت نويتي
نيازمند را تحت پوشش قرار خواهيم داد.
سخنگويي در گفت و گو با خبرنگار پيك توانا گفت« :در
سال جاري دانشجويان معلول كه تاكنون پشت نوبت
دريافت كمك هزينه تحصيلي قرار داشتند را تحت پوشش
قرار مي دهيم».
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان اينگونه برداشت
كرد كه سازمان بهزيستي به تازگي با افزايش اعتبار روبه
رو بوده است؟ گفت« :بله هم اين مورد است و هم اينكه
شاخص هايي را تعيين كرديم كه طبق آنها تغييراتي ايجاد
كنيم».
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كاشـــــــف
به عمل آمد...
معاونتوانبخشيبهزيستيكشور
متقاضيانكاشتحلزونتحتپوشش
قرارميگيرند

معاون توانبخشي بهزيستي كشور ،در تير ماه سال جاري
خبر از اين داده بود كه سال جاري تمام افرادي كه به
كاشت حلزون احتياج دارند را تحت پوشش دريافت مبلغ3
ميليوني ِ بالعوض بهزيستي قرار خواهند داد ،به دنبال
انتشار اين خبر ،سخنگويي به خبرنگار پيك توانا گفت«:ما
امسال در رابطه با كاشت حلزون ديگر هيچ مشكلي نداريم
و به اميد خدا در سال جاري ديگر هيچ متقاضي پشت
نوبتي در سراسر كشور نخواهيم داشت .اعتبارات ما در
اين بخش اعالم شده و ما در شرايطي هستيم كه تمام
متقاضيان كاشت حلزون را تحت پوشش حمايت هاي
سازمان قرار بدهيم».

3درصدازمعلوالنشاغلشدند
سخنگويي چندي پيش در جمع معلوالن در اراك گفت:
« در بحث اشتغال معلوالن در استان ها  3درصد معلوالن
را شاغل كرده ايم».
وي در اين باره به پيك توانا گفت« :ما با توجه به اينكه
مشكالتي را در زمينه اشتغال داريم تعامل نزديكي بين
دفتر توانپزشكي و معرفي به مراكز روزانه و دفتر اشتغال
برقرار كرديم تا بتوانيم افراد معلول را هرچه بيشتر تحت
پوشش قرار بدهيم».
وي گفت« :نتيجه اين تعامل و همكاري نزديك اين شد
كه ما بتوانيم تعداد زيادي از معلوالن را به سمت اشتغال
ببريم و بتوانيم  3در صد از معلوالن را صاحب اشتغال
كنيم».

رئيسهياتمديرهجامعهمعلوالنفارس:
وعدههايفراموششدهروبرويما
رئيس هيات مديره جامعه معلوالن فارس چندي پيش در
گفتگو با خبرنگار ايسنا ،با تاكيد بر مشكالت معلوالن،
سالمندان و جانبازان براي بهبود روند زندگي خود در
كالنشهر ها گفت«:معلوالن متناسب با عوارض و مالياتي
كه پرداخت مي كنند ،از امكانات اوليه شهري برخوردار
نبوده يا اين امكانات در دسترس آنها قرار ندارد».
«سعيد فاني «همچنين ،وجود نگرشهاي منفي نسبت به
معلوالن را داراي ريشه در باور و فرهنگ مردم دانست
و افزود :وجود اليههايي از نگرشهاي منفي نسبت به
معلولين در جامعه حتي با وجود روند كاهشي خود ،هنوز
باعث تضييع بخش عمدهاي از حقوق اين افراد ميشود».
فاني با اشاره به عمدهترين چالشهاي پيش روي معلوالن
در بحث اشتغال اظهار كرد« :معضل بيكاري معلوالن
سرمنشاء مشكالت اجتماعي ،روحي و رواني براي معلوالن
است و اين خود باعث افزايش ديگر مشكالت آنها از جمله
مسكن و ازدواج ميشود».
رييس هيات مديره شوراي هماهنگي سازمانهاي
غيردولتي معلوالن فارس تصريح كرد« :بیشتر لوازم و
تجهيزات توانبخشي مورد نياز معلوالن خارجي بوده و
نمونه ايراني آن كيفيت مناسبي ندارد؛ از اين رو افراد براي
خريد لوازم هزينه بااليي بايد صرف كنند».
پيك توانا با توجه به مشكالت معلوالن در اين استان با
رئيس هيئت مديره جامعه معلولين فارس وارد گفتگو
شد تا از شرايطي كه معلوالن اين استان دارند اطالعات
بيشتري كسب كند.
سعيد فاني در گفت و گو با خبرنگار پيك توانا گفت« :اين
مشكالت فقط مختص استان فارس نيست و نگاه هاي
منفي جامعه نسبت به معلوليت براي معلوالن مشكل ساز
است».
رييس هيات مديره جامعه معلوالن فارس ادامه داد« :سال
هاست بسياري از مصوبات حمايتي از معلوالن و افراد كم
توان پشت درهاي بسته مانده و هنوز روبروي ما وعده و
وعيدهاي فراموش شده قرار دارد».
وي نامناسب بودن معماري و شهرسازي فارس را از
ديگر مشكالت معلوالن ،جانبازان و حتي افراد سالخورده
برشمرد و تصريح كرد« :اگرچه در سالهاي اخير مسئوالن
براي رفع مشكالت ،فعاليتهاي موثري انجام دادهاند ،اما
هنوز بيشتر معابر و اماكن عمومي داراي استاندارد الزم
براي تردد اين افراد نبوده و همچنين پاركها و فضاي سبز
نيز به لحاظ طراحي و معماري براي معلولين حركتي كه با
ويلچر جابجا ميشوند ،قابل استفاده نيست».

رقیه بابایی

حتمااستانهاجوابقانعکنندهایدارند

معلوالنبرایثبتنامدرسامانهمشکلیندارند
در ادامه ثبت نام افراد معلول در سامانه ایاب و ذهاب
به منظور برخورداری از تخفیف های گمرکی پیک توانا
با تماس های زیادی از سوی مخاطبان مواجه شد که
نمی توانستند در این سامانه ثبت نام کنند .این افراد
مشکل ثبت نامشان را اینگونه مطرح کردند که :افرادی
که کد ملی آنها با شماره شناسنامه هایشان یکی است
نمی توانند وارد سامانه شوند و هم چنین آن دسته از
معلوالن که گواهینامه ندارند از آنجایی که در فرم ثبت
نام باید همه گزینه ها را پر کنند نمی توانند ثبت نام
موفقیت آمیزی داشته باشند.
در ادامه برای رفع این مشکالت با دکتر اله وردی........
تماس گرفتیم و موضوع را با وی در میان گذاشتیم:
دکتر اله وردی در پاسخ به سوال اول گفت :کسانی که
کد ملی آنها با شماره شناسنامه هایشان یکسان است
ابتدا کد ملی را وارد کرده و سپس در محل مربوط به
درج شماره شناسنامه  4رقم اول کد ملیشان را وارد
کنند ،در صورتیکه این روش موثر نبود این بار  5رقم
اول کد ملی را در محل درج شماره شناسنامه وارد کرده
و ثبت نام کنند.
وی هم چنین گفت :آن دسته از معلوالنی که فاقد

اعتراضهمبکنیدفرقینمیکند.

م -ف از قزوین :دانشجوی معلولی هستم
که در رشــته آی تی ،دانشـــگاه ......درس
می خوانم .از  900هزار تومان شهریه
دانشگاهم بهزیستی 100تومان را می دهد،
مستمری هم به من پرداخت نمی کنند و
هر بار که به بقیه معلوالن بن می دهند به
من نمی دهند ،در صورت امکان از سازمان
بهزیستی بپرسـید چـــرا بن به مـــن تعلق
نمی گیرد؟
بهزیستی قزوین :به افرادی که شهریه
دانشگاهشان را می دهیم مستمری تعلق
نمی گیرد.
پیک توانا :پس به این افراد بن چرا نمی
دهید؟
بهزیستی قزوین :این مقررات است.
پیک توانا :جایی برای اعتراض یا بررسی
دوباره وجود ندارد؟
بهزیستی قزوین :اعتراض؟ نخیر ،اعتراض
هم بکنید فرقی نمی کند.

مستمریهمانهزینهپرستاری
است!..

.
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در پی درخواست گروهی از مخاطبان که خواسته بودند
نحوه توزیع لپ تاپ های اهدایی از سوی وزیر رفاه را
پیگیری کنیم با معاون توانبخشی بهزیستی کشور وارد
گفت و گو شدیم:
پیک توانا :در خصوص چگونگی اهدای لپ تاپ ها به
معلوالن توضیحی برای خوانندگان پیک تونا بدهید؟
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور :به ما
گفتند قراراست به دانشجویان ارشد و دکتری لپ تاپ
اهدا شود ما هم تمام دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری را معرفی کردیم.
پیک توانا :توزیع لپ تاپ ها در استان ها چگونه انجام
شد؟
دکتر سخنگویی :ما در استانها طبق نظر استان ها
عمل کردیم ،هر فردی را که خودشان از استان ها
معرفی کردند به او دادیم.
پیک توانا :اما افرادی به ما مراجعه می کنند که
دانشجوی ارشد هستند اما نه لپ تاپی گرفته اند و نه
از موضوع اطالع دارند؟
دکتر سخنگویی :حتما استان ها برایشان جواب قانع
کننده ای دارند .اگر جواب قانع کننده ای نداشتند از
من پیگیری کنید.

تواضع بيجا ،آخرين حد تکبر است .البروير

پیک توانا:آیا می توان این گونه برداشت کرد که در
حال حاضر افرادی که ماشین دارند هم دارند هزینه
ایاب و ذهاب می گیرند و هم قرار است هزینه سوخت
دریافت کنند؟
دکتر سخنگویی :نه چون همه معلوالن هزینه ایاب و
ذهاب نمی گیرند فقط آنهایی که شاغلند ،ورزشکارند
و...

گواهینامه هستند در فرم مربوطه گزینه
مربوط به داشتن گواهینامه و محل درج
شماره گواهینامه را خالی بگذارند و ثبت نام
خود را انجام بدهند.
دکتر اله وردی گفت :ما موارد مشابه با
دو مورد یاد شده را داشتیم که از این دو
روش توانسته اند ثبت نامشان را در سامانه
با موفقیت انجام دهند.

می آید می توانیم او را از طبقه سوم پایین
بیاوریم و جایی ببریم ،بهزیستی ماهانه مبلغ 30
هزار تومان به او مستمری می دهد ،من در حال
حاضر احتیاج به یک پرستار دارم تا در کارهای
دخترم کمکم کند ،اما بهزیستی برای نگهداری
از دخترم هزینه پرستاری نمی دهد؟ در صورت
امکان این موضوع را از بهزسیتی جویا شوید.
مددکار مربوطه :این فرد هزینه پرستاری
دریافت می کند.
پیک توانا :اما فرزند این مادر ،ماهانه فقط 30
هزار تومان مستمری دریافت می کند.
مددکار مربوطه :خب هزینه پرستاری همان
است دیگر ،این مستمری بابت هزینه نگهداری در
منزل است ،ما این مبلغ را بابت همان پرستاری
به او می دهیم.
پیک توانا :ولی مستمری یک مقوله دیگر است.
مددکار مربوطه :ما مستمری نمی دهیم ما
هزینه نگهداری در منزل می دهیم.
پیک توانا :خب این مبلغ را خیلی از افرادی که
احتیاج به مراقبت ندارند هم می گیرند!
مددکار مربوطه :نه همه نمی گیرند ،فقط
کسانی که احتیاج به مراقبت در منزل دارند آن
را می گیرند.
بهزیستی چیزی به اسم «هزینه پرستاری»
ندارد.
پیک توانا :نمی شود این یک مورد را به طور
خاص با مسئوالن در میان بگذارید تا شاید
بتوانند کاری برایش بکنند؟
مددکار مربوطه :نه نمی شود ،وقتی بهزیستی
چنیـــن چیـــزی ندارد چه صحبتی بکنم؟ اگر
نمی توانند فرزندشان را نگهداری کنند ما مرکز
نگهداری داریم.

مادر یک معلول از قزوین :دختر من
معلول شدید جسمی حرکتی است و من
برای جابجایی او با توجه به اینکه مشکل
کمر درد دام با مشکل روبه رو هستم و فقط
هر چند ماه که پسـرم از تهران به قـــزوین
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اداره کل بهزیستی استان یزد:
 - 1به دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری .البته دو بار از ما اسامی خواستند.
 - 2در سطح کشور بوده .از شهرستان ها
بپرسید.
 – 3ما به هرکسی که اسمش در لیست بود
دادیم ،شما اگر حرفی دارید زنگ بزنید با
خود مدیر کل صحبت کنید.
اداره کل بهزیستی چهارمحال و
بختیاری:
 -1قرار بود به دانشجویان فوق و دکتری
داده شود ،ما هم اسامی را فرستادیم برای
تهران اما چون تعداد زیاد بوده تهران اسامی
افراد را انتخاب کرده و اسامی تعدادی را کم
کرد.
 -2تهران قرعه کشی کرد و به قید قرعه لپ
تاپ را داد چون تعداد لپ تاپ ها کم و تعداد
دانشجوها زیاد بود.
بهزیستی استان تهران -شمیرانات
 - 1به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری
که معلولیت داشته باشند.
 -2نگران این چیزها چون نباشید دوباره می
دهیم و زمانش توزیع لپ تاپ های بعدی را
خودمان اعالم می کنیم.
اداره کل بهزیستی خراسان رضوی:
 – 1به افراد دانشجو در مقاطع ارشد و
دکتری اما
 – 2تعداد لپ تاپ ها کم بود و نشد به همه
بدهیم ،فقط به کسانی که معدلشان باال بود
و درسشان درس خوب بود ودر دانشگاه
دولتی درس می خواندند دادیم.
کسانی که نگرفتند گله مند نباشند ،چون
شهریه هایشان را که می دهیم.
 - 3افرادی که نگرفتند مددکارشان اسمشان
را در لیست قرار نداده است.
اداره کل بهزیستی استان هرمزگان
 -1به همه افراد داده نشد چون تعداد کم
بود.
 -2افراد را تهران انتخاب کرد ،انتخاب افراد
دست ما نبود .اما شما شماره تماستان را به
من بدهید و اجازه بدهید من صحبت کنم
اگه امکان داشت به شما هم بدهیم تماس
می گیرم.
اداره کل بهزیستی استان اردبیل:
 -1به افراد دانشجو
 . -2ما همه اسامی را به تهران دادیم ،ممکن
است بعضی از مددکاران بعضی اسم ها را رد
نکرده باشند.
به بهزیستی شهرستان ها مراجعه کنید و
بپرسید چرا اسم بعضی افراد را نداده اند.
اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه:
 -1به دانشجویان معلول.
 -2مددکارها باید اسم افراد را می دادند،
بگویید مددکارها با ما حرف بزنند.
 -3چون تعداد خیلی کم بود به همه ندادند.
تکلیف آنها چه می شود؟ خب نداده اند

دیگر.
اداره کل بهزیستی استان کرمان:
 -1به دانشجویان دانشگاه آزاد نمی دهیم
چون شهریه هایشان را می پردازیم.
 -2حاال بگویید افرادی که نگرفته اند مدارک
بیاورند ،من باید با شهرستان ها صحبت می
کنم ببینم چه می شود.
اداره کل بهزیستی استان زنجان:
 -1اول به ما گفتند اسامی دانشجویان فوق
و دکتری را بدهید ،بعد که دادیم گفتند یک
تعدادی را کم کنید پس یه تعداد حذف
شدند چون تعداد لپ تاپ ها کم بود.
 -2مددکارها اسمی را دادند.
 -3اگر دوره های بعد بدهند ما جبران می
کنیم .شما ببینید مددکار اسم فرد را داده یا
نه شاید بتوانیم کاری بکنیم.
اداره کل بهزیستی استان بوشهر:
 -1به افراد دانشجو اما معلولیت های شدید
و تحصیل در دانشگاه های دولتی معیارمان
بود.
 -2لپ تاپ ها به تعداد نبودند و کمتر بودند.
دادن اسامی به عهده مددکاران بود.
 -3شاید اسم فرد را مددکارها بعضی اسامی
را نداده باشند اما اگر دوباره لپ تاپ بدهند
باز هم از ما اطالعات می گیرند و ما طبق
الویت بندی معدل های باال و تحصیل در
دانشگاه دولتی و ...می دهیم.
اداره کل بهزیستی استان ایالم:
از شهرستان ها سوال کنید ،اسامی را آنها
اعالم کردند.
اداره کل بهزیستی استان اصفهان:
 -1کدام لپ تاپ ها؟ لپ تاپی نداده اند.
 -2خب ندادیم دیگر ،شهریه تان را می
دهیم که!
اداره کل بهزیستی استان گیالن:
 -1به دانشجویان معلول
 -2ما تقاضا داده بودیم که شهرستان ها
اسامی را به ما بدهند پس باید از شهرستان
ها سوال کنید.
( اما آنها می گویند ما طبق ضوابط ادارات
کل اقدام کرده ایم .ضوابط اداره کل یعنی
چه؟!
 -3خانم من حوصله ندارم گوشی را می
گذارم.
گچساران:
از شهرستان سوال کنید.
 -1برج  11سال  90به ما گفتند اسامی
دانشجویان ارشد و دکتری را بدهید ،ما هم
نمی دانستیم هدیه ای در نظر گرفته اند و
اسامی را دادیم ،آنها الویت بندی کردند و
برای  9لپ تاپ نفر دادند .خودشان اسامی
را کنترل کردند و بعد گفتن 25درصد افراد
را حذف کنید .از 40نفر دانشجو فقط به 22
نفر لپ تاپ دادند.
و االن هم دیگر نمی شود اسم کسی را
اضافه کرد.
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تهرانقرعهکشیکرد
خانممنگوشیرامیگذارم...

بشريت به ظاهر نيست ،به باطن است .تولستوي

چندی پیش همزمان با هفته بهزيستي شاهد اهدای  1400دستگاه لپ تاپ از سوی وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به معلوالن بودیم .این لپ تاپ ها طبق آنچه در خبرها آمده بود
قرار بود به دانشجویان معلولی که در مقاطع ارشد و دکتری تحصیل می کنند اهدا شود.
پس از انتشار این خبر و توزیع لپ تاپ ها ،پیک توانا مراجعانی داشت که از عدم اطالع
رسانی و توزیع سلیقه ای لپ تاپ ها در بعضی از شهرستان ها گله مند بودند ،در این
شماره سعی کردیم با ارتباط با مراکز بهزیستی در استان های مختلف به این موضع
بپردازیم.
سوال های مطرح شده و پاسخ های دریافتی را با هم می خوانیم:
 1400 - 1دستگاه لپ تاپ اهداشده از سوی وزیر رفاه به چه کسانی هدیه شد؟
 - 2نحوه توزیع لپ تاپ ها چگونه بود؟
 - 3آیا به همه دانشجویان معلول دوره های ارشد و دکتری رسید؟ تکلیف افرادی که این
هدیه را دریافت نکردند چه می شود؟

یکسازمانیکسوالوچندپاسخ!

 -2ما که خرید نکردیم به ما میگویند اسم
بدهید و ما هم نمی دانیم میخواهند هدیه
بدهند یا چیز دیگری .ما فقط اسم ها را می
دهیم.
اداره کل بهزیستی استان کردستان:
این یک طرح مرحله به مرحله است .فعال
به  10نفر داده اند شما بعدا بیایید پیش
مدیریت که اسمتان را در لیست بعدی قرار
بدهند.
اداره کل بهزیستی استان گلستان:
 -1کدام لپ تاپ ها؟ به شـما نبایــــد خبر
می دادند که!
 -2ما آمار قبلی را به تهران فرستادیم و
از تهران گفتند تعدادی را کم کنید .چون
تعداد خیلی باالست.
 -3تکلیف افرادی که نگرفتند؟ فقط شما
نیستیند که خیلی ها نگرفتند .قرار نبود به
همه بدهند.
اداره کل بهزیستی استان قزوین:
 -1دانشجویان معلول فوق لیسانس و
دکتری.
 -2از ما اسامی خواستند ما هم دادیم و فقط
 10تا لپ تاپ به ما دادند .داشان معلولیت
شدید تاثیر در انتخاب افراد داشته.
 -3ما چیزی را تعیین نکردیم.
اداره کل بهزیستی استان مرکزی:
 -1افراد دانشجو.
 -2سال گذشته نامه ای آمد مبنی بر اینکه
به دانشجویان معلول می خواهند لپ تاپ
بدهند ،اسامی را خواستند ما هم به تبع از
شهرستان ها خواستیم ،حاال باید ببینیم
مددکاران چه اسامی داده اند.
 -3ما باید بررسی کنیم ببینیم .این ها رااز
تهران بپرسید.
اداره کل بهزیستی استان مازندران:
 -1مگر شما تقاضای لپ تاپ داشتید؟
 -2موارد خاص را احتماال معیار قراد دادند،
یک سری افراد اسامی شان بود ازشان امضا
گرفتند و ما تحویل دادیم آنهایی هم که
نگرفتند باید شهرستان جواب بدهد دیگر.
 - 3ما بیش از  80دانشجو داشتیم که
تعداد لپ تاپ هایمان نصف این تعداد بود،

رقیه بابایی

در مرحله اول اسم همه را رد کردیم اما در
مرحله بعد مجبور شدیم اسم  40نفر را
حذف کنیم این کار را شهرستان ها با الویت
تحصیل در دانشگاه دولتی ،دانشجوی ممتاز
بودن ،تحصیل دررشته کامپیوتر و ...کردند
پس عده ای باید حذف می شدند و حاال اگر
کسی حذف شده دیگر به ما ربطی ندارد.
اداره کل بهزیستی استان لرستان:
تهران به ما سهمیه داده .شما سه شنبه
بیایید با مدیرکل حرف بزنید شاید بتوانیم
برایتان کاری کنیم.
اداره کل بهزیستی استان خوزستان:
 -1به دانشجوها.
 -2قرار بود یک بار دیگه هم بدهند ولی
هنوز نداده اند؛ اما دوباره می دهند.
اداره کل بهزیستی استان خراسان
جنوبی:
 -1گفتند به دانشجویان ارشد و دکتری.
 -2نحوه توزیع را ما تعیین نکردیم ،از تهران
گفتند به افرادی که فارغ التحصیل شده اند
می دهند البته هنوز هم نداده اند.
اداره کل بهزیستی استان خوزستان:
 -1قرار شد به افراد دانشجو در مقاطع ارشد
و دکتری اهدا شود.
 -2ما همه اسامی را دادیم اما تهران افراد را
انتخاب کرد.
 -3چند وقت بعد دوباره می دهند.
اداره کل بهزیستی استان قم:
از مددکارها بپرسید.
اداره کل بهزیستی استان خراسان
شمالی:
 -1به افراد دانشجو اما نه به همه نه ،فقط
به بعضی از آنها.
 -2برای توزیع چند تا آیتم داشتیم که بر
اساس آنها عمل کردیم.
اداره کل بهزیستی استان فارس:
-1دانشجویان.
-2ازسال گذشته اسامی را داده بودیم،
تعداد کم بود نشد به همه بدهیم اما شما با
همکاران صحبت کنید اسمتان را وارد کنند
هنوز لپ تاپ داریم.

.

آنانکه گذشته را به خاطر نمي آورند محکوم به تکرار آنند .سانتايانا

دلكداممانتنـگميشود...؟
چرااستثناييعملنميكنيم؟

پنداشت ما از معلوليت چيست؟

معلولیت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعالیت
های عادی زندگی فردی یا اجتماعی به علت وجود
نقصیمادرزادی یا اکتسابی ،در قوای جسمانی یا روانی
اطالق می شود و عقب ماندگی ذهنی اختاللی است
که با عملکرد هوشی زیر حد طبیعی و اختالل در
مهارتهای انطباقی مشخص می شود.
اين تعريفي است كه بسياري از ما از معلوليت در ذهن
داريم.
اما اين نقص كه ممكن است مادر زاد يا اكتسابي باشد
يعني چه؟ قواي جسماني يا رواني چگونه دچار اختالل
مي شود؟ معني دقيق معلوليت چيست و آيا پنداشت
ما از معلوليت هماني است كه روي كاغذ ها و بين
خطوط كتاب ها خوانده ايم؟
کودکان استثنایی یکی از آسیب پذیر ترین گروه ها
از انواع مختلف معلوليت هاي جسمي كه بسياري از ما
از دور و نزديك آن را ديده و كم و بيش ماهيت آن را
درك كرده ايم كه بگذريم مي رسيم به نوع ديگري از
معلوليت كه نه مي توان گفت اين نوع از انواع معلوليت
جسمي جداست و نه مي توان گفت از آن جدا نيست!
بین گروه های مختلف معلوالن کودکان استثنایی یکی
از آسیب پذیر ترین گروه هایی هستند که به چشم
می خورند و البته اگر بگوييم چندان هم به چشم نمي
خورند ناصحيح نگفته ايم.

اين كودكان را چه كسي مي شناسد؟ به جز خانواده
هاي اين كودكان و معلو هاي مدارس استثنايي و
مددكاران سازمان بهزيستي و گروهي از دانشجويان
رشته هاي مرتبط و عده كمي از دانشجويان رشته هاي
غير مرتبط كه با نيت هاي انسان دوستانه يا براي انجام
پروژه ها و پايان نامه هاي دانشجويي به طور مقطعي به
اين كودكان مراجعه مي كنند ،چه كسان ديگري اين
كودكان را مي شناسند؟
جامعه چقدر جاي خالي و غير خالي اين افراد را
احساس مي كند؟
شرايط روحي ،مالي ،فرهنگي و ...خانواده هاي اين افراد
را چه كسي ،چه اندازه درك مي كند و برايش فكر
مي كند؟
كدام بخش از اعتبارها به طور اخص به منظور حمايت
از خانواده هاي داراي كودك استثنايي در نظر گرفته
مي شوند؟

اينجا جاي گذاشتن و گذشتن نيست...

سوال زياد است؛ اما نمي توان گفت بگذريم .اينجا
جاي گذاشتن و گذشتن نيست! اينجا جاي ايستادن
و واقعيت ها را ديدن است.
اما كداممان تاب ديدن و شنيدن اين واقعيت ها را
داريم؟
خانواده هايي كه فرزند استثنايي شان را ناباورانه انكار
مي كنند؟ يا پدراني كه كه كمرشان زير بار نگاه سنگين
جامعه به فرزند دلبندشان خم مي شود و حاضر نمي
شوند او را حتي براي يك لحظه به امواج اين نگاه
ها بسپارند و كودكشان را عمري در اتاق خلوت خانه
مخفي مي كنند؟ مادرهايي كه آغوش مادرانه شان
نمي تواند باز شود براي كودكي كه به جاي بازي هاي
سرمستانه و خنده هاي پر هياهو ،فقط نيازهاي ويژه
تري دارد؟ و يا هم مدرسه اي هايي كه از ديدن اين
كودكان مي ترسند و فرياد مي زنند و فرار مي كنند؟
يا مسئوالني كه هنوز طرح و برنامه اي براي
فرهنگسازي يا نداشته اند؛ يا نكرده اند!...

این گروه با داشتن شرایطی خاص تر از سایر گروه های
معلوالن و با داشتن نیازهای ویژه تر مي توان گفت
همواره جزء مظلوم ترین طیف های جامعه قرار گرفته
اند و با نگاهی دقیق به وضعیت این دسته از افراد در
جامعه می توان به درستی این نکته پی برد.
اما آيا پي بردن به اين نكته و اينگونه نكات تنها وظيفه
اي است كه داريم؟
به راحتي مي گوييم معلول ذهني ،كودك استثنايي،
كم توان ذهني و ....اين القاب و عناوين چه معنايي
دارند؟ آيا همين موارد كافي نيست براي اينكه نگاه
خاص و توجه ويژه ما را معطوف به اين دسته از
كودكان بكند ؟
پس چرا هنگام توجه كردن به اندازه همان حرف
زدنمان استثنايي عمل نمي كنيم؟

اخبـــــار

چند فروشنده دوره گرد صدايشان را باال مي برند و
فرياد مي زنند :برو ديگه ،دور شو از اينجا ،اي بابا!
كاسبي ما رو هم خراب مي كنه اين پسره! پسر ساك
دستي اش را برمي دارد ،دهانش را با آستين لباس
پاك مي كند و راه مي افتد .كمي آن طرف تر ،در
فضاي جلويي ترمينال مي ايستد ،كيف كمري اش را
دور كمرش محكم مي كند ،دست هايش را داخل كيف
مي برد و مشت هايش را پر مي كند با باطري هاي
قلمي و بدون معطلي فرياد مي زند :باطري بخريد،
باطري ،باطري هاي خوب از من بخريد ،حاال مي بينيد
كه از همه تون بيشتر باطري مي فروشم ،باطري دارم،
باطري بخريد....

اين كودكان را چه كسي مي شناسد؟

اين القاب و عناوين چه معنايي دارند؟

كودكان استثنايي ايجاد مشكل مي كنند؟!

كدام ما از تلويزيون گله مند مي شويم اگر اين كودكان
را در سريال مورد عالقه مان بازي ندهد؟ كدام ما از
قانون گله مند مي شويم اگر بندهايش را به پاي اين
بچه هاي معصوم نپيچد؟ كدام يك از ما گله مند شديم
از يكي از نمایندگان مجلس نهم كشورمان وقتي كه
گفت :وجود كودكان استثنايي در کنار دانشآموزان
عادی مشکالت بسیاری را ایجاد میکند؟ كدام يكي
از ما به خودش نهيب زد اين نماينده محترم مجلس
گفت :جا دادن دانشآموزان استثنایی در کالسهای
درس عادی به آموزش معلمان ،مدیران و توجه به
«پاداشهای ویژه» برای آنان نیاز دارد؟
دل كداممان گرفت براي كودكاني كه به اختيار
خودمان آنها را استثنايي خوانده ايم بدون اينكه در
فكرهايمان ،در نگاه هايمان ،در اعتبارات و امكاناتمان
آنها را استثنايي ببينيم و استثنايي لحاظشان كنيم؟
به راستي دل كداممان تنگ مي شود براي اين
كودكان؟

علی بابایی
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اراده بهترين راهنماي طبيعت است .اسمايلز

گستــرشخدمــاتبهزیستـــیدرگــرو
توانمندسازیمعلوالناست

خبرگزاری مهر :رئیس سازمان بهزیستی کشور گسترش
خدمات بهزیستی را درگرو توانمندسازی معلوالن دانست
و گفت :توانمند سازی فرهنگی و اجتماعی در این زمینه
مقدم است.
تازه وارد :به جان تازه وارد در تمام دنیا ،توانمندسازی
معلوالن درگرو گسترش خدمات دولت است!

هزینه25میلیاردتومانیاجرایطرحآفتاب

خبرگزاری فارس :رئیس سازمان بهزیستی کشور از
هزینه مبلغ  25میلیارد تومان برای آغاز ،اجرا و ادامه
طرح آفتاب« آموزش فرهنگی و توانمندسازی اجتماعی
بهزیستی» خبر داد.
تازه وارد : :با  25ميليارد تومان می شود برای 2000
معلول اشتغال ایجاد کرد برای  2000معلول  ،مسکن مهر
ساخت برای  10000معلول جسمی حرکتی شدید  ،ویلچر
برقی خرید برای  25000نابینا کامپیوتر ویژه خرید ،برای
 1000کودک نیمه شنوا عمل جراحی کاشت حلزون انجام
داد و ...

اخبـــــار

واگذارییکهزارو400لپتاپبهدانشجویان
تحتپوششبهزیستی

خبرگزاری فارس :رئیس سازمان بهزیستی کشور
ازتحویل یک هزار و  400لپ تاپ به دانشجویان تحت
پوشش بهزیستی در مقاطع فوق لیسانس و دکترا خبر
داد و گفت :این تسهیالت از سوی وزیر تعاون،کار و رفاه
اجتماعی تامین شده است.
تازه وارد :دست آقاي وزير درد نكنه بابا  ،فقط توزیع لپ
تاپ ها دستورالعمل داشت یا سلیقه ای بود ؟

شهرداریهادرارائهمجــوزپایانكارنســبتبه
حقوقمعلوالنمسوولیتدارند

باشگاه خبرنگاران :معاون امور توانبخشی اداره كل
بهزیستی استان سمنان با اشاره به قانون ابالغی دولت
گفت :شهرداری ها موظفند زمانی به اماكن عمومی مجوز
پایان كار ارائه كنند كه آن مكان برای استفاده معلوالن
مناسب سازی شده باشد كه این امر در استان سمنان
رعایت نمی شود.
تازه وارد :برادر من ،اين امر در بقيه شهرها هم رعايت
نمي شود ! چندان خودت را ناراحت نكن.

تحقق180درصـــدیاشتغـــالتعهدشده
بهزیستیدراستانسمنان

خبرگزاری مهر :رئیس سازمان بهزیستی استان سمنان
از تحقق  180درصدی اشتغال در این استان خبر داد.
امیر خراسانی با اشاره به اینکه تعهد این اداره کل در سال
گذشته  350شغل بود اظهار داشت :این سازمان با ایجاد
حدود  660شغل تحقق  180درصدی را نشان می دهد،
خراسانی میزان تعهد شغل در سال جاری را  320شغل
برای مددجویان ذکر کرد.
تازه وارد :يعني همين  660شغل شده  180درصد؟؟؟
جل الخالق!
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تازه وارد
مدیرکلسازمانبهزیستــیخراسانجنوبی
خبرداد

خبرگزاری مهر :مدیرکل سازمان بهزیستی خراسان
جنوبی از ایجاد اشتغال برای یک هزار و  14نفر از معلوالن
این استان طی سال گذشته خبر داد.
تازه وارد :دست شما درد نكنه ،وام دادید خودشون شاغل
بشن یا گذاشتید سر کار؟

نیمیازمعلوالنعوارضنخاییکشـورازجامعه
کارگریهستند

ایلنا  :مدیر کل بهزیستی استان البرز :بیش از  ۲هزار نفر
معلول ساالنه عوارض ضایعه نخایی در جامعه وجود دارند
كه بخشی از آنها شامل کارگران مشاغل هستند که باید
از کارفرمایان آنها در این زمینه غرامت الزم گرفته شود.
تازه وارد : :آيا قبل از دريافت غرامت نبايد به فكر چيزهاي
ديگري باشيم؟ راستی پیشگیری وظیفه کیست؟

3.67درصدجمعیتآذربایجانغربی
معلولهستند

خبرگزاری مهر :معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان
غربی گفت :در حال حاضر  3.67درصد از جمعیت استان
دچار معلولیت هستند.
تازه وارد ::یعنی از کشورهای پیشرفته دنیا هم کمتر !
چه پیشرفتی کردیم ما!!! بودجه معلوالن استان هم حتماً
متناسب با این آمار بسته میشه ،نه!!!

ارسالنامــهبهوزیرتعــاونبرایپــرداخت
مابهالتفاوتسوختمعلوالن

فارس  :معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور
گفت :با توجه به رایزنیهای صورت گرفته قرار است هر سه
ماه مابه التفاوت سوخت معلوالن به حساب آنها واریز شود
که نامه آن جهت تایید به وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
ارسال شده است.
تازه وارد :تازه نامه برای وزيرارسال شده است؟! مگر قرار
نبود از ابتداي تيرماه مابه التفاوت را پرداخت كنيد اخوی؟

بیمهریمســکنمهــربهمعلوالناردبیل /زمینهاشتــغال44هزارمعلولدرکشورفراهم
شدهاست
قسطبانکیهشتبرابرمستمری
فارس  :رئیس سازمان بهزیستی گفت :زمینه اشتغال بیش

خبرگزاری مهر  :در حالی که قرار بود معلوالن اردبیل
با وام بالعوض صاحب مسکن مهر شوند بعد از تحویل
مجتمع  60واحدی اردبیل ،معلوالن از قسط  246هزار
تومانی مسکن مهر معلوالن متعجب شدند تا مسکن مهر
برای آنها رنگ بی مهری بگیرد.
تازه وارد: :در آرزوی یک چاردیواری  ،چي فكر مي كرديم
چي شد؟!

89درصدخدماتبهزیستیخراسانجنوبیدر
بخشخصوصیارائهمیشود

خبرگزاری مهر  :مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی
گفت :به طور میانگین  89درصد خدمات این نهاد توسط
بخش خصوصی به مردم ارائه می شود.
تازه وارد :این همه خدم و حشم فقط برای  11درصد
باقی مانده؟

ارائهخدماتدرمانیرایگانبهمناسبـتهفته
بهزیستیدرکرمانشاه

خبرگزاری مهر  :مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه
با اعالم برنامه های هفته بهزیستی در سال جاری
گفت :ارائه خدمات فیزیوتراپی ،گفتاردرمانی،
کاردرمانی ،مددکاری و مشاوره ای در ایام هفته
بهزیستی رایگان است.
تازه وارد :فقط در هفته بهزیستی؟!

تلفنیصدقهدهید

مدیر کل بهزیستی استان فارس از تلفنی شدن صدقه در
سطح استان فارس خبر داد .این کار برای اولین بار در
کشور در این استان اجرا می شود  .عبدالحمید کشاورز
گفت :سازمان بهزیستی با همکاری مخابرات استان فارس
برای سهولت در پرداخت صدقه به بهزیستی به راه اندازی
تلفن ثابت به شماره  ۶۰۶۸اقدام کرد.
تازه وارد :در حال حاضر صدقه گیر مورد نظر شما در
دسترس نیست!!! كار دنيا را ببين! روی نفت و گاز نشستیم
و برایمان تلفنی صدقه جمع می كنند ،یعنی می شود با
تلفن  200تومان صدقه داد ؟؟؟

از  44هزار معلول در سطح کشور فراهم شده است.
تازه وارد :بعد از اين همه كار و تالش تازه فقط زمينه اش
ايجاد شده است؟

سیاستســازمانبهزیستیتسریعدرتامـین
مسكنمعلوالن

فارس  :دبیر ستاد مسكن سازمان بهزیستی كشور گفت:
سیاست این سازمان در سال جاری تسریع در تامین
مسكن برای معلوالن كشور است.
تازه وارد :به گمانم اين موضوع يك چهار سالي است كه
سياست سازمان است! بهتر نبود اشتغال سیاست سازمان
می شد؟

380اثرهــنریمعلوالنسیرجانرونماییشد

به مناسبت هفته بهزیستی  380تابلوی نقاشی و صنایع
دستی حاصل کار معلوالن سیرجان به نمایش گذاشته شد.
تازه وارد :فقط به نمايش گذاشته شد؟ بخرید و به جای
اجناس چینی هدیه بدید بهتر نیست؟

16هزارمعلولعضوسـازمانبهزیستیاستان
زنجانهستند

مدیرکل بهزیستی استان زنجان گفت 16 :هزار معلول
عضو سازمان بهزیستی زنجان هستند که از این تعداد 80
نفر ورزشکار و  31نفر مدال آور المپیادی هستند.
تازه وارد :چند نفر لپ تاپ گرفتن؟

903مركـزروزانهنگهــداریمعلوالندركشور
فعالاست

مدیركل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشكی سازمان
بهزیستی گفت 903 :مركز روزانه نگهداری معلوالن در
كشور فعال است.
تازه وارد :فقط ِ فقط ِ فقط فعال است؟؟؟

علی محمد بابایی

خبرگزاری مهر :رضا پیدایش بازیکن البرزی تیم ملی
والیبال نشسته در مراسم تجلیل از ورزشکاران جانباز و
معلول اعزامی به رقابتهای پارالمپیک لندن تقدیر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر ،در این مراسم با حضور
احمدی نژاد ،عباسی وزیر ورزش و جوانان ،علی آبادی
رئیس کمیته ملی المپیک ،زریبافان رئیس بنیاد
شهید و امورایثارگران و خسروی وفا رئیس کمیته
ملی پارالمپیک با همراهی جمعی از مسئولین ورزش،
مربیان ،سرپرستان و ورزشکاران کاروان "دلوار" ،از
رضا پیدایش بازیکن ارزنده البرزی تیم ملی والیبال
نشسته که موفق به کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات
پارالمیپک لندن شد ،تقدیر بعمل آمد.

در راستای توسعه ورزش جانبازان و معلولین در سطح
استان البرز ،انجمن بوچیای هیئت ورزش های جانبازان
و معلولین استان البرز آموزش های اولیه جهت آشنایی
هرچه بیشتر معلولین با این رشته ورزشی را در موسسه
نیکوکاری رعد آغاز کرد.
انجمن بوچیا با همکاری کمیته آمورش و استعدادیابی
هیئت ورزشهای جانبازان و معلولین استان بعد از
استعدادیابی های انجام شده در ماه های گذشته ،اقدام
به آموزش عملی این رشته در سطح استان کرد و با
فراهم کردن امکانات الزم جهت توسعه بوچیا و ورزش
معلولین بستر سازی کرد.

بهزیستی استان البرز برنامه های فرهنگی و
ورزشی برگزار کرد

در راستای اجرای مصوبات چهارمین جلسه ستاد
ساماندهی امور جوانان ،بهزیستی استان البرز برنامه
های فرهنگی و ورزشی برگزار کرد.
برگزاری مسابقات فوتسال ،دارت ،شنا و پینگ پنگ
توسط بسیج شهرستان ساوجبالغ ،برپایی نمایشگاه آثار
مربوط به دفاع مقدس در ادارات بهزیستی ،برگزاری
مراسم کوهپیمایی بسیجیان جوان در کرج ،برگزاری
مسابقات دوستانه تنیس روی میز از مواردي بودند كه
به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع در کرج برگزار شدند.

اخبـــــار

انجمن بوچیای هیئت ورزشهای جانبازان
و معلولین اقدام به آموزش اولیه این رشته
کرد

پس از آنکه تغییراتی در سمت سرپرستی فدراسیون
ناشنوایان پیوند اعضا و بیماران خاص صورت گرفت
احتمال اینکه ورزش و فدراسیون ناشنوایان از بیماران
خاص و پیوند اعضا جدا شود وجود دارد.
رودگر مسئول مسابقات و اردوهای فدراسیون ناشنوایان
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت :علیمرادی سرپرست
جدید فدراسیون ناشنوایان ،پیوند اعضا و بیماران خاص،
خواهان جدایی ورزش ناشنوایان از بیماران خاص و
پیوند اعضا است.
وی گفت :کرم اهلل علیمرادی در همایشی که به مناسبت
هفته جهانی ناشنوایان برگزار شده بود حمایت ویژه
خود را از ورزش بانوان در حیطه ناشنوایان اعالم کرد و
بیان داشته که عالوه بر تقویت رشتههای سابق بانوان
رشتههایی از قبیل هندبال ،بسکتبال ،شنا و بدمینتون را
در فدراسیون ناشنوایان تشکیل میدهیم تا بانوان ناشنوا
به همراه مردان در حوزههای مختلف و متفاوت شرکت
و فعالیت کنند.
وی خاطر نشان کرد :این اولین همایشی بود که با
حضور کرم اهلل علیمرادی سرپرست جدید فدراسیون
ناشنوایان ،پیوند اعضا و بیماران خاص برگزار شده است
که طی آن فقط روسای سه انجمن کشتی ،والیبال و
تکواندو شرکت داشتند و سایر روسای انجمنها طبق
اظهارات رودگر علی رغم اینکه برای حضور در همایش
از آنها دعوت به عمل آمده بود اما حضور نداشتند.

.

رضا پیدایش بازیکن البرزی تیم ملی
والیبال نشسته تقدیر شد

احتمال جدایی ورزش ناشنوایان از پیوند
اعضا و بیماران خاص

زيبائي که با فضيلت توام نباشد ،گل بي عطر وبوئي را ماند .ويکتورهوگو

اخبـار وررشــی

خسرويوفا :ورزش جانبازان و معلوالن
رشد  100درصدي داشته است /خوشحالم
كه شرمنده مردم نشديم

رييس فدراسيون جانبازان و معلوالن در مراسم تجليل
از قهرمانان پارالمپيكي گفت :ما در ورزش رشد
صددرصدي داشتيم و موفق شديم كشورهاي بزرگي
مانند كانادا ،استراليا ،ايتاليا و فرانسه را پشت سر
بگذاريم.
وي با اشاره به مساوي شدن پاداش ميان ورزشكاران
سالم و معلول اظهار كرد :چندين سال است كه جوايز
ورزشكاران سالم و معلول مساوي شده اين اقدامي است
كه در اين دولت انجام شد .من فكر نميكردم كه چنين
اتفاقي بيفتد.
خسرويوفا ضمن تشكر از مسووالن وزارت ورزش و
كميته ملي پارالمپيك ادامه داد :از عباسي براي اين كه
فضاي معلمي و اخالق را در ورزش ايجاد كرده تشكر
ميكنم .از عليآبادي و افشارزاده در كميته المپيك هم
كه براي بازيهاي لندن تالش زيادي كردند ،قدرداني
دارم.
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با رسيدن به نقطه هدف  ،هدف ديگري آغاز مي شود .جان ديوئي

.

بارشـــــدمنابــعشرايـــطآرمانيرقمنمـــيخورد.
36هــــــــزارمجــــــوزبــــرايمـــعلوالن
شركـتهايويژهحملونقلمعلوالنحذفنميشوند

اجتماعی
12

رئيس بهزيستي كشور
در نشست خبري كه
به مناسبت هفته
بهزيستي برگزار شده
بود گفت«:ما سال
قبل و امسال مجوز
 36هزار استخدام
مناطق
برای
كم برخوردار را
گرفتيم كه اين
اقدام در  3دهه
اخير
بي نظير بوده است
و براي كالنشهر ها
هم در حال رايزني برا
گرفتن مجوز استخدام
هستيم».
همايون هاشمي در مورد بيمه
مددجويان گفت «:سازمان بهزيستي
در مورد بيمه چه در مورد بيمه آتيه و چه
در بيمه درماني يك بسته ويژه دارد و در همين
راستا هم مي خواهيم تاثير گذاري بيمه مكمل را افزايش بدهيم».
هاشمي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران كه پرسيد :در صورت
حذف شركت هاي خصوصي ويژه حمل و نقل معلوالن تكليف اياب
و ذهاب اين افراد چه مي شود؟گفت:هيچ شركتي حذف نمي شود.
وي افزود« :ما يك پايانه با حدود  50دستگاه خودروي مناسب
سازي شده ويژه معلوالن با مشاركت سازمان اتوبوس راني شهرداري
تهران در غرب تهران با عنوان اولين پايانه ويژه حمل و نقل معلوالن
راه اندازي كرديم كه وظيفه حمل و نقل معلوالن را دارند».
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا اين خدمات حمل و نقل شامل
نابينايان هم مي شود؟ گفت «:اين پايانه مي تواند به همه معلوالني
كه داراي كارت معلوليت هستند خدمات رساني كند اما الويت با
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معلوالني است كه شرايط ويژه
دارند».
رئيس بهزيستي كشور
گفت «:توجه به مسكن
و ثبت نام مددجويان،
ايجاد  62هزار فرصت
شغلي از دیگر
اقدامات ما بوده
است».
هاشمي در پاسخ به
اين سوال خبرنگار
پيك توانا كه پرسيد
دستاوردهايي كه طرح
آفتاب تاكنون براي
سازمان بهزيستي داشته
و در دراز مدت خواهد
داشت چه مواردي بوده است؟
گفت« :مجموعه اي از  25عنوان
و فعاليت هايي كه در راستاي توانمند
سازي فرهنگي اجتماعي مددجويان قدم بر
مي دارد در راه است».
وي گفت «:يكي ديگر از شاخص هاي طرح آفتاب اين است كه در
این طرح سطح تماس و ارتباط ما با مددجويان بيشتر مي شود و
شاخص بعدي اين است كه حضور ما در استان ها و در محل خدمت
بيشتر مي شود و مددكاران را از نزديك مي بينيم و كاهش پرونده
ها را از نزديك رصد مي كنيم و سود اصلي آن هم در همه روستاها
به مددجويان مي رسد و پرونده هاي مددجويان بيشتر مورد بررسي
قرار گرفته و دسته بندي مي شود».
همايون هاشمي در پايان اظهار كرد« :فعاليت های ما از تعدد
زيادي برخوردار است ،بنابراين منابع هر چه قدر هم رشد كند باز
هم آن شرايط آرماني براي ما رقم نخواهد خورد».
فاطمه بابایی

چند روز پیش وقتی شبکه های تلویزیون را چک می کردم یک دفعه برنامه رنگین
کمان توجهم را به خودش جلب کرد .تعداد دفعاتی که حضور کودک معلول را در
برنامه ها شاهد بودم مطمئنا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسید اما این بار
حضور دختر بچه ای  9-8ساله بر روی ویلچر بین بچه های دیگر خیلی خوشحالم
کرده بود و دلم نمی خواست کانال را عوض کنم و روی شبکه تهران توقف کردم.
همیشه به فرهنگسازی که از سنین کودکی آغاز به کار می کند عالقه خاصی
داشتم و حضور آن کودک را در جمع برای عادی سازی و عادت کردن بچه
های غیر معلول به حضور یک فرد معلول در جمع شان نشانه خوبی می دیدم اما
خوشحالی ام دوام زیادی نداشت.
 -1همه بچه ها سمت چپ استودیو کنار هم نشسته بودند و کوچولوی ویلچر نشین
ما سمت راست استودیو به تنهایی و کامال دور از بچه های دیگر که به نظرم زیاد
جالب نیامد.
-2چند دقیقه بعد خاله نرگس شروع به گفتن حرف هایی کرد که به نظرم آن
روز زمان مناسبی برای گفتنشان نبود:
بچه ها اگر دوست شما یک تفاوت هایی با شما داشته باشه ،مثال چشماش ضعیف
باشه و عینک بزنه یا دست و پاهاش مشکل داشته باشه شما نباید باهاش دوست
بشید؟
و حرف هایی از این دست....

مفهوم زندگی من ،آرامشم است وقت آن رسیده است که در هر کاری که باید
فکرنکنم ،نیندیشم و ایمان داشته باشم که آن را به بهترین نحو انجام خواهم داد،
هر کاری که چه نگرانش باشم یا نباشم.
مفهوم زندگی من  ،یقینم است زمان آن فرا رسیده است که باور کنم یقین من
همه چیز را برای من عملی می کند ،هر چیز را که خداوند برای من ترجیح می
دهد و می پسندد
هنگام آن رسیده که باور کنم خداوند دوستدار من است و می داند که چه آرزوهایی
مرا سر بلند خواهد کرد و چه آرزوهایی مرا زمین خواهد زد.
می توانم در گهواره ی عشق او راحت و آرام باشم مثل کودکی که راحت و آرام،
آرمیده است و هیچ دغدغه ای در زندگی ندارد.
خداوندا !...
من به اندازه ی وسعت یک دریا به تو امیدوارم ،چون به دوست داشتنت اعتماد
کردم
مرا ماهی کن که بدون تو نفس کشیدن برایم غیر ممکن باشد...
خداوندا مرا را ببخش ...
خداوندا مرا ببخش که آخرت و رضایت تو را به دنیا و تعلقاتش فروختم ...
به دنیایی که هزار داماد اختیار کرده و تمامشان را کشته ...
خداوندا مرا ببخش ...
خدایا من رو ببخش که همیشه ازت طلبکارم ...
چرا ؟!
نمی دانم شاید فکر می کنم« :چون بهم لطف کردی و منو آفریدی ،مدیون من
شدی !»
خدایا ببخش که همیشه به فکر معامله کردن با تو بودم « :خدایا اگه فالن کارو واسم
انجام بدی  ...منم قول میدم که فالن و بهمان »...
خنده ام می گیرد شاید هم گریه ،تو میدانی که نمی توانم سر قولم بمانم؛ ولی
جوابم رو با محبتت دادی  ...خدایا آخه چرا ؟
خدایا من دردونه ی مخلوقاتتم و شاید به همین خاطر ننر بار اومدم ...
خدایا من باهات کلی حرف دارم و تو هم همیشه برایم وقت داشتی و داری
خدایا من فکر می کنم تو خیلی عاشقم بودی و هستی

دختر کوچولو در آخر برنامه هم سعی می کند مثل بقیه بچه ها دست هاش را به
زحمت باال بیاورد و با دوربین بای بای کند.
در دلم می گویم :کوچولوی رنگین کمونی تو خیلی بزرگی که توانستی جلوی
چشم میلیون ها نفر ظاهر شوی و درست مثل بچه های دیگر کف بزنی اما با
تالش و تقالی زیاد .مثل آنها با شعر خوانی پنگول همراه و با بقیه همخوان شوی
حتی اگر تکلمت سخت و دشوار باشد.
مطمئنم که تو هم مثل همه ما به نگاه های متفاوت و خیره و به حرف هایی که
از س ِر نا آگاهی زده می شوند و نه منظوری دیگر ،عادت می کنی.
به همه اینها عادت می کنی ،شاید هم خیلی زودتر از ما!
ولی بد نیست که مجری های تلویزیونی مخصوصا آنهایی که با بچه ها سر و کار
بیشتری دارند ،در این زمینه آموزش های اولیه را ببینند.

تو هزاران نشانه برایم فرستادی
تو اینقدر عاشقم بودی و هستی که شریف ترین انسان ها را برای رساندن پیغامت
برایم انتخاب کردی و فرستادی و بهترین شان ،همانی که از ابتدا به امین بودن
معروف بود ...
خدایا تو خیلی بهم پوئن و امتیاز دادی ،ولی من دارم می بازم
من دارم به خودم می بازم ...
باختی بزرگتر از این وجود دارد که فقط وقتی سر و کله ام دور و برت پیدا می شود
که دچار مشکلی شده باشم
خدایا این دست های من است
همانی که همیشه به طرفت دراز است
و این هم سری که جلوی همه خم شده
ِ
طاعت با صداقت برای اطاعت
ولی افسوس از یکبار
خدایا  ...این منم  ...اشرف مخلوقاتت  ...جانشین تو بر روی زمین ...
همانی که وقتی منو آفریدی خودت را احسن الخالقین نامیدی
خدایا من دارم به خودم می بازم
خدایا دستم را بگیر ...
دست کسی را که امیدی به طاعت ناچیز و ریایی خودش نداره ...

اجتماعی

خــــداونــــدا

یک لحظه خودم را می گذارم جای آن بچه و از اینکه حس کنم منظور خاله نرگس
من باشم و نگاه همه به سمتم باشد حس خوبی را به من منتقل نمی کند و در
دلم آرزو می کنم که او چنین حسی را لمس نکرده باشد.

.

کوچولوی رنگین کمونی

مردانگي تنها به مرد بودن نيست؛ به همت و گذشت است .هگل

مهدیه رستگار

گرد آوری :سمیرا جمالی
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مرد بزرگ برخود سخت مي گيرد و مرد کوچک به ديگران .کنفوسيوس

زینب رحیمی

درددلهــايمادرانه

اجتماعی
14

صدايش را كه بشنوي بدون اينكه صورتش را ديده باشي
مي فهمي اين صدا يك صداي مادرانه است ،صدايي كه
از دل برمي خيزد اما نه فقط الجرم بر دل ،كه الجرم بر
دل و روح و روان مي نشيند .مادري كه تصوير آرامش را
از مردمك چشمان خود انعكاس مي دهد و دست هايش
جز آرامش فرزند دلبندش چيزي را نمي جويد.
مادري در همين حوالي درد دل مي كند و ستون جديد «درد
دل هاي مادرانه « پاي اين درد دل ها مي نشيند تا گوش
شنوايي شود براي خيلي از آنهايي كه گوش دارند اما شنوا......
نمي دانيم!
مادر سميه ملكي سوژه اين شماره از پيك تواناست كه درد دل
هاي خود را با ما در ميان مي گذارد ،پاي حرف هاي اين مادر
عزيز مي نشينيم:
پسرم نباشد نمي توانم سميه را جايي ببرم
دختر من معلول خيلي شديد سي پي است و مدام دچار تشنج
مي شود ،و به همين دليل عضالت بدنش هر روز ضعيف تر مي
شود و تحليل مي رود و من خودم بايد سميه را جابه جا كنم و
وقتي الزم است او را به دكتر يا جاي ديگري ببرم بايد او را بغل
بگيرم و از پله ها پايين بياورم ،البته االن كه ديگر پير شده ام
اصال نمي توانم سميه را جابه جا كنم و برادرش بايد اين كار را
بكند كه او هم در تهران درس مي خواند و ما هر بار بايد منتظر
بمانيم تا برادرش از تهران بيايد و او را از طبقه سوم پايين
بياورد و اگر او نباشد سميه را نمي توانم جايي ببرم.
هر پرستار  400تومان...
به همين خاطر من از چند وقت پيش چون سميه پدر هم
ندارد و من و او تنها زندگي مي كنيم به فكر گرفتن يك پرستار
براي سميه افتادم ،اما وقتي ديدم دستمزد پرستار ماهانه 400
هزار تومان است از اين كار منصرف شدم چون كل حقوق
ماهانه ما كه بايد تمام هزينه هاي خودم و دو پسرم كه دانشجو
هستند و تمام هزينه هاي دارو و درمان سميه را بدهد همان
 400تومان است.
هزينه پرستاري را تلويزيون بدهد...
اما در همين حين يك روز كه دخترم اخبار تلويزيون را گوش
مي كرد مرا صدا زد و گفت :مامان االن تلويزيون گفت كه به
معلوالن ويلچري هزينه پرستاري مي دهند ،خانواده هايي كه
از معلولشان نگهداري مي كنند مي توانند اين هزينه را دريافت
كنند ،يعني مشكل ما هم حل مي شود؟
فرداي همان روز من به بهزيستي رفتم و گفتم از تلويزيون
شنيديم كه به معلوالن ويلچري بايد هزينه پرستاري پرداخت
شود و از مددكار دخترم خواستم هزينه پرستاري دختر مرا هم
بدهند تا بتوانم برايش پرستار بگيرم ،اما او گفت :اصال چنين
چيزي وجود ندارد و اگر هم تلويزيون اين را گفته پس برويد از
همان تلويزيون هزينه پرستاري بگيريد.
همسايه ها رضايت نمي دهند ،شهرداري هم مجوز...
خانه ما در طبقه سوم است و ما دو همسايه ديگر در ساختمان
داريم  ،از مدت ها قبل براي حل مشكل پله به فكر نصب باالبر
بوديم كه همسايه ها موافقت نمي كردند ،تا اينكه چند وقت
پيش همسايه ها رضايت دادند و ما هم سراغ باالبر رفتيم ،اما
االن موضوع اين است كه يكي از همسايه ها مي گويد باالبر را
از سمت چپ نصب كنيد و ديگري مي گويد از سمت راست،
رفت و آمد به شهرداري هم فايده اي ندارد ،شهرداري مي گويد
تا رضايت همسايه ها نباشد مجوز نصب باالبر نمي دهيم.
حاال فقط يك سوال دارم :در اين شرايط تكليف يك زن مسن
كه با فرزند معلولش تنها زندگي مي كند چيست؟!
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مشکلیبهبزرگی150هزارتومان

امروزي ها به آن مي گويند كار خِ ير ،اما كانون توانايي ها نامش را واحد درمان گذاشته
اند و به رسم قديم ِكانون كه به همه بخش هاي كارش عشق مي ورزد ،به آن عشق
مي ورزند.
عليرضا زارعي معلول ديسترفي و عضو كانون توانا ،كسي است كه اين بار مسئوالن
كانون توانا به ديدار او رفته اند تا در حاشيه اين زندگي ماشيني ،از خيابان هاي پر
اضطراب اين شهر عبور كنند و به مالقات عزيزي بروند تا به رسم ادب ديداري تازه
كنند و احوالي بپرسند و اميدوار شوند كه ماللي در بين نيست....
در اين ديدار دو پزشك متعهد ،مسئوالن كانون توانا را همراهي مي كنند .آنها كساني
نيستند جز دكتر حسين مژدهي پناه ،متخصص مغز و اعصاب و دكتر مجيد سررشته
داري متخصص داخلي.
دو پزشكي كه مدتها پيش با كانون معلولين توانا اعالم همكاري افتخاري كرده و الحق
و االنصاف كه در اين مسير از هيچ كوششي فرو گذار نكرده اند .كساني كه گنجينه هاي
نهان كانون معلولين توانا هستند و دلسوزانه و برادرانه حق اين مطلب را ادا كرده اند.

 12سال بدون سرپرست...

زنگ که می زنی صدایش می لرزد و باور نمی کند برای احوالپرسی و البته پیگیری مشکالت
پسرش تماس گرفته ایم.
«حمیده زارعی»  39سال بیشتر ندارد 39 .ساله ای که از  12سال پیش سرپرست خانواده را هم
از دست داده و او مانده وپسری معلول به نام علیرضا و دختری که از مهر ماه روی نیکمت
کالس دوم دبیرستان می نشیند.
نگهداری از علیرضا و البته همه معلوالن سخت است اما حمیده حرفی از سختی نمی زند
و من باز به خودم یاد آوری می کنم مادرکه باشی نمی توانی یک لحظه هم ناراحتی و درد
فرزندت را ببینی و هر کاری می کنی تا او آرام باشد و سالم اما هر روز که می گذرد عضالت
علیرضا تحلیل می رود و این روزها حتی نمی تواند غذا را فرو بدهد و ...
حمیده هر روز خدا را شکر می کند که علیرضا می تواند حرف بزند و با لبخند می گوید
ماشاهلل مغز بچه ام خوب کار می کند .حمیده به همین هم راضی است که تنها پسرش کنارشان
هست و می تواند حرف بزند و فکر کند.
تمام حقوق دریافتی حمیده ،مستمری علیرضا به اضافه هزینه نگهداری از اوست که روی هم
می شود  75یا  80تومان که سازمان بهزیستی پرداخت می کند و اگر گاهی برادرش که او
هم کارگر است و صاحب  4فرزند بتواند کمک کوچکی به او می کند...
یک لحظه چشمان تان را ببنیدید و خود را جای حمیده بگذارید ببینید با یک فرزند معلول
که اصال قدرت حرکت ندارد و یک دختر دبیرستانی در این وانفسای گرانی می توانید با این
مبلغ زندگی کنید؟؟!!

تلفن از كانون...

همین چند روز پیش بود که از کانون معلوالن توانا زنگ زدند و از حال و روز علیرضا پرسیدند.
حمیده می گوید« :پس از تماس مسئول درمان کانون دو پزشک به منزل مان آمدند و علیرضا
را معاینه کردند و گفتند باید تقویت شود و کلی دارو نوشتند .دستشان درد نكند ،اولش باور
نمي كردم كه دو پزشك متخصص ازكار و زندگي خود بزنند و به ديدار عليرضا بيايند».

مشکل خانواده = یک تخت بیمارستانی

حمیده می گوید« :پزشکانی که همراه مسئوالن کانون به منزل ما آمدند تشخیص دادند که
تخت علیرضا مناسب نیست و او باید از تخت های بیمارستانی استفاده کند من این موضوع را
با مددکار بهزیستی قزوین مطرح کردم و درجوابم گفتند که ما تخت بیمارستانی اضافه نداریم
اما می توانیم برای مدت کوتاهی تختی که داریم را در اختیارتان بگذاریم اما هر وقت خواستیم
باید آن را برگردانید من هم راضی نشدم چون برایم سخت است که مرتب تخت را عوض
کنم».

تخت  150هزار توماني...

حمیده صدایش می لرزد و اين را می گوید و من می مانم به این نیاز  150هزار تومانی فکر
کنم و یا به دریافت ماهیانه  75-80هزار تومانی در این وانفسای گرانی و یا به پسری که
حتی نمی تواند غذایش را قورت دهد ...

در آخرین ساعات تکمیل مجله و چاپ آن مطلع شدیم که علیرضا از قفس
شکسته تن رها شد و با این جهان خاکی وداع کرد .
از دست دادن او را به خانواده وی تسلیت گفته و فقط یک سوال از مسئوالن
می پرسیم و آن اینکه  :هم اکنون چند علیرضای دیگر چشم به راه حمایت
شما هستند؟
زهره حاجیان

سارا نوروزی-دانشجوی دکترای مددکاری اجتماعی

اجتماعی

مـــددکاری

.

توانبخشی فرایندی است هدف گرا و دارای
محدودیت زمانی که هدفش توانا کردن افراد
دارای اختالل برای رسیدن به حداکثر توانایی
ها و جبران فقدان کارکرد و سازگاری با اجتماع
است .اشکال مختلف توانبخشی عبارتند از
توانبخشی جسمی ،ذهنی ،حرفه ای و اجتماعی.
یکی از مهم ترین رویکردهای توانبخشی که
منطبق با سطح سوم مداخالت است نگاه
اجتماعی به ارتقاء سطح توانمندی های افراد
دارای کم توانی های جسمی و ذهنی است.
توانبخشی اجتماعی برای هر فردی که در حضور
عادی در جامعه و برقراری تعامل مناسب با آن
دچار مشکل شده باشد کمک کننده است .یکی
از ابزارهای مورد استفاده در این شیوه استفاده
از فعالیت های اجتماعی و ورزشی و ایجاد حس
رقابت با کار گروهی و به صورت المپیک های
ورزشی است.
المپيک ويژه يك سازمان بين المللي است كه
سعي دارد با ترويج درك ،پذيرش و الحاق و
ادغام بين افراد داراي اختالل ذهني و بدون
اختالل ،زندگي آنها را متحول كند.
المپيك ويژه توانسته است از طريق تمرينات و
مسابقات ورزشي و ديگر برنامه ها براي بيش از
 3ميليون کودک و نوجوانان با اختالل ذهني
در بيش از  195كشور به يك مدل جمعي
برسد كه به عنوان هداياي گوناگون مردمي
جشن مي گيرد.
المپيك ويژه که در سال  1968توسط يونس
كندى شرايور بنيان نهاده شد براي تمام افراد
با اختالل ذهني فرصتي را فراهم مي كند تا
استعدادهاي بالقوه خود را دريابند ،آمادگي
جسمي پيدا كنند ،جرات و شجاعت خود را
به نمايش بگذارند و نشاط و دوستي را تجربه
كنند.
بر اساس آخرين آمارها حدود يك ميليون و
 300هزار نفر در ايران مي توانند از برنامه هاي
المپيك ويژه استفاده كنند.
طبق آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 7/1
درصد جمعيت هر كشوري را افراد با اختالل
ذهني ( )Intellectual disabilityتشكيل
ميدهد.
شركت در اين مسابقات براي تمام افراد از سن
 8سالگي به باال آزاد است و برنامه ها به نحوي
طراحي مي شود كه به تمامي سطوح توانايي
خدمات رساني داشته باشند.
مأموريت المپيك ويژه عبارت است از:
 -1فراهم آوردن امكان تمرينات و مسابقات
در طول سال در تعداد متنوعي از رشته هاي

ورزشي المپيك براي افراد كم توان ذهني از طريق
ارائه فرصت هاي مداوم
 -2توسعه تناسب و آمادگي جسمي
 -3به نمايش گذاشتن جرأت و تجربه نمودن شادي
ولذت
 -4شركت در يك ميدان تقسيم استعدادها و مهارت ها
هدف المپيك ويژه ،فراهم کردن فرصت و تبديل
شدن به يك شهروند مفيد و مثمر ثمر براي تمام
افراد كم توان ذهني ،پذيرفته شدن آنها در جامعه و
مورد احترام قرار گرفتن است.
المپيك ويژه متعهد به توانمندسازي افراد با اختالل
ذهني در زمين هاي ورزشي و خارج از آن است که
با تالش برای از بين بردن موانع ،تغيير طرز برخوردها
و نگرش ها ،و باز كردن اذهان ،فرصت هايي را براي
ورزشكارانش فراهم كند تا به نشان دادن شجاعت
شان پرداخته ،لذت بردن را تجربه كرده و مهارت ها
و دوستي هايشان را با ديگران شريك كنند.

اما حضور در این المپیک در فرایند توانبخشی
اجتماعی چه ارتباطی با مددکاران اجتماعی دارد؟
به طور کلی ،فعالیت های مددکاران اجتماعی در
توانبخشی اجتماعی و المپیک ویژه در سه حیطه
قابل ذکر است:
 -1اقدام برای حل مشکل معلول و خانواده وی در
رسیدگی به مواردی که از طرف معلول یا خانواده
مطرح شده از جمله مسائل مالی مراقبت از فرزندان.
 -2اقدامات در خصوص ماهیت معلولیت شامل:
آموزش مهارت های اجتماعی ،آموزشی و مشاوره
و آماده سازی فرد برای پذیرش معلولیت و پدیده
انطباق و ترخیص معلول و پی گیری مشکالت بعدی
وی.
 -3ارجاع و معرفی منابع برنامه های توانمندسازی
به معلول و خانواده وی.

ارتباطات نه تنها جوهره حيات انساني است بلکه مايملک حياتي زندگي اوست .جان پيس

توانبخشیاجتماعیوالمپیکویژه
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بدون دانستن اينکه کيستم و چرا اينجا هستم ،زندگي ناممکن است .تولستوي

چراغروشن

.

روابط عمومی کانون توانا

اجتماعی
16

-1حضور فعاالنه در اختتاميه جشنواره ملی ديجيتال " امام
من امام هادي " و قرائت متن بيانيه همنوايي با دفاع از
ساحت مقدس ائمه اطهار (ع) توسط مدير عامل كانون توانا
-2حضور گروهی از فعاالن کانون توانا بر فراز برج میالد به
مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم (ص)
-3حضور گروه هنرمندان کانون توانا در تاالر شهر و تماشاي
تئاتر "خواجه را چه به سياست"
-4آغاز اجرای " طرح تعامل ملی" به منظور سفر استاني و
بازديد از تشكلهای فعال معلوالن کشور
-5بازديد گروه تخصصی کانون توانا از آسايشگاه خيريه
كهريزك در قالب طرح تعامل ملی
-6نشست گروه تخصصی کانون توانا با هيئت مديره جامعه
معلولين البرز و بررسي نقاط مشترك همكاري در قالب طرح
تعامل ملی
-7بازديد دكتر داود محمدي نماينده مردم قزوين در مجلس
شوراي اسالمی از مجموعه فعاليتهاي اداري ،فرهنگی و
كارگاهي كانون توانا
-8بازديد قائم مقام و معاون امور مناطق اداره كل آموزش
شهروندي شهرداري تهران از مجموعه فعاليتهاي فرهنگي ،
اجتماعي و كارگاهي
-9بازديد مدير عامل نمايشگاههاي بين المللي استان قزوین
از مجموعه فعاليتهاي كانون توانا
 -10بازدید دانشجويان علمي كاربردي جمعیت هالل احمر
قزوین از كانون توانا به مناسبت ميالد حضرت علي اكبر (ع)
و " روز جوان"
-11حضور در برنامه فرهنگی "به تماشاي ماه" (جمعيت
هالل احمرقزوین ) به مناسبت ميالد امام زمان (عج )
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کانونتوانـــادریـــکنــــگاه
-12برگزاري كالس آموزشي بازاريابي براي پرسنل كانون توانا و برنامه ريزي جهت
دفاتر الوند و تاكستان براي برگزاري اين كالسها
-13حضور رئيس هيئت مديره كانون توانا در شبکه سوم سیما به عنوان میهمان
ویژه برنامه ماه عسل
-14تنظیم و تصویب میثاق نامه مشترك تشكلهاي غير دولتي استان با موضوعیت
سالمت معلوالن استان و تحویل رسمی آن به دبیرخانه مشارکت مردم در سالمت
استان( دانشگاه علوم پزشکی شهید بابایی )
-15حضور در اولين نمايشگاه نشريات خانوادگي در تهران
 -16برگزاري ششمين جشنواره تشويق دانش آموزان ممتاز در شهرستان البرز
 -17بازديدمعاونت توانبخشي بهزيستي خراسان شمالي از مجموعه عملكرد
فعاليتهاي خدماتي ،حمايتي ،فرهنگي و كارگاهي توانا
 -18بازديد هيئت مديره و مديران جامعه معلولين استان البرز از مجموعه فعاليتهاي
كانون توانا و برگزاري جلسه هم انديشي با هیئت مدیره
-19برگزاري چهارمين جشنواره تشويق دانش آموزان ممتاز در شهرستان تاكستان
 -20برگزاري كالس آموزشي اعتماد به نفس براي پرسنل كانون توانا
 -21برگزاري چهاردهمين جشنواره تشويق دانش آموزان ممتاز استان قزوين با
"شعار دانش آموز ممتاز ،خانواده ممتاز ،جامعه ممتاز"

كانون معلولين توانا از مراكز فرهنگي و
اجتماعي پويا و فعال كشور به شمار مي رود

محمدي با تاكيد بر توليد ظرفيت هاي نوين
در كانون ياد آور شد  :به عنوان مثال انتشار
«ماهنامه فرهنگي اجتماعي پيك توانا» كه
تاكنون توجه مخاطبان بسياري را به خود جلب
نموده تيراژ آن بايد از  10هزار نسخه افزايش يابد
چرا كه اين مجله مي تواند در شناساندن ظرفيت
هاي موجود جامعه نقش به سزايي را ايفا كند.
نماينده مجلس شوراي اسالمي همچنين با تاكيد
بر زمان سنجي در اجراي برنامه ها خاطر نشان
كرد :قيد زمان ما را به تحرك بيشتري وا مي دارد
از همين رو چنانچه در برنامه ريزي ها به زمان
توجه بورزيم در مجموعه خود و حتي استان شاهد
رشد چشمگيري خواهيم بود .محمدي پيشگيري
از معلويت را از محورهاي مهم در جامعه دانست
و افزود :البته معاونت بهداشت و درمان وزارت
كشور مجري اين امر است اما كانون معلولين نيز
مي تواند در اين زمينه گام بر دارد به گونه اي
كه اگر در حال حاضر  10درصد در جامعه معلول
داريم بايد با ايده هاي نوين و ارائه راهكارهايي
براي پيشگيري در  10سال آينده اين ميزان را
به  8درصد كاهش دهيم.

اجتماعی

همزمان با ميالد مسعود حضرت علي اكبر (ع)
و روز جوان داود محمدي نماينده منتخب مردم
قزوين ،آبيك و البرز در مجلس نهم شوراي
اسالمي از كانون معلولين توانا بازديد كرد.
به گزارش روابط عمومي كانون توانا ،محمدي در
جريان اين بازديد طي نشستي با اعضاي هيئت
مديره و فعاالن كانون معلولين توانا طي سخناني
اظهار داشت :به طور معمول به نظر مي رسد،
معلولين از اقشار غير فعال ،افسرده و غمگين
جامعه باشند اما كانون معلولين توانا توانسته اين
عزيزان را به افرادي شاد ،بانشاط ،با طراوت ،مولد
و فعال جامعه تبديل كند.
وي يكي از اركان توسعه در همه دنيا را ضريب
نشاط و شادابي يك جامعه برشمرد و ادامه داد:
اقدامات اعضاي هيئت مديره كانون معلولين
توانا در راستاي تقويت روحيه ي نشاط و اميد
در ميان جامعه ي معلولين استان بسيار قابل
تحسين است.
نماينده مجلس نهم شوراي اسالمي نفس كار
را در كانون معلولين توانا بسيار ارزشمند و
پسنديده عنوان و اضافه كرد :اين كانون توانسته
معلولين جامعه را كه ممكن است نسبت به آنها
نگاه مثبتي وجود نداشته باشد به اعضاي پوياي
جامعه تبديل كند و از همين رو اين اقدام آنها
بسيار مثبت به شمار مي رود.
اين نماينده مجلس در ادامه مبناي فعاليت در
مراكزي همچون كانون معلولين توانا را مبتني
بر چند اصل دانست و خاطر نشان كرد :تغيير
نگرش جامعه نسبت به معلولين از اهميت
بسزايي برخوردار است و بايد اصل و اساس كار
محسوب شود تا مردم نسبت به معلولين نگاه
مثبت داشته باشند.
محمدي تغيير نگرش در ميان معلولين را از در
اصولي برشمرد كه بايد در كانون هايي معلولين
مورد توجه قرار گيرد و ادامه داد :شخص معلول
ابتدا بايد در درون خود به اعتماد به نفس و
يقين برسد و خود را عنصري توانگر و اثر گذار
در ساير عرصه هاي سياسي ،اقتصادي و فرهنگي
جامعه بداند .وي خاطر نشان كرد :چنانچه اين
دو نگرش اساسي در جامعه و در ميان معلولين
تحقق يابد در آن صورت مي توانيم به مولفه هاي

ديگر كه زير مجموعه ي اين مولفه ها قرار دارند
بيانديشيم.
نماينده جلس شوراي اسالمي انديشه خالق را
از رموز موفقيت و برجستگي انسان ها عنوان و
اضافه كرد :در حال حاضر هر فردي كه انديشه
ي خالق داشته باشد ،مي تواند در جامعه و دنيا
حرف اول را بزند و از آنجایي كه تفكر خالق و
نوآور نيز مولفه اي است كه معلول و غير معلول
نمي شناسد مي توان نتيجه گرفت ،هر فردي كه
از افكار و انديشه ي ممتازي برخوردار باشد در
جامعه از جايگاه ويژه اي برخوردار خواهد بود.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر شناسايي
ظرفيتهاي موجود در كانون معلولين توانا اظهار
داشت :اعضاي هئيت مديره كانون بايد به توليد
فكر و انديشه اهتمام ويژه اي داشته باشند و
بر روي محورهايي فعاليت كنند كه منجر به
شكوفايي هر چه بيشتر معلوالن شود.

وي تاكيد كرد :اين امر بايد هر چه سريعتر هدف
گذاري شود و كانون معلولين توانا نيز سعي نمايد
با ارائه راهكارهايي در خصوص پيشگيري هايي
كه جنبه ژنتيكي و مادر زادي دارند ،ضرايب
ايمني و سالمت انسان ها را افزايش دهد.
نماينده مجلس شوراي اسالمي خدمت به جامعه
معلولين را از وظايف مهم خود دانست و تصريح
كرد :اين بازديد از اولين ديدارهاي من بوده و
با هدف آشنايي با فعاليت هاي جامعه معلولين
استان صورت گرفته و به طور حتم پيشنهادهاي
معلوالن را در حوزه قانونگذاري و خالهاي قانوني
كه در اين حوزه وجود دارد در صحن مجلس
مطرح خواهم كرد و آنها را با جديت پيگيري
مي نمايم.
محمدي در خاتمه بستر سازي مناسب در حوزه
ي شهر سازي را براي معلوالن و جانبازان ضروري
برشمرد و ادامه داد  :به طور حتم در بهره برداري
از پروژه ها اولين سوال من اين خواهد بود كه
آيا در اين پروژه تدابيري براي آسايش معلوالن
و جانبازان تدارك ديده شده يا خير و اجراي اين
مهم را در كل پروژه مورد توجه قرار خواهم داد.

.

داودمحمدي:
اعضايكانونمعلولينتواناافراديمولدوفعالهستند.

سعادت و خوشبختي انسان در حفظ و کنترل اعضاء و جوارح خود از هرگونه کار زشت و خالف است .امام سجاد (ع)

نمايندهمنتخبمردمقزویندرمجلسنهمبااعضاي
هيئتمديرهكانونمعلولينتواناديداركرد

كانون معلولين توانا با همت و تالش اعضاي
خود پاي برجاست
در ادامه مهندس هادي پور ،مدير عامل و
عضو هيئت مديره كانون معلولين توانا هدف
از برگزاري اين نشست را بازديد از مجموعه،
آشنايي مسووالن استاني با كانون و همراهي آنها
در پيشبرد اهداف مورد نظر و رسيدگي هر چه
بيشتر به مشكالت معلولين اعالم و اضافه كرد:
شعار «معلوليت ،محدوديت است نه ناتواني» سر
لوحه و باور همه معلوالن است و اين شعار در
رشد و شكوفايي معلوالن كشور تاثير بسزايي
داشته است.
گفتني است در خاتمه اين ديدار داود محمدي و
هيات همراه از حوزه هاي مختلف كانون معلولين
توانا شامل :كارگاه هاي توليدي و بسته بندي،
بخش هاي فرهنگي ،امور اداري اين كانون بازديد
به عمل آوردند.
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روح انساني ،واقع ٌا تسخير ناپذير است .آنتوني رابينز

.

چهاردهمیـــنجشنــوارهتشویـق
دانشآموزانممتازبهکارخودپایانداد

اجتماعی
18

به گزارش روابط عمومی کانون توانا ،چهارمین
و آخرین شب از چهاردهمین جشنواره تشویق
دانش آموزان ممتاز با موفقیت به کار خود پایان
داد.
در اين جشنواره استانی که به همت كانون
معلولين توانا برگزار گردید هزار و پانصد دانش
آموز به همراه خانواده هایشان حضور یافتند و
ضمن استفاده از برنامه های فرهنگی با واقعیت
های زندگی معلوالن آشنا گردیدند.
این جشنواره مردمی هر ساله با هدف ارتقاء
سطح علمی و تحصیلی دانش آموزان ،فرهنگ
سازی عمومی جهت پذیرش معلوالن در جامعه،
اطالع رسانی حقوقی به مردم جهت رعایت حقوق
اجتماعی معلوالن و ایجاد فضای سالم فرهنگی و
تفریحی برای خانواده ها برگزار مي شود.
در مراسم اختتامیه این جشنواره که با حضور
جمعی از مسووالن استان همراه بود ،حجت
االسالم حسینی نماینده محترم مردم قزوین
در مجلس شورای اسالمی ضمن تبریک به
دانش آموزان ممتاز ،با اشاره به اینکه معلولیت
نمی تواند باعث عدم پیشرفت افراد شود افزود:
اعضای کانون معلولین توانا در عمل نشان داده
اند که با داشتن معلولیت هم می توان به درجات
باالی کاری رسید.
چیدمان برنامه های فرهنگی متناسب با سن
کودکان و نوجوانان و بهره گیری از هنرمندان
صدا و سیما و بهترین برنامه های شبکه های
ملی در این جشنواره و شخصیت های دوست
داشتنی کودکان و نوجوانان از نکات قابل توجه
این جشنواره بود.
استفاده ازگروه های هنری فیتیله و جمعه به
جمعه و شخصیت هایی جذابی چون مجید قناد،
کاظم هژیر آزاد ،فخرالدین صدیق شریف ،زهرا
سعیدی ،شهره سلطانی ،سیروس همتی و مریم
بخشی از جمله برجستگی های این جشنواره بود.
زهرا سعیدی از بازیگران مطرح تئاتر ،سینما و
تلویزیون در مراسم اختتامیه خطاب به دانش
آموزان ممتاز گفت :شما در  10یا  15سال آینده
جزو کسانی می شوید که مسئوالن این مملکت
هستند و باید از همین امروز به یاد داشته باشید
که در امور کاری خود معلوالن را هم در نظر
بگیرید.
شهره سلطانی کارگردان مجموعه "شاید برای
شما هم اتفاق بیفتد" با اشاره به این مطلب که:
دلم می خواهد با کانون توانا همکاری داشته باشم
گفت :تمایل دارم در آینده نزدیک تئاتری را با
همکاری کانون معلولین و هنرمندی توانمندان
معلول روی صحنه ببرم.
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فعاالنجشنوارهچهاردهم

.

بیمــــه

آينده ها بنظر بزرگ جلوه مي کنند ولي وقتي که گذشتند مي فهميم که ناچيز بوده اند .مترلينگ

اجتماعی

نمایندگی بیمه توانا زیر نظرکانون معلولین توانا ،فعالیت خود را از سال  1390آغاز از مزایای این بیمه نامه استفاده كنند.
کرده و طی این مدت در راستای امور بیمه ای به عموم مردم خدمت رسانی كرده -تخصیص اندوخته حاصل از بیمه عمر و سرمایه گذاری به دیگری :در بیمه
عمر و سرمایه گذاری شما می توانید اندوخته حاصل از سرمایه گذاری را بنابر میل
است.
فعالیت بیمه توانا به این صورت است که تمام درآمد و سود حاصل از فروش بیمه و انتخاب خود به شخص دیگری تخصیص دهید.
نامه ها صرف انجام امور اجتماعی و فرهنگی معلولین می شود تا معلولین در سايه -معافیت مالیاتی :مطابق ماده  136قانون مالیات های مستقیم "سرمایه بیمه
عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته"از
فرهنگ سازي بتوانند در جامعه حضورپيدا كنند.
پرداخت مالیات معاف هستند.
این تنها قسمتی از تالش های کانون توانا و از آن جمله واحد
 مزایای ویژه و منحصر این بیمه نامهبیمه تواناست که افراد مشارکت کننده و کسانی که در تعامل
عبارتند از:
با کانون توانا و واحد بیمه توانا هستند ما را در انجام این
انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه:
امور و رسیدن به اهداف مان و تاثیرگذاری فرهنگی
چنانچه بیمه شده در سررسید سالیانه
در جامعه یاری می كنند .بنابراين سود آوري
بیمه عمر و سرمایه گذاری خود قادر به
در كانون شيوه ديگري دارد.
پرداخت حق بیمه نبوده و نقدینگی
در شماره گذشته پیک توانا در مورد بیمه
كافی نداشته باشد ،می تواند از
عمر و سرمایه گذاری توضیح داديم و اكنون
اندوخته حاصل از سرمایه گذاری
به بيان مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری
خود به منظور پرداخت حق بیمه
می پردازیم.
آن سال استفاده كند .چنانچه بیمه
ویژگی های بیمه عمر و سرمایه
شده تمایل به افزایش یا كاهش حق
گذاری:
بیمه داشته باشد می تواند تغییرات
تامین خاطر و آرامش خیال :همه مامورد نظر خود را بر خالف دیگر بیمه
تصویری از آینده را تجسم می كنیم كه
های عمر اعمال كند.
رفاه و امنیت مالی خانواده مان در آن مي
 افزایش سرمایه اصلی بیمه عمردرخشد ،فوت نابهنگام فرد ،آینده خانواده
(سرمایه فوت) :تولد كودكی جدید،
را دچار بحران می كند .اما بیمه عمر مي
تحصیل دردانشگاه ،سرمايه براي راه
تواند براي هر يك از ما آسودگي خاطر را در
اندازی شغل جدید ،ازدواج ،هزينه درمان،
مورد خانواد هايمان تامين كند.
b ime @ ira n t a v a n a .c o m
سفر به خارج از كشور و ...مي تواند نيازهاي
 دسترسی فوری به پول نقد :در شرایط ناگوارجديدي براي خانواده ايجاد كند .چنانچه بیمه شده
ماهیت نقدی بودن این سرمایه گذاری به همراه سرمایه
به هر دلیلی بخواهد خانواده خود را از تامین مالی بیشتری
بیمه عمر داراي اهمیت است .بدون قید و بند های ناشی از
برخوردار كند ،می تواند سرمایه بیمه عمر خود را افزایش دهد،
ضوابط مالیاتی و انحصار وراثت سرمایه مذكور می تواند راه گشاي
بدون آنكه نیازی به بازخرید بیمه نامه فعلی و گرفتن قرارداد جدیدی باشد.
بازماندگان باشد.
تعیین فرد صاحب نفع به سلیقه خود شما :در بیمه عمر و سرمایه گذاریشما قادرید به انتخاب خود تعیین كنید چه كسانی و هركدام چه میزان می توانند

چهعواملیبرفرصتهایشغلیمعلوالنتاثیرگذاراست؟
بدون شک عوامل متعددی بر میزان فرصتهای شغلی
معلوالن تاثیر گذار است .نتایج تحقیق نوسک وهمکارانش
نشان داد که احتمال استخدام معلوالن جسمی جوان تر،
دارای سطح تحصیالت باالتر ومعلولیت خفیف تر بیشتر
است وعالوه بر این افراد معلول دارای عزت نفس باال احتمال
استخدام بیشتری دارند.
گاویر و همکارانش درتحقیقی دریافتند که نوع معلولیت
بر روی استخدام آنهاتاثیر دارد واگر شغل مورد نظر پیچیده
باشد بیشتر مصداق دارد اما جذب عمومی معلوالن جسمی
حركتي بر میزان استخدام آنها تاثیری ندارد .نتایج پژوهش
باردفرد وکاترین نشان داد که در مورد مشاغل سطح باال
احتمال استخدام مردان معلول در مقایسه با زنان معلول
بیشتر است.
نتایج پژوهش آنها همچنین نشان داد فعالیت وتوانایی کار
جویان معلول بیشتر از فعالیت وتوانایی کارجویان غیر معلول
است.
چاپین وکومن در تحقیقی به اين نكته نيز پي بردند که
عوامل روانشناختی وعوامل محیطی ازجمله مهمترین
عواملی هستند که بر احتمال استخدام افراد مبتال به آسیب
نخاعی تاثیر می گذارد.
نتایج تحقیق آنها نشان داد :از میان عوامل روانشناختی

خوش بینی ،عزت نفس وتمایل به پیشرفت و از میان عوامل
محیطی انگیزه های مالی ،موانع ،دردسترس بودن شغل
وسازگاری با شرایط بیش از همه با احتمال استخدام شدن
افراد مبتال به آسیب نخاعی رابطه دارد.
نتایج پژوهش شفارد هم نشان داد :آن دسته از افراد مبتال
به ناتوانی جسمی که فعالیت جسمی بیشتری دارند به
احتمال بیشتر استخدام می شوند ،بارآوری آنها بیشتراست
وکمتر از محل کار غیبت می کنند.
مد نظر قراردادن عواملی که در تحقیقات فوق الذکر به آنها
اشاره شد می تواند فرصت های شغلی معلوالن جسمی را
افزایش دهد.
اما آيا مسئوالن ومديران سازمان بهزيستي نسبت به
مشكالت وموانع اشتغال معلوالن آگاهي كامل دارند آياد در
اين خصوص كاري انجام شده است؟
موانع موجود در زمینه اشتغال معلوالن
نگرش و طرز تلقی جامعه نسبت به توانایی های معلوالن
و موازي دانستن معلولیت با ناتوانی در جوامع سابقه ای
طوالنی دارد .این نگرش علیرغم پیشرفت و توسعه ارتباطات
هنوز به شکلی جدی و غیر قابل انکار بر جوامع حاکم است،
حتی در تفکر برخی معلوالن ،معلولیت پدیده ای است که
ناتوانی را به ذهن متبادر می کند .حاصل این طرز تفکر،

پذیرش ناتوانی معلوالن از سوی جامعه است و به این ترتیب
معلوالن در زمينه اشتغال آسیب می بینند و با موانعي
اساسی در کارکرد خود مواجه می شود.
کمبود آگاهی یا شناخت غلط کارفرمایان و مدیران از کارایی
معلوالن اغلب موجب این تصور می شود که معلوالن قادر
نیستند بسیاری از امور را مشابه دیگران انجام دهند و اگر
یک کار فرما گامی در جهت اشتغال معلوالن بردارد ،نگرش
مثبتي در توانايي آنها داشته ويا متأثر از دلسوزی و انگیزه
های عاطفی است نه مبتنی بر آگاهی و شناخت از معلولیت
آنها .همچنین تعدادی از کارفرمایان ،برای اطمینان از ایمنی
فضای کاری ،ترجیح می دهند تا جایی که مقدور است از
استخدام معلوالن اجتناب کنند ،زیرا عقیده دارند آنها در
شمار کسانی قرار دارند که آسیب پذیری بیشتری در برابر
حوادث ناشی از کار دارند.
کمبود وسایل مناسب برای جابجایی و تحرک معلوالن یکی
ديگر از مشکالت معلوالن در حمل و نقل عمومی است،
به طوری که معلوالن اگر هم موفق به یافتن شغل شوند،
برای حضور در محل کار و برگشت به منزل ،با دشواری
های زیادی مواجه می شوند ،زیرا وسایل نقلیه عمومی فاقد
امکانات الزم برای استفاده معلوالن است.

واحد اشتغال کانون توانا
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هر کس مرتکب اشتباهي نشده ،اکتشافي هم نکرده است .گاليله

بدونپابرفرازکلیمانجارو

.

تا به حال فکر کرده اید اگر پا نداشتیم زندگی چه شکلی پیدا می کرد؟ به
راستی اگر از نعمت دو پا محروم بودیم و قرار بود با دست بلندترین کوه آفریقا
را فتح کنیم ،چه اتفاقی می افتاد؟
شاید این حرف برای بسیاری از ما خیلی دور از ذهن و غیرممکن به نظر
برسد ،اما «اسپنسر وست» به این موفقیت دست یافته است و با کار خود
تعریفی دوباره از غیرممکن ارائه کرده است.
اسپنسر تنها پنج سال داشت که دو پایش را درست از زیر لگن از دست داد
و زندگی طبیعی اش با سختی بسیار همراه شد .به نظر می رسید که دیگر
هیچ وقت نتواند حرکت کند و همین طور ناتوان تا آخرعمر به زندگی اش
ادامه بدهد.
اماواقعیت این است که این طور نشد .اسپنسر چنان دل و جراتی داشت و
روحیه اش چنان باال بود که به طرز شگفت انگیزی به زندگی عادی برگشت
تا حدی که حتی پزشکانش را هم متحیر کرده بود.
او در مورد خودش می گوید« :همیشه فکر کرده ام که هیچ نقصی ندارم و
یک انسان عادی ام .هیچ وقت خود را انسانی بدون پا فرض نکردم .تنها وقتی
از خانه بیرون می آیم مردم به یادم می آورند که پا ندارم».
اسپنسر با همین دو پای نداشته به چنان کارهای شگفت انگیزی دست زده
که اغلب آدم ها خیلی سخت به سوی انجام آن ها می روند.
او روز  19ژوئن ( 30خرداد) امسال به همراه دوستان صمیمی خود ،دیوید و
الکس 20 ،هزار گام برداشت تا قله پنج هزار و  790متری کلیمانجارو را در
کنیا فتح کند؛ کاری کارستان که بشر امروز شاید اصال نظیرش را ندیده باشد.
اسپنسر دربیشتر مسیر برای فتح این قله از دستانش کمک گرفت و روی دو
دست بدن خود را به جلو راند .هر دو دستش زخمی و کبود شدند اما او ادامه
داد و گفت« :این درد و ناراحتی به رفتنش می ارزد».

دادند .به دور و برم نگاه کردم .دوستانم الکس و دیوید با من بودند .دیدم بعد از هفت روز
تالش بی امان ،بعد از هفت روز مشقت و برداشتن  20هزار قدم با اشک و خون و لبخند،
باالخره رسیده بودیم ،ما روی قله بودیم».
اسپنسر در گفتگوی خود با شبکه خبری ای بی سی گفت که موفقیت های خودش را مدیون
پدر و مادرش است که از همان اول با او طبیعی رفتار کردند و در او اعتماد به نفس و شهامت
را ایجاد کردند و به او یاد دادند که آرزوهایش را از دست ندهد.
او همچنین گفت با این آرمان مقدس پا در راه فتح قله گذاشته تا  750هزار دالر پول جمع
کند و آن را صرف آموزش کودکان کنیایی کند.
ترجمه :رضا بهار

اجتماعی
نکاتیبرایزندگیبهتر

اجتنابازافکارمنفی
افکار منفی عادتی هست مخرب و معموال بخشی از
یک مکانیسم دفاعی است که ما معموال برای دفاع
از خود بکار می بندیم .افراد زیادی هستند که برای
عدم انجام کاری سخت و یا شانه خالی کردن از زیر
بار کار ،خیالبافی می کنند و افکار منفی به ذهن
خود راه می دهند و خیلی راحت می گویند من از
عهده انجام این کار برنمی آیم...فف و هزار دلیل
دیگر در واقع با زبان بی زبانی می خواهند بگویند
که نمی خواهند با این مشکل دست و پنجه نرم
کنند .ولی ما همه تحت تاثیر احساساتی هستیم
که تعیین می کنند که چه کاری را به چه ترتیب
انجام بدهیم.
تمرین برای افکار مثبت داشتن خیلی مهم است.
همیشه باید سعی کنیم بپذیریم که در حال
تغییرات مثبت و بهبودی سالمتی خود هستیم
باید خود را یک انسان توانا ،خوشبخت و دارای
20
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اعتماد به نفس بدانیم و احساسات مثبت به ما
در روند تغییرات کمک خواهند کرد .کسانی که
مثبت فکر می کنند می دانند که این احساسات
حقیقت دارد و آنها را نادیده نمی گیرند .آنان
سعی می کنند این احساسات را درک کنند و
خود را به خاطر شرایطی که موجب به وجود
آمدن این احساسات شده سرزنش نکنند.
افکار منفی موجب می شود از اینکه در صورت
شکست مورد تمسخر قرار بگیریم بترسیم و
دست از کار بکشیم .بنابراین همیشه تصویری
از آنچه که دوست دارید در ذهن خود مجسم
کنید تا نیرو و انگیزه الزم در شما به وجود آید.
هر چه این تجسم دقیق تر باشد کار آسان تر
خواهد بود و اشتیاق رسیدن به خواسته تان به
شما انرژی داده و نیروی روانی شما را افزون
می سازد و در شما اراده برمی انگیزد .بنابر

این افکار و تخیالت تصاویر ذهنی کنونی شما در
تار و پود آینده شما موثر خواهد بود از این رو
قدرت روانی شما برای تحقق خواسته های ذهنی
تان به طور ناخودآگاه بر کلیه افرادی که با هدف
شما مرتبط هستند منتقل می شوند و اثر می
گذارند بنابراین هرگاه دچار افسردگی و ناراحتی
خیال شدید از طرق زیر عمل نمایید:
اول افکار منفی را از خود دور کرده و با وسوسه
های درونی مبارزه کنید و به این ترتیب انرژی
فراوانی ذخیره خواهید کرد و این انرژی انباشته
شده اگر با نیروی تخیل بسیار قوی توسط یک
اراده قوی به سوی شخص ارسال بشود صد درصد
موثر خواهد بود توانایی ما در تسلط بر محیط
پیرامونمان کافی نیست.
آرامش و کنترل خود را حفظ کنید .آرامش
موجب می شود که در مبارزه پیروز شوید و آن
زمان است که اراده و تجربه شما بیشتر خواهد
شد حتی اگر زمان طوالنی بگذرد اصال نگران
نشوید اگر مدام تالش کنید چنانچه به پیروزی
دست یافتید بسیار خشنود خواهید شد و در این
حال است که نگرش شما به دنیا مثبت خواهد
بود و انگیزه شما روز به روز متمرکز تر می شود
زمان و مکان دیگر برایتان مفهومی ندارد و روحیه
آرام و مطمئن شما بر اطرافیان اثر مفیدی خواهد
داشت از همه مهم تر اینکه رضایت درونی شما
چند برابر خواهد شد .در خاتمه به راهکاری اشاره
می شود که برای رسیدن به آرامش و دور کردن
افکار منفی کامال موثر است و آن ایجاد خالء
فکری است یعنی اینکه تنها کاری که نباید انجام
بدهید فکر کردن است در این وضعیت ابتدا روند
فکر کردن را کند نمایید و هر تفکری را متوقف
کنید .به هیچ چیز نباید فکر کنید در ابتدا این
کار مشکلی است اما با تمرینات متوالی موفق
خواهید شد از ورود امواج و اتفاقاتی که در هر
حال یا آینده پیش می آید جلوگیری کنید و
امواج مثبت را به ذهنتان انتقال دهید.
شادباشید
گردآوری :پری چگینی

سمانه افتخاری

اجتماعی

آنچه نگرش و فرهنگ مردم یک جامعه را نسبت به موضوعی خاص
تغییر می دهد ،تالش کسانی است که با ایدئولوژی و فرهنگ مردم
آن جامعه سر و کار دارند و می توانند الگویی مناسب را برای رفتاری
معین در جامعه نهادینه کنند کسانی که با عموم مردم سر و کار
دارند مثل کسانی که در رسانه ملی (تلویزیون) کار می کنند و
رسانه ملی نقش بسیار موثری در این امر مهم ایفا می کند.
وقتی سخن از تغییر دیدگاه مردم نسبت به یک موضوع خاص مطرح
می شود .باید بپذیریم که اقشار مختلفی در یک جامعه زندگی می
کنند که در صورت عدم رعایت برخی مسائل هر کدام خواهان تغییر
نگرش جامعه نسبت به موضوع مورد ارتباط با آنها هستند.
معلوالن یکی از اقشاری هستند که مهم ترین دغدغه شان نوع
نگرشی است که جامعه به آنها نسبت به زندگی ،توانمندی ها،
خواسته ها ،باید و نبایدها و ...دارد نگارنده برای روشن شدن موضوع
مثالی را عنوان می کند:
ماده  12قانون جامع دفاع از حقوق معلوالن یکی از مواردی است که
به نقش تلویزیون در تغییر نگرش مردم یک جامعه نسبت به معلوالن
اشاره مستقیم دارد.
بر اساس این ماده صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران موظف است
حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در زمان مناسب به برنامه های
سازمان بهزیستی کشور و آشنایی مردم با تمام آنچه معلوالن با آن
سروکار دارند ،اختصاص دهد.
اما یک اشکال بزرگ در اینجا وجود دارند و آن اینکه با وجود بیش
از  8سال از تصویب مواد مختلف این قانون می گذرد متاسفانه
حتی شاهد اجرای تک ماده ذکر شده هم نیستیم .سوالی که در
اینجا پیش می آید این است که ایراد کار کجاست؟ انگار قضیه
کامال برعکس شده چرا که متاسفانه اکثر برنامه هایی که در این
حوزه ساخته می شود یا در زمانی پخش می شود که تلویزیون
کمترین مخاطب را دارد و یا برنامه ای که برای این موضوع در نظر
گرفته شده بیشتر حالت کلیشه ای دارد و دنیای واقعی معلوالن را
نشان نمی دهند .بر خالف تمام مطالبی که در این نوشتار بیان شد
متاسفانه برنامه تهیه شده نه تنها کمکی به بهبود وضعیت معلوالن
نمی کند بلکه قضیه را بغرنج تر نیز می کند و این موضوع باعث می
شود دیدگاه جامعه به سمت و سویی برود که انگار معلوالن با سایر
اقشار جامعه تفاوت زیادی دارند برای مثال هنگامی که یک سریال با
موضوع معلوالن از تلویزیون پخش می شود می بینیم که کارگردان
و دست اندرکاران تولید آن سریال برای آنکه قصه فیلم را جذاب تر
کنند از موضوع معلولیت سوء استفاده می کند.
به عنوان مثال ،فرد یک گناه بزرگ انجام داده و یا پدر و مادر فرد
یک کار اشتباهی انجام داده است و فرزند آنان دچار معلولیت شده
و حال آن فرد معلول به جای اینکه باری از دوش آن خانواده بردارد
سربار خانواده نشان داده می شود واین یعنی دامن زدن به این
موضوع که جامعه نه تنها نگرش خود را تغییر ندهد بلکه در نگرش
فعلی مصمم تر باشد.
به امید رسیدن روزی که بدون در نظر گرفتن کاستی های ظاهری
در کنار یکدیگر بی هیچ دغدغه ای زندگی کرده و با یکدیگر تعامل
کنیم.

.

نقــشرسانـــهملی
درتغییرنگرشجامعه
نسبـــتبهمعلوالن
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پيامد دانايي  ،پذيرفتن بار ساماندهي ديگران است .حکيم ارد بزرگ

.
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اجتماعی

 .1رسالت يك خبرنگار چيست؟
 .2يك خبرنگار تا چه حدي مي تواند در انعكاس
مشكالت معلوالن تاثير گذار باشد؟
 .3معلوالني كه در عرصه خبر كار مي كنند با
توجه به اينكه با چالش هاي زندگي معلوالن از
نزديك آشنايي دارند تا چه حد مي توانند در
انعكاس چالش هاي آنها سهيم باشند؟

مسعود رضایی  27ساله از تهران
جسمی حرکتی
مشخص است که خیلی تاثیر دارد .اگر بخواهید
حقیقت را بگویم این است که درد و دل معلوالن
را بنویسد و خواسته های معلوالن را چه مادی
چه معنوی به گوش مسئوالن و مردم برساند.
به عنوان مثال خبرنگار باید بنویسد در مملکتی
که خودش را طرفدار مستضعفین می داند چرا
باید یک جانباز که هر چه داریم از آنهاست
برای رفتن به سرکار مشکل داشته باشد .حاال
معلوالن به کنار.
آرش از تهران
جسمی حرکتی
 .1رسالت یک خبرنگار باید بیان مشکالت
اجتماعی و پیگیری حل مشکالت جامعه و
زبان گویای مردم و رابط بین مردم با حکومت
باشد .البته باید امین مردم نیز باشد و در کارش
صداقت داشته باشد تا بتواند رسالت خود را به
درستی انجام دهد.
 .2اینکه تا چه حدی یک خبرنگار می تواند
مشکالت معلوالن را منعکس کند بستگی به
این دارد که آیا آن شخص یک خبرنگار متعهد
است یا برای افزایش درآمد روزنامه کار می
کند ولی باید بدانیم که نوشتن درباره معلوالن
و مشکالتشان باعث افزایش تیراژ روزنامه هم
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نمی شود.
 .3اگر خود خبرنگار از بین جامعه معلوالن باشد
برای انعکاس مشکالت معلوالن خیلی اثرگذار
است.
مهناز الياسيان  30ساله
از شهرستان ساوه
 .1رسالت يك خبرنگار خبررسانی و اطالع
رسانی صحيح و درست و به موقع به مردم و
به گوش مسئوالن است البته اگر گوش شنوايی
باشد.
 .2يك خبرنگار با پیگيری خبرها و تهيه گزارش
در مورد معلوالن و نيازمندی آنها می تواند در
انعكاس مشكالت معلوالن تا حدودی موثر باشد،
البته اجرای قانون حمايت از معلوالن به دست
مسئوالن اجرا مي شود نه خبرنگار و خبرنگاران
فقط تا حدودی می توانند موثر باشند.
به عنوان مثال ،همين قانون حمايت از معلوالن
در كشور ما اجرا نمي شود .اگر خبرنگاران پی
در پی پیگيری كنند شايد گوشه ای از اين
قانون اجرا شود .به نظر من اگر اين قانون در
ايران تدوين شده فقط برای اين است كه بين
كشورهای ديگر بگویيم كه ما هم همچنين
قانونی را داريم.

 -موضوع شماره بعد تاالر گفتگو:

-1به نظر شما مدارس تا چه اندازه آمادگی پذیرش
دانش آموزان معلول را دارند؟
-2مناسب سازی مدارس چه تأثیری در ادامه تحصیل
دانش آموزلن معلول و نگرش خانواده هایشان در
تحصیل فرزندشان دارد؟

پویا ایرجی  25ساله از ساری
جسمی حرکتی
 .1رسالتشان در واقع انعکاس درست وقایع است در جهت آگاهی افراد
جامعه در زمینه های مختلف...
 .2در انعکاس مشکالت می توانند تاثیر زیادی داشته باشند .اما در ایران ما
این انعکاس به نتایج مطلوب کمتر می رسد.
 .3به طور حتم بهتر از یک خبرنگار غیر معلول ...چرا که در واقع مشکالتی
را بیان می نمایند که خود (یا امثال خود) با آن مواجه هستند.
ترانه  29ساله از تهران
جسمی حرکتی
 .1رسالت یک خبرنگار این است که خبر را بدون هیچ کم و کاست یا بدون
هیچ دخل و تصرفی در نهایت صداقت به مخاطب برساند.
 .2یک خبرنگار می تواند با آشنا شدن با معلوالن و مشکالت آنها خبرهایی
را که مربوط به این قشر هست را منعکس کند.
 .3به نظر من رسالت و مسئولیت این دسته از خبرنگاران سنگین تر و مهم
تراست چرا که این گروه از خبرنگاران به قول معروف درد کشیده هستند و
کامال با مشکالت همنوعان خود آشنایند پس باید تمام سعی و تالش خود
را در راستای خبررسانی در این حوزه کنند.

اجتماعی

عباس صالحی  29ساله از روستای ورچه
جسمی حرکتی
 .1اطالع رسانی درست و حقیقی
 .2خیلی زیاد !!!
 .3خیلی زیاد!!!

سمانه افتخاری  27ساله از تهران
جسمی حرکتی
 .1همان طور که از اسمش پیداست ،اطالع رسانی یک خبر یا رویداد،
البته بدون هیچ تعصبی نسبت به گرایشات سیاسی ،اجتماعی ،قومی،
ملیتی رسالت یک خبرنگار است.
 .2تأثیرش خیلی زیاد است وقتی خبرنگار نباشد ،سایر اقشار جامعه چه
طور می توانند از دنیای واقعی ،مشکالت و محدودیت های این قشر
مطلع شوند؟ البته این در مورد همه اقشار اجتماعی صدق می کند.
 . 3چند وقت پیش بود که معلوالن جلوی سازمان بهزیستی تحصن
کردند ،این تحصن بیش از آن که در خبرگزاری های مرسوم منتشر
شود در شبکه های اجتماعی بیشتر دیده شد در حالی که من خودم به
شخصه خبرنگار معلول زیادی می شناسم که می توانست در این امر
کمک شایانی بکند.

.

مجيد انتظاري  35ساله از تهران
جسمی حرکتی
 .1قرار بود رسالت يك خبرنگار اطالعرساني دقيق و شفاف باشد ،ولي به نظر
من بهتر است كه اين رسالت را با شرايط محيط تطبيق بدهد تا به جايگاهش
خدشه وارد نشود.
پس رسالت يك خبرنگار اول حفظ جايگاهش است .به هر حال اگر همين
جايگاه را هم از دست بدهد ،ديگر هيچ وقت به رسالتش دست پيدا نميكند.
بعد اگه شرايط اجازه داد ،با توجه به مقتضيات زمان و مكان ،برنامهريزي
كند تا به هدف برسد.
 .2شايد مقداري از اين جواب را در سوال قبلي دادم .يك خبرنگار در
درجه اول تابع آن سازمان خبري اي است كه در آنجا كار ميكند .مثال
عكسهاي گردهمايي معلوالن مقابل بهزيستي را يك خبرگزاري كار ميكند
اما خبرگزاري ديگر كار نميكند .پس نبايد خبرنگار را مقصر دانست كه چرا
خبر را پوشش نداده است.
ولي به هر حال يك خبرنگار ميتواند بسيار موثر باشد ،بهخصوص اگر آن
خبرنگار معلوليت داشته باشدو چون در كشور ما خبرنگار معلول خيلي كم
وجود داشته و دارد ،اين قشر از جامعه از نظر فرهنگسازي و مناسبسازي
از جوامع در حال توسعه عقب مانده اند پس به نظر من معلوالن بايد عالوه
بر تحصيالت آكادميك خبر ،در روزنامهها و خبرگزاريها حضور پيدا
كنند؛ چون يك خبرنگار معلول با ديدگاه بهتري به پوشش اخبار معلوالن
ميپردازد و قطعا با نگرشي كه دارد ،در اين زمينه بسيار بهتر از يک فرد
غيرمعلول ميتواند موثر باشد.
 .3قطعا ميتوانند خيلي تاثيرگذار باشند؛ چون نگرش دارند و معلوليت را
از نزديك لمس كردهاند .ما نبايد انتظار داشته باشيم كه مثال ورزشكاران يا
سينماگران به فكر ما باشند .هر قشري هميشه منافع خود را پررنگتر در
نظر ميگيرند.
پس شعار ما بايد اين باشد «معلول براي معلول در تمام زمينههاي زندگي
اجتماعي»

 .1نمی دانم.
 .2قرار نیست همه آدم ها داخل خانه شان باشند و همین جوری از
مشکالت و اخبار آگاه شوند!!! همان طور که یک خبرنگار می آید مسایل
سیاسی یک کشور را تفسیر می کند و یا دنبال تهیه اخباری در باره اش
می رود و ما را آگاه می کند ،پس درباره آشکار کردن مشکالت معلوالن
هم  100درصد می تواند کمک کننده و تاثیر گذار باشد ،تهیه اخباری
که حاوی مشکالت زیاد معلوالن باشد می تواند حداقل یک آگاهی
عمومی را ایجاد کند ،حتی اگر مسئوالن رسیدگی نکنند.
 .3همیشه درک شرایط روی بهتر انجام دادن یک کار و دقیق و درست
بودنش تاثیر دارد .مطمئنا وقتی یک معلول ،خبرنگار باشد ،نوشته ها با
احساس واقعیش که ناشی از قرار گرفتن در همان شرایط است ،ادغام
می شود و این اثر خودش را روی خواننده می گذارد و در واقع مصداق
این شعر می شود که :سخنی کز دل برآید الجرم بر دل نشیند.
انعکاس خبر از طرف یک خبرنگار معلول ،حاوی یک احساس واقعی
است و نقش خیلی مهمی دارد و حتما در انعکاس مشکالت معلوالن
سهیم است.

انسان هيچوقت بيشتر از آن موقع خو را گول نمي زند که خيال ميکند ديگران را فريب داده است .الرشفوکو

 .3يك خبرنگار معلول چون خودش هم مشكل من معلول را دارد ،پس
مسلما درك مي كند كه من چه مي گویم .خواسته هایم چیست و كجا بايد
حمايت شوم و كجا بايد خودم تالش كنم ،پس می تواند باز هم تا حدودی
موثر باشد ،ولی باز هم اجرای آن قوانين به دست مسئوالن است.

معصومه  26ساله از شیراز
جسمی حرکتی

فرزانه  27ساله از بوشهر
جسمی حرکتی
 .1انعکاس اخبار درست ،نترس بودن ،و توانایی ریسک داشتن.
 .2یک خبرنگار می تواند سهم زیادی در این زمینه داشته باشد و با
انعکاس توانائی های معلوالن در روزنامه ها و تلویزیون نگرش مردم
نسبت به معلوالن را تغییر دهد ،کم کم با تغییر نگرش و رفتار مردم
شرایط نیز مساعدتر می شود و یک معلول راحت تر می تواند در اجتماع
ظاهر شود.
 .3کسانی که خودشان معلولیت دارند نیز تاثیر زیادی دارند و مردم با
دیدن تالش آنها نگرش بهتری پیدا می کنند .به نظر من قبل از هر چیز
باید به مردم بفهمانند که معلول نیاز به ترحم ندارند.
سهیال  32ساله از آذربایجان شرقی
جسمی حرکتی
 .۱رسالت خبرنگار این است که بتواند خبر را به نحو احسن به مخاطبش
برساند و او را وادار کند که شنونده خبرش باشد.
 .۲به نظرمن تا حد زیادی می تواند تاثیرگذار باشد و با به تصویرکشیدن
مشکالت معلوالن و خبررسانی به مسئوالن در پیدا کردن راهکارهای
حل مشکالت کمک کند.
 .۳معلوالن بیشتر از افراد سالم می توانند مشکالت معلوالن را درک
کرده و خبررسانی کنند و درصدد راه حلی برای مشکالت آنها با
مسئوالن مربوطه باشند و به نظرم می تواند درصد تاثیرگذاری بیشتری
داشته باشد.
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مصاحبـــــــــه

اگر سخن چون نقره است  ،خاموشي چون زر پر بها ست .لقمان حکيم

اجتماعی

مديرمسئـولروزنامهايرانسپيدعنـــوانکرد:
ایرانسپیدتنهـانشریــهجهــانینابینایــان
مجید سرایی
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.

نه چندان نرمي کن که برتو دلير شوند و نه چندان درشتي که از تو سير گردند .سعدي

اجتماعی

از جمله مباحثي كه امروز در بسياري از است .تشريح فعاليت هاي تازه اين روزنامه،
محافل ،به ويژه محافل اجتماعي مطرح در قالب گفتگوي ما با «ميعاد صادقي» مدير
است ،معلوليت و دغدغه هاي معلول است .مسئول روزنامه ايران سپيد را بخوانید.
هر كدام از انواع معلوليت ها (نابينايي و كم
بينايي ،ناشنوايي و كم شنوايي ،معلوليت از زماني كه مديرمسئول ايران سپيد شدید با
ذهني و جسمي -حركتي) ،به تنهايي داراي توجه به ايده هاي خاصي كه دنبال مي كنيد،
معضالت خاص خود هستند كه اين موارد چشم اندازي براي فعاليت هاي اين روزنامه
به اضافه موارد مشترك انواع معلوليت ها ،ترسيم كرديد در آغاز شمه اي از اين چشم انداز
مجموعه مشكالت اين قشر را تشكيل مي را بيان كنيد.
 با توجه به موقعيت ايران سپيد در مياندهند.
با اندكي تأمل در نيازهاي مختلف اين قشر ،نشريات مختلف و درجه اهميت آن براي جامعه
مي توان ميزان اهميت هر كدام از آن نياز ها هدف ،تالش ما بر ارتقاء سطح اين روزنامه در
و در عين حال خأل آن ها راحس كرد .يكي ابعاد كيفي و كمي مبتني شد؛ بنابر اين ،براي
از مهمترين اين نيازها ،فرهنگ و زيرمجموعه رسيدن به اين مهم ،طرح هايي در دستور كار
هاي فرهنگ در ميان اين قشر است که شامل قرار داده شد تا با همكاري دوستان و مخاطبان،
زيرمجموعه هاي مهم فرهنگ ،اطالع رساني فصل تازه اي در روند فعاليت هاي اين روزنامه
به صورت های مختلف و ساماندهي شده يا به آغاز شود .اين نكته را هم نبايد فراموش كنيم
عبارت بهتر رسانه است .با وجودي كه پيشرفت كه تمام اين فعاليت ها ،در راستاي اقدامات
هاي روز افزون در امر رسانه ،به ويژه رسانه هاي مديران پيشين صورت مي گيرد .بر همين مبنا،
ديداري و شنيداري ،زمان را در مي نوردد ،اما در سطح كمي اقدام به ساماندهي سيستم ارسال
نمي توان منكر اهميت رسانه نوشتاري (مكتوب) روزنامه به مخاطبان در سراسر كشور كرديم .با
توجه به اين كه ايران سپيد از طريق پست و
در بين انواع رسانه شد.
همانطور كه اقشار مختلف و صنوف گوناگون رايگان در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد ،برخي
به منظور ايجاد بستري مناسب در زمينه اطالع از مخاطبان به علل مختلف مثل تغيير آدرس،
رساني اقدام به انتشار روزنامه يا مجله مي كنند ،از دريافت روزنامه بي بهره بودند؛ بنابر اين در
جاي خالي اين نياز مهم در ميان اقشار مختلف اقدامي اين مشكل برطرف شد .در سطح كيفي،
معلول نيز به وضوح ديده مي شود .اين پديده احساس مي شد برخي حوزه ها مغفول مانده اند
مهم فرهنگي و لزوم آن براي معلول ،تا چندي و اتفاقاً اين حوزه ها در درجه هاي باالي اولويت
پيش از سوي اهالي فرهنگ چندان مطرح نبود ،نياز هاي مخاطبان قرار دارند؛ بر همين مبنا،
اما پيشرفت شتابان زندگي درجه اهميت اين با رويكردي نو مجددا ً اين حوزه ها كه بیشتر
شامل موضوعات فرهنگي ،هنري هستند جايگاه
نياز را باال برد.
در اين ميان نابينايان مهم ترين قشر معلولي خود را باز يافتند.در راستاي اهداف گسترده اي
بودند كه از وجود يك نشريه مكتوب كه توانايي كه چشم انداز فعاليت هاي نو را تشكيل مي
اطالع رساني روزانه در قالب روزنامه به خط بريل دهند ،با رايزني هايي كه انجام شد ،حضور ثابت
خبرنگار ايران سپيد در پارلمان ميسر شد و
به صورت سامان يافته بي بهره بودند.
با انتشار روزنامه ايران سپيد در اواسط دهه  ،70در همين راستا ،مقدمات حضور خبرنگار اين
گام مثبتي در مسير نيل به هدف واالي اطالع روزنامه در سفر هاي استاني رئيس جمهور فراهم
رساني به نابينايان ،از سوي مسئوالن فرهنگي شد با در نظر داشتن نياز هاي افراد داراي آسيب
وقت برداشته شد .اين نكته را نبايد از نظر دور هاي بينايي ،به منظور ايجاد بستري مناسب
داشت كه اين روزنامه تنها روزنامه ويژه نابينايان برای اطالع رساني دقيق درباره وقايع و اتفاقات
در سطح جهان است چرا كه نشريات متعددي به مربوط به خود جامعه هدف ،امكان حضور
خط بريل ،اعم از هفته نامه ،ماهنامه و فصلنامه ،خبرنگاران روزنامه در ميان تشكل ها و مراكز
ويژه افراد داراي آسيب هاي بينايي در سراسر ويژه فعاليت هاي نابينايان فراهم شد .عالوه بر
جهان منتشر مي شود اما تنها كشوري كه داعيه اين موارد ،تعامالت ايران سپيد با خبرگزاري
انتشار روزنامه به خط بريل را دارد ايران است؛ ايرنا و ساير خبرگزاري ها و روزنامه ها نسبت
بنابراين ،اين ادعا گزاف نيست كه ايران سپيد ،به گذشته بيشتر شد؛ همچنين تعامالت ما با
تنها روزنامه ويژه نابينايان در سطح جهان است .سازمان بهزيستي و انجمن حمايت از حقوق
اين روزنامه پس از  15سال انتشار و در معلوالن و تشكل هاي نابينايي نسبت به گذشته
شانزدهمين سال فعاليت خود ،با حضور وسيعتر و عميق تر شد.
مديريتي جوان و پويا ،وارد مرحله تازه اي شده

 زماني كه مديريت ايران سپيد را بر عهدهگرفتيد ،اين روزنامه در چه شرايطي بود و چه
خأل هايي در اداره روزنامه و همچنين ساختار
محتوايي آن احساس مي شد؟
 پس از شهادت شهيد صفدريان ،مديرمسئولسابق ايران سپيد ،اين روزنامه به مدت حدود
به يك سال زير نظر مسعود ابراهيمي ،سردبير
ارشد روزنامه ايران سرپرستي مي شد .با توجه
به مشغله هاي كاري او عمده تالش ها در مسير
اجراي امور جاري و محتوايي روزنامه معطوف
مي شد و مهم اين بود كه ايران سپيد با همان
شرايط ،فقط منتشر شود .زماني كه اين مسئوليت
به من محول شد ،سعي كردم با متمركز كردن
ظرفيت ها و نيرو هاي اين روزنامه كه پتانسيل
فعاليت هاي وسيع را داشتند ،مواردي كه به
ورطه غفلت و فراموشی سپرده شده بود مجددا ً
در دايره فعاليت ها گنجانده شوند.
 تا چه ميزان از نيرو هاي نابينا در زمينه تهيهو توليد خبر بهره مي گيريد؟
 يكي از مهمترين اهداف من ،استفاده ازخبرنگاران نابينا در زمينه هاي مختلف است؛
البته اين هدف زماني محقق خواهد شد كه
موفق به جذب منابع مالي و بودجه كافي شوم.
 با توجه به امتياز اين روزنامه كه در واقع تنهاروزنامه ويژه نابينايان در سطح جهان است،
چه گام هايي در مسير آگاهي جامعه نسبت به
توانمندي هاي نابينايان برداشته ايد؟
 ما هنوز در آغاز راهيم و كارهاي ناتمامبسياراست اما در اين مقطع دو اتفاق مهم در
جريان است كه توسط خبرنگاران نابينا انجام
مي شود .نخست اين كه جلساتي تخصصي با
محوريت بررسي معضالت اجتماعي و خانوادگي
نابينايان ،با حضور اساتيد دانشگاه و كارشناسان
نابينا هر دو هفته يك بار ،توسط راضیه كباري
برگزار مي شود و محصول اين جلسات كه در
قالب گفتگو هاي گروهي است ،در روزنامه ايران
سپيد و برخي صفحات روزنامه ايران منتشر مي
شود .دومين گام ،طراحي پرتال جامع نابينايان
با محوريت ايران سپيد است كه اين طرح در
حال حاضر در مركز توسعه رسانه هاي ديجيتال
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي تحت بررسي
است .پيگيري هاي طرح توسط مجید سرايي
در حال انجام است كه به اميد خدا با حمايت
هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،به محض
حصول نتيجه از سوي مركز توسعه رسانه هاي
ديجيتال ،فاز نخست آن به بهره برداري مي
رسد .به نظر من اين اتفاق مهمترين گام در راه
نمايش توانايي هاي نابينايان به جامعه و خانواده
ها خواهد بود.

پیک توانا/سال چهارم/شماره /43مهر و آبان 25 1391

آنکه بيش از اندازه محتاط است بسيار کم کار انجام ميدهد .شيللر

.

سال هاست بوم نقاشی عمارت خصوصی من است و رنگ ها مهمان
عمارت پارچه ای اش ...همسایه ی دیوار به دیوار رنگ ها هستم و خوب
می شناسم رنگ آبی نگاهت را که خیس است و صدای تق تق عصایم
که به رنگ خاکستری زمین است .قلم موهایم مرا به بهترین قسمت رویا
هایم می رسانند ،تو هم آنجایی ...روی شیروانی های قرمز خانه ها ...کنار
سیب سبز و گل سرخ گلدان مادر بزرگ...
من و تو چهل سال است زیر سقف فرسوده این خانه روی «غیر ممکن
ها» را سیاه می کنیم و هنوز سپید مانده ایم ...ساعتی را مهمان محفل
رنگارنگ استاد «ارجمند» و همسرش بودیم .جسارت اجازه ی دعوت را
به خودم می دهم و شما را به خواندن این گفتگو دعوت می کنم.

پیــــــــــونـــــد
دراینآتلیـــه...یادتوتنها
تابلوئیــهکهروشنوشتم:
سوالنکنیدفروشینیست.

فرامرز ارجمند هستم متولد  1341و در تهران به دنیا آمدم ،اصالتا آذری
هستم و در سن  4سالگی بر اثر بیماری پولیومریت «فلج اطفال» مجبور
به استفاده از عصا و بریس شدم .فرزند ارشد خانواده هستم و در سال 67
با همسرم «مرضیه» که او هم مشکل خودم را دارد ازدواج کردم و حاصل
زندگی مشترکمان  2فرزند دختر است.

45سالقدمت

اجتماعی

پیشنهاد می کنم اگر یک روز گذرتان به نازی آباد افتاد حتما سری
به آتلیه نقاشی ما بزنید حدودا  45سال است در این منطقه زندگی
می کنیم و من و همسرم سال  35است که به آموزش و تعلیم نقاشی
مشغول هستیم .هنرجویان از مناطق مختلفی مراجعه می کنند و سال ها
تحت تعلیم قرار می گیرند .البته این اواخر چرخ آتلیه را بیشتر همسرم
مرضیه می چرخاند و شاید باورش کمی سخت باشد از آنجایی که هنر
نقاشی نمی تواند تمام هزینه های زندگی را تامین کند در یک آژانس
هم مشغول هستم .به قول قدیمی ها از خروس خوان تا بوق سگ کار می
کنم البته خروس های این دوره دیگر  4صبح نمی خوانند  7صبح سینه
را صاف می کنند .خالصه بنده  4صبح از منزل خارج می شوم و ساعت
 9شب به منزل می رسم .یعنی دقیقا زمانی که می روم هوا تاریک است
و زمانی که بر می گردم تاریک تر...

«یکزندگیپرازهنر»

«مرضیه صمصامی فرد» هستم متولد  1342و در تهران به دنیا آمدم .من
فکر می کنم مهم ترین عاملی که باعث شد پیشنهاد ازدواج همسرم را
بپذیرم هنری بود که در وجود من هم جریان داشت و همیشه به مادرم
می گفتم همسرم باید یا جانباز باشد یا مشکل خودم را داشته باشد که
خوشبختانه همین طور هم شد ،درطول این سال هایی که گذشت من
توانستم غیر از هنر نقاشی مدارک پایان دوره ی طراحی لباس ،قالی
بافی ،تابلو «چهره» ،سفره آرایی ،شمع سازی ،شیرینی پزی و خیاطی
را از فنی و حرفه ای دریافت کنم و همان طور که همسرم گفت حاصل
ازدواجمان دو فرزند دختر است که فرزند بزرگم هم معلم نقاشی است و
هم مدرک مشبک را گرفته و چندین نمایشگاه به همراه پدرش برگزار
کرده ،دختر کوچکم که  18سال دارد در دانشــگاه رشته تربیــت بدنی
می خواند قهرمان اسکیت است و از این رشته کارت مربی گری اش را
نیز دریافت کرده و من بسیار خداوند را شکر می کنم که در فضایی کامال
ورزشی و هنری نفس می کشم.

«دارندگیوبرازندگی»

معموال وقتی پای صحبت از وضعیت زندگی هنرمندان به میان می آید
همه ی ما می دانیم که اگر هنرمند جزء طبقات ثروتمند و بسیار مرفه
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باشد درآمدی که از هنر به دست می آید چندان مهم نیست آنها به واسطه
هزینه های هنگفتی که برای تبلیغات و برگزاری نمایشگاه هایشان می کنند
هنرشان دیده می شود و مورد تحسین قرار می گیرند و لذت داشتن هنرشان
را به معنای واقعی می برند .اما اگر همین هنرمند از قشر کم در آمد و ضعیف
جامعه باشد و یا حتی معلول باشد و اگر در حوزه ی هنری خودش فرد
مشهوری به حساب بیاید هیچ گاه نمی تواند به هنرش تنها برای مخارج خود
و خانواده اش اکتفا کند و این جاست که می بینیم اکثر هنرمندان برای امرار
معاش چند شغل جانبی دارند که شاید برازنده ی شان و شعور آنها نباشد .و
بارها و بارها دیده ایم غرور یک هنرمند که جایگاه بسیار باالیی دارد بر سر
مسائل اقتصادی نادیده گرفته می شود.

«چطورجبرانآقایمدیر؟؟»

هر کدام از تابلوهایم حال و هوای مخصوص به خود
دارد و بیشتر از رنگ ها ی گرم استفاده کرده ام
تک تک شان را مثل بچه های خودم دوست دارم
و از هر کدام خاطره ای دارم بهترین لحظه زندگی
ام زمانی ست که نقاشی می کنم ،زمان متوقف
می شود و تمام مشکالت را برای لحظاتی فراموش
می کنم و هر چه می بینم رنگ های زیبایی ست
که به اثرم جان می دهند .اکثرا پرسیده اند خودم
چه رنگی هستم و زندگی چه رنگی است..؟؟ من
همیشه گفته ام آبی هستم و همسرم قرمز و زندگی
ام ترکیبی از این رنگ ها ...ارغوانی...

«تاهرجاکهبگی»...

همیشه در خلوت خودم کنار بوم نقاشی هایم با
خدا گفتگو می کنم بارها و بارها به او گفته ام
«پروردگارا ...تو به من اراده و توانایی داده ای و من
هرگز از مشقت کار فرار نمی کنم اگر به من بگویید
محل کارت تجریش است من با پای پیاده و همین
عصا به عشق روزی خانواده ام می روم و شکرگزار
نعمتهای داده و نداده ات هستم و تنها چیزهایی
که ما معلولین هیچ گاه منتظرش نیستیم صدقه و
ترحم است».

اجتماعی

همه چیز از آنجا شروع شد که عکس یکی از
معلمان را کشیدم .خود معلم کمی عصبانی شد
اما مدیر مدرسه که مردی هنر دوست بود نقاشی
را قاب کرد به دیوار دفترش زد و برای تشویق یک
اسکناس  10تومانی به من داد پول تو جیبی من
در آن زمان یک قران بود فکرش را بکنید ده تومان
چقدر برایم پول درشتی بود و من با ذوق وشوق
همه را کاغذ و مداد رنگی و قلم مو خریدم و همین
تشویق مسیر زندگی مرا تغییر داد و باعث شد من
نقاشی را به صورت جدی و حرفه ای دنبال کنم.

«خودخواهیتاکی؟..تاچهاندازه؟!»

گاهی سایه ی لطف مسافران آژانس بیش از اندازه
بر سرمان است نمونه اش همین چند وقت پیش
مسافرم فهمید یک معلول راننده آژانس است با
لحن تند و زننده ای گفت« :من صالح نمی دانم
یک معلول مسئول جابه جایی مسافران باشد
خدای ناکرده اگر تصادفی رخ بدهد چطور می
توانید به ما کمک کنید و ما را نجات بدهید در
حالی که شما خودتان نیاز به کمک ویژه دارید.
من به مدیر آژانس شکایت می کنم آنها حق ندارند
جان مسافران را به خطر بیندازند »...و سرتان را
درد نیاورم با کلی سر و صدا و اعتراض به مدیر
آژانس مربوطه خودخواهانه از حقوق شهروندی

«زندگیارغوانیاست»

.

هشت ساله بودم که پدر فوت کرد و من ماندم و
 2خواهر و  2برادر که از خودم کوچک تر بودند
و مادری که باید بار زندگی را به دوش می کشید.
درنگ جایز نبود گاهی فرزند بزرگ خانواده بودن
یعنی یک دنیا مسئولیت ،این بود که از سن10
سالگی با دست های کوچکم آستین ها را باال زدم
و شروع به کار کردم هم درس می خواندم و هم به
آموزشگاه فنی و حرفه ای «کوروس» که مخصوص
معلولین بود می رفتم .ساعت سازی را در همین
آموزشگاه آموختم و  22سال ساعت ساز بودم و در
کنارش به هنر نقاشی خیلی عالقمند بودم هر جا
کاغذ سفیدی بود و مدادی یافت می شد طرحی
می زدم و رنگ می کردم در کنار درس و کار تنها
نقاشی کردن خستگی را از وجودم رفع می کرد و
آرامش می گرفتم.

 18سال پیش از کالس های آزاد هنرهای زیبا
که زیر نظر استاد نوروزی و حیدریان بود استفاده
کردم و هم زمان با کالس های دانشگاه از کالس
های خصوصی «استاد عباس کاتوزیان» که سال
پیش ایشان فوت کردند نقاشی را به صورت حرفه
ای آموختم و این یکی از افتخارات من محسوب
می شود که در محضر ایشان شاگردی کرده ام.
در اوایل انقالب با اساتید مختلف در تاالر وحدت
نمایشگاه داشتم .همچنین در دانشگاه تهران به
همراه استاد حیدریان ،هتل الله ،مرکز کامپیوتر
پایتخت ،جامعه معلولین ،موزه رضا عباسی ،واز
نمایشگاه های خارجی می توانم به کشور ترکیه،
رومانی و بلغارستان اشاره کنم که استقبال خوبی
از تابلو های نقاشی ام به عمل آمد.

بايد از بدي کردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن .ابوالعال

«استادساعتساز»

«نمایشگاههایداخلیوخارجی»

خودش دفاع کرد و این وسط اگر پاسخ های
منطقی مدیر آژانس که مردی محترم و با درایت
بود که از حقوق معلولین به خوبی دفاع کرد نبود
شاید آن روز احساس می کردم ماشین حساب رزق
و روزی معلولین پیش خداوند مشکل پیدا کرده...

سیما سلطانی آذر

«حــــــرفپایانـــــــی»

دل صد چاک ما را تیغ ترحم بدرید
دل من گر چه شکسته ،گوهری ناب شده

دل ما را به همان قیمت ارزان بخرید
عشق در قلب تو آن تحفه نایاب شده

من و همسرم آرزو می کنیم برای هنرمندان خصوصا معلولین هیچ گاه دری بسته نباشد
و پله ای هم اگر هست پله های موفقیت و پیشرفت باشد.
سیما سلطانی آذر
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برگرداندن تصاوير آويخته بر ديوار ،مسير تاريخ را دگرگون نمى کند .جواهر نعل نهرو

ورقبـــــــــزنمـــــــرا

.

روشتدفینمردگاندرقدیم

اجتماعی

چرابایدتفــــــاوتها
رابشمـــــــــــریم...

تا حدود  60سال پیش،
زرتشتیان ایـــران در
شهرهای کـرمان ٬یـزد٬
تهران و دیگر شهرهای
زرتشتی نشین برای دفن
در گذشتگان خود از
دخمه یا برج خاموشان
بهره می بردند .تعدادی
از این دخمه ها قدیمی و
کهنه بوده و برخی دیگر
توسط روان شاد فرزانه
“مانکجی لیمجی هاتریا”
که حدود سال ۱۲۳۳
خورشیدی به ایران آمده
بود ،ساخته شد که مدتی هم این دخمه ها مورد استفاده قرار می گرفتند.
پس از آن در تهران از اواسط دهه  ۱۳۱۰و در کرمان پس از دهه  ۱۳۲۰و
در یزد پس از دهه  ۱۳۴۰دخمه ها تبدیل به آرامگاه ها شدند.
دخمه ،دیوار دایره ای و ضخیمی به شکل برج است که بر باالی صخره ها
و کوه های نه چندان بلند از خشت و گل ساخته شده است و پلکانی زمین
هموار را به درب دخمه متصل می کند.
دخمه ۲ ،طبقه و دارای چندین اتاق است که یکی از این اتاق ها ویژه “آتش
سوزها” بوده فاصله دخمه از اتاق آتش سوزها حدود  ۱۵۰تا  ۲۰۰متر بود
و وظیفه آتش سوزها که معموال  ۲نفر بوده اند این بوده که از روزی که بدن
درگذشته را به داخل دخمه می سپردند ،از سر شب تا بامداد ،در آن اتاق
که یک پنجره رو به دخمه داشته آتش روشن کنند.
برگزاری این آیین از آنجا سرچشمه می گیرد که بنا بر باور زرتشتیان ،روان
درگذشته تا  ۳شبانه روز در اطراف و باالی پیکر درگذشته در پرواز است و
پس از شب سوم به آسمان ها پرواز می کند و در مدت  ۳شب نخست پس
از مرگ ،روان نباید از تاریکی و تنهایی بهراسد.
پژوهش ها نشان می دهد که برج های مکعبی شکل به بلندای تقریبی  ۱۰تا
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گذشتگان شاهان هخامنشی بوده باشد.
در هر جایی ،آرامگاه بنا به چگونگی اوضاع محل و وضعیت مردم آن منطقه
و امکانات ساختمانی موجود ساخته شده است و شاید کافی بود که برای
یک آرامگاه بزرگ تنها از یک اتاق  ۲در  ۳خشت و گلی استفاده شود.
سطح دایره ای داخل دخمه به چهار بخش تقسیم بندی شده است :بخش
ویژه مردها ٬زن ها ٬کودکان و در پایان ،بخش چهارم که در مرکز دایره
قرار داشته و به “چاه استودان” نامدار است .استودان ٬چاهی است که در
مرکز دخمه کنده شده که پس از پاک شدن استخوان های تن درگذشته
از گوشت ٬پوست و غیره (به وسیله مرغان الشخور) ٬استخوان ها را در آن
چاه می ریخته اند.
“رومن گیرشمن” در کتاب ایران از آغاز تا اسالم به این نکته اشاره می کند
که پیشینیان نمی بایست مرده را به خاک بسپارند یا بسوزانند و یا در آب
غرق کنند زیرا بیم داشتند که بدین وسیله سه آخشیج مقدس :زمین ٬آتش
و آب را آلوده سازند؛ پس می توان عنوان کرد که عرضه بدن مردگان به
پرندگان در دخمه از زمان های خیلی دور شاید از زمان مادها در سرزمین
ایران رایج شده است و هدف پاکیزه ماندن خاک ٬آتش و آب بوده است.
گردآوری:ساحل اسپرورینی

وقتی قدم به گذشته گذاشتم تازه فهمیدم که چه زود آن روزها گذشت
روزهایی که واقعیت ها را می دیدم آدم های متفاوت را می دیدم و هیچ
فرقی برایم نداشتند.
همه صداها برایم آشنا بودند ،همه دل ها با من مهربان بودند .ظاهر آدم ها
برایم مهم نبود و از نگاهشان می فهمیدم که چقدر صادق اند.
فصل ها آمدند و رفتند ،پائیز شد و غم ها را چید ،زمستان بدی ها را برد،
بهار آمد و تازگی آورد اما حاال تابستان آمده و سرسبزی و طراوت را برایمان
آورده
فصل همان وقت هایی که آدم ها با هم یکرنگ اند ،رنگ آبی آسمان ،رنگ
دل های مهربان ،مانند همان زمانی که آدم ها با هم هیچ فرقی نداشتند.
آن روزها واژه معلولیت برایم ناآشنا بود ،تفاوت را در نگاه آدم ها می دیدم
در دست و پا ،در چشم وگوش ،اما هیچ کس برایم فرقی نداشت.
نخواستم بدانم معلولیت یعنی چه؟ نخواستم این واژه را معنا کنم ،نخواستم
با آن زندگی کنم .حاال پس از گذشت سال ها واژه معلولیت باز هم برایم
نا آشناست.
می خواهم بگویم وقتی این قدر مهربانی هست ،این قدر همدلی هست ،این
قدر خدا با ماست ،چرا باید تفاوت ها را ببینیم؟ وقتی که سکوت پلی می
شود بین ما و این واژ ه پس زیباترین لحظه سکوت من و توست.
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 ۱۲متر در نقش رستم شیراز
رو به روی آرامگاه شاهان
هخامنشی به نام کعبه زرتشت
و دیگری که در پاسارگاد رو
به روی آرامگاه کوروش است
برای انجام آیین آتش افروزی
بوده که برخی از پژوهشگران
خارجی آنها را محل نگهداری
آتش مقدس به وسیله مغان
تصور کرده اند در حالی که
این ساختمان ها بایسـتی
جایگاه آتش افروزی سه شب
اول مرگ و برای برگزاری
مراسم پس از خاکسپاری در

طیب
الهه ّ

.

زندگي مردان و زنان فرهمند ،سرشار از مهر و کمک به ديگر آدميان است .حکيم ارد بزرگ

برخی از مردم ایران بر این باورند که نابینایان افراد نیازمند و مستحق ترحم هستند.
البته نباید منکر دشواری ها و محدودیت هایی شد که محرومیت از این حس اساسی
برای زندگی روزمره ،تحصیل ،اشتغال و به طور کلی زندگی نابینایان ایجاد می کند.
هر چند محدودیت و محرومیت هایی که فرد نابیــنا را به استـــفاده از امکـــانات و
آموزش های ویژه ملزم می کند طبیعتا تنها منظری نیست که از آن می توان به
نابینایی نگریست.
به طور کلی افراد نابینا به دلیل بیکاری و عدم اشتغال با مشکالت اقتصادی بسیاری
مواجه هستند.
«هوتن ویل» در پژوهش خود مشاهده کردند که افراد نابینا در زمینه مشکل اقتصادی
و عدم اشتغال وضعیتی شبیه به سایر ناتوانی های شدید مانند افراد مبتال به فلج
مغری و کم توان ذهنی دارند.
«کرینچر» و «اشمیدل» ( )1997نیز تاییدکرده اند که افراد نابینا نسبت به افراد
عادی و حتی نسبت به سایر افراد با نیازهای ویژه بیشترین مشکالت را در زمینه
اشتغال و نگهداری شغل دارند.
نتایج پژوهش آنان نشان می دهد که در سال  1997حدود  70تا  80درصد افراد
دارای مشکالت بینایی در سن اشتغال بیکاربوده اند.
در راستای تایید یافته های مذکور« ،مک نیل» ( )2001گزارش می دهد که در سال
 2001افراد نابینا نسبت به افراد عادی و حتی نسبت به سایر افراد با نیاز های ویژه،
بیشترین نرخ بیکاری را دارند.
با توجه به ارقام و اعداد ارائه شده توسط مرکز آمار ایران ،کل جمعیت کشور حدود
 94هزار و  231نفر (یعنی 13درصد) نابینا هستند و اگر سن اشتغال را  18تا 60
سال در نظر بگیریم ،از این تعداد  39هزار و  345نفرشان در سن اشتغال قرار دارند
ولی اینکه چه تعداد و چه درصدی مشغول به کارند هیچ اطالع و آمار دقیقی در دست
نیست ولی مشاهدات و بررسی های نگارنده حاکی از آن است که تعداد بسیار اندکی
از این افراد به کار هستند و از این تعداد هم بسیاری ار آنها تحصیالت باال در مشاغل
بسیار سطح پایین یا مشاغل غیر مرتبط مشغول به کار هستند.
این در حالی است که تمام کسانی که نابینا می شوند نباید بدون شغل بمانند حتی
آنهایی که بینایی خود را از دست می دهند بی هیچ وقفه ای می توانند به کار خود

بازگردند .بنابراین بینایی تنها عامل موفقیت شغلی نیست.
همان طور که نابینایی به تنهایی عامل عدم پیشرفت در شغل و کسب فرصت شغلی
نیست از طریق اشتغال هم نیازهای اولیه و هم نیازهای ثانویه انسان (خود شکوفایی،
عزت نفس و )...برآورده می شود.
از طریق مولد بودن و موثر بودن و برقراری ارتباط با همساالن و همکاران ،افراد
رضایت شغلی پیدا کرده و نیازهای خود را برآورده می کنند( .دیویس  )2002اشتغال
عالوه بر داشتن مزایای اقتصادی و برآوردن نیازهای اقتصادی ،منافع دیگری مانند
خود باوری و کشف هویت را نیز به همراه دارد (سوپر و همکاران  )2002یکی از بخش
های ضروری زندگی افراد در سن اشتـغال ســـاکن در ایاالت متحــده آمریکا توانایی
کسب نگهداری و ارتقای در اشتغال رقابتی است و این مساله برای افراد با نیازهای
ویژه مختلف از جمله افراد نابینا بسیار حیاتی و مهم است.
شواهد موجود بیانگر آن است که وجود یا عدم وجود اشتغال ،تاثیرات به سزایی بر
زندگی شخصی بر جای می گذارد .این یک انتظار و توقع منطقی است که افرادی
که نابینا محسوب می شوند ،تمایالت ،توقعات و آرزوهای مشابه با افراد عادی داشته
باشند و باید برای این آرزوها و توقعات فرصت های یکسان و برابر با افراد عادی جامعه
برای آنها فراهم شود تا آنها بتوانند شغلی داشته باشند.
افراد نابینا در کشورهای توسعه یافته ،ازجمله ایاالت متحده ،در مشاغل اجرایی،
دفتری ،مدیریتی ،تولیدی ،خدماتی ،فروشندگی ،بازاریابی ،علوم رایانه ،تدریس و
بسیاری حرفه های دیگر به کار مشغول می شوند.
به طورکلی کار عالوه بر مزایای اقتصادی و مادی ،احساس داشتن هویت ،کمال و
استقالل و کفایت را به شخص می بخشند ،همچنین حضور در محیط کار زمینه
تعامالت اجتماعی خارج از منزل را برای افراد فراهم می کند.
مطالعات نشان می دهند که افراد شاغل ،عزت نفس و خود کارآمدی باالتری دارند
و برعکس افرد بیکار ،عزت نفس پایین تری دارند و میزان افسردگی در بین آنها
باالتر است و مساله بیکاری تاثیرمنفی بر زندگی و روابط خانوادگی و بین فردی آنها
داشته است.که تاثیر این مساله بر افراد با نیازهای ویژه به خصوص افراد نابینا و دارای
مشکالت بینایی بیشتر است.

اجتماعی

موانعاشتغالافرادباآسیببینایی

دکتر ستاره شجاعی
ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی
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با انديشه آشفته دانش آموختن در گردباد آتش افروختن است .رومارسس

اجتماعی
30

قهرمان زن اين داستان «جسيكا كوكس»
است  .شايد نتواند كسي را كه در ساختماني
در حال سوختن است نجات دهد ولي فردي
قهرمان است كه دردل خيلي از مخاطبان
جا دارد.
«جسیکا» بدون بازو متولد شده بود عادت
داشت وقتــي بچــه ها در مدرسه تاب
بازي
مي كردند با حسرت به آنها نگاه كند چرا
كه براي تاب بازي كردن محدوديت داشت.
او نا اميد و درمانده خودش را مانند يك زن
خارق العاده تصورمي كرد كه در حال پرواز
بر روي زمين بازي است و ديگران درحال
تماشا كردن او هستند.
«كوكس» در مصاحبه اي گفت« :درفكر اين
بودم كه افراد را همراه خود به باال ببرم تا
قدرت خارق العاده ام را تجربه كنند سال
ها بعد متوجه شدم كه اين تصور من به
واقعيت بدل شده است».
در طول تاريخ هوانوردي «كوكس» 26
ساله اولين زن خلبان هواپيما بود كه بدون
دست پرواز كرد يا اولين زن خلبان هواپيما
بود كه بدون دست پرواز كرد.
او به يك سمينار در «كواالمپور» تحت
عنوان استقالل زنان دعوت شد كه اين
برنامه توسط شبكه تجارت هوشمند اجرا
می شد.
دراين كنفرانس كه به مدت دو روز به
مناسبت گراميداشت روز بين المللي
زن برگزار شد بانوان موفقي كه در رشته
خود الگو شناخته مي شدند از سراسر دنيا
شرکت کرده بودند.
هنگامي كه «جسیکا» بر روي صحنه
رفت در مورد ترس های بی هدف حرف
زد و تاکید کرد هركسي معمار سرنوشت
خودش است و از خودش و چگونگی غلبه
بر مشکالت و موانع بر سر رشد توضیح داد.
«كوكس» گفت« :يكي از مهم ترین
مشكالتم این بود که چگونه کمربند ایمنی
را ببندم و باید این مشکل را حل می کردم».
«جسیکا» براي اثبات ادعاي خود به
درون صندلي كه بر روي سن قرار داشت
نشست که كمربند آن از قبل بسته شده
بود و بالفاصله با تشويق بدون انقطاع حضار
مواجه شد.
اين فقط نشان داد كه هميشه راه هاي
زيادي براي انجام دادن وظايف وجود دارد.
او گفت« :ممكن است بازو نداشته باشم ولي
اين مشكل تعيين كننده آن نيست كه من
چه كسي هستم و چه كسي مي توانم باشم
چراکه ترس اصلي ما اين نيست كه قابليت
نداريم بلكه آن است كه ما در پس اندازه
گيري ها (يا اقدامات) قوي باشيم.
هنجارهاي معلول كننده:
«جسیکا» فرزند دوم از سه فرزند پدري
آمريكايي و مادری فيليپيني است و
درتاكسون در آريزونا متولد شده است.
پزشکان با توجه به اينكه سونوگرافي و
سايرتست هاي قبل از زايمان نتوانسته
بودند بيماري مادرزادي وي را تشخيص
دهند توضيحي براي معلوليت وي نداشتند
به هرحال روحيه پر حرارت او بر آنچه كه
وي از لحاظ فيزيكي فاقد آن بود غالب بود.
كوكس گواهينامه ورزش خلباني گرفته و
داراي دو كمربند سياه در تكواندو و شناگر
حرفه اي است (او اولين کسی است كه
بدون دست كمربند سياه درانجمن تكواندو
آمريكا گرفته است).
«جسیکا» ازدانشگاه آريزونا فارغ التحصيل
رشته روان شناسي و اكنون رييس پمپ

قهرمانبیدست!!!

اینزنبدوندستخلبانیمیکند
شبكه خبري آسيا نيوز ترجمه  :دكتر آريا همدانچي  ،جواد طلسچي يكتا  ،مينا آروانه

بنزين است و قادر است  25كلمه را در
يك دقيقه تايپ كند او به راحتي و مثل
افراد ديگر آرايش کرده و لنزهاي خود را
مي گذارد.
«جسیکا» در روز مادر در ماه مي سال
گذشته پرواز كرد و همچنين حركات
نمايش تكواندو انجام داد او يك پيراهن
زیبای قرمز پوشيده بود كه رويش نوشته
بود «به من نگاه كنيد نه به دستانم».
«کوکس» گواهينامه خلبان ورزشي دراكتبر
سال گذشته گرفته بود اين نمونه از گواهي
نامه نياز به معاينات ندارد و فقط نياز به
گواهينامه رانندگي آمريكا ،امتحان شفاهي
و كتبي و يك گواهينامه پرواز مستقل دارند
بنابراين داليل قانونی دوره آموزش خلباني
كوكس به جاي  6ماه ،سه ماه طول كشيد،
او به چهار هواپيماي اركوپ (هواپيمايي كه
فاقد پدال هستند) و سه گواهي از طرف
مربيان و  89ساعت پرواز در سه ايالت
مختلف نياز داشت.
«كوكس» گاز را با پاي چپ و سكان را با
پاي راست كنترل مي كند و تا كنون 130
ساعت پرواز داشته است و جالب آن است
كه وي دركودكي از پرواز با هواپيماهاي
تجاري مي ترسيده است و ناگفته مشخص
است كه خلباني هيچ وقت در برنامه هاي
زندگي وي نبوده است.
«کوکس» با اشاره به این که وقتي من پرواز
مي كنم احساس خيلي خوبي دارم احساسي
از آزادي ،استقالل و اقتدارمی گوید« :يكي
از اعضا گروه غيرانتفاعي “رايت فاليت“ كه از
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هوانوردي به عنوان افزايش انگيزه استفاده
مي كند پیش من آمد او يك خلبان
جنگنده به نام «رابين استودارد» گروه را به
من معرفي كرد و گفت كه اگر بخواهد مي
تواند يك هواپيما را به پرواز درآورد .با توجه
به فرصت طلبي و خوش بيني او من تصميم
گرفتم كه سعي خود را بکنم».
او مي گويد« :گاهي وقت ها ترس بشر در
عدم آگاهي است وقتي كه من براي اولين
بار پرواز کردم من متوجه شدم كه من از
پرواز كردن مي ترسيدم چون اطالع زيادي
راجع به آن نداشت يك دليل كلي ترس در
انسان ها اين است كه آنها فكر مي كنند
قابليت ندارند و به خود ايمان ندارند».
دردهاي فزاينده:
اطمينان ،ثبات ،آرمان طلبي از شاخصه
های بارز «کوکس» است.
«جسیـــکا» عالوه بر ايـن كه يك
ســـخنران تشويق كننـــده (جزئيات در
سايت  )rightfooted.comاست مربي شبكه
بين المللي كودكان داراي قطع عضو در 5
سال اخير بوده است.
با اين وجود او به راحتی به اين مرحله
نرسيده است و زندگي وي مثل راه رفتن
در پارك نبوده است.
«جسیکا» با بیان اینکه به عنوان يك كودك
نمي توانستم بفهمم كه چرا من مثل بقيه
بازو ندارم می گوید « :با اين وجود درفعاليت
هاي مختلف مثل ژيمناستيك و رقص كه
بر روي صحنــــه اجرا مي شـــد شركـت
مي كردم».

او از سن  14سالگي از دست هاي مصنوعي
استفاده مي كرد ولي از آنها تنفر داشت و
دوست داشت که از پاهاي خود استفاده
كند.
با خنده مي گويد« :من آرزو داشتم كه
دست هاي مصنوعي بشكند تا من مجبور به
استفاده از آنها نباشم».
«جسیکا» اولين روزي كه او به كالس
هشتم مي رفت تصميم گرفت كه از دست
هاي مصنوعي استفاده نكند.
او مي گويد« :وقتي كه درب اتوبوس بسته
شد احساس آزادي و استقالل بيشتري
كردم و از آن روز ديگر هرگز از دست هاي
مصنوعي استفاده نكردم».
او تاکید می کند« :وقتي كه ديگران به
من خيره مي شدند مخصوصا وقتي مشغول
راه رفتن بودم و يا با پاهايم غذا مي خورم،
ناراحت مي شدم .ولي من ياد گرفتم كه
کمبودهایم را به تفکر مثبت تغيير دهم و
از آن فرصت براي هدايت جنبشي مثبت و
نمونه اي از خوشبختي استفاده كنم».
او مي گويد« :من قبول كردم كه در جريان
يك سفر هستم می دانم که مشكل است
همه افراد هميشه روحيه خود را سرزنده
نگاه دارند ولي من به ايمانم تكيه كردم ،تا
ازميان لحظات مشكل عبور كنم فقط انسان
است كه لحظات سختي را نيز درزندگي
درك مي كند ،چون اگر اين لحظات را
نداشته باشد قدر زمان هاي اوج و با ارزش
را نخواهد فهميد».
«كوكس» براي والدين اش به عنوان الگو
و تكيه گاه ارزش قائل است .مادر وي
يك پرستار و پدرش يك معلم موسيقي
بازنشسته است.
او مي گويد« :مادرم در حالي از فيليپين
به آمريكا آمد كه  22سال داشت و كسي
را در اينجا نمي شناخت ،او الگو من است
و هميشه به من مي گويد كه هرچيزي را
كه درفكر دارد مي تواند انجام دهد پدر من
حتي يك بار از وقتي من متولد شدم براي
من اشك نريخت زيرا به من به عنوان يك
قرباني نگاه نمي كرد .والدين يك فرزند
معلول بودن مشكل است .او براي من مثل
يك صخره محكم بود ،او مرا به آن صورتي
كه االن هستم سوق داد».
با وجود اينكه «جسیکا» مي تواند اسكي
روي آب وروي برف را انجام دهد ولي هنوز
دو چيز است كه در سر دارد ،موهاي خود
را به شكل دم اسبي درآورد و صخره نوردي
كند.
او اميدوار است كه مدرك مربي گري
خلباني بگيرد و به افراد داراي معلوليت
خلباني تدريس كند.
«جسیکا» با بیان اینکه وقتي كه شما هم
موفقيت بزرگي را بچشيد دوست داريد آن
را با افراد ديگر تقسيم كنيد می گوید« :يك
چيز خوب براي نداشتن دست است كه مي
توان پسرهاي ظاهربين را از افراد با بصيرت
فيلتر كرد .پسري كه مرا به صورتي كه واقعا
هستم علي رغـم چـــيزي كه به نــظر مي
رسم مي بيند واقعا ارزش داشتن را دارد.
و در نهايت «كوكس» اميدوار است كه
ازدواج كند و بچه دار شود .او مي گويد:
«من مي دانم كه داشتن يك خانواده
مشكل است ولي قصد آن دارم كه يك
مادرخوب شوم .من فكر نمي كنم كه براي
مادر شدن و حمل بچه محدوديت داشته
باشم».

حاال برخیزید و تلفن را بردارید و چند ریالی کمک کنید .از
فردا هم هر معلولی را در خیابان دید به خود ببالید و با فخر در
دل خود بگویید «من نجاتش دادم».
بهی عزیزم قربان آن آرم نارنجی رنگت بروم ،خیلی دوستت
دارم.
راستی همین دیروز نشستی مشترک با مدیر شرکت لپ تاپ
سازی « بوق» داشتم( .نام شرکت را نمی گویم تا تبلیغ نشود).
بنده خدا کلی خوشحال بود که  1400لپ تاپ از شرکت آنها
قرار است به معلوالن ایران بدهید .راست می گوید؟ البته او
گفت ،اما من در دلم به او خندیدم .می دانم که دروغ می گوید.
مگر می شود شما از یک طرف صدقه تلفنی جمع کنید و از آن
طرف لپ تاپ بدهید .آن هم نه یکی نه دوتا بلکه  1400تا !
درست است که از این حرکت صدقه جمع کردن شما
خوشحالم ،اما پیشنهادی هم دارم .راستش را بخواهید این
گونه صدقه دادن خیلی حال نمی دهد .آخر آدم وقتی در
صندوق های صدقه پول می اندازد ،یک جمله غم انگیز و ترحم
آلود را می خواند و سپس جگرش کباب می شود و آن وقت
دست در جیبش می کند و حسابی در صندوق پول می ریزد!
در سیستم تلفنی من پیشنهاد می کنم برای اینکه مردم صواب
بیشتری ببرند حتما از یک موسیقی بغض آلود استفاده کنید تا
دل مردم آتش بگیرد و خوب پول بدهند.
بهی جان تو نام مرا زنده کردی .بار دیگر به خودم افتخار می
کنم.

.

اجتماعی

درود بر بهزیستی عزیزم .اگر از احواالت من پرسیده باشید
ماللی نیست جز دوری شما .راستش را بخواهید دلم بدجوری
از روزگار گرفته است .از وقتی تلفن را اختراع کردم و رفتم،
دیگر کسی به سراغم نمی آید .خالصه گالیه ها زیاد است.
البته چند باری برایم بزرگداشت گرفته اند ،اما خب چه فایده
ای؟! بگذریم.
اما این روزها حرکتی از شما سر زد که مرا سخت شگفت
زده کرد و طاقت نیاوردم که از شما تشکر نکنم .دستتان درد
نکند! با این حرکت شما بار دیگر نام من بر سر زبان ها افتاد.
اینکه مردم تلفنی صدقه بدهند را می گویم! این اقدام شما
یک حرکت جهان شمول است .آفرین بهی جان (برنخوردها،
به خاطر صمیمیتم با تو نامت را به اختصار می گویم) با این
کار ارزنده هم من دوباره به شهرت می رسم و هم کلی به این
مددجویان و البته «معلوالن» کمک می شود!
این که نام معلوالن را جدا آوردم به خاطر آن است که هر
که یک معلول ببیند ،ناخودآگاه یاد بهزیستی می افتد و البد
بالعکس.
اینکه شما معلوالن را آنقدر مفید! می دانید که تلفنی هم می
شود به آنها کمک کرد جای قدردانی دارد! ولی خدا وکیلی
خیلی با کالسید! من در مخیله ام هم نمی گذشت روزی
مردم به وسیله اختراع من به دیگران صدقه بدهند! آفرین و
صد آفرین ...
از این به بعد در قبض های تلفن خواهیم دید:
 آبونمان  .............ریال بدهی پیشین  .....................ریال هزینه کمک به معلوالن  ....................ریالفقط مانده ام ،شما که یک کشور نفت خیز و ثروتمند دارید
معلوالنتان چه نیازی به صدقه دارند! اص ً
ال چرا معلوالن
کشورشما مثل معلوالن کشورهای پیشرفته دنیا از حقوق
تامین اجتماعی برخوردار نیستند! آخر بی انصاف ها خودمانیم
 30یا  40هزار تومان مستمری هم شد کمک؟
اصال ببخشید ،به من چه ،مگه من فضولم؟ همین که شما
اختراع مرا به ابزاری برای خیراندیشی و انسان دوستی تبدیل
کردید ،من سپاسگذارم.
به مردم کشورتان از قول من بگویید ،گراهام بل گفت ،همین

شادي را به يکديگر هديه دادن شيوه نوروز باستاني ايرانيان است .ارد بزرگ

نامهسرگشادهالکساندرگراهامبل
بهسازمــــــانبهزیستـــی

دوستدار تو ،الکسی

مرتضی رویتوند

پیک توانا/سال چهارم/شماره /43مهر و آبان 31 1391

بايد بخواهيم تا بتوانيم! رنه دکارت
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ممكن است كودكي را كه آموزش مي دهيد اصال قادر به ديدن نباشد.
حتي اگر مطلقا هم نبيند ،مي توان او را آموزش داد تا فعاليت هايي را
كه ساير كودكان همسن و سال او انجام مي دهند ياد بگيرد.
ممكن است كودك بينايي كمي داشته باشد .اگر اين طور است ،حتي
االمكان به او ياد دهيد تا بتواند همان كارهاي كودك همسن و سال
خود را با استفاده از بينايي اندك انجام دهد.
اگر كودك «شب كور» است آموزش كودك را در طي روز انجام دهيد
تا بهتر ياد بگيرد ،وقتي كودك توانست كاري را در روشنايي روز انجام
دهد ،به او بياموزيد همان كار را در شب تكراركند.
كودك نابينا چون چيزها را نمي بيند ،به روش كودكان هم سن و سال
خود ياد نمي گيرد او احتياج دارد تا چيزهايي را كه كودكان ديگر با
ديدن درك مي كنند بفهمد.
كودكي كه نمي بيند مي تواند با لمس كردن چيزها ،با گوش دادن به
صداي چيزهايي كه صدا دارند ،آنها را بشناسد .بعضي چيزها را نيز با
بویيدن و چشيدن مي شناسد .بگذاريد كودك در مورد اشياي متفاوت
روش هاي متفاوت را به كارگيرد .فقط وقتي كودك را از كاري منع
كنيد كه آن كار موجب آسيب او مي شود.
كودك را تشويق كنيد .با كمك شما كودك مي توانيد همان كارهايي
كه ساير كودكان انجام مي دهند ياد بگيرد.
به كودك كمك كنيد به تنهايي بخورد و بياشامد .به كودك ياد بدهيد

كه به صداهاي اطراف خود گوش دهد و آنها را بشناسد .تفاوت صداها
را با كودك كار كنيد و آموزش دهيد.
كودك نابينا قادر به ديدن حركات لب ها درحين حرف زدن نيست .به
همين سبب حرف زدن را در سنيني كه كودكان هم سن و سالش ياد
مي گيرند ،ياد نمي گيرد .به كودكي كه آموزش مي دهيد در زمينه
يادگيري حرف زدن كمك كنيد.
در حالي كه حرف مي زنيد دست هاي كودك را روي دهان و صورت
خود قراردهيد تا كودك حركات لب ها ،گونه ها و آرواره ها را با لمس
كردن احساس كند و از كودك بخواهيد دست هايش را روي دهانش
بگذارد ،سپس از او بخواهيد كلماتي را كه شما مي گوييد تكراركند.
وقتي كودك چيزي را لمس مي كند نام آن را به او بگوييد و معني
كلمات را به او آموزش دهيد.
كتابچه آموزشي در واقع چگونگي كمك به يادگيري كودك نابينا و
كارهايي را كه بايد انجام دهد نظير خوردن ،گوش كردن ،حرف زدن،
تحرك و راه رفتن ،آموزش در محيط اطراف و كمك به رشد كودك از
طريق بازي و درباره آينده كودك آموزش هايي را به خانواده فردي كه
مشكل بينايي دارد را فراهم مي كند.
كتابچه آموزش در جامعه براي كمك به افراد معلول
سازمان بهداشت جهاني
انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي

اجتماعی
مینا آروانه  -کارشناس مددکار اجتماعی

كتابچهآموزشيبرايخانوادهفرديكهمشكلبيناييدارد
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اجتماعی

ماده  )26توانمند سازی و توان بخشی:
1ـ دولتهای عضو میبايست اقدامات موثر و مناسب را
از طريق حمايتهای همسان برای قادر ساختن معلولين
به دستيابی و حفظ حداکثر استقالل ،توانايی فيزيکی،
ذهنی ،اجتماعی و شغلی و يکپارچگی و مشارکت کامل
در تمام جنبههای زندگی به عمل آورند .به اين منظور
دولتهای عضو میبايست سرويسهای توانمند سازی
و توان بخشی جامعی را به خصوص در زمينههای
بهداشتی ،اشتغال ،تحصيل و خدمات اجتماعی
سازماندهی و تقويت کنند؛ به طوری که:
(الف) در ابتدايیترين مرحله ممکن و بر اساس
ارزيابیهای چندگانه از نيازها و توانايیهای فردی شروع
شود.
(ب) از مشارکت و پيوستن فرد به جامعه در تمام
زمينههای اجتماعی حمايت کنند و تا حد امکان نزديک
به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستايیـ و در
دسترس معلولين باشد.
 2ـ دولتهای عضو میبايست آموزشهای اوليه و مداوم
را برای کارکنان و افراد حرفهای فعال در سرويسهای
توانمندسازی و توانبخشی توسعه و ارتقا دهند.
3ـدولتهای عضو میبايست دسترسی و دانش استفاده
از وسايل و تکنولوژیهای کمکی طراحی شده برای
معلولين را با توجه به ارتباط آنها به توانمند سازی و
توانبخشی ارتقا دهند.
ماده  )27کار و اشتغال:
1ـ دولتهای عضو حق افراد معلول برای کارکردن را
مساوی با ساير افراد به رسميت میشناسند و اين حق
شامل برخورداری از فرصت تامين زندگی با کار آزادانه
در بازار ،کار انتخاب شده و محيط کاری که باز ،يکپارچه
و قابل دسترس برای افراد معلول میباشد.
دولتهای عضو میبايست حق کار را ـ از جمله حق
کاری افرادی که در هنگام کار دچار معلوليت شدهاند ـ
با اتخاذ مراحل خاص از طريق قانونگذاری به رسميت
شناخته و از آن حمايت کنند.
(الف) تبعيض بر اساس معلوليت را در تمام موارد
مربوط به انواع اشتغال شامل شرايط کارگزينی،
استخدام ،اشتغال ،تداوم شغل ،ارتقای شغلی و شرايط
ايمنی و بهداشتی کار ممنوع کنند.
(ب) از حقوق افراد معلول مساوی با سايرين در شرايط
عادالنه و مطلوب کاری شامل فرصتهای مساوی ،مزد
مساوی برای کار مساوی و شرايط کاری امن و بهداشتی
از جمله پيشگيری از سانحه و رسيدگی به شکايات
حمايت کنند.
(پ) اطمينان حاصل نمايند که افراد معلول قادرند که
حقوق کاری و صنفی خود را مساوی با سايرين وصول کنند.

(ت) افراد معلول را قادر سازند که دسترسی مؤثر
به برنامههای راهنمايی و فنی عمومی و حرفه ای
سرويسهای کاريابی و آموزشهای حرفهای و مداوم
داشته باشند
(ث) فرصتهای استخدام و ارتقای شغلی را برای
معلولين در بازار کار افزايش دهند و به يافتن شغل،
حفظ و نگهداری از آن و بازگشت به کار افراد معلول
کمک نمايد.
(ج) فرصتهای خود اشتغالی ،تأسيس شرکتها،
توسعه تعاونیها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند.
(چ) افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند.
(ح) استخدام افراد معلول در بخش خصوصی را از
طريق سياستگذاریها و اقدامات مناسب که ممکن
است شامل برنامههايی برای حرکت مؤيد ،مشوق و
ساير تالشها باشد؛ توسعه دهند.
(خ) اطمينان حاصل نمايند که «انطباق موجه» برای
فرد معلول در محيط کاری به عمل آمده است.
(د) فراگيری تجربه کاری در بازار کار آزاد را توسط
معلولين توسعه دهند.
(ذ) برنامههای توان بخشی شغلی حرفهای ،حفاظت
کار و بازگشت به کار را برای معلولين ارتقا دهند.
2ـ دولتهای عضو میبايست اطمينان حاصل نمايند
که معلولين در بردگی و بيگاری نگه داشته نشدهاند  ،از
کار اجباری و الزامی محافظت میشوند.
ماده  )28استانداردهای مناسب زندگی و
حمايتهای اجتماعی:
 1ـ دولتهای عضو حق معلولين را برای داشتن يک
زندگی مناسب و استاندارد برای خود و خانواده شان
شامل غذا ،پوشاک ،مسکن و تقويت مداوم شرايط
زندگی به رسميت میشناسند و میبايست برای حمايت
قانونی و رسميت يافتن اين حقوق بدون تبعيض بر
اساس معلوليت تدابير مناسبی اتخاذ کنند.
2ـ دولتهای عضو حق معلولين را برای حمايت
اجتماعی و برخورداری از آن حق ،بدون تبعيض بر
پايه معلوليت به رسميت شناخته و میبايست اقدامات
مناسبی را برای حمايت و ارتقا اين حقوق به شرح ذيل
اتخاذ نمايند:
(الف) حصول اطمينان از دسترسی مساوی افراد معلول
به سرويسهای آب بهداشتی و وسايل و ساير کمکهای
مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهای معلوليت.
(ب) حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خصوص
زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامههای حمايت
اجتماعی و فقر زدايی.
(پ) حصول اطمينان از دسترسی معلولين و
خانوادههای آنها که در شرايط فقر زندگی میکنند به

کمکهای دولتی در هزينههای مرتبط با معلوليت شامل
کمکهای آموزشی ،مشاورهای و مالی مناسب و مراقبت
دوره نقاهت.
(ت) حصول اطمينان از دسترسی افراد به برنامههای
اسکان دولتی
(ث) حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول به مزايا
و برنامههای بازنشستگی
ماده  )29مشارکت در زندگی سياسی و اجتماعی:
دولتهای عضو میبايست حقوق سياسی و فرصت
برخورداری از آن را مساوی با ديگران تضمين نموده و
تعهد نمايند که:
(الف) به وسيله موارد ذيل اطمينان حاصل نمايند که
افراد معلول به شکلی مؤثر و کامل در زندگی سياسی و
اجتماعی به طور مستقيم يا از طريق نمايندگانشان که
آزادانه انتخاب شدهاند؛ شرکت میکنند که اين مساله
عالوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن
شامل موارد ذيل است:
( )1حصول اطمينان از اينکه روند رأی گيری،
تسهيالت و مفاد آن مناسب ،در دسترس و برای درک و
استفاده آسان است.
( )2حفاظت از حق معلولين تا بتوانند با رایهای
مخفی در انتخابات و در رفراندومهای عمومی بدون
ترس شرکت کنند و از انتخابات حمايت کرده و به
صورت مؤثری دفتر انتخاباتی داشته باشند و تمام
عملکردهای اجتماعی را در سطح حکومتی از طريق
تسهيل استفاده از تکنولوژیهای جديد و کمکی در
مکانهای مناسب انجام دهند.
( )3ابراز عقيده آزادانه معلولين را به عنوان رای
دهندگان تضمين کنند و به اين منظور در جايی که
الزم است به درخواست ايشان اجازه کمک به آنها از
طريق فردی که توسط خودشان تعيين شده است؛ داده
شود.
(ب) فعاالنه محيطی را که در آن افراد معلول بتوانند
امور اجتماعی را بدون تبعيض و مساوی با ديگران به
طور مؤثر و کامل هدايت کنند؛ توسعه بخشند و آنها را
به مشارکت در امور اجتماعی به شرح ذيل ترغيب کنند:
( )1مشارکت در سازمانها و انجمنهای غير دولتی
مرتبط با زندگی اجتماعی ،سياسی کشور و مشارکت در
فعاليتها و سازماندهی جناحهای سياسی کشور.
( )2تشکيل و پيوستن به سازمانهای معلولين برای
اينکه نماينده آنها در سطح بينالمللی ،ملی ،منطقه ای
و محلیباشد.

.

پیمان نامه بین المللی حقوق معلـوالن

مسؤوليت قبول کن ،بگذار هرچه ميخواهد پيش بيايد .آنتوني رابينز
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اراده ،يکي از عوامل عمده ايمان است .پاسکال

اجتماعی
34

در حوزه ی جرم شناسی ،رویکرد نوینی با عنوان
بزه ،دیده شناسی وجود دارد که می کوشد شخصیت
بزه دیده (یعنی کسی که موضوع جرم قرار گرفته
است) را مورد بررسی قرار دهد .با این هدف که تدابیر
حمایتی در مورد بزه دیدگان خاص که در برابر جرایم
از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند اتخاذ شود .در
این راستا ،کودکان معلول را می توان در صدر بزه
دیدگان بالقوه قرار داد.
از کودکان به خصوص کودکان معلول به دلیل وضعیت
آسیب پذیری بیشتری که به لحاظ جسمی ،روانی و
اجتماعی دارند ،به عنوان «افراد آسیب پذیر» یا «بزه
دیدگان بالقوه» نام می برند .اصوال درجه آسیب پذیر
بودن باالی آن ها در مقایسه با افراد بزرگسال است
که قانون گذاران برای جلوگیری از بزه دیدگی آن ها
چه در درون خانواده و چه در اجتماع ،به مقرر نمودن
حمایت های کیفری مبادرت ورزیده اند.
از نظر پیمان نامه حقوق کودک ،منظور از کودک
هر انسان کمتر از هجده سال سن است ،مگر اینکه
طبق قانون قابل اعمال سن کودک کمتر اعمال شود.
ماده  19کنوانسیون حقوق کودک نیز هرگونه رفتار
خشونت آمیز ،آسیب ،آزار ،بی توجهی یا غفلت ،سو
رفتار ،سواستفاده جنسی چه به صورت جسمانی و
روانی توسط والدین یا کسانی که مسئول مراقبت از
کودک هستند را خشونت تعریف کرده است.
البته خشونت در عرصه های عمومی به شکل تازه
تری نمودار شده است و امروزه از کودکان در باندهای
اقتصادی ،هرزه نگاری و جنگ استفاده می شود.
جنگ ها و آثار آن ها از جمله مین ها به صورت
مستمر باعث افزوده شدن به تعداد کودکان معلول
می شود .با افزایش کودکان معلول ،چالش برای
بهبود زندگی و رعایت حقوق آن ها وسیع تر می
شود .به همین منظور کنوانسیون های متعددی در
جهت حفظ حقوق کودکان در عرصه ی جهانی دنبال
می شود .بنابراین ،عالوه بر حمایت هایی که می توان
از طریق نهادهای مدنی در مرحله قبل و بعد از بزه
دیدگی کودکان ،نسبت به آن ها اعمال کرد ،بایستی
ساز و کارهای موجود در حقوق کیفری ماهوی برای
حمایت ویژه از کودکان معلول را نیز به کار برد .در
این راستا ،بررسی قوانین بین المللی و داخلی جهت
سنجش رویکرد حمایتی از این قشر افراد ،مفید فایده
به نظر می رسد.
قوانین بین المللی:
در اسناد بین المللی ،به معلولیت کودکان کمتر
پرداخته شده است و تنها سند قابل استناد در این
زمینه ،کنوانسیون معلولین می باشد .البته با توجه به
پایدار بودن معلولیت و اینکه کودکان معلول به زودی
به افراد بالغ تبدیل خواهند شد ،می توان قوانین را
نیز به آن ها تعمیم داد .از سوی دیگر نیز ،قوانینی که
برای جامعه بشری تدوین شده است ،می توان نسبت
به گروههای معلوالن نیز گسترش داده شود .زیرا که
در اسناد بین المللی ،هر کس به صرف انسان بودن از
حقوقی که الزمه ی زندگی بشر است باید برخوردار
شود .بنابراین ،افرادی که دارای نقیصه ی جسمی و یا
ذهنی هستند ،نه تنها از این قاعده مستثني نیستند،
بلکه باید از امتیازات ویژه ای نیز برخوردار گردند.
طبق ماده  23کنوانسیون حقوق کودک ،از دول
عضو خواسته شده است که برای کودکی که از لحاظ
جسمی یا ذهنی معلول است ،یک زندگی توام با
احترام که متضمن رعایت منزلت و افزایش اتکا به
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نفس وی باشد را فراهم آورد تا مشارکت موثر آن ها
در جامعه تسهیل شود.
ماده  19پیمان نامه حقوق کودک نیز ،دولت های
عضو پیمان نامه را موظف کرده است همه اقدامات
قانونی ،اداری ،اجتماعی و آموزشی الزم را به عمل
آورند تا از کودک در برابر همه شکل های خشونت
جسمی یا روانی ،صدمه یا سو استفاده ،بی توجهی
و یا سهل انگاری ،بد رفتاری یا بهره کشی توسط
والدین یا سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری که
عهده دار مراقبت از کودک است ،محافظت کند.
ایران:
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال،81
چتر حمایتی خود را نسبت به افرادی که به هجده
سال تمام نرسیده اند گسترده است .در این قانون،
کلیه اشکال کودک آزاری که منجر به آسیب جسمی
و روحی می شود و همچنین ممانعت از تحصیل و
بی توجهی نسبت به سالمت کودکان ،جرم انگاری
شده است .این قانون به کودک آزاری و خشونت علیه
کودکان جنبه ی عمومی بخشیده تا حدی که عدم
اعالم کودک آزاری از جانب کسانی که مسوول و
سرپرست کودک هستند را جرم انگاری نموده است.
با وجود اینکه چنین قانون حمایتی در میان قوانین
ایران دیده می شود اما متاسفانه در زمینه حقوق
کودک ،سیاست جنایی ایران با سازمان ملل متحد
همسویی ندارد .به طور مثال در تعریف کودک دچار
تشتت شده به طوری که قانون مدنی برخالف قانون
حمایت از کودکان و نوجوانان ،سن بلوغ  9و  15سال
معرفی کرده است .عالوه بر این ،در عرصه ی جرم
انگاری و کیفرگذاری برای حمایت از کودک با نقص
و ضعف مواجه شده است .ماده  222قانون مجازات
اشعار می دارد :هرگاه عاقل ،دیوانه ای را بکشد ،نه
تنها قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه
ی مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب
اخالل در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری
مرتکب گردد ،موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال
خواهد بود.
با توجه به این ماده افراد معلول نه تنها مورد حمایت
قرار نگرفته اند بلکه در معرض خطر بزه دیدگی
بیشتری نسبت به جرم قتل ،در مقایسه با کسانی که
توانایی بیشتری دارند ،قرار می گیرند .چرا که صرف
در نظر گرفتن حبس تعزیری ،آن هم به گونه ای
مقید و مشروط به بیم تجری قاتل یا اخالل در نظم،
برای حمایت کیفری بزه دیده معلول ذهنی ،کافی به
نظر نمی رسد.
بستر وقوع کودک آزادی:
تحقیقات نشان داده است که کودکان بیشتر از هر
جایی در میان خانواده در معرض خطر خشونت و
بدرفتاری قرار دارند .در حقیقت احتمال اینکه
کودکان توسط اعضای خانواده مورد خشونت جسمی

قانوندرمورد
كودكآزاري
چهميگويد؟
و روانی قرار گیرند ،بیشتر از آن است که بیگانگان
کودکان را در معرض اینگونه آسیب ها قرار دهند.
متاسفانه ،قانونگذار ایران ،والدین و نهاد خانواده را به
استناد بند یک ماده  59استثنا نموده است .به این
شرح که :اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان
صغار و محجورین که به منظور تادیب یا حفاظت آن
ها انجام می شود ،مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در
حد متعارف ،تادیب و محافظت باشد ،جرم محسوب
نمی شود.
در این ماده ،خشونت در خانواده علیه کودک نه تنها
جرم انگاری نشده است بلکه حق والدین نیز دانسته
شده است .گرچه این حق مشروط به حدود متعارف
است اما حدود متعارف با توجه به برداشت هر فردی
متفاوت است و دامنه ی گسترده ای دارد و موجب
شده است بسیاری از والدین به فرزندان خویش
صدمات جسمانی و روانی وارد سازند.
در نهایت ،به نظر می رسد بایستی سیاست همگون
حمایتی در مورد کودکان معلول اتخاذ گردد تا این
افراد کمتر موضوع جرم واقع شوند و در مورد خشونت
هایی که در بستر خانواده اتفاق می افتد ،جهت
پیشگیری از نگاهی انتقام جویانه ،تدابیر اصالحی
به جای مجازات اعمال گردد تا بدین صورت روابط
کودک با خانواده تحکیم گردد.
منابع:
زینالی ،امیرحمزه ،نوآوری های قانون حمایت از
کودکان و نوجوانان و چالش های فرا روی آن ،مجله
رفاه اجتماعی ،شماره  ،7بهار 1382
سماواتی پیروز ،امیر ،ناتوانان بزه دیده؛ از بایسته
های جرم شناختی تا قوانین و مقررات کیفری ،مجله
حقوقی دادگستری ،شماره  52و  ،53پاییز و زمستان
84
کمالی محمد ،فریبا ایران ،مروری بر حقوق کودکان
دارای معلولیت و ناتوانی ،مجله رفاه اجتماعی ،جامعه
شناسی و علوم اجتمااعی ،شماره  ،7بهار 72
میزگرد؛ حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در نظام
حقوقی ایران ،نشریه حقوقی دادگستری ،شماره ،46
بهار1383
نجفی ابرندآبادی ،علی حسین و حمید هاشم بیگی،
دانشنامه جرم شناسی ،تهران ،انتشارات گنج دانش،
چاپ دوم1390 ،
سارا موسوی

اجتماعی

معلولیتدرکمینهمهماست

ارزش نهادن به تنهايي (براي خودسازي و انديشه) ،نمايانگر بي ارزشي کار گروهي نيست .حکيم ارد بزرگ

.

دکتر محمد کمالی

«مرغ همسایه غاز است» شاید این نزدیکترین مثل به وضعیت ما
افراد به اصطالح عادی یا سالم نسبت به پدیده معلولیت است .همیشه
معلولیت و ناتوانی را بسیار دور از خود میبینیم و آن را چیزی
میپنداریم که به سراغ ما نخواهد آمد .کما اینکه در مورد تصادفات
رانندگی هم ،اتفاقی که رخ میدهد از همین منظر قابل بررسی است.
عدم رعایت مقررات ،تخطی از سرعت مطمئنه ،نبستن کمربند ایمنی و
غیره ...اینها عمدهترین دالیل تصادفات هستند ،که شاید در عمق خود
از همین مثال نشأت میگیرد «حادثه در کمین دیگران است نه من»...
با نگاه فوق ،معلولیت نیز همیشه برای دیگران است ،لیکن حقیقت ماجرا
این است که در یک ثانیه ،امکان رخ دادن معلولیت و ناتوانی برای همه
ما وجود دارد ،یک سقوط از بلندی ،تصادفی به هنگام رانندگی ،ابتال
به یک بیماری صعبالعالج ،عدم رعایت دستورات بهداشتی ،پزشکی
و حتی عدم رعایت اصول آرگونومیکی در محیطهای کار و سکونت و
عدم تغذیه صحیح در دوران بارداری و بعد از آن ،برخی مسائل وراثتی
و ژنتیکی و  ...همه میتواند علتی برای ابتال به پدیده ناتوانی و معلولیت
باشد .نکته مهم تفاوتی است که بین بیماری و ناتوانی و معلولیت
باید در نظر گرفت .بیماری حالتی موقتی ،درمانپذیر و گذرا است،
لیکن معلولیت حالتی دائمی است و همواره با فرد در دوره زندگیاش
باقی میماند .از این نظر ،ناتوانی تمامی جنبههای زندگی فرد به ویژه
نیازهایش را تحت تاثیر قرار میدهد .این در حالی است که نیازهای او
نه تنها همانند سایر افراد عادی باقی میماند بلکه افزایش هم مییابد.
آنچه متاسفانه طی قرون متمادی در مورد معلوالن دیده شده است،
حاکی از وجود نگرشی منفی نسبت به این پدیده است که متاسفانه تا
همین هزاره سوم هم ادامه یافته است .غفلت و نادیده گرفتن معلوالن
در همه جنبههای زندگی حتی در کشورهای توسعهیافته ،بهرغم بهبود
نسبی که در وضعیت زندگی آنان به وجود آمده است ،هنوز وجود
دارد و این وضعیت در کشورهای در حال توسعه که  80درصد افراد
دارای ناتوانی را در خود جای داده است ،متاسفانه به شدت ناامیدکننده
است .وضعیت آموزش ،بهداشت و درمان و توانبخشی ،مسکن ،اشتغال،
دسترسیها ،تفریح ،ورزش و سرگرمی و نیازهای اقتصادی معلوالن در
جوامع مختلف بر روی طیفی که یک سوی آن بهبود نسبی و سوی
دیگر آن فقدان کلی است قرار دارد .این در حالی است که به دنبال بروز
ناتوانی و معلولیت که امروزه در تعاریف جدید سازمان جهانی بهداشت،
از گستره وسیعی هم برخوردار شده است ،شخص توان انجام امور
را به شیوهای که سایر افراد عادی در جامعه انجام میدهند ،نخواهد
داشت .این امر نیازهای جدیدی را برای او مطرح میسازد .فرد مبتال
به قطع عضو نیازمند پروتز ،فرد دارای اختالل بینایی نیازمند عصا و

ابزارهای مجهز به خط بریل ،فرد دارای اختالل شنوایی نیاز به سمعک
و سالمندان نیازمند ابزارهای کمکی متفاوتاند و به همین صورت هر
نوع از ناتوانی نیازمندی خاصی را مطرح میسازد .وظیفه جامعه ،که در
این حیطه عمدتا بر عهده وزارتخانهها و نهادهای مختلف است تامین و
برآورد این نیازهاست.
توسعه فناوریهای مختلف این روزها زندگی با داشتن ناتوانی و
معلولیت را تا اندازهای از آن دشواریهای گذشته راحتتر ساخته است.
این ابزارها و تجهیزات نه تنها در امور درمانی و توانبخشی افراد دارای
ناتوانی و معلولیت موثر هستند بلکه در زندگی شخصی و اجتماعی آنان
هم تاثیرات شگرفی گذاشتهاند .در این میان تجهیزات ارتباطی جدید
نقش عمدهای در تسهیل زندگی معلوالن ایفا كرده است .امروزه در
کشورهای توسعهیافته ،معلوالن شدید هم در برخی موارد در مسکنی
مستقل و به تنهایی زندگی میکنند و استفاده از فناوریهای نو این
امر را میسر ساخته است ،آنچه متاسفانه این روزها برای معلوالن ایرانی
هنوز بیشتر به آرزوهایی دستنیافتنی میماند.
معلوالن در ایران بهرغم توسعه مناسبی که در امر شناسایی و ارائه
برخی خدمات توانبخشی بهوجود آمده است ،لیکن هنوز در بسیاری
از موارد برای حضوری ساده در جامعه نیز از امکانات اولیه برخوردار
نیستند و خانوادهها یا خود ایشان ترجیح میدهند در منزل بمانند.
در دسترس نبودن ساختمانها و محیطهای مختلف به همراه فقدان
مناسبسازی معابر و اماکن شهری ،ساختمانهای آموزشی ،درمانی،
اداری ،مراکز خرید ،مراکز فرهنگی ،ورزشی و تفریحی و ...موقعیتی
را آفریده است که با وضعیت نسبتا مطلوب هم سالها فاصله دارد.
خانوادهها و افراد دارای ناتوانی و معلولیت از وضعیت مسکن ،اشتغال،
وسایل حملونقل عمومی ،فقدان ،کمبود ،گرانی و پایین بودن کیفیت
ک توانبخشی متاسفانه هنوز هم گالیهمندند.
وسایل کم 
اگر همگان به این مهم توجه کنند که معلوالن هم شهروندان این
جامعه هستند و از حقوقی مشابه سایر افراد عادی برخوردارند ،آنگاه
توجه خواهند داشت که برخی کارها که با عنوانی ویژه برای معلوالن
انجام بگیرد ،اقدامی علیهده نیست بلکه با این اقدام تنها شهروندان
معلول هم از امکاناتی مشابه افراد عادی برخوردار شدهاند .اینکه
سرویس ویژه ایاب و ذهاب برای معلوالن توسط شهرداری طراحی
و اجرا شود ،یا اماکن عمومی قابل دسترسی برای معلوالن شوند ،تنها
گوشهای از ادای دین جامعه به این افراد به عنوان شهروند جامعه است،
در غیر این صورت همین وضعیت فعلی است که میگوییم سالهاست
که معلوالن از خدمات حمل و نقل در جامعه بی بهرهاند.
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تمايالت خود را ميان دو ديوار محکم «اراده» و «عقل» حبس کنيد .ارسطو

خاطره

.

خدایاچهمیشداگر....

دریکی از روزهای گرم تابستان با یکی از دوستانم

من لبخندی به او زدم و لپ هایش را کشیدم .یک لحظه

ماشین بگیریم هرچه کنار خیابان ایستادیم از تاکسی خبری

سن و سال چه می داند معلولیت چیست؟

قرارگذاشتیم برای خرید به پاساژی برویم .خواستیم

اجتماعی

نشد که نشد و چون خیلی دیر شده بود مجبور شدیم آژانس

بگیریم .همین که به در پاساژ رسیدیم با پله هایی روبرو شدیم که
آه از نهادمان بلند شد .ناگهی به هم کردیم .دوستم از من

پرسید« :حاال چاکر کنیم؟ من که نمی توانم تو را از پله ها باال
ببرم؟»

گفتم« :این همه آدم اینجاست از اینها کمک می گیریم».

همین طور که در فکر بودم با صدای دخترک به خودم آمدم که

پشت سر هم می گفت« :آخه چرا اوخ شده؟» و من گفتم
«اوخ شده دیگه» دختر از جواب های من و مادرش قانع

نشد و به حالت قهر به سمت پله ها رفت و از آنها باال وپایین
رفت و به حرف مادرش گوش نمی داد.شالکتی از کیفم
درآوردم و اشاره کردم که بیا اکرت دارم دخترک با خوشحالی به

دوستم که کمی که خجالتی بود سکوت کرد و من به چند مرد که از

طرفم آمد و شالکت را از من گرفت و من آرام زیر گوشش

ناگفته نماند که پاساژ آسانسور داشت ولی باید از چندپله باال می

دخترک که به خواسته اش رسیده بود لبخند زد و گفت« :چی

آقایان کمک کردند و من را از پله ها باال بردند و با آسانسور به

ول کردم از پله ها باال و پایین رفتم و افتادم پاهام اوخ شد و

آنجا رد می شدند گفتم« :آقا ممکن است کمکم کنید؟»
رفتیم تا به آسانسور برسیم .

گفتم« :می دونی پای من چی شده؟»

شده؟» گفتم« :به حرف مامانم گوش نکردم دستش را

طبقه مورد نظر رفتیم و مشغول خرید شدیم .بعد از خرید که واقعاً

مجبورم بااین چرخ این طرف و آن طرف بروم»

داری پاهام درد گرفت .برویم روی صندلی بنشینیم؟»

به طرف مادرش رفت و دست او را فشرد و همراه مادرش

خسته شده بودیم دوستم به شوخی گفت« :تو صندلی همراه

دخترهم به جواب سوالش رسیده بود و کمی هم ترسیده بود

روی صندلی مشغول صحبت بودیم که خانمی با دختر بچه 5

با لبخندی از ما جدا شدند من و دوستم هم بلند شدیم که

از مادرش پرسید« :مامان پای این خانوم چی شده؟

که ویلچر مرا بگیرند و از پله ها پایین بیاورند اما در طول راه که پیاده

ساله کنار ما نشست .دختر بچه که اناگر کنجاکویش لگ کرده بود

این چیه روش نشسته؟»

برگردیم دوباره قصه تکرار شد و من از چند آقا خواهش کردم
می آمدیم در این فکر بودم و آرزو کردم که چه می شد این

مادرش دستش را گرفت و گفت« :دخترم زشته خاله ناراحت

پاساژها پله نداشتند تامعلوالن برای یک خرید کوچک محتاج

را تکرار می کرد و همان جواب را می شنید اما وقتی دید مادرش

نقش می بست که پدر و مادرها از همان کودکی فرزندانشان

میشه» و چند دقیقه دخترک ساکت شد بعد دوباره همان سوال
به سوالش جواب نمی دهد جلوآمد و از من پرسید« :خاله پات
چی شده؟»

36

مکث کردم که بگویم معلولم اما با خودم گفتم این بچه با این
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دیگران نباشند و یا لکمه معلول در جامعه طوری دیگر در ذهن

را با این لکمه آشنا می کردند که دیگر هیچ بچه ای در هیچ

کجای ایران وقتی معلولی را دید این سوال را نپرسد ؟؟

معصومه ابولحسنیا

.

نقشتشکلهایغیردولتیدربرابراعضا
 -1ایجاد اعتماد وباور دراعضا
مدیران تشکل ها باید تالش کنند تا اعتماد
اعضاء را نسبت به خود جلب کرده و آنها را
نسبت به سازمان خود متعصب کنند اعضا در
هر حال ابهاماتی نسبت به سازمان دارند که این

نقش اعضاء در برابر تشکل های غیر دولتی

موارد باید توسط مدیران شناسایی و رفع شود
این عامل یکی از مهم ترین دالیلی است که
باعث اختالف بین مدیران و اعضا می شود.
 -2رعایت عدالت و انصاف دربین اعضا
یکی از عواملی که باعث سلب اعتماد اعضا می
شود عدم رعایت انصاف و عدالت بین اعضا ست
در بعضی مواقع شاهد هستیم که مدیران برای
برخی اعضا امتیازاتی قایل می شوند که دیگر
اعضا از آن بی بهره اند این عامل باعث می شود
که سازمان دچار تزلزل شده و اعتبار خود را از
دست دهد.
 -3مشارکت اعضا در تصمیم سازی ها
عاملی که باعث پویایی و شکوفایی سازمان ها
در دنیا شده است سهیم کردن اعضا در تصمیم
سازی ها و مشارکت در اجرای فعالیت ها است
این موضوع باعث می شود اعضا خود را در
سرنوشت سازمان دخیل دانسته و برای توسعه
سازمان خود تالش کنند همچنین باعث می
شود عملکرد به دست آمده از سازمان را حاصل
دسترنج خود بدانند.
 -4متعصب کردن اعضا به سازمان
مدیران سازمان باید تالش کنند دروازه های
زمانی تعیین شده اعضا را دور هم جمع کرده
و اهداف و فلسفه سازمان خود را تبیین کنند
و اثرات سازمان خود را در جامعه بازگو کنند
این امر باعث می شود اهداف و فلسفه ملکه
ذهن اعضا شود و در مقاطع مختلف و در موارد
حساس از سازمان خود دفاع کرده و ارزش های
سازمان را در جامعه تبلیغ کنند.

 -1آگاهی کامل از اهداف و فعالیت های سازمان
اگرشما قصد دارید به عضویت یک سازمان مردم نهاد درآیید الزم است
حتما نسبت به اهداف سازمان آگاهی کامل داشته باشید تا بتوانید با
شناخت کافی عضو شوید شما باید فعالیت ها و خدماتی را که سازمان
به شما ارائه می دهد را شناخته در صورت تمایل به عضویت سازمان
درآیید.
 -2تبلیغ و معرفی سازمان به سایرین
ما باید نسبت به اهداف و فعالیت های سازمان خود آگاه بوده و در
توسعه و پویایی سازمان و مجموعه خود بکوشیم و ضمن معرفی دیگران،
در راستای تحقق اهداف سازمان تالش کنیم.
 -3مشارکت فعال در تصمیم سازی ها و برنامه های اجرایی
وقتی که ما عضو یک تشکلی می شویم باید سرنوشت آن سازمان برای
ما مهم باشد و باید حضور فعال در برنامه ها داشته و در تصمیم سازی
های سازمان مشارکت داشته باشیم این امر در پویایی و شکوفایی
سازمان بسیار موثر است.
 -4ارایه انتقادات و پیشنهادات سازنده به مدیران سازمان
همه ما باید فعالیت های تشکل خود را رصد کرده و به عنوان یک ناظر
بر فعالیت های سازمان خود آگاه باشیم اگر چنانچه شاهد انحراف در
عملکرد تشکل خود بودیم از راه کانال مربوطه نسبت به عملکرد خود
انتقاد و پشینهاد کنیم.
 -5تبیعت و پیروی از تصمیمات سازمان
همانطور که گفتیم ما می توانیم به عملکرد سازمان خود انتقاد کنیم
همانطور نیز باید از اساسنامه و تصمیمات که مدیران سازمان برای
سرنوشت ما می گیرند احترام گذاشته و از آن قوانین تبعیت کنیم این
عمل با عث خواهد شد هیات مدیره با قدرت به کار خود ادامه داده و
تصمیمات موثرتری برای توسعه سازمان گرفته هرچند نیز ممکن است
برخی تصمیمات اشتباه گرفته باشند ولی ما باید به مصوبات هیات
مدیره احترام گذاشته و از آن تبعیت کنیم.
 -6عدم توقع بی جا از مدیران سازمان
ما باید از وظایف و اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل کامال آگاه باشیم
و توقعاتمان را برحسب اختیارات آنها بخواهیم چیزی از آنها طلب نکنیم
که در توان آنها نباشد چون این توقعات باعث خواهد شد که مدیران
دچار سردرگمی شده و نتوانند به وظایف خود عمل کنند.

اجتماعی

در شماره های قبل در مورد نقش تشکل ها
در جامعه و نقش مدیریت و رهبری در هدایت
تشکل ها به سوی اهداف مورد نظر صحبت
کردیم ولی این عوامل به تنهایی نمی توانند در
موفقیت یک سازمان مردم نهاد موثر باشند.
دراین شماره قصد داریم یکی از مهم ترین
دالیلی که باعث رشد و توسعه تشکل ها می
شود را بررسی کنیم.
یکی از دالیل اختالف بین مدیران و اعضا تشکل
ها روشن نبودن انتظارات از همدیگر است این
هم به دلیل اینکه فرد در موقع عضویت شناخت
کافی نسبت به سازمان مربوطه پیدا نکرده و
عکس این موضوع نیز صادق است ممکن است
مدیران وعده وعیدهای نابجا به اعضای خود داده
و یا وظایف خود را به طور کامل برای اعضا خود
تشریح نکرده اند.
در اینجا بر خود الزم می دانیم برای رفع این
معضل برخی از وظایف اصلی اعضا و مدیران را
درقبال یکدیگر به طور شفاف و واضح توضیح
دهیم امید است این مقاله بتواند در رشد و
توسعه سازمان ها موثر واقع شود.
اگر شما عضو یک تشکل مردم نهاد هستید از
تشکل خود باید این انتظارات را داشته باشید:

کسي که به خود اطمينان دارد به تعريف کسي احتياج ندارد .گوستاو لوبون

 -5ارائه گزارش عملکرد به اعضا (شفاف سازی)
یکی از عواملی که باعث فروپاشی تشکل های مردمی می شود عدم
شفاف سازی مسئوالن در امور مالی و فعالیت هاست چون هیچ نهاد
رسمی نظارت بر سازمان های غیر دولتی ندارند در بین اعضا همواره
این تفکر وجود دارد که مدیران از سازمان سوء استفاده می کنند و بر
اینکه این ابهامات از ذهن اعضا بر طرف شود نیاز است که ساالنه مدیران
هزینه ها و درآمدهای سازمان را برای اعضا خود بازگو کرده و برای
پوشش هزینه سازمان از آنها راه حل بخواهند این عامل باعث خواهد
شد که اعضا نسبت به دخل خرج سازمان خود اگاهی پیدا کرده و در
مواقع اتهام از سازمان خود دفاع کنند.
 -6ارائه خدمات در راستای اهداف موسسه
وقتی یک تشکل مردمی تاسیس می شود بدون شک نیازهای اعضا
آنها را جذب سازمان می کند شاید اگر این نیاز ها نبود مردم به این
سازمان ها گرایش پیدا نمی کردند مسئوالن سازمان باید تالش کنند
به صورت هدفمند خدماتی را به اعضاء خود ارایه دهند که در رفع نیاز
اعضا موثر باشد در برخی مواقع ما شاهد بی توجهی مدیران سازمان به
نیازهای قانونی اعضا هستیم که این امر باعث سلب اعتماد اعضا نسبت
به سازمان می شود.
-7پذیرش انتقادات و پشینهادات از طرف اعضا
کلید رمز موفقیت تشکل ها ی قدرتمند ایجاد بستری مناسب برای
انتقادات و پیشنهادات سازنده است این امر باعث خواهد شد که ما
نسبت به معایب سازمان خود بیشتر آگاه شده و اگر در سازمان خود
دچار انحراف شدیم بالفاصله از طریق اعضا خود که دلسوزان سازمان
ما هستند مطلع شده و نسبت به رفع مشکالت خود اقدام کنیم بتمام
مدیران سازمان واجب است که به تمام انتقادات و پیشنهادات اعضا
توجه کرده و آن دسته از انتقاد و پیشنهادات که در شکوفایی و پویایی
سازمان موثر است آنها را عملیاتی کنیم.

محمد حسن هادی
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اولين مرحله انجام کار خير ،تمايل به آن است .رولند هيل
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فیلم «موسیقی درون» به کارگردانی «استیون سوالیچ» است .استیون
سوالیچ متولد « »١٩٧٧ایلینویز است .او در سال  ٢٠٠٠با ساختن فیلم
کوتاه «یکشنبه در پارک به همراه جرج و فیل» آغاز کرده و موسیقی
درون» اولین فیلم بلند او در مقام تهیه کنندگی و کارگردانی است.
خالصه داستان:
داستان جوانی سخنور است که به دلیل مشکالت و سرخوردگی های
جامعه در ارتش ثبت نام می کند و در جنگ بر اثر حادثه ای کم شنوا
می شود .هنگامی که به کشورش باز می گردد دیگر فردی معلول
محسوب می شود و باید با مشکالت و دغدغه های معلوالن روبرو شود.
نقدی بر فیلم:
فیلم خط روایی ساده و انتقادی دارد و داستان تالش های ریچارد
پیمنتل را برای تصویب و به رسمیت شناختن «حقوق معلوالن» در
ایالت متحده آمریکا را به تصویر می کشد.
ریچارد پیمنتل که نقشش را «ران لیوینگستون» بازی می کند،
پسری خوش صحبت و سخنور است که در هر مکانی با صحبت
هایش شنوندگان را جذب و متحیر می کند .او که در سخنوری ،الگو و
سرمشق خود را «دکتر بن پادرو» قرار داده دنباله رو خط فکری اوست.
در مالقاتی دکتر بن به ریچارد می گوید« :فقط استعداد سخنوری
کافی نیست و تو باید دارای انگیزه و آرمان باشی تا سخنانت پر معنی
و با ارزش باشد و تاثیر عمیقی بر روی شنونده بگذارد».
شاید این حرف باعث شد تا ریچارد نقش به سزایی در به تصویب
رسیدن قانون حقوق معلوالن در آمریکا داشته باشد.
تقریبا در میـــانه های فـیلم کارگردان ،بیننده را به فضای جنگ
می برد و سعی می کند جنگی خشن و سیاه را به تصویر بکشد .ریچارد
در جنگ بر اثر ضربه خمپاره کم شنوا و حاال دیگر معلول محسوب می
شود به آمریکا باز می گردد.
قصه فیلم از این سکانس به بعد است که جان می گیرد و مضمون نام فیلم :موسیقی درون
اصلی فیلم را نشان می دهد .ریچارد که می خواهد در دانشگاه ثبت محصول سال 2007 :آمریکا
نام کند ،اما می بیند مدیران دانشگاه از پذیرفتن معلوالن امتناع می کارگردان :استيون سواليچ
کند و از آن لحظه با دنیای جدیدی که در آن معلوالن جایگاهی ندارند بازیگران :ران لیوینگستون ،ملیسا جرج ،مایکل شین
رو به رو می شود .اما با فرد جدیدی به نام «آرت» که او هم معلول افتخارات :برنده جایزه تماشاگران جشنواره داالس
است آشنا می شود .آرت که استعداد ریچارد را در سخنوری می بیند
امیرحسین سربیشه
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نقــــــــــدفـــیــــــــلم

موسیــــقیدرون

رفتار بد مردم و عوامل دولتی آمریکا را در قبال معلوالن را برای او
بازگو می کند.
ریچارد که دیگر موسیقی و نوای درون خود را پیدا کرده است و الگوی
خود را سخنان دکتر بن قرار داده ،بسیار مصمم با سخنوری به جنگ
علیه مدیران دولتی و رفتار بد آنها با معلوالن می رود.
او استعداد خود را در راستای جلب نظر مسئوالن و اعتماد سازی آنها
نسبت به معلوالن می گذارد و خواسته او این است که معلوالن را
در جامعه امروزی بپذیرند و بستر مناسبی برای اشتغال آنها به وجود
آورند.
ریچارد گروه کوچکی را تشکیل می دهد و برای او دیگر مهم نیست که
معلول شده یا افراد گروهش را معلوالن تشکیل می دهد او هدف خود
را مبارزه علیه مسئوالن و مردمان ساده اندیشی که توانایی معلوالن را
دست کم می گیرند و به خود اجازه می دهند به حقوق معلوالن تعرض
و دست درازی کنند می گذارد .از این به بعد ریچارد جزء مهمترین
و بهترین فعـــاالن اجتماعی عصـــــر حاضر می شود .او در سمینار
های مختلف شرکت می کند و در طول مبارزه کتاب خود را به چاپ
می رساند .او از مبارزه ای که آغاز کرده بود سربلند بیرون می آید و با
تالش هایش در سال 1990جورج بوش پدر قانون به رسمیت شناختن
حقوق معلوالن در جامعه آمریکایی را تصویب می کند.
موسیقی و افکت های صوتی فیلم بسیار زیبا و دلنشین است و کامال با
مضمون فیلم هماهنگ است.
کارگردان فیلم ،به جای ساختن فیلمی جدی و خسته کننده ،سعی
کرده است فیلمی درام و کمدی و به زبان طنز بسازد تا هدف و تم
اصلی فیلم تاثیر بیشتری روی بیننده بگذارد .طنز تلخی که به شیرینی
برای معلوالن به پایان می رسد.
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فریـــــادسکـــوت

.

کارآفرين زندگي آفرين است پس آفريني جاودانه بر او .حکيم ارد بزرگ

نزدیک به دو سال از آشنایی و ارتباط من با امید گذشته
بود .تالش ها و محبت های امید باالخره نتیجه داده بود و
موفق شده بود توجه من را به خودش جلب کنه اما با این
وجود هیچ وقت نتونسته بودم حس واقعیم را نشونش بدم.
شاید غرورم مانع از ابراز احساساتم می شد .شاید به عنوان
یه دختر آبرودار بیان کردن عشق را نوعی بی شرمی می
دونستم .شاید هم نمی خواستم امید را مجبور به موندن و
یا به نوعی پای بند کنم!
امید سال آخر تحصیلش را تموم کرده بود و اولین گام برای
رسیدن به اهداف بلند مدتی که برای آینده دوتامون در سر
داشت ،ورودش به دانشگاه بود .می گفت« :با حضورت توی
زندگیم قدرت انجام دادن هر کاری را دارم حتی اگر اون
کار ایستادن در مقابل خانواده ام باشه برای به دست آوردن
تو .حتی اگر روزی  14ساعت درس خوندن باشه برای
قبولی در کنکور .انقدر انگیزه دارم که از پس همه شون
بر بیام».
با انگیزه و اشتیاقی که امید برای رسیدن به آینده داشت
موفق شد که همون سال اولی که کنکور داد با رتبه خوبی
در یکی از دانشگاه های اطراف تهران قبول بشه .باز هم
مثل همیشه ،من اولین کسی بودم که در جریان خبرها
و اتفاقات مهم زندگیش قرار می گرفتم .شنیدن خبر
موفقیتش از زبون خودش هم شیرین بود هم دلهره آور.
به وفور دیده و شنیده بودم که جوون ها با وارد شدن به
محیط دانشگاه ،خواه ناخواه تغییر می کنند و از این رو
به اون رو میشن .پس امید هم ممکن بود تحت تاثیر این
تغییرات قرار بگیره و انقدر سرش گرم درس و دانشگاه بشه
که حتی وقت نکنه با من تماس بگیره یا اینکه دخترای
دانشگاه سعی کنند به هر طریقی که شده نظرش را جلب
کنند و ...خجالت را کنار گذاشــتم و با لحـــنی که سعی
می کردم هیچ نگرانی را در خودش نشون نده ،همراه با
شوخی و خنده گفتم« :وارد دانشگاه که شدی انقدر دختر
کنارت هستند که باالخره یکی شون موفق میشه دلت را
ببره تا تو هم دست از سر کچل بنده برداری».
از شنیدن حرفم خیلی ناراحت شد و گفت« :من تو چه
فکری ام ،تو توی چه فکری؟! من دارم با انرژی که از خو ِد
تو گرفتم وارد دانشگاه میشم .من تو فکر اینم که چطور و
از چه راهی می تونم زودتر تو را مال خودم کنم؟ بعد تو
میشینی درباره من این فکرها را می کنی؟! نه عزیز دلم
مطمئن باش نه دانشگاه ،نه هیچ دختری نمی تونه تو را از
من بگیره .عشق من بزرگ تر از این حرفاست».
امید همیشه از آینده ای حرف می زد که من و اون در کنار
هم زندگی می کردیم و زیباترین و رویایی ترین روزها را با
هم تجربه می کردیم .اما من همیشه اینجور وقتا می زدم
تو ذوقـــش و هر زمانی که حرف ازدواج و شیرینی وصال
می شد ،سعی می کردم حرف را عوض کنم .داشتن
همیشگی امید برای من بزرگترین و در عین حال محال
ترین آرزوی ممکن بود .شنیدن حرفایی در مورد اون آرزو،
من را از واقعیات زندگی دور می کرد .از طرفی هم از
خجالت داغم می کرد.
ماه رمضان اون سال هم مثل سال قبل امید نیت کرده بود
تا با هم ارتباط نداشته باشیم .نمی دونستم علت این کارش
چی می تونه باشه؟! دوست نداشتم قبول کنم که یک ماه
ازش بی خبر بمونم اما باز هم مثل همیشه غرورم اجازه

نمی داد که با تصمیمش مخالفت کنم یا حتی دلیل کارش
را بپرسم .اگر سر این موضوع حرفی می زدم معناش این
بود که دوری ازش برام سخته و من به هیچ عنوان دوست
نداشتم که امید از حس واقعیم با خبر بشه.
شب قبل از آغاز ماه رمضان امید گفت« :این یک ماه را
بهت زنگ نمی زنم .مراقب خودت باش و سر افطارت من
را هم دعا کن».
بعد از چند روز بی خبری تازه یادم افتاده بود که ماه
رمضان سال قبل هم که اولین سال آشنایی مون بود هم
 1ماه هیچ خبری ازش نداشتم ولی اون سال هنوز به
بودنش زیاد عادت نکرده بودم و آنقدر سرم با دوست و
همسایه گرم بود که  1ماه نبودنش اصال به چشمم نیومد و
آنقدر برام مهم نبود که وقتی صبح زود روز عید فطر باهام
تماس گرفت از هیجانی که داشت خنده ام گرفته بود .نمی
تونستم حسش را درک کنم چون واقعا از نبودش اذیت
نشده بودم اما این دفعه قضیه اش فرق می کرد .آنقدر
حضورش توی زندگیم پررنگ شــــده بود که هیــچ کس
نمی تونست جای خالی اون را پر کنه .عالوه بر اون توی
محل جدید دیگه دوستی کنارم نبود که برای ساعتی هم
که شده بتونه مشغولم کنه و از فکر کردن به امید و منتظر
صدای زنگ تلفن بودن خارجم کنه.
یک ماه بی خبری از امید جایگاه واقعی اون را در زندگی
نشونم داده بود .حضورش در زندگیم خیلی قشنگ تر و
مؤثرتر از اونی بود که فکرش را می کردم و نیاز من به
بودنش در کنارم خیلی فراتر از حد باور من.
ماه رمضان به آخر رسیده بود .مطمئن بودم که امید حتما
روز عید فطر زنگ می زنه .هنوز چند دقیقه ای از رفتن
مامان و بابا برای اقامه نماز عید فطر نگذشته بود که زنگ
تلفن به صدا در اومد .شک نداشتم که خودشه ولی نباید
برای جواب دادن به تلفن عجله به خرج می دادم .تا صدای
خواب آلود من را شنید طبق معمول شروع کرد به قربون
صدقه رفتن و من هم طبق معمول در جواب فقط لبخند
زدم و به گفتن یک «مرسی» معمولی اکتفا کردم.
«خیلی سخت بود ،خیلی .راضی بودم نصف عمرم را بدم
ولی یکبار دیگه صدای الو گفتنت را بشنوم .هربار می گفتم
امروز دیگه عهدم را می شکونم و بهش زنگ می زنم اما باز
با خودم می جنگیدم و با نفسم مقابله می کردم».
اما من بر عکس امید تمام حس و تمام دلتنگی هام را توی
دلم پنهون می کردم و هیچ کدوم را به زبون نمی آوردم.
عجیب بود که بر خالف همیشه صدای امید اون طراوت و
انرژی همیشگی را نداشت! سعی می کرد که خودش را شاد
نشون بده اما مثل همیشه نبود انگار می خواست چیزی
بگه اما نمی گفت.
چند روزی بیشتر طول نکشید تا بفهمم حسم بهم اشتباه
نمی گفته و نگرانیم بی علت نبوده! چند روزی که صبح
تا شبش را با یک دلشوره خاص و حس تلخ و غریبی
گذرونده بودم .هیچ وقت تا اون روز صدای امید را انقدر
غمگین و غصه دار نشنیده بودم .امید توی ماه رمضان با
چند تا مشاور در مورد آینده رابطه مون صحبت کرده بود
و همگی اونا...
دنیا روی سرم آوار شده بود.
ادامه دارد...
				

Email:hamezendegiam@yahoo.com
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* اعرابی را دیدم که پسر را همیگفت یا ب ُ َّنی اِن َّک
بت و ال یُ ُ
ٌ
انتسبت
قال بمن
َ
مسئول یو َم القیام ِة ماذا اک َت َس َ
یعنی ترا خواهند پرسید« :که عملت چیست؟ نگویند
پدرت کیست؟»
گلستان سعدی
* بزرگی را پرسیدم« :در معنی این حدیث که اَعدی
بین َج َ
نبیک» گفت« :به حکم آن که
َفسک ال َّتی َ
عد ّ ِوک ن ُ
هر آن دشمنی را که با وی احسان کنی دوست گردد،
مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی مخالفت
زیادت کند.
سعدی
* داستان ماه بهتر است
روزی شخصی از مال پرسید :ماه بهتر است یا خورشید؟
مال گفت« :ای نادان! این چه سوالی است که از من می
پرسی؟ خوب معلوم است ,خورشید روزها بیرون می آید
که هوا روشن است و نیازی به وجودش نیست! ولی ماه،
شبهای تاریک را روشن می کند ,به همین جهت نفعش
خیلی بیشتر از ضررش است!
* اسب سواری مرد دیوانه
دیوانه ای تكه ای چوب برداشت بود ،مثل اسب سوارش
شده بود و در كوی و برزن می تاخت و شادی می كرد.
مردی از او پرسید« :برای چی این طور با شور و اشتیاق
سواری می كنی و می تازی؟»
دیوانه جواب داد« :حاال كه زنده ام دوست دارم در
میدان عالم بتازم .چون فردا كه مردم حتی نمی توانم
یك تار مویم را تكان بدهم .پس باید نقد را چسبید و
نسیه را رها كرد».
الهی نامه عطار نیشابوری
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گردآوری :آتیه شعبانی

.

* چیزی به نام مسئله الینحل وجود ندارد
روزی مال کنار رودخانه نشسته بود و با مالقه ماست در
آب می ریخت.
رهگذری به او گفت :مال داری چه کار می کنی؟
مال جواب داد :دارم دوغ درست می کنم.
مرد پرسید :مگر می شود با چند مالقه ماست در آب
رودخانه دوغ درست کرد؟!
مال گفت :نه نمی شود ،ولی اگر بشود چه دوغی می
شود!

حــــــکایت

مسؤوليت دوش به دوش قدرت و لياقت [ظرفيت] حرکت ميکند .جوسيا گيلبرت هوالند

مالنصرالدین در کنار رودخانه نشسته بود .شخصی از آن
طرف او را صدا زد:
چه طور از رودخانه می توانم عبور کنم؟
مال گفت  :شما که عبور کرده اید!
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* باز و مرغ خانگی
روزی ،بازی با بد اخالقی به مرغ خانگی گفت« :آدم ها همیشه از تو مراقبت می كنند،
آب و دانه برایت می گذارند و تو را از شر دشمن و خطر حفظ می كنند .با این حال،
از آنها فرار می كنی چرا این قدر بی وفا هستی؟ تا به امروز كسی را به اندازه بی وفا و
نامهربان ندیده ام .اما اگر مرا صد بار هم به دنبال شكار بفرستند ،بر می گردم و روی
دست صاحب خود می نشینم و به او وفادارم .مرغ خانگی گفت :تو چقدر نادانی ! اگر
صد بار هم به بازار بروی ،هیچ وقت نمی بینی كه بازی را كشته و آویزان كرده باشند،
ولی صدها مرغ خانگی را می بینی كه آدم ها سرشان را بریده و سینه شان را شكافته
اند .اگر وفای آدم ها این طور است ،من از آنها بیزارم .خاك بر سر این عهد و وفا و
مراقب! اگر آدم ها مواظب من هستند و به من آب و دانه می دهند ،برای این است كه
چاق و چله شوم تا مرا بكشند .حاال فهمیدی بی وفایی من برای چیست؟
الهی نامه عطار نیشابوری
* فقیر ثروتمند
فقیری از روزگار نامساعد ،پیش شخصی بنالید .آن شخص گفت« :ای درویش! دوست
داری تا تو را چشم نبود و ده هزار درهم در دستت بود؟» درویش گفت« :نه ».گفت:
«خواهی که عقلت نبود و ده هزار درهم بود؟» گفت« :نه ».آن عارف گفت« :ای مسکین!
به دو حرف ،تو را بیست هزار درهم حاصل است ،تو را چه جای شکایت است؟!»
کشف االسرار

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
افقی
 -1التهاب – کبد -کشوری در بریتانیای کبیر
 –2بانو و خانم– خبرنگار -پاسداری و نگهبانی
 -3سهل– متقی و پرهیز گار -سلسله کریم خان
 -4باال آمدن آب دریا– آشیانه -اهلل اکبر گفتن
 -5آخرین سوره قرآن– کننده کار -محبت دوستی -شکم
بند طبی
 -6سهیم -بخشی از حقوق که زودتر از موعد گرفته می
شود -نبرد و رزم
 -7جناح لشگر-از دولتهای باستانی در غرب آسیای صغیر
با مرکز سارد -بازرگان
 -8نقطه های ریز تشکیل دهنده عکس – از گل ها و نامی
دخترانه
 -9برقرار ودایره -میوه دانه دانه – چهره و رخسار
 - 10پسوند ظرف -غذای طیور -به حرکت و جنبش درآمدن
– مکتوب – داخل پاکت
 -11پوست جانوری از جانواده سمور -مردمی -از کشورهای
آفریقای همسایه نیجریه و مالی – اصطالحی در عکاسی
- 12سیاره زحل -پیمانه مایعات -زندگی کن
 -13به مادرترکی -پیوند زنا شویی -طویل ترین رود اروپا
در مرکز روسیه
 -14اختراع خط میخی را این قوم و سرزمین نسبت داده
اند -پایتخت اردن
 -15از کارکنان بانک  ،صندوق دار -محلی که درآن کاالهای
غیر ضروری نگهداری می شود.

عمودی
-1رهبر قوم پارس وینامی کورش بزرگ – نوشته ای حاوی
شکایت قانونی
 -2محافظت و حراست – پرنده شکاری -پیامبر کشتیبان-
پدر آذری -سرزمین تاریخی در شرق ایران ایراند و غرب
افغانستان – نویسنده فرانسوی
-4داالن زیر زمین یا کوه – چاقو –ام الخبائث -شهر زیارتی
 -5پول ژاپنی -حرف تاسف -نت یکی مانده به آخر –
صمغی دارویی و صبر زرد
– 6پرآوازه –از انواع ماهیها که نام دیگرش سالمون است
 -7اوایل دوران ازدواج بعد از عروسی که معمو ًال با سفر
همراه است -الفبای موسیقی -همنشینان
 -8همخو -قسمتی از اتمسفر و محافظ زمین – پسوند
شباهت
 -9پیشی گرفتن -شمردن –مجانی –  10تمساح -آبگینه
و شیشه
 -11کودن و احمق ضمیر مفرد اول شخص
-12تنها -تصدیق آلمانی -دینداری -جانشینان
 -13اشعه ای با کاربردهای پزشکی -سجاده -از مناطق
صنعتی قزوین
 -14برکت سفره -بی رنج میسر نمی شود -معلم
-15خسیس -کنایه از آدم طماع -کمک دو یا چند نفر به
یکدیگر

ادب و هنر
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مي انديشم پس هستم ،هستم چون فکر مي کنم و فکر مي کنم چون شک مي کنم .رنه دکارت
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طراح  :حسین طارمیان
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هرگز نمي توان با آدمهاي کوچک کارهاي بزرگ انجام داد .سيسرون

مسابقهتحلیلکاریکاتور

.

عالقه مندان می توانند تحلیل خود را
از این کاریکاتور حداکثر در  5جمله
به آدرس پیک توانا ارسال کنند.
ضمنا به بهترین تحلیل ضمن اعالم
در شماره  44جايزه اي اهداء خواهد
شد.

برنده مسابقه شماره: 42
المیرا طاهری از سنندج

طرح :صبا جاور

ادب و هنر

فرماشتراكماهنامهپیکتوانا
پذيرشاشتراكپيكتوانابهمعنايمشاركتدر:
فرهنگسازیعمومی،تغییرنگرشجامعهنسبتبهمعلولیتوتحققشعاربرابریفرصتهاست.
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 .
عالقمندان به اشتراك و دريافت مجله مي توانند  ،بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره  0100563975007سيبا بانك ملي به نام كانون معلولين توانا
(قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) واريز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراك تكميل شده (گواهي معلوليت يا كپي كارت معلوليت براي عزيزان معلول)،
به نشاني دفتر ماهنامه پيك توانا ارسال نمايند.
نشاني ماهنامه پيك توانا  :قزوين -بلوار شهيد بهشتي  -كانون معلولين توانا -دفترماهنامه پيك توانا – تلفن 0281 - 3339212 :

نام مركز /نام و نام خانوادگي  ...................................................... :تاريخ تولد/ :
		
تحصيالت.......................................................................................... :

/

شماره فيش ........................................................ :

شغل............................................................................................. :

درصورت داشتن محدودیت جسمی ،نوع آن را درج نمائید................................................................................................................................... :
آدرس پستي(دقيق)........................................................................................................................................................................................................ :
كد پستي ده رقمي .................................................................................................:آدرس الکترونیکی.................................................................... :
تلفن ثابت .................................................................................................................. :
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تلفن همراه............................................................ :

اما به نظر آلیسون ،این مجسمه در میدان شهر بسیار با شکوه است .او می گوید:
"کجای جهان مجسمه ی یک زن معلول باردار را دیده اید؟ من خودم را با معلوالن
دیگر مقایسه نمی کنم .اما هنگامی که مردم مرا در تلوزیون می بینند و می گویند
که آن ها را در فکر فرو برده ام ،خیلی خوشحال می شوم".
به عقیده ی یکی از طرفداران این مجسمه" :بسیار زیباست که به بدن شخصی که
باعث همدردی می شود نگاه کنید و زیبایی های بدن یک فرد معلول و جزئیاتی که
پیش از این غیر قابل درک بودند را ببینید .من به وجود این مجسمه اعتقاد دارم
و ترجیح می دهم به این مجسمه خیلی بیشتر از مجسمه ی قهرمان های جنگی
نگاه کنم".
مجسمه ی بارداری آلیسون الپر در میدان ترافالگار لندن ،به عنوان نمادی از
توانایی ،هر روز تعداد زیادی از بازدیدکنندگان را به دور خود جمع می کند و این
پیام را برای همگان به همراه دارد که هیچ مفهمومی از ناتوانی برای یک مادر وجود
ندارد.

.

آلیسون الپر ،مادری متفاوت

از گناه نفرت داشته باش نه از گناهکار .گاندي

ترجمه :مهسا یزدی

سالمت

آلیسون با یک نوع معلولیت نادر به نام فوکوملیا به دنیا آمد ،بدون
دست و با پاهایی کوتاه .او به خوبی با معلولیتش کنار آمده است و
مانند یک فرد عادی در دانشگاه تحصیل می کند .عالوه بر این آلیسون
یک هنرمند نقاش است و با قرار دادن قلمو در دهانش ،طرح هایی
هنرمندانه ای روی بوم نقاشی خلق می کند .همچنین وی مادری
است که با توجه به شرایط سخت بدنی ،پسرش را به خوبی و بدون
کمک دیگران بزرگ می کند .او به عنوان یک مادر دلسوز و فداکار
احترام مردم را به خوبی جلب کرده است.
این مادر با وجود مشکالت بسیار زیاد خود را سرزنده نگه داشته است.
با آنکه وقتی آلیسون  4ماه بیشتر نداشت مادرش وی را رها کرد و
او در یک یتیم خانه که کارکنانش موجب وحشت کودکان می شدند
پرورش یافت ،با این حال این مسئله باعث نشد که احساس تنهایی و
ناتوانی کند .حتی وقتی ازدواج اولش به شکست انجامید ،امید خود را
برای ادامه ی راه از دست نداد .در ابتدا هیچ کس نمی توانست رفتار
های بیمار گونه ی آن مرد را تشخیص دهد .بزرگترین ترس زندگی
هر زن مردی است که می خواهد کنترل زندگی او را در دست بگیرد.
مردی را تصور کنید که به یک زن بدون عضو احساس برتری می کند.
یک بار این مرد سنگدل او را به روی میز آشپزخانه کشاند و هنگامی
که آلیسون از لبه ی میز افتاد و سرش شکست ،مسخره اش کرد و
به او خندید .سرانجام آن دو از یکدیگر جدا شدند و آلیسون توانست
دوباره کنترل زندگی خود را به دست گیرد.
آلیسون از دانشگاه برایتون با کسب رتبه ی اول در رشته ی هنر فارغ
التحصیل شد .موضوع اصلی نقاشی های او بدن خودش بود .او از
داشتن چنین اندامی نه تنها احساس ضعف نمی کند بلکه اعتماد به
نفس فوق العاده ای دارد .او عقیده دارد که بدنش زیباست و از آن در
نقاشی ها و عکس هایش استفاده نکرده است.
برای آلیسون مستقل بودن و عدم نیاز به دیگران اهمیت زیادی دارد.
او هیچ وقت از عضو مصنوعی استفاده نمی کند.
در سال  2000میالدی پسری به دنیــــا آورد ،ولی همسر دومش
وی را ترک می کند و او مجبور می شود به تنهایی فرزندشان را بزرگ
کند.
در سال  2003آلیسون کنفرانسی در مادرید اسپانیا ،در مورد مادر و
معلولیت برگزار کرده است و در آنجا توضیح داده است که معلولیت
نمی تواند زنان را از مادر بودن محروم کند .او در مورد دوران سختی
که در بارداری گذرانده است صحبت می کند و شرایط خود را متفاوت
با زنان دیگر نمی داند.
آلیسون بدون شک یک مادر نمونه است .او می تواند با دندان هایش
لباس های پسرش را بپوشاند و یا او را روی شانه هایش بخواباند .با
آنکه دستی برای درآغوش کشیدن فرزندش ندارد ولی ارتباط فیزیکی
نزدیکی را با او بر قرار کرده است .او همواره به کودکش شیر می دهد
و تمام نیازهای او را برآورده می کند.
مجسمه ی آلیسون در یکی از میدان های شهر لندن به نام "ترافالگار"
به معرض نمایش گذاشته شده ،که بحث و جدل هایی را به همراه
داشته است .عده ای از منتقدین با جنبه ی هنری این مجسمه موافق
نیستند و بعضی از مردم انگلستان فکر نمی کنند که این مجسمه از
نظر تاریخی و شخصیت قهرمانی برای میدان شهر مناسب باشد .یکی
از منتقدین می گوید « :دیگر مجسمه های میدان های شهر همگی
قهرمان های تاریخی هستند ،با آنکه آلیس یک شخص برجسته است
که کارهای بسیار بزرگی انجام داده است ،بدون هیچ توهینی به او،
فکر می کنم مجسمه ی دیگری که قهرمان ملی به حساب می آید،
باید در اینجا گذاشته شود»

بهترینپدرومادردنیا
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آدم ها فقط در يک چيز مشترکند :متفاوت بودن .رابرت زند

بهپاسگرامیداشتروزپزشک

.

دستانمعجزهگرت،الیقبوسهفرشتگاناست

سالمت

در دنياي امروز كمتر ملتي است كه به مفاخر گذشته خود توجه نكند زيرا
يكي از عاليم حيات و زنده بودن ملت ها ،توجه داشتن به مفاخر گذشته
فلسفي ،علمي ،فرهنگي ،ادبي ،سياسي ،اجتماعي و ملي آنهاست كه با
وجود گذشت روزگار و سير زمان و وقوع حوادث ناگوار با هزاران خون دل
براي آيندگان خود به ميراث گذ اشته اند كه بايدآن را گرامي و عزيز داشت.
آری ،باز هم اول شهریورماه و روزپزشک از راه رسید ،روز بزرگداشت شیخ
الرئیس بوعلی سینا ،بزرگ مردی که خدمات ارزنده اش در علوم پزشکی
زبانزد خاص و عام است.
اما آنچه در شخصیت بوعلی سینا پس از مدارج علمی وی بیشتر خودنمایی
می کند شخصیت انسانی او و توجه ویژه اش به محرومان و نیازمندان بوده
و به جرات می توان گفت این مرد بزرگ ،الگوی طبابت منهای مادیات
دنیوی بوده و هست.
اکنون به پاس گرامیداشت این روز بزرگ که شاید بهانه ای باشد برای زنده
کردن ارزشهای انسانی ،گریزی می زنیم به افرادی با نیازهای خاص ولی
توانمندی های بالقوه که متاسفانه از گذشته به دالیلی روشن ،همواره ذکر
نام این قشر یادآور محرومیت ها بوده است و ذکر اصطالح "معلول " ( یک
واژه عربی با معنای بیمار ) برای این انسانها خود مبین این تفکر ناصحیح
بوده و هنوز هم کم و بیش هست .
معلولیت در تعریف صحیح به عنوان "یک محدودیت جسمی" قدمتی
همپای تاریخ بشر دارد و جوامع انسانی همواره با انسان هایی با عارضه
کالبدی و نقص جسمانی مواجه بوده اند و این مقوله (معلولیت) در ایران
از آن حیث مورد توجه و اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت
کشورمان را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند که اغلب آنان دارای
توانایی های بالقوه بوده ولیکن به دلیل فقر فرهنگی و عدم برابری فرصتها،
امکان حضور اجتماعی و استقالل فردی برای آنان فراهم نیست .

این بخش از شهروندان که بنابر آمارهای غیر رسمی  10درصد از جمعیت ایران
را تشکیل می دهند ،اغلب حتی از حقوق اولیه خود نیز بی اطالع هستند و به
واسطه فقر اطالعاتی و عدم اطالع رسانی از سوی سازمان های ذیربط ،دارای
محدودیت های فرهنگی اجتماعی و اقتصادی هستند و کم توجهی مسووالن در
اجرای قوانین داخلی و بین المللی موجب گردیده تا در بسیاری از موارد حتی
بهداشت روانی خانواده های آنان نیز به مخاطره افتد .
از آنجائیکه سالمت جسمی و روانی همه انسانها حائز اهمیت ویژه است  ،واحد
درمان کانون معلولین توانا از سال  1382در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی
به عزیزان معلول و جامعه هدف خود کارنامه ای ارائه نموده است که صد البته
این کارنامه موفق حاصل تفکر انسانی و نشات گرفته از دیدگاه های بشردوستانه
جمعی از پزشکان و مدیران مراکز درمانی استان قزوین است  .کاری کارستان
که به تحقیق در کشور بی نظیر و منطبق با فلسفه خدمات حکیم بلندآوازه
ایران زمین ،بوعلی سیناست .
حفظ کرامت انسانی معلوالن مستلزم تالش در جهت کاهش آسیب
های جسمانی و روانی ،پیشگیری از معلولیــت های ثانویه و از هــمه
مهم تر ،ارتقای سطح دیدگاه خانواده های کودکان معلول از مهمترین
اهداف این کانون است که همه این اقدامات بدون اندک هزینه ای و در
سایه مهر و دلدادگی پزشکان استان رقم می خورد و برای کانون توانا
همین بس که واسطه این همت عالی بوده و در سال  1389به پاس این گونه
خالقیت ها به عنوان کارآفرین برتر اجتماعی استان قزوین معرفی می شود.
کانون معلولین توانا که همواره درخواست کمک بالعوض را مخالف با عزت و
کرامت انسانی معلوالن می داند ،به عنوان یک  ngoهرگز از امکانات درمانی
و پزشکی برای ایجاد یک درمانگاه ویژه برخوردار نبوده و در سال  1382با
فراخوان پزشکان شهرستان قزوین و با جلب همکاری علمی و عملی120
پزشک متخصص و فوق تخصص ،کار خود را آغاز و بعدها با پیشنهاد طرح
درمان رایگان معلوالن در مراکز درمانی دولتی ( بیمارستان ها و درمانگاه ها و ) ...
توانست مصوبه ای را در کمیته درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بابایی قزوین
به تصویب رساند که این اقدام موجب خیر و برکت فراوان شد و هم اکنون نیز
معلوالن نیازمند ،با ارائه معرفی نامه از کانون از امکانات فراهم شده در سطح
استان حتی در اعمال جراحی نیز بهره مند شوند .
همچنین تشکیل و ساماندهی کمیته ویژه حمایت از کودکان معلول ،باال بردن
سطح آگاهی خانواده ها و پیشگیری از معلولیت های ثانویه ،ارائه خدمات
تامین و تعمیر تجهیز ات کمک توانبخشی با همکاری جمعیت هالل احمر
استان ،اجرای طرح دیدار دوست (ایجاد زمینه حضور پزشکان در طرح دیدار از
معلوالن در منزل ) ،ارائه خدمات آموزشی و طب کار  ،اجرای طرح غربالگری
وضعیت بهداشت دهان و دندان معلوالن  ،عضویت در "شورای مشارکت مردم
در سالمت"و  ...از مهم ترین اقدامات این کانون بوده است که خوشبختانه در
حال حاضر در شهرستان های البرز و تاکستان نیز تداوم دارد.
اکنون ضمن دعوت از دیگر پزشکان ،مراکز آزمایشگاهی ،درمانی ،توانبخشی ،
مشاوره و  ...با اعتقاد قلبی بر این باور که " سرمایه اصلی کانون توانا فکر و
اندیشه انسانهاست " با قدردانی ویژه و خالصانه از همه کسانی که ما را در این
طرح درمانی یاری كرده اند ،به جهت حفظ ارزش کارخیر و عدم رضایتمندی
اغلب پزشکان گرانقدر ،از ذکر نام تک تک عزیـزان خودداری كرده و به ذکر
یک بیت بسنـده می کنیم که :
صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند
کز کار خلــق یک گره بـــسته واکند

توفیق رفیق راهتان باد
سید اکبر حسینی
معاونت فرهنگی و اجتماعی کانون معلولین توانا
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اسپینا بیفیدای مخفی

مننگوسل

در مننگوسل ،نقص قوس مهره ای منجربه بیرون زدگی مننژ (پرده های
نخاع) می شود .در این حالت کیسه ای که به بیرون رانده می شود ،فاقد بافت
عصبی است .تجمع مایع روی پوست بیمار به صورت برجستگی نمایان می
شود .مننگوسل ممکن است باعث ایجاد عالیم و نشانه های نورولوژیکی شود.

مننگومیلوسل

در مننگومیلوسل عالوه بر بیرون زدگی پرده های طناب نخاعی ،طناب
نخاعی یا ریشه های اعصاب نخاعی نیز به بیرون امتداد می یابند .این حالت
بیشتر در ناحیه کمری-خاجی رخ می دهد و همانند مننگوسل ،کیسه ای
روی پوست بیمار قابل رویت است ولی برخالف مننگوسل این کیسه حاوی

فاکتورهای خطر:

 زمینه خانوادگی کمبود فوالت (اسید فولیک یا ویتامین ) در دوران قبل و حین بارداری مصرف برخی از داروها در دوران بارداری (مانند داروهای ضد تشنج) زنان دیابتی چاقی پیش از بارداری -باال رفتن خطرناک درجه حرارت بدن در هفته های اولیه بارداری

تست ها و تشخیص ها

 اندازه گیری میزان آلفا-فتوپروتئین در خون مادر که در اسپینا بیفیداافزایش می یابد.
 اولتراسونوگرافی یا اسکن اولتراسوند که می تواند نقص های استخوانیستون فقرات و توده های بافت نرم را نشان دهد.
 آمنیوسنتز ،بررسی مایع آمنیوتیک جهت تعیین میزان آلفا-فتوپروتئین در مواردی که نشانه ها و عالیم در نوجوانی یا بزرگسالی نمود پیدا می کند،ام آر آی و سی تی اسکن مفید هستند.

درمان

معموال اسپینا بیفیدای مخفی برخالف اسپینا بیفیدای آشکار نیازی به
درمان ندارد .درمان در مننگوسل و مننگومیلوسل جراحی است .در موارد
مننگومیلوسل جراحی ممکن است قبل از تولد یا در زمان کوتاهی پس از
تولد انجام شود .انجام جراحی باعث می شود خطر عفونت کاهش یافته و
همچنین از صدمه به طناب نخاعی به علت ضربه جلوگیری شود .درموارد
هیدروسفالی ممکن است عمل جراحی شانت مغزی برای کاهش مایع
مغزی-نخاعی نیز انجام شود.
موارد دیگری که ممکن است در درمان اسپینا بیفیدا مورد توجه قرار گیرد
عبارتنداز:
 درمان اختالالت دستگاه ادراری توسط اورولوژیست درمان مشکالت ارتوپدی توسط متخصص ارتوپد درمان مشکالت حرکتی توسط تیم توانبخشی (فیزیوتراپی و کاردرمانی)تصویری شماتیک از مننگوسل و مننگومیلوس

اسپینا بیفیدای مخفی خفیف ترین نوع اسپینا بیفیدا است که به علت
کوچک بودن شکاف و عدم بیرون زدگی مننژ و طناب نخاعی ،فاقد عالیم
نورولوژیکی است .این ناهنجاری معموال به هنگام انجام رادیولوژی که با
اهداف دیگری برای بیمار درخواست شده به طور تصادفی کشف می شود.
اسپینا بیفیدای مخفی شایع ترین نوع اسپینا بیفیدا است که در حدود 15
درصد از افراد دیده می شود .شکاف کوچک ممکن است در یک یا چند مهره
از ستون فقرات رخ دهد.
در اسپینا بیفیدای مخفی ،گاهی نشانه های زیر در قسمت پوست بیمار در
باالی قسمت ناقص مهره ای دیده می شود:
پرمو بودن
تجمع بافت چربی به صورت یک بافت کوچک
گودی یا فرورفتگی کوچک
تغییر رنگ پوست

میلوسل

ناهنجاری میلوسل نادر بوده که عبارت است از بیرون زدگی طناب نخاعی به
علت نقص قوس مهره ای .در این وضعیت چین های عصبی باز بوده و مایع
مغزی-نخاعی روی پوست ریخته می شود .تفاوت میلوسل با مننگومیلوسل
این است که در میلوسل بافت عصبی بیرون زده هم تراز پوست است .از نشانه
های میلوسل ،فلج دائمی کودک و بی اختیاری ادراری است.
در موارد میلوسل ،اغلب یک کیست در بخش عمقی نسبت به طناب نخاعی
وجود دارد.

سالمت

اسپینا بیفیدا ( )Spina bifidaیک ناهنجاری مادرزادی است که به علت
نقص در قسمت پشتی یک یا چند مهره از ستون فقرات ایجاد می شود .وجود
یک شکاف در قسمتی از ستون مهره ها ،به علت عدم اتصال ناحیه تیغه های
یک یا چند مهره ،ممکن است باعث فتق یا بیرون زدگی پرده های نخاع ،یا
طناب نخاعی و یا هر دو شود.
اسپینا بیفیدا ممکن است در هر قسمتی از ستون مهره ها ایجاد شود،
ولی بیشتر در ناحیه کمری اتفاق می افتد .نوعی از اسپینا بیفیدا بنام
مننگومیلوسل بیشتر در ناحیه کمری یا خاجی شایع بوده که باعث نقایص
نورولوژیکی می شود.
هیدروسفالی (تجمع مایع در حفره جمجمه) معموال با ناهنجاری اسپینا
بیفیدا درارتباط است .بسیاری از بیماران فاقد عالیم و نشانه های نورولوژیکی
هستند .در برخی از بیماران ممکن است نشانه ها در نوجوانی یا بزرگسالی
ظاهر شوند.
دو نوع اسپینا بیفیدا وجود دارد:
 اسپینا بیفیدای مخفی که به عنوان شکل بسته شناخته می شود. اسپینا بیفیدا سیستیکا که به عنوان شکل باز مطرح می شود و شامل:مننگوسل
مننگومیلوسل
میلوسل
مننگوسل ،مننگومیلوسل و میلوسل به عنوان اسپینا بیفیدای سیستیکا
شناخته می شوند که علت آن بزرگ بودن شکاف در قسمت پشتی ستون
فقرات است.

اختالالت در مننگومیلوسل ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:
 مشکالت حسی مانند عدم حس قسمتی از اندام اختالالت حرکتی همانند فلج برخی از عضالت،ضعف عضـالنی که ممکن اسـتباعث عــدم تعادل عضالنی نیز شـــود .عدم تعادل عضالنی در اندام
دررفتگی مفصل ران یا پای چنبری شود.
تحتانی ممکن است سبب
 اختالل در عملکرد مثانه و روده  -تشنج  -اسکولیوز (انحراف جانبی ستونفقرات)

.

اسپینـا بیفیـدا

انسان در کنار ديگران عاقل تر است تا در کنار خويش .الروشفوکولد

معرفیمعلولیت

عناصر عصبی است .گاهی پوست کیسه را می پوشاند .اگر کیسه که حاوی
مایع مغزی-نخاعی است توسط پوست پوشیده نشود در خطر پارگی بوده و
احتمال عفونت وجود دارد (ممکن است مننژیت ایجاد شود).
مننگومیلوسل شایع ترین نوع اسپینا بیفدای سیستیکا است .

ابراهیم بزرخواه  -فیزیوتواپیست
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در زندگي ثروت حقيقي مهرباني است و بينوايي حقيقي خودخواهي .وينه

.

تمام كسانی كه میخواهند بچهدار آزمایشات پیش از تولد در ویزیت اول
شوند آرزو دارند كه فرزندی سالم پزشك

سالمت

به دنیا آورند ،اما نگران نبودن برای
این مسئله چندان كار سادهای نیست:
اگر نوزاد یك مشكل جدی سالمتی
داشت چه؟ چه باید بكنیم؟ آیا راهی
برای پیشگیری از این مشكالت وجود
دارد؟ نگرانیهایی مثل این كام ً
ال
طبیعی هستند .خوشبختانه تستها
و آزمایشات مختلفی برای زنان باردار
وجود دارد كه آنها را در طول دوران
بارداری از وضعیت فرزندشان مطلع
كرده و به آنها اطمینان خاطر می
دهد.
آزمایشات پیش از تولد نوزاد به
تشخیص مشكالت جسمی جنین ،كه
برخی از آنها قابلدرمان نیز هستند
كمك میكند.
اما این تستها محدودیتهایی
دارند .شما به عنوان والدینی كه
قرار است صاحب فرزند شوید باید از
این آزمایشات آگاهی پیدا كنید و به
این فكر كنید كه اگر خدای ناكرده
خودتان یا نوزادتان دچار یك مشكل
جسمی بود چه باید بكنید.
در شماره قبل به بررسی دلیل انجام
آزمایشات پیش از تولد پرداختیم و
در ادامه می خواهیم توجه شما را
به معرفی انواع آزمایشات غربالگری و
تشخیصی جلب کنیم:

در ویزیت اول میتوانید انتظار داشته باشید كه
معاینات جسمی كامل شامل معاینه لگن و مقعد برای
شما انجام گیرد و علیرغم سن و سابقه ژنتیكی تان
برخی تستهای خاص نیز انجام خواهد شد.
برای اندازهگیری میزان پروتئین و قند ادرار و نشانههای
عفونت ،آزمایش ادرار انجام خواهد شد.
برای ارزیابی موارد زیر ،آزمایش خون انجام خواهد
گرفت:
* گروه خونی و عامل  .Rhاگر  Rhشما منفی و Rh
همسرتان مثبت باشد ،ممكن است پادتنهایی تولید
كنید كه برای جنین خطرناك هستند .این مشكل از
طریق تزریق داروهای مورد نیاز برطرف می شود.
* آنمی (پایین بودن تعداد گلوبولهای قرمز خون)
* هپاتیت ،Bسفلیس و HIV
* ایمنی به سرخجه و آبلهمرغان
* فیبروز كیستی ،پزشكان حتی باوجود نداشتن
سابقه خانوادگی هم این آزمایش را انجام میدهند.

آزمایشات پیش از تولد كه در طول بارداری و
اواخر آن انجام میشوند

پس از ویزیت اول ،پزشكتان آزمایشات دیگری نیز
برحسب سابقه پزشكی شخصی شما و عوامل خطرزا و
همچنین توصیههای جاری تجویز میكند .این تستها
میتواند شامل موارد زیر باشد:
* آزمایش ادرار برای ارزیابی پروتئین ،قند و عالئم
عفونت .قند موجود در ادرار میتواند نشانه دیابت
بارداری باشد (دیابتی كه در طول دوران بارداری
اتفاق میافتد) .پروتئین موجود در ادرار میتواند نشانه
پرهاكالمپسی ،وضعیتی كه در اواخر دوران بارداری
اتفاق میافتد و موجب باال رفتن فشارخون و پروتئین
در ادرار میشود باشد.

تمام آنچه الزم است برای سالمت کودکم انجام دهم

آزمایشات پیش از تولد
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* عفونت استرپتوكوكی گروه باكتری  GBSبه طور
طبیعی در واژن بسیاری از زنان یافت میشوداما میتواند
موجب عفونتهای حاد در نوزادان تازه متولدشده شود.
این تست شامل نمونهگیری از واژن و مقعد ،معموالً در
هفته  35تا  37بارداری ،است .اگر تست مثبت اعالم
شود ،خیلی مهم است كه به محض شروع درد زایمان
به بیمارستان بروید تا آنتیبیوتیكهای تزریقی برای
كاهش احتمال عفونی شدن نوزاد به شما داده شود.

سایر آزمایشات

در زیر به برخی دیگر از تستهایی كه ممكن است در
طول دوران بارداری انجام شود ،اشاره میكنیم:
سونوگرافی
چرا این تست انجام میشود؟
در این تست ،امواج صوتی روی استخوانها و
بافتهای نوزاد رفته تا تصویری ایجاد كند كه شكل
و محل قرارگیری نوزاد در رحم را نشان دهد .زمانی
از سونوگرافی فقط برای بارداریهای پرخطر استفاده
میشد اما این روزها آنقدر متداول شده است كه جزو
برنامه مراقبت های بارداری قرار میگیرد.
از سونوگرافی برای موارد زیر استفاده میشود:
* تعیین نرمال بودن رشد جنین
* تعیین زمان وضعحمل
* ثبت ضربانقلب و تنفس نوزاد

چرا این تست انجام میشود؟
دكترها از این تست برای بررسی سندرم داون
و نقصهای لوله عصبی استفاده میكنند .آلفا-
فتوپروتئین ( )AFPپروتئینی است كه توسط
جنین تولید میشود و در زمانهای مختلف در
طول بارداری ،در مقدارهای متفاوت در خون مادر
و مایع آمنیوتیك یافت میشود .یك میزان مشخص
از آن در خون مادر نرمال در نظر گرفته میشود

.

سالمت

غربالگری خون مادر/تست سهگانه/
تست چهارگانه

براي پيشرفت سه چيز الزم است :اول پشتکار ،دوم پشت کار ،سوم پشت کار .لرد آويبوري

* مشاهده وجود بیش از یك جنین
* تعیین و تشخیص ناهنجاریهایی كه ممكن
است در بارداری یا وضعحمل ایجاد شود
* اطمینان یافتن از كافی بودن میزان مایع
آمنیوتیك در رحم
* نشان دادن محل قرارگیری جفت در اواخر
بارداری (كه ممكن است راه خارج شدن نوزاد را
در رحم را ببندد)
* تشخیص بارداری خارج از رحم
* بعنوان راهنمایی برای سایر تستها مثل
آمنیوسنتز
از سونوگرافی برای تشخیص موارد زیر نیز استفاده
میشود:
* نقصهای ساختاری مثل اسپینا بیفیدا و
آنانسفالی
* بدشكلی معده -روده و كلیهها
* شكاف لب یا كام
سونوگرافی های روتین بارداری در چند مرحله
انجام می شوند:
اولین سونوگرافی كه برای تشخیص قلب وجفت
است در هفته  6بارداری انجام می شود.
دومین سونوگرافی ،سونوگرافی ( NTغربالگری سه
ماهه اول) است كه برای تشخیص بیماری های
ژنتیكی از جمله سندروم داون,18 Trisomy ،
 Turnur Syndromانجام می شود كه بین هفته
های  11تا  13انجام پذیر است.
سومین سونوگرافی ،سونوگرافی تشخیص
 Anomalyجنین است كه برای اطمینان پیدا
كردن از سالمت كامل جنین انجام می شود
در این سونوگرافی تمام اجزای بدن جنین از قبیل
قلب ،كلیه و مثانه ،كبد ،ستون فقرات ،انگشتان
دست و پا ،مغز و اجزای صورت و  ...برای مشكالت
احتمالی مانند مشكالت قلبی و ژنتیكی و كلیه و
كبد بررسی می شود.
همچنین جنسیت جنین به طور قطعی قابل
تشخیص است .سن مناسب برای انجام این
سونوگرافی بین  18تا  22هفته است.
سونوگرافی های بعدی در صورت لزوم با دستور
پزشك انجام می شود كه اغلب برای بررسی ضربان
قلب جنین ،میزان مایع آمنیوتیك ،سالمتی جنین
( ،)Biophysicalسن و موقعیت جنین و زمان
تقریبی زایمان انجام می شود.
این سونوگرافی ها بعد از  30هفتگی انجام پذیر
است.
نمونهبرداری از پُرزهای كریونی ()CVS
چرا این تست انجام میشود؟
پرزهای كربونی واحدهای ریز انگشت مانندی
هستند كه جفت را میسازند (یك ساختار شكل
دیسك كه به پوشش داخلی رحم چسبیده و از
راه بندناف مواد مغذی را از مادر به جنین منتقل
میكند و دقیقاً همان كروموزومها و ساختار
ژنتیكی جنین را دارا هستند) .
این جایگزین آمنیوسنتز برخی از پرزهای كریونی
را برداشته و آن را برای ناهنجاری های كروموزومی

مثل سندرم داوم تست میكند .مزیت آن بر
آمنیوسنتز این است كه میتوان آن را زودتر انجام
داد و فرصت بیشتری برای تصمیمگیری و مشورت
با پزشك را برای والدین فراهم میكند .خطرات
 CVSبیشتر از آمنیوسنتز است ،از این رو مزایا و
معایب تست باید با هم در نظر گرفته شوند.
آیا باید این آزمایش را انجام دهم؟
متخصص در موارد زیر این تست را برای شما
تجویز خواهد كرد:
* بیشتر از  35سال سن داشته باشید
* شما یا همسرتان سابقه خانوادگی یك اختالل
ژنتیكی داشته باشید
* قب ً
ال فرزندی با یك اختالل ژنتیكی به دنیا آورده
باشید
قب ً
ال تست غربالگری انجام داده باشید كه مشكلی
را نشان داده باشد
خطرات احتمالی این تست عبارتند از:
* تقریباً  1درصد احتمال سقطجنین (در نوع از
طریق دهانه رحم این خطر باالتر از نوع از طریق
شكم است)
* عفونت
* لكهبینی یا خونریزی (در نوع از طریق دهانه
رحم شایعتر است)
* اگر تست خیلی زود انجام شود احتمال نقص
مادرزادی وجود دارد.
چه زمان باید این تست را انجام دهم؟
در  10تا  12هفتگی بارداری.
این تست چگونه انجام میشود؟
تست به دو طریق زیر قابل انجام است:
* از طریق دهانه رحم :با استفاده از سونوگرافی به
عنوان راهنما ،یك لوله بازیك از واژن وارد گردنه
رحم میشود .یك مكش آرام نمونهای از بافت پرز
كریونی برمیدارد .برخی از زمان با بیرون كشیدن
نمونه احساس شكمدرد میكنند.
* از طریق شكم :با استفاده از سونوگرافی به عنوان
راهنما سوزنی وارد دیواره شكم شده و نمونهای از
پرز كریونی برداشته می شود .در این روش نیز درد
شكم احساس میشود.
پس از برداشتن نمونه ،دكتر ضربانقلب جنین را
چك میكند .مادر نیز باید چندین ساعت بعد از
عمل استراحت كند.
نتیجه تست چه زمان آماده میشود؟
برحسب اینكه تست برای بررسی چه چیزی انجام
میشود ،نتیجه از یك تا دو هفته بعد آماده میشود.

اما باالتر یا پایینتر از آن نشانگر یك مشكل است.
این تست همچنین سطحهای دو هورمون بارداری،
استیرول و گنادوتروپین كریونی انسان ()HCG
را بررسی میكند كه به همین دلیل است كه
گاهیاوقات تست سهگانه (تریپل تست) یا تریپل
ماركر هم نامیده میشود.
این تست زمانی كه سطح یك ماده اضافه
 inhibin-Aرا نیز اندازهگیری كند تست چهارگانه
(كواد تست) یا كواد ماركر نامیده می شود.
این تست خطر خود مادر را در موارد زیر بررسی
میكند:
* سن مادر
* وزن مادر
* نژاد مادر
* آیا به دیابت و درمان انسولین نیاز دارد یا نه
* آیا یك جنین حمل میكند یا بیشتر
گاهیاوقات این تست همراه با سونوگرافی و تست
خون در سه ماهه اول بارداری انجام میشود كه
باعث می شود از تست خون سه ماهه دوم به
تنهایی دقیقتر باشد.
شایان ذكر است كه هریك از این تستهای
غربالگری فقط وجود خطر را تعیین میكنند و
مشكل را تشخیص نمیدهند.
آیا باید این آزمایش را انجام دهم؟
نوعی از این تست برای همه خانمهای باردار تجویز
می شود .به خاطر داشته باشید كه این فقط یك
تست غربالگری است نه تشخیصی فقط تعیین
میكند كه ممكن است زنی جنین ناقص داشته
باشد یا نه .همچنین این تست عاری از اشتباه نیست
سندرم داون ،نوعی دیگر از ناهنجاری كروموزومی
یا نقص لوله عصبی ممكن است تشخیص داده
نشوند و برخی زنان كه سطح ناهنجاری دارند
فرزندی سالم به دنیا میآورند .برای تایید نتیجه
مثبت این تست نیاز به تستهای بیشتر است.
چه زمان باید این تست را انجام دهم؟
تست خون معموالً بین  15تا  20هفتگی بارداری
انجام میشود .این تست چگونه انجام میشود؟
از مادر نمونهخون گرفته میشود .در بعضی مواقع
سونوگرافی هم انجام میشود.
نتیجه تست چه زمان آماده میشود؟
نتیجه معموالً طی یك هفته آماده است؛ گرچه
گاهی تا دو هفته نیز طول میكشد.
در شماره های آینده به بررسی انواع آزمایشات
تشخیصی خواهیم پرداخت.
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در این مطلب سعی می کنیم به یکی از
موضوعات مهم برای خانواده هایی که کودکان
فلج مغزی در خانه دارند و ممکن است در روند
توانبخشی مورد توجه آنان باشد ،بپردازیم و
انواع غذاهایی که می توانند برای کودک فلج
مغزی مفید باشند را معرفی کنیم.
بدین سبب که کودکان فلج مغزی اغلب در
کسب وزن مناسب با سن رشدی خود با
مشکالت بسیاری مواجه هستند ،والدین و
مراقبین آنها باید با راهکارهایی برای رژیم
غذایی فرزندانشان آشنا شوند .می توان از این
مواد برای جذب کالری مناسب استفاده کرد:
 روغن ذرت یا کانوال ،روغن مارگارین بر روینان ،سبزیجات ،برنج ،ماکارونی ،غالت گرم
 پودر شیر کم چرب اضافه شده به شیر بهطور منظم
 سبوس گندم کشمش فرنی با آرد برنج خمیر بادام زمینی شیرینی محتوی شیر و تخم مرغ تخم مرغ پنیر بستنیپیشنهاد می شود در هنگام صبحانه از مایعات
مکمل غذایی که قابل تهیه از داروخانه ها
هستند استفاده کنید.
بسیاری از این کودکان اغلب با خوردن برخی
از غذاهای خاص به دلیل اختالل در عمل
جویدن و بلع مشکل دارند .در این مورد
شما می توانید با گرفتن مشاوره مناسب از
کاردرمان کودک یا پزشک خانوادگی تان با
متخصصان تغذیه آشنا شوید و از راهنمایی
های آنها استفاده کنید.
سعی کنید رشد کودک خود را در زمینه های
گوناگون ارزیابی کنید .مثال برای بهبود عمل
جویدن ،خوردن برگ زردآلو خشک و یا تکه
های میوه در بین وعده های غذایی پیشنهاد
می شود .شما باید غذاهایی با بافت های
مختلف به فرزندتان بدهید.
مطمئن باشید فرزندتان با پروتئین ها که
در گوشت ،پنیر و لوبیا موجود است و با
کربوهیدرات هایی که در سیب زمینی ونان
وجود دارد و با سبوس و چربی های کره و
روغن ها و ویتامین ها و مواد معدنی موجود
در میوه ها و سبزیجات و مقدار زیادی مایعات،
یک رژیم غذایی خوب خواهد داشت.
شما باید مقدار کالری که کودکتان برای
گرفتن وزن نیاز دارد را با مشاوره یک
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متخصص تغذیه در نظر بگیرید و همین طور اگر به راحتی وزن اضافه می کند باید مقدار کالری دریافتی
او را تحت کنترل قرار دهید.
هدف در تکمیل رژیم غذایی با مکمل ها افزودن کالری بدون افزایش حجم غذا است .کالری های مکمل
می توانند از پروتئین ،چربی ها و کربوهیدرات های خام کسب گردند.
گاهی اوقات کودکان فلج مغزی ( )cerebral palsyکم وزن می توانند از میان وعده های بیشتری
نسبت به سه وعده ی معمول در روز استفاده کنند.
این کودکان معموال از مشکل یبوست رنج برده ومعموال نسبت به سن خود کوتاه قدتر و کم وزن تر
هستند.
تا حدودی کمی وزن را می توان با تغییر بافت غذایی که خوردنش برای کودک راحت تر است بهبود
بخشید  .مثال ممکن است خوردن یک مایع غلیظ برای بسیاری از کودکان آسان تر از سایر بافت های
غذایی باشد .مصرف مایعات رقیق وضعیف ممکن است با یبوست کودکان فلج مغزی مرتبط باشد .افزایش
دریافت مایعات معموال نیازمند افزایش مهارت های نوشیدن است.
گاهی مشکالت خوردن ونوشیدن کودکان فلج مغزی استرس واضطراب زیادی به والدین وارد می کند .در
بسیاری از موارد والدین وقت بسیار زیادی را برای خوراندن غذای کافی به این کودکان صرف می کنند.
این کار معموال  40-30دقیقه طول می کشد که سبب خستگی کودک شده به طوری که انرژی بیشتری
نسبت به آنچه دریافت کرده است ،مصرف می کند .پس استراحت بین وعده های غذایی و افزایش میان
وعده ها می تواند مانع این خستگی شده و مقدار بیشتری از حجم و کالری غذا دریافت شود.

تـغذیـه

.

تـغذیـه مفیــد بــرای کـودکـان فلـج مغــزی

ترجمه :بهزاد امینی کارشناس کاردرمانی

.

پزشکـــــــی
با اشیاء و نقصان در هماهنگی در حرکات ظریف
است .همچنین کودک شما ممکن است از تاری دید
و خستگی چشم شکایت داشته باشد.
عینک ها یا لنزها می توانند بینایی کودکان مبتال
به فلج مغزی را که عیوب انکساری دید دارند بهبود
بخشند .در صورتی که کودک شما نوزاد است یا هنوز
خیلی کوچک است شاید بتوان بدون لنزهای اصالحی
مداخله کرد .برای مثال یک عیب انکساری متوسط
که اشیاء دور را تار می کند ممکن است که مزاحمتی
برای فعالیت های روزمره یک کودک نوپا نداشته
باشد .تصمیم گیری در خصوص اینکه آیا در این
موارد از عینک استفاده شود یا خیر اغلب به والدین و
چشم پزشک بستگی دارد.

سخن مهر آميز و دلگرم کننده مي تواند از فانوس کوچک ،ستاره بسازد .حکيم ارد بزرگ

اختالالتشایعبیناییدرکودکانفلجمغزی
راهـــکارهایـــیبرایوالدیـــــن

ترجمه  :مصطفی بنائی کارشناس کاردرمانی
مرکز جامع توانبخشی ایران

سالمت

اختالالت بینایی در کودکان فلج مغزی بسیار شایع هستند که به صورت شماری از تظاهرات گوناگون
شامل :دوربینی ،نزدیک بینی ،انحراف کره چشم ،دوبینی و استیگماتیسم بروز پیدا می کند .مطلب حاضر
برای آشنایی اجمالی با مشکالت چشمی و مداخالت درمانی آنها در کودکان فلج مغزی است.
نقایص بینایی کورتیکال از جمله مشکالتی است که گاهی بیماران  CPرا همراهی می کند .بدین معنی
که به نظر می آید کودک می بیند ولی به دلیل آسیب در کورتکس بینایی مغز ،حتی با وجود اینکه
چشم ها به ظاهر عملکرد صحیحی دارند ،کودک دچار نقص بینایی است .این شرایطی است که معموال
تا دوران بزرگسالی باقی می ماند اما در بعضی مواقع ممکن است تا اندازه ای بهبود یابد .تحریک چشم ها
با استفاده از نورها و رنگ های درخشان می تواند در تسریع پروسه بهبودی سودمند باشد .در نظر داشته
باشید هنگامی که کودکتان در حال انجام فعالیت است خانه را کامال نورانی و روشن کنید.
موارد زیر می توانند در خلق بعضی تحریکات خوشایند و مطلوب برای فرزندتان راه گشا باشند:
می توانید نوارهای براق بر روی حاشیه اشیاء بچسبانید و از برچسب های درخشان و پراکنده استفاده
کنید و یا از دکمه های جیرجیر کننده برای ایجاد تحریک شنیداری در قالب بازی استفاده کنید.
از دکوراسیون های مخصوص کریسمس استفاده کنید .المپ های براقی را در یک گوشه از اتاق قرار داده
و اجازه دهید کودک در آنجا بازی کند.
از المپ فرابنفش برای روشن کردن محیط استفاده کنید .احتیاط هایی در این زمینه وجود دارد که قرار
گرفتن طوالنی مدت در معرض نور فرابنفش می تواند مضر باشد ،مثال منجر به آب مروارید شود ،بنابراین
بسیار مراقب باشید که کودک را برای مدت طوالنی زیر نور آن قرار ندهید.
یک دستگاه رقص نور کوچک تهیه کنید و اجازه دهید کودک با رنگ های متناوب آن سرگرم شود.
اطمینان حاصل کنید که اسباب بازی هایش براق و درخشان باشند.
به واسطه مشکالت عضالنی ،کودکان فلج مغزی در مقایسه با دیگر کودکان احتمال بیشتر ابتال به
مشکالت بینایی خاصی را دارند .به عنوان مثال :نیمی از کودکان فلج مغزی عدم تعادل عضالنی چشم
یا استرابیسم (لوچی) و عیوب انکساری (نزدیک بینی و دوربینی) دارند .در واقع ،استرابیسمی که در ماه
های نخستین زندگی اتفاق می افتد ،گاهی نشانه ای است که اولین هشدارها را برای وجود فلج مغزی
به پزشکان می دهد .کودکان فلج مغزی همچنین بیشتر احتمال ابتال به آمبیلوپی را دارند؛ وضعیتی که
تحت عنوان «تنبلی چشم» شناخته می شود که در آن مغز بینایی را در یک چشم به دلیل مشکالتی
که در اثر استرابیسم ها یا آب مروارید (کاتاراکت) ها ایجاد شده ،متوقف می کند .آمبیلوپی با تشخیص
زودهنگام قابل اصالح است.
از میان چهار کودک فلج مغزی حدود  3نفر عیوب انکساری یا کاهش حدت بینایی دارند و اغلب آنها
هایپروپیا یا دوبینی دارند .آنها اشیاء دور را به وضوح می بینند اما دید آن ها در اشیاء نزدیک تار است.
کودکان فلج مغزی همچنین احتمال زیادی برای ابتال به میوپی یا نزدیک بینی دارند ،اشیاء نزدیک را
می توانند ببینند اما اشیاء دور تار هستند .تعدادی از کودکان فلج مغزی نیز دچار استیگماتیسم یا تاری
دید که در اثر انحنای غیر طبیعی قرنیه ایجاد می شود ،هستند .نشانه های عیوب انکساری را شاید شما
در کودک خود ببینید که شامل :لوچی ،حالت دوبینی ،نگه داشتن اشیاء نزدیک صورت ،تصادم و برخورد
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فقط با چشم دل می توان دست دید  .آنچه اصل است از دیده پنهان است  .آنتوان دوسن اگزوپری

.

موزبخـوریم،الغـــرشویم
رژیمالغـــریبامــوز
تـغذیـه

سالمت

در یک داستان محلی ژاپنی رژیم غذایی عجیبی برای کم
کردن وزن توصیه شده است .با آنکه تاثیرات پیروی از این
رژیم روی انسان ها به صورت علمی مطالعه نشده است
ولی بنابر داستان ،در زمان های قدیم این رژیم توسط
مردی چاق رعایت شده و آن مرد را تبدیل به فردی
خوش اندام کرده است.
این رژیم دستور ساده ای دارد .کافی است هر روز صبح
دو عدد موز را با مقداری آب که با دمای اتاق برابر است،
مصرف کنید .میزان آبی که باید بنوشید مشخص نشده
است .بعد از مصرف این وعده غذایی به عنوان صبحانه،
شما می توانید وعده های نهار و شام خود را طبق معمول
مصرف کنید.
اخیرا این داستان محلی طرفداران زیادی پیدا کرده و
موجب شده است موز در ژاپن نایاب شود.
فکر می کنید این رژیم تاثیری داشته باشد؟
متخصصان تغذیه می گویند که این رژیم می تواند تاثیر
گذار باشد؛ زیرا موز حاوی نوعی نشاسته است که به
سختی تجزیه می شود .این نوع نشاسته به بدن کمک می
کند که نوع خاصی از کربوهیدرات ها را استفاده کند و
در طول روز به صورت بالقوه سوزاندن چربی ها را افزایش
دهد .متخصصان می گویند موز می تواند به جذب کلسیم
در بدن کمک کند و کلسیم یکی از موادی است که نقش
موثری در سوزاندن چربی ها دارد.
موز حاوی مقدار قابل مالحظه ای پتاسیم است و منبعی
خوبی برای ویتامین ث شناخته می شود .در هر موز
متوسط ،سه گرم فیبر وجود دارد ،بنابراین حتی اگر
وزنتان کاهش نیابد ،موز می تواند به عنوان یک منبع
مفید از مواد مورد نیاز روزانه ،رژیم غذایی سالمی را
برایتان فراهم کند.

داشتن رژیم الغری با موز می تواند به دالیل مختلفی
مفید باشد.
 .1این رژیم غذایی موجب می شود که دیگر هرگز صبحانه
را از وعده های غذایی روزانه ی خود حذف نکنید .اگر تا
کنون به وعده ی صبحانه اهمیت نمی دادید از این پس
باید به اجبار صبحانه بخورید .تحقیقات نشان می دهند
صبحانه یکی از مهم ترین وعده های غذایی در طول روز
است که باعث می شود سوخت و ساز بدن در ابتدای روز
آغاز به کار کند .بنابراین آغاز این رژیم غذایی باعث می
شود روزتان را با خوردن صبحانه آغاز کنید.
 .2موز حاوی مقدار مناسبی از فیبر و آب است .بنابراین
خوردن دو عدد موز در ابتدای روز می تواند تا ساعت ها
شما را سیر نگه دارد و با آن احساس گرسنگی نکنید .اگر
عادت دارید به عنوان صبحانه دونات بخورید یا خوراکی
هایی مانند کره ،مربا و چای شیرین مصرف کنید ،با
مصرف موز می توانید میزان کالری دریافتی خود را
کاهش داده و با کاهش کربوهیدرات و چربی ها رژیم
غذایی مناسبی داشته باشید.
 .3به طور کلی وقتی یک رژیم غذایی را آغاز می کنید و
احساس می کنید که زمان آن رسیده است برای کاهش
وزن خود اقدام کنید و عادت های نادرست غذایی خود را
تغییر دهید ،قدم بزرگی برداشته اید.
وقتی رژیم الغری با موز را آغاز کنید ،در مورد این که
داشتن یک رژیم غذایی مناسب چقدر برای سالمتی
تان اهمیت دارد آگاه تر خواهید شد .ممکن است در
هنگام صرف شام مقدار کمتری پروتئین مصرف کنید و
از خوردن دسر منصرف شوید .یا اینکه عصر ها به پیاده
روی بروید چون برای آغاز یک زندگی سالم آماده اید و
می توانید ارزش آن را درک کنید.
ترجمه :نفیسه قدوسی
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موثرترینروشیادآوریاسمهاوچهرهها

سالمت

هرگز اسمــی را از یـــاد نخـــواهید بـــرد!!

.

مردبزرگ دير وعده مي دهدو زود انجام مي دهد .کنفوسيوس

روانشناسی

مانند بسیاری از مردم ،من هم زمانی که چهره آشنایی را می
بینم اما اسم آن شخص را به یاد نمی آورم آزرده خاطر می
شوم .این مشکل وقتی پا به سن می گذاریم بدتر هم می شود.
تحقیقات نشان داده است که  85درصد از افراد میانسال و
مسن با مشکل حافظه ضعیف مواجه هستند .یک دلیل کامال
معمولی که ما اسم افراد را در عرض چند ثانیه پس از معرفی
فراموش می کنیم ،این است که از همان ابتدا حواسمان را جمع
نمی کنیم.
خوشبختانه ،برای آن دسته از افرادی که چهره ها را خوب به
خاطر می آورند راه های آسانی برای بهتر به خاطر سپردن
اسم ها وجود دارد .من متوجه شدم که تکرار آن اسم در
اولین مالقات یا گفتن اینکه آن شخص چگونه مرا به
یاد فردی با همان نام می اندازد،
می تواند تاثیرگذار باشد .اگر شخصی
اسم سختی دارد از او می خواهم برایم
امالیش را بگوید .گاهی اوقات تجسم
امالی آن اسم آن را در خاطرم ثبت
می کند .تکرار آن اسم در زمان
خداحافظی هم باعث می شود آن را
در آینده بهتر به یاد بیاورم.
ما برای به خاطر سپردن اطالعات تا حدی نیاز به
تمرین و مرور ذهنی داریم .بهترین روش برای حفظ
نام ها و چهره ها استفاده از سه مهارت اصلی حافظه
است که من آنها را به ترتیب اینگونه شرح می دهم:
نگاه کنید تصاویر را به خاطر بسپارید ،بین این دو
ارتباط برقرار کنید .اول وقت بگذارید و روی یک
اسم تمرکز کنید .سپس تصاویر ذهنی را بسازید
که عکس مربوط به آن اسم و چهره مورد نظر باشد.
و در نهایت با ایجاد تصاویر بیشتر این تصویر
ذهنی اسم را با تصویر چهره تطبیق دهید که
بعدها بتوانید به راحتی این اطالعات را به یاد
آورید .برای ایجاد تصویر ذهنی از چهره
سعی کنید یک ویژگی خاص از صورت
را انتخاب کنید که به یاد آوردنش راحت
تر باشد .به صورت آن فرد نگاه کنید و
برجسته ترین خصوصیتش را بیابید که می
تواند بینی کوچک ،گوشهای بزرگ ،موهای
غیرعادی یا چال گونه باشد .معموال اولین ویژگی
برجسته ای که توجه تان را جلب می کند ،بعدا هم
راحت تر به یادتان می افتد .به یاد داشته باشید که
همه اسم ها به دو دسته تقسیم می شوند ،آنهایی که
معنی دارند و شما تص ّوری از آنها در ذهن دارید و آنهایی
که معنی ندارند .اسامی جانداران ،شغل ها ،صنف ها و
رنگ ها همه معنایی دارند که تصویری را در ذهن تداعی
می کنند .از طرفی اسم هایی که بدون

معنی هستند ،تالش ذهنی بیشتری را برای حفظ کردن الزم
دارند ،اما کلمات و هجاها و صداهای تشکیل دهنده آنها می
توانند به اسم یا صدای جایگزینی مرتبط شوند که معنی دار
هستند .شما با اتصال این کلمات جایگزین به یکدیگر می توانید
تصویری را ایجاد کنید که به یاد آوردنش راحت تر باشد .برای
مثال ،اسم جورج واتر(واتر در انگلیسی یعنی آب) را می توان
بصورت عکس جورج با جریان آبی که از وسط آن می گذرد به
یاد آورد .کلمه یا هجای جایگزین شده الزم نیست که دقیق
باشد من گاهی اوقات فرد مشهوری که از همان نام برخوردار
است در ذهنم تداعی می شود .بنابراین ،آنجال شرن برگر
به آنجلینا جولی تبدیل می شود که کفش های براق
پوشیده و همبرگر می خورد! در مرحله آخر ،شما
فقط در ذهنتان با ایجاد یک تصویر ذهنی که
شامل ویژگی برجسته صورت و اسم می شود ،بین
اسم و چهره ارتباط برقرار می کنید .تصویرها و
کلمات جایگزین الزم نیست که کامل باشند ،فقط
کافیست برای یادآوری بسیار راحت باشند .این
روند به خاطر سپردن تصاویر و برقراری ارتباط
بین اسم و تصویر به شیوه ای آنها را در حافظه
ثبت می کند که شما دیگر هرگز اسم
یا چهره ای را از یاد نخواهید برد.

ترجمه :پروین رنجبر
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.

هيچ گلي عطر ،رنگ و زيبايي مادر را ندارد .همينگوي

سالمت

آلبـــــوم
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ترجمه :نفیسه قدوسی

ناتــــالـــیپارتیــــــکا
مدعــی قهرمـــانی تنیــــس روی میز
در مسابقات المپیک و پاراالمپیک  2012لندن
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.

بر باالي در علم نوشته شده است که بايد ايمان داشته باشي .ماکس پالنک

مرحله نهایی مسابقات المپیک در مقابل قهرمان تنیس روی میز چینی
 حتی بدون ساعد دست راست «ناتالی پارتیکا» می تواند یک توپ مبارزه کرد و موفق شد وی را با نتیجه ی  3بر صفر شکست دهد.کوچک را به گونه ای روی میز تنیس هدایت کند که تنیس بازهای حرفه او می گوید« :می دانم که تعداد زیادی از مردم اعتقاد دارند که من در این
مسابقات می توانم به راحتی مدال طال را از آن خود سازم .اما برای من این
ای و سالم جهان نتوانند در مقابلش ایستادگی کنند.
کار ساده ای نیست .من همیشه برای مسابقه ای که در پیش دارم نگرانم و

سالمت

 ناتالی پارتیکای لهستانی مدعی قهرمانی تنیس روی میز در مسابقاتالمپیک و پاراالمپیک  2012لندن است.
این قهرمان  22ساله که دچار معلولیت در دست راست است ،لیست
بلندی از قهرمانی های گوناگون در مسابقات جهانی دارد .ناتالی اولین
مدال بین المللی خود را در مسابقات قهرمانی معلوالن جهان در سال
 1999به دست آورد.
 در پاراالمپیک تابستانی  2000در سیدنی وقتی فقط  11سال داشت،به رقابت پرداخت و به عنوان جوان ترین ورزشکار کل مسابقات شناخته
نفره و یک
شد .در سال  ،2004یک مدال طال در مسابقات تک
مدال نقره در مسابقات تیمی در المپیک
معلوالن آتن کسب کرد .او در همان
سال در مسابقات قهرمانی ITTF
با افراد سالم مبارزه کرد و موفق
به کسب دو مدال طال شد.
 در سال  2006ناتالی موفقبه کسب سه مدال طال در
مسابقات قهرمانی اروپا و
در سال  2007موفق به
کسب قهرمانی مسابقات
پاراالمپیک شد.
 او در المپیک و2008
پاراالمپیک
پکن نیز موفق به
کسب عنوان
قهرمانی و
مدال طال
شد .در

هیچ گاه خودم را برتر از دیگران نمی دانم .تنیس روی میز برای من اهمیت
زیادی دارد .تا آنجا که می توانم ،سعی می کنم زیاد تمرین کرده و خوب
بازی کنم .من هنوز در ابتدای راه هستم و خوب می دانم که اگر می خواهم
بازیکن موفقی باشم و به حضورم در مسابقات المپیک و پاراالمپیک ادامه
دهم ،باید بیشتر تمرین کنم.
 ناتالی با الگو گرفتن از خواهر بزرگترش از هفت سالگی تنیس روی میز راآغاز کرد .خواهرش این ورزش را رها کرد ولی او همچنان ادامه داد .با آنکه
بارها و بارها از خواهر بزرگترش شکست خورده بود هرگز امید خود را از
دست نداد تا اینکه توانست خواهرش را در این رشته شکست دهد.
 او اعتقاد دارد که مسابقات المپیک و پارا المپیک تفاوتی با هم ندارند.جو مسابقه ،میز بازی و تماشاگران یکسانند ،تنها بازیکنان با هم متفاوت
هستند .برای او بازی در المپیک یا پاراالمپیک فرقی نمی کند .وی بازی در
مسابقات المپیک را یکی از آرزوهای تحقق یافته ی خود می داند.
 پارتیکا یکی از دو ورزشکاری است که هم در مسابقات المپیک و هم درمسابقات پاراالمپیک شرکت می کند .ورزشکار دیگر «ناتالی دو تویت» از
آفریقای جنوبی است که در مسابقات شنای  10کیلومتر المپیک و شنای
 100متر پروانه و آزاد پاراالمپیک شرکت کرده است.
 ناتالی توجه جهانیان را به حرکات زیبا و تکنیکی خود جلبکرده است .وقتی او توپ کوچک تنیس را با دست
معلول خود پرتاب می کند نمی توان هیچ نشانه
ای از ناتوانی را در وجود وی یافت.
 موفقیت او در این ورزش بسیار چشمگیراست به خصوص با توجه به اینکه بسیاری
از ورزشکاران نه تنها با دست آزاد خود
توپ را به سادگی پرتاب می کنند ،بلکه
برای حفظ تعادل و حرکت در اطراف
میز به هر دو دست خود نیاز دارند.
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انسان براي بر خورداري از شادي بايد خودش را باور کند .توماس پاين

سالمت
54

خــربــــزه

پيامبر اسالم (ص) خربزه را با رطب ميل مي فرمودند و
نيز در مورد اين ميوه فرموده اند " :خربزه از زينت هاي
زمين است  ،آب آن رحمت الهي و شيريني آن از بهشت
است .در آن هزار بركت و هزار رحمت است".
خربزه طبیعتی گرم داشته و حاوي ویتامین A,B,C,D
سلولز  ،مواد قندي و آب است.
خواص  :ادرارآور ،مفيد براي يبوست  ،روماتيسم و نقرس
و سل ريوي بوده و اگر پيش از غذا خورده شود سموم
بدن را مي شويد و بيماري و مرض را ريشه كن مي كند.
بسياري از افراد پس از خوردن صيفي جات يا تخمه آنها ،
دچار نفخ و دل درد مي شوند كه به دليل نوع مواد قندي
در آنــــهاست  .بخـــش قابـــل توجــــهي از قنـــد
صيفي جات از جمله خــــربزه را قنـــد فروكتوز تشكيل
مي دهد كه در صورت ناپرهيزي و مصرف زياد طبيعتاً
مقدار زيادي از اين قند وارد بدن شده و عمل جذب
قند فروكتوز برخالف قند گلوكز در دستگاه گوارش به
كندي صورت مي گيرد و چون فرصت كافي براي قند
فراهم نمي شود بخشي از آن به روده بزرگ مي رود و در
آنجا تخمير مي شود و همين مساله ايجاد نفخ را پس از
مصرف فراهم مي كند.
حتماً شما هم شنيده ايد كه معموالً به افرادي كه دچار
سرما خوردگي شده اند  ،توصيه مي شود خربزه نخورند
چون عامل آزاد كننده هيستامين ،در خربزه وجود دارد
كه احتمال تشديد سرما خوردگي و آلرژي را در افراد
مستعد باال مي برد.
گفتنی است که گرمک برخالف خربزه طبیعتی سرد
دارد.
گردآوری  :زینب اکبری
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پژوهشگران علوم پزشکی به تازگی  ۸ژن را که در ابتال به بیماری آرتروز نقش
دارند کشف کرده اند .به گفته محققان این کشف کمک شایانی به شناسایی
مکانیسم بیماری  A.Sکرده است .
 A.Sبیماری روماتیسمی دردناک و پیشرفت کننده ای است که مشخص ترین
عالمت این بیماری ،درد ستون فقرات و لگن است .این بیماری اصوالً ستون
ط ها را نیز گرفتار سازد .بر اثر
فقرات را درگیر میکند ،اما میتواند مفاصل و ربا 
این بیماری ،سیستم ایمنی بدن ،به سمت مفاصل لگن و ستون فقرات حمله
کرده و سبب تورم مزمن در این مناطق می شود.
برخالف دیگر انواع آرتروز ،که منجر به از دست دادن استخوان میشود ،دراین
بیماری ،با تشدید وضعیت و بروز تورم ،بافت های استخوانی جدید و اضافی برای
التیام التهاب ها ،تشکیل میشود که خود منجر به ایجاد زائده های استخوانی
خارج از مهرهای و در نتیجه کاهش انعطاف پذیری ستون مهره ها می شوند.
در حال حاضر دانشمندان ،توانسته اند  ۸ژن جدید را شناسایی کنند که کمک
به شناخت جنبه های ناشناخته این بیماری  ۴۰ساله کرده است.
محققان  8منطقه را بر روی  DNAکشف کرده اند که موجب بروز آرتروز می
شوند.
این کشف که توسط دانش پژوهان دانشگاه ‘نیوکاسل’ انجام شده است ،می تواند
به درمان هایی برای آرتروز منجر شود که ده ها میلیون انسان را در سراسر جهان
مبتال کرده است .
به گفته این دانشمندان دو یا سه بخش از این مناطق تازه کشف شده وظیفه
ساخت غضروف ها را بر عهده دارند .دانشمندان معتقدند می توانند ژن های
بیماران را به گونه ای تغییر دهند که بتوانند غضروف های قوی تری بسازند و به
ترمیم مفاصل آسیب دیده کمک کنند.
بیش از  ۴۰درصد افراد باالی  ۷۰سال به آرتروز مبتال می شوند که درد شدید
در ناحیه مفاصل را به ویژه در ناحیه لگن و زانو در پی دارد .این بیماری موجب
کاهش توان حرکتی این افراد شده و دیگر نمی توانند مسافت های طوالنی را
پیاده روی کنند.
«جان الفین» استاد دانشگاه نیوکاسل و مجری این تحقیقات می گوید8«:
منطقه ژنی را بر روی ژنوم انسان شناسایی کرده ایم که خطر ابتالء به آرتروز را
افزایش می دهد».
وی ادامه می دهد «:ما قصد داریم سلول های بیماران را به تولید غضروف های
بهتر تحریک کنیم اما تا آن زمان هنوز راه زیادی مانده است».
در حال حاضر هیچ درمان شناخته شده ای برای این بیماری وجود ندارد و
بیماران فقط می توانند با استفاده از دارو و فیزیوتراپی و در برخی موارد جراحی
نشانه های بیماری را کاهش دهند .نتایج این تحقیقات درنشریه «النست»
منتشر شده است.

۸ژنموثردرابتالبهیکنوعبیماریآرتروزبهنامA.Sکشفشد

.

خــوانـــدنی هــــــای ســالمـــــت

.

نشانههایوبارابشناسیم

به همه عشق بورز ،به تعداد کمي اعتماد کن و به هيچکس بدي نکن .شکسپير

سالمت

وبا ،یكی از بیماریهای اسهالی است .نشانههای بیماری ناشی از سمی است
كه توسط میكروب در روده افراد آلوده ترشح میشود .سبزیجـات و میوهجـات
شسـته نشـده ،یخـی كه از آب آلوده تهیـه شده و شـنا كردن در آب آلـوده
میتواند شخص را آلوده كند .وبا افزون بر سرعت باالی ابتال ،سرایت و مرگ
و میر ،دارای جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نیز هست.
در دو تا پنج درصد بیماران اسهال شدید ایجاد میكند .در بیماران مبتال به
وبا ،اسهال آبكی با دفعات اجابت مزاج زیاد میتواند به كمبود آب و امالح
بدن منجر شود و در صورتی كه آب و امالح از دست رفته به سرعت جبران
نشود ،موجب مرگ بیمار خواهد شد .تعدادی از مبتالیان عالمتی ندارند
و تنها عامل بیماریزا را با خود انتقال میدهند .به این افراد حاملین سالم
گفته میشود .حاملین سالم تا هشت روز قادر به پخش عامل بیماریزا
هستند .البسه آلوده در محیط مرطوب چند روز تا چند هفته ،مخازن آب
تا دو هفته و آب دریا تا چهار روز عامل وبا را با خود حمل كرده و منتشر
میكند .افرادی كه مبتال شده و جان سالم به در میبرند تا یك ماه قادر به
انتقال عامل بیماریزا به دیگران هستند .مراقبت از افرادی كه از نظر خوردن و
منبع  :سالمت نیوز
آشامیدن با بیمار در تماس بودهاند تا پنج روز بعد از تماس ،توصیه میشود .به منظور
تشخیص وبا ،باید از مدفوع بیمار نمونهگیری كرد و آن را برای شناسایی عامل میكروبی به
آزمایشگاه داد.
در شرایط عادی ،بیشتر بیماران را میتوان به طور سرپایی با مایع درمانی خوراكی و آنتیبیوتیك مناسب
درمان كرد .در شرایط همهگیری ،بهتر است بیماران در شرایط بستری تحت مراقبت قرار گیرند.
گاهی آنقدر بدن بیمار ،آب از دست داده كه نمیتوان با مایعات خوراكی كمبود را جبران كرد و به
جایگزینی مایعات با محلولهای تزریقی (سرمدرمانی) نیاز دارد.
برای جلوگیری از انتشار بیماری بهترین اقدام ،انسداد راههای انتشار و استفاده از روشهایی است كه
عامل بیماری را منهدم كند.
استفاده از غذای پخته و كامال داغ شده در كنار شستوشوی مناسب ظروف و لوازم مورد استفاده برای
كنترل بیماری ضروری است.
دفع بهداشتی فضوالت انسانی :استفاده از توالتهای بهداشتی و ضدعفونی توالت با استفاده از
شیرآهك  20درصد و ضدعفونی محلهای آلوده شده ضروری است.
دستهایتان را با آب و صابون بعد از اجابت مزاج بشویید.
جوشاندن آبی كه تصفیه نشده به مدت یك دقیقه یا اضافه كردن تركیبات كلر به آب توصیه
میشود .هنگام مسافرت حتیاالمكان از بطریهای آب پلمب شده و استاندارد استفاده كنید.
ابتدا میوه و سبزیجات را شستوشو دهید تا مواد زائد و گل و الی آن حذف شود .در داخل یك
ظرف پنج لیتر آب و  15قطره مایع ظرفشویی ریخته و كامال حل نمایید .مدت پنج دقیقه میوه و
سبزی را در محلول به دست آمده نگهداری كنید و سپس آنها را با آب تمیز بشویید.
در همهگیریهای وبا از مواد اسیدی مثل آبلیمو و آبغوره استفاده كنید.

اقداماتاورژانــسدرمواجهــهباشکستـــگیگردن
ستون مهره گردنی شامل  7مهره است .شکستگی
هر کدام از این مهره ها را شکستگی گردن می
گویند.
ً
شکستگی گردن معموال بر اثر ضربات بسیار شدید
اتفاق می افتد.
این چنین ضرباتی معموالً در تصادفات رانندگی یا
سقوط از ارتفاع دیده می شود.
در حین فعالیت های ورزشی هم ممکن است
فرد دچار شکستگی مهره های گردنی شود؛ مث ً
ال
افتادن یک ژیمناست کار از روی حلقه در حین
پشتک زدن یا به زمین خوردن یک سوارکار از
اسب یا برخورد سر یک شناگر هنگام شیرجه زدن
به کف استخر کم عمق همگی می توانند موجب
شکستگی مهره گردنی شوند.
خطرناک ترین عارضه شکستگی مهره های
گردن ،آسیب نخاع است .نخاع از داخل ستون
مهره گردنی عبور می کند و شکستگی مهره می
تواند به نخاع گردنی آسیب وارد کند .این آسیب
می تواند موجب فلج هر چهار دست و پا و حتی
مرگ شود.
اقدامات اورژانس در مواجهه با بیمار دچار
شکستگی گردن:
در هر بیماری که دچار آسیب شدید بدنی به

دنبال ضربه شده است قبل از هر گونه حرکت
دادن بیمار ،باید گردن بی حرکت شود.
این امر به خصوص در مورد بیماران بیهوش شده
باید رعایت شود .در صورت وجود شکستگی ،هر
گونه حرکت در گردن ممکن است موجب آسیب
های جبران ناپذیر به نخاع شود.
درمان شکستگی های گردن:
درمان بسته به این که شکستگی در کدام یک
از مهره های گردنی ایجاد شده و شکل و شدت
شکستگی چگونه است متفاوت است .شکستگی
های خفیف ممکن است با پوشیدن یک بریس
گردنی به مدت  6تا  8هفته بهبود یابند ولی
شکستگی های شدید معموالً نیاز به عمل جراحی
دارند.
پیشگیری:
با رعایت موارد زیر ،می توانید احتمال شکستگی
مهره های گردن را کم کنید:
همیشه در اتومبیل از کمربند ایمنی استفاده
کنید.
هیچ وقت در استخرهای کم عمق شیرجه نزنید.
در حین ورزش های پُرتحرک از وسایل و تجهیزات
مناسب استفاده کنید.

دکتر مهرداد منصوری – ایران ارتوپد
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بهتر
شمـا

روانشــناســـی
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مردم معموال توانایی های ذهنی خود را در فعالیت های پیچیده ای مانند
بازی شطرنج ،تعریف کردن جک و برنامه ریزی کامپیوتر دست کم می
گیرند.
بسیاری از افراد به خصوص آن هایی که ناتوانی های جسمی و حرکتی
دارند ،دچار دیدگاه نادرستی در زمینه توانایی های خود هستند .برخی به
طور بدبینانه ای از انجام همه فعالیت ها دست می کشند خود را دست کم
می گیرند و نمی توانند به توانایی های خود اعتماد کنند و برخی دیگر به
صورت خوشبینانه در آسمان ها سیر می کنند ،خود را بیش از حد دست
باال می گیرند و انتظار دارند کارهایی انجام دهند که شاید از عهده آن ها
خارج باشد .در نهایت مسیری که این دوگروه طی می کنند به سرخوردگی
و شکست می انجامد .حفظ دیدگاهی منطقی برای این افراد بسیار مهم و
حیاتی است .آن ها شاید نتوانند بسیاری از کارها را به دلیل معلولیت خود
انجام دهند ولی معلولیت نمی تواند دلیلی باشد بر اینکه آن ها به طور کلی
ناتوان از انجام کارهای گوناگون هستند .دانشمندان بسیاری به بررسی این
مسئله پرداخته اند و تحقیقات زیادی انجام داده اند که در ادامه به بررسی
آن ها می پردازیم:
فیلسوف بریتانیایی «برتراند راسل» عقیده داشت که افراد ناشایست و بی
کفایت از ناتوانی خود بی اطالع هستند ،به این دلیل که از اشتباهات خود
تجربه ای به دست نمی آورند وبه طور کلی متوجه نمی شوند که کار
اشتباهی انجام داده اند .او اعتقاد داشت تنها روش مناسب برای آگاهی
دادن به این افراد روش مستقیم است .یعنی
باید با زبانی ساده به آن ها گفت که برای
انجام کارها فاقد صالحیت هستند.
متاسفانه چنین افرادی در طول
سالیان کاری خود با این برخورد
آشنایی دارند و از افراد بسیاری
شنیده اند که شایستگی و صالحیت
انجام مسئولیت ها را ندارند ولی حاضر
نیستند این مسئله را بپذیرند و با اراده
خود از کار کناره گیری کنند .روانشناسی
به نام «کروگر» در سال  1999به این نتیجه
رسید که مردم معموال توانایی های خود را در
فعالیت های پیچیده ای مانند بازی شطرنج ،تعریف
کردن جک و برنامه ریزی کامپیوتر ،دست کم می
گیرند و در مقابل تصور می کنند که در فعالیت های
ساده ای مانند استفاده از موس کامپیوتر ،رانندگی
و دوچرخه سواری ،توانایی های خارق العاده ای
دارند و خود را در این زمینه بیشتر از آنچه
هستند می پندارند.
در مقابل افراد دیگری وجود دارند که
به توانایی های خود اعتماد ندارند
آنها وقتی در انجام فعالیتی بسیار
خوب عمل کنند سعی می
کنند این طور وانمود کنند
که دیگران هم می توانند
به خوبی آن ها و حتی
بهتر از آن ها در این کار
موفق شوند.

بنابراین وقتی با یک وظیفه دشوار روبه رو می شوند توانایی های خود را
دست کم گرفته و تمایل دارند که این وظیفه را به دیگران بسپارند.
بر اساس تحقیقات دونا مور ( )2007در دانشگاه آیوا :دانشجویان اعتقاد
داشتند که تنها می توانند به  6درصد از سواالتی که در مسابقات اطالعات
عمومی مطرح می شود پاسخ دهند.
در حالی که آن ها در این مسابقه به  70درصد از سواالت پاسخ صحیح
دادند ،ارزیابی این دانشجویان به طور قابل توجهی عجیب بود ،زیرا ممکن
است سواالت مطرح شده در این مسابقات ساده یا سخت باشند و نگاه واقع
بینانه می گوید که شرکت کنندگان می توانند به  50درصد از سواالت
پاسخ صحیح دهند.
وقتی مردم خود را با هم گروهی شان مقایسه می کنند ،توانایی های خود را
ناکافی می پندارند .به عبارت دیگر فراموش می کنند که دیگران نیز ضعف
ها و توانایی های مخصوص به خود را دارند .به عنوان مثال افراد سالمند
اعتقاد دارند که نسبت به افراد هم سن و سال خود شکسته تر و پیر تر شده
اند و افراد معلول معموال ناتوانی های خود را بزرگتر از آن چه هست می
پندارند و در مقابل افراد سالم احساس ضعف بیشتری می کنند.
آنها در مقایسه خود با افرادی که معلولیت های مشابه دارند و موفق تر از
آنها عمل می کنند معموال دیدگاهی محافظه کارانه در پیش می گیرند و
شرایط زندگی آن ها را بهتر ارزیابی می کنند.
نتیجه ای که از این بحث حاصل می شود ساده است :گاهی
اوقات ما خود را خیلی دست کم می گیریم
مخصوصا زمانی که با فعالیت های سخت و
پیچیده روبرو می شویم و یا هنگامی که
الزم است از توانایی های منحصر به
فرد خود استفاده کنیم .در نهایت
به این نتیجه می رسیم که ما
معموال بهتر از آنچه فکر می کنیم
عمل می کنیم.

ازآنچهفکـــر
میکنیدهستید
ترجمه  :نفیسه قدوسی

علمــی

یک پوشش محافظتی و حرکتی به نام « بیونیکز» که برای معلوالن حرکتی
ساخته شد ،امسال بازار را تسخیر می کند.
در انباری بزرگی که بیشتر شبیه ادغام گاراژ یک آدم دیوانه با یک باشگاه
صخره نوردی به نظر می رسد ،یک جفت پای مکانیکی با طناب از سقف آویزان
است .این پاها ،با حرکت سریع و آرام چهار موتور که هرکدام روی یکی از ران
ها و زانوها وصل شده اند ،به نوبت و یک به یک قدم برمی دارند.
بیونیکز یک ابزار حرکتی و یک پوشش محافظ بیرونی است و صدها هزار قدم
طول کشیده تا سازندگانش ثابت کنند این وسیله اسباب بازی نیست بلکه یک
وسیله درمانی است :ابزاری که می تواند زندگی افرادی را دگرگون کند که به
گمانشان هرگز دوباره نمی توانند از روی ویلچر بلند شوند.
انبار برکلی در کالیفرنیا ،خانه اگزوبیوتیک است (که پیش از این به نام بیونیک
های برکلی معروف بود) .این کمپانی ،کمپانی جوانی است که می خواهد
به صحنه جهانی قدم بگذارد و اوایل امسال شروع به فروش ابزارهای
خود خواهد کرد تا کلینیک های درمانی اروپایی و امریکایی را
تجهیز و نوسازی کند و بگذارد بیماران ضایعات نخاعی آن را زیر
نظر پزشکان مراقبشان تمرین کنند.
این کمپانی قصد دارد تا اواسط سال  2012مدلی
برای درمان های فیزیکی در منزل نیز داشته باشد.
«تامارا منا» یکی از مصرف کنندگان این وسیله
که در سال  2005فلج شده با شادی پوشش
محافظ خود را می پوشد و از قابلیت هایش می
گوید« :وقتی از اگزو استفاده می کنید ،ابتدا
باید با کمربند ،خود را به یک روبات پیچیده
ببندید .وزن  20کیلویی این روبات روی پاها و
زیرپایی های اسکلتی منتقل می شود و مسئول
محاسباتی است که برای برداشتن هر گام الزم
است .کار شما این است که تعادل باالتنه تان
را حفظ کنید و وقتی عصای حرکتی را سمت
راست می گذارید وزنتان را هم به همان سو
منتقل کنید .بعد درمانگر شما با استفاده از یک
دستگاه کنترل از راه دور ،سیگنالی برای پای
چپ می فرستد تا قدمی به جلو بردارد .در مدل
جدیدتر ،عصاهای حرکتی ،حسگرهای حرکتی
ای دارند که با پاها ارتباط برقرار می کنند و به
مصرف کننده اجازه می دهند تا کنترل کامل
را به دست بگیرد».
«ایتور بندر» سرپرست گروه می گوید:
«ایده اولیه ما اسکلت و پوشش خارجی
بود بعد اعصاب را به شکل سنسورها و
موتورهایی که جای ماهیچه های شما
هستند و نیز کامپیوترهایی که جای
مغز شما حساب می شوند ،به آن
اضافه کردیم».
این کمپانی در سال  2005و با
دستگاه اگزوهیکر شروع به بسط
و گسترش کار خود
کرد«:اگزوهیکر یک پوشش
حرکتی خارجی است که به

مردم سالم اجازه می داد  90کیلو بار را با حداقل زور و نیرو جابجا کنند.
مهندسان کمپانی ابتدا گفتند انرژی الزم برای حرکت دادن چنین پوشش
خارجی دست کم  5کیلووات است که معنایش استفاده از باتری ها و موتورهای
حجیم بود .اما موفقیت اصلی آنها رسیدن به سیستم تقسیم وزنی بود که قدرت
مورد نیاز دستگاه را بین سه درجه تقسیم و از نو توزیع می کند .یک سیستم
جابجایی جدید که تحت لیسانس بازرگانی الکهد مارتین قرار دارد و در سال
 2009برای مقاصد توسعه نظامی طراحی شد همراه مهندسان اگزوبیونیکز
دست به کار جستجو و یافتن مسیر جدیدی شدند .آنها فهیمدند که از فروش
وسایل و ابزارهای انرژی محورشان مبلغی اضافی برایشان باقی می ماند که می
توانند روی پروژه حرکت دادن پاهای مصرف کنندگان خرجش کنند و از همان
موقع بود که ناتوانان حرکتی به مشتریان اصلی کمپانی تبدیل شدند».
چند کمپانی دیگر در نقاط مختلف جهان نیز پوشش های خارجی ای برای کم
توانان تولید کرده اند .اما هجوم گسترده اگزو بیوتیکز به بازار سال  ،2012می
تواند به آن جایگاه فروش برتری ببخشد 10 .کلینیک توانیابی برتر آمریکا
پیشاپیش قرارداد خرید نخستین بسته های تولیدی خود را امضا کرده اند.
یکی از نخستین مجموعه از این ابزارها تحویل بیمارستان مونت سینای در
نیویورک خواهد شد :جایی که « کریستیان تی.راگنارسون» مدیرعامل
بخش درمانی توان یابی 40 ،سال است که مشغول درمان بیماران
نخاعی است اولویت های بیماران او هیچ گاه تغییر نکرده اند .به گفته
خودش «نخستین چیزی که بیماران می خواهند بدانند این است
که دوباره چه زمانی راه می روند و همیشه من به عنوان پزشک
معالجشان ،طرف سوالشان هستم.
او در تمام این اخبار جدیدترین اختراعات و ابداعات را در
اختیار بیمارانش قرار داده است :از جامه های سنگین پرشده
از هوا گرفته تا ابزارهایی که به شکل الکتریکی ماهیچه ها را
تحریک می کنند ،اما ثابت شده که کاربرد این تمهیدات
برای بیماران سخت است.
اومی گوید« :همیشه بیمارانم تنها با برداشتن چند
گام خسته می شوند».
به نظر« رانگارسون» این وسیله می تواند در جایی که
دیگران شکست خوردند ،موفق ظاهر شود؛ چرا که
این ابزار قدرتی ،کارهای زیادی برای انجام حرکات
کند در بیماران انجام می دهد .او می گوید« :من
واقعا خوشبین هستم که این ابزار جواب بدهد.
به نظرم بیمارانم خواهند توانست بلند شوند
و چند قدمی بردارند و با نفر جلویی رودرو
شوند!»
ترجمه :شیوا مقانلو

.

خداحافظویلچر؛سالمپوششمحافظ

تواضع بيجا ،آخرين حد تکبر است .البروير

مهندسی پزشکــی و علـــم روز
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روح انساني ،واقع ٌا تسخير ناپذير است .آنتوني رابينز

مهندسی پزشکی و علــم روز

.

تولیداعضـاییدکیبــــدن؛
ساختکبدوکـرهچشـــــم
باسلولهـــایبنیـــــادی

علمــی
به گزارش خبرگزاری مهر ،دانشمندان ژاپنی می
گویند کبد اولیه انسانی و همچنین مراحل مقدماتی
کره چشم انسان را در آزمایشگاه با استفاده از سلول
های بنیادی ساخته اند.
به گفته این پژوهشگران این پیشرفت علمی می
تواند آغازی برای تولید اعضای یدکی بدن انسان در
آینده باشد.
در دانشگاه شهر یوکوهاما ،گروهی از محققان به
سرپرستی «تامانوری ناکه به» استاد زیست شناس
سلول های بنیادی فقط با استفاده از سه نوع سلول،
موفق به رشد یک کبد کوچک انسانی در مراحل
اولیه شدند.
محققان این پروژه می گویند نتایج این مطالعات
پس از یک سال تحقیق و انجام صدها آزمایش به
دست آمده است .نتایج این تحقیقات درنشریه نیچر
منتشر شده است.
این تیم نخست سلول های پوستی انسان موسوم
به سلول های بنیادی القایی را بر روی ظروف
رشد ویژه ای در یک حمام شیمیایی خاص قرار
دادند .پس از  9روز ،این سلول ها به سلول های
هپاتوسیت یا همان سلول های کبدی تبدیل شدند.
در این مرحله محققان ،سلول های به دست آمده
از بند ناف دارای توانایی تبدیل شدن به رگ های
خونی و همچنین سلول های به دست آمده از مغز
استخوان که می توانند به استخوان ،مفصل یا چربی
58
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متمایز شوند را به ظرف اضافه کردند.
دو روز بعد سلول هایی که خود به خود سازمان
یافته بودند ،یک جوانه کبدی سه بعدی با اندازه
پنج میلی متر شکل دادند که عملکردهای کبد
ابتدایی را دارد.
زمانی که محققان این جوانه کبدی را به بدن موش
وارد کردند مشاهده کردند رگ های خونی این عضو
کوچک به درستی کار می کند و به طور موفقی
مانند کبد واقعی انسان ،برخی داروها را سوخت و
ساز می کنند .این در حالی است که کبد موش
معموال قادر به سوخت و ساز چنین موادی نیست.
«تا که به» افزود « :نسخه بسیار پیشرفته تر این
کبد می تواند در نهایت برای جایگزینی بلند مدت
این عضو در بدن انسان و همچنین به عنوان گرافت
کوتاه مدت برای بیمارانی که کبدشان دچار آسیب
دیدگی شده است استفاده شود .درحالی که گروه
دیگری از محققان ژاپنی با استفاده از سلول های
بنیادی به پیشرفت علمی دیگری دست یافتند».
«یوشی کی ساسای» و همکارانش در مرکز
تحقیقات زیستی  RIKENدر شهر کوبه معتقدند
با سلول های بنیادی القایی انسان موسوم به سلول
های زمینه ساز شبکیه موفق به تولید جزء اصلی
چشم انسان یا همان کره چشم شده اند.
آنها در این طرح در یک ظرف مخصوص سلول ها
را به گونه ای قرار دادند که به طور خود به خود

برآمده شده و حالت حباب مانندی موسوم به کیسه
چشمی به خود گرفتند .این سلول ها بر روی خود
به گونه ای چین می خورند که یک کیسه نیم میلی
متری شکل دهند .سلول های شبکیه بر روی این
کیسه که همان کره چشم است قرار می گیرند.
نکته جالب اینجاست که این فرایند بدون هیچگونه
دخالت خارجی محققان به درستی روی می دهد.
«اوستین اسمیت» مدیر مرکز تحقیقات سلول
های بنیادی در دانشگاه کمبریج می گوید « :در
حقیقت دانشمندان کامال نمی دانستند چگونه کره
چشم ایجاد می شود تا اینکه ساسای و تیمش در
مطالعات آزمایشگاهی خود این روند را مشاهده
کردند .این پیشرفت امید بخش احیای بینایی در
انسان هایی است که دید خود را از دست داده اند.
ماسایو تاکاهاشی چشم پزشک تیم ساسای در حال
حاضر ،انتقال صفحات شبکیه تولید شده از کره
چشم آزمایشگاهی به چشم موش های نابینا را آغاز
کرده است .آنها امیدوارند بتوانند دید این موش ها
را احیا کنند .وی قصد دارد همین آزمایش را تا
پایان سال جاری بر روی میمون ها انجام دهد».
نتایج هر دوی این تحقیقات در نشست ساالنه
انجمن تحقیقات سلول های بنیادی در یوکوهاما
ارائه شده است.

بايد از بدي کردن بيشتر بترسيم تا بدي ديدن .ابوالعال

مهندســی پزشکـــیو علـــم روز

ترجمه :سمیه جعفری

عصایهوشمندباقابلیـتکمک
بهبرخاستنمعـلوالنساختهشد
پژوهشگران یکی از شرکت های دانش بنیان استان خوزستان
موفق به طراحی و ساخت چوب زیر بغل هوشمند مجهز به سیلندر
هیدرولیکی شدند.
«بهروز شهرخی» مدیر عامل شرکت سازنده این محصول و مجری
طرح در گفتوگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجویان ایران
(ایسنا) اظهار کرد «:این چوب زیر بغل هوشمند مجهز به یک سیلندر
هیدرولیکیاست که یکی از اجزای یک مدار هیدرولیکی است .در این
مدار روغن تحت فشار به سیلندر وارد شده و یک حرکت خطی را در
پیستون چوب زیر بغل سبب میشود».
وی با بیان اینکه چوب زیر بغل هوشمند از یک تغذیه کننده شارژی
بهره میبرد تصریح کرد «:این چوب زیر بغل هوشمند قادر است به
فرد معلول کمک کند که از جای خود بلند شده و بایستد».
شهرخی با اشاره به قابلیت تنظیم و افزایش ارتفاع چوب زیر بغل
هوشمند گفت «:این عصا از ترکیبات آلومینیوم ساخته شده تا ضمن
سبک بودن از مقاومت خوبی نیز برخوردار باشد .این عصا در راستای
توانبخشی حرفه ای معلوالن طراحی و ساخته شده است و توانسته با
فناوریهای جدید به کار رفته به عنوان ابزاری کمکی برای معلوالن
معرفی شود».
وی با بیان اینکه این عصا و چوب زیر بغل هوشمند فاقد هرگونه
مشابه داخلی و خارجی است خاطرنشان کرد «:با این عصا معلوالن
برای نشستن و برخاستن نیازی به کمک سایرین نداشته و به راحتی
میتوانند از این عصا استفاده کنند که اتفاقا کم حجم تر از عصاهای
معمولی هم هست».
شهرخی تصریح کرد «:این دستگاه در داخل کشور ثبت اختراع شده
و برای یافتن بازار در کشورهای منطقه به دنبال ثبت اختراع این
طرح در خارج کشور هستیم».

علمــی

«دین بورکین» دانشیار داروشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه نوادا ،مشغول
کار روی روش جدیدی برای درمان ضعف عضالنی است .مقاله وی و همکارانش
در ساینس ترنس لیشنال مدسن چاپ شد که در آن قابلیت نوعی پروتئین در
درمان ضعف عضالنی دوشن بررسی شده است.
«بورکین» می گوید « :این یک مقاله مهم است که در آن اثر این پروتئین
(ام جی  )53را به عنوان گزینه درمانی به اختصار بیان کرده ایم و تعداد رو به
رشد درمان های پروتئینی جدید برای ضعف های عضالنی که در آزمایشگاه
ما ارائه شد را شرح داده ایم».
در مقاله «نوارچسب مولکولی برای عضله بیمار» وضعیت فعلی پیشرفت های
درمانی در زمینه پژوهشی ضعف عضالنی بررسی شده است .این روش های
درمانی گام های مهمی به حساب می آیند و امید بزرگی در درمان ضعف
عضالنی ایجاد میکند.
رهیافت های درمان ضعف عضالنی دوشن عبارت است از :درمان با جایگزینی
ژن و ترمیم ژن و انتقال سلول میوبالست.
در پژوهشی که محققان روی پروتئین انجام دادند دریافتند که موش های
فاقد پروتئین ام.جی ،53.ضعف عضالنی پیش رونده ایجاد شد و پس از ورزش
یا آسیب ،عضالت به صورت ناقص ترمیم شدند؛ همچنین پی بردند که این
پروتئین برای جلوگیری از آسیب به عضله طبیعی ،ترمیم سریع غشا را
تسهیل می کند.
بر اساس این پژوهش ،احتماال این روش همراه با دیگر پروتئین درمانی ها
مانند درمان با المینین ـ  ،111برای دوشن و دیگر انواع ضعف های عضالنی
نیز قابل استفاده باشد.
پژوهش روی المینین ـ 111که پروتئینی است که به صورت طبیعی وجود
دارد ،نشان داد که جریان خون موش ها به سرعت این پروتئین را جذب می
کند و از آسیب عضله جلوگیری می کند؛ این یافته مهمی برای دوشن که
متداول ترین نوع ضعف عضالنی است ،محسوب می شود.

.

بازبینیپژوهشگرانازروشهای
درمانضعــفعضــــالنی
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خمشگین مشو که خشم مایه فساد است  .امام علی (ع)

معلوالن و اختراعات

ریموندریکرزویل

مخترعدستگاهمتنخوان

«ریموند ری کرزویل» یک نویسنده ،مخترع و آینده نگر آمریکایی است .عالوه بر این
در زمینه فناوری تشخیص کاراکتر چشمی ،ترکیب متن با گفتار ،فناوری تشخیص
گفتار ،و لوازم برقی صفحه کلید فعال است.
وی نویسنده چندین کتاب در مورد سالمت ،هوش مصنوعی ،شگفتی فناوری و آینده
نگری است و به دلیل تالش هایش برای پیش بینی آینده درباره پیشرفت فناوری و
عالقه اش به مفهوم شگفتی فناوری و نمونه هایی از فناوری های افزایش عمر ،همواره
از «کرزویل» به عنوان کسی که هواخواه آینده نگری و جنبش های بشردوستانه است،
یاد می شود .دانشمندان و اندیشمندان «ری کرزویل» را پیشگام در عرصه دخالت
انسان و رایانه می دانند.
وی مخترع اسکنر مسطح ،متن خوان «کرزویل» و نرم افزار شناسایی کاراکتر چشمی
اولین نرم افزار تشخیص گفتار با حروف بزرگ – و تحلیل گر موسیقی «کرزویل»است که به تازگی وارد بازار شده است.
«ری کرزویل» پیشگام در فناوری های الگوشناسی ،جامعه ما را با اختراعاتی آشنا کرده
است که کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت را بهبود می بخشد ،وی توانسته با ادغام

علمــی
«ریکرزویل»برایاختراعمتنخوان،ازمردنابیناییالهامگرفتکهدرهواپیماکنارشنشستهبود
وبهاوگفتکهنیازبهچیزیداردکهبتواندهرنوعمتنیرابرایشبخواند».
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این فناوری با هنر ،اولین وسیله متن خوان را برای
نابینایان اختراع کند و در سال  2001برنده جایزه
 500هزار دالری شود.
در اوایل دهه  ،1970ابزار تشخیص کاراکتر چشمی
فقط با یک نوع تایپ کار می کرد.
«ری کرزویل» برای اختراع متن خوان ،از مرد نابینایی
الهام گرفت که در هواپیما کنارش نشسته بود و به او
گفت که نیاز به چیزی دارد که بتواند هر نوع متنی
را برایش بخواند .وی برای اختراعش ،اسکنر مسطح و
یک برنامه تشخیص کاراکترچشمی متن به گفتار را
توسعه داد تا تشخیص کاراکتر را بهبود بخشد.
سایر اختراعات «ری کرزویل» که جزو اولین اختراعات
هستند عبارت است از اولین ادغام کننده موسیقی که
اصوات ابزار ارکستری را دوباره ایجاد می کند و اولین
سیستم تشخیص گفتار بود که وارد بازار شد.
«ری کرزویل» بومی اهل «کویینز» در نیویورک
آمریکا ،از سن پنج سالگی تبدیل به یک مخترع شد.
هنگامی که  15سال داشت ،رایانه اش را برای ساختن
ملودی های اصلی برنامه ریزی کرد.
در سال  ،1974محصوالت رایانه ای «کرزویل» را بنا
کرد و اولین فناوری تشخیص کاراکتر چشمی ویژه
«هر فونتی» را خلق کرد که موجب می شد رایانه هر
متن تایپ یا چاپ شده را بدون توجه به نوع تایپ و
کیفیت پرینت بخواند .وی با استفاده از این فناوری در
سال  ،1976متن خوان را توسعه داد که اولین وسیله
ای بود که متن های تایپ و چاپ شده را با صدای
بلند می خواند.
اولین پروژه اصلی «کرزویل» در ادغام تفریح با
فناوری ،سیستم های موسیقی اش بود .اولین ابزار
برقی موسیقی برای محاسبه اصوات پیچیده یک
پیانوی بزرگ و سایر ابزار موسیقی بود که از ابداعات
او محسوب می شود.
«ری کرزویل» در سال  1995شروع به فعالیت های
تحقیق و توسعه در زمینه فناوری کرد وفناوری های
الگوشناسی ،هوش مصنوعی و حیطه های مربوطه را
از طریق چندین شرکت ،تولید و وارد بازار کرد.
وی فارغ تحصیل رشته ادبیات و علوم رایانه است.
همچنین دارای  11دکترای افتخاری در رشته های
علوم ،مهندسی ،موسیقی و آثار ادبی تهذیبی است؛
همچنین ،جوایز بی شماری از جمله مدال فناوری
کشوری و جایزه کارآفرین برتررا از کاخ سفید
دریافت کرده است .وی درباره آینده هوش مصنوعی
و محاسباتی پیش بینی کرده و نویسنده عصر دستگاه
های هوشمند و عصر دستگاه های الهام بخش است.
«ری کرزویل» عضو هیات مشاوره علوم نظامی در
همایش فناوری نانو تایید کرده است که این فناوری
مشکالت جهانی نظیر فقر ،بیماری و تغییرات آب و
هوایی را تا حدی حل خواهد کرد.
وی معتقد است این فناوری ،خبر از وقوع یک
یخیندان بزرگ می دهد .با این که در رسانه ها از
خطرات بالقوه فناوری نانو خبر می دهند ،اما در
حقیقت ،وی اصرار دارد که نباید این پیشرفت متوقف
شود و فواید آن بسیار بیشتر از خطرات بالقوه اش
است و توصیه دارد که با قوانین درست باید پیشرفت
با امنیت و به سرعت صورت گیرد.
ترجمه :معصومه آمـِدی

معلوالن و اختراعات

.

ساختدستگاهکمکراهنماینابینایان
باقابلیتتشخیـــصاسکناسدرکشور

بر این باورم که نخستین نشان انسانهای بزرگ ،حقیقتا فروتنی است  .جان راسکین

علمــی

«ابراهیم خوانینزاده» طراح دستگاه کمک راهنمای
نابینایان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا گفت« :کمک
راهنمای نابینایان با قابلیت تشخیص اسکناس
میتواند پولهای رایج را برای نابینایان تشخیص دهد
و مقدار پول را برای آنها به صورت گویا اعالم کند؛ با
این دستگاه فرد نابینا همیشه از مقدار پول همراه خود
مطلع خواهد بود».
نابینایان برای انجام کارهای روزمره اعم از کار با
دستگاههای خودپرداز و کنترل وسایل الکترونیکی
مشکالت زیادی دارند که در این دستگاه سعی شده
است تمامی این مشکالت از بین رفته و همچنین
کاربر نابینا و معلول به راحتی بتواند با دستگاه ارتباط
برقرار کرده و چگونگی کار با آن را سریع فرا گیرد.
در این دستگاه از ماتریس بندهای انگشتان دست
استفاده شده که در تمامی انسانها یکسان است.این
دستگاه با استفاده از سنسور تعبیه شده بر انگشت
شست و با توجه به برخورد آن به بندهای انگشتان
دست یک فرمان را برای نابینا انجام میدهد.
با این سیستم میتوان کنترل تمامی وسایل
الکترونیکی را به راحتی با بندهای انگشتان دست
انجام داد و به صورت شنیداری از وضعیت دستگاهها
مطلع شد.
در زمان روشن شدن ،این سیستم شروع به جستجو
میکند و دستگاههایی را که قادر به کنترل آنهاست،
پیدا کرده و به نابینا و معلول اطالع میدهد که میتواند
چه دستگاههایی را کنترل کند.برای ساخت این
سیستم روشهای مختلفی تست شد که مطمئنترین
و ارزانترین روش استفاده از دستکشی بود که فرد
نابینا یا معلول با استفاده از آن بتواند تمامی کارهای
خود را به راحتی انجام دهد.
ایده این اختراع زمانی مطرح شد که در قطار یک
فرد نابینا را دیدم که برای تفکیک پولها از یکدیگر با
ابتکار خود ،اسکناس هزار تومانی را به شکل مربع و
دوهزارتومانی را به شکل مثلث تا زده بود.
با دقیق شدن بر روی اسکناسها در ابتدا متوجه سایز
متفاوت بر اساس ارزش ریالی آنها شدم ،در ادامه با
توجه به این که رنگ پولها نیز با هم متفاوت است،
دستگاه مورد نظر خود را بر اساس این دو ویژگی
طراحی کردم ،مدار طراحی شده در مورد اسکناسهای
نو و تا نخورده خوب کار میکرد.این در حالی بود که
یک فرد نابینا با همه نوع پول سر وکار دارد ،چون
پولها هم مچاله میشوند و هم بعد از مدتی رنگ آنها
بنا به دالیل متفاوت دستخوش تغییر میشود.
دانشجوی مهندسی الکترونیک دانشگاه آزاد اسالمی
واحد یزد افزود« :در این مرحله یک مدار با هشت
سنسور طراحی شد که از هشت نقطه رنگ اسکناسها
را مورد بررسی قرار داده و مبلغ آنها را به طور دقیق
تشخیص میداد ،اما زمانی که یک قسمت از اسکناس
توسط هر عاملی تغییر رنگ داده باشد ،مدار مورد نظر
از دقت کافی برخودار نخواهد بود».
خوانینزاده خاطرنشان کرد« :در مرحله بعد رفع
مشکل مربوط به سایز پول در مورد اسکناسهای
مچاله یا پاره شده مد نظر بود؛ در این مورد جعبهای
طراحی شد که بر اساس آن ،اسکناس از هر سمت

که وارد این جعبه میشد ،توسط سنسور مورد نظر گوشههای پول بررسی میشد؛ به
این ترتیب مدار طراحی شده بسیاری از اسکناسها را بدون خطا تشخیص میداد».
خوانینزاده اضافه کرد« :در این مرحله نیز برای تشخیص پولهای چسب خورده باید
راه حلی ارائه میشد ،برای رفع این مشکل نیز از دوربینی استفاده شد ،به این ترتیب
تصویر مشاهده شده توسط دوربین با مبلغ اسکناسهایی که قبال برای سیستم تعریف
شده بود ،مقایسه و مقدار پول مشخص میشد و به سیستم صدا دستور پخش مقدار
پول داده میشد».
وی با بیان این که ساخت این دستگاه دو سال به طول انجامیده است گفت«:به دلیل
انجام آزمایشهای مکرر بر روی دستگاه تا زمان رسیدن به نتیجه مطلوب ،ساخت این
دستگاه در حدود  800هزار تومان هزینه در بر داشت».
خوانینزاده تصریح کرد« :به دلیل نبود حامی مالی نتوانستهام این دستگاه را به بازار
عرضه کنم».
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چه شکاف عظيمي بين شناختن خدا و محبت نسبت به او وجود دارد .پاسکال

.

پیشینهصندلـیچرخدار

فناوری هایـــی نه چنـدان دور

علمــی

صندلی چرخدار وسیله ای ضروری برای برخی از افراد است و قابلیت
تحرک را برای کسانی که قادر به حرکت نیستند فراهم می کند.
استفاده از این وسیله برای برخی از مردم مانند کسانی که دوره نقاهت
بعد از عمل جراحی یا آسیب دیدگی را سپری می کنند ،موقتی است.
آنها به یک چیز ساده نیاز دارند که فقط آنها راجابجا کند تا زمانی که
زخم التیام یابد.
اما برای افرادی که در درازمدت ،نیاز به صندلی چرخدار دارند ،یک
مدل ساده کافی نیست .انواع مختلفی از صندلی چرخدار وجود دارد
و دانستن این مطلب که کدام یک برای یک بیمار یا معلول مناسب
است ،بسیارحیاتی است.

ترجمه :سیده فرزانه گلستانی

اولین سابقه استفاده از صندلی
چرخدار به قرن  6میالدی برمی
گردد .بر روی یک تخته سنگ در
چین ،تصویری از یک فرد بر روی یک
دستگاه مانند صندلی چرخدار حک
شده است .سوابق دیگری از استفاده
از این وسیله در اروپا در اوایل قرن
 15میالدی وجود دارد.
صندلی های چرخدار اولیه برای افراد
ثروتمند ساخته می شد .زیرا آنها
تنها کسانی بودند که می توانستند از
عهده هزینه آن برآیند و خانه های
آنها فضای کافی برای حرکت ویلچر
داشت .در آن زمان ،هیچ خیابان
آسفالت شده ای وجود نداشت و خانه
ها به طور متوسط ،یک یا دو اتاق
کوچک داشتند و فضای کافی برای
حرکت ویلچر وجود نداشت.
قرن ها گذشت تا صندلی چرخدار
کم کم پیشرفت کرد .مدل هایی از
صندلی چرخدار ساخته شد که فرد
می توانست به تنهایی بدون کمک
دیگران آن را حرکت دهد .به طوری
که ما می دانیم اولین صندلی چرخدار
در سال  1655توسط یک ساعت ساز
 22ساله معلول ساخته شد.
صندلی چرخدار موتوری در سال
 1916تولید شد و در سال 1933
اولین صندلی چرخدار تاشو ساخته
شد .سال  1970زمانی است که

صندلی چرخدار مشابه چیزی که
امروز می شناسیم از جنس آلومینیم
با وزن کمتر و قابل تنظیم ساخته شد.
صندلی چرخدار برقی برای کسانی
که قادر به استفاده از صندلی چرخدار
معمولی نیستند مناسب است .ویلچر
های الکتریکی ساده ای وجود دارد
که به سالمندان برای رفتن از جایی به
جای دیگر کمک می کند ،مدل های
پیچیده تر برای کسانی که مشکالت
حرکتی زیادی دارند مناسب است.
در حالی که تمرکز اصلی بر روی
قابلیت تحرک صندلی چرخدار است،
باید به راحتی فرد نیز توجه شود ،زیرا
یک شخص ساعت های بسیاری روی
این وسیله می نشیند ،بنابراین هدف
این است که این وسایل را برای فرد
لذت بخش بسازیم ،به همین دلیل
بیشترین راحتی و دوام را برای این
صندلی در نظر می گیرند.
با پیشرفت در ساخت صندلی
چرخدار ،تفریح و سرگرمی افراد نیز
در نظر گرفته شد و ویلچر ورزشی
ساخته شد که فوق العاده سبک و
سریع است.
صندلی های چرخدار راه درازی را طی
کرده اند ،پیشرفت های زیادی کرده
اند و این پیشرفت ها هنوز ادامه دارد
تا زندگی راحت تری را برای معلوالن
و سالمندان فراهم کنند.

دستگاهتحرکزمینی

دستگاه تحرک زمینی یک پروژه مشترک
بین المللی برای طراحی و ساخت دستگاه
تحرک برای افراد معلول است که مشکل
راه رفتن در داخل و خارج از خانه را دارند.
این پروژه توسط مرکز بین المللی
توانبخشی مبتنی بر جامعه دانشگاه
کینگستون انتاریو در کانادا و مؤسسه ملی
طراحی احمدآباد هند آغاز شد.
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دستگاه تحرک زمینی روشی مناسب
برای حرکت فرد معلول در داخل و
نزدیک خانه است .از آنجا که این
صندلی نزدیک به زمین و ارتفاع آن
کم است به فرد کمک می کند تا:
-1به طور مستقل از جایی به جای
دیگر حرکت کند.
-2انجام فعالیت در سطح زمین

(مانند ،غذا خوردن با خانواده ،جارو کشیدن ،انجام تکالیف
مدرسه ،مراقبت از بچه ها ،پخت و پز ،شستن ظرف ها)
-3حمل کاال (مانند ،حمل یک سطل آب یا بچه ها).
افرادی که در راه رفتن مشکل دارند؛ افرادی که پاهایشان
صدمه دیده (مانند فلج اطفال ،قطع عضو ،آسیب های طناب
نخاعی) افراد مبتال به مشکالت طوالنی مدت و یا کوتاه
مدت؛ کودکان ،بزرگساالن و سالمندان می توانند از این
وسیله استفاده کنند.
این وسیله در مکان هایی که فعالیت روی زمین و یا نزدیک
به آن انجام می شود؛ نواحی شهری یا روستایی؛ در خانه،
مدرسه ،یا در محل کار استفاده می شود.
فرد باید برای استفاده ازاین دستگاه بتواند بنشیند و از هر
دو دست یا بازوهایش استفاده کند و باید نکات زیر را یاد
بگیرد:
 -1قفل و یا باز کردن قفل ترمز (روشن کردن دکمه)
 -2نشستن روی آن
 -3حرکت به جلو ،توقف و یا کاهش سرعت ،حرکت به عقب
 -4چرخش و تغییر جهت
این دستگاه طراحی ساده ای دارد که به راحتی می توان آن
را متناسب با هر فردی تغییر داد.

فنـــاوری هایی
نه چنـــدان دور

علمــی

بریــسشوکدهنــدهزانــو

این وسیله ی ارتباطی ،متحرک و سرشار از عکس واقعا حرف می زند!
شامل برچسب های متحرک ،معنادار و ساده است که حرف می زنند .فقط یک
برچسب را بردارید و آن را روی دگمه قرار دهید و دگمه را فشار دهید تا پیام
ضبط شده ،حرف بزند .هر برچسب با یک کلمه یا عبارت برنامه ریزی شده که
شامل حروف مهم است و در صورت نیاز می توان روی برچسب های خالی ،پیام
هایی را ضبط نمود.
این وسیله بزرگ است؛ ابزار مفیدی برای آموزش کالسی ،نفوذ اولیه ،فعالیت
های درمانی گروهی ،فردی یا جمعی است.
«پراکس تالکر» را فردی آمریکایی به نام گلن دابز برای پسرش لوگان فراهم
کرد که مبتال به اختالالت اوتیسم بود .لوگان با استفاده از کارت های مصور و
متحرک ،کاربر خوب فناوری ساده بود ،اما پدرش به همراه دوستانش سیستمی
را برای وی طراحی کردند که «صدادار» بود .لوگان به سرعت آموخت که از
اسباب بازی دلخواهش درخواست کند و غذاهای خود را سفارش دهد و با
مادرش تلفنی حرف بزند.
تاکنون« ،پراکس تالکر» در آمریکا ،انگلیس و سایر کشورهای اروپایی شناخته
شده است .والدین ،معلمان ،درمانگرها و سایرین که بدون گفتار معمولی با
کودکان و بزرگساالن کار می کنند ،فواید بسیاری را در این وسیله مشاهده کرده
اند .می توان از آن برای فعالیت های فردی و گروهی یا افزایش سیستم های
ارتباط جمعی یا فردی استفاده کرد.
از ویژگی های این وسیله می توان به سختی و مقاوم بودنش در برابر آب و ضربه
اشاره کرد .دارای پنج دگمه در کنار هم ،و برچسب های رمزگزاری شده برای
شناسایی فرکانس رادیویی است .وقتی برچسب انتخابی روی یک دگمه قرار
گیرد و فشرده شود ،پیام ضبط شده حرف خواهد زد .صدا ،بسیار با کیفیت ،بلند
و رسا است و به هر زبان و صدایی حرف می زند .مجموعه ای از  80برچسب
با واژگان (حروف و عبارات) از قبل برنامه ریزی شده به زبان انگلیسی در این
وسیله وجود دارد .دگمه ی «حرف بزن» که به رنگ سبز است ،تمام پیام ها را
از چپ به راست می خواند .برچسب ها قابلیت این را دارند که پیامی را دوباره
رویشان ضبط کرد ،یا پاک کرد .باتری و میزان صدای وسیله نیز قابل تنظیم
است.
دارای یک میکروفون داخلی است .از چهار باتری استفاده می کند .با استفاده از
یو.اس.بی می توان اطالعات را از شبکه اینترنتی تبادل یا دانلود کرد.
این وسیله می تواند بیش از ده هزار کلمه را در خود جای دهد.
نصب «پراکس تالکر» بسیار ساده است .صفحه های پارچه ای ،برچسب های
زیادی را در خود نگه می دارند .می توان روی برچسب ها هر چیزی همچون
کلمه ،عبارت ،جمله یا صداها را به هر زبانی ضبط کرد .برچسب ها این امکان
را دارند که با تصاویر ،عالیم ،کلمات یا عالیم اشیا مشخص شوند .می توان از
مجموعه واژگان از قبل برنامه ریزی شده با آمادگی اندک بهره برد.
•نظریه های خالقانه
از دگمه ها برای شروع یک جمله مانند «کجا  » ...استفاده کنید تا شرکتت
کنندگان بتوانند سوال را کامل نمایند ،گزینه ها را می توان روی صفحه پارچه
ای قرار داد .باید شکلک مناسب را انتخاب کرد.
انتخاب کردن به این شکل است که با یا بدون یک آغاز کننده جمله ،مجموعه
ای از شکلک های مرتبط با انتخاب سریع ،بازی خالقانه ،یا آواز خواندن ارایه
می شود .برای نمونه ،شرکت کنندگان انتخاب هایشان را می کنند ،انتخاب شعر
بعدی یا حیوان که در «مک دونالد پیر در مزرعه» داشت.
نظر دادن به این شکل است که برچسب مرتبط با یک پرسش مانند «نظر شما
در مورد ایکس چیست؟» چیده می شود .پاسخ های موجود شامل برچسب
هایی مانند «من این را دوست دارم»« ،من آن را دوست ندارم»« ،این ترسناک
است» و  ...خواهد بود.
درخواست کردن شامل چیدن گزینه های مرتبط با یک فعالیت یا آواز خواندن
است.

.

پراکـــس تالکــر

وقتی در دیگران خوبی بجویید بهترین ها را خودتان خواهید یافت .مارتین بالش

ترجمه :معصومه آمـِدی

تــــــازه هــــای دنیــــای فناوری

دانشمندان برای کاهش نوسان
وسیله در هر سطحی از تعدیل
کننده های هیدرولیک استفاده
می کنند .گروهی از مهندسان
سازنده خودرو از همین فناوری
در بریس سبک وزن زانو بهره
بردند که قبال در زیردریایی
های آمریکایی آزمایش شده
است .ذکر این نکته خالی از
لطف نیست که زیردریایی ها
همواره زمانی صدمه می بینند
که قایق های سریع به شدت
با آنها برخورد کنند .از این رو
زانوی فرد باید انرژی ای برابر
با پرش از دیوار دو و نیم متری
را در هر دو ثانیه جذب کند.
این شوک گیر ،خمیدگی زانو
و قرارگیری مجدد پا را قبل از
ضربه بعدی کنترل می کند.
همچنین این وسیله برای ثابت
نگه داشتن زانوها پس از عمل
به کار می روند.
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