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سد مي کند. ديل کارنگي
شنونده را فا

سي هم گوينده و هم 
.چاپلو

ت
ش

دا
اد

ي

در یادداشت این شماره پيش از هر چيز نظر شما را به عکس زیر جلب می كنم 
. این آقا كه سوار بر ویلچر در پرواز است  " حسين آقای "خودمان است كه در 
سن 15 سالگی بر اثر سقوط از درخت دچار ضایعه نخاعی شده و االن 20 سالی 

هست كه با ویلچر خود رفاقت می كند .
اشتباه نکنيد ! این عکس با عکس روی جلد تفاوت دارد ! می گویيد نه ؟ چند 

ورق به عقب برگردید تا تفاوتهای این دو عکس را بهتر لمس كنيد.  
كاماًل مشخص است كه این عکس هم همان " حسين آقای " خودمان است 
كه خواهش ما را پذیرفت تا سوژه  عکس قدیمی وی را بازسازی كنيم . البته 

جوانتر و خوش تيپ تر!
عکس زیر مربوط به مهرماه سال 84 یعنی هفت سال قبل است و عکس روی 

جلد مربوط به شهریورماه امسال. 
مجله همان مجله است ، حسين آقا همان حسين آقاست ، مسجد همان مسجد 
است ، درب همان درب است ، پله همان پله است ، نرده همان نرده است و تفاوت 

سيد اكبـر حسينـی
عضو شورای سردبيری
sina.3563@yahoo.com هفــت ســـــال بعد ...

– منهای خوش  این دوعکس  عمده ی 
تيپی حسين آقا – عوض شدن آدمهایی 
است كه با نيت پاک و انساندوستانه خود 

به همنوع خود كمک می كنند.
سال   7 گذشت  از  پس  چرا  راستی 
وجه  همه  اين  دوعکس  اين  بين 

اشتراک وجود دارد ؟
 7 این  در  آقا  حسين  چهره  چرا  اینکه 
سال این قدر شکسته شده است ، خيلی 
كه  شرایطی  با  و  نيست  برانگيز  سوال 
معلوالن در كشور ما زندگی می كنند ، 

تقریباً همه پاسخ آن را می دانند.
اینکه چرا افراد كمک كننده عوض شده 
اند هم خيلی جای سوال نــدارد چرا كه 

ما در ایــران از این انسانهای
 بی ادعا كم نداریم .

اما ... 
سال   7 گذشت  از  پس  چرا  اینکه  اما 
 ) )عج  عصر  ولی  حضرت  مسجد  هنوز 
قزوین و هزاران مکان عمومی دیگر برای 
سازی  مناسب  معلوالن  و  سالمندان  تردد 
نشده است ، خيلی جای سوال دارد زیرا  
همان  معلوالن  از  حمایت  جامع  قانون 
قانون است ، رئيس جمهور همان رئيس 
مجلس  همان  مجلس   ، است  جمهور 

است و ...
قانون  تصویب  از  یکسال  فقط   84 سال 
جامع حمایت از حقوق معلوالن گذشته 
ماهنامه  این عکس در جلد  بود و چاپ 
آرزو  و  اميد  هزار  با  توانا  پيک  داخلی 
همان  چاپ  هم  امروز  و  پذیرفت  انجام 
سوژه در جلد ماهنامه سراسری باز هم با 

هزار اميد و آرزو انجام می پذیرد.
سوژه  اينبار  كه  است  اين  از  ترسم 
"حاج  سن  كهولت  زمان  در  عکس 
و چاپ شود  بازسازی   " آقا  حسين 
!البته اگر عمری باقی باشد و قيمت 
سرسام آور كاغذ امکان تداوم چاپ 

مجله را از ما سلب ننمايد !
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شماريد. افالطون
ش نکنيد و آن را ناچيز ن

ت را فرامو
.محب
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خروج ۱۰ درصد از مددجويان بهزيستی 
تا پايان سال

خبرگزاری فارس: رئيس سازمان بهزیستی كشور از خروج 10 
درصد از مددجویان تحت پوشش بهزیستی تا پایان سال جاری 

خبر داد.
بهزیستی  سازمان  رئيس  هاشمی  همایون  فارس،  گزارش  به 
بهزیستی  روند تحول آفرینی عملکردی سازمان   : كشور گفت 
كشور و همگرایی آن با الزامات برنامه ایی و تحولی ساختاری 
)چابک سازی سازمانی، فعاليت شبکه ایی، موثر سازی ساختاری 
بهزیستی در دوره جدید  اصلی سازمان  از سياست های   )... و 

فعاليتش است. 
وی تصریح كرد: توانمند سازی با فرایند كسب اختيار و قدرت 
و اثر گذاری در محيط همگرا بوده و ابعاد شناختی، انگيزشی، 
با آن است و در  ابعاد مرتبط  از مهمترین  ارتباطی و مهارتی 
و  تغيير  رشد،  ریسک پذیری،  معانی  به  توانمند سازی  واقع 

همچنين اعتماد به افراد و تحمل اشتباهات احتمالی است. 

تغيير رويکرد بهزيستي از حمايت به 
توانمندسازي مددجويان  

ریيس سازمان بهزیستي كشور گفت: بر اساس رسالت سازمان 
بر  توسعه مبني  پنجم  برنامه  تکليف  ویژه  به  بهزیستي كشور 
در  بهزیستي  مددجویان  درصد   10 حداقل  توانمندسازي 
در  عمومي  آگاه سازي  و  پيشگيري  توانمندسازي،  سال،  هر 
اولویت هاي این سازمان قرار گرفته است و در این راستا رویکرد 

بهزیستي از حمایتي به توانمندسازي تغيير مي كند.
ملي  همایش  حاشيه  در  هاشمي  همایون  ایسنا:  گزارش  به 
توانمندسازي، با اشاره به روند تحول آفریني عملکردي سازمان 
با  این روند در راستاي همگرایي  بهزیستي كشور اظهار كرد: 
ساختاري  تحوالت  جمله  از  و  شده  محقق  برنامه اي  اقدامات 
موثر  و  شبکه اي  فعاليت  سازماني،  سازي  چابک  به  مي توان 

سازي ساختاري اشاره كرد. 

تسهيل فرآيند توانمندسازی افراد 
معلول در كشور

بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون  فارس:  خبرگزاری 
كشور از سياست های سازمان بهزیستی جهت تسهيل فرآیند 

توانمندسازی افراد معلول خبر داد.
اظهار  توانمندسازی  كشوری  همایش  در  سخنگویی  یحيی 
حفظ  و  دستيابی  برای  معلول  افراد  توانمندسازی  داشت: 
و  اجتماعی  روانی،  كامل جسمانی،  توانایی  استقالل،  حداكثر 
شغلی و دخالت ون مشاركت كامل در تمام جنبه های زندگی 

است.
  سخنگویی تأكيد كرد: مجموعه سازمان بهزیستی در تالش 
ظرفيت های  از  استفاده  با  توانمندسازی  راستای  در  است 
موجود در وزارتخانه ها و سازمان ها اقداماتی را انجام دهد اما 
متأسفانه در برخی از مواقع وزارتخانه های مربوطه و همچنين 

سازمان های وابسته به این امر حضور چشمگيری ندارند. 
.

راه اندازی ترمينال ويژه معلوالن تا 
پايان مهر در پايتخت

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی از راه اندازی ترمينال ویژه 
معلوالن تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: با استفاده از خدمات 
حمل و نقل این مركز ، امکان حضور بيشتر معلوالن تهرانی در 

جامعه فراهم می شود. 
افزود:  مطلب  این  بيان  با  مهر  با  گفتگو  در  یحيی سخنگویی 
در  اقداماتی  داریم  قصد  شده  انجام  ریزیهای  برنامه  براساس 
جهت افزایش حضور معلوالن در جامعه انجام دهيم بطوریکه 
ویژه  های  پایانه  ایجاد  برای  بخش خصوصی  با  داد  قرار  عقد 
معلوالن از جمله این اقدامات است.معاون توانبخشی سازمان 
بهزیستی گفت: براساس قرارداد منعقد شده تا پایان مهرماه و 
به  ارائه خدمات  آماده  پایانه  این   ، ماه  آبان  اوایل  تا  درنهایت 
كمی  هزینه  معلوالن  ایم  كرده  البته سعی  كه  است  معلوالن 
بابت خدمات حمل و نقل پرداخت كنند تا مشکالت مربوط به 

ایاب و ذهاب آنان كاهش پيدا كند.

 رويای دانش آموزان معلول علی آبادی 
به اتوبوس زنجير شده است

دراز  و  دور  و  بزرگ  رویاهای  دوران  كودكی  مهر:  خبرگزاری 
است اما در این بين كودكانی هستند كه به دليل معلوليت و 
مشکالت ناشی از آن آرزوهایشان در حد تامين یک دستگاه 
اتوبوس برای سرویس مدرسه باقی مانده و به آن زنجير شده 

است. 
به گزارش خبرنگار مهر، 160 دانش آموز استثنایی شهرستان 
گوگالنی  شهيد  مدرسه  به  تحصيل  برای  كه  آبادكتول  علی 
مزرعه كتول علی آبادكتول می روند از داشتن سرویس ایاب 
و ذهاب محروم مانده اند و تهيه سرویس مدرسه برای دانش 

آموزان یک دغدغه شده است.
والدین این دانش آموزان نيز برای رفع مشکل تامين سرویس 
ایاب و ذهاب دانش آموزانشان به  مسئوالن آموزش و پرورش 
استان مراجعه و با نماینده شهرستان نيز نامه نگاری كرده اند 

ولی این پيگيری ها تاكنون نتيجه بخش نبوده است.

برطرف شدن مشکالت مددجويان 
ضايعه  نخاعی اولويت كاری است

مشکالت  شدن  برطرف  رفاه  وزیر  مشاور  فارس:  خبرگزاری 
مددجویان ضایعه نخاعی را اولویت كاری عنوان كرد.

بدون  فارس، محمود علی محمدی  كه  به گزارش خبرگزاری 
اطالع قبلی در منزل مددجویی كه در سانحه تصادف در سال 
85 دچار ضایعه نخاعی شده بود در  شهرستان رودبار، حضور 

یافت و با وی دیدار كرد.
مشاور وزیر رفاه در این دیدار برطرف شدن مشکالت مددجویان 
از  را  شده  مناسب سازی  مسکن  ساخت  مانند  نخاعی  ضایعه 
مناسب سازی  گفت:  و  كرد  عنوان  كاری  اولویت های  جمله 

سرویس های بهداشتی نيز از اولویت های دیگر كاری است.  
این  نيز در  اسالمی  اقتصادی مجلس شورای  عضو كميسيون 
ساخت  برای  بهزیستی  تومانی  ميليون  چند  مبلغ  به  دیدار 
منازل مسکونی مددجویان اشاره كرد و اظهار داشت: این مبلغ 
پاسخگوی نياز افراد نبوده و نياز است با توجه به شرایط افراد 

زیرپوشش به ميزان ریالی این مبلغ افزوده شود.

عليرغم تخصيص اعتبار 25 ميلياردی
اجرای طرح آفتاب در هاله ای از ابهام / 

امکان لغو مجدد طرح
ميليارد   25 اعتبار  تخصيص  وجود  با  فارس:  خبرگزاری 
چهره  به  چهره  "دیدارهای  آفتاب  طرح  اجرای  تومانی جهت 
با مددجویان" این طرح در حال حاضر متوقف شده و این در 
حالی است كه مسئوالن بهزیستی در اجرای آن تردید دارند و 

امکان لغو طرح وجود دارد.

سازمان بهزيستي درصدد قطع هزينه 
تحصيل معلوالن  

بهزیستي    ایران، گفت: سازمان  معلوالن  نداي  انجمن  ریيس   
همان 30 تا 40 درصدي هم كه براي هزینه تحصيل معلوالن 
یا  قطع  در صدد  مختلف  عناوین  به  اكنون  مي كرد،  پرداخت 

كاهش آن است.
هزینه  وضعيت  مورد  در  ایلنا  با  گفت و گو  در  محمودكاري 
این  بهزیستي  سازمان  گفت:  معلوالن،  دانشجویان  تحصيل 
هم  دانشگاه  این  و  مي اندازد  آزاد  دانشگاه  گردن  را  موضوع 

مي گوید معلوالن باید پول بدهند.
دانشگاه ها  مي گوید  بهزیستي  سازمان  كرد:  خاطرنشان  وي 
رایگان  براي  مي گویند  هم  دانشگاه ها  و  نمي كنند  همکاري 
حال  هر  به  و  نداریم  بودجه  معلوالن  تحصيل  هزینه  شدن 
هزینه هاي تحصيل معلوالن بين دانشگاه ها و سازمان بهزیستي 

بالتکليف مانده است.
وي با تاكيد بر اینکه هزینه هاي تحصيل معلوالن باید رایگان 
معلوالن  تحصيل  هيچ گاه  كه  است  درحالي  این  افزود:  باشد، 
رایگان نبوده است و این موضوع بستگي به نوع برخورد مددكار 
با دانشجویان معلول دارد به طوري كه با برخورد سليقه اي به 
یا 50 درصد  برخي دیگر 40  به  و  از آن ها 30 درصد  برخي 
هزینه تحصيل مي دادند. كاري با اشاره به اینکه تاكنون به هيچ 
دانشجوي معلولي تمام هزینه تحصيلش پرداخت نشده است، 
رایگان  به  وقت  هيچ  بهزیستي  سازمان  ابتدا  همان  از    افزود: 
شدن تحصيل دانشجویان معلول تن نداده است. ریيس انجمن 
نداي معلوالن ایران تصریح كرد: دانشجویان معلول هم نيز تا 
زماني كه پول را واریز نکنند، نمي توانندانتخاب واحد كنند و 

ترم خود را بگذرانند.
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سد. کاراليل
گ در آغاز محال به نظر مي ر

.هر کار بزر

به عمل آمد...
معافيت 30 ميليوني در انتظار معلوالن

سازمان  توانبخشي  معاون  قول  از  قبل  شماره  در 
بهزيستي كشور خوانديم: براي واگذاري خودروهاي 
سخنگويي  يحيي  است،  شده  ريزي  برنامه  معلوالن 
در اين خبر اعالم كرده بود به زودي نام و مشخصات 
براي  معلوالن جسمي حركتي  از  نفر   7۰۰ و  هزار   4
صدور مجوز ورود خودرو در اختيار وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي قرار خواهد گرفت. به دنبال انتشار 
اين خبر گروه خبري پيک توانا با معاون توانبخشي 
خوانندگان  براي  تا  گرفت  تماس  كشور  بهزيستي 
محترم اطالعات بيشتري در اين خصوص كسب كند.

گفت:  توانا  پيک  خبرنگار  به  ارتباط  این  در  سخنگویي 
معلوالن  براي  خودرو  واردات  مسئله  كه  بود  ها  »مدت 
مطرح نشده بود، ما این موضوع را پيگيري كردیم و چند 
مذاكراتي  در  كردیم،  معرفي  خودرو  واردات  براي  را  نفر 
ليست  شما  كه  گفتند  ما  به  داشتيم  گمرک  اداره  با  كه 
افراد متقاضي را به ما بدهيد،  بنابراین همکاران ما در این 
راستا سامانه اي را با عنوان سامانه ایاب و ذهاب طراحي 
كردند كه ما بتوانيم از داخل آن توسط شاخص هاي در 
نظر گرفته شده بتوانيم در فاز اول 4 هزار و 700 نفر را 

استخراج كنيم و اسامي آنها را به گمرگ اعالم كنيم.«
 5 تا  سامانه  این  در  نام  ثبت  برای  »معلوالن  افزود:  وي 

شهریور فرصت دارند . «
سخنگویي ادامه داد: » مددجویان از زمان اعالم  یک ماه 

براي ثبت نام فرصت دارند.«

اعتبارات افزايش يافته
دانشجويان پشت نوبتي نگران نباشند

معاون توانبخشي بهزیستي كشور چندي پيش اعالم كرده 
بود: امسال  شهریه دانشگاه تمام دانشجویان پشت نوبت 

پرداخت مي شود.
 وي با اعالم اینکه این خبر خوشي براي این دانشجویان 
نویتي  پشت  دانشجویان  اكثریت  امسال  بود:  گفته  است 

نيازمند را  تحت پوشش قرار خواهيم داد.
سخنگویي در گفت و گو با خبرنگار پيک توانا گفت: »در 
نوبت  پشت  تاكنون  كه  معلول  دانشجویان  جاري  سال 
دریافت كمک هزینه تحصيلي قرار داشتند را تحت پوشش 

قرار مي دهيم.«
وي در پاسخ به این سوال كه آیا مي توان اینگونه برداشت 
كرد كه سازمان بهزیستي به تازگي با افزایش اعتبار روبه 
رو بوده است؟ گفت: »بله هم این مورد است و هم اینکه 
شاخص هایي را تعيين كردیم كه طبق آنها تغييراتي ایجاد 

كنيم.« 

معاون توانبخشي بهزيستي كشور 
متقاضيان كاشت حلزون تحت پوشش 

قرار مي گيرند
معاون توانبخشي بهزیستي كشور، در تير ماه سال جاري 
به  كه  افرادي  تمام  جاري  سال  كه  بود  داده  این  از  خبر 
كاشت حلزون احتياج دارند را تحت پوشش دریافت مبلغ3 
دنبال  به  داد،  خواهند  قرار  بهزیستي  بالعوض   ِ ميليوني 
انتشار این خبر، سخنگویي به خبرنگار پيک توانا گفت:»ما 
امسال در رابطه با كاشت حلزون دیگر هيچ مشکلي نداریم 
پشت  متقاضي  هيچ  دیگر  جاري  سال  در  خدا  اميد  به  و 
در  ما  اعتبارات  داشت.  نخواهيم  كشور  سراسر  در  نوبتي 
تمام  كه  هستيم  شرایطي  در  ما  و  اعالم شده  بخش  این 
هاي  حمایت  پوشش  تحت  را  حلزون  كاشت  متقاضيان 

سازمان قرار بدهيم.«

3 در صد از معلوالن شاغل شدند
سخنگویي چندي پيش در جمع معلوالن در اراک گفت: 
» در بحث اشتغال معلوالن در استان ها 3 درصد معلوالن 

را شاغل كرده ایم.«
 وي در این باره به پيک توانا گفت: »ما با توجه به اینکه 
بين  نزدیکي  تعامل  داریم  اشتغال  زمينه  در  را  مشکالتي 
دفتر توانپزشکي و معرفي به مراكز روزانه و دفتر اشتغال 
برقرار كردیم تا  بتوانيم افراد معلول را هرچه بيشتر  تحت 

پوشش قرار بدهيم.«
 وي گفت: »نتيجه این تعامل و همکاري نزدیک این شد 
كه ما بتوانيم تعداد زیادي از معلوالن را به سمت اشتغال 
اشتغال  صاحب  را  معلوالن  از  صد  در   3 بتوانيم  و  ببریم 

كنيم.«

رئيس هيات مديره جامعه معلوالن فارس:
وعده هاي فراموش شده روبروي ما

رئيس هيات مدیره جامعه معلوالن فارس چندي پيش در 
معلوالن،  مشکالت  بر  تاكيد  با  ایسنا،   خبرنگار  با  گفتگو 
در  خود  زندگي  روند  بهبود  براي  جانبازان  و  سالمندان 
مالياتي  با عوارض و  كالنشهر ها گفت:»معلوالن متناسب 
برخوردار  اوليه شهري  امکانات  از  كنند،  پرداخت مي  كه 

نبوده یا این امکانات در دسترس آنها قرار ندارد.«
»سعيد فاني »همچنين، وجود نگرش هاي منفي نسبت به 
دانست  مردم  فرهنگ  و  باور  در  ریشه  داراي  را  معلوالن 
به  نسبت  منفي  نگرش هاي  از  الیه هایي  وجود  افزود:  و 
معلولين در جامعه حتي با وجود روند كاهشي خود، هنوز 

باعث تضييع بخش عمده اي از حقوق این افراد مي شود.«
فاني با اشاره به عمده ترین چالش هاي پيش روي معلوالن 
معلوالن  بيکاري  »معضل  كرد:  اظهار  اشتغال  بحث  در 
سرمنشاء مشکالت اجتماعي، روحي و رواني براي معلوالن 
است و این خود باعث افزایش دیگر مشکالت آنها از جمله 

مسکن و ازدواج مي شود.«
سازمان هاي  هماهنگي  شوراي  مدیره  هيات  ریيس 
و  لوازم  »بيشتر  كرد:  تصریح  فارس  معلوالن  غيردولتي 
و  بوده  خارجي  معلوالن  نياز  مورد  توانبخشي  تجهيزات 
نمونه ایراني آن كيفيت مناسبي ندارد؛ از این رو افراد براي 

خرید لوازم هزینه باالیي باید صرف كنند.«
با  استان  این  در  معلوالن  به مشکالت  توجه  با  توانا  پيک 
گفتگو  وارد  فارس  معلولين  جامعه  مدیره  هيئت  رئيس 
اطالعات  دارند  استان  این  از شرایطي كه معلوالن  تا  شد 

بيشتري كسب كند.
سعيد فاني در گفت و گو با خبرنگار پيک توانا گفت: »این 
هاي  نگاه  و  نيست  فارس  استان  مختص  فقط  مشکالت 
منفي جامعه نسبت به معلوليت براي معلوالن مشکل ساز 

است.«
ریيس هيات مدیره جامعه معلوالن فارس ادامه داد: »سال 
هاست بسياري از مصوبات حمایتي از معلوالن و افراد كم 
توان پشت درهاي بسته مانده و هنوز روبروي ما وعده و 

وعيدهاي فراموش شده قرار دارد.«
از  را  فارس  شهرسازي  و  معماري  بودن  نامناسب  وي 
دیگر مشکالت معلوالن، جانبازان و حتي افراد سالخورده 
برشمرد و تصریح كرد: »اگرچه در سال هاي اخير مسئوالن 
براي رفع مشکالت، فعاليت هاي موثري انجام داده اند، اما 
الزم  استاندارد  داراي  عمومي  اماكن  و  معابر  بيشتر  هنوز 
براي تردد این افراد نبوده و همچنين پارک ها و فضاي سبز 
نيز به لحاظ طراحي و معماري براي معلولين حركتي كه با 

ویلچر جابجا مي شوند، قابل استفاده نيست.«

كاشـــــــف 

ـار
ــــ

خب
ا
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ضع بيجا، آخرين حد تکبر ا
. توا

ـار
ــــ
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پیک توانا:آیا می توان این گونه برداشت کرد که در 
هزینه  دارند  هم  دارند  ماشین  که  افرادی  حاضر  حال 
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...
حتما استان ها  جواب قانع کننده ای دارند

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؟
ما  به  بهزیستی کشور:  توانبخشی سازمان  معاون 
گفتند قراراست به دانشجویان ارشد و دکتری لپ تاپ 
و  ارشد  کارشناسی  دانشجویان  تمام  هم  ما  شود  اهدا 

دکتری را معرفی کردیم.
پیک توانا: توزیع لپ تاپ ها در استان ها چگونه انجام 

شد؟
ها  استان  نظر  طبق  استانها  در  ما  دکتر سخنگویی: 
ها  استان  از  خودشان  که  را  فردی  هر  کردیم،  عمل 

معرفی کردند به او دادیم.
که  کنند  می  مراجعه  ما  به  افرادی  اما  توانا:  پیک 
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.

معلوالن برای ثبت نام در سامانه مشکلی ندارند

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 
افراد  نمی توانستند در این سامانه ثبت نام کنند. این 
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 
وارد  را  ملیشان  اول کد  رقم  درج شماره شناسنامه 4 
کنند، در صورتیکه این روش موثر نبود این بار 5 رقم 
اول کد ملی را در محل درج شماره شناسنامه وارد کرده 

و ثبت نام کنند.
فاقد  که  معلوالنی  از  دسته  آن  گفت:  چنین  هم  وی 

پایين  سوم  طبقه  از  را  او  توانيم  می  آید  می   
بياوریم و جایی ببریم، بهزیستی ماهانه مبلغ 30 
هزار تومان به او مستمری می دهد، من در حال 
حاضر احتياج به یک پرستار دارم تا در كارهای 
برای نگهداری  اما بهزیستی  دخترم كمکم كند، 
از دخترم هزینه پرستاری نمی دهد؟ در صورت 

امکان این موضوع را از بهزسيتی جویا شوید.
پرستاری  هزینه  فرد  این  مربوطه:  مددكار 

دریافت می كند.
پيک توانا:  اما فرزند این مادر، ماهانه فقط 30 

هزار تومان مستمری دریافت می كند.
همان  پرستاری  هزینه  خب  مربوطه:  مددكار 
است دیگر، این مستمری بابت هزینه نگهداری در 
منزل است، ما این مبلغ را بابت همان پرستاری 

به او می دهيم.
پيک توانا: ولی مستمری یک مقوله دیگر است.

ما  دهيم  نمی  مستمری  ما  مربوطه:  مددكار 
هزینه نگهداری در منزل می دهيم.

پيک توانا: خب این مبلغ را خيلی از افرادی كه 
احتياج به مراقبت ندارند هم می گيرند!

فقط  گيرند،  نمی  همه  نه  مربوطه:  مددكار 
كسانی كه احتياج به مراقبت در منزل دارند آن 

را می گيرند.
پرستاری«  »هزینه  اسم  به  چيزی  بهزیستی  

ندارد. 
به طور  را  این یک مورد  نمی شود  پيک توانا: 
شاید  تا  بگذارید  ميان  در  مسئوالن  با  خاص 

بتوانند  كاری برایش بکنند؟
مددكار مربوطه: نه نمی شود، وقتی بهزیستی 
چنيـــن چيـــزی ندارد چه صحبتی بکنم؟ اگر 
نمی توانند فرزندشان را نگهداری كنند ما مركز 

نگهداری داریم.  
 

رقيه بابایی

گزینه  مربوطه  فرم  در  هستند  گواهينامه 
درج  محل  و  گواهينامه  داشتن  به  مربوط 
شماره گواهينامه را خالی بگذارند و ثبت نام 

خود را انجام بدهند.
با  مشابه  موارد  ما  گفت:  وردی  اله  دكتر   
دو  این  از  كه  داشتيم  را  یاد شده  مورد  دو 
روش توانسته اند ثبت نامشان را در سامانه 

با موفقيت انجام دهند.

اعتراض هم بکنيد فرقی نمی كند.
م- ف از قزوين: دانشجوی معلولی هستم 
كه در رشــته آی تی، دانشـــگاه...... درس 
شهریه  تومان  هزار   900 از  خوانم.   می 
دانشگاهم بهزیستی100 تومان را می دهد، 
و  كنند  نمی  پرداخت  من  به  هم  مستمری 
هر بار كه به بقيه معلوالن  بن می دهند به 
من نمی دهند، در صورت امکان از سازمان 
بهزیستی بپرسـيد چـــرا بن به مـــن تعلق

 نمی گيرد؟
شهریه  كه  افرادی  به  قزوين:  بهزيستی 
تعلق  مستمری  دهيم  می  را  دانشگاهشان 

نمی گيرد.
نمی  بن چرا  افراد  این  به  پس  توانا:  پيک 

دهيد؟
بهزيستی قزوين: این مقررات است.

بررسی  یا  اعتراض  برای  جایی  توانا:  پيک 
دوباره وجود ندارد؟

بهزيستی قزوين: اعتراض؟ نخير، اعتراض 
هم بکنيد فرقی نمی كند.

مستمری همان هزينه پرستاری 
است..!

من  دختر  قزوين:  از  معلول  يک  مادر 
من  و  است  حركتی  جسمی  شدید  معلول 
مشکل  اینکه  به  توجه  با  او  جابجایی  برای 
كمر درد دام با مشکل روبه رو هستم و فقط 
هر چند ماه كه پسـرم از تهران به قـــزوین
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يک سازمان يک سوالو چند پاسخ!
چندی پيش همزمان با هفته بهزيستي شاهد اهدای ۱4۰۰ دستگاه لپ تاپ از سوی وزير 
تعاون، كار و رفاه اجتماعی به معلوالن بوديم. اين لپ تاپ ها طبق آنچه در خبرها آمده بود  

قرار بود به دانشجويان معلولی كه در مقاطع ارشد و دكتری تحصيل می كنند اهدا شود.
پس از انتشار اين خبر و توزيع لپ تاپ ها، پيک توانا مراجعانی داشت كه از عدم اطالع 
رسانی و توزيع سليقه ای لپ تاپ ها در بعضی از شهرستان ها گله مند بودند، در اين 
موضع  اين  به  مختلف  های  استان  در  بهزيستی  مراكز  با  ارتباط  با  كرديم  سعی  شماره 

بپردازيم.
سوال های مطرح شده و پاسخ های دريافتی را با هم می خوانيم:

۱ -  ۱4۰۰ دستگاه لپ تاپ اهداشده از سوی وزير رفاه به چه كسانی هديه شد؟
2 - نحوه توزيع لپ تاپ ها چگونه بود؟

3 - آيا به همه دانشجويان معلول دوره های ارشد و دكتری رسيد؟ تکليف افرادی كه اين 
هديه را دريافت نکردند چه می شود؟

اداره كل بهزيستی استان يزد:
و  ارشد  كارشناسی  دانشجویان  به   -  1

دكتری. البته دو بار از ما اسامی خواستند.
ها  شهرستان  از  بوده.  كشور  در سطح   -  2

بپرسيد. 
3 – ما به هركسی كه اسمش در ليست بود 
با  بزنيد  زنگ  دارید  حرفی  اگر  شما  دادیم، 

خود مدیر كل صحبت كنيد. 
و  چهارمحال  بهزيستی  كل  اداره 

بختياری:
دكتری  و  فوق  دانشجویان  به  بود  قرار   -1
برای  فرستادیم  را  اسامی  هم  ما  داده شود، 
تهران اما چون تعداد زیاد بوده تهران اسامی 
افراد را انتخاب كرده و اسامی تعدادی را كم 

كرد.
2- تهران قرعه كشی كرد و به قيد قرعه لپ 
تاپ را داد چون تعداد لپ تاپ ها كم و تعداد 

دانشجوها زیاد بود.
بهزيستی استان تهران- شميرانات

1 - به دانشجویان كارشناسی ارشد و دكتری 
كه معلوليت داشته باشند.

2- نگران این چيزها چون نباشيد دوباره می 
دهيم و زمانش توزیع لپ تاپ های بعدی را 

خودمان اعالم می كنيم.
اداره كل بهزيستی خراسان رضوی:

و  ارشد  مقاطع  در  دانشجو  افراد  به   –  1
دكتری اما 

2 – تعداد لپ تاپ ها كم بود و نشد به همه  
بدهيم، فقط به كسانی كه معدلشان باال بود 
دانشگاه  ودر  بود  خوب  درس  درسشان  و 

دولتی درس می خواندند دادیم.
چون  نباشند،  مند  گله  نگرفتند  كه  كسانی 

شهریه هایشان را كه می دهيم. 
3 - افرادی كه نگرفتند مددكارشان اسمشان 

را در ليست قرار نداده است.
اداره كل بهزيستی استان هرمزگان

تعداد كم  نشد چون  داده  افراد  به همه   -1
بود. 

2- افراد را تهران انتخاب كرد، انتخاب افراد 
دست ما نبود. اما شما شماره تماستان را به 
بدهيد من صحبت كنم  اجازه  و  بدهيد  من 
تماس  بدهيم  به شما هم  امکان داشت  اگه 

می گيرم.
اداره كل بهزيستی استان اردبيل:

1- به افراد دانشجو
2- . ما همه اسامی را به تهران دادیم، ممکن 
است بعضی از مددكاران بعضی اسم ها را رد 

نکرده باشند.
و  مراجعه كنيد  ها  بهزیستی شهرستان  به   

بپرسيد چرا اسم بعضی افراد را نداده اند.
اداره كل بهزيستی استان كرمانشاه:

1- به دانشجویان معلول.
دادند،  می  را  افراد  اسم  باید  مددكارها   -2

بگویيد مددكارها با ما حرف بزنند.
3- چون تعداد خيلی كم بود به همه ندادند. 
اند  نداده  خب  شود؟  می  چه  آنها  تکليف 

دیگر.
اداره كل بهزيستی استان كرمان:

دهيم  نمی  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  به   -1
چون شهریه هایشان را می پردازیم.

2- حاال بگویيد افرادی كه نگرفته اند مدارک 
بياورند، من باید با شهرستان ها صحبت می 

كنم ببينم چه می شود.
اداره كل بهزيستی استان زنجان:

1- اول به ما گفتند اسامی دانشجویان فوق 
و دكتری را بدهيد، بعد كه دادیم گفتند یک 
حذف  تعداد  یه  پس  كنيد  كم  را  تعدادی 

شدند چون تعداد لپ تاپ ها كم بود.
2- مددكارها اسمی را دادند.

3- اگر دوره های بعد بدهند ما جبران می 
كنيم. شما ببينيد مددكار اسم فرد را داده یا 

نه شاید بتوانيم كاری بکنيم.
اداره كل بهزيستی استان بوشهر:

1- به افراد دانشجو اما معلوليت های شدید 
و تحصيل در دانشگاه های دولتی معيارمان 

بود.
2- لپ تاپ ها به تعداد نبودند و كمتر بودند. 

دادن اسامی به عهده مددكاران بود.
3- شاید اسم فرد را مددكارها بعضی اسامی 
را نداده باشند اما اگر دوباره لپ تاپ بدهند 
ما طبق  و  ما اطالعات می گيرند  از  باز هم 
در  تحصيل  و  باال  های  معدل  بندی  الویت 

دانشگاه دولتی و... می دهيم.
اداره كل بهزيستی استان ايالم:

آنها  را  اسامی  كنيد،  سوال  ها  شهرستان  از 
اعالم كردند.

اداره كل بهزيستی استان اصفهان:
1-  كدام لپ تاپ ها؟ لپ تاپی نداده اند.

می  را  تان  شهریه  دیگر،  ندادیم  خب   -2
دهيم كه!

اداره كل بهزيستی استان گيالن:
1- به دانشجویان معلول

ها  شهرستان  كه  بودیم  داده  تقاضا  ما   -2
اسامی را به ما بدهند  پس باید از شهرستان 

ها سوال كنيد.
ادارات  اما آنها می گویند ما طبق ضوابط   (
یعنی  اداره كل  ایم. ضوابط  كرده  اقدام  كل 

چه؟! 
می  را  گوشی  ندارم  حوصله  من  خانم   -3

گذارم.
گچساران:

از شهرستان سوال كنيد.
اسامی  گفتند  ما  به   90 سال   11 برج   -1
دانشجویان ارشد و دكتری را بدهيد، ما هم 
نمی دانستيم هدیه ای در نظر گرفته اند و 
و  كردند  بندی  الویت  آنها  دادیم،  را  اسامی 
برای 9 لپ تاپ نفر دادند. خودشان اسامی 
را كنترل كردند و بعد گفتن25 درصد افراد 
را حذف كنيد. از40 نفر دانشجو فقط به 22 

نفر لپ تاپ دادند.
را   كسی  اسم  شود  نمی  دیگر  هم  االن  و 

اضافه كرد. 

2- ما كه خرید نکردیم به ما ميگویند اسم 
بدهيد و ما هم نمی دانيم ميخواهند هدیه 
بدهند یا چيز دیگری. ما فقط اسم ها را می 

دهيم.
اداره كل بهزيستی استان كردستان:

فعال  است.  مرحله  به  مرحله  طرح  یک  این 
پيش  بيایيد  بعدا  شما  اند  داده  نفر   10 به 
مدیریت كه اسمتان را در ليست بعدی قرار 

بدهند.
اداره كل بهزيستی استان گلستان:

1- كدام لپ تاپ ها؟ به شـما نبایــــد خبر 
می دادند كه!

و  فرستادیم  تهران  به  را  قبلی  آمار  ما   -2
كنيد. چون  كم  را  تعدادی  گفتند  تهران  از 

تعداد خيلی باالست.
شما  فقط  نگرفتند؟  كه  افرادی  تکليف   -3
نيستيند كه خيلی ها نگرفتند. قرار نبود به 

همه بدهند.
اداره كل بهزيستی استان قزوين:

و  ليسانس  فوق  معلول  دانشجویان   -1
دكتری.

2- از ما اسامی خواستند ما هم دادیم و فقط 
10 تا لپ تاپ به ما دادند. داشان معلوليت 

شدید تاثير در انتخاب افراد داشته.
3- ما چيزی را تعيين نکردیم.

اداره كل بهزيستی استان مركزی:
1- افراد دانشجو.

 2- سال گذشته نامه ای آمد مبنی بر اینکه 
به دانشجویان معلول می خواهند  لپ تاپ 
بدهند، اسامی را خواستند ما هم به تبع از 
ببينيم  باید  حاال  خواستيم،  ها  شهرستان 

مددكاران چه اسامی داده اند.
3- ما باید بررسی كنيم ببينيم. این ها رااز 

تهران بپرسيد.
اداره كل بهزيستی استان مازندران: 
1- مگر شما تقاضای لپ تاپ داشتيد؟ 

2- موارد خاص را احتماال معيار قراد دادند، 
یک سری افراد اسامی شان بود ازشان امضا 
كه  هم  آنهایی  دادیم  تحویل  ما  و  گرفتند 

نگرفتند باید شهرستان جواب بدهد دیگر.
كه  داشتيم  دانشجو   80 از  بيش  ما   -  3
تعداد لپ تاپ هایمان نصف این تعداد بود، 

در مرحله اول اسم همه را رد كردیم اما در 
را  نفر   40 اسم  شدیم  مجبور  بعد  مرحله 
حذف كنيم این كار را شهرستان ها با الویت 
تحصيل در دانشگاه دولتی، دانشجوی ممتاز 
كردند  و...  كامپيوتر  دررشته  تحصيل  بودن، 
پس عده ای باید حذف می شدند و حاال اگر 

كسی حذف شده دیگر به ما ربطی ندارد.
اداره كل بهزيستی استان لرستان:

شنبه  سه  شما  داده.  سهميه  ما  به  تهران 
بتوانيم  شاید  بزنيد  مدیركل حرف  با  بيایيد 

برایتان كاری كنيم.
اداره كل بهزيستی استان خوزستان:

1- به دانشجوها.
ولی  بدهند  هم  دیگه  بار  یک  بود  قرار   -2

هنوز نداده اند؛ اما دوباره می دهند.
خراسان  استان  بهزيستی  كل  اداره 

جنوبی:
1- گفتند به دانشجویان ارشد و دكتری.

2- نحوه توزیع را ما تعيين نکردیم، از تهران 
گفتند به افرادی كه فارغ التحصيل  شده اند 

می دهند البته هنوز هم نداده اند.
اداره كل بهزيستی استان خوزستان:

1- قرار شد به افراد دانشجو در مقاطع ارشد 
و دكتری اهدا شود.

2- ما همه اسامی را دادیم اما تهران افراد را 
انتخاب كرد.

3- چند وقت بعد دوباره می دهند.
اداره كل بهزيستی استان قم:

از مددكارها بپرسيد.
خراسان  استان  بهزيستی  كل  اداره 

شمالی: 
1- به افراد دانشجو اما  نه به همه نه، فقط 

به بعضی از آنها.
بر  آیتم داشتيم كه  تا  توزیع چند  برای   -2

اساس آنها عمل كردیم.
اداره كل بهزيستی استان فارس:

1-دانشجویان.
بودیم،  داده  را  اسامی  گذشته  2-ازسال 
تعداد كم بود نشد به همه بدهيم اما  شما با 
همکاران صحبت كنيد اسمتان را وارد كنند 

هنوز لپ تاپ داریم.
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يک سازمان يک سوالو چند پاسخ!

دل كداممان تنـگ مي شود...؟
چرا استثنايي عمل نمي كنيم؟

و  برند  مي  باال  را  گرد صدایشان  دوره  فروشنده  چند 
بابا!  اي  اینجا،  از  شو  دور  دیگه،  برو  زنند:  مي  فریاد 
كاسبي ما رو هم خراب مي كنه این پسره! پسر ساک 
لباس  آستين  با  را  دهانش  دارد،  برمي  را  اش  دستي 
در  تر،  طرف  آن  كمي  افتد.  مي  راه  و  كند  مي  پاک 
فضاي جلویي ترمينال مي ایستد، كيف كمري اش را 
دور كمرش محکم مي كند، دست هایش را داخل كيف 
باطري هاي  با  را پر مي كند  برد و مشت هایش  مي 
بخرید،  باطري  زند:  مي  فریاد  معطلي  بدون  و  قلمي 
باطري، باطري هاي خوب از من بخرید، حاال مي بينيد 
كه از همه تون بيشتر باطري مي فروشم، باطري دارم، 

باطري بخرید....

پنداشت ما از معلوليت چيست؟
معلوليت به ناتوانی در انجام تمام یا قسمتی از فعاليت 
وجود  علت  به  اجتماعی  یا  فردی  زندگی  عادی  های 
نقصی  مادرزادی یا اكتسابی، در قوای جسمانی یا روانی 
اطالق می شود و عقب ماندگی ذهنی اختاللی است 
در  اختالل  و  طبيعی  حد  زیر  هوشی  عملکرد  با  كه 

مهارتهای انطباقی مشخص می شود.
این تعریفي است كه بسياري از ما از معلوليت در ذهن 

داریم.
اما این نقص كه ممکن است مادر زاد یا اكتسابي باشد 
یعني چه؟ قواي جسماني یا رواني چگونه دچار اختالل 
مي شود؟ معني دقيق معلوليت چيست و آیا پنداشت 
بين  و  ها  كاغذ  روي  كه  است  هماني  معلوليت  از  ما 

خطوط كتاب ها خوانده ایم؟
كودكان استثنايی يکی از آسيب پذير ترين گروه ها

از انواع مختلف معلوليت هاي جسمي كه بسياري از ما 
از دور و نزدیک آن را دیده و كم و بيش ماهيت آن  را 
درک كرده ایم كه بگذریم مي رسيم به نوع دیگري از 
معلوليت كه نه مي توان گفت این نوع از انواع معلوليت 
جسمي جداست و نه مي توان گفت از آن  جدا نيست!

بين گروه های مختلف معلوالن كودكان استثنایی یکی 
به چشم  كه  هایی هستند  گروه  ترین  پذیر  آسيب  از 
می خورند و البته اگر بگویيم چندان هم به چشم نمي 

خورند ناصحيح نگفته ایم.

اين كودكان را چه كسي مي شناسد؟
این كودكان را چه كسي مي شناسد؟ به جز خانواده 
و  استثنایي  مدارس  هاي  معلو  و  كودكان  این  هاي 
دانشجویان  از  گروهي  و  بهزیستي  سازمان  مددكاران 
رشته هاي مرتبط و عده كمي از دانشجویان رشته هاي 
غير مرتبط كه با نيت هاي انسان دوستانه یا براي انجام 
پروژه ها و پایان نامه هاي دانشجویي به طور مقطعي به 
این كودكان مراجعه مي كنند، چه كسان دیگري این 

كودكان را مي شناسند؟
را  افراد  این  خالي  غير  و  خالي  جاي  چقدر  جامعه 

احساس مي كند؟
شرایط روحي، مالي، فرهنگي و... خانواده هاي این افراد 
فکر  برایش  و  كند  مي  درک  اندازه  چه  را چه كسي، 

مي كند؟
كدام بخش از اعتبارها به طور اخص به منظور حمایت 
از خانواده هاي داراي كودک استثنایي  در نظر گرفته 

مي شوند؟

اينجا جاي گذاشتن و گذشتن نيست...
اینجا  بگذریم.  گفت  توان  نمي  اما  است؛  زیاد  سوال 
ایستادن  اینجا جاي  نيست!  جاي گذاشتن و گذشتن 

و واقعيت ها را دیدن است.
را  ها  واقعيت  این  شنيدن  و  دیدن  تاب  كداممان  اما 

داریم؟
خانواده هایي كه فرزند استثنایي شان را ناباورانه انکار 
مي كنند؟ یا پدراني كه كه كمرشان زیر بار نگاه سنگين 
جامعه به فرزند دلبندشان خم مي شود و حاضر نمي 
نگاه  این  امواج  به  لحظه  یک  براي  حتي  را  او  شوند 
ها بسپارند و كودكشان را عمري در اتاق خلوت خانه  
شان  مادرانه  آغوش  كه  مادرهایي  كنند؟  مي  مخفي 
نمي تواند باز شود براي كودكي كه به جاي بازي هاي 
سرمستانه و خنده هاي پر هياهو، فقط نيازهاي ویژه 
تري دارد؟ و یا هم مدرسه اي هایي كه از دیدن این 
كودكان مي ترسند و فریاد مي زنند و فرار مي كنند؟

براي  اي  برنامه  و  طرح  هنوز  كه  مسئوالني  یا 
فرهنگسازي یا نداشته اند؛ یا نکرده اند...!

اين القاب و عناوين چه معنايي دارند؟
این گروه با داشتن شرایطی خاص تر از سایر گروه های 
گفت  توان  مي  تر  ویژه  نيازهای  داشتن  با  و  معلوالن 
همواره جزء مظلوم ترین طيف های جامعه قرار گرفته 
اند و با نگاهی دقيق به وضعيت این دسته از افراد در 

جامعه می توان به درستی این نکته پی برد.
اما آیا پي بردن به این نکته و اینگونه نکات تنها وظيفه 

اي است كه داریم؟
به راحتي مي گویيم معلول ذهني، كودک استثنایي، 
معنایي  چه  عناوین  و  القاب  این  و....  ذهني  توان  كم 
نگاه  اینکه  براي  نيست  كافي  موارد  همين  آیا  دارند؟ 
از  دسته  این  به  معطوف  را  ما  ویژه  توجه  و  خاص 

كودكان بکند ؟
حرف  همان  اندازه  به  كردن  توجه  هنگام  چرا  پس 

زدنمان استثنایي عمل نمي كنيم؟

كودكان استثنايي ايجاد مشکل مي كنند؟!
كدام ما از تلویزیون گله مند مي شویم اگر این كودكان 
از  بازي ندهد؟ كدام ما  را در سریال مورد عالقه مان 
قانون گله مند مي شویم اگر بندهایش را به پاي این 
بچه هاي معصوم نپيچد؟ كدام یک از ما گله مند شدیم 
نمایندگان مجلس نهم كشورمان وقتي كه  از  از یکي 
دانش آموزان  كنار  در  استثنایي  كودكان  وجود  گفت: 
یکي  كدام  ایجاد می كند؟  را  بسياری  عادی مشکالت 
از ما به خودش نهيب زد این نماینده محترم مجلس 
در كالس های  استثنایی  دانش آموزان  دادن  جا  گفت: 
به  توجه  و  مدیران  معلمان،  آموزش  به  عادی  درس 

»پاداش های ویژه« برای آنان نياز دارد؟
اختيار  به  كه  كودكاني  براي  گرفت  كداممان  دل 
در  اینکه  بدون  ایم  خوانده  استثنایي  را  آنها  خودمان 
فکرهایمان، در نگاه هایمان، در اعتبارات و امکاناتمان 

آنها را استثنایي ببينيم و استثنایي لحاظشان كنيم؟
این  براي  شود  مي  تنگ  كداممان  دل  راستي  به 

كودكان؟ 

رقيه بابایی

علی بابایی 
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.اراده بهترين راهنماي طبيع

تازه وارد
گستــرش خدمــات بهزيستـــی درگــرو 

توانمندسازی معلوالن است
خبرگزاری مهر: رئيس سازمان بهزیستی كشور گسترش 
خدمات بهزیستی را درگرو توانمندسازی معلوالن دانست 
و گفت: توانمند سازی فرهنگی و اجتماعی در این زمينه 

مقدم است.
توانمندسازی  دنيا،  تمام  وارد در  تازه  به جان  تازه وارد: 

معلوالن درگرو گسترش خدمات دولت است!

هزينه 25 ميليارد تومانی اجرای طرح آفتاب
از  كشور  بهزیستی  سازمان  رئيس  فارس:  خبرگزاری 
ادامه  و  اجرا  آغاز،  برای  تومان  ميليارد   25 مبلغ  هزینه 
اجتماعی  توانمندسازی  و  فرهنگی  آموزش  آفتاب»  طرح 

بهزیستی« خبر داد.
برای 2000  شود  می  تومان  ميليارد   25 با   : وارد:  تازه 
معلول اشتغال ایجاد كرد برای 2000 معلول ، مسکن مهر 
ساخت برای 10000 معلول جسمی حركتی شدید ، ویلچر 
برقی خرید برای 25000 نابينا كامپيوتر ویژه خرید، برای 
1000 كودک نيمه شنوا عمل جراحی كاشت حلزون انجام 

داد و ... 

واگذاری يک هزار و 400 لپ تاپ به دانشجويان 
تحت پوشش بهزيستی

كشور  بهزیستی  سازمان  رئيس  فارس:  خبرگزاری 
تحت  دانشجویان  به  تاپ  لپ   400 و  هزار  یک  ازتحویل 
خبر  دكترا  و  ليسانس  فوق  مقاطع  در  بهزیستی  پوشش 
داد و گفت:  این تسهيالت از سوی وزیر تعاون،كار و رفاه 

اجتماعی تامين شده است.
تازه وارد: دست آقاي وزیر درد نکنه بابا ، فقط توزیع لپ 

تاپ ها دستورالعمل داشت یا سليقه ای بود ؟

شهرداريها در ارائه مجــوزپايان كار نســبت به 
حقوق معلوالن مسووليت دارند 

كل  اداره  توانبخشی  امور  معاون  خبرنگاران:  باشگاه 
دولت  ابالغی  قانون  به  اشاره  با  سمنان  استان  بهزیستی 
گفت: شهرداری ها موظفند زمانی به اماكن عمومی مجوز 
معلوالن  استفاده  برای  آن مکان  ارائه كنند كه  كار  پایان 
سمنان  استان  در  امر  این  كه  باشد  شده  سازی  مناسب 

رعایت نمی شود.
بقيه شهرها هم رعایت  امر در  این  برادر من،  تازه وارد: 

نمي شود ! چندان خودت را ناراحت نکن. 
 تحقق 180درصـــدی اشتغـــال تعهد شده 

بهزيستی در استان سمنان 
خبرگزاری مهر: رئيس سازمان بهزیستی استان سمنان 

از تحقق 180 درصدی اشتغال در این استان خبر داد. 
امير خراسانی با اشاره به اینکه تعهد این اداره كل در سال 
گذشته 350 شغل بود اظهار داشت: این سازمان با ایجاد 
حدود 660 شغل تحقق 180 درصدی را نشان می دهد، 
خراسانی ميزان تعهد شغل در سال جاری را 320 شغل 

برای مددجویان ذكر كرد.
یعني همين 660 شغل شده 180 درصد؟؟؟  تازه وارد: 

جل الخالق! 

مديركل سازمان بهزيستــی خراسان جنوبی 
خبر داد

خراسان  بهزیستی  سازمان  مدیركل  مهر:  خبرگزاری 
جنوبی از ایجاد اشتغال برای یک هزار و 14 نفر از معلوالن 

این استان طی سال گذشته خبر داد.
تازه وارد: دست شما درد نکنه، وام دادید خودشون شاغل 

بشن یا گذاشتيد سر كار؟

نيمی از معلوالن عوارض نخايی كشـور از جامعه 
كارگری هستند

ايلنا : مدیر كل بهزیستی استان البرز: بيش از 2 هزار نفر 
معلول ساالنه عوارض ضایعه نخایی در جامعه وجود دارند 
كه بخشی از آنها شامل كارگران مشاغل هستند كه باید 

از كارفرمایان آنها در این زمينه غرامت الزم گرفته شود. 
تازه وارد: : آیا قبل از دریافت غرامت نباید به فکر چيزهاي 

دیگري باشيم؟ راستی پيشگيری وظيفه كيست؟

بی مهری مســکن مهــر به معلوالن اردبيل/
قسط بانکی هشت برابر مستمری

اردبيل  بود معلوالن  قرار  : در حالی كه  خبرگزاری مهر 
تحویل  از  بعد  شوند  مهر  مسکن  صاحب  بالعوض  وام  با 
هزار   246 قسط  از  معلوالن  اردبيل،  واحدی   60 مجتمع 
تومانی مسکن مهر معلوالن متعجب شدند تا مسکن مهر 

برای آنها رنگ بی مهری بگيرد. 
تازه وارد: :در آرزوی یک چاردیواری ، چي فکر مي كردیم 

چي شد؟!

89 درصد خدمات بهزيستی خراسان جنوبی در 
بخش خصوصی ارائه می شود

جنوبی  خراسان  بهزیستی  كل  مدیر   : مهر  خبرگزاری 
گفت: به طور ميانگين 89 درصد خدمات این نهاد توسط 

بخش خصوصی به مردم ارائه می شود. 
برای 11 درصد  فقط  و حشم  این همه خدم  وارد:  تازه 

باقی مانده؟
ارائه خدمات درمانی رايگان به مناسبـت هفته 

بهزيستی در كرمانشاه
خبرگزاری مهر : مدیركل بهزیستی استان كرمانشاه 
جاری  سال  در  بهزیستی  هفته  های  برنامه  اعالم  با 
گفتاردرمانی،  فيزیوتراپی،  خدمات  ارائه  گفت: 
هفته  ایام  در  ای  مشاوره  و  مددكاری  كاردرمانی، 

بهزیستی رایگان است.
تازه وارد: فقط در هفته بهزیستی؟!  
 تلفنی صدقه دهيد

مدیر كل بهزیستی استان فارس از تلفنی شدن صدقه در 
در  بار  اولين  برای  كار  این  داد.  خبر  فارس  استان  سطح 
عبدالحميد كشاورز   . اجرا می شود  استان  این  در  كشور 
گفت:  سازمان بهزیستی با همکاری مخابرات استان فارس 
برای سهولت در پرداخت صدقه به بهزیستی به راه اندازی 

تلفن ثابت به شماره 6068  اقدام كرد.
 تازه وارد: در حال حاضر صدقه گير مورد نظر شما در 
دسترس نيست!!! كار دنيا را ببين! روی نفت و گاز نشستيم 
و برایمان تلفنی صدقه جمع می كنند، یعنی می شود با 

تلفن 200 تومان صدقه داد ؟؟؟

3.67درصد جمعيت آذربايجان غربی 
معلول هستند

آذربایجان  بهزیستی  توانبخشی  معاون  مهر:  خبرگزاری 
غربی گفت: در حال حاضر 3.67 درصد از جمعيت استان 

دچار معلوليت هستند. 
 تازه وارد:: یعنی از كشورهای پيشرفته دنيا هم كمتر ! 
چه پيشرفتی كردیم ما!!!  بودجه معلوالن استان هم حتماً 

متناسب با این آمار بسته ميشه، نه!!!
ارسال نامــه به وزير تعــاون برای پــرداخت 

مابه  التفاوت سوخت معلوالن
كشور  بهزیستی  سازمان  توانبخشی  امور  معاون   : فارس 
گفت: با توجه به رایزنيهای صورت گرفته قرار است هر سه 
ماه مابه التفاوت سوخت معلوالن به حساب آنها واریز شود 
كه نامه آن جهت تایيد به وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی 

ارسال شده است.
تازه وارد: تازه  نامه برای  وزیرارسال شده است؟! مگر قرار 
نبود از ابتداي تيرماه  مابه التفاوت را پرداخت كنيد اخوی؟
زمينه اشتــغال 44 هزار معلول در كشور فراهم 

شده است
فارس : رئيس سازمان بهزیستی گفت: زمينه اشتغال بيش 

از 44 هزار معلول در سطح كشور فراهم شده است.
تازه وارد: بعد از این همه كار و تالش تازه فقط زمينه اش 

ایجاد شده است؟ 
سياست ســازمان بهزيستی تسريع در تامـين 

مسکن معلوالن
فارس : دبير ستاد مسکن سازمان بهزیستی كشور گفت: 
تامين  در  تسریع  جاری  سال  در  سازمان  این  سياست 

مسکن برای معلوالن كشور است.
تازه وارد: به گمانم این موضوع یک چهار سالي است كه 
سياست سازمان است! بهتر نبود اشتغال سياست سازمان 

می شد؟
 380  اثر هــنری معلوالن سيرجان رونمايی شد

نقاشی و صنایع  تابلوی  بهزیستی 380  به مناسبت هفته 
دستی حاصل كار معلوالن سيرجان به نمایش گذاشته شد.

تازه وارد: فقط به نمایش گذاشته شد؟ بخرید و به جای 
اجناس چينی هدیه بدید بهتر نيست؟

16 هزار معلول عضو سـازمان بهزيستی استان 
زنجان هستند

معلول  هزار   16 گفت:  زنجان  استان  بهزیستی  مدیركل 
عضو سازمان بهزیستی زنجان هستند كه از این تعداد 80 

نفر ورزشکار و 31 نفر مدال آور المپيادی هستند.
تازه وارد: چند نفر لپ تاپ گرفتن؟

903مركـز روزانه نگهــداری معلوالن در كشور 
فعال است

مدیركل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان 
در  معلوالن  نگهداری  روزانه  مركز   903 گفت:  بهزیستی 

كشور فعال است.
تازه وارد: فقط ِ فقط ِ فقط فعال است؟؟؟

ـار
ــــ

خب
ا

علی محمد بابایی 
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شد، گل بي عطر وبوئي را ماند. ويکتورهوگو
ت توام نبا

ضيل
.زيبائي که با ف

اخبـار وررشــی
رضا پيدايش بازيکن البرزی تيم ملی 

واليبال نشسته تقدير شد
ملی  تيم  البرزی  بازیکن  پيدایش  رضا  مهر:  خبرگزاری 
واليبال نشسته در مراسم تجليل از ورزشکاران جانباز و 
معلول اعزامی به رقابتهای پارالمپيک لندن تقدیر شد. 

حضور  با  مراسم  این  در  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
احمدی نژاد، عباسی وزیر ورزش و جوانان، علی آبادی 
بنياد  رئيس  زریبافان  المپيک،  ملی  كميته  رئيس 
كميته  رئيس  وفا  خسروی  و  امورایثارگران  و  شهيد 
با همراهی جمعی از مسئولين ورزش،  ملی پارالمپيک 
از  "دلوار"،   كاروان  ورزشکاران  و  سرپرستان  مربيان، 
واليبال  ملی  تيم  البرزی  ارزنده  بازیکن  پيدایش  رضا 
نشسته كه موفق به كسب مقام نایب قهرمانی مسابقات 

پارالميپک لندن شد، تقدیر بعمل آمد.

 انجمن بوچيای هيئت ورزشهای جانبازان 
و معلولين اقدام به آموزش اوليه اين رشته 

كرد
در راستای توسعه ورزش جانبازان و معلولين در سطح 
استان البرز، انجمن بوچيای هيئت ورزش های جانبازان 
و معلولين استان البرز آموزش های اوليه جهت آشنایی 
هرچه بيشتر معلولين با این رشته ورزشی را در موسسه 

نيکوكاری رعد آغاز كرد.
انجمن بوچيا با همکاری كميته آمورش و استعدادیابی 
از  بعد  استان  معلولين  و  جانبازان  ورزشهای  هيئت 
استعدادیابی های انجام شده در ماه های گذشته، اقدام 
با  و  كرد  استان  در سطح  رشته  این  عملی  آموزش  به 
فراهم كردن امکانات الزم جهت توسعه بوچيا و ورزش 

معلولين بستر سازی كرد.

بهزيستی استان البرز برنامه های فرهنگی و 
ورزشی برگزار كرد

ستاد  جلسه  چهارمين  مصوبات  اجرای  راستای  در 
برنامه  البرز  استان  بهزیستی  جوانان،  امور  ساماندهی 

های فرهنگی و ورزشی برگزار كرد.

پنگ  پينگ  و  شنا  دارت،  فوتسال،  مسابقات  برگزاری 
توسط بسيج شهرستان ساوجبالغ، برپایی نمایشگاه آثار 
برگزاری  بهزیستی،  ادارات  در  مقدس  دفاع  به  مربوط 
برگزاری  كرج،  در  جوان  بسيجيان  كوهپيمایی  مراسم 
مسابقات دوستانه تنيس روی ميز از مواردي بودند كه 
به مناسبت گراميداشت هفته دفاع در كرج برگزار شدند.

 

احتمال جدايی ورزش ناشنوايان از پيوند 
اعضا و بيماران خاص 

فدراسيون  سرپرستی  سمت  در  تغييراتی  آنکه  از  پس 
گرفت  صورت  خاص  بيماران  و  اعضا  پيوند  ناشنوایان 
احتمال اینکه ورزش و فدراسيون ناشنوایان از بيماران 

خاص و پيوند اعضا جدا شود وجود دارد.
رودگر مسئول مسابقات و اردوهای فدراسيون ناشنوایان 
در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: عليمرادی سرپرست 
جدید فدراسيون ناشنوایان، پيوند اعضا و بيماران خاص، 
و  خاص  بيماران  از  ناشنوایان  ورزش  جدایی  خواهان 

پيوند اعضا  است. 
وی گفت: كرم اهلل عليمرادی در همایشی كه به مناسبت 
ویژه  حمایت  بود  شده  برگزار  ناشنوایان  جهانی  هفته 
خود را از ورزش بانوان در حيطه ناشنوایان اعالم كرد و 
بيان داشته كه عالوه بر تقویت رشته های سابق بانوان 
رشته هایی از قبيل هندبال، بسکتبال، شنا و بدمينتون را 
در فدراسيون ناشنوایان تشکيل می دهيم تا بانوان ناشنوا 
به همراه مردان در حوزه های مختلف و متفاوت شركت 

و فعاليت كنند.
با  كه  بود  همایشی  اولين  این  كرد:  نشان  خاطر  وی 
فدراسيون  جدید  سرپرست  عليمرادی  اهلل  كرم  حضور 
ناشنوایان، پيوند اعضا و بيماران خاص برگزار شده است 
و  واليبال  انجمن كشتی،  كه طی آن فقط روسای سه 
انجمن ها طبق  روسای  و سایر  داشتند  تکواندو شركت 
اظهارات رودگر علی رغم اینکه برای حضور در همایش 

از آنها دعوت به عمل آمده بود اما حضور نداشتند.

خسروي وفا: ورزش جانبازان و معلوالن 
رشد ۱۰۰ درصدي داشته است/ خوشحالم 

كه شرمنده مردم نشديم 
ریيس فدراسيون جانبازان و معلوالن در مراسم تجليل 
رشد  ورزش  در  ما  گفت:  پارالمپيکي  قهرمانان  از 
بزرگي  كشورهاي  شدیم  موفق  و  داشتيم  صددرصدي 
سر  پشت  را  فرانسه  و  ایتاليا  استراليا،  كانادا،  مانند 

بگذاریم. 
ورزشکاران  ميان  پاداش  مساوي شدن  به  اشاره  با  وي 
سالم و معلول اظهار كرد: چندین سال است كه جوایز 
ورزشکاران سالم و معلول مساوي شده این اقدامي است 
كه در این دولت انجام شد. من فکر نمي كردم كه چنين 

اتفاقي بيفتد. 
و  ورزش  وزارت  مسووالن  از  تشکر  ضمن  خسروي وفا 
كميته ملي پارالمپيک ادامه داد: از عباسي براي این كه 
ایجاد كرده تشکر  فضاي معلمي و اخالق را در ورزش 
مي كنم. از علي آبادي و افشارزاده در كميته المپيک هم 
قدرداني  كردند،  زیادي  تالش  لندن  بازیهاي  براي  كه 

دارم.

ـار
ــــ
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ا

علی محمد بابایی 
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كشور  بهزیستي  رئيس 
كه  خبري  نشست  در 

هفته  مناسبت  به 
بهزیستي برگزار شده 
سال  گفت:»ما  بود 
قبل و امسال مجوز 
استخدام  هزار   36
مناطق  برای 
را  برخوردار  كم 
این  كه  گرفتيم 
دهه   3 در  اقدام 

اخير
است  بوده  نظير  بي 

ها  كالنشهر  براي  و 
برا  رایزني  حال  در  هم 

استخدام  مجوز  گرفتن 
هستيم.«

بيمه  مورد  در  همایون هاشمي   
مددجویان گفت:» سازمان بهزیستي 

در مورد بيمه چه در مورد بيمه آتيه و چه 
همين  در  و  دارد  ویژه  بسته  یک  درماني  بيمه  در 

راستا هم مي خواهيم تاثير گذاري بيمه مکمل را افزایش بدهيم.«
هاشمي در پاسخ به سوال یکي از خبرنگاران كه پرسيد: در صورت 
حذف شركت هاي خصوصي ویژه حمل و نقل معلوالن تکليف ایاب 
و ذهاب این افراد چه مي شود؟گفت:هيچ شركتي حذف نمي شود.

مناسب  خودروي  دستگاه   50 حدود  با  پایانه  یک  »ما  افزود:  وي 
سازي شده ویژه معلوالن با مشاركت سازمان اتوبوس راني شهرداري 
تهران در غرب تهران با عنوان اولين پایانه ویژه حمل و نقل معلوالن 

راه اندازي كردیم كه وظيفه حمل و نقل معلوالن را دارند.«
آیا این خدمات حمل و نقل شامل  این سوال كه  وي در پاسخ به 
نابينایان هم مي شود؟ گفت:» این پایانه مي تواند به همه معلوالني 
كه داراي كارت معلوليت هستند خدمات رساني كند  اما الویت با 

معلوالني است كه شرایط ویژه 
دارند.«

كشور  بهزیستي  رئيس   
گفت:» توجه به مسکن 
نام مددجویان،  و ثبت 
ایجاد 62 هزار فرصت 
دیگر  از  شغلي 
بوده  ما  اقدامات 

است.«
به  پاسخ  در  هاشمي 
خبرنگار  سوال  این 
پرسيد  كه  توانا  پيک 
دستاوردهایي كه طرح 
براي  تاكنون  آفتاب 
داشته  بهزیستي  سازمان 
خواهد  مدت  دراز  در  و 
است؟  بوده  مواردي  چه  داشت 
عنوان   25 از  اي  »مجموعه  گفت: 
توانمند  راستاي  در  كه  هایي  فعاليت  و 
بر  قدم  مددجویان  اجتماعي  فرهنگي  سازي 

مي دارد در راه است.«
وي گفت:» یکي دیگر از شاخص هاي  طرح آفتاب این است كه در 
این طرح سطح تماس و ارتباط ما با مددجویان بيشتر مي شود و  
شاخص بعدي این است كه حضور ما در استان ها و در محل خدمت 
بيشتر مي شود و مددكاران را از نزدیک مي بينيم و كاهش پرونده 
ها را از نزدیک رصد مي كنيم و سود اصلي آن هم در همه روستاها 
به مددجویان مي رسد و پرونده هاي مددجویان بيشتر مورد بررسي 

قرار گرفته و دسته بندي مي شود.«
تعدد  از  ما  های   »فعاليت  كرد:  اظهار  پایان  در  هاشمي  همایون 
زیادي برخوردار است، بنابراین  منابع هر چه قدر هم رشد كند باز 

هم آن شرایط آرماني براي ما  رقم نخواهد خورد.«

با رشـــــد منابــع شرايـــط آرماني رقم نمـــي خورد.
36 هــــــــزار مجــــــوز بــــراي مـــعلوالن
شركـت  هاي ويژه حمل و نقل معلوالن حذف نمي شوند

فاطمه بابایی  
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چند روز پيش وقتی شبکه های تلویزیون را چک می كردم یک دفعه برنامه رنگين 
كمان توجهم را به خودش جلب كرد. تعداد دفعاتی كه حضور كودک معلول را در 
برنامه ها شاهد بودم مطمئنا به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسيد اما این بار 
حضور دختر بچه ای 8-9 ساله بر روی ویلچر بين بچه های دیگر خيلی خوشحالم 
كرده بود و دلم نمی خواست كانال را عوض كنم و روی شبکه تهران توقف كردم.

عالقه خاصی  كند  می  كار  به  آغاز  كودكی  سنين  از  كه  فرهنگسازی  به  هميشه 
بچه  كردن  عادت  و  سازی  عادی  برای  جمع  در  را  كودک   آن  حضور  و  داشتم 
های غير معلول به حضور یک فرد معلول در جمع شان نشانه خوبی می دیدم اما 

خوشحالی ام دوام زیادی نداشت.
1- همه بچه ها سمت چپ استودیو كنار هم نشسته بودند و كوچولوی ویلچر نشين 
ما سمت راست استودیو به تنهایی و كامال دور از بچه های دیگر كه به نظرم زیاد 

جالب نيامد.
2-چند دقيقه بعد خاله نرگس شروع  به گفتن  حرف هایی  كرد كه به نظرم آن 

روز زمان مناسبی برای گفتنشان  نبود:
بچه ها اگر دوست شما یک تفاوت هایی با شما داشته باشه، مثال چشماش ضعيف 
باشه و عينک بزنه یا دست و پاهاش مشکل داشته باشه شما نباید باهاش دوست 

بشيد؟
و حرف هایی از این دست....

یک لحظه خودم را می گذارم جای آن بچه و از اینکه حس كنم منظور خاله نرگس 
من باشم و نگاه همه به سمتم باشد حس خوبی را به من  منتقل نمی كند و در 

دلم آرزو می كنم كه او چنين حسی را لمس نکرده باشد.

دختر كوچولو در آخر برنامه هم سعی می كند مثل بقيه بچه ها دست هاش را به 
زحمت باال بياورد و با دوربين بای بای كند.

توانستی جلوی  كه  بزرگی  تو خيلی  كمونی  رنگين  كوچولوی  گویم:  می  دلم  در 
چشم ميليون ها نفر ظاهر شوی  و درست مثل  بچه های دیگر كف بزنی اما با 
تالش و تقالی زیاد. مثل آنها با شعر خوانی پنگول همراه و با بقيه همخوان شوی 

حتی اگر تکلمت سخت و دشوار باشد.
مطمئنم كه تو هم مثل همه  ما به نگاه های متفاوت و خيره و به حرف هایی كه 

از سِر نا آگاهی زده می شوند و نه منظوری دیگر، عادت می كنی.
به همه  اینها عادت می كنی، شاید هم خيلی زودتر از ما!

ولی بد نيست كه مجری های تلویزیونی مخصوصا آنهایی كه با بچه ها سر و كار 
بيشتری دارند، در این زمينه آموزش های اوليه را ببينند.

باید   مفهوم زندگی من، آرامشم است وقت آن رسيده است كه در هر كاری كه 
فکرنکنم، نيندیشم و ایمان داشته باشم كه آن را به بهترین نحو انجام خواهم داد، 

هر كاری كه چه نگرانش باشم یا نباشم.
مفهوم زندگی من ، یقينم است زمان آن فرا رسيده است كه باور كنم یقين من 
همه چيز را برای من عملی می كند، هر چيز را كه خداوند برای من ترجيح می 

دهد و می پسندد
هنگام آن رسيده كه باور كنم خداوند دوستدار من است و می داند كه چه آرزوهایی 

مرا سر بلند خواهد كرد و چه آرزوهایی مرا زمين خواهد زد.
می توانم در گهواره ی عشق او راحت و آرام باشم مثل كودكی كه راحت و آرام، 

آرميده است و هيچ دغدغه ای در زندگی ندارد.
خداوندا ...!

اندازه ی وسعت یک دریا به تو اميدوارم، چون به دوست داشتنت اعتماد  من به 
كردم

مرا ماهی كن كه بدون تو نفس كشيدن برایم غير ممکن باشد...
خداوندا مرا را ببخش ...

خداوندا مرا  ببخش كه آخرت و رضایت تو را به دنيا و تعلقاتش فروختم ...
به دنيایی كه هزار داماد اختيار كرده و تمامشان را كشته ...

خداوندا مرا ببخش ...
خدایا من رو ببخش كه هميشه ازت طلبکارم ...

چرا ؟!
نمی دانم شاید فکر می كنم: »چون بهم لطف كردی و منو آفریدی، مدیون من 

شدی !«
خدایا ببخش كه هميشه به فکر معامله كردن با تو بودم : »خدایا اگه فالن كارو واسم 

انجام بدی ... منم قول ميدم كه فالن و بهمان ...«
بمانم؛ ولی  توانم سر قولم  ام می گيرد شاید هم گریه، تو ميدانی كه نمی  خنده 

جوابم رو با محبتت دادی ... خدایا آخه چرا ؟ 
خدایا من دردونه ی مخلوقاتتم و شاید به همين خاطر ننر بار اومدم ...

خدایا من باهات كلی حرف دارم و تو هم هميشه برایم وقت داشتی و داری
خدایا من فکر می كنم تو خيلی عاشقم بودی و هستی

تو هزاران  نشانه برایم فرستادی
تو اینقدر عاشقم بودی و هستی كه شریف ترین انسان ها را برای رساندن پيغامت 
برایم انتخاب كردی و فرستادی و بهترین شان، همانی كه از ابتدا به امين بودن 

معروف بود ...
خدایا تو خيلی بهم پوئن و امتياز دادی، ولی من دارم می بازم

من دارم به خودم می بازم ...
باختی بزرگتر از این وجود دارد كه فقط وقتی سر و كله ام دور و برت پيدا می شود 

كه دچار مشکلی شده باشم 
خدایا این دست های من است

همانی كه هميشه به طرفت دراز است
و این هم سری كه جلوی همه خم شده

ولی افسوس از یکبار طاعِت با صداقت برای اطاعت 
خدایا ... این منم ... اشرف مخلوقاتت ... جانشين تو بر روی زمين ...

همانی كه وقتی منو آفریدی خودت را احسن الخالقين ناميدی
خدایا من دارم به خودم می بازم

خدایا دستم را بگير ...
دست كسی را كه اميدی به طاعت ناچيز و ریایی خودش نداره ...

کوچولوی رنگین کمونی

عی
تما
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گرد آوری: سميرا جمالی

مهدیه رستگار
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صدايش را كه بشنوي بدون اينکه صورتش را ديده باشي 
مي فهمي اين صدا يک 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 مردمک چشمان خود انعکاس مي دهد و دست هايش 

جز آرامش فرزند دلبندش چيزي را نمي جويد.
مادري در همين حوالي درد  دل مي كند و ستون جدید »درد  
تا گوش  این درد دل ها مي نشيند  دل هاي مادرانه » پاي 
شنوایي شود براي خيلي از آنهایي كه گوش دارند اما شنوا...... 

نمي دانيم!
مادر سميه ملکي سوژه این شماره از پيک تواناست كه درد دل 
هاي خود را با ما در ميان مي گذارد، پاي حرف هاي این مادر 

عزیز مي نشينيم: 
 پسرم نباشد نمي توانم سميه را جايي ببرم

دختر من معلول خيلي شدید 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 باید سميه را جابه جا كنم و 
وقتي الزم است او را به دكتر یا جاي دیگري ببرم باید او را بغل 
بگيرم و از پله ها پایين بياورم، البته االن كه دیگر پير شده ام 
اصال نمي توانم سميه را جابه جا كنم و برادرش باید این كار را 
بکند كه او هم در تهران درس مي خواند و ما هر بار باید منتظر 
پایين  سوم  طبقه  از  را  او  و  بياید  تهران  از  برادرش  تا  بمانيم 

بياورد و اگر او نباشد سميه را نمي توانم جایي ببرم.
هر پرستار 4۰۰ تومان...

پدر هم  از چند وقت پيش چون سميه  به همين خاطر من   
ندارد و من و او تنها زندگي مي كنيم  به فکر گرفتن یک پرستار 
براي سميه افتادم، اما وقتي دیدم دستمزد پرستار ماهانه 400 
حقوق  كل  چون  شدم  منصرف  كار  این  از  است  تومان  هزار 
ماهانه ما كه باید تمام هزینه هاي خودم و دو پسرم كه دانشجو 
هستند و تمام هزینه هاي دارو و درمان سميه را بدهد همان 

400 تومان است.
هزينه پرستاري را تلويزيون بدهد...

 اما در همين حين یک روز كه دخترم اخبار تلویزیون را گوش 
مي كرد مرا صدا زد و گفت:  مامان االن تلویزیون گفت كه به 
معلوالن ویلچري هزینه پرستاري مي دهند، خانواده هایي كه 
از معلولشان نگهداري مي كنند مي توانند این هزینه را دریافت 

كنند، یعني مشکل ما هم حل مي شود؟
تلویزیون  از  گفتم  و  رفتم  بهزیستي  به  من  روز  همان  فرداي 
شنيدیم كه به معلوالن ویلچري باید هزینه پرستاري پرداخت 
شود و از مددكار دخترم خواستم هزینه پرستاري دختر مرا هم 
بدهند تا بتوانم برایش پرستار بگيرم، اما او گفت: اصال چنين 
چيزي وجود ندارد و اگر هم تلویزیون این را گفته پس بروید از 

همان تلویزیون هزینه پرستاري بگيرید.
همسايه ها رضايت نمي دهند، شهرداري هم مجوز...

خانه ما در طبقه سوم است و ما دو همسایه دیگر در ساختمان 
داریم ، از مدت ها قبل  براي حل مشکل پله به فکر نصب  باالبر 
بودیم كه همسایه ها موافقت نمي كردند، تا اینکه چند وقت 
پيش همسایه ها رضایت دادند و ما هم سراغ باالبر رفتيم، اما 
االن موضوع این است كه یکي از همسایه ها مي گوید باالبر را 

از سمت چپ نصب كنيد و دیگري مي گوید از سمت راست، 
رفت و آمد به شهرداري هم فایده اي ندارد، شهرداري مي گوید 

تا رضایت همسایه ها نباشد مجوز نصب باالبر نمي دهيم.
حاال فقط یک سوال دارم: در این شرایط تکليف یک زن مسن 

كه با فرزند معلولش تنها زندگي مي كند چيست؟!  

امروزي ها به آن مي گويند كار ِخير، 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 پزشک 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 پزشکي كه مدتها پيش با كانون معلولين توانا اعالم همکاري افتخاري كرده  و الحق 
و االنصاف كه در اين مسير از هيچ كوششي فرو گذار نکرده اند. كساني كه گنجينه هاي 
نهان كانون معلولين توانا هستند و دلسوزانه و برادرانه حق اين مطلب را ادا كرده اند.

  ۱2 سال بدون سرپرست...
زنگ كه می زنی صدایش می لرزد و باور نمی كند برای احوالپرسی و البته پيگيری مشکالت 

پسرش تماس گرفته ایم.
»حميده زارعی« 39 سال بيشتر ندارد. 39 ساله ای كه از 12 سال پيش سرپرست خانواده را هم 
از دست داده و او مانده وپسری معلول به نام  عليرضا  و دختری كه  از مهر ماه  روی نيکمت 

كالس  دوم  دبيرستان می نشيند.
 نگهداری از عليرضا و البته  همه  معلوالن سخت است اما حميده حرفی از سختی نمی زند 
و من باز به خودم یاد آوری می كنم مادركه باشی نمی توانی یک  لحظه هم  ناراحتی و درد 
فرزندت را ببينی و هر كاری می كنی تا او آرام  باشد و سالم اما هر روز كه می گذرد عضالت  

عليرضا تحليل می رود و این روزها حتی نمی تواند غذا را فرو بدهد و ...
  حميده هر روز خدا را شکر می كند كه عليرضا می تواند حرف  بزند و با لبخند می گوید 
ماشاهلل مغز بچه ام خوب كار می كند. حميده به همين هم راضی است كه تنها پسرش كنارشان 

هست و می تواند حرف بزند و فکر كند.
 تمام حقوق دریافتی حميده، مستمری عليرضا به اضافه هزینه نگهداری از اوست كه روی هم 
می شود 75 یا 80 تومان كه  سازمان بهزیستی  پرداخت می كند و اگر گاهی  برادرش كه او 

هم كارگر است و صاحب 4 فرزند بتواند كمک  كوچکی به او می كند...
 یک لحظه چشمان تان را ببنيدید و خود را جای حميده بگذارید ببينيد با یک فرزند معلول 
كه اصال قدرت حركت ندارد و یک دختر دبيرستانی در این وانفسای گرانی می توانيد با این 

مبلغ زندگی كنيد؟؟!!
تلفن از كانون...

همين چند روز پيش بود كه از كانون معلوالن توانا زنگ زدند و از حال و روز عليرضا پرسيدند.
 حميده می گوید: »پس از تماس مسئول درمان كانون دو پزشک به منزل مان آمدند و عليرضا 
را معاینه كردند و گفتند باید تقویت شود و كلی دارو نوشتند. دستشان درد نکند، اولش باور 

نمي كردم كه دو پزشک متخصص ازكار و زندگي خود بزنند و به دیدار عليرضا بيایند.«
مشکل خانواده =  يک تخت  بيمارستانی  

 حميده می گوید: »پزشکانی كه  همراه مسئوالن كانون  به منزل ما آمدند تشخيص دادند كه 
تخت عليرضا مناسب نيست و او باید از تخت های بيمارستانی استفاده كند من این موضوع را 
با مددكار بهزیستی قزوین مطرح كردم و درجوابم گفتند كه ما تخت بيمارستانی اضافه نداریم 
اما می توانيم برای مدت كوتاهی تختی كه داریم  را در اختيارتان بگذاریم اما هر وقت خواستيم 
باید آن را برگردانيد من هم  راضی  نشدم  چون برایم سخت است كه مرتب  تخت را عوض  

كنم.«
تخت ۱5۰ هزار توماني...

حميده صدایش می لرزد و این را می گوید و من می مانم به این نياز  150 هزار تومانی  فکر 
كنم  و یا به دریافت ماهيانه 80-75  هزار تومانی در این وانفسای گرانی  و یا  به پسری كه  

حتی نمی تواند  غذایش را قورت دهد ...       
 

مشکلی به بزرگی 150 هزار توماندرد  دل هــاي مادرانه

عی
تما

اج

زهره حاجيان

ب رحيمی
زین

در آخرین ساعات تکميل مجله و چاپ آن مطلع شدیم كه عليرضا از قفس 
شکسته تن رها شد و با این جهان خاكی وداع كرد . 

از دست دادن او را به خانواده وی تسليت گفته و فقط یک سوال از مسئوالن 
می پرسيم و آن اینکه : هم اكنون چند عليرضای دیگر چشم به راه حمایت 

شما هستند؟
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س
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ت ان

ت نه تنها جوهره حيا
.ارتباطا

دارای  و  گرا  هدف  است  فرایندی  توانبخشی 
افراد  كردن  توانا  هدفش  كه  زمانی  محدودیت 
دارای اختالل برای رسيدن به حداكثر توانایی 
ها و جبران فقدان كاركرد و سازگاری با اجتماع 
از  عبارتند  توانبخشی  مختلف  اشکال  است. 
توانبخشی جسمی، ذهنی، حرفه ای و اجتماعی.

كه  توانبخشی  رویکردهای  ترین  مهم  از  یکی 
نگاه  است  مداخالت  سوم  سطح  با  منطبق 
افراد  های  توانمندی  ارتقاء سطح  به  اجتماعی 

دارای كم توانی های جسمی و ذهنی است.
توانبخشی اجتماعی برای هر فردی كه در حضور 
عادی در جامعه و برقراری تعامل مناسب با آن 
دچار مشکل شده باشد كمک كننده است. یکی 
از ابزارهای مورد استفاده در این شيوه استفاده 
از فعاليت های اجتماعی و ورزشی و ایجاد حس 
رقابت با كار گروهی و به صورت المپيک های 

ورزشی است.
المپيک ویژه یک سازمان بين المللي است كه 
و  الحاق  و  پذیرش  درک،  ترویج  با  دارد  سعي 
بدون  و  ذهني  اختالل  داراي  افراد  بين  ادغام 

اختالل، زندگي آنها را متحول كند. 
المپيک ویژه توانسته است از طریق تمرینات و 
مسابقات ورزشي و دیگر برنامه ها براي بيش از 
3 ميليون  كودک و نوجوانان با اختالل ذهني 
جمعي  مدل  یک  به  كشور   195 از  بيش  در 
مردمي  گوناگون  هدایاي  عنوان  به  كه  برسد 

جشن مي گيرد.
المپيک ویژه كه  در سال 1968 توسط یونس 
كندی شرایور بنيان نهاده شد براي تمام افراد 
تا  كند  مي  فراهم  را  فرصتي  ذهني  اختالل  با 
آمادگي  دریابند،  را  خود  بالقوه  استعدادهاي 
را  خود  شجاعت  و  جرات  كنند،  پيدا  جسمي 
به نمایش بگذارند و نشاط و دوستي را تجربه 

كنند. 
و  ميليون  یک  حدود  آمارها  آخرین  اساس  بر 
300 هزار نفر در ایران مي توانند از برنامه هاي 

المپيک ویژه استفاده كنند.
طبق آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 7/1 
اختالل  با  افراد  را  هر كشوري  درصد جمعيت 
ذهني )Intellectual disability( تشکيل 

ميدهد.   
شركت در این مسابقات براي تمام افراد از سن 
8 سالگي به باال آزاد است و برنامه ها به نحوي 
توانایي  تمامي سطوح  به  طراحي مي شود كه 

خدمات رساني داشته باشند. 
مأموریت المپيک ویژه عبارت است از:

مسابقات  و  تمرینات  امکان   آوردن  فراهم   -1
از رشته هاي در طول سال در تعداد متنوعي 

ورزشي المپيک براي افراد كم توان ذهني از طریق 
ارائه فرصت هاي مداوم 

2- توسعه تناسب و آمادگي جسمي 
3- به نمایش گذاشتن جرأت  و تجربه نمودن شادي 

ولذت 
4- شركت در یک ميدان تقسيم استعدادها و مهارت ها 
تبدیل  و  فرصت  كردن  فراهم  ویژه،  المپيک  هدف 
تمام  براي  ثمر  مثمر  و  مفيد  یک شهروند  به  شدن 
افراد كم توان ذهني، پذیرفته شدن آنها در جامعه  و  

مورد احترام قرار گرفتن است.
المپيک ویژه متعهد به توانمندسازي افراد با اختالل 
ذهني در زمين هاي ورزشي و خارج از آن است كه  
با تالش برای از بين بردن موانع، تغيير طرز برخوردها 
و نگرش ها، و باز كردن اذهان، فرصت هایي را براي 
شجاعت  دادن  نشان  به  تا  كند  فراهم  ورزشکارانش 
شان پرداخته، لذت بردن را تجربه كرده و مهارت ها 

و دوستي هایشان را با دیگران شریک كنند. 

توانبخشی  فرایند  در  المپيک  این  در  حضور  اما 
دارد؟  اجتماعی  مددكاران  با  ارتباطی  چه  اجتماعی 
در  اجتماعی  مددكاران  های  فعاليت  كلی،  طور  به 
حيطه  سه  در  ویژه  المپيک  و  اجتماعی  توانبخشی 

قابل ذكر است:
اقدام برای حل مشکل معلول و خانواده وی در   -1
خانواده  یا  معلول  طرف  از  كه  مواردی  به  رسيدگی 
مطرح شده از جمله مسائل مالی مراقبت از فرزندان. 
شامل:  معلوليت  ماهيت  خصوص  در  اقدامات   -2
مشاوره  و  آموزشی  اجتماعی،  های  مهارت  آموزش 
پدیده  و  معلوليت  پذیرش  برای  فرد  سازی  آماده  و 
انطباق و ترخيص معلول و پی گيری مشکالت بعدی 

وی. 
3-  ارجاع و معرفی منابع  برنامه های توانمندسازی 

به معلول و خانواده وی.

مـــددكاری

سارا نوروزی-دانشجوی دكترای مددكاری اجتماعی

         توانبخشی اجتماعی و المپيک ويژهمشکلی به بزرگی 150 هزار تومان

عی
تما

اج



پیک توانا/سال چهارم/شماره 43/مهر و آبان ماه 161391

ستوي
ت. تول

س
ستم، زندگي ناممکن ا

ستم و چرا اينجا ه
ستن اينکه کي

.بدون دان

چراغ روشن
1-حضور فعاالنه در اختتاميه جشنواره ملی دیجيتال " امام 
از  دفاع  با  همنوایي   بيانيه  متن  قرائت  و   " هادي  امام  من 
ساحت مقدس ائمه اطهار )ع( توسط مدیر عامل كانون توانا 

2-حضور گروهی از فعاالن كانون توانا بر فراز برج ميالد به 
مناسبت مبعث حضرت رسول اكرم )ص(  

3-حضور گروه  هنرمندان كانون توانا در تاالر شهر و تماشاي 
تئاتر "خواجه را چه به سياست" 

4-آغاز اجرای " طرح تعامل ملی" به منظور سفر استاني و 
بازدید از تشکلهای فعال معلوالن كشور  

خيریه  آسایشگاه  از  توانا  كانون  تخصصی  گروه  5-بازدید 
كهریزک در قالب طرح تعامل ملی 

6-نشست گروه تخصصی كانون توانا با هيئت مدیره جامعه 
معلولين البرز و بررسي نقاط مشترک همکاري در قالب طرح 

تعامل ملی  
7-بازدید دكتر داود محمدي نماینده مردم قزوین در مجلس 
و  فرهنگی  اداري،  فعاليتهاي  مجموعه  از  اسالمی  شوراي 

كارگاهي كانون توانا
آموزش  كل  اداره  مناطق  امور  معاون  و  مقام  قائم  8-بازدید 
شهروندي شهرداري تهران از مجموعه فعاليتهاي فرهنگي ، 

اجتماعي و كارگاهي 
9-بازدید مدیر عامل نمایشگاههاي بين المللي استان قزوین 

از مجموعه فعاليتهاي كانون توانا
10- بازدید دانشجویان علمي كاربردي جمعيت هالل احمر 
قزوین از كانون توانا به مناسبت ميالد حضرت علي اكبر )ع( 

و " روز جوان" 
)جمعيت  ماه"  تماشاي  "به  فرهنگی   برنامه  در  11-حضور 

هالل احمرقزوین ( به مناسبت ميالد امام زمان )عج (

روابط عمومی کانون توانا

كانون توانـــا دريـــک نــــگاه

عی
تما

اج

12-برگزاري كالس آموزشي بازاریابي براي پرسنل كانون توانا و برنامه ریزي جهت 
دفاتر الوند و تاكستان براي برگزاري این كالسها 

13-حضور رئيس هيئت مدیره كانون توانا در شبکه سوم سيما به عنوان ميهمان 
ویژه برنامه  ماه عسل 

14-تنظيم و تصویب ميثاق نامه مشترک تشکلهاي غير دولتي استان با موضوعيت 
سالمت معلوالن استان و تحویل رسمی آن به دبيرخانه مشاركت مردم در سالمت 

استان) دانشگاه علوم پزشکی شهيد بابایی (  
15-حضور در اولين نمایشگاه نشریات خانوادگي  در تهران 

16- برگزاري ششمين جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز در شهرستان البرز
عملکرد  مجموعه  از  شمالي  خراسان  بهزیستي  توانبخشي  بازدیدمعاونت   -17

فعاليتهاي  خدماتي،  حمایتي،  فرهنگي و كارگاهي توانا
18- بازدید هيئت مدیره و مدیران جامعه معلولين استان البرز از مجموعه فعاليتهاي 

كانون توانا و برگزاري جلسه هم اندیشي با هيئت مدیره 
19-برگزاري چهارمين جشنواره تشویق دانش آموزان ممتاز در شهرستان تاكستان 

20- برگزاري كالس آموزشي اعتماد به نفس براي پرسنل كانون توانا 
با  استان قزوین  آموزان ممتاز  برگزاري چهاردهمين جشنواره تشویق دانش   -21

"شعار دانش آموز ممتاز،  خانواده ممتاز، جامعه ممتاز"
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سجاد )ع(
ت. امام 

س
ف ا

ت و خال
ش

ضاء و جوارح خود از هرگونه کار ز
سان در حفظ و کنترل اع

شبختي ان
ت و خو

.سعاد

نماينده منتخب مردم قزوين در مجلس نهم با اعضاي 
هيئت مديره كانون معلولين توانا ديدار كرد

داود محمدي :
اعضاي كانون معلولين توانا افرادي مولد و فعال هستند.

)ع(  اكبر  علي  ميالد مسعود حضرت  با  همزمان 
و روز جوان داود محمدي نماینده منتخب مردم 
شوراي  نهم  مجلس  در  البرز  و  آبيک  قزوین، 

اسالمي از كانون معلولين توانا بازدید كرد.
به گزارش روابط عمومي كانون توانا، محمدي در 
جریان این بازدید طي نشستي با اعضاي هيئت 
مدیره و فعاالن كانون معلولين توانا طي سخناني 
رسد،  مي  نظر  به  معمول  طور  به  داشت:  اظهار 
غمگين  و  افسرده  فعال،  غير  اقشار  از  معلولين 
جامعه باشند اما كانون معلولين توانا توانسته این 
عزیزان را به افرادي شاد، بانشاط، با طراوت،  مولد 

و فعال جامعه تبدیل كند.
وي یکي از اركان توسعه در همه دنيا را ضریب 
نشاط و شادابي یک جامعه برشمرد و ادامه داد: 
معلولين  كانون  مدیره  هيئت  اعضاي  اقدامات 
اميد  و  نشاط  تقویت روحيه ي  راستاي  در  توانا 
قابل  بسيار  استان  معلولين  ي  جامعه  ميان  در 

تحسين است. 
كار  نفس  اسالمي  شوراي  نهم  مجلس  نماینده 
و  ارزشمند  بسيار  توانا  معلولين  كانون  در  را 
پسندیده عنوان و اضافه كرد: این كانون توانسته 
معلولين جامعه را كه ممکن است نسبت به آنها 
نگاه مثبتي وجود نداشته باشد به اعضاي پویاي 
جامعه تبدیل كند و از همين رو این اقدام آنها 

بسيار مثبت به شمار مي رود.
در  فعاليت  مبناي  ادامه  در  نماینده مجلس  این 
مبتني  را  توانا  معلولين  كانون  همچون  مراكزي 
تغيير  كرد:  نشان  خاطر  و  دانست  اصل  چند  بر 
اهميت  از  معلولين  به  نسبت  جامعه  نگرش 
بسزایي برخوردار است و باید اصل و اساس كار 
نگاه  معلولين  به  نسبت  مردم  تا   محسوب شود 

مثبت داشته باشند.
محمدي تغيير نگرش در ميان معلولين را از در 
اصولي برشمرد كه باید در كانون هایي معلولين 
مورد توجه قرار گيرد و ادامه داد: شخص معلول 
و  نفس  به  اعتماد  به  خود  درون  در  باید  ابتدا 
اثر گذار  یقين برسد و خود را عنصري توانگر و 
در سایر عرصه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
این  بداند. وي خاطر نشان كرد: چنانچه  جامعه 
دو نگرش اساسي در جامعه و در ميان معلولين 
تحقق یابد در آن صورت مي توانيم به مولفه هاي 

دیگر كه زیر مجموعه ي این مولفه ها قرار دارند 
بياندیشيم. 

را  اندیشه خالق  اسالمي  شوراي  جلس  نماینده 
از رموز موفقيت و برجستگي انسان ها عنوان و 
اضافه كرد: در حال حاضر هر فردي كه اندیشه 
ي خالق داشته باشد، مي تواند در جامعه و دنيا 
حرف اول را بزند و از آنجایي كه تفکر خالق و 
نوآور نيز مولفه اي است كه معلول و غير معلول 
نمي شناسد مي توان نتيجه گرفت، هر فردي كه 
از افکار و اندیشه ي ممتازي برخوردار باشد در 
جامعه از جایگاه ویژه اي برخوردار خواهد بود.  

شناسایي  بر  تاكيد  با  مجلس  نماینده  این 
ظرفيتهاي موجود در كانون معلولين توانا اظهار 
داشت:  اعضاي هئيت مدیره كانون باید به توليد 
و  باشند  داشته  اي  ویژه  اهتمام  اندیشه  و  فکر 
به  منجر  كه  كنند  فعاليت  محورهایي  روي  بر 

شکوفایي هر چه بيشتر معلوالن شود. 

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

نوین  هاي  ظرفيت  توليد  بر  تاكيد  با  محمدي 
انتشار  مثال  عنوان  به   : شد  آور  یاد  كانون  در 
كه  توانا«  پيک  اجتماعي  فرهنگي  »ماهنامه 
تاكنون توجه مخاطبان بسياري را به خود جلب 
نموده تيراژ آن باید از 10 هزار نسخه افزایش یابد 
چرا كه این مجله مي تواند در شناساندن ظرفيت 

هاي موجود جامعه نقش به سزایي را ایفا كند. 
نماینده مجلس شوراي اسالمي همچنين با تاكيد 
بر زمان سنجي در اجراي برنامه ها خاطر نشان 
كرد: قيد زمان ما را به تحرک بيشتري وا مي دارد 
از همين رو چنانچه در برنامه ریزي ها به زمان 
توجه بورزیم در مجموعه خود و حتي استان شاهد 
رشد چشمگيري خواهيم بود. محمدي پيشگيري 
از معلویت را از محورهاي مهم در جامعه دانست 
وزارت  درمان  و  بهداشت  معاونت  البته  افزود:  و 
كشور مجري این امر است اما كانون معلولين نيز 
مي تواند در این زمينه گام بر دارد به گونه اي 
كه اگر در حال حاضر 10 درصد در جامعه معلول 
ارائه راهکارهایي  ایده هاي نوین و  با  باید  داریم 
براي پيشگيري در 10 سال آینده این ميزان را 

به 8 درصد كاهش دهيم.

وي تاكيد كرد: این امر باید هر چه سریعتر هدف 
گذاري شود و كانون معلولين توانا نيز سعي نماید 
ارائه راهکارهایي در خصوص پيشگيري هایي  با 
ضرایب  دارند،  زادي  مادر  و  ژنتيکي  جنبه  كه 

ایمني و سالمت انسان ها را افزایش دهد.
نماینده مجلس شوراي اسالمي خدمت به جامعه 
معلولين را از وظایف مهم خود دانست و تصریح 
و  بوده  من  دیدارهاي  اولين  از  بازدید  این  كرد:  
با فعاليت هاي جامعه معلولين  با هدف آشنایي 
استان صورت گرفته و به طور حتم پيشنهادهاي 
معلوالن را در حوزه قانونگذاري و خالهاي قانوني 
مجلس  صحن  در  دارد  وجود  حوزه  این  در  كه 
پيگيري  جدیت  با  را  آنها  و  كرد  خواهم  مطرح 

مي نمایم. 
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 
بود كه  این خواهد  اولين سوال من  پروژه ها  از 
آیا در این پروژه تدابيري براي آسایش معلوالن 
و جانبازان تدارک دیده شده یا خير و اجراي این 
مهم را در كل پروژه مورد توجه قرار خواهم داد.

كانون معلولين توانا با همت و تالش اعضاي 
خود پاي برجاست

و  عامل  مدیر  پور،  هادي  مهندس  ادامه  در 
هدف  توانا  معلولين  كانون  مدیره  هيئت  عضو 
مجموعه،  از  بازدید  را  نشست  این  برگزاري  از 
آشنایي مسووالن استاني با كانون و همراهي آنها 
در پيشبرد اهداف مورد نظر و رسيدگي هر چه 
اضافه كرد:  و  اعالم  معلولين  به مشکالت  بيشتر 
شعار »معلوليت، محدودیت است نه ناتواني« سر 
لوحه و باور همه معلوالن است  و این شعار در 
بسزایي  تاثير  كشور  معلوالن  شکوفایي  و  رشد 

داشته است. 
گفتني است در خاتمه این دیدار داود محمدي و 
هيات همراه از حوزه هاي مختلف كانون معلولين 
بندي،  بسته  و  توليدي  هاي  كارگاه  شامل:  توانا 
بخش هاي فرهنگي، امور اداري این كانون بازدید 

به عمل آوردند. 

عی
تما

اج
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ت. آنتوني رابينز
س

سخير ناپذير ا
ساني، واقعٌا ت

.روح ان
 

چهارمين  توانا،  كانون  عمومی  روابط  گزارش  به 
تشویق  چهاردهمين جشنواره  از  آخرین شب  و 
دانش آموزان ممتاز با موفقيت به كار خود پایان 

داد.
كانون  همت  به  كه  استانی  جشنواره  این  در 
پانصد دانش  برگزار گردید هزار و  توانا  معلولين 
و  یافتند  هایشان حضور  خانواده  همراه  به  آموز 
ضمن استفاده از  برنامه های فرهنگی با واقعيت 

های زندگی معلوالن آشنا گردیدند. 
ارتقاء  هدف  با  ساله  هر  مردمی  جشنواره  این 
فرهنگ  آموزان،  دانش  تحصيلی  و  علمی  سطح 
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.
حضور  با  كه  جشنواره  این  اختتاميه  مراسم  در 
حجت  بود،  همراه  استان  مسووالن  از  جمعی 
قزوین  مردم  محترم  نماینده  حسينی  االسالم 
به  تبریک  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در 
اینکه معلوليت  به  اشاره  با  آموزان ممتاز،  دانش 
افزود:   افراد شود  نمی تواند باعث عدم پيشرفت 
توانا در عمل نشان داده  اعضای كانون معلولين 
اند كه با داشتن معلوليت هم می توان به درجات 

باالی كاری رسيد.
سن  با  متناسب  فرهنگی  های  برنامه  چيدمان 
هنرمندان  از  گيری  بهره  و  نوجوانان  و  كودكان 
های  شبکه  های  برنامه  بهترین  و  سيما  و  صدا 
دوست  های  شخصيت  و  جشنواره  این  در  ملی 
داشتنی كودكان و نوجوانان از نکات قابل توجه 

این جشنواره بود. 
به  جمعه  و  فيتيله  هنری  های  ازگروه  استفاده 
جمعه و شخصيت هایی جذابی چون مجيد قناد، 
زهرا  فخرالدین صدیق شریف،  آزاد،  كاظم هژیر 
سعيدی، شهره سلطانی، سيروس همتی و مریم 
بخشی از جمله برجستگی های این جشنواره بود.

و  تئاتر، سينما  مطرح  بازیگران  از  زهرا سعيدی 
دانش  به  خطاب  اختتاميه  مراسم  در  تلویزیون 
آموزان ممتاز گفت: شما در 10 یا 15 سال آینده 
جزو كسانی می شوید كه مسئوالن این مملکت 
هستند و  باید از همين امروز به یاد داشته باشيد 
نظر  را  هم در  امور كاری خود معلوالن  كه در 

بگيرید.
برای  "شاید  مجموعه  كارگردان  سلطانی  شهره 
شما هم اتفاق بيفتد" با اشاره به این مطلب كه: 
دلم می خواهد با كانون توانا همکاری داشته باشم 
گفت: تمایل دارم در آینده نزدیک تئاتری را  با  
توانمندان  هنرمندی  و  معلولين  كانون  همکاری 

معلول روی صحنه ببرم.

چهاردهميـــن جشنــواره تشويـق 
دانش آموزان ممتاز  به كار خود پايان داد

عی
تما

اج

فعاالن جشنواره چهاردهم
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گ
شتند مي فهميم که ناچيز بوده اند. مترلين

گ جلوه مي کنند ولي وقتي که گذ
.آينده ها بنظر بزر

چه عواملی بر فرصت های شغلی معلوالن  تاثير گذار است ؟
شغلی  فرصتهای  ميزان  بر  متعددی  عوامل  شک  بدون   
معلوالن تاثير گذار است. نتایج تحقيق نوسک وهمکارانش 
تر،  معلوالن جسمی جوان  استخدام  احتمال  كه  داد  نشان 
بيشتر  تر  خفيف  ومعلوليت  باالتر  تحصيالت  سطح  دارای 
است وعالوه بر این افراد معلول دارای عزت نفس باال احتمال 

استخدام بيشتری دارند.
معلوليت  نوع  كه  دریافتند  درتحقيقی  و همکارانش  گاویر   
بر روی استخدام آنهاتاثير دارد واگر شغل مورد نظر پيچيده 
باشد بيشتر مصداق دارد اما جذب عمومی معلوالن جسمی 
حركتي  بر ميزان استخدام آنها تاثيری ندارد. نتایج پژوهش 
باال  مشاغل سطح  مورد  در  كه  داد  نشان  وكاترین  باردفرد 
معلول  زنان  با  مقایسه  در  معلول  مردان  استخدام  احتمال 

بيشتر است.
 نتایج پژوهش آنها همچنين نشان داد فعاليت وتوانایی كار 
جویان معلول بيشتر از فعاليت وتوانایی كارجویان غير معلول 

است.
بردند كه  نيز پي  نکته  این  به   چاپين وكومن در تحقيقی 
مهمترین  ازجمله  محيطی  وعوامل  روانشناختی  عوامل 
عواملی هستند كه بر احتمال استخدام افراد مبتال به آسيب 

نخاعی تاثير می گذارد.
روانشناختی  عوامل  ميان  از  داد:  نشان  آنها  تحقيق  نتایج 

خوش بينی، عزت نفس وتمایل به پيشرفت و از ميان عوامل 
شغل  بودن  دردسترس  موانع،  مالی،  های  انگيزه  محيطی 
وسازگاری با شرایط بيش از همه با احتمال استخدام شدن 

افراد مبتال به آسيب نخاعی رابطه دارد.
 نتایج پژوهش شفارد هم نشان داد: آن دسته از افراد مبتال 
به  دارند  بيشتری  جسمی  فعاليت  كه  جسمی  ناتوانی  به 
احتمال بيشتر استخدام می شوند، بارآوری آنها بيشتراست 

وكمتر از محل كار غيبت می كنند.
مد نظر قراردادن عواملی كه در تحقيقات فوق الذكر به آنها 
اشاره شد می تواند فرصت های شغلی معلوالن جسمی را 

افزایش دهد.
به  نسبت   بهزیستي  سازمان  ومدیران  مسئوالن   آیا  اما 
مشکالت وموانع اشتغال معلوالن آگاهي كامل دارند آیاد در 

این خصوص كاري انجام شده است؟
موانع موجود در زمينه اشتغال معلوالن

معلوالن  توانایی های  به  تلقی جامعه نسبت  و طرز  نگرش 
و موازي  دانستن معلوليت با ناتوانی  در جوامع  سابقه ای 
طوالنی دارد. این نگرش عليرغم پيشرفت و توسعه ارتباطات 
هنوز به شکلی جدی و غير قابل انکار بر جوامع حاكم است، 
حتی در تفکر برخی معلوالن، معلوليت پدیده ای است كه 
تفکر،  این طرز  كند. حاصل  متبادر می  به ذهن  را  ناتوانی 

پذیرش ناتوانی معلوالن از سوی جامعه است و به این ترتيب 
موانعي  با  و  بينند  می  آسيب  اشتغال  زمينه  در  معلوالن 

اساسی در كاركرد خود مواجه می شود.
كمبود آگاهی یا شناخت غلط كارفرمایان و مدیران از كارایی 
معلوالن اغلب موجب این تصور می شود كه معلوالن قادر 
نيستند بسياری از امور را مشابه دیگران انجام دهند و اگر 
یک كار فرما گامی در جهت اشتغال معلوالن بردارد، نگرش 
مثبتي در توانایي آنها  داشته ویا  متأثر از دلسوزی و انگيزه 
های عاطفی است نه مبتنی بر آگاهی و شناخت از معلوليت 
آنها. همچنين تعدادی از كارفرمایان، برای اطمينان از ایمنی 
فضای كاری، ترجيح می دهند تا جایی كه مقدور است از 
استخدام معلوالن اجتناب كنند، زیرا عقيده دارند آنها  در 
شمار كسانی قرار دارند كه آسيب پذیری بيشتری در برابر 

حوادث ناشی از كار دارند.
كمبود وسایل مناسب برای جابجایی و تحرک معلوالن یکی 
است،  عمومی  نقل  و  حمل  در  معلوالن  مشکالت  از  دیگر 
یافتن شغل شوند،  به  اگر هم موفق  به طوری كه معلوالن 
دشواری  با  منزل،  به  برگشت  و  كار  محل  در  حضور  برای 
های زیادی مواجه می شوند، زیرا وسایل نقليه عمومی فاقد 

امکانات الزم برای استفاده معلوالن است.
واحد اشتغال كانون توانا

عی
تما

اج

نمایندگی بيمه توانا زیر نظركانون معلولين توانا، فعاليت خود را از سال 1390 آغاز 
كرده و طی این مدت در راستای امور بيمه ای به عموم مردم خدمت رسانی كرده 

است.
فعاليت بيمه توانا به این صورت است كه تمام درآمد و سود حاصل از فروش بيمه 
نامه ها صرف انجام امور اجتماعی و فرهنگی معلولين می شود تا معلولين در سایه 

فرهنگ سازي بتوانند در جامعه حضورپيدا كنند.
 این تنها قسمتی از تالش های كانون توانا و از آن جمله واحد 

بيمه تواناست كه افراد مشاركت كننده و كسانی كه در تعامل 
با كانون توانا و واحد بيمه توانا هستند ما را در انجام این 

امور و رسيدن به اهداف مان و تاثيرگذاری فرهنگی 
در جامعه یاری می كنند. بنابراین سود آوري 

در كانون شيوه دیگري دارد.
بيمه  مورد  در  توانا  پيک  گذشته  شماره  در 
عمر و سرمایه گذاری توضيح دادیم و اكنون 
به بيان مزایای بيمه عمر و سرمایه گذاری 

می پردازیم.
سرمايه  و  عمر  بيمه  های  ويژگی 

گذاری:
-تامين خاطر و آرامش خيال: همه ما 
تصویری از آینده را تجسم می كنيم كه 
رفاه و امنيت مالی خانواده مان در آن مي 
درخشد، فوت نابهنگام فرد، آینده خانواده 

مي  عمر  بيمه  اما  كند.  می  بحران  دچار  را 
در  را  خاطر  آسودگي  ما  از  یک  هر  براي  تواند 

مورد خانواد هایمان تامين كند.
ناگوار  شرایط  در  نقد:  پول  به  فوری  دسترسی   -

این سرمایه گذاری به همراه سرمایه  ماهيت نقدی بودن 
بيمه عمر داراي اهميت است. بدون قيد و بند های ناشی از 

ضوابط مالياتی و انحصار وراثت سرمایه مذكور می تواند راه گشاي 
بازماندگان باشد. 

-تعيين فرد صاحب نفع به سليقه خود شما: در بيمه عمر و سرمایه گذاری 
شما قادرید به انتخاب خود تعيين كنيد چه كسانی و هركدام چه ميزان می توانند 

از مزایای این بيمه نامه استفاده كنند.
-تخصيص اندوخته حاصل از بيمه عمر و سرمايه گذاری به ديگری: در بيمه 
عمر و سرمایه گذاری شما می توانيد اندوخته حاصل از سرمایه گذاری را بنابر ميل 

و انتخاب خود به شخص دیگری تخصيص دهيد.
بيمه  "سرمایه  مستقيم  های  ماليات  قانون   136 ماده  مطابق  مالياتی:  -معافيت 
عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های صورت گرفته"از 

پرداخت ماليات معاف هستند.
نامه  بيمه  اين  منحصر  و  ويژه  مزايای   -

عبارتند از:
انعطاف پذيری در نحوه پرداخت حق بيمه: 
ساليانه  سررسيد  در  شده  بيمه  چنانچه 
بيمه عمر و سرمایه گذاری خود قادر به 
پرداخت حق بيمه نبوده و نقدینگی 
از  تواند  می  باشد،  نداشته  كافی 
گذاری  سرمایه  از  حاصل  اندوخته 
بيمه  حق  پرداخت  منظور  به  خود 
آن سال استفاده كند. چنانچه بيمه 
شده تمایل به افزایش یا كاهش حق 
تغييرات  تواند  می  باشد  داشته  بيمه 
مورد نظر خود را بر خالف دیگر بيمه 

های عمر اعمال كند.
- افزايش سرمايه اصلی بيمه عمر 
جدید،  كودكی  تولد  فوت(:  )سرمايه 
راه  براي  سرمایه  دردانشگاه،  تحصيل 
درمان،  هزینه  ازدواج،  جدید،  شغل  اندازی 
نيازهاي  تواند  مي  و...  كشور  از  خارج  به  سفر 
بيمه شده  چنانچه  كند.  ایجاد  خانواده  براي  جدیدي 
به هر دليلی بخواهد خانواده خود را از تامين مالی بيشتری 
برخوردار كند، می تواند سرمایه بيمه عمر خود را افزایش دهد، 

بدون آنکه نيازی به بازخرید بيمه نامه فعلی و گرفتن قرارداد جدیدی باشد.

bime@irantavana.com  

بيمــــه
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تا به حال فکر كرده اید اگر پا نداشتيم زندگی چه شکلی پيدا می كرد؟ به 
راستی اگر از نعمت دو پا محروم بودیم و قرار بود با دست بلندترین كوه آفریقا 

را فتح كنيم، چه اتفاقی می افتاد؟
 شاید این حرف برای بسياری از ما خيلی دور از ذهن و غيرممکن به نظر 
با كار خود  یافته است و  اما »اسپنسر وست« به این موفقيت دست  برسد، 

تعریفی دوباره از غيرممکن ارائه كرده است.
اسپنسر تنها پنج سال داشت كه دو پایش را درست از زیر لگن از دست داد 
و زندگی طبيعی اش با سختی بسيار همراه شد. به نظر می رسيد كه دیگر 
هيچ وقت نتواند حركت كند و همين طور ناتوان تا آخرعمر به زندگی اش 

ادامه بدهد.
اماواقعيت این است كه  این طور نشد. اسپنسر چنان دل و جراتی داشت و 
روحيه اش چنان باال بود كه به طرز شگفت انگيزی به زندگی عادی برگشت 

تا حدی كه حتی پزشکانش را هم متحير كرده بود.
او در مورد خودش می گوید: »هميشه فکر كرده ام كه هيچ نقصی ندارم و 
یک انسان عادی ام. هيچ وقت خود را انسانی بدون پا فرض نکردم. تنها وقتی 

از خانه بيرون می آیم مردم به یادم می آورند كه پا ندارم.«
اسپنسر با همين دو پای نداشته به چنان كارهای شگفت انگيزی دست زده 

كه اغلب آدم ها خيلی سخت به سوی انجام آن ها می روند. 
او روز 19 ژوئن )30 خرداد( امسال به همراه دوستان صميمی خود، دیوید و 
الکس، 20 هزار گام برداشت تا قله پنج هزار و 790 متری كليمانجارو را در 
كنيا فتح كند؛ كاری كارستان كه بشر امروز شاید اصال نظيرش را ندیده باشد.

اسپنسر دربيشتر مسير برای فتح این قله از دستانش كمک گرفت و روی دو 
دست بدن خود را به جلو راند. هر دو دستش زخمی و كبود شدند اما او ادامه 

داد و گفت: »این درد و ناراحتی به رفتنش می ارزد.«

دادند. به دور و برم نگاه كردم. دوستانم الکس و دیوید با من بودند. دیدم بعد از هفت روز 
تالش بی امان، بعد از هفت روز مشقت و برداشتن 20 هزار قدم با اشک و خون و لبخند، 

باالخره رسيده بودیم، ما روی قله بودیم.«
اسپنسر در گفتگوی خود با شبکه خبری ای بی سی گفت كه موفقيت های خودش را مدیون 
پدر و مادرش است كه از همان اول با او طبيعی رفتار كردند و در او اعتماد به نفس و شهامت 

را ایجاد كردند و به او یاد دادند كه آرزوهایش را از دست ندهد.
او همچنين گفت با این آرمان مقدس پا در راه فتح قله گذاشته تا 750 هزار دالر پول جمع 

ترجمه: رضا بهاركند و آن را صرف آموزش كودكان كنيایی كند.

بدون پا بر فراز كليمانجارو

افکار منفی عادتی هست مخرب و معموال بخشی از 
یک مکانيسم دفاعی است كه ما معموال برای دفاع 
از خود بکار می بندیم. افراد زیادی هستند كه برای 
عدم انجام كاری سخت و یا شانه خالی كردن از زیر 
بار كار، خيالبافی می كنند و افکار منفی به ذهن 
خود راه می دهند و خيلی راحت می گویند من از 
آیم...فف و هزار دليل  برنمی  این كار  انجام  عهده 
دیگر در واقع با زبان بی زبانی می خواهند بگویند 
كه نمی خواهند با این مشکل دست و پنجه نرم 
كنند. ولی ما همه تحت تاثير احساساتی هستيم 
كه تعيين می كنند كه چه كاری را به چه ترتيب 

انجام بدهيم. 
تمرین برای افکار مثبت داشتن خيلی مهم است. 
حال  در  كه  بپذیریم  كنيم  سعی  باید  هميشه 
هستيم  خود  سالمتی  بهبودی  و  مثبت  تغييرات 
دارای و  خوشبخت  توانا،  انسان  یک  را  خود  باید 

اعتماد به نفس بدانيم و احساسات مثبت به ما 
در روند تغييرات كمک خواهند كرد. كسانی كه 
مثبت فکر می كنند می دانند كه این احساسات 
آنان  نادیده نمی گيرند.  را  آنها  حقيقت دارد و 
سعی می كنند این احساسات را درک كنند و 
به وجود  به خاطر شرایطی كه موجب  را  خود 
نکنند.  سرزنش  شده  احساسات  این  آمدن 
افکار منفی موجب می شود از اینکه در صورت 
و  بترسيم  بگيریم  قرار  تمسخر  مورد  شکست 
بنابراین هميشه تصویری  از كار بکشيم.  دست 
از آنچه كه دوست دارید در ذهن خود مجسم 
كنيد تا نيرو و انگيزه الزم در شما به وجود آید. 
هر چه این تجسم دقيق تر باشد كار آسان تر 
خواهد بود و اشتياق رسيدن به خواسته تان به 
افزون  را  شما  روانی  نيروی  و  داده  انرژی  شما 
بنابر انگيزد.  برمی  اراده  شما  در  و  سازد  می 

این افکار و تخيالت تصاویر ذهنی كنونی شما در 
رو  این  از  بود  موثر خواهد  آینده شما  پود  و  تار 
قدرت روانی شما برای تحقق خواسته های ذهنی 
تان به طور ناخودآگاه بر كليه افرادی كه با هدف 
می  اثر  و  شوند  می  منتقل  هستند  مرتبط  شما 
گذارند بنابراین هرگاه دچار افسردگی و ناراحتی 

خيال شدید از طرق زیر عمل نمایيد: 
اول افکار منفی را از خود دور كرده و با وسوسه 
انرژی  ترتيب  این  به  و  مبارزه كنيد  های درونی 
فراوانی ذخيره خواهيد كرد و این انرژی انباشته 
نيروی تخيل بسيار قوی توسط یک  با  اگر  شده 
اراده قوی به سوی شخص ارسال بشود صد درصد 
محيط  بر  تسلط  در  ما  توانایی  بود  خواهد  موثر 

پيرامونمان كافی نيست.
آرامش  كنيد.  حفظ  را  خود  كنترل  و  آرامش 
موجب می شود كه در مبارزه پيروز شوید و آن 
بيشتر خواهد  و تجربه شما  اراده  زمان است كه 
نگران  اصال  بگذرد  طوالنی  زمان  اگر  حتی  شد 
به پيروزی  اگر مدام تالش كنيد چنانچه  نشوید 
دست یافتيد بسيار خشنود خواهيد شد و در این 
دنيا مثبت خواهد  به  نگرش شما  است كه  حال 
بود و انگيزه شما روز به روز متمركز تر می شود 
زمان و مکان دیگر برایتان مفهومی ندارد و روحيه 
آرام و مطمئن شما بر اطرافيان اثر مفيدی خواهد 
داشت از همه مهم تر اینکه رضایت درونی شما 
چند برابر خواهد شد. در خاتمه به راهکاری اشاره 
می شود كه برای رسيدن به آرامش و دور كردن 
خالء  ایجاد  آن  و  است  موثر  كامال  منفی  افکار 
فکری است یعنی اینکه تنها كاری كه نباید انجام 
بدهيد فکر كردن است در این وضعيت ابتدا روند 
فکر كردن را كند نمایيد و هر تفکری را متوقف 
این  ابتدا  نباید فکر كنيد در  كنيد. به هيچ چيز 
موفق  متوالی  تمرینات  با  اما  است  مشکلی  كار 
هر  در  كه  اتفاقاتی  و  امواج  ورود  از  خواهيد شد 
و  كنيد  جلوگيری  آید  می  پيش  آینده  یا  حال 

امواج مثبت را به ذهنتان انتقال دهيد.
گردآوری: پری چگينیشادباشيد

اجتناب از افکارمنفی 
عی

تما
اج

نکاتی برای زندگی بهتر
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آنچه نگرش و فرهنگ مردم یک جامعه  را نسبت به موضوعی خاص 
تغيير می دهد، تالش كسانی است كه با ایدئولوژی و فرهنگ مردم 
آن جامعه سر و كار دارند و می توانند الگویی مناسب را برای رفتاری 
و كار  با عموم مردم سر  نهادینه كنند كسانی كه  معين در جامعه 
و   كنند   می  كار  )تلویزیون(  ملی  رسانه  در  كه  كسانی  مثل  دارند 

رسانه ملی نقش بسيار موثری در این امر مهم ایفا می كند.
وقتی سخن از تغيير دیدگاه مردم نسبت به یک موضوع خاص  مطرح 
می شود .باید بپذیریم كه  اقشار مختلفی در یک جامعه زندگی می 
كنند كه  در صورت عدم رعایت برخی مسائل هر كدام خواهان تغيير 

نگرش جامعه نسبت به موضوع مورد ارتباط با آنها هستند.
نوع  ترین دغدغه شان   مهم  اقشاری هستند كه  از  یکی  معلوالن   
ها،  توانمندی  زندگی،  به  نسبت  آنها  به  جامعه  كه  است  نگرشی 
خواسته ها، باید و نبایدها و... دارد نگارنده برای روشن شدن موضوع 

مثالی را عنوان می كند: 
ماده 12 قانون جامع دفاع از حقوق معلوالن یکی از مواردی است كه 
به نقش تلویزیون در تغيير نگرش مردم یک جامعه نسبت به معلوالن 

اشاره مستقيم دارد.
بر اساس این ماده صدا و سيمای جمهوری اسالمی ایران موظف است 
حداقل دو ساعت از برنامه های خود را در زمان مناسب به برنامه های 
سازمان بهزیستی كشور و آشنایی مردم با  تمام آنچه معلوالن با آن 

سروكار دارند، اختصاص دهد. 
اما یک اشکال بزرگ در اینجا وجود دارند و آن اینکه با وجود بيش 
متاسفانه  گذرد  می  قانون  این  مختلف  مواد  تصویب  از  سال   8 از 
در  كه  سوالی  نيستيم.  هم  شده  ذكر  ماده  تک  اجرای  شاهد  حتی 
قضيه  انگار  كجاست؟  كار  ایراد  كه  است  این  آید  می  پيش  اینجا 
كامال برعکس شده چرا كه متاسفانه  اكثر برنامه هایی كه در این 
تلویزیون  كه  شود  می  پخش  زمانی  در  یا  شود  می  ساخته  حوزه 
كمترین مخاطب را دارد و یا برنامه ای كه برای این موضوع در نظر 
گرفته شده بيشتر حالت كليشه ای دارد و دنيای واقعی معلوالن را 
نشان نمی دهند. بر خالف تمام مطالبی كه در این نوشتار بيان شد 
متاسفانه برنامه تهيه شده نه تنها كمکی به بهبود وضعيت معلوالن 
نمی كند بلکه قضيه را بغرنج تر نيز می كند و این موضوع باعث می 
شود دیدگاه جامعه به سمت و سویی برود كه  انگار معلوالن با سایر 
اقشار جامعه تفاوت زیادی دارند برای مثال هنگامی كه یک سریال با 
موضوع معلوالن از تلویزیون پخش می شود می بينيم كه كارگردان 
و دست اندركاران توليد آن سریال برای آنکه قصه فيلم را جذاب تر 

كنند از موضوع معلوليت سوء استفاده می كند. 
به عنوان مثال، فرد یک گناه بزرگ انجام داده و یا پدر و مادر فرد 
یک كار اشتباهی انجام داده است  و فرزند آنان دچار معلوليت شده  
و حال آن فرد معلول به جای اینکه باری از دوش آن خانواده بردارد 
این  به  زدن  دامن  یعنی  واین  شود  می  داده  نشان  خانواده  سربار 
موضوع كه جامعه  نه تنها نگرش خود را تغيير ندهد بلکه در نگرش 

فعلی مصمم تر باشد. 
به اميد رسيدن روزی كه بدون در نظر گرفتن كاستی های ظاهری 
در كنار یکدیگر بی هيچ دغدغه ای زندگی كرده و با یکدیگر تعامل 

كنيم. 
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گ
ت. حکيم ارد بزر

س
ساماندهي ديگران ا

.پيامد دانايي ، پذيرفتن بار 

كارشان  سخت  است و پر از استرس...این را می دانند 
و باز ادامه می دهند ..

قلم به دست گرفته باشی نمی توانی ساده از كنار وقایع 
و اتفاقات بگذری نمی توانی  گوشه ای بنشينی و ببينی  

كسی درد می كشد و تو از دردش را فریاد نکنی 
خبر نگاركه  باشی نمی توانی دست از كار بکشی نمی 

توانی  سکوت كنی ...
 خبرنگار حوزه بهزیستی كه باشی كارت  سخت تر می 
شود نمی توانی  درد معلول را ببينی و قلمت بر كاغذ 

سپيد نلرزد....
نام  به  را  سال  هر  مرداد   17 كه   گویند  هامی  تقویم 
خبرنگاران  و به حرمت قلم آنها نامگذاری كرده اند به 
همين بهانه سواالت زیر را درتاالر گفنگو مطرح كردیم 

و جواب های متفاوتی دریافت كردیم. بخوانيد:

مسعود رضایی 27 ساله از تهران 
جسمی حرکتی

مشخص است كه خيلی تاثير دارد. اگر بخواهيد 
حقيقت را بگویم این است كه 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 
كه خودش را طرفدار مستضعفين می داند چرا 
آنهاست  از  داریم  چه  هر  كه  جانباز  یک  باید 
برای رفتن به سركار مشکل داشته باشد. حاال 

معلوالن به كنار.

آرش از تهران 
جسمی حرکتی

مشکالت  بيان  باید  خبرنگار  یک  رسالت   .1
و  جامعه  مشکالت  حل  پيگيری  و  اجتماعی 
زبان گویای مردم و رابط بين مردم با حکومت 
باشد. البته باید امين مردم نيز باشد و در كارش 
صداقت داشته باشد تا بتواند رسالت خود را به 

درستی انجام دهد.
تواند  می  خبرنگار  یک  حدی  چه  تا  اینکه   .2
به  بستگی  كند  منعکس  را  معلوالن  مشکالت 
این دارد كه آیا آن شخص یک خبرنگار متعهد 
می  كار  روزنامه  درآمد  افزایش  برای  یا  است 
كند ولی باید بدانيم كه نوشتن درباره معلوالن 
هم  روزنامه  تيراژ  افزایش  باعث  مشکالتشان  و 

نمی شود.
3. اگر خود خبرنگار از بين جامعه معلوالن باشد 
اثرگذار  معلوالن خيلی  انعکاس مشکالت  برای 

است.
مهناز الياسيان 30 ساله 

از شهرستان ساوه 
اطالع  و  خبررسانی  خبرنگار  یک  رسالت   .1
و  به مردم  موقع  به  و  و درست  رسانی صحيح 
به گوش مسئوالن است البته اگر گوش شنوایی 

باشد. 
2. یک خبرنگار با پيگيری خبرها و تهيه گزارش 
در مورد معلوالن و نيازمندی آنها می تواند در 
انعکاس مشکالت معلوالن تا حدودی موثر باشد، 
البته اجرای قانون حمایت از معلوالن به دست 
مسئوالن اجرا مي شود نه خبرنگار و خبرنگاران 

فقط تا حدودی می توانند موثر باشند.
 به عنوان مثال، همين قانون حمایت از معلوالن 
در كشور ما اجرا نمي شود. اگر خبرنگاران پی 
این  از  ای  گوشه  شاید  كنند  پيگيری  پی  در 
قانون در  این  اگر  به نظر من  اجرا شود.  قانون 
ایران تدوین شده فقط برای این است كه بين 
همچنين  هم  ما  كه  بگویيم  دیگر  كشورهای 

قانونی را داریم. 

۱.  رسالت يک خبرنگار چيست؟
2.  يک خبرنگار تا چه حدي مي تواند در انعکاس 

مشکالت معلوالن تاثير گذار باشد؟
با  كنند  مي  كار  خبر  عرصه  در  كه  معلوالني   .3
از  معلوالن  زندگي  هاي  چالش  با  اينکه  به  توجه 
در  توانند  مي  حد  چه  تا  دارند  آشنايي  نزديک 

انعکاس چالش هاي آنها سهيم باشند؟

- موضوع شماره بعد تاالر گفتگو: 
پذيرش  آمادگی  اندازه  چه  تا  مدارس  شما  نظر  ۱-به 

دانش آموزان معلول را دارند؟
2-مناسب سازی مدارس چه تأثيری در ادامه تحصيل 
در  هايشان  خانواده  نگرش  و  معلول  آموزلن  دانش 

تحصيل فرزندشان دارد؟

دوستان و همراهان هميشگی پيک توانا
های  سرمايه  مخاطبان  كه  باوريم  اين  بر  ما 

ارزشمند رسانه های گروهی هستند.
نظرات و ديدگاه های  تا  توانا مصمم است   پيک 
مشخص  موضوعات  پيرامون  را  خود  مخاطبان 
شده )مسايل اجتماعی ويژه معلوالن( درج نمايد.
شخصی  ديدگاهای  توانيد  می  عزيز  دوست  شما 
مجله  دفتر  به  فکس  يا  نامه  صورت  به  را  خود 
ارسال و يا در قالب پيامک به شماره 3۰۰۰7545 

ارسال نماييد .
نشانی: قزوين - بلوار شهيد بهشتی- كانون توانا 

تلفکس ۰28۱33392۱2 

تاالر گفتمان

عی
تما

اج
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شفوکو
ت. الر

س
ب داده ا

شتر از آن موقع خو را گول نمي زند که خيال ميکند ديگران را فري
ت بي

سان هيچوق
.ان

پس  دارد،  را  معلول  من  هم مشکل  معلول چون خودش  یک خبرنگار   .3
مسلما درک مي كند كه من چه مي گویم. خواسته هایم چيست  و كجا باید 
حمایت شوم و كجا باید خودم تالش كنم، پس می تواند باز هم تا حدودی 

موثر باشد، ولی باز هم اجرای آن قوانين به دست مسئوالن است.

مجيد انتظاري 35 ساله از تهران
جسمی حرکتی

1. قرار بود رسالت یک خبرنگار اطالع رساني دقيق و شفاف باشد، ولي به نظر 
من بهتر است كه این رسالت را با شرایط محيط تطبيق بدهد تا به جایگاهش 

خدشه وارد نشود.
پس رسالت یک خبرنگار اول حفظ جایگاهش است. به هر حال اگر همين 
جایگاه را هم از دست بدهد، دیگر هيچ وقت به رسالتش دست پيدا نمي كند.

بعد اگه شرایط اجازه داد، با توجه به مقتضيات زمان و مکان، برنامه ریزي 
كند تا به هدف برسد.

در  خبرنگار  یک  دادم.  قبلي  سوال  در  را  جواب  این  از  مقداري  شاید   .2
درجه اول تابع آن سازمان خبري اي است كه در آن جا كار مي كند. مثال 
عکس هاي گردهمایي معلوالن مقابل بهزیستي را یک خبرگزاري كار مي كند 
اما خبرگزاري دیگر كار نمي كند. پس نباید خبرنگار را مقصر دانست كه چرا 

خبر را پوشش نداده است.
ولي به هر حال یک خبرنگار مي تواند بسيار موثر باشد، به خصوص اگر آن 
خبرنگار معلوليت داشته باشدو  چون در كشور ما خبرنگار معلول خيلي كم 
وجود داشته و دارد، این قشر از جامعه از نظر فرهنگ سازي و مناسب سازي 
از جوامع در حال توسعه  عقب مانده اند پس به نظر من معلوالن باید عالوه 
پيدا  حضور  خبرگزاري ها  و  روزنامه ها  در  خبر،  آكادميک  تحصيالت  بر 
كنند؛ چون یک خبرنگار معلول با دیدگاه بهتري به پوشش اخبار معلوالن 
مي پردازد و قطعا با نگرشي كه دارد، در این زمينه بسيار بهتر از یک فرد 

غيرمعلول مي تواند موثر باشد.
3. قطعا مي توانند خيلي تاثيرگذار باشند؛ چون نگرش دارند و معلوليت را 
از نزدیک لمس كرده اند. ما نباید انتظار داشته باشيم كه مثال ورزشکاران یا 
سينماگران به فکر ما باشند. هر قشري هميشه منافع خود را پررنگ تر در 

نظر مي گيرند.
پس شعار ما باید این باشد »معلول براي معلول در تمام زمينه هاي زندگي 

اجتماعي«

عباس صالحی 29 ساله از روستای ورچه 
جسمی حرکتی

1. اطالع رسانی درست و حقيقی
2. خيلی زیاد !!!
3. خيلی زیاد!!!

پویا ایرجی 25 ساله از ساری
جسمی حرکتی

افراد  آگاهی  جهت  در  است  وقایع  درست  انعکاس  واقع  در  رسالتشان   .1
جامعه در زمينه های مختلف... 

2. در انعکاس مشکالت می توانند تاثير زیادی داشته باشند. اما در ایران ما 
این انعکاس به نتایج مطلوب كمتر می رسد.

3. به طور حتم بهتر از یک خبرنگار غير معلول... چرا كه در واقع مشکالتی 
را بيان می نمایند كه خود )یا امثال خود( با آن مواجه هستند.

ترانه 29 ساله از تهران 
جسمی حرکتی

1. رسالت یک خبرنگار این است كه خبر را بدون هيچ كم و كاست یا بدون 
هيچ دخل و تصرفی در نهایت صداقت به مخاطب برساند.

2. یک خبرنگار می تواند با آشنا شدن با معلوالن و مشکالت آنها خبرهایی 
را كه مربوط به این قشر هست را منعکس كند.

3. به نظر من رسالت و مسئوليت این دسته از خبرنگاران سنگين تر و مهم 
تراست چرا كه این گروه از خبرنگاران به قول معروف درد كشيده هستند و 
كامال با مشکالت همنوعان خود آشنایند  پس باید تمام سعی و تالش خود 

را در راستای خبررسانی در این حوزه كنند.

معصومه 26 ساله از شيراز
جسمی حرکتی

1. نمی دانم.
2. قرار نيست همه  آدم ها داخل خانه شان باشند و همين جوری از 
مشکالت و اخبار آگاه شوند!!! همان طور كه یک خبرنگار می آید مسایل 
سياسی یک كشور را تفسير می كند و یا دنبال  تهيه اخباری در باره اش 
می رود و ما را آگاه می كند، پس درباره آشکار كردن مشکالت معلوالن 
هم 100 درصد می تواند كمک كننده و تاثير گذار باشد، تهيه اخباری 
آگاهی  یک  حداقل  تواند  می  باشد  معلوالن  زیاد  مشکالت  حاوی  كه 

عمومی را ایجاد  كند، حتی اگر مسئوالن رسيدگی نکنند.
3. هميشه درک شرایط روی بهتر انجام دادن یک كار و دقيق و درست 
بودنش تاثير دارد.  مطمئنا وقتی یک معلول، خبرنگار باشد، نوشته ها با 
احساس واقعيش كه 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 كه: سخنی كز دل برآید الجرم بر دل نشيند.
 انعکاس خبر از طرف یک  خبرنگار معلول، حاوی یک احساس واقعی 
انعکاس مشکالت معلوالن  است و نقش خيلی مهمی دارد و حتما در 

سهيم است. 

سمانه افتخاری 27 ساله از  تهران 
جسمی حرکتی 

1. همان طور كه از اسمش پيداست، اطالع رسانی یک خبر یا رویداد، 
البته بدون هيچ تعصبی نسبت به گرایشات سياسی، اجتماعی، قومی، 

مليتی رسالت یک خبرنگار است.
2. تأثيرش خيلی زیاد است وقتی خبرنگار نباشد، سایر اقشار جامعه چه 
این قشر  و محدودیت های  واقعی، مشکالت  دنيای  از  توانند  طور می 

مطلع شوند؟ البته این در مورد همه اقشار اجتماعی صدق می كند.
بهزیستی تحصن  معلوالن جلوی سازمان  بود كه  پيش  . چند وقت   3
منتشر  آن كه در خبرگزاری های مرسوم  از  بيش  این تحصن  كردند، 
شود در شبکه های اجتماعی بيشتر دیده شد در حالی كه من خودم به 
شخصه خبرنگار معلول زیادی می شناسم كه می توانست در این امر 

كمک شایانی بکند.

فرزانه 27 ساله از بوشهر 
جسمی حرکتی

1. انعکاس اخبار درست، نترس بودن، و توانایی ریسک داشتن.
با  باشد و  این زمينه داشته  تواند سهم زیادی در  2. یک خبرنگار می 
مردم  نگرش  تلویزیون  و  ها  روزنامه  در  معلوالن  های  توانائی  انعکاس 
نسبت به معلوالن را تغيير دهد، كم كم با تغيير نگرش و رفتار مردم 
شرایط نيز مساعدتر می شود و یک معلول راحت تر می تواند در اجتماع 

ظاهر شود.
3. كسانی كه خودشان معلوليت دارند نيز تاثير زیادی دارند و مردم با 
دیدن تالش آنها نگرش بهتری پيدا می كنند. به نظر من قبل از هر چيز 

باید به مردم بفهمانند كه معلول نياز به ترحم ندارند.

سهيال 32 ساله از آذربایجان شرقی  
جسمی حرکتی

1. رسالت خبرنگار این است  كه بتواند خبر را به نحو احسن به مخاطبش 
برساند و او را وادار كند كه شنونده خبرش باشد.

2. به نظرمن تا حد زیادی می تواند تاثيرگذار باشد و با به تصویركشيدن 
مشکالت معلوالن و خبررسانی به مسئوالن در پيدا كردن راهکارهای 

حل مشکالت كمک كند.
را درک  معلوالن  توانند مشکالت  افراد سالم می  از  بيشتر  معلوالن   .3
با  آنها   مشکالت  برای  حلی  راه  درصدد  و  كنند  خبررسانی  و  كرده 
مسئوالن مربوطه باشند و به نظرم می تواند درصد تاثيرگذاری بيشتری 

داشته باشد.

عی
تما

اج
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از  بسياري  در  امروز  كه  مباحثي  جمله  از 
مطرح  اجتماعي  محافل  ويژه  به  محافل، 
است، معلوليت و دغدغه هاي معلول است. 
هر كدام از انواع معلوليت ها )نابينايي و كم 
معلوليت  شنوايي،  كم  و  ناشنوايي  بينايي، 
ذهني و جسمي- حركتي(، به تنهايي داراي 
موارد  اين  كه  معضالت خاص خود هستند 
به اضافه موارد مشترک انواع معلوليت ها، 
مجموعه مشکالت اين قشر را تشکيل مي 

دهند. 
این قشر،  نيازهاي مختلف  در  تأمل  اندكي  با    
ها  نياز  آن  از  كدام  هر  اهميت  ميزان  توان  مي 
یکي  كرد.  راحس  ها  آن  خأل  حال  عين  در  و 
زیرمجموعه  و  فرهنگ  نيازها،  این  مهمترین  از 
هاي فرهنگ در ميان این قشر است  كه شامل 
رساني  اطالع  فرهنگ،  مهم  هاي  زیرمجموعه 
به  یا  به صورت های مختلف و ساماندهي شده 
عبارت بهتر رسانه است. با وجودي كه پيشرفت 
هاي روز افزون در امر رسانه، به ویژه رسانه هاي 
اما  نوردد،  را در مي  دیداري و شنيداري، زمان 
نمي توان منکر اهميت رسانه نوشتاري )مکتوب( 

در بين انواع رسانه شد. 
  همانطور كه اقشار مختلف و صنوف گوناگون 
به منظور ایجاد بستري مناسب در زمينه اطالع 
رساني اقدام به انتشار روزنامه یا مجله مي كنند، 
جاي خالي این نياز مهم در ميان اقشار مختلف 
این پدیده  به وضوح دیده مي شود.  نيز  معلول 
مهم فرهنگي و لزوم آن براي معلول، تا چندي 
پيش از سوي اهالي فرهنگ چندان مطرح نبود، 
این  اهميت  درجه  زندگي  شتابان  پيشرفت  اما 

نياز را باال برد.
معلولي  ترین قشر  نابينایان مهم  ميان  این  در   
بودند كه از وجود یک نشریه مکتوب كه توانایي 
اطالع رساني روزانه در قالب روزنامه به خط بریل 

به صورت سامان یافته بي بهره بودند. 
   با انتشار روزنامه ایران سپيد در اواسط دهه 70، 
گام مثبتي در مسير نيل به هدف واالي اطالع 
فرهنگي  مسئوالن  از سوي  نابينایان،  به  رساني 
وقت برداشته شد. این نکته را نباید از نظر دور 
داشت كه این روزنامه تنها روزنامه ویژه نابينایان 
در سطح جهان است چرا كه نشریات متعددي به 
خط بریل، اعم از هفته نامه، ماهنامه و فصلنامه، 
در سراسر  بينایي  هاي  آسيب  داراي  افراد  ویژه 
جهان منتشر مي شود اما تنها كشوري كه داعيه 
انتشار روزنامه به خط بریل را دارد ایران است؛ 
بنابراین، این ادعا گزاف نيست كه ایران سپيد، 
تنها روزنامه ویژه نابينایان در سطح جهان است. 
در  و  انتشار  سال   15 از  پس  روزنامه  این   
حضور  با  خود،  فعاليت  سال  شانزدهمين 
مدیریتي جوان و پویا، وارد مرحله تازه اي شده 

روزنامه،  این  تازه  هاي  فعاليت  تشریح  است. 
مدیر  صادقي«  »ميعاد  با  ما  گفتگوي  قالب  در 

مسئول روزنامه ایران سپيد را بخوانيد.

با  شدید  سپيد  ایران  مدیرمسئول  كه  زماني  از 
ایده هاي خاصي كه دنبال مي كنيد،  به  توجه 
روزنامه  این  هاي  فعاليت  براي  اندازي  چشم 
ترسيم كردید در آغاز شمه اي از این چشم انداز 

را بيان كنيد.
ميان  در  سپيد  ایران  موقعيت  به  توجه  با   -
نشریات مختلف و درجه اهميت آن براي جامعه 
در  روزنامه  این  ارتقاء سطح  بر  ما  هدف، تالش 
براي  این،  بنابر  ابعاد كيفي و كمي مبتني شد؛ 
این مهم، طرح هایي در دستور كار  به  رسيدن 
قرار داده شد تا با همکاري دوستان و مخاطبان، 
فصل تازه اي در روند فعاليت هاي این روزنامه 
فراموش كنيم  نباید  را هم  نکته  این  آغاز شود. 
اقدامات  راستاي  در  ها،  فعاليت  این  تمام  كه 
مدیران پيشين صورت مي گيرد. بر همين مبنا، 
در سطح كمي اقدام به ساماندهي سيستم ارسال 
روزنامه به مخاطبان در سراسر كشور كردیم. با 
و  پست  طریق  از  سپيد  ایران  كه  این  به  توجه 
رایگان در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد، برخي 
به علل مختلف مثل تغيير آدرس،  از مخاطبان 
در  این  بنابر  بودند؛  بهره  بي  روزنامه  دریافت  از 
اقدامي این مشکل برطرف شد. در سطح كيفي، 
احساس مي شد برخي حوزه ها مغفول مانده اند 
و اتفاقاً این حوزه ها در درجه هاي باالي اولویت 
مبنا،  همين  بر  دارند؛  قرار  مخاطبان  هاي  نياز 
بيشتر  كه  ها  حوزه  این  مجدداً  نو  رویکردي  با 
شامل موضوعات فرهنگي، هنري هستند جایگاه 
خود را باز یافتند.در راستاي اهداف گسترده اي 
مي  تشکيل  را  نو  هاي  فعاليت  انداز  چشم  كه 
دهند، با رایزني هایي كه انجام شد، حضور ثابت 
و  شد  ميسر  پارلمان  در  سپيد  ایران  خبرنگار 
این  خبرنگار  حضور  مقدمات  راستا،  همين  در 
روزنامه در سفر هاي استاني رئيس جمهور فراهم 
شد با در نظر داشتن نياز هاي افراد داراي آسيب 
مناسب  بستري  ایجاد  منظور  به  بينایي،  هاي 
برای اطالع رساني دقيق درباره وقایع و اتفاقات 
حضور  امکان  هدف،  جامعه  خود  به  مربوط 
مراكز  و  ها  تشکل  ميان  در  روزنامه  خبرنگاران 
نابينایان فراهم شد. عالوه بر  ویژه فعاليت هاي 
خبرگزاري  با  سپيد  ایران  تعامالت  موارد،  این 
نسبت  ها  روزنامه  و  ها  خبرگزاري  سایر  و  ایرنا 
با  ما  تعامالت  همچنين  شد؛  بيشتر  گذشته  به 
حقوق  از  حمایت  انجمن  و  بهزیستي  سازمان 
معلوالن و تشکل هاي نابينایي نسبت به گذشته 

وسيعتر و عميق تر شد.

عهده  بر  را  سپيد  ایران  مدیریت  كه  زماني   -  
گرفتيد، این روزنامه در چه شرایطي بود و چه 
و همچنين ساختار  روزنامه  اداره  در  هایي  خأل 

محتوایي آن احساس مي شد؟ 
- پس از شهادت شهيد صفدریان، مدیرمسئول 
حدود  مدت  به  روزنامه  این  سپيد،  ایران  سابق 
ابراهيمي، سردبير  به یک سال زیر نظر مسعود 
با توجه  ارشد روزنامه ایران سرپرستي مي شد. 
به مشغله هاي كاري او عمده تالش ها در مسير 
معطوف  روزنامه  محتوایي  و  جاري  امور  اجراي 
مي شد و مهم این بود كه ایران سپيد با همان 
شرایط، فقط منتشر شود. زماني كه این مسئوليت 
به من محول شد، سعي كردم با متمركز كردن 
ظرفيت ها و نيرو هاي این روزنامه كه پتانسيل 
به  كه  مواردي  داشتند،  را  وسيع  هاي  فعاليت 
ورطه غفلت و فراموشی  سپرده شده بود مجدداً 

در دایره فعاليت ها گنجانده شوند. 
- تا چه ميزان از نيرو هاي نابينا در زمينه تهيه 

و توليد خبر بهره مي گيرید؟ 
از  استفاده  من،  اهداف  مهمترین  از  یکي   -
است؛  مختلف  هاي  زمينه  در  نابينا  خبرنگاران 
كه  شد  خواهد  محقق  زماني  هدف  این  البته 
موفق به جذب منابع مالي و بودجه كافي شوم. 

- با توجه به امتياز این روزنامه كه در واقع تنها 
است،  جهان  سطح  در  نابينایان  ویژه  روزنامه 
چه گام هایي در مسير آگاهي جامعه نسبت به 

توانمندي هاي نابينایان برداشته اید؟ 
ناتمام  كارهاي  و  راهيم  آغاز  در  هنوز  ما   -
اتفاق مهم در  این مقطع دو  اما در  بسياراست  
انجام  نابينا  خبرنگاران  توسط  كه  است  جریان 
با  تخصصي  جلساتي  كه  این  نخست  شود.  مي 
محوریت بررسي معضالت اجتماعي و خانوادگي 
نابينایان، با حضور اساتيد دانشگاه و كارشناسان 
نابينا هر دو هفته یک بار، توسط راضيه  كباري 
در  كه  این جلسات  و محصول  برگزار مي شود 
قالب گفتگو هاي گروهي است، در روزنامه ایران 
سپيد و برخي صفحات روزنامه ایران منتشر مي 
شود. دومين گام، طراحي پرتال جامع نابينایان 
در  طرح  این  كه  است  سپيد  ایران  محوریت  با 
حال حاضر در مركز توسعه رسانه هاي دیجيتال 
بررسي  تحت  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 
سرایي  مجيد  توسط  طرح  هاي  پيگيري  است. 
با حمایت  اميد خدا  به  انجام است كه  در حال 
هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، به محض 
حصول نتيجه از سوي مركز توسعه رسانه هاي 
مي  برداري  بهره  به  آن  نخست  فاز  دیجيتال، 
رسد. به نظر من این اتفاق مهمترین گام در راه 
نمایش توانایي هاي نابينایان به جامعه و خانواده 

ها خواهد بود.   

سعدي
سير گردند. 

شتي که از تو 
شوند و نه چندان در

.نه چندان نرمي کن که برتو دلير 

عی
تما

اج
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شيللر
سيار کم کار انجام ميدهد. 
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پیــــــــــونـــــد

باشد درآمدی كه از هنر به دست می آید چندان مهم نيست آنها به واسطه 
هزینه های هنگفتی كه برای تبليغات و برگزاری نمایشگاه هایشان می كنند 
هنرشان دیده می شود و مورد تحسين قرار می گيرند و لذت داشتن هنرشان 
را به معنای واقعی می برند. اما اگر همين هنرمند از قشر كم در آمد و ضعيف 
فرد  در حوزه ی هنری خودش  اگر  و  باشد  معلول  یا حتی  و  باشد  جامعه 
مشهوری به حساب بياید هيچ گاه نمی تواند به هنرش تنها برای مخارج خود 
و خانواده اش اكتفا كند و این جاست كه می بينيم اكثر هنرمندان برای امرار 
معاش چند شغل جانبی دارند كه شاید برازنده ی شان و شعور آنها نباشد. و 
بارها و بارها دیده ایم غرور یک هنرمند كه جایگاه بسيار باالیی دارد بر سر 

مسائل اقتصادی نادیده گرفته می شود.

دراين آتليـــه... ياد تو تنها
 تابلوئيــه كه روش نوشتم:
سوال نکنيدفروشی نيست .

مهمان  ها  رنگ  و  است  من  خصوصی  عمارت  نقاشی  بوم  هاست  سال 
عمارت پارچه ای اش... همسایه ی دیوار به دیوار رنگ ها هستم و خوب 
می شناسم رنگ آبی نگاهت را كه خيس است و صدای تق تق عصایم 
كه به رنگ خاكستری زمين است. قلم موهایم مرا به بهترین قسمت رویا 
هایم می رسانند، تو هم آنجایی... روی شيروانی های قرمز خانه ها... كنار 

سيب سبز و گل سرخ گلدان مادر بزرگ...
من و تو چهل سال است زیر سقف فرسوده این خانه روی »غير ممکن 
ها« را سياه می كنيم و هنوز سپيد 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 كنم.

فرامرز ارجمند هستم متولد 1341 و در تهران به دنيا آمدم، اصالتا آذری 
هستم و در سن 4 سالگی بر اثر بيماری پوليومریت »فلج اطفال« مجبور 
به استفاده از عصا و بریس شدم. فرزند ارشد خانواده هستم و در سال 67 
با همسرم »مرضيه« كه او هم مشکل خودم را دارد ازدواج كردم و حاصل 

زندگی مشتركمان 2 فرزند دختر است.

45 سال قدمت
سری  حتما  افتاد  آباد  نازی  به  گذرتان  روز  یک  اگر  كنم  می  پيشنهاد 
زندگی  منطقه  این  در  است  سال   45 حدودا  بزنيد  ما  نقاشی  آتليه  به 
می كنيم و من و همسرم  سال 35 است كه به آموزش و تعليم نقاشی 
مشغول هستيم. هنرجویان از مناطق مختلفی مراجعه می كنند و سال ها 
تحت تعليم قرار می گيرند. البته این اواخر چرخ آتليه را بيشتر همسرم 
مرضيه می چرخاند و شاید باورش كمی سخت باشد از آنجایی كه هنر 
نقاشی نمی تواند تمام هزینه های زندگی را تامين كند در یک آژانس 
هم مشغول هستم. به قول قدیمی ها از خروس خوان تا بوق سگ كار می 
كنم البته خروس های این دوره دیگر 4 صبح نمی خوانند 7 صبح سينه 
را صاف می كنند. خالصه بنده 4 صبح از منزل خارج می شوم و ساعت 
9 شب به منزل می رسم. یعنی دقيقا زمانی كه می روم هوا تاریک است 

و زمانی كه بر می گردم تاریک تر...

»يک زندگی پر از هنر«
»مرضيه صمصامی فرد« هستم متولد 1342 و در تهران به دنيا آمدم. من 
فکر می كنم مهم ترین عاملی كه باعث شد پيشنهاد ازدواج همسرم را 
بپذیرم هنری بود كه در وجود من هم جریان داشت و هميشه به مادرم 
می گفتم همسرم باید یا جانباز باشد یا مشکل خودم را داشته باشد كه 
خوشبختانه همين طور هم شد، درطول این سال هایی كه گذشت من 
قالی  لباس،  طراحی  دوره ی  پایان  مدارک  نقاشی  هنر  از  غير  توانستم 
بافی، تابلو »چهره«، سفره آرایی، شمع سازی، شيرینی پزی و خياطی 
را از فنی و حرفه ای دریافت كنم و همان طور كه همسرم گفت حاصل 
ازدواجمان دو فرزند دختر است كه فرزند بزرگم هم معلم نقاشی است و 
هم مدرک مشبک را گرفته و چندین نمایشگاه به همراه پدرش برگزار 
كرده، دختر كوچکم كه 18 سال دارد در دانشــگاه رشته تربيــت بدنی

می خواند قهرمان اسکيت است و از این رشته كارت مربی گری اش را 
نيز دریافت كرده و من بسيار خداوند را شکر می كنم كه در فضایی كامال 

ورزشی و هنری نفس می كشم.

»دارندگی و برازندگی«
معموال وقتی پای صحبت از وضعيت زندگی هنرمندان به ميان می آید 
همه ی ما می دانيم كه اگر هنرمند جزء طبقات ثروتمند و بسيار مرفه

عی
تما

اج
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سيم تا بدي ديدن. ابوالعال
شتر بتر

.بايد از بدي کردن بي
سيما سلطانی آذر

» حــــــرف پايانـــــــی«
دل صد چاک ما را تيغ ترحم بدريد                       دل ما را به همان قيمت ارزان بخريد

دل من گر چه شکسته، گوهری ناب شده              عشق در قلب تو آن تحفه ناياب شده
من و همسرم آرزو می كنيم برای هنرمندان خصوصا معلولين هيچ گاه دری بسته نباشد 

و پله ای هم اگر هست پله های موفقيت و پيشرفت باشد.

»استاد ساعت ساز«
هشت ساله بودم كه پدر فوت كرد و من ماندم و 
بودند  تر  از خودم كوچک  برادر كه  2 خواهر و 2 
و مادری كه باید بار زندگی را به دوش می كشيد. 
درنگ جایز نبود گاهی فرزند بزرگ خانواده بودن 
سن10  از  كه  بود  این  مسئوليت،  دنيا  یک  یعنی 
سالگی با دست های كوچکم آستين ها را باال زدم 
و شروع به كار كردم هم درس می خواندم و هم به 
آموزشگاه فنی و حرفه ای »كوروس« كه مخصوص 
را در همين  بود می رفتم. ساعت سازی  معلولين 
آموزشگاه آموختم و 22 سال ساعت ساز بودم و در 
كنارش به هنر نقاشی خيلی عالقمند بودم هر جا 
كاغذ سفيدی بود و مدادی یافت می شد طرحی 
می زدم و رنگ می كردم در كنار درس و كار تنها 
نقاشی كردن خستگی را از وجودم رفع می كرد و 

آرامش می گرفتم. 

»چطورجبران آقای مدير؟؟«
از  یکی  عکس  كه  شد  شروع  آنجا  از  چيز  همه 
شد  عصبانی  كمی  معلم  خود  كشيدم.  را  معلمان 
اما مدیر مدرسه كه مردی هنر دوست بود نقاشی 
را قاب كرد به دیوار دفترش زد و برای تشویق یک 
اسکناس 10 تومانی به من داد پول تو جيبی من 
در آن زمان یک قران بود فکرش را بکنيد ده تومان 
با ذوق وشوق  بود و من  برایم پول درشتی  چقدر 
همه را كاغذ و مداد رنگی و قلم مو خریدم و همين 
تشویق مسير زندگی مرا تغيير داد و باعث شد من 

نقاشی را به صورت جدی و حرفه ای دنبال كنم.

»نمايشگاه های داخلی وخارجی«
زیبا  هنرهای  آزاد  های  كالس  از  پيش  سال   18
كه زیر نظر استاد نوروزی و حيدریان بود استفاده 
كردم و هم زمان با كالس های دانشگاه از كالس 
های خصوصی »استاد عباس كاتوزیان«  كه سال 
پيش ایشان فوت كردند نقاشی را به صورت حرفه 
افتخارات من محسوب  از  یکی  این  و  آموختم  ای 

می شود كه در محضر ایشان شاگردی كرده ام. 
در اوایل انقالب با اساتيد مختلف در تاالر وحدت 
به  تهران  دانشگاه  در  همچنين  داشتم.  نمایشگاه 
كامپيوتر  مركز  الله،  هتل  حيدریان،  استاد  همراه 
واز  عباسی،  رضا  موزه  معلولين،  جامعه  پایتخت، 
تركيه،  به كشور  توانم  نمایشگاه های خارجی می 
رومانی و بلغارستان اشاره كنم كه استقبال خوبی 

از تابلو های نقاشی ام به عمل آمد.

»خودخواهی تا  كی ؟.. تاچه اندازه؟!«
گاهی سایه ی لطف مسافران آژانس بيش از اندازه 
بر سرمان است نمونه اش همين چند وقت پيش 
با  است  آژانس  راننده  معلول  یک  فهميد  مسافرم 
لحن تند و زننده ای گفت: »من صالح نمی دانم 
باشد  مسافران  جایی  جابه  مسئول  معلول  یک 
می  چطور  بدهد  رخ  تصادفی  اگر  ناكرده  خدای 
در  بدهيد  نجات  را  ما  و  كنيد  ما كمک  به  توانيد 
دارید.  ویژه  كمک  به  نياز  خودتان  شما  كه  حالی 
من به مدیر آژانس شکایت می كنم آنها حق ندارند 
را  و سرتان  بيندازند...«  به خطر  را  مسافران  جان 
مدیر  به  اعتراض  و  و صدا  سر  كلی  با  نياورم  درد 
شهروندی  حقوق  از  خودخواهانه  مربوطه  آژانس 

های  پاسخ  اگر  وسط  این  و  كرد  دفاع  خودش 
با درایت  منطقی مدیر آژانس كه مردی محترم و 
بود كه از حقوق معلولين به خوبی دفاع كرد نبود 
شاید آن روز احساس می كردم ماشين حساب رزق 

و روزی معلولين پيش خداوند مشکل پيدا كرده...
»زندگی ارغوانی است«

هر كدام از تابلوهایم حال و هوای مخصوص به خود 
دارد و بيشتر از رنگ ها ی گرم استفاده كرده ام 
تک تک شان را مثل بچه های خودم دوست دارم 
و از هر كدام خاطره ای دارم بهترین لحظه زندگی 
متوقف  زمان  كنم،  می  نقاشی  كه  ست  زمانی  ام 
می شود و تمام مشکالت را برای لحظاتی فراموش 
می كنم و هر چه می بينم رنگ های زیبایی ست 
كه به اثرم جان می دهند. اكثرا پرسيده اند خودم 
چه رنگی هستم و زندگی چه رنگی است..؟؟ من 
هميشه گفته ام آبی هستم و همسرم قرمز و زندگی 

ام تركيبی از این رنگ ها... ارغوانی...
»تا هر جا كه بگی...«

با  هایم  نقاشی  بوم  كنار  در خلوت خودم  هميشه 
ام    گفته  او  به  بارها  و  بارها  كنم  می  گفتگو  خدا 
»پروردگارا... تو به من اراده و توانایی داده ای و من 
هرگز از مشقت كار فرار نمی كنم اگر به من بگویيد 
محل كارت تجریش است من با پای پياده و همين 
عصا به عشق روزی خانواده ام می روم و شکرگزار 
نعمتهای داده و نداده ات هستم و تنها چيزهایی 
كه ما معلولين هيچ گاه منتظرش نيستيم صدقه و 

ترحم است.«

 سيما سلطانی آذر
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سير تاريخ را دگرگون نمی کند. جواهر نعل نهرو
صاوير آويخته بر ديوار، م

.برگرداندن ت

پيش،  سال   60 حدود  تا 
در  ایـــران  زرتشتيان 
یـزد٬  كـرمان٬  شهرهای 
شهرهای  دیگر  و  تهران 
دفن  برای  نشين  زرتشتی 
از  خود  گذشتگان  در 
خاموشان  برج  یا  دخمه 
تعدادی  بردند.  می  بهره 
از این دخمه ها قدیمی و 
كهنه بوده و برخی  دیگر 
فرزانه  شاد  روان  توسط 
هاتریا”  ليمجی  “مانکجی 
 1233 سال  حدود  كه 
آمده  ایران  به  خورشيدی 

بود، ساخته شد كه مدتی هم این دخمه ها مورد استفاده قرار می گرفتند. 
پس از آن در تهران از اواسط دهه 1310 و در كرمان پس از دهه 1320 و 

در یزد پس از دهه 1340 دخمه ها تبدیل به آرامگاه ها شدند.
دخمه، دیوار دایره ای و ضخيمی به شکل برج است كه بر باالی صخره ها 
و كوه های نه چندان بلند از خشت و گل ساخته شده است و پلکانی زمين 

هموار را به درب دخمه متصل می كند. 
دخمه، 2 طبقه و دارای چندین اتاق است كه یکی از این اتاق ها ویژه “آتش 
سوزها” بوده فاصله دخمه از اتاق آتش سوزها حدود 150 تا 200 متر  بود 
و وظيفه آتش سوزها كه معموال 2 نفر بوده اند این بوده كه از روزی كه بدن 
درگذشته را به داخل دخمه می سپردند، از سر شب تا بامداد، در آن اتاق 

كه یک پنجره رو به دخمه داشته آتش روشن كنند.
برگزاری این آیين از آنجا سرچشمه می گيرد كه بنا بر باور زرتشتيان، روان 
درگذشته تا 3 شبانه روز در اطراف و باالی پيکر  درگذشته در پرواز است و 
پس از شب سوم به آسمان ها پرواز می كند و در مدت 3 شب نخست پس 

از مرگ، روان نباید از تاریکی و تنهایی بهراسد.
پژوهش ها نشان می دهد كه برج های مکعبی شکل به بلندای تقریبی 10 تا 

12 متر در نقش رستم شيراز 
شاهان  آرامگاه  روی  به  رو 
هخامنشی به نام كعبه زرتشت 
رو  پاسارگاد  در  كه  دیگری  و 
به روی آرامگاه كوروش است 
برای انجام آیين آتش افروزی 
بوده كه برخی از پژوهشگران 
خارجی آنها را محل نگهداری 
مغان  وسيله  به  مقدس  آتش 
كه  حالی  در  اند  كرده  تصور 
بایسـتی  ها  ساختمان  این 
جایگاه آتش افروزی سه شب 
برگزاری  برای  و  مرگ  اول 
در  خاكسپاری  از  پس  مراسم 

گذشتگان شاهان هخامنشی بوده باشد.
در هر جایی، آرامگاه بنا به چگونگی اوضاع محل و وضعيت مردم آن منطقه 
و امکانات ساختمانی موجود ساخته شده است و شاید كافی بود كه برای 

یک آرامگاه بزرگ تنها از یک اتاق 2 در 3 خشت و گلی استفاده شود.
 سطح دایره ای داخل دخمه به چهار بخش تقسيم بندی شده است: بخش 
ویژه مردها٬ زن ها٬ كودكان و در پایان، بخش چهارم كه در مركز دایره 
قرار داشته و به “چاه استودان” نامدار است. استودان٬ چاهی است كه در 
مركز دخمه كنده شده كه پس از پاک شدن استخوان های تن درگذشته 
از گوشت٬ پوست و غيره )به وسيله مرغان الشخور(٬ استخوان ها را در آن 

چاه می ریخته اند.
“رومن گيرشمن” در كتاب ایران از آغاز تا اسالم به این نکته اشاره می كند 
كه پيشينيان نمی بایست مرده را به خاک بسپارند یا بسوزانند و یا در آب 
غرق كنند زیرا بيم داشتند كه بدین وسيله سه آخشيج مقدس: زمين٬ آتش 
و آب را آلوده سازند؛ پس می توان عنوان كرد كه عرضه بدن مردگان به 
پرندگان در دخمه از زمان های خيلی دور شاید از زمان مادها در سرزمين 

ایران رایج شده است و هدف پاكيزه ماندن خاک٬ آتش و آب بوده است.

ورق بـــــــــزن مـــــــرا
روش تدفين مردگان در قديم 

گردآوری:ساحل اسپرورینی

ها
ت 

د تفــــــاو
چرا باي

م...
مـــــــــــري

ش
 را ب

روزها گذشت  آن  زود  كه چه  فهميدم  تازه  گذاشتم  به گذشته  قدم  وقتی 
روزهایی كه واقعيت ها را می دیدم آدم های متفاوت را می دیدم و هيچ 

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 فهميدم كه چقدر صادق اند.
فصل ها آمدند و رفتند، پائيز شد و غم ها را چيد، 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  كه آدم ها با هم یکرنگ اند، رنگ آبی  آسمان، رنگ 

دل های مهربان ،مانند  همان زمانی كه آدم ها با هم هيچ فرقی نداشتند.
آن روزها واژه معلوليت برایم ناآشنا بود، تفاوت را در نگاه آدم ها  می دیدم 

در  دست و پا، در چشم وگوش، اما هيچ كس برایم فرقی نداشت.
نخواستم بدانم معلوليت یعنی چه؟ نخواستم این واژه را معنا كنم، نخواستم 
با آن زندگی كنم. حاال پس از گذشت سال ها واژه معلوليت  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  ببينيم؟ وقتی كه سکوت  پلی می 

الهه طّيبشود بين ما و این واژ ه پس زیباترین لحظه سکوت من و توست. 

عی
تما

اج
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ت. حکيم ارد بزر

س
ک به ديگر آدميان ا

شار از مهر و کم
سر

.زندگي مردان و زنان فرهمند، 

دكتر ستاره شجاعی
ماهنامه تعليم و تربيت استثنایی

برخی از مردم ایران بر این باورند كه نابينایان افراد نيازمند و مستحق ترحم هستند. 
البته نباید منکر دشواری ها و محدودیت هایی شد كه محروميت از این حس اساسی 
برای زندگی روزمره، تحصيل، اشتغال و به طور كلی زندگی نابينایان ایجاد می كند.
 هر چند محدودیت و محروميت هایی كه فرد نابيــنا را به استـــفاده از امکـــانات و

 آموزش های ویژه ملزم می كند طبيعتا تنها منظری نيست كه از آن می توان به 
نابينایی نگریست.

به طور كلی افراد نابينا به دليل بيکاری و عدم اشتغال با مشکالت اقتصادی بسياری 
مواجه هستند.

»هوتن ویل« در پژوهش خود مشاهده كردند كه افراد نابينا در زمينه مشکل اقتصادی 
افراد مبتال به فلج  ناتوانی های شدید مانند  و عدم اشتغال وضعيتی شبيه به سایر 

مغری و كم توان ذهنی دارند.
نابينا نسبت به افراد   »كرینچر« و »اشميدل« )1997( نيز تایيدكرده اند كه افراد 
را در زمينه  بيشترین مشکالت  نيازهای ویژه  با  افراد  به سایر  عادی و حتی نسبت 

اشتغال و نگهداری شغل دارند.
 نتایج پژوهش آنان نشان می دهد كه در سال 1997 حدود 70 تا 80 درصد افراد 

دارای مشکالت بينایی در سن اشتغال بيکاربوده اند.
 در راستای تایيد یافته های مذكور، »مک نيل« )2001( گزارش می دهد كه در سال 
2001 افراد نابينا نسبت به افراد عادی و حتی نسبت به سایر افراد با نياز های ویژه، 

بيشترین نرخ بيکاری را دارند.
با توجه به ارقام و اعداد ارائه شده توسط مركز آمار ایران، كل جمعيت كشور حدود 
94 هزار و 231 نفر )یعنی 13درصد( نابينا هستند و اگر سن اشتغال را 18 تا 60 
سال در نظر بگيریم، از این تعداد 39 هزار و 345  نفرشان در سن اشتغال قرار دارند 
ولی اینکه چه تعداد و چه درصدی مشغول به كارند هيچ اطالع و آمار دقيقی در دست 
نيست ولی مشاهدات و بررسی های نگارنده حاكی از آن است كه تعداد بسيار اندكی 
از این افراد به كار هستند و از این تعداد هم بسياری ار آنها تحصيالت باال در مشاغل 

بسيار سطح پایين یا مشاغل غير مرتبط مشغول به كار هستند.
این در حالی است كه تمام كسانی كه نابينا می شوند نباید بدون شغل بمانند حتی 
آنهایی كه بينایی خود را از دست می دهند بی هيچ وقفه ای می توانند به كار خود 

بازگردند. بنابراین بينایی تنها عامل موفقيت شغلی نيست. 
همان طور كه نابينایی به تنهایی عامل عدم پيشرفت در شغل و كسب فرصت شغلی 
نيست از طریق اشتغال هم نيازهای اوليه و هم نيازهای ثانویه انسان )خود شکوفایی، 

عزت نفس و...( برآورده می شود.
افراد  با همساالن و همکاران،  ارتباط  برقراری  و  بودن  بودن و موثر  از طریق مولد   
رضایت شغلی پيدا كرده و نيازهای خود را برآورده می كنند. )دیویس 2002( اشتغال 
عالوه بر داشتن مزایای اقتصادی و برآوردن نيازهای اقتصادی، منافع دیگری مانند 
خود باوری و كشف هویت را نيز به همراه دارد )سوپر و همکاران 2002( یکی از بخش 
های ضروری زندگی افراد در سن اشتـغال ســـاكن در ایاالت متحــده آمریکا توانایی 
كسب نگهداری و ارتقای در اشتغال رقابتی است و این مساله برای افراد با نيازهای 

ویژه مختلف از جمله افراد نابينا بسيار حياتی و مهم است.
 شواهد موجود بيانگر آن است كه وجود یا عدم وجود اشتغال، تاثيرات به سزایی بر 
زندگی شخصی بر جای می گذارد. این یک انتظار و توقع منطقی است كه افرادی 
كه نابينا 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.
اجرایی،  ایاالت متحده، در مشاغل  ازجمله  یافته،  توسعه  نابينا در كشورهای  افراد   
و  تدریس  رایانه،  علوم  بازاریابی،  فروشندگی،  خدماتی،  توليدی،  مدیریتی،  دفتری، 

بسياری حرفه های دیگر به كار مشغول می شوند.
به طوركلی كار عالوه بر مزایای اقتصادی و مادی، احساس داشتن هویت، كمال و 
زمينه  كار  بخشند، همچنين حضور در محيط  به شخص می  را  و كفایت  استقالل 

تعامالت اجتماعی خارج از منزل را برای افراد فراهم می كند.
 مطالعات نشان می دهند كه افراد شاغل، عزت نفس و خود كارآمدی باالتری دارند 
آنها  بين  در  افسردگی  ميزان  و  دارند  تری  پایين  نفس  بيکار، عزت  افرد  برعکس  و 
باالتر است و مساله بيکاری تاثيرمنفی بر زندگی و روابط خانوادگی و بين فردی آنها 
داشته است.كه تاثير این مساله بر افراد با نيازهای ویژه به خصوص افراد نابينا و دارای 

مشکالت بينایی بيشتر است.

موانع اشتغال افراد با آسيب بينايی

عی
تما

اج
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ش افروختن ا
ش آموختن در گردباد آت

شفته دان
شه آ

.با اندي

 قهرمان  بی دست !!!

در  را  كلمه   25 است  قادر  و  است  بنزین 
مثل  و  راحتي  به  او  كند  تایپ  دقيقه  یک 
را  خود  لنزهاي  و  كرده  آرایش  دیگر  افراد 

مي گذارد. 
سال  مي  ماه  در  مادر  روز  در  »جسيکا« 
حركات  همچنين  و  كرد  پرواز  گذشته 
پيراهن  یک  او  داد  انجام  تکواندو  نمایش 
نوشته  رویش  كه  بود  پوشيده  قرمز  زیبای 

بود »به من نگاه كنيد نه به دستانم«.
»كوكس« گواهينامه خلبان ورزشي دراكتبر 
سال گذشته گرفته بود این نمونه از گواهي 
به  نياز  فقط  و  ندارد  معاینات  به  نياز  نامه 
گواهينامه رانندگي آمریکا، امتحان شفاهي 
و كتبي و یک گواهينامه پرواز مستقل دارند 
بنابراین دالیل قانونی دوره آموزش خلباني 
كوكس به جاي 6 ماه، سه ماه طول كشيد، 
او به چهار هواپيماي اركوپ )هواپيمایي كه 
طرف  از  گواهي  سه  و  هستند(  پدال  فاقد 
ایالت  سه  در  پرواز  ساعت   89 و  مربيان 

مختلف نياز داشت.  
»كوكس« گاز را با پاي چپ و سکان را با 
پاي راست كنترل مي كند و تا كنون 130 
ساعت پرواز داشته است و جالب آن است 
هواپيماهاي  با  پرواز  از  دركودكي  وي  كه 
تجاري مي ترسيده است و ناگفته مشخص 
برنامه هاي  است كه خلباني هيچ وقت در 

زندگي وي نبوده است. 
»كوكس« با  اشاره به  این كه وقتي من پرواز 
مي كنم  احساس خيلي خوبي دارم احساسي 
از آزادي، استقالل و اقتدارمی گوید: »یکي 
از اعضا گروه غيرانتفاعي “رایت فالیت“ كه از

انگيزه استفاده  افزایش  هوانوردي به عنوان 
خلبان  یک  او  آمد  من  پيش  كند  مي 
جنگنده به نام »رابين استودارد« گروه را به 
من معرفي كرد و گفت كه اگر بخواهد مي 
تواند یک هواپيما را به پرواز درآورد. با توجه 
به فرصت طلبي و خوش بيني او من تصميم 

گرفتم كه سعي خود را بکنم.« 
او مي گوید: »گاهي وقت ها ترس بشر در 
عدم آگاهي است وقتي كه من براي اولين 
از  پرواز كردم من متوجه شدم كه من  بار 
پرواز كردن مي ترسيدم چون اطالع زیادي 
راجع به آن نداشت یک دليل كلي ترس در 
كنند  مي  فکر  آنها  كه  است  این  ها  انسان 

قابليت ندارند و به خود ایمان ندارند.« 
دردهاي فزاينده: 

شاخصه  از  طلبي  آرمان  ثبات،  اطمينان، 
های بارز »كوكس« است.

یک  كه  ایـن  بر  عالوه  »جسيـــکا« 
در  )جزئيات  كننـــده  تشویق  ســـخنران 
سایت rightfooted.com( است مربي شبکه 
بين المللي كودكان داراي قطع عضو در 5 

سال اخير بوده است. 
مرحله  این  به  راحتی  به  او  وجود  این  با 
رفتن  راه  مثل  وي  زندگي  و  است  نرسيده 

در پارک نبوده است. 
»جسيکا« با بيان اینکه به عنوان یک كودک 
نمي توانستم بفهمم كه چرا من مثل بقيه 
بازو ندارم می گوید: » با این وجود درفعاليت 
هاي مختلف مثل ژیمناستيک و رقص كه 
بر روي صحنــــه اجرا مي شـــد شركـت

 مي كردم.« 

او از سن 14 سالگي از دست هاي مصنوعي 
استفاده مي كرد ولي از آنها تنفر داشت و 
استفاده  خود  پاهاي  از  كه  داشت  دوست 

كند. 
كه  داشتم  آرزو  »من  گوید:  مي  خنده  با   
دست هاي مصنوعي بشکند تا من مجبور به 

استفاده از آنها نباشم.«
كالس  به  او  كه  روزي  اولين  »جسيکا« 
هشتم مي رفت تصميم گرفت كه از دست 

هاي مصنوعي استفاده نکند.
 او مي گوید: »وقتي كه درب اتوبوس بسته 
بيشتري  استقالل  و  آزادي  احساس  شد 
كردم و از آن روز دیگر هرگز از دست هاي 

مصنوعي استفاده نکردم.«
به  دیگران  كه  »وقتي  كند:  می  تاكيد  او   
من خيره مي شدند مخصوصا وقتي مشغول 
راه رفتن بودم و یا با پاهایم غذا مي خورم، 
كه  گرفتم  یاد  من  ولي  شدم.  مي  ناراحت 
و  تغيير دهم  به تفکر مثبت  را  كمبودهایم 
از آن فرصت براي هدایت جنبشي مثبت و 

نمونه اي از خوشبختي استفاده كنم.«
او مي گوید: »من قبول كردم كه در جریان 
یک سفر هستم  می دانم كه مشکل است 
سرزنده  را  خود  روحيه  هميشه  افراد  همه 
نگاه دارند ولي من به ایمانم تکيه كردم، تا 
ازميان لحظات مشکل عبور كنم فقط انسان 
درزندگي  نيز  را  سختي  لحظات  كه  است 
را  لحظات  این  اگر  چون  كند،  مي  درک 
نداشته باشد قدر زمان هاي اوج و با ارزش 

را نخواهد فهميد.«
الگو  عنوان  به  اش  والدین  براي  »كوكس« 
وي  مادر  است.  قائل  ارزش  گاه  تکيه  و 
موسيقي  معلم  یک  پدرش  و  پرستار  یک 

بازنشسته است. 
فيليپين  از  حالي  در  »مادرم  گوید:  مي  او 
آمریکا آمد كه 22 سال داشت و كسي  به 
را در اینجا نمي شناخت، او الگو من است 
و هميشه به من مي گوید كه هرچيزي را 
كه درفکر دارد مي تواند انجام دهد پدر من 
حتي یک بار از وقتي من متولد شدم براي 
من اشک نریخت زیرا به من به عنوان یک 
فرزند  یک  والدین  كرد.  نمي  نگاه  قرباني 
معلول بودن مشکل است. او براي من مثل 
یک صخره محکم بود، او مرا به آن صورتي 

كه االن هستم سوق داد.« 
اسکي  تواند  اینکه »جسيکا«  مي  با وجود 
روي آب وروي برف را انجام دهد ولي هنوز 
دو چيز است كه در سر دارد، موهاي خود 
را به شکل دم اسبي درآورد و صخره نوردي 

كند. 
گري  مربي  مدرک  كه  است  اميدوار  او 
معلوليت  داراي  افراد  به  و  بگيرد  خلباني 

خلباني تدریس كند. 
اینکه وقتي كه شما هم  بيان  با  »جسيکا« 
موفقيت بزرگي را بچشيد دوست دارید آن 
را با افراد دیگر تقسيم كنيد می گوید: »یک 
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. 
كه  است  اميدوار  »كوكس«  نهایت  در  و 
گوید:  مي  او  شود.  دار  بچه  و  كند  ازدواج 
خانواده  یک  داشتن  كه  دانم  مي  »من 
یک  كه  دارم  آن   قصد  ولي  است  مشکل 
مادرخوب شوم.   من فکر نمي كنم كه براي 
داشته  محدودیت  بچه  حمل  و  شدن  مادر 

باشم.« 

اين زن بدون دست  خلبانی می كند
شبکه خبري آسيا نيوز    ترجمه : دكتر آریا همدانچي ، جواد طلسچي یکتا ، مينا آروانه
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داستان »جسيکا كوكس«  این  زن  قهرمان 
است . شاید نتواند كسي را كه در ساختماني 
در حال سوختن است نجات دهد ولي فردي 
از مخاطبان  است كه دردل خيلي  قهرمان 

جا دارد. 
»جسيکا« بدون بازو متولد شده بود عادت 
تاب  مدرسه  در  ها  بچــه  وقتــي  داشت 

بازي 
آنها نگاه كند چرا  به  با حسرت  مي كردند 
كه براي تاب بازي كردن محدودیت داشت. 
او نا اميد و درمانده خودش را مانند یک زن 
خارق العاده تصورمي كرد كه در حال پرواز 
بر روي زمين بازي است و دیگران درحال 

تماشا كردن او هستند. 
»كوكس« در مصاحبه اي گفت: »درفکر این 
بودم كه افراد را همراه خود به باال ببرم تا 
تجربه كنند سال  را  ام  العاده  قدرت خارق 
به  من  تصور  این  كه  شدم  متوجه  بعد  ها 

واقعيت بدل شده است.«
 26 »كوكس«  هوانوردي  تاریخ  طول  در 
ساله اولين زن خلبان هواپيما بود كه بدون 
دست پرواز كرد یا اولين زن خلبان هواپيما 

بود كه بدون دست پرواز كرد.
تحت  »كواالمپور«  در  سمينار  یک  به  او   
این  كه  شد  دعوت  زنان  استقالل  عنوان 
اجرا  هوشمند  تجارت  شبکه  توسط  برنامه 

می شد. 
به  روز  دو  مدت  به  كه  كنفرانس  دراین 
المللي  بين  روز  گراميداشت  مناسبت 
رشته  در  كه  موفقي  بانوان  شد  برگزار  زن 
خود الگو شناخته مي شدند از سراسر دنيا 

شركت كرده بودند. 
صحنه  روي  بر  »جسيکا«  كه  هنگامي 
بی هدف حرف  های  ترس  مورد  در  رفت  
سرنوشت  معمار  هركسي  كرد  تاكيد  و  زد 
خودش است و از خودش و چگونگی غلبه 
بر مشکالت و موانع بر سر رشد توضيح داد.

ترین  مهم  از  »یکي  گفت:  »كوكس« 
مشکالتم این بود كه چگونه كمربند ایمنی 
را ببندم و باید این مشکل را حل می كردم.«

به  خود  ادعاي  اثبات  براي  »جسيکا« 
داشت  قرار  روي سن  بر  كه  درون صندلي 
شده  بسته  قبل  از  آن  كمربند  كه  نشست 
بود و بالفاصله با تشویق بدون انقطاع حضار 

مواجه شد. 
هاي  راه  هميشه  كه  داد  نشان  فقط  این   
زیادي براي انجام دادن وظایف وجود دارد.

او گفت: »ممکن است بازو نداشته باشم ولي 
این مشکل تعيين كننده آن نيست كه من 
چه كسي هستم و چه كسي مي توانم باشم 
چراكه ترس اصلي ما این نيست كه قابليت 
اندازه  در پس  ما  كه  است  آن  بلکه  نداریم 

گيري ها )یا اقدامات( قوي باشيم. 
هنجارهاي معلول كننده: 

پدري  فرزند  سه  از  دوم  فرزند  »جسيکا« 
و  است  فيليپيني  مادری  و  آمریکایي 

درتاكسون در آریزونا متولد شده است. 
و  سونوگرافي  اینکه  به  توجه  با  پزشکان 
نتوانسته  زایمان  از  قبل  هاي  سایرتست 
تشخيص  را  وي  مادرزادي  بيماري  بودند 
دهند توضيحي براي معلوليت وي نداشتند 
به هرحال روحيه پر حرارت او بر آنچه كه 
وي از لحاظ فيزیکي فاقد آن بود غالب بود. 
و  گرفته  خلباني  ورزش  گواهينامه  كوكس 
داراي دو كمربند سياه در تکواندو و شناگر 
كه  است  كسی  اولين  )او  است  اي  حرفه 
بدون دست كمربند سياه درانجمن تکواندو 

آمریکا گرفته است.(
التحصيل  فارغ  آریزونا  ازدانشگاه  »جسيکا« 
پمپ ریيس  اكنون  و  شناسي  روان  رشته 
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گ
ت. ارد بزر

س
ستاني ايرانيان ا

شيوه نوروز با
.شادي را به يکديگر هديه دادن  نامه سرگشاده الکساندر گراهام بل

 به سازمــــــان بهزيستـــی
باشيد  پرسيده  من  احواالت  از  اگر  عزیزم.  بهزیستی  بر  درود 
ماللی نيست جز دوری شما. راستش را بخواهيد دلم بدجوری 
از روزگار گرفته است. از وقتی تلفن را اختراع كردم و رفتم، 

دیگر كسی به سراغم نمی آید. خالصه گالیه ها زیاد است.
 البته چند باری برایم بزرگداشت گرفته اند، اما خب چه فایده 

ای؟!  بگذریم.
شگفت  سخت  مرا  كه  زد  سر  شما  از  حركتی  روزها  این  اما 
زده كرد و طاقت نياوردم كه از شما تشکر نکنم. دستتان درد 
نکند! با این حركت شما بار دیگر نام من بر سر زبان ها افتاد. 
اقدام شما  این  را می گویم!  بدهند  تلفنی صدقه  اینکه مردم 
یک حركت جهان شمول است. آفرین بهی جان )برنخوردها، 
به خاطر صميميتم با تو نامت را به اختصار می گویم( با این 
كار ارزنده هم من دوباره به شهرت می رسم و هم كلی به این 

مددجویان و البته »معلوالن« كمک می شود!
نام معلوالن را جدا آوردم به خاطر آن است كه هر   این كه 
كه یک معلول ببيند، ناخودآگاه یاد بهزیستی می افتد و البد 

بالعکس. 
اینکه شما معلوالن را آنقدر مفيد! می دانيد كه تلفنی هم می 
آنها كمک كرد جای قدردانی دارد! ولی خدا وكيلی  به  شود 
روزی  گذشت  نمی  هم  ام  مخيله  در  من  كالسيد!  با  خيلی 
مردم به وسيله اختراع من به دیگران صدقه بدهند! آفرین و 

صد آفرین ... 
از این به بعد در قبض های تلفن خواهيم دید: 

- آبونمان ............. ریال 
- بدهی پيشين ..................... ریال 

- هزینه كمک به معلوالن .................... ریال 
فقط مانده ام، شما كه یک كشور نفت خيز و ثروتمند دارید 
معلوالن  چرا  اصاًل  دارند!  صدقه  به  نيازی  چه  معلوالنتان 
حقوق  از  دنيا  پيشرفته  كشورهای  معلوالن  مثل  كشورشما 
تامين اجتماعی برخوردار نيستند! آخر بی انصاف ها خودمانيم 

30 یا 40 هزار تومان مستمری هم شد كمک؟ 
شما  كه  همين  فضولم؟  من  مگه  چه،  من  به  ببخشيد،  اصال 
اختراع مرا به ابزاری برای خيراندیشی و انسان دوستی تبدیل 

كردید، من سپاسگذارم. 
به مردم كشورتان از قول من بگویيد، گراهام بل گفت، همين 

حاال برخيزید و تلفن را بردارید و چند ریالی كمک كنيد. از 
فردا هم هر معلولی را در خيابان دید به خود بباليد و با فخر در 

دل خود بگویيد »من نجاتش دادم«. 
نارنجی رنگت بروم، خيلی دوستت  بهی عزیزم قربان آن آرم 

دارم.
راستی همين دیروز نشستی مشترک با مدیر شركت لپ تاپ 
سازی » بوق«  داشتم. )نام شركت را نمی گویم تا تبليغ نشود(. 
بنده خدا كلی خوشحال بود كه 1400 لپ تاپ از شركت آنها 
او  البته  ایران بدهيد. راست می گوید؟  قرار است به معلوالن 
گفت، اما من در دلم به او خندیدم. می دانم كه دروغ می گوید. 
مگر می شود شما از یک طرف صدقه تلفنی جمع كنيد و از آن 

طرف لپ تاپ بدهيد. آن هم نه یکی نه دوتا بلکه 1400 تا !
شما  كردن  جمع  صدقه  حركت  این  از  كه  است  درست 
این  بخواهيد  را  راستش  دارم.  هم  پيشنهادی  اما  خوشحالم، 
در  وقتی  آدم  آخر  دهد.  نمی  حال  خيلی  دادن  صدقه  گونه 
صندوق های صدقه پول می اندازد، یک جمله غم انگيز و ترحم 
آلود را می خواند و سپس جگرش كباب می شود و آن وقت 
دست در جيبش می كند و حسابی در صندوق پول می ریزد! 
در سيستم تلفنی من پيشنهاد می كنم برای اینکه مردم صواب 
بيشتری ببرند حتما از یک موسيقی بغض آلود استفاده كنيد تا 

دل مردم آتش بگيرد و خوب پول بدهند.
بهی جان تو نام مرا زنده كردی. بار دیگر به خودم افتخار می 

كنم.
دوستدار تو، الکسی

عی
تما

اج

مرتضی رویتوند
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ت
.بايد بخواهيم تا بتوانيم! رنه دکار

ممکن است كودكي را كه آموزش مي دهيد اصال قادر به دیدن نباشد. 
حتي اگر مطلقا هم نبيند، مي توان او را آموزش داد تا فعاليت هایي را 

كه سایر كودكان همسن و سال او انجام مي دهند یاد بگيرد. 
ممکن است كودک بينایي كمي داشته باشد. اگر این طور است، حتي 
االمکان به او یاد دهيد تا بتواند همان كارهاي كودک همسن و سال 

خود را با استفاده از بينایي اندک انجام دهد. 
اگر كودک »شب كور« است آموزش كودک را در طي روز انجام دهيد 
تا بهتر یاد بگيرد، وقتي كودک توانست كاري را در روشنایي روز انجام 

دهد، به او بياموزید همان كار را در شب تکراركند.
كودک نابينا چون چيزها را نمي بيند، به روش كودكان هم سن و سال 
خود یاد نمي گيرد او احتياج دارد تا چيزهایي را كه كودكان دیگر با 

دیدن درک مي كنند بفهمد. 
كودكي كه نمي بيند مي تواند با لمس كردن چيزها، با گوش دادن به 
صداي چيزهایي كه صدا دارند، آنها را بشناسد. بعضي چيزها را نيز با 
بویيدن و چشيدن مي شناسد. بگذارید كودک در مورد اشياي متفاوت 
روش هاي متفاوت را به كارگيرد. فقط وقتي كودک را از كاري منع 

كنيد كه آن كار موجب آسيب او مي شود. 
كودک را تشویق كنيد. با كمک شما كودک مي توانيد همان كارهایي 

كه سایر كودكان انجام مي دهند یاد بگيرد. 
به كودک كمک كنيد به تنهایي بخورد و بياشامد. به كودک یاد بدهيد 

كه به صداهاي اطراف خود گوش دهد و آنها را بشناسد. تفاوت صداها 
را با كودک كار كنيد و آموزش دهيد. 

كودک نابينا قادر به دیدن حركات لب ها درحين حرف زدن نيست. به 
همين سبب حرف زدن را در سنيني كه كودكان هم سن و سالش یاد 
مي گيرند، یاد نمي گيرد. به كودكي كه آموزش مي دهيد در زمينه 

یادگيري حرف زدن كمک كنيد. 
در حالي كه حرف مي زنيد دست هاي كودک را روي دهان و صورت 
خود قراردهيد تا كودک حركات لب ها، گونه ها و آرواره ها را با لمس 
كردن احساس كند و از كودک بخواهيد دست هایش را روي دهانش 

بگذارد، سپس از او بخواهيد كلماتي را كه شما مي گویيد تکراركند. 
وقتي كودک چيزي را لمس مي كند نام آن را به او بگویيد و معني 

كلمات را به او آموزش دهيد. 
و  نابينا  یادگيري كودک  به  واقع چگونگي كمک  در  آموزشي  كتابچه 
كارهایي را كه باید انجام دهد نظير خوردن، گوش كردن، حرف زدن، 
تحرک و راه رفتن، آموزش در محيط اطراف و كمک به رشد كودک از 
طریق بازي و درباره آینده كودک آموزش هایي را به خانواده فردي كه 

مشکل بينایي دارد را فراهم مي كند.

مينا آروانه - كارشناس مددكار اجتماعی

كتابچه آموزشي براي خانواده فردي كه مشکل بينايي دارد 

کتابخانه توانا / معرفی کتاب

عی
تما

اج

كتابچه آموزش در جامعه براي كمک به افراد معلول 
سازمان بهداشت جهاني 
انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي 
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ش بيايد. آنتوني رابينز
ت قبول کن، بگذار هرچه مي خواهد پي

سؤولي
.م

  ماده 26( توانمند سازی و توان بخشی: 
 1ـ دولت های عضو می بایست اقدامات موثر و مناسب را 
از طریق حمایت های همسان برای قادر ساختن معلولين 
به دستيابی و حفظ حداكثر استقالل، توانایی فيزیکی، 
ذهنی، اجتماعی و شغلی و یکپارچگی و مشاركت كامل 
در تمام جنبه های زندگی به عمل آورند. به این منظور 
سازی  توانمند  می بایست سرویس های  عضو  دولت های 
زمينه های  در  خصوص  به  را  جامعی  توان  بخشی  و 
اجتماعی  خدمات  و  تحصيل  اشتغال،  بهداشتی، 

سازماندهی و تقویت كنند؛ به طوری كه: 
اساس  بر  و  ممکن  مرحله  ابتدایی ترین  در  )الف(    
ارزیابی های چندگانه از نيازها و توانایی های فردی شروع 

 شود. 
تمام  در  جامعه  به  فرد  پيوستن  و  مشاركت  از  )ب(    
زمينه های اجتماعی حمایت كنند و تا حد امکان نزدیک 
به اجتماع خود آنها ـ از جمله در مناطق روستایی ـ و در 

دسترس معلولين باشد. 
  2ـ  دولت های عضو می بایست آموزش های اوليه و مداوم 
را برای كاركنان و افراد حرفه ای فعال در سرویس های 

توانمندسازی و توان  بخشی توسعه و ارتقا دهند. 
 3ـدولت های عضو می بایست دسترسی و دانش استفاده 
برای  شده  طراحی  كمکی  تکنولوژی های  و  وسایل  از 
و  توانمند سازی  به  آنها  ارتباط  به  توجه  با  را  معلولين 

توان بخشی ارتقا دهند. 
  ماده 27( كار و اشتغال: 

 1ـ دولت های عضو حق افراد معلول برای كاركردن را 
مساوی با سایر افراد به رسميت می شناسند و این حق 
شامل برخورداری از فرصت تامين زندگی با كار آزادانه 
در بازار، كار انتخاب شده و محيط كاری كه باز، یکپارچه 

و قابل دسترس برای افراد معلول می باشد. 
  دولت های عضو می بایست حق كار را ـ از جمله حق 
كاری افرادی كه در هنگام كار دچار معلوليت شده اند ـ 
با اتخاذ مراحل خاص از طریق قانونگذاری به رسميت 

شناخته و از آن حمایت كنند. 
موارد  تمام  در  را  معلوليت  اساس  بر  تبعيض  )الف(    
كارگزینی،  شرایط  شامل  اشتغال  انواع  به  مربوط 
استخدام، اشتغال، تداوم شغل، ارتقای شغلی و شرایط 

ایمنی و بهداشتی كار ممنوع كنند. 
  )ب( از حقوق افراد معلول مساوی با سایرین در شرایط 
عادالنه و مطلوب كاری شامل فرصت های مساوی، مزد 
مساوی برای كار مساوی و شرایط كاری امن و بهداشتی 
شکایات  به  رسيدگی  و  سانحه  از  پيشگيری  جمله  از 

حمایت كنند. 
  )پ( اطمينان حاصل نمایند كه افراد معلول قادرند كه 
حقوق كاری و صنفی خود را مساوی با سایرین وصول كنند. 

مؤثر  دسترسی  كه  سازند  قادر  را  معلول  افراد  )ت(    
ای  حرفه  و  عمومی  فنی  و  راهنمایی  برنامه های  به 
مداوم  و  حرفه ای  آموزش های  و  كاریابی  سرویس های 

داشته باشند 
برای  را  شغلی  ارتقای  و  استخدام  فرصت های  )ث(    
شغل،  یافتن  به  و  دهند  افزایش  كار  بازار  در  معلولين 
افراد معلول  به كار  بازگشت  و  از آن  نگهداری  و  حفظ 

كمک نماید. 
شركت ها،  تأسيس  اشتغالی،  خود  فرصت های  )ج(    
توسعه تعاونی ها و افتتاح مشاغل آزاد را توسعه بخشند. 

  )چ( افراد معلول در بخش دولتی استخدام شوند. 
از  را  خصوصی  بخش  در  معلول  افراد  استخدام  )ح(    
ممکن  كه  مناسب  اقدامات  و  سياستگذاری ها  طریق 
و  مشوق  مؤید،  حركت  برای  برنامه هایی  شامل  است 

سایر تالش ها باشد؛ توسعه دهند. 
  )خ( اطمينان حاصل نمایند كه  »انطباق موجه« برای 

فرد معلول در محيط كاری به عمل آمده است. 
  )د( فراگيری تجربه كاری در بازار كار آزاد را توسط 

معلولين توسعه دهند. 
توان بخشی شغلی حرفه ای، حفاظت  برنامه های  )ذ(    

كار و بازگشت به كار را برای معلولين ارتقا دهند. 
  2ـ دولت های عضو می بایست اطمينان حاصل نمایند 
كه معلولين در بردگی و بيگاری نگه داشته نشده اند ، از 

كار اجباری و الزامی محافظت می شوند. 
و  زندگی  مناسب  استانداردهای   )28 ماده    

حمايت های اجتماعی: 
  1 ـ دولت های عضو حق معلولين را برای داشتن یک 
شان  خانواده  و  خود  برای  استاندارد  و  مناسب  زندگی 
شرایط  مداوم  تقویت  و  مسکن  پوشاک،  غذا،  شامل 
زندگی به رسميت می شناسند و می بایست برای حمایت 
بر  تبعيض  بدون  حقوق  این  یافتن  رسميت  و  قانونی 

اساس معلوليت تدابير مناسبی اتخاذ كنند. 
حمایت  برای  را  معلولين  حق  عضو  دولت های  2ـ    
بر  تبعيض  بدون  حق،  آن  از  برخورداری  و  اجتماعی 
پایه معلوليت به رسميت شناخته و می بایست اقدامات 
مناسبی را برای حمایت و ارتقا این حقوق به شرح ذیل 

اتخاذ نمایند: 
  )الف( حصول اطمينان از دسترسی مساوی افراد معلول 
به سرویس های آب بهداشتی و وسایل و سایر كمک های 

مناسب و قابل وصول مربوط به نيازهای معلوليت. 
  )ب( حصول اطمينان از دسترسی معلولين به خصوص 
زنان و دختران و سالمندان معلول به برنامه های حمایت 

اجتماعی و فقر زدایی. 
و  معلولين  دسترسی  از  اطمينان  حصول  )پ(    
خانواده های آنها كه در شرایط فقر زندگی می كنند به 

كمک های دولتی در هزینه های مرتبط با معلوليت شامل 
كمک های آموزشی، مشاوره ای و مالی مناسب و مراقبت 

دوره نقاهت. 
  )ت( حصول اطمينان از دسترسی افراد به برنامه های 

اسکان دولتی 
  )ث( حصول اطمينان از دسترسی افراد معلول به مزایا 

و برنامه های بازنشستگی 
  ماده 29( مشاركت در زندگی سياسی و اجتماعی: 
فرصت  و  سياسی  حقوق  می بایست  عضو  دولت های    
برخورداری از آن را مساوی با دیگران تضمين نموده و 

تعهد نمایند كه: 
  )الف( به وسيله موارد ذیل اطمينان حاصل نمایند كه 
افراد معلول به شکلی مؤثر و كامل در زندگی سياسی و 
اجتماعی به طور مستقيم یا از طریق نمایندگانشان كه 
انتخاب شده اند؛ شركت می كنند كه این مساله  آزادانه 
عالوه بر داشتن حق و فرصت رأی دادن و انتخاب شدن 

شامل موارد ذیل است: 
گيری،  رأی  روند  اینکه  از  اطمينان  حصول   )1(   
تسهيالت و مفاد آن مناسب، در دسترس و برای درک و 

استفاده آسان است. 
رای های  با  بتوانند  تا  معلولين  حق  از  حفاظت   )2(   
بدون  عمومی  رفراندوم های  در  و  انتخابات  در  مخفی 
به  و  كرده  حمایت  انتخابات  از  و  كنند  شركت  ترس 
تمام  و  باشند  داشته  انتخاباتی  دفتر  مؤثری  صورت 
طریق  از  حکومتی  سطح  در  را  اجتماعی  عملکردهای 
در  كمکی  و  جدید  تکنولوژی های  از  استفاده  تسهيل 

مکان های مناسب انجام دهند. 
رای  عنوان  به  را  معلولين  آزادانه  عقيده  ابراز   )3(   
كه  جایی  در  منظور  این  به  و  كنند  تضمين  دهندگان 
از  آنها  به  كمک  اجازه  ایشان  درخواست  به  است  الزم 
طریق فردی كه توسط خودشان تعيين شده است؛ داده 

شود. 
  )ب( فعاالنه محيطی را كه در آن افراد معلول بتوانند 
به  با دیگران  را بدون تبعيض و مساوی  امور اجتماعی 
طور مؤثر و كامل هدایت كنند؛ توسعه بخشند و آنها را 
به مشاركت در امور اجتماعی به شرح ذیل ترغيب كنند: 
  )1( مشاركت در سازمان ها و انجمن های غير دولتی 
مرتبط با زندگی اجتماعی، سياسی كشور و مشاركت در 

فعاليت ها و سازماندهی جناح های سياسی كشور. 
  )2( تشکيل و پيوستن به سازمان های معلولين برای 
اینکه نماینده آنها در سطح بين المللی، ملی، منطقه ای 

و محلی  باشد.

كنــوانسيــون

پیمان نامه بین المللی حقوق معلـوالن 

عی
تما
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عنوان  با  نوینی  رویکرد  شناسی،  جرم  ی  حوزه  در 
بزه، دیده شناسی وجود دارد كه می كوشد شخصيت 
گرفته  قرار  جرم  موضوع  كه  كسی  )یعنی  دیده  بزه 
است( را مورد بررسی قرار دهد. با این هدف كه تدابير 
حمایتی در مورد بزه دیدگان خاص كه در برابر جرایم 
از آسيب پذیری بيشتری برخوردارند اتخاذ شود. در 
بزه  در صدر  توان  می  را  معلول  كودكان  راستا،  این 

دیدگان بالقوه قرار داد.
از كودكان به خصوص كودكان معلول به دليل وضعيت 
آسيب پذیری بيشتری كه به لحاظ جسمی، روانی و 
اجتماعی دارند، به عنوان »افراد آسيب پذیر« یا »بزه 
دیدگان بالقوه« نام می برند. اصوال درجه آسيب پذیر 
بودن باالی آن ها در مقایسه با افراد بزرگسال است 
كه قانون گذاران برای جلوگيری از بزه دیدگی آن ها 
چه در درون خانواده و چه در اجتماع، به مقرر نمودن 

حمایت های كيفری مبادرت ورزیده اند.
كودک  از  منظور  كودک،  حقوق  نامه  پيمان  نظر  از 
هر انسان كمتر از هجده سال سن است، مگر اینکه 
طبق قانون قابل اعمال سن كودک كمتر اعمال شود. 
ماده 19 كنوانسيون حقوق كودک نيز هرگونه رفتار 
خشونت آميز، آسيب، آزار، بی توجهی یا غفلت، سو 
و  صورت جسمانی  به  چه  جنسی  سواستفاده  رفتار، 
روانی توسط والدین یا كسانی كه مسئول مراقبت از 

كودک هستند را خشونت تعریف كرده است.
تازه  شکل  به  عمومی  های  عرصه  در  خشونت  البته 
تری نمودار شده است و امروزه از كودكان در باندهای 
شود.  می  استفاده  جنگ  و  نگاری  هرزه  اقتصادی، 
صورت  به  ها  مين  جمله  از  ها  آن  آثار  و  ها  جنگ 
معلول  كودكان  تعداد  به  افزوده شدن  باعث  مستمر 
برای  چالش  معلول،  كودكان  افزایش  با  شود.  می 
می  تر  وسيع  ها  آن  حقوق  رعایت  و  زندگی  بهبود 
به همين منظور كنوانسيون های متعددی در  شود. 
جهت حفظ حقوق كودكان در عرصه ی جهانی دنبال 
می شود. بنابراین، عالوه بر حمایت هایی كه می توان 
از طریق نهادهای مدنی در مرحله قبل و بعد از بزه 
دیدگی كودكان، نسبت به آن ها اعمال كرد، بایستی 
ساز و كارهای موجود در حقوق كيفری ماهوی برای 
حمایت ویژه از كودكان معلول را نيز به كار برد. در 
این راستا، بررسی قوانين بين المللی و داخلی جهت 
سنجش رویکرد حمایتی از این قشر افراد، مفيد فایده 

به نظر می رسد.
قوانين بين المللی:

كمتر  كودكان  معلوليت  به  المللی،  بين  اسناد  در 
این  استناد در  قابل  تنها سند  پرداخته شده است و 
زمينه، كنوانسيون معلولين می باشد. البته با توجه به 
پایدار بودن معلوليت و اینکه كودكان معلول به زودی 
بالغ تبدیل خواهند شد، می توان قوانين را  افراد  به 
نيز به آن ها تعميم داد. از سوی دیگر نيز، قوانينی كه 
برای جامعه بشری تدوین شده است، می توان نسبت 
به گروههای معلوالن نيز گسترش داده شود. زیرا كه 
در اسناد بين المللی، هر كس به صرف انسان بودن از 
حقوقی كه الزمه ی زندگی بشر است باید برخوردار 
شود. بنابراین، افرادی كه دارای نقيصه ی جسمی و یا 
ذهنی هستند، نه تنها از این قاعده مستثني نيستند، 

بلکه باید از امتيازات ویژه ای نيز برخوردار گردند.
دول  از  كودک،  حقوق  كنوانسيون   23 ماده  طبق 
عضو خواسته شده است كه برای كودكی كه از لحاظ 
با  توام  زندگی  یک  است،  معلول  ذهنی  یا  جسمی 
به  اتکا  افزایش  و  منزلت  رعایت  متضمن  كه  احترام 

نفس وی باشد را فراهم آورد تا مشاركت موثر آن ها 
در جامعه تسهيل شود.

های  دولت  نيز،  كودک  حقوق  نامه  پيمان   19 ماده 
اقدامات  را موظف كرده است همه  نامه  پيمان  عضو 
قانونی، اداری، اجتماعی  و آموزشی الزم را به عمل 
تا از كودک در برابر همه شکل های خشونت  آورند 
توجهی  بی  استفاده،  یا سو  روانی، صدمه  یا  جسمی 
توسط  كشی  بهره  یا  رفتاری  بد  انگاری،  سهل  یا  و 
والدین یا سرپرست قانونی یا هر شخص دیگری كه 

عهده دار مراقبت از كودک است، محافظت كند.
ایران:

قانون حمایت از كودكان و نوجوانان مصوب سال81، 
افرادی كه به هجده  به  چتر حمایتی خود را نسبت 
قانون،  این  در  است.  اند گسترده  نرسيده  تمام  سال 
كليه اشکال كودک آزاری كه منجر به آسيب جسمی 
و  از تحصيل  ممانعت  و همچنين  و روحی می شود 
انگاری  جرم  كودكان،  به سالمت  نسبت  توجهی  بی 
شده است. این قانون به كودک آزاری و خشونت عليه 
كودكان جنبه ی عمومی بخشيده تا حدی كه عدم 
و  مسوول  كه  كسانی  جانب  از  آزاری  كودک  اعالم 
سرپرست كودک هستند را جرم انگاری نموده است.

با وجود اینکه چنين قانون حمایتی در ميان قوانين 
حقوق  زمينه  در  متاسفانه  اما  شود  می  دیده  ایران 
متحد  ملل  سازمان  با  ایران  جنایی  سياست  كودک، 
همسویی ندارد. به طور مثال در تعریف كودک دچار 
تشتت شده به طوری كه قانون مدنی برخالف قانون 
حمایت از كودكان و نوجوانان، سن بلوغ 9 و 15 سال 
در عرصه ی جرم  این،  بر  است. عالوه  معرفی كرده 
انگاری و كيفرگذاری برای حمایت از كودک با نقص 
و ضعف مواجه شده است. ماده 222 قانون مجازات 
نه  را بکشد،  ای  اشعار می دارد: هرگاه عاقل، دیوانه 
تنها قصاص نمی شود بلکه باید دیه ی قتل را به ورثه 
موجب  وی  اقدام  كه  صورتی  در  و  بدهد  مقتول  ی 
بيم تجری  یا  یا خوف شده و  اخالل در نظم جامعه 
مرتکب گردد، موجب حبس تعزیری از سه تا ده سال 

خواهد بود.
با توجه به این ماده افراد معلول نه تنها مورد حمایت 
دیدگی  بزه  خطر  معرض  در  بلکه  اند  نگرفته  قرار 
بيشتری نسبت به جرم قتل، در مقایسه با كسانی كه 
توانایی بيشتری دارند، قرار می گيرند. چرا كه صرف 
ای  گونه  به  هم  آن  تعزیری،  حبس  گرفتن  نظر  در 
مقيد و مشروط به بيم تجری قاتل یا اخالل در نظم، 
برای حمایت كيفری بزه دیده معلول ذهنی، كافی به 

نظر نمی رسد.
بستر وقوع كودک آزادی:

هر  از  بيشتر  كودكان  كه  است  داده  نشان  تحقيقات 
و  خشونت  خطر  معرض  در  خانواده  ميان  در  جایی 
اینکه  احتمال  حقيقت  در  دارند.  قرار  بدرفتاری 
كودكان توسط اعضای خانواده مورد خشونت جسمی 

بيگانگان  است كه  آن  از  بيشتر  قرار گيرند،  روانی  و 
كودكان را در معرض اینگونه آسيب ها قرار دهند.

متاسفانه، قانونگذار ایران، والدین و نهاد خانواده را به 
استناد بند یک ماده 59 استثنا نموده است. به این 
شرح كه: اقدامات والدین و اوليای قانونی و سرپرستان 
صغار و محجورین كه به منظور تادیب یا حفاظت آن 
ها انجام می شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذكور در 
حد متعارف، تادیب و محافظت باشد، جرم محسوب 

نمی شود.
در این ماده، خشونت در خانواده عليه كودک نه تنها 
جرم انگاری نشده است بلکه حق والدین نيز 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 
خویش  فرزندان  به  والدین  از  بسياری  است  شده 

صدمات جسمانی و روانی وارد سازند.
در نهایت، به نظر می رسد بایستی سياست همگون 
تا این  اتخاذ گردد  حمایتی در مورد كودكان معلول 
افراد كمتر موضوع جرم واقع شوند و در مورد خشونت 
جهت  افتد،  می  اتفاق  خانواده  بستر  در  كه  هایی 
اصالحی  تدابير  جویانه،  انتقام  نگاهی  از  پيشگيری 
روابط  بدین صورت  تا  اعمال گردد  به جای مجازات 

كودک با خانواده تحکيم گردد.
منابع:

از  حمایت  قانون  های  نوآوری  اميرحمزه،  زینالی، 
كودكان و نوجوانان و چالش های فرا روی آن، مجله 

رفاه اجتماعی، شماره 7، بهار 1382 
بایسته  از  دیده؛  بزه  ناتوانان  امير،  پيروز،  سماواتی 
های جرم شناختی تا قوانين و مقررات كيفری، مجله 
حقوقی دادگستری، شماره 52 و 53، پایيز و زمستان 

84
كمالی محمد، فریبا ایران، مروری بر حقوق كودكان 
دارای معلوليت و ناتوانی، مجله رفاه اجتماعی، جامعه 

شناسی و علوم اجتمااعی، شماره 7، بهار 72
از اطفال بزه دیده در نظام  ميزگرد؛ حمایت كيفری 
حقوقی ایران، نشریه حقوقی دادگستری، شماره 46، 

بهار1383
نجفی ابرندآبادی، علی حسين و حميد هاشم بيگی، 
دانشنامه جرم شناسی، تهران، انتشارات گنج دانش، 

چاپ دوم، 1390

قانون در مورد  
كودك آزاري 
چه مي گويد؟

سارا موسوی
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ما  وضعيت  به  مثل  نزدیک ترین  این  شاید  است«  غاز  همسایه  »مرغ 
افراد به اصطالح عادی یا سالم نسبت به پدیده معلوليت است. هميشه 
چيزی  را  آن  و  می بينيم  خود  از  دور  بسيار  را  ناتوانی  و  معلوليت 
اینکه در مورد تصادفات  ما نخواهد آمد. كما  به سراغ  می پنداریم كه 
رانندگی هم، اتفاقی كه رخ می دهد از همين منظر قابل بررسی است. 
عدم رعایت مقررات، تخطی از سرعت مطمئنه، نبستن كمربند ایمنی و 
غيره... اینها عمده ترین دالیل تصادفات هستند، كه شاید در عمق خود 
از همين مثال نشأت می گيرد »حادثه در كمين دیگران است نه من...«

با نگاه فوق، معلوليت نيز هميشه برای دیگران است، ليکن حقيقت ماجرا 
این است كه در یک ثانيه، امکان رخ دادن معلوليت و ناتوانی برای همه 
ما وجود دارد، یک سقوط از بلندی، تصادفی به هنگام رانندگی، ابتال 
به یک بيماری صعب العالج، عدم رعایت دستورات بهداشتی، پزشکی 
و حتی عدم رعایت اصول آرگونوميکی در محيط های كار و سکونت و 
عدم تغذیه صحيح در دوران بارداری و بعد از آن، برخی مسائل وراثتی 
و ژنتيکی و ... همه می تواند علتی برای ابتال به پدیده ناتوانی و معلوليت 
معلوليت  و  ناتوانی  و  بيماری  بين  كه  است  تفاوتی  مهم  نکته  باشد. 
است،  گذرا  و  درمان پذیر  موقتی،  حالتی  بيماری  گرفت.  نظر  در  باید 
ليکن معلوليت حالتی دائمی است و همواره با فرد در دوره زندگی اش 
باقی می ماند. از این نظر، ناتوانی تمامی جنبه های زندگی فرد به  ویژه 
نيازهایش را تحت تاثير قرار می دهد. این در حالی است كه نيازهای او 
نه تنها همانند سایر افراد عادی باقی می ماند بلکه افزایش هم می یابد.

آنچه متاسفانه طی قرون متمادی در مورد معلوالن دیده شده است، 
حاكی از وجود نگرشی منفی نسبت به این پدیده است كه متاسفانه تا 
همين هزاره سوم هم ادامه یافته است. غفلت و نادیده گرفتن معلوالن 
در همه جنبه های زندگی حتی در كشورهای توسعه یافته، به رغم بهبود 
وجود  هنوز  است،  آمده  وجود  به  آنان  زندگی  وضعيت  در  كه  نسبی 
دارد و این وضعيت در كشورهای در حال توسعه كه 80 درصد افراد 
دارای ناتوانی را در خود جای داده است، متاسفانه به شدت نااميد كننده 
است. وضعيت آموزش، بهداشت و درمان و توانبخشی، مسکن، اشتغال، 
دسترسی ها، تفریح، ورزش و سرگرمی و نيازهای اقتصادی معلوالن در 
جوامع مختلف بر روی طيفی كه یک سوی آن بهبود نسبی و سوی 
دیگر آن فقدان كلی است قرار دارد. این در حالی است كه به دنبال بروز 
ناتوانی و معلوليت كه امروزه در تعاریف جدید سازمان جهانی بهداشت، 
امور  انجام  توان  شخص  است،  شده  برخوردار  هم  وسيعی  گستره  از 
انجام می دهند، نخواهد  افراد عادی در جامعه  را به شيوه ای كه سایر 
داشت. این امر نيازهای جدیدی را برای او مطرح می سازد. فرد مبتال 
به قطع عضو نيازمند پروتز، فرد دارای اختالل بينایی نيازمند عصا و 

ابزارهای مجهز به خط بریل، فرد دارای اختالل شنوایی نياز به سمعک 
و سالمندان نيازمند ابزارهای كمکی متفاوت اند و به همين صورت هر 
نوع از ناتوانی نيازمندی خاصی را مطرح می سازد. وظيفه جامعه، كه در 
این حيطه عمدتا بر عهده وزارتخانه ها و نهادهای مختلف است تامين و 

برآورد این نيازهاست.
و  ناتوانی  داشتن  با  زندگی  روزها  این  مختلف  فناوری های  توسعه 
معلوليت را تا اندازه ای از آن دشواری های گذشته راحت تر ساخته است. 
این ابزار ها و تجهيزات نه تنها در امور درمانی و توانبخشی افراد دارای 
ناتوانی و معلوليت موثر هستند بلکه در زندگی شخصی و اجتماعی آنان 
هم تاثيرات شگرفی گذاشته اند. در این ميان تجهيزات ارتباطی جدید 
در  امروزه  است.  كرده  ایفا  معلوالن  زندگی  تسهيل  در  عمده ای  نقش 
كشورهای توسعه یافته، معلوالن شدید هم در برخی موارد در مسکنی 
مستقل و به تنهایی زندگی می كنند و استفاده از فناوری های نو این 
امر را ميسر ساخته است، آنچه متاسفانه این روزها برای معلوالن ایرانی 

هنوز بيشتر به آرزوهایی دست نيافتنی می ماند.
ارائه  و  شناسایی  امر  در  كه  مناسبی  توسعه  به رغم  ایران  در  معلوالن 
برخی خدمات توانبخشی به وجود آمده است، ليکن هنوز در بسياری 
اوليه برخوردار  از امکانات  از موارد برای حضوری ساده در جامعه نيز 
بمانند.  منزل  در  ترجيح می دهند  ایشان  یا خود  و خانواده ها  نيستند 
در دسترس نبودن ساختمان ها و محيط های مختلف به همراه فقدان 
درمانی،  آموزشی،  اماكن شهری، ساختمان های  و  معابر  مناسب سازی 
موقعيتی  و...  تفریحی  و  ورزشی  فرهنگی،  مراكز  خرید،  مراكز  اداری، 
دارد.  فاصله  سال ها  هم  مطلوب  نسبتا  وضعيت  با  كه  است  آفریده  را 
خانواده ها و افراد دارای ناتوانی و معلوليت از وضعيت مسکن، اشتغال، 
وسایل حمل ونقل عمومی، فقدان، كمبود، گرانی و پایين بودن كيفيت 

وسایل كمک  توانبخشی متاسفانه هنوز هم گالیه مندند.
این  شهروندان  هم  معلوالن  كه  كنند  توجه  مهم  این  به  همگان  اگر 
افراد عادی برخوردارند، آنگاه  جامعه هستند و از حقوقی مشابه سایر 
توجه خواهند داشت كه برخی كارها كه با عنوانی ویژه برای معلوالن 
تنها شهروندان  اقدام  این  با  بلکه  نيست  عليهده  اقدامی  بگيرد،  انجام 
اینکه  شده اند.  برخوردار  عادی  افراد  مشابه  امکاناتی  از  هم  معلول 
طراحی  شهرداری  توسط  معلوالن  برای  ذهاب  و  ایاب  ویژه  سرویس 
و اجرا شود، یا اماكن عمومی قابل دسترسی برای معلوالن شوند، تنها 
گوشه ای از ادای دین جامعه به این افراد به عنوان شهروند جامعه است، 
در غير این صورت همين وضعيت فعلی است كه می گویيم سال هاست 

كه معلوالن از خدمات حمل و نقل در جامعه بی بهره  اند.
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سطو
س کنيد. ار

ت خود را ميان دو ديوار محکم »اراده« و »عقل« حب
.تمايال

دوستانم  از  یکی  با  تابستان  گرم  روزهای  از  دریکی 
خواستیم  برویم.  پاساژی  به  خرید  برای  قرارگذاشتیم 
ماشین بگیریم هرچه کنار خیابان ایستادیم از تاکسی خبری 
آژانس  شدیم  مجبور  بود  شده  دیر  خیلی  چون  و  نشد  که  نشد 
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.«

 دوستم که کمی که خجالتی بود سکوت کرد و من به چند مرد که از 
آنجا رد می شدند گفتم: »آقا ممکن است کمکم کنید؟«

 ناگفته نماند که پاساژ آسانسور داشت ولی باید از چندپله باال می 
رفتیم تا به آسانسور برسیم .

 آقایان کمک کردند و من را از پله ها باال بردند و با آسانسور به 
طبقه مورد نظر رفتیم و مشغول خرید شدیم. بعد از خرید که واقعاً 
بودیم دوستم به شوخی گفت: »تو صندلی همراه  خسته شده 

داری پاهام درد گرفت. برویم  روی صندلی بنشینیم؟«
روی صندلی مشغول صحبت بودیم که  خانمی با  دختر بچه 5 
ساله کنار ما نشست. دختر بچه که اناگر کنجاکویش لگ کرده بود 
از مادرش  پرسید: »مامان پای این خانوم چی شده؟ 

این چیه روش نشسته؟« 
 مادرش دستش را گرفت و گفت: »دخترم زشته خاله ناراحت 
میشه« و چند دقیقه دخترک ساکت شد بعد دوباره همان سوال 
را تکرار می کرد و همان جواب را می شنید اما وقتی دید مادرش 
به سوالش جواب نمی دهد جلوآمد و از من  پرسید: »خاله پات 

چی شده؟« 

 من لبخندی به او زدم و لپ هایش را کشیدم. یک لحظه 
مکث کردم که بگویم معلولم اما با خودم گفتم این بچه با این 

سن و سال  چه می داند معلولیت چیست؟
 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 
کیفم  از  داد.شالکتی  نمی  گوش  مادرش  حرف  به  و  رفت 
درآوردم و اشاره کردم که بیا اکرت دارم دخترک با خوشحالی به 
طرفم آمد و شالکت را از من گرفت و من آرام  زیر گوشش 

گفتم: »می دونی پای من چی شده؟« 
 دخترک که به خواسته اش  رسیده بود لبخند زد و گفت: »چی 
شده؟« گفتم: »به حرف مامانم گوش نکردم دستش  را 
ول کردم از پله ها باال و پایین رفتم و افتادم پاهام اوخ شد و 

مجبورم بااین چرخ این طرف و آن طرف بروم« 
 دخترهم  به جواب سوالش رسیده بود و کمی هم ترسیده بود 
مادرش  همراه  و  فشرد  را  او  دست  و  رفت  مادرش  طرف  به 
که  بلند شدیم  و دوستم هم  ما جدا شدند  من  از  لبخندی  با 
برگردیم دوباره  قصه  تکرار شد و من از چند آقا خواهش کردم 
که ویلچر مرا بگیرند و از پله ها پایین بیاورند اما در طول راه که پیاده 
می آمدیم در این فکر بودم و آرزو کردم که چه می شد این 
پاساژها پله نداشتند تامعلوالن برای یک خرید کوچک محتاج 
دیگران نباشند و یا لکمه معلول در جامعه طوری دیگر در ذهن 
نقش می بست که پدر و مادرها از همان کودکی فرزندانشان 
را با این لکمه آشنا می کردند که دیگر هیچ بچه ای در  هیچ 
کجای ایران وقتی معلولی را دید این سوال را نپرسد ؟؟ 

خاطره
خدايا چه می شد  اگر ....

معصومه ابولحسنيا
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ستاو لوبون
سي احتياج ندارد. گو

ف ک
سي که به خود اطمينان دارد به تعري

.ک

محمد حسن هادی

ها  تشکل  نقش  مورد  در  قبل  های  شماره  در 
در جامعه و نقش مدیریت و رهبری در هدایت 
صحبت  نظر  مورد  اهداف  سوی  به  ها  تشکل 
كردیم ولی این عوامل به تنهایی نمی توانند در 

موفقيت یک سازمان مردم نهاد موثر باشند.
ترین  مهم  از  یکی  داریم  قصد  شماره  دراین 
می  ها  تشکل  توسعه  و  رشد  باعث  كه  دالیلی 

شود را بررسی كنيم.
یکی از دالیل اختالف بين مدیران و اعضا تشکل 
ها روشن نبودن انتظارات از همدیگر است  این 
هم به دليل اینکه فرد در موقع عضویت شناخت 
و  نکرده  پيدا  مربوطه  سازمان  به  نسبت  كافی 
عکس این موضوع نيز صادق است ممکن است 
مدیران وعده وعيدهای نابجا به اعضای خود داده 
و یا وظایف خود را به طور كامل برای اعضا خود 

تشریح نکرده اند.
این  رفع  برای  دانيم  بر خود الزم می  اینجا  در 
معضل برخی از وظایف اصلی اعضا و مدیران را 
توضيح  واضح  و  شفاف  طور  به  یکدیگر  درقبال 
و  رشد  در  بتواند  مقاله  این  است  اميد  دهيم 

توسعه سازمان ها موثر واقع شود.
از  نهاد هستيد  اگر شما عضو یک تشکل مردم 

تشکل خود باید این انتظارات را داشته باشيد:

۱- ايجاد اعتماد وباور دراعضا
اعتماد  تا  كنند  تالش  باید  ها  تشکل  مدیران 
را  آنها  و  كرده  جلب  خود  به  نسبت  را  اعضاء 
در  اعضا  كنند  متعصب  خود  سازمان  به  نسبت 
هر حال ابهاماتی نسبت به سازمان دارند كه این 

باید توسط مدیران شناسایی و رفع شود  موارد 
كه  است  دالیلی  ترین  مهم  از  یکی  عامل  این 

باعث اختالف بين مدیران و اعضا می شود.
2- رعايت عدالت و انصاف دربين اعضا

یکی از عواملی كه باعث سلب اعتماد اعضا می 
شود عدم رعایت انصاف و عدالت بين اعضا ست 
در بعضی مواقع  شاهد هستيم كه مدیران برای 
دیگر  كه  شوند  می  قایل  امتيازاتی  اعضا  برخی 
اعضا از آن بی بهره اند این عامل باعث می شود 
كه سازمان دچار تزلزل شده و اعتبار خود را از 

دست دهد.
3- مشاركت اعضا در تصميم سازی ها

ها  و شکوفایی سازمان  پویایی  باعث  كه  عاملی 
در دنيا شده است سهيم كردن اعضا در تصميم 
سازی ها و مشاركت در اجرای فعاليت ها است 
در  را  خود  اعضا  شود  می  باعث  موضوع  این 
سرنوشت سازمان دخيل  دانسته و برای توسعه 
می  باعث  همچنين  كنند  تالش  خود  سازمان 
شود عملکرد به دست آمده از سازمان را حاصل 

دسترنج خود بدانند.
4- متعصب كردن اعضا به سازمان

های  دروازه  كنند  تالش  باید  سازمان  مدیران 
دور هم جمع كرده   را  اعضا  تعيين شده  زمانی 
تبيين كنند   را  فلسفه سازمان خود  و  اهداف  و 
كنند  بازگو  جامعه  در  را  خود  سازمان  اثرات  و 
ملکه  فلسفه  و  اهداف  شود  می  باعث  امر  این 
ذهن اعضا شود و در مقاطع مختلف و در موارد 
حساس از سازمان خود دفاع كرده و ارزش های 

سازمان را در جامعه تبليغ كنند.

5- ارائه گزارش عملکرد به اعضا )شفاف سازی(
عدم  می شود  مردمی  های  تشکل  فروپاشی  باعث  كه  عواملی  از  یکی 
نهاد  امور مالی و فعاليت هاست چون هيچ  شفاف سازی مسئوالن در 
رسمی نظارت بر سازمان های غير دولتی ندارند در بين اعضا  همواره 
این تفکر وجود دارد كه مدیران از سازمان سوء استفاده می كنند و بر 
اینکه این ابهامات از ذهن اعضا بر طرف شود نياز است كه ساالنه مدیران 
برای  و  كرده  بازگو  اعضا خود  برای  را  سازمان  درآمدهای  و  ها  هزینه 
پوشش هزینه سازمان از آنها راه حل بخواهند این عامل باعث خواهد 
شد كه اعضا نسبت به دخل خرج سازمان خود اگاهی پيدا كرده و در 

مواقع اتهام از سازمان خود دفاع كنند.
6- ارائه خدمات در راستای اهداف موسسه

اعضا  نيازهای  شک  بدون  شود  می  تاسيس  مردمی  تشکل  یک  وقتی 
آنها را جذب سازمان می كند شاید اگر این نياز ها نبود مردم به این 
سازمان ها گرایش پيدا نمی كردند مسئوالن سازمان باید تالش كنند 
به صورت هدفمند خدماتی را به اعضاء خود ارایه دهند كه در رفع نياز 
اعضا  موثر باشد در برخی مواقع ما شاهد بی توجهی مدیران سازمان به 
نيازهای قانونی اعضا هستيم كه این امر باعث سلب اعتماد اعضا نسبت 

به سازمان می شود.
7-پذيرش انتقادات و پشينهادات از طرف اعضا

برای  مناسب  بستری  ایجاد  قدرتمند  ی  ها  تشکل  موفقيت  رمز  كليد 
ما  كه  شد  خواهد  باعث  امر  این  است  سازنده  پيشنهادات  و  انتقادات 
نسبت به معایب سازمان خود بيشتر آگاه شده و اگر در سازمان خود 
دچار انحراف شدیم بالفاصله از طریق اعضا خود كه دلسوزان سازمان 
ما هستند مطلع شده و نسبت به رفع مشکالت خود اقدام كنيم بتمام 
اعضا  پيشنهادات  و  انتقادات  تمام  به  كه  است  واجب  سازمان  مدیران 
توجه كرده و آن دسته از انتقاد و پيشنهادات كه در شکوفایی و پویایی 

سازمان موثر است آنها را عملياتی كنيم.

نقش اعضاء در برابر تشکل های غير دولتی

۱- آگاهی كامل از اهداف و فعاليت های سازمان
اگرشما قصد دارید به عضویت یک سازمان مردم نهاد درآیيد الزم است 
حتما نسبت به اهداف سازمان آگاهی كامل داشته باشيد تا بتوانيد با 
شناخت كافی عضو شوید شما باید فعاليت ها و خدماتی را كه سازمان 
به شما ارائه می دهد را شناخته در صورت تمایل به عضویت سازمان 

درآیيد.
2- تبليغ و معرفی سازمان به سايرين

در  و  بوده  آگاه  خود  سازمان  های  فعاليت  و  اهداف  به  نسبت  باید  ما 
توسعه و پویایی سازمان و مجموعه خود بکوشيم و ضمن معرفی دیگران، 

در راستای تحقق اهداف سازمان تالش كنيم.
3- مشاركت فعال در تصميم سازی ها و برنامه های اجرايی

وقتی كه ما عضو یک تشکلی می شویم باید سرنوشت آن سازمان برای 
ما مهم باشد و باید حضور فعال در برنامه ها داشته و در تصميم سازی 
شکوفایی  و  پویایی  در  امر  این  باشيم  داشته  مشاركت  سازمان  های 

سازمان بسيار موثر است.
4- ارايه انتقادات و پيشنهادات سازنده به مديران سازمان

همه ما باید فعاليت های تشکل خود را رصد كرده و به عنوان یک ناظر 
بر فعاليت های سازمان خود آگاه باشيم اگر چنانچه شاهد انحراف در 
عملکرد تشکل خود بودیم از راه كانال مربوطه نسبت به عملکرد خود 

انتقاد و پشينهاد كنيم.
 5- تبيعت و پيروی از تصميمات سازمان

همانطور كه گفتيم ما می توانيم به عملکرد سازمان خود انتقاد كنيم 
برای  سازمان  مدیران  كه  تصميمات  و  اساسنامه  از  باید  نيز  همانطور 
سرنوشت ما می گيرند احترام گذاشته و از آن قوانين تبعيت كنيم این 
عمل با عث خواهد شد هيات مدیره با قدرت به كار خود ادامه داده و 
تصميمات موثرتری برای توسعه سازمان گرفته هرچند نيز ممکن است 
هيات  مصوبات  به  باید  ما  ولی  باشند  گرفته  اشتباه  تصميمات  برخی 

مدیره احترام گذاشته و از آن تبعيت كنيم.
6- عدم توقع بی جا از مديران سازمان

ما باید از وظایف و اختيارات هيات مدیره و مدیرعامل كامال  آگاه باشيم 
و توقعاتمان را برحسب اختيارات آنها بخواهيم چيزی از آنها طلب نکنيم 
كه در توان آنها نباشد چون این توقعات باعث خواهد شد كه مدیران 

دچار سردرگمی شده و نتوانند به وظایف خود عمل كنند.
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ت. رولند هيل
س

. اولين مرحله انجام کار خير، تمايل به آن ا

فيلم »موسيقی درون« به كارگردانی »استيون سواليچ« است. استيون 
سواليچ متولد »1977« ایلينویز است. او در سال 2000 با ساختن فيلم 
كوتاه »یکشنبه در پارک به همراه جرج و فيل« آغاز كرده و موسيقی 

درون« اولين فيلم بلند او در مقام تهيه كنندگی و كارگردانی است.
خالصه داستان:

داستان جوانی سخنور است كه به دليل مشکالت و سرخوردگی های 
جامعه در ارتش ثبت نام می كند و در جنگ بر اثر حادثه ای كم شنوا 
باز می گردد دیگر فردی معلول  به كشورش  می شود. هنگامی كه  
محسوب می شود و باید با مشکالت و دغدغه های معلوالن روبرو شود.

نقدی بر فيلم:
ریچارد  های  تالش  داستان  و  دارد  انتقادی  و  ساده  روایی  فيلم خط 
پيمنتل را برای تصویب و به رسميت شناختن »حقوق معلوالن« در 

ایالت متحده آمریکا را به تصویر می كشد. 
كند،  می  بازی  ليوینگستون«  »ران  را  نقشش  كه  پيمنتل  ریچارد 
صحبت  با  مکانی  هر  در  كه  است  سخنور  و  صحبت  خوش  پسری 
هایش شنوندگان را جذب و متحير می كند. او كه در سخنوری، الگو و 
سرمشق خود را »دكتر بن پادرو« قرار داده دنباله رو خط فکری اوست. 
سخنوری  استعداد  »فقط  گوید:  می  ریچارد  به  بن  دكتر  مالقاتی  در 
كافی نيست و تو باید دارای انگيزه و آرمان باشی تا سخنانت پر معنی 

و با ارزش باشد و تاثير عميقی بر روی شنونده بگذارد.«
به تصویب  در  به سزایی  نقش  ریچارد  تا  باعث شد  این حرف   شاید 

رسيدن قانون حقوق معلوالن در آمریکا داشته باشد.
تقریبا در ميـــانه های فـيلم كارگردان، بيننده را به فضای جنگ 

می برد و سعی می كند جنگی خشن و سياه را به تصویر بکشد. ریچارد 
در جنگ بر اثر ضربه خمپاره كم شنوا و حاال دیگر معلول محسوب می 

شود به آمریکا باز می گردد.
 قصه  فيلم از این سکانس به بعد است كه جان می گيرد و مضمون 
اصلی فيلم را نشان می دهد. ریچارد كه می خواهد در دانشگاه ثبت 
نام كند، اما می بيند مدیران دانشگاه از پذیرفتن معلوالن امتناع می 
كند و از آن لحظه با دنيای جدیدی كه در آن معلوالن جایگاهی ندارند 
رو به رو می شود. اما با فرد جدیدی به نام »آرت« كه او هم معلول 
است آشنا می شود. آرت كه استعداد ریچارد را در سخنوری می بيند 

او  برای  را  را در قبال معلوالن  رفتار بد مردم و عوامل دولتی آمریکا 
بازگو می كند. 

ریچارد كه دیگر موسيقی و نوای درون خود را پيدا كرده است و الگوی 
خود را سخنان دكتر بن قرار داده، بسيار مصمم با سخنوری به جنگ 

عليه مدیران دولتی و رفتار بد آنها با معلوالن می رود. 
او استعداد خود را در راستای جلب نظر مسئوالن و اعتماد سازی آنها 
را  این است كه معلوالن  او  به معلوالن می گذارد و خواسته   نسبت 
در جامعه امروزی بپذیرند و بستر مناسبی برای اشتغال آنها به وجود 

آورند.
ریچارد گروه كوچکی را تشکيل می دهد و برای او دیگر مهم نيست كه 
معلول شده یا افراد گروهش را معلوالن تشکيل می دهد او هدف خود 
را مبارزه عليه مسئوالن و مردمان ساده اندیشی كه توانایی معلوالن را 
دست كم می گيرند و به خود اجازه می دهند به حقوق معلوالن تعرض 
و دست درازی كنند می گذارد. از این به بعد ریچارد جزء مهمترین 
و بهترین فعـــاالن اجتماعی عصـــــر حاضر می شود. او در سمينار 
های مختلف شركت می كند و در طول مبارزه كتاب خود را به چاپ 
می رساند. او از مبارزه ای كه آغاز كرده بود سربلند بيرون می آید و با 
تالش هایش در سال1990 جورج بوش پدر قانون به رسميت شناختن 

حقوق معلوالن در جامعه آمریکایی را تصویب می كند.
موسيقی و افکت های صوتی فيلم بسيار زیبا و دلنشين است و كامال با 

مضمون فيلم هماهنگ است. 
كارگردان فيلم، به جای ساختن فيلمی جدی و خسته كننده، سعی 
كرده است فيلمی درام و كمدی و به زبان طنز بسازد تا هدف و تم 
اصلی فيلم تاثير بيشتری روی بيننده بگذارد. طنز تلخی كه به شيرینی 

برای معلوالن به پایان می رسد.  

نام فيلم: موسيقی درون 
محصول سال: 2۰۰7 آمريکا
كارگردان: استيون سواليچ

بازيگران: ران ليوينگستون، مليسا جرج، مايکل شين
افتخارات: برنده جايزه تماشاگران جشنواره داالس

اميرحسين سربيشه

م
د فـــيــــــــل

نقــــــــــ

موسيــــقی  درون  

نر
 ه

ب و
اد



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

گ
س آفريني جاودانه بر او. حکيم ارد بزر

ت پ
س

.کارآفرين زندگي آفرين ا

Email:hamezendegiam@yahoo.com

ش
م         با

مقا   و
موسيــــقی  درون  

ت
کـــو

س
فريـــــاد 

م
ه
سيزد

ت 
م
س
ق

نزدیک به دو سال از آشنایی و ارتباط من با اميد گذشته 
بود. تالش ها و محبت های اميد باالخره نتيجه داده بود و 
موفق شده بود توجه من را به خودش جلب كنه اما با این 
وجود هيچ وقت نتونسته بودم حس واقعيم را نشونش بدم. 
شاید غرورم مانع از ابراز احساساتم می شد. شاید به عنوان 
یه دختر آبرودار بيان كردن عشق را نوعی بی شرمی می 
دونستم. شاید هم نمی خواستم اميد را مجبور به موندن و 

یا به نوعی پای بند كنم!  
اميد سال آخر تحصيلش را تموم كرده بود و اولين گام برای 
رسيدن به اهداف بلند مدتی كه برای آینده دوتامون در سر 
داشت، ورودش به دانشگاه بود. می گفت: »با حضورت توی 
زندگيم قدرت انجام دادن هر كاری را دارم حتی اگر اون 
كار ایستادن در مقابل خانواده ام باشه برای به دست آوردن 
برای  باشه  خوندن  درس  ساعت   14 روزی  اگر  حتی  تو. 
از پس همه شون  انگيزه دارم كه  انقدر  قبولی در كنکور. 

بر بيام.«
با انگيزه و اشتياقی كه اميد برای رسيدن به آینده داشت 
موفق شد كه همون سال اولی كه كنکور داد با رتبه خوبی 
باز هم  تهران قبول بشه.  اطراف  از دانشگاه های  در یکی 
بودم كه در جریان خبرها  اولين كسی  مثل هميشه، من 
خبر  شنيدن  گرفتم.  می  قرار  زندگيش  مهم  اتفاقات  و 
از زبون خودش هم شيرین بود هم دلهره آور.  موفقيتش 
به وفور دیده و شنيده بودم كه جوون ها با وارد شدن به 
رو  این  از  و  تغيير می كنند  ناخواه  دانشگاه، خواه  محيط 
به اون رو ميشن. پس اميد هم ممکن بود تحت تاثير این 
تغييرات قرار بگيره و انقدر سرش گرم درس و دانشگاه بشه 
اینکه دخترای  یا  بگيره  با من تماس  كه حتی وقت نکنه 
دانشگاه سعی كنند به هر طریقی كه شده نظرش را جلب 
كنند و... خجالت را كنار گذاشــتم و با لحـــنی كه سعی 
با  نده، همراه  را در خودش نشون  نگرانی  می كردم هيچ 
شوخی و خنده گفتم: »وارد دانشگاه كه شدی انقدر دختر 
كنارت هستند كه باالخره یکی شون موفق ميشه دلت را 

ببره تا تو هم دست از سر كچل بنده برداری.«
تو چه  و گفت: »من  ناراحت شد  از شنيدن حرفم خيلی 
فکری ام، تو توی چه فکری؟! من دارم با انرژی كه از خوِد 
تو گرفتم وارد دانشگاه ميشم. من تو فکر اینم كه چطور و 
از چه راهی می تونم زودتر تو را مال خودم كنم؟ بعد تو 
ميشينی درباره من این فکرها را می كنی؟! نه عزیز دلم 
مطمئن باش نه دانشگاه، نه هيچ دختری نمی تونه تو را از 

من بگيره. عشق من بزرگ تر از این حرفاست.«
اميد هميشه از آینده ای حرف می زد كه من و اون در كنار 
هم زندگی می كردیم و زیباترین و رویایی ترین روزها را با 
هم تجربه می كردیم. اما من هميشه اینجور وقتا می زدم 
تو ذوقـــش و هر زمانی كه حرف ازدواج و شيرینی وصال

داشتن  كنم.  عوض  را  حرف  كردم  می  سعی  شد،  می 
هميشگی اميد برای من بزرگترین و در عين حال محال 
ترین آرزوی ممکن بود. شنيدن حرفایی در مورد اون آرزو، 
از  هم  طرفی  از  كرد.  می  دور  زندگی  واقعيات  از  را  من 

خجالت داغم می كرد.
ماه رمضان اون سال هم مثل سال قبل اميد نيت كرده بود 
تا با هم ارتباط نداشته باشيم. نمی دونستم علت این كارش 
چی می تونه باشه؟! دوست نداشتم قبول كنم كه یک ماه 
باز هم مثل هميشه غرورم اجازه  اما  ازش بی خبر بمونم 

نمی داد كه با تصميمش مخالفت كنم یا حتی دليل كارش 
را بپرسم. اگر سر این موضوع حرفی می زدم معناش این 
بود كه دوری ازش برام سخته و من به هيچ عنوان دوست 

نداشتم كه اميد از حس واقعيم با خبر بشه.
را  اميد گفت: »این یک ماه  از آغاز ماه رمضان  شب قبل 
بهت زنگ نمی زنم. مراقب خودت باش و سر افطارت من 

را هم دعا كن.«
ماه  كه  بود  افتاده  یادم  تازه  خبری  بی  روز  چند  از  بعد 
رمضان سال قبل هم كه اولين سال آشنایی مون بود هم 
به  هنوز  سال  اون  ولی  نداشتم  ازش  خبری  هيچ  ماه   1
و  دوست  با  سرم  آنقدر  و  بودم  نکرده  عادت  زیاد  بودنش 
همسایه گرم بود كه 1 ماه نبودنش اصال به چشمم نيومد و 
آنقدر برام مهم نبود كه وقتی صبح زود روز عيد فطر باهام 
تماس گرفت از هيجانی كه داشت خنده ام گرفته بود. نمی 
اذیت  نبودش  از  واقعا  را درک كنم چون  تونستم حسش 
آنقدر  كرد.  می  فرق  اش  قضيه  دفعه  این  اما  بودم  نشده 
حضورش توی زندگيم پررنگ شــــده بود كه هيــچ كس 
نمی تونست جای خالی اون را پر كنه. عالوه بر اون توی 
محل جدید دیگه دوستی كنارم نبود كه برای ساعتی هم 
كه شده بتونه مشغولم كنه و از فکر كردن به اميد و منتظر 

صدای زنگ تلفن بودن خارجم كنه.  
یک ماه بی خبری از اميد جایگاه واقعی اون را در زندگی 
تر و  زندگيم خيلی قشنگ  بود. حضورش در  داده  نشونم 
به  من  نياز  و  كردم  را می  فکرش  كه  بود  اونی  از  مؤثرتر 

بودنش در كنارم خيلی فراتر از حد باور من.
ماه رمضان به آخر رسيده بود. مطمئن بودم كه اميد حتما 
روز عيد فطر زنگ می زنه. هنوز چند دقيقه ای از رفتن 
مامان و بابا برای اقامه نماز عيد فطر نگذشته بود كه زنگ 
تلفن به صدا در اومد. شک نداشتم كه خودشه ولی نباید 
برای جواب دادن به تلفن عجله به خرج می دادم. تا صدای 
خواب آلود من را شنيد طبق معمول شروع كرد به قربون 
صدقه رفتن و من هم طبق معمول در جواب فقط لبخند 

زدم و به گفتن یک »مرسی« معمولی اكتفا كردم.
 »خيلی سخت بود، خيلی. 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 جنگيدم و با نفسم مقابله می كردم.«
اما من بر عکس اميد تمام حس و تمام دلتنگی هام را توی 

دلم پنهون می كردم و هيچ كدوم را به زبون نمی آوردم.
عجيب بود كه بر خالف هميشه صدای اميد اون طراوت و 
انرژی هميشگی را نداشت! سعی می كرد كه خودش را شاد 
انگار می خواست چيزی  اما مثل هميشه نبود  نشون بده 

بگه اما نمی گفت.
چند روزی بيشتر طول نکشيد تا بفهمم حسم بهم اشتباه 
نمی گفته و نگرانيم بی علت نبوده! چند روزی كه صبح 
غریبی  و  تلخ  حس  و  خاص  دلشوره  یک  با  را  شبش  تا 
انقدر  را  اميد  اون روز صدای  تا  بودم. هيچ وقت  گذرونده 
غمگين و غصه دار نشنيده بودم. اميد توی ماه رمضان با 
چند تا مشاور در مورد آینده رابطه مون صحبت كرده بود 

و همگی اونا...
دنيا روی سرم آوار شده بود.

     ادامه دارد...
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مالنصرالدین در كنار رودخانه نشسته بود. شخصی از آن 
طرف او را صدا زد:

چه طور از رودخانه می توانم عبور كنم؟
مال گفت : شما كه عبور كرده اید!

* چيزی به نام مسئله الينحل وجود ندارد
روزی مال كنار رودخانه نشسته بود و با مالقه ماست در 

آب می ریخت.
رهگذری به او گفت: مال داری چه كار می كنی؟

مال جواب داد: دارم دوغ درست می كنم.
با چند مالقه ماست در آب  مرد پرسيد: مگر می شود 

رودخانه دوغ درست كرد؟!
مال گفت:  نه نمی شود، ولی اگر بشود چه دوغی می 

شود!

اِنَّک  بَُنّی  یا  همی گفت  را  پسر  كه  دیدم  را  اعرابی   *
مسئوٌل یوَم القيامِة ماذا اكَتَسبَت و ال یُقاُل بمن انتسبَت 
نگویند  عملت چيست؟  »كه  پرسيد:  خواهند  ترا  یعنی 

پدرت كيست؟«
                                                 گلستان سعدی 

اَعدی  این حدیث كه  پرسيدم: »در معنی  را  بزرگی   *
عدِوّک نَفُسک الَّتی بيَن َجنبيَک« گفت: »به حکم آن كه 
هر آن دشمنی را كه با وی احسان كنی دوست گردد، 
مخالفت  كنی  بيش  مدارا  كه  چندان  كه  را  نفس  مگر 

زیادت كند.
                                                          سعدی

* داستان ماه بهتر است
 روزی شخصی از مال پرسيد: ماه بهتر است یا خورشيد؟

مال گفت: »ای نادان! این چه سوالی است كه از من می 
پرسی؟ خوب معلوم است. خورشيد روزها بيرون می آید 
كه هوا روشن است و نيازی به وجودش نيست! ولی ماه، 
شبهای تاریک را روشن می كند. به همين جهت نفعش 

خيلی بيشتر از ضررش است!

* اسب سواری مرد ديوانه
 دیوانه ای تکه ای چوب برداشت بود، مثل اسب سوارش 
شده بود و در  كوی و برزن می تاخت و شادی می كرد.

مردی از او پرسيد: »برای چی این طور با شور و اشتياق 
سواری می كنی و می تازی؟«

در  دارم  دوست  ام  زنده  كه  »حاال  داد:  جواب  دیوانه   
ميدان عالم بتازم. چون فردا كه مردم حتی نمی توانم 
یک تار مویم را تکان بدهم. پس باید نقد را چسبيد و 

نسيه را رها كرد.«
                                    الهی نامه عطار نيشابوری

* باز و مرغ خانگی 
روزی، بازی با بد اخالقی به مرغ خانگی گفت: »آدم ها هميشه 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 شکار بفرستند، بر می گردم و روی 
دست صاحب خود می نشينم و به او وفادارم. مرغ خانگی گفت: تو چقدر نادانی ! اگر 
صد بار هم به بازار بروی، هيچ وقت نمی بينی كه بازی را كشته و آویزان كرده باشند، 
ولی صدها مرغ خانگی را می بينی كه آدم ها سرشان را بریده و سينه شان را شکافته 
اند. اگر وفای آدم ها این طور است، من از آنها بيزارم. خاک 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 بکشند. حاال فهميدی بی وفایی من برای چيست؟
                                                                          الهی نامه عطار نيشابوری

* فقير ثروتمند 
فقيری از روزگار نامساعد، پيش شخصی بناليد. آن شخص گفت: »ای درویش! دوست 
داری تا تو را چشم نبود و ده هزار درهم در دستت بود؟« درویش گفت: »نه.« گفت: 
»خواهی كه عقلت نبود و ده هزار درهم بود؟« گفت: »نه.« آن عارف گفت: »ای مسکين! 

به دو حرف، تو را بيست هزار درهم حاصل است، تو را چه جای شکایت است؟!«
                                                                                       كشف االسرار
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افقی 
1- التهاب – کبد- کشوری در بریتانیای کبیر

2– بانو و خانم– خبرنگار- پاسداری و نگهبانی 
3- سهل– متقی و پرهیز گار- سلسله کریم خان
4- باال آمدن آب دریا– آشیانه- اهلل اکبر گفتن

5- آخرین سوره قرآن– کننده کار- محبت دوستی- شکم 
بند طبی

6- سهیم- بخشی  از حقوق که زودتر از موعد گرفته می 
شود- نبرد و رزم

7- جناح لشگر-از دولتهای باستانی در غرب آسیای صغیر 
با مرکز سارد- بازرگان 

8- نقطه های ریز تشکیل دهنده عکس – از گل ها و نامی 
دخترانه  

9- برقرار ودایره- میوه دانه دانه – چهره و رخسار 
10 - پسوند ظرف- غذای طیور- به حرکت و جنبش درآمدن 

– مکتوب – داخل پاکت 
11- پوست جانوری از جانواده سمور- مردمی- از کشورهای 

آفریقای همسایه نیجریه و مالی – اصطالحی در عکاسی
12 -سیاره زحل- پیمانه مایعات- زندگی کن

13- به مادرترکی- پیوند زنا شویی- طویل ترین رود اروپا 
در مرکز روسیه

 14- اختراع خط میخی را این قوم و سرزمین نسبت داده 
اند- پایتخت اردن

 15- از کارکنان بانک ، صندوق دار- محلی که درآن کاالهای 
غیر ضروری نگهداری می شود.

عمودی 
1-رهبر قوم پارس وینامی کورش بزرگ – نوشته ای حاوی 

شکایت قانونی
2- محافظت و حراست – پرنده شکاری- پیامبر کشتیبان- 
غرب  و  ایراند  ایران  شرق  در  تاریخی  سرزمین  آذری-  پدر 

افغانستان – نویسنده فرانسوی
4-داالن زیر زمین یا کوه – چاقو –ام الخبائث- شهر زیارتی

 – آخر  به  یکی مانده  تاسف- نت  ژاپنی- حرف  پول   -5
صمغی دارویی و صبر زرد

6 –پرآوازه –از انواع ماهیها که نام دیگرش سالمون است 
7- اوایل دوران ازدواج بعد از عروسی که معمواًل با سفر 

همراه است- الفبای موسیقی- همنشینان
8- همخو- قسمتی از اتمسفر و محافظ زمین – پسوند 

شباهت
9- پیشی گرفتن- شمردن –مجانی – 10 تمساح- آبگینه 

و شیشه 
11- کودن و احمق ضمیر مفرد اول شخص 

12-تنها- تصدیق آلمانی- دینداری- جانشینان
مناطق  از  پزشکی- سجاده-  کاربردهای  با  ای  اشعه   -13

صنعتی قزوین
14- برکت سفره- بی رنج میسر نمی شود- معلم

15-خسیس- کنایه از آدم طماع- کمک دو یا چند نفر به 
یکدیگر

طراح : حسين طارميان
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سرون
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گ انجام داد. 
ک کارهاي بزر

.هرگز نمي توان با آدمهاي کوچ

فرم اشتراك ماهنامه پیک توانا

مسابقه تحليل كاريکاتور
عالقه مندان می توانند تحليل خود را 
از این كاریکاتور حداكثر در  5 جمله  

به آدرس پيک توانا ارسال كنند.
ضمنا به بهترین تحليل  ضمن اعالم 
در شماره 44 جایزه اي  اهداء  خواهد 

شد.

برنده مسابقه شماره42 : 
الميرا طاهری از سنندج

پذيرش اشتراك پيک توانا به معناي مشاركت در :
فرهنگ سازی عمومی،               تغيير نگرش جامعه نسبت به معلوليت و تحقق شعار برابری فرصتهاست.

هزینه اشتراک:
یک ساله )براي مخاطبان داراي معلوليت و در صورت ارسال كپي كارت معلوليت (: 150/000 ریال  

یک ساله )براي مراكز، شركتها ،سازمانها و مخاطبان عادي(: 250/000 ریال
نکته : در صورت اشتراک شش ماهه 50 درصد از مبالغ فوق به حساب مربوطه واریز گردد .

عالقمندان به اشتراک و دریافت مجله مي توانند ، بهاي آبونمان مجله را به حساب جاري شماره 0100563975007 سيبا بانک ملي به نام كانون معلولين توانا 
)قابل پرداخت در كليه شعب بانک ملي( واریز و اصل رسيد آن را به همراه فرم اشتراک تکميل شده )گواهي معلوليت یا كپي كارت معلوليت براي عزیزان معلول(، 

به نشاني دفتر ماهنامه پيک توانا ارسال نمایند.
نشاني ماهنامه پيک توانا : قزوین- بلوار شهيد بهشتي - كانون معلولين توانا- دفترماهنامه پيک توانا – تلفن : 3339212 - 0281 

نام مركز/ نام و نام خانوادگي : ...................................................... تاریخ تولد:    /     /        شماره فيش : ........................................................

شغل: ............................................................................................. تحصيالت: ..........................................................................................   

درصورت داشتن محدودیت جسمی،  نوع آن را درج نمائيد: ...................................................................................................................................

 آدرس پستي)دقيق(: ........................................................................................................................................................................................................

كد پستي ده رقمي:.................................................................................................   آدرس الکترونيکی: ....................................................................
تلفن ثابت : ..................................................................................................................    تلفن همراه: ............................................................
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طرح: صبا جاور 
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بهترین پدر و مادر دنیا
آلیسون الپر، مادری متفاوت

نام فوكومليا به دنيا آمد، بدون  نادر به  با یک نوع معلوليت  آليسون 
دست و با پاهایی كوتاه. او به خوبی با معلوليتش كنار آمده است و 
مانند یک فرد عادی در دانشگاه تحصيل می كند. عالوه بر این آليسون 
یک هنرمند نقاش است و با قرار دادن قلمو در دهانش، طرح هایی 
مادری  وی  كند. همچنين  می  نقاشی خلق  بوم  روی  ای  هنرمندانه 
است كه با توجه به شرایط سخت بدنی، پسرش را به خوبی و بدون 
كمک دیگران بزرگ می كند. او به عنوان یک مادر دلسوز و فداكار 

احترام مردم را به خوبی جلب كرده است. 
این مادر با وجود مشکالت بسيار زیاد خود را سرزنده نگه داشته است. 
با آنکه وقتی آليسون 4 ماه بيشتر نداشت مادرش وی را رها كرد و 
او در یک یتيم خانه كه كاركنانش موجب وحشت كودكان می شدند 
پرورش یافت، با این حال این مسئله باعث نشد كه احساس تنهایی و 
ناتوانی كند. حتی وقتی ازدواج اولش به شکست انجاميد، اميد خود را 
برای ادامه ی راه از دست نداد. در ابتدا هيچ كس نمی توانست رفتار 
های بيمار گونه ی آن مرد را تشخيص دهد. بزرگترین ترس زندگی 
هر زن مردی است كه می خواهد كنترل زندگی او را در دست بگيرد. 
مردی را تصور كنيد كه به یک زن بدون عضو احساس برتری می كند. 
یک بار این مرد سنگدل او را به روی ميز آشپزخانه كشاند و هنگامی 
كه آليسون از لبه ی ميز افتاد و سرش شکست، مسخره اش كرد و 
به او خندید. سرانجام آن دو از یکدیگر جدا شدند و آليسون توانست 

دوباره كنترل زندگی خود را به دست گيرد.
آليسون از دانشگاه برایتون با كسب رتبه ی اول در رشته ی هنر فارغ 
از  او  بود.  خودش  بدن  او  های  نقاشی  اصلی  موضوع  شد.  التحصيل 
داشتن چنين اندامی نه تنها احساس ضعف نمی كند بلکه اعتماد به 
نفس فوق العاده ای دارد. او عقيده دارد كه بدنش زیباست و از آن در 

نقاشی ها و عکس هایش استفاده نکرده است.
برای آليسون مستقل بودن و عدم نياز به دیگران اهميت زیادی دارد. 

او هيچ وقت از عضو مصنوعی استفاده نمی كند.
به دنيــــا آورد، ولی همسر دومش  در سال 2000 ميالدی پسری 
وی را ترک می كند و او مجبور می شود به تنهایی فرزندشان را بزرگ 

كند. 
در سال 2003 آليسون كنفرانسی در مادرید اسپانيا، در مورد مادر و 
معلوليت برگزار كرده است و در آنجا توضيح داده است كه معلوليت 
نمی تواند زنان را از مادر بودن محروم كند. او در مورد دوران سختی 
كه در بارداری گذرانده است صحبت می كند و شرایط خود را متفاوت 

با زنان دیگر نمی داند. 
آليسون 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 كشيدن فرزندش ندارد ولی ارتباط فيزیکی 
نزدیکی را با او بر قرار كرده است. او همواره به كودكش شير می دهد 

و تمام نيازهای او را برآورده می كند.
مجسمه ی آليسون در یکی از ميدان های شهر  لندن به نام "ترافالگار" 
به معرض نمایش گذاشته شده، كه بحث و جدل هایی را به همراه 
داشته است. عده ای از منتقدین با جنبه ی هنری این مجسمه موافق 
نيستند و بعضی از مردم انگلستان فکر نمی كنند كه این مجسمه از 
نظر تاریخی و شخصيت قهرمانی برای ميدان شهر مناسب باشد. یکی 
از منتقدین می گوید: » دیگر مجسمه های ميدان های شهر همگی 
قهرمان های تاریخی هستند، با آنکه آليس یک شخص برجسته است 
كه كارهای بسيار بزرگی انجام داده است، بدون هيچ توهينی به او، 
فکر می كنم مجسمه ی دیگری كه قهرمان ملی به حساب می آید، 

باید در اینجا گذاشته شود«

برنده مسابقه شماره42 : 
الميرا طاهری از سنندج

اما به نظر آليسون، این مجسمه در ميدان شهر بسيار با شکوه است. او می گوید: 
"كجای جهان مجسمه ی یک زن معلول باردار را دیده اید؟ من خودم را با معلوالن 
دیگر مقایسه نمی كنم. اما هنگامی كه مردم مرا در تلوزیون می بينند و می گویند 

كه آن ها را در فکر فرو برده ام، خيلی خوشحال می شوم."
به عقيده ی یکی از طرفداران این مجسمه: "بسيار زیباست كه به بدن شخصی كه 
باعث همدردی می شود نگاه كنيد و زیبایی های بدن یک فرد معلول و جزئياتی كه 
پيش از این غير قابل درک بودند را ببينيد. من به وجود این مجسمه اعتقاد دارم 
و ترجيح می دهم به این مجسمه خيلی بيشتر از مجسمه ی قهرمان های جنگی 

نگاه كنم."
از  نمادی  عنوان  به  لندن،  ترافالگار  ميدان  در  الپر  آليسون  بارداری  ی  مجسمه 
توانایی، هر روز تعداد زیادی از بازدیدكنندگان را به دور خود جمع می كند و این 
پيام را برای همگان به همراه دارد كه هيچ مفهمومی از ناتوانی برای یک مادر وجود 

ندارد.

ترجمه: مهسا یزدی
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ت زند
ت بودن. رابر

شترکند: متفاو
ک چيز م

.آدم ها فقط در ي

در دنياي امروز كمتر ملتي است كه به مفاخر گذشته خود توجه نکند زیرا 
یکي از عالیم حيات و زنده بودن ملت ها، توجه داشتن به مفاخر گذشته 
با  كه  آنهاست  ملي  و  اجتماعي  سياسي،  ادبي،  فرهنگي،  علمي،  فلسفي، 
وجود گذشت روزگار و سير زمان و وقوع حوادث ناگوار با هزاران خون دل 
براي آیندگان خود به ميراث گذ اشته اند كه بایدآن را گرامي و عزیز داشت.

آری، باز هم اول شهریورماه و روزپزشک از راه رسيد، روز بزرگداشت شيخ 
الرئيس بوعلی سينا، بزرگ مردی كه خدمات ارزنده اش در علوم پزشکی 

زبانزد خاص و عام است.
اما آنچه در شخصيت بوعلی سينا پس از مدارج علمی وی بيشتر خودنمایی 
می كند شخصيت انسانی او و توجه ویژه اش به محرومان و نيازمندان بوده 
الگوی طبابت منهای مادیات  این مرد بزرگ،  توان گفت  به جرات می  و 

دنيوی بوده و هست.
اكنون به پاس گراميداشت این روز بزرگ كه شاید بهانه ای باشد برای زنده 
كردن ارزشهای انسانی، گریزی می زنيم به افرادی با نيازهای خاص ولی 
توانمندی های بالقوه كه متاسفانه از گذشته  به دالیلی روشن، همواره ذكر 
نام این قشر یادآور محروميت ها بوده است و ذكر اصطالح "معلول " ) یک 
واژه عربی با معنای بيمار ( برای این انسانها خود مبين این تفکر ناصحيح 

بوده و هنوز هم كم و بيش هست .   
قدمتی  جسمی"  محدودیت  "یک  عنوان  به  صحيح  تعریف  در  معلوليت 
با عارضه  انسان هایی  با  انسانی همواره  تاریخ بشر دارد و جوامع  همپای 
كالبدی و نقص جسمانی مواجه بوده اند و این مقوله )معلوليت( در ایران 
از آن حيث مورد توجه و اهميت است كه بخش قابل توجهی از جمعيت  
كشورمان را افراد دارای معلوليت تشکيل می دهند كه اغلب آنان دارای 
توانایی های بالقوه  بوده وليکن به دليل فقر فرهنگی و عدم برابری فرصتها، 

امکان حضور اجتماعی و استقالل فردی برای آنان فراهم نيست . 

ت
الم

س

این بخش از شهروندان كه بنابر آمارهای غير رسمی 10 درصد از جمعيت ایران 
را تشکيل می دهند، اغلب حتی از حقوق اوليه خود نيز 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 كم توجهی مسووالن در 
اجرای قوانين داخلی و بين المللی موجب گردیده تا در بسياری از موارد حتی 

بهداشت روانی خانواده های آنان نيز به مخاطره افتد . 
از آنجائيکه سالمت جسمی و روانی همه انسانها حائز اهميت ویژه است ، واحد 
درمان كانون معلولين توانا از سال 1382 در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی 
به عزیزان معلول و جامعه هدف خود كارنامه ای ارائه نموده است كه صد البته 
این كارنامه موفق حاصل تفکر انسانی و نشات گرفته از دیدگاه های بشردوستانه 
جمعی از پزشکان و مدیران مراكز درمانی استان قزوین است . كاری كارستان 
بلندآوازه  با فلسفه خدمات حکيم  كه به تحقيق در كشور بی نظير و منطبق 

ایران زمين، بوعلی سيناست .
آسيب  كاهش  جهت  در  تالش  مستلزم  معلوالن  انسانی  كرامت  حفظ 
های جسمانی و روانی، پيشگيری از معلوليــت های ثانويه و از هــمه
 مهم تر، ارتقای سطح ديدگاه خانواده های كودكان معلول از مهمترين 
اهداف اين كانون است كه همه اين اقدامات بدون اندک هزينه ای و در 
توانا  برای كانون  و  سايه مهر و دلدادگی پزشکان استان رقم می خورد 
همين بس كه واسطه این همت عالی بوده و در سال 1389 به پاس این گونه 

خالقيت ها به عنوان كارآفرین برتر اجتماعی استان قزوین معرفی می شود.  
كانون معلولين توانا كه همواره درخواست كمک بالعوض را مخالف با عزت و 
كرامت انسانی معلوالن می داند، به عنوان یک ngo هرگز از امکانات درمانی 
با  در سال 1382  و  نبوده  برخوردار  ویژه  درمانگاه  ایجاد یک  برای  پزشکی  و 
عملی120  و  علمی  همکاری  جلب  با  و  قزوین  شهرستان  پزشکان  فراخوان 
پيشنهاد طرح  با  بعدها  و  آغاز  را  كار خود  تخصص،  فوق  و  متخصص  پزشک 
درمان رایگان معلوالن در مراكز درمانی دولتی ) بيمارستان ها و درمانگاه ها و ... ( 
توانست مصوبه ای را در كميته درمان دانشگاه علوم پزشکی شهيد بابایی قزوین 
به تصویب رساند كه این اقدام موجب خير و بركت فراوان شد و هم اكنون نيز 
معلوالن نيازمند، با ارائه معرفی نامه از كانون از امکانات فراهم شده در سطح 

استان حتی در اعمال جراحی نيز بهره مند شوند . 
همچنين تشکيل و ساماندهی كميته ویژه حمایت از كودكان معلول، باال بردن 
خدمات  ارائه  ثانویه،  های  معلوليت  از  پيشگيری  و  ها  خانواده  آگاهی  سطح 
احمر  هالل  جمعيت  همکاری  با  توانبخشی  كمک  ات  تجهيز  تعمير  و  تامين 
استان، اجرای طرح دیدار دوست )ایجاد زمينه حضور پزشکان در طرح دیدار از 
معلوالن در منزل (، ارائه خدمات آموزشی و طب كار ، اجرای طرح غربالگری 
وضعيت بهداشت دهان و دندان معلوالن ، عضویت در "شورای مشاركت مردم 
در سالمت"و ... از مهم ترین اقدامات این كانون بوده است كه خوشبختانه در 

حال حاضر در شهرستان های البرز و تاكستان نيز تداوم دارد.  
 ، توانبخشی  آزمایشگاهی، درمانی،  از دیگر پزشکان، مراكز  اكنون ضمن دعوت 
توانا فکر و  " سرمایه اصلی كانون  باور كه  این  بر  اعتقاد قلبی  با   ... مشاوره و 
اندیشه انسانهاست " با قدردانی ویژه و خالصانه از همه كسانی كه ما را در این 
طرح درمانی یاری كرده اند، به جهت حفظ ارزش كارخير و عدم رضایتمندی 
اغلب پزشکان گرانقدر، از ذكر نام تک تک عزیـزان خودداری كرده و به ذكر 

یک بيت بسنـده می كنيم كه :  

     صدها فرشته بوسه بر آن دست می زند    
                                            كز كار خلــق يک گره بـــسته واكند

توفيق رفيق راهتان باد
سيد اكبر حسينی

معاونت فرهنگی و اجتماعی كانون معلولين توانا

به پاس گراميداشت روز پزشک 
دستان معجزه گرت، اليق بوسه فرشتگان است
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شفوکولد
ش. الرو

ت تا در کنار خوي
س

سان در کنار ديگران عاقل تر ا
.ان

علت  به  كه  است  مادرزادی  ناهنجاری  یک   )Spina bifida( بيفيدا  اسپينا 
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 ناحيه تيغه های 
یک یا چند مهره، ممکن است باعث فتق یا بيرون زدگی پرده های نخاع، یا 

طناب نخاعی و یا هر دو شود. 
شود،  ایجاد  ها  مهره  ستون  از  قسمتی  هر  در  است  ممکن  بيفيدا  اسپينا 
بنام  بيفيدا  اسپينا  از  نوعی  افتد.  می  اتفاق  كمری  ناحيه  در  بيشتر  ولی 
مننگوميلوسل بيشتر در ناحيه كمری یا خاجی شایع بوده كه باعث نقایص 

نورولوژیکی می شود.
اسپينا  ناهنجاری  با  معموال  جمجمه(  حفره  در  مایع  )تجمع  هيدروسفالی 
بيفيدا درارتباط است. بسياری از بيماران فاقد عالیم و نشانه های نورولوژیکی 
هستند. در برخی از بيماران ممکن است نشانه ها در نوجوانی یا بزرگسالی 

ظاهر شوند.
دو نوع اسپينا بيفيدا وجود دارد:

- اسپينا بيفيدای مخفی كه به عنوان شکل بسته شناخته می شود.
- اسپينا بيفيدا سيستيکا كه به عنوان شکل باز مطرح می شود و شامل:

مننگوسل
مننگوميلوسل

ميلوسل
سيستيکا  بيفيدای  اسپينا  عنوان  به  ميلوسل  و  مننگوميلوسل  مننگوسل، 
شناخته می شوند كه علت آن بزرگ بودن شکاف در قسمت پشتی ستون 

فقرات است.
اسپينا بيفيدای مخفی

علت  به  كه  است  بيفيدا  اسپينا  نوع  ترین  خفيف  مخفی  بيفيدای  اسپينا 
كوچک بودن شکاف و عدم بيرون زدگی مننژ و طناب نخاعی، فاقد عالیم 
با  كه  رادیولوژی  انجام  هنگام  به  معموال  ناهنجاری  این  است.  نورولوژیکی 
اهداف دیگری برای بيمار درخواست شده به طور تصادفی كشف می شود. 
اسپينا بيفيدای مخفی شایع ترین نوع اسپينا بيفيدا است كه در حدود 15 
درصد از افراد دیده می شود. شکاف كوچک ممکن است در یک یا چند مهره 

از ستون فقرات رخ دهد.
در اسپينا بيفيدای مخفی، گاهی نشانه های زیر در قسمت پوست بيمار در 

باالی قسمت ناقص مهره ای دیده می شود:
پرمو بودن

تجمع بافت چربی به صورت یک بافت كوچک
گودی یا فرورفتگی كوچک

تغيير رنگ پوست

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

مننگوميلوسل
طناب  نخاعی،  طناب  های  پرده  زدگی  بيرون  بر  عالوه  مننگوميلوسل  در 
نخاعی یا ریشه های اعصاب نخاعی نيز به بيرون امتداد می یابند. این حالت 
بيشتر در ناحيه كمری-خاجی رخ می دهد و همانند مننگوسل، كيسه ای 
روی پوست بيمار قابل رویت است ولی برخالف مننگوسل این كيسه حاوی 

اسپینـا بیفیـدا
معرفی معلولیت 

ابراهيم بزرخواه - فيزیوتواپيست
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عناصر عصبی است. گاهی پوست كيسه را می پوشاند. اگر كيسه كه حاوی 
مایع مغزی-نخاعی است توسط پوست پوشيده نشود در خطر پارگی بوده و 

احتمال عفونت وجود دارد )ممکن است مننژیت ایجاد شود.(
مننگوميلوسل شایع ترین نوع اسپينا بيفدای سيستيکا است .

اختالالت در مننگوميلوسل ممکن است درارتباط با موارد زیر باشد:    
- مشکالت حسی مانند عدم حس قسمتی از     اندام

- اختالالت حركتی همانند فلج برخی از عضالت،ضعف عضـالنی كه ممکن اسـت 
اندام  در  عضالنی  عضالنی نيز شـــود. عدم تعادل   باعث عــدم تعادل  
تحتانی ممکن است سبب  دررفتگی مفصل ران یا پای چنبری شود.

- اختالل در عملکرد مثانه و روده - تشنج - اسکوليوز )انحراف جانبی ستون 
فقرات(

ميلوسل
ناهنجاری ميلوسل نادر بوده كه عبارت است از بيرون زدگی طناب نخاعی به 
علت نقص قوس مهره ای. در این وضعيت چين های عصبی باز بوده و مایع 
مغزی-نخاعی روی پوست ریخته می شود. تفاوت ميلوسل با مننگوميلوسل 
این است كه در ميلوسل بافت عصبی بيرون زده هم تراز پوست است. از نشانه 

های ميلوسل، فلج دائمی كودک و بی اختياری ادراری است.
در موارد ميلوسل، اغلب یک كيست در بخش عمقی نسبت به طناب نخاعی 

وجود دارد. 
فاكتورهای خطر:

- زمينه خانوادگی
- كمبود فوالت )اسيد فوليک یا ویتامين ( در دوران قبل و حين بارداری

- مصرف برخی از داروها در دوران بارداری )مانند داروهای ضد تشنج(
- زنان دیابتی

- چاقی پيش از بارداری
-  باال رفتن خطرناک درجه حرارت بدن در هفته های اوليه بارداری

تست ها و تشخيص ها
بيفيدا  اسپينا  در  كه  مادر  خون  در  آلفا-فتوپروتئين  ميزان  گيری  اندازه   -

افزایش می یابد.
استخوانی  های  نقص  تواند  می  كه  اولتراسوند  اسکن  یا  اولتراسونوگرافی   -

ستون فقرات و توده های بافت نرم را نشان دهد.
- آمنيوسنتز، بررسی مایع آمنيوتيک جهت تعيين ميزان آلفا-فتوپروتئين 

- در مواردی كه نشانه ها و عالیم در نوجوانی یا بزرگسالی نمود پيدا می كند، 
ام آر آی و سی تی اسکن مفيد هستند.

درمان
به  نيازی  آشکار  بيفيدای  اسپينا  برخالف  مخفی  بيفيدای  اسپينا  معموال 
ندارد. درمان در مننگوسل و مننگوميلوسل جراحی است. در موارد  درمان 
مننگوميلوسل جراحی ممکن است قبل از تولد یا در زمان كوتاهی پس از 
یافته و  انجام جراحی باعث می شود خطر عفونت كاهش  انجام شود.  تولد 
همچنين از صدمه به طناب نخاعی به علت ضربه جلوگيری شود. درموارد 
مایع  كاهش  برای   مغزی  شانت  جراحی  عمل  است  ممکن  هيدروسفالی 

مغزی-نخاعی نيز انجام شود.
موارد دیگری كه ممکن است در درمان اسپينا بيفيدا مورد توجه قرار گيرد 

عبارتنداز:
- درمان اختالالت دستگاه ادراری توسط اورولوژیست

- درمان مشکالت ارتوپدی توسط متخصص ارتوپد
- درمان مشکالت حركتی توسط تيم توانبخشی )فيزیوتراپی و كاردرمانی(
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ت و بينوايي حقيقي خودخواهي. وينه
س

ت حقيقي مهرباني ا
.در زندگي ثرو

بچه دار  می خواهند  كه  كسانی  تمام 
سالم  فرزندی  كه  دارند  آرزو  شوند 
برای  نبودن  نگران  اما  آورند،  دنيا  به 
این مسئله چندان كار ساده ای نيست: 
سالمتی  جدی  مشکل  یک  نوزاد  اگر 
داشت چه؟ چه باید بکنيم؟ آیا راهی 
برای پيشگيری از این مشکالت وجود 
كاماًل  این  مثل  نگرانی هایی  دارد؟ 
تست ها  خوشبختانه  هستند.  طبيعی 
و آزمایشات مختلفی برای زنان باردار 
وجود دارد كه آنها را در طول دوران 
مطلع  فرزندشان  وضعيت  از  بارداری 
می  خاطر  اطمينان  آنها  به  و  كرده 

دهد. 
به  نوزاد  تولد  از  پيش  آزمایشات 
تشخيص مشکالت جسمی جنين، كه 
هستند  نيز  قابل درمان  آنها  از  برخی 

كمک می كند.
محدودیت هایی  تست ها  این  اما 
كه  والدینی  عنوان  به  شما  دارند. 
قرار است صاحب فرزند شوید باید از 
این آزمایشات آگاهی پيدا كنيد و به 
ناكرده  خدای  اگر  كه  كنيد  فکر  این 
خودتان یا نوزادتان دچار یک مشکل 

جسمی بود چه باید بکنيد. 
انجام  در شماره قبل به بررسی دليل 
و  پرداختيم  تولد  از  پيش  آزمایشات 
را  شما  توجه  خواهيم  می  ادامه  در 
به معرفی انواع آزمایشات غربالگری و 

تشخيصی جلب كنيم:

اول  ويزيت  در  تولد  از  پيش  آزمايشات 
پزشک 

كه  باشيد  داشته  انتظار  می توانيد  اول  ویزیت  در 
معاینات جسمی كامل شامل معاینه لگن و مقعد برای 
تان  ژنتيکی  و سابقه  عليرغم سن  و  انجام گيرد  شما 

برخی تست های خاص نيز انجام خواهد شد. 
برای اندازه گيری ميزان پروتئين و قند ادرار و نشانه های 

عفونت، آزمایش ادرار انجام خواهد شد.
خواهد  انجام  خون  آزمایش  زیر،  موارد  ارزیابی  برای 

گرفت:
 Rh شما منفی و Rh اگر .Rh گروه خونی و عامل *
همسرتان مثبت باشد، ممکن است پادتن هایی توليد 
كنيد كه برای جنين خطرناک هستند. این مشکل از 

طریق تزریق  داروهای مورد نياز برطرف می شود. 
* آنمی )پایين بودن تعداد گلوبول های قرمز خون(

 HIV ٬ سفليس وBهپاتيت *
* ایمنی به سرخجه و آبله  مرغان

نداشتن  باوجود  حتی  پزشکان  كيستی،  فيبروز    *
سابقه خانوادگی هم این آزمایش را انجام می دهند.

آزمايشات پيش از تولد كه در طول بارداری و 
اواخر آن انجام می شوند 

نيز  دیگری  آزمایشات  پزشکتان  اول،  ویزیت  از  پس 
برحسب سابقه پزشکی شخصی شما و عوامل خطرزا و 
همچنين توصيه های جاری تجویز می كند. این تست ها 

می تواند شامل موارد زیر باشد:
عالئم  و  قند  پروتئين،  ارزیابی  برای  ادرار  آزمایش   *
دیابت  نشانه  می تواند  ادرار  در  موجود  قند  عفونت. 
بارداری  دوران  طول  در  كه  )دیابتی  باشد  بارداری 
اتفاق می افتد(. پروتئين موجود در ادرار می تواند نشانه 
بارداری  دوران  اواخر  در  كه  وضعيتی  پره اكالمپسی، 
اتفاق می افتد و موجب باال رفتن فشارخون و پروتئين 

در ادرار می شود باشد.

به طور   GBS باكتری  استرپتوكوكی گروه   عفونت   *
طبيعی در واژن بسياری از زنان یافت می شوداما می تواند 
موجب عفونت های حاد در نوزادان تازه متولدشده شود.

این تست شامل نمونه گيری از واژن و مقعد، معموالً در 
بارداری، است. اگر تست مثبت اعالم  هفته 35 تا 37 
شود، خيلی مهم است كه به محض شروع درد زایمان 
برای  تزریقی  آنتی بيوتيک های  تا  بروید  بيمارستان  به 

كاهش احتمال عفونی شدن نوزاد به شما داده شود. 
ساير آزمايشات 

در زیر به برخی دیگر از تست هایی كه ممکن است در 
طول دوران بارداری انجام شود، اشاره می كنيم:

سونوگرافی 
چرا این تست انجام می شود؟ 

و  استخوان ها  روی  صوتی  امواج  تست،  این  در 
شکل  كه  كند  ایجاد  تصویری  تا  رفته  نوزاد  بافت های 
زمانی  دهد.  نشان  را  رحم  در  نوزاد  قرارگيری  محل  و 
استفاده  پرخطر  بارداری های  برای  فقط  سونوگرافی  از 
می شد اما این روزها آنقدر متداول  شده است كه جزو 

برنامه مراقبت های بارداری قرار می گيرد.
از سونوگرافی برای موارد زیر استفاده می شود:

* تعيين نرمال بودن رشد جنين 
* تعيين زمان وضع حمل 

* ثبت ضربان قلب و تنفس نوزاد 

آزمایشات پیش از تولد
تمام آنچه الزم است برای سالمت کودکم انجام دهم

ت
الم

س
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* مشاهده وجود بيش از یک جنين 
ممکن  كه  ناهنجاری هایی  تشخيص  و  تعيين   *

است در بارداری یا وضع حمل ایجاد شود 
مایع  ميزان  بودن  كافی  از  یافتن  اطمينان   *

آمنيوتيک در رحم 
اواخر  در  جفت  قرارگيری  محل  دادن  نشان   *
را  نوزاد  راه خارج شدن  بارداری )كه ممکن است 

در رحم را ببندد(
* تشخيص بارداری خارج از رحم 

مثل  تست ها  سایر  برای  راهنمایی  بعنوان   *
آمنيوسنتز 

از سونوگرافی برای تشخيص موارد زیر نيز استفاده 
می شود:

و  بيفيدا  اسپينا  مثل  ساختاری  نقص های   *
آنانسفالی 

* بدشکلی معده- روده و كليه ها 
* شکاف لب یا كام

مرحله  چند  در  بارداری  روتين  های  سونوگرافی 
انجام می شوند:

وجفت  قلب  تشخيص  برای  كه  سونوگرافی  اولين 
است در هفته  6 بارداری انجام می شود.

دومين سونوگرافی، سونوگرافی NT )غربالگری سه 
های  بيماری  تشخيص  برای  كه  است  اول(  ماهه 
 .18  Trisomy داون،  سندروم  جمله  از  ژنتيکی 
Turnur Syndrom  انجام می شود كه بين هفته 

های 11 تا 13 انجام پذیر است.
تشخيص  سونوگرافی  سونوگرافی،  سومين 
پيدا  اطمينان  برای  كه  است  جنين   Anomaly

كردن از سالمت كامل جنين انجام می شود 
در این سونوگرافی تمام اجزای بدن جنين از قبيل 
انگشتان  فقرات،  ستون  كبد،  مثانه،  و  كليه  قلب، 
دست و پا، مغز و اجزای صورت و ... برای مشکالت 
احتمالی مانند مشکالت قلبی و ژنتيکی و كليه و 

كبد بررسی می شود.
قابل  قطعی  طور  به  جنين  جنسيت  همچنين 
این  انجام  برای  مناسب  سن  است.  تشخيص 

سونوگرافی بين 18 تا 22 هفته است.
دستور  با  لزوم  صورت  در  بعدی  های  سونوگرافی 
پزشک انجام می شود كه اغلب برای بررسی ضربان 
قلب جنين، ميزان مایع آمنيوتيک، سالمتی جنين  
زمان  و  جنين  موقعيت  و  سن   ،)Biophysical(

تقریبی زایمان انجام می شود.
 این سونوگرافی ها بعد از 30 هفتگی انجام پذیر 

است.
 )CVS( نمونه برداری از پُرزهای كريونی

چرا این تست انجام می شود؟ 
مانندی  انگشت   ریز  واحدهای  كربونی  پرزهای 
را می سازند )یک ساختار شکل  هستند كه جفت 
از  و  چسبيده  رحم  داخلی  پوشش  به  كه  دیسک 
راه بندناف مواد مغذی را از مادر به جنين منتقل 
ساختار  و  كروموزوم ها  همان  دقيقاً  و  می كند 

ژنتيکی جنين را دارا هستند. (
این جایگزین آمنيوسنتز برخی از پرزهای كریونی 
را برداشته و آن را برای ناهنجاری های كروموزومی 

بر  آن  مزیت  می كند.  تست  داوم  سندرم  مثل 
آمنيوسنتز این است كه می توان آن را زودتر انجام 
داد و فرصت بيشتری برای تصميم گيری و مشورت 
خطرات  می كند.  فراهم  والدین  برای  را  پزشک  با 
CVS بيشتر از آمنيوسنتز است، از این رو مزایا و 

معایب تست باید با هم در نظر گرفته شوند. 
آیا باید این آزمایش را انجام دهم؟ 

شما  برای  را  تست  این  زیر  موارد  در  متخصص 
تجویز خواهد كرد:

* بيشتر از 35 سال سن داشته باشيد 
اختالل  یا همسرتان سابقه خانوادگی یک  * شما 

ژنتيکی داشته باشيد 
* قباًل فرزندی با یک اختالل ژنتيکی به دنيا آورده 

باشيد
قباًل تست غربالگری انجام داده باشيد كه مشکلی 

را نشان داده باشد 
خطرات احتمالی این تست عبارتند از:

* تقریباً 1 درصد  احتمال سقط  جنين )در نوع از 
طریق دهانه رحم این خطر باالتر از نوع از طریق 

شکم است(
* عفونت 

دهانه  طریق  از  نوع  )در  خونریزی  یا  لکه بينی   *
رحم شایع تر است(

نقص  احتمال  شود  انجام  زود  خيلی  تست  اگر   *
مادرزادی وجود دارد.

چه زمان باید این تست را انجام دهم؟ 
در 10 تا 12 هفتگی بارداری. 

این تست چگونه انجام می شود؟ 
تست به دو طریق زیر قابل انجام است:

* از طریق دهانه رحم: با استفاده از سونوگرافی به 
عنوان راهنما، یک لوله بازیک از واژن وارد گردنه 
رحم می شود. یک مکش آرام نمونه  ای از بافت پرز 
كریونی برمی دارد. برخی از زمان با بيرون كشيدن 

نمونه احساس شکم درد می كنند.
* از طریق شکم: با استفاده از سونوگرافی به عنوان 
راهنما سوزنی وارد دیواره شکم شده و نمونه ای از 
پرز كریونی برداشته می شود. در این روش نيز درد 

شکم احساس می شود.
پس از برداشتن نمونه، دكتر ضربان قلب جنين را 
از  بعد  باید چندین ساعت  نيز  مادر  چک می كند. 

عمل استراحت كند.
نتيجه تست چه زمان آماده می شود؟ 

برحسب اینکه تست برای بررسی چه چيزی انجام 
می شود، نتيجه از یک تا دو هفته بعد آماده می شود.
سه گانه/ مادر/تست  خون  غربالگری 

تست چهارگانه 
چرا این تست انجام می شود؟ 

داون  سندرم  بررسی  برای  تست  این  از  دكترها 
آلفا-  می كنند.  استفاده  عصبی  لوله  نقص های  و 
توسط  كه  است  پروتئينی   )AFP( فتوپروتئين 
در  مختلف  زمان های  در  و  می شود  توليد  جنين 
طول بارداری، در مقدارهای متفاوت در خون مادر 
و مایع آمنيوتيک یافت می شود. یک ميزان مشخص 
از آن در خون مادر نرمال در نظر گرفته می شود 

اما باالتر یا پایين تر از آن نشانگر یک مشکل است.
این تست همچنين سطح های دو هورمون بارداری، 
)HCG( انسان   كریونی  گنادوتروپين  و  استيرول 

كه  است  دليل  همين  به  كه  می كند  بررسی  را 
تریپل  یا  )تریپل تست(  گاهی اوقات تست سه گانه 

ماركر هم ناميده می شود.
اضافه  ماده  یک  سطح  كه  زمانی  تست  این   
inhibin-A  را نيز اندازه گيری كند تست چهارگانه 

)كواد تست( یا كواد ماركر ناميده می شود.
این تست خطر خود مادر را در موارد زیر بررسی 

می كند:
* سن مادر 
* وزن مادر 
* نژاد مادر 

* آیا به دیابت و درمان انسولين نياز دارد یا نه 
* آیا یک جنين حمل می كند یا بيشتر 

گاهی اوقات این تست همراه با سونوگرافی و تست 
كه  انجام می شود  بارداری  اول  ماهه  در سه  خون 
به  دوم  ماهه  سه  خون  تست  از  شود  می  باعث 

تنهایی دقيق تر باشد.
تست های  این  از  هریک  كه  است  ذكر  شایان 
و  می كنند  تعيين  را  خطر  وجود  فقط  غربالگری 

مشکل را تشخيص نمی دهند.
آیا باید این آزمایش را انجام دهم؟

نوعی از این تست برای همه خانم های باردار تجویز 
می شود. به خاطر داشته باشيد كه این فقط یک 
تعيين  فقط  تشخيصی  نه  است  غربالگری  تست 
داشته  ناقص  جنين  زنی  است  ممکن  كه  می كند 
باشد یا نه. همچنين این تست عاری از اشتباه نيست 
سندرم داون، نوعی دیگر از ناهنجاری كروموزومی 
داده  تشخيص  است  ممکن  عصبی  لوله  نقص  یا 
دارند  ناهنجاری  سطح  كه  زنان  برخی  و  نشوند 
نتيجه  تایيد  برای  می آورند.  دنيا  به  سالم  فرزندی 

مثبت این تست نياز به تست های بيشتر است.
چه زمان باید این تست را انجام دهم؟ 

تست خون معموالً بين 15 تا 20 هفتگی بارداری 
انجام می شود. این تست چگونه انجام می شود؟ 

از مادر نمونه خون گرفته می شود. در بعضی مواقع 
سونوگرافی هم انجام می شود.

نتيجه تست چه زمان آماده می شود؟ 
گرچه  است؛  آماده  هفته  یک  طی  معموالً  نتيجه 

گاهی تا دو هفته نيز طول می كشد.
آزمایشات  انواع  بررسی  به  آینده  های  شماره  در 

تشخيصی خواهيم پرداخت.

KidsPersia :منبع
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از  یکی  به  كنيم  می  سعی  مطلب  این  در 
موضوعات مهم برای خانواده هایی كه كودكان 
فلج مغزی در خانه دارند و ممکن است در روند 
بپردازیم و  باشد،  آنان  توانبخشی مورد توجه 
انواع غذاهایی كه می توانند برای كودک فلج 

مغزی مفيد باشند را معرفی كنيم.
اغلب در  فلج مغزی  بدین سبب كه كودكان 
با  خود  رشدی  سن  با  مناسب  وزن  كسب 
و  والدین  هستند،  مواجه  بسياری  مشکالت 
رژیم  برای  راهکارهایی  با  باید  آنها  مراقبين 
غذایی فرزندانشان آشنا شوند. می توان از این 
مواد برای جذب كالری مناسب استفاده كرد:

- روغن ذرت یا كانوال، روغن مارگارین بر روی 
نان، سبزیجات، برنج، ماكارونی، غالت گرم

- پودر شير كم چرب اضافه شده به شير به 
طور منظم

- سبوس گندم
- كشمش

- فرنی با آرد برنج
- خمير بادام زمينی

- شيرینی محتوی شير و تخم مرغ
- تخم مرغ

- پنير
- بستنی

پيشنهاد می شود در هنگام صبحانه از مایعات 
ها  داروخانه  از  تهيه  قابل  كه  غذایی  مکمل 

هستند استفاده كنيد.
بسياری از این كودكان اغلب با خوردن برخی 
عمل  در  اختالل  دليل  به  خاص  غذاهای  از 
مورد  این  در  دارند.  مشکل  بلع  و  جویدن 
از  مناسب  مشاوره  گرفتن  با  توانيد  می  شما 
با  تان  پزشک خانوادگی  یا  كاردرمان كودک 
راهنمایی  از  و  شوید  آشنا  تغذیه  متخصصان 

های آنها استفاده كنيد.
سعی كنيد رشد كودک خود را در زمينه های 
گوناگون ارزیابی كنيد. مثال برای بهبود عمل 
جویدن، خوردن برگ زردآلو خشک و یا تکه 
های ميوه در بين وعده های غذایی پيشنهاد 
های  بافت  با  غذاهایی  باید  شما  شود.  می 

مختلف به فرزندتان بدهيد.
كه  ها  پروتئين  با  فرزندتان  باشيد  مطمئن 
با  و  است  موجود  لوبيا  و  پنير  گوشت،  در 
ونان  زمينی  در سيب  كه  هایی  كربوهيدرات 
و  كره  های  و چربی  با سبوس  و  دارد  وجود 
روغن ها و ویتامين ها و مواد معدنی موجود 
در ميوه ها و سبزیجات و مقدار زیادی مایعات، 

یک رژیم غذایی خوب خواهد داشت.
برای  كودكتان  كه  كالری  مقدار  باید  شما 
یک مشاوره  با  را  دارد  نياز  وزن  گرفتن 

 متخصص تغذیه در نظر بگيرید و همين طور اگر به راحتی وزن اضافه می كند باید مقدار كالری دریافتی 
او را تحت كنترل قرار دهيد.

هدف در تکميل رژیم غذایی با مکمل ها افزودن كالری بدون افزایش حجم غذا است. كالری های مکمل 
می توانند از پروتئين، چربی ها و كربوهيدرات های خام كسب گردند.

گاهی اوقات كودكان فلج مغزی )cerebral palsy( كم وزن می توانند از ميان وعده های بيشتری 
نسبت به سه وعده ی معمول در روز استفاده كنند.

از مشکل یبوست رنج برده ومعموال نسبت به سن خود كوتاه قدتر و كم وزن تر  این كودكان معموال 
هستند.

تا حدودی كمی وزن را می توان با تغيير بافت غذایی كه خوردنش برای كودک راحت  تر است بهبود 
بخشيد . مثال ممکن است خوردن یک مایع غليظ برای بسياری از كودكان آسان تر از سایر بافت های 
غذایی باشد. مصرف مایعات رقيق وضعيف ممکن است با یبوست كودكان فلج مغزی مرتبط باشد. افزایش 

دریافت مایعات معموال نيازمند افزایش مهارت های نوشيدن است.
گاهی مشکالت خوردن ونوشيدن كودكان فلج مغزی استرس واضطراب زیادی به والدین وارد می كند. در 
بسياری از موارد والدین وقت بسيار زیادی را برای خوراندن غذای كافی به این كودكان صرف می كنند. 
این كار معموال 30-40 دقيقه طول می كشد كه سبب خستگی كودک شده به طوری كه انرژی بيشتری 
نسبت به آنچه دریافت كرده است، مصرف می كند. پس استراحت بين وعده های غذایی و افزایش ميان 

وعده ها می تواند مانع این خستگی شده و مقدار بيشتری از حجم و كالری غذا دریافت شود.

تـغذیـه مفیــد  بــرای کـودکـان   فلـج مغــزی 

تـغذیـه 

ترجمه: بهزاد امينی كارشناس كاردرمانی
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سازد. حکيم ارد بزر

ستاره ب
ک، 

س کوچ
.سخن مهر آميز و دلگرم کننده مي تواند از فانو

اختالالت شايع بينايی در كودكان فلج مغزی 
راهـــکارهايـــی برای والديـــــن

پزشکـــــــی

اختالالت بينایی در كودكان فلج مغزی بسيار شایع هستند كه به صورت شماری از تظاهرات گوناگون 
شامل: دوربينی، نزدیک بينی، انحراف كره چشم، دوبينی و استيگماتيسم بروز پيدا می كند. مطلب حاضر 

برای آشنایی اجمالی با مشکالت چشمی و مداخالت درمانی آنها در كودكان فلج مغزی است.
نقایص بينایی كورتيکال از جمله مشکالتی است كه گاهی بيماران CP را همراهی می كند. بدین معنی 
كه به نظر می آید كودک می بيند ولی به دليل آسيب در كورتکس بينایی مغز، حتی با وجود اینکه 
چشم ها به ظاهر عملکرد صحيحی دارند، كودک دچار نقص بينایی است. این شرایطی است كه 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 

باشيد هنگامی كه كودكتان در حال انجام فعاليت است خانه را كامال نورانی و روشن كنيد. 
موارد زیر می توانند در خلق بعضی تحریکات خوشایند و مطلوب برای فرزندتان راه گشا باشند:

می توانيد نوارهای براق بر روی حاشيه اشياء بچسبانيد و از برچسب های درخشان و پراكنده استفاده 
كنيد و یا از دكمه های جيرجير كننده برای ایجاد تحریک شنيداری در قالب بازی استفاده كنيد.

از دكوراسيون های مخصوص كریسمس استفاده كنيد. المپ های براقی را در یک گوشه از اتاق قرار داده 
و اجازه دهيد كودک در آنجا بازی كند.

از المپ فرابنفش برای روشن كردن محيط استفاده كنيد. احتياط هایی در این زمينه وجود دارد كه قرار 
گرفتن طوالنی مدت در معرض نور فرابنفش می تواند مضر باشد، مثال منجر به آب مروارید شود، بنابراین 

بسيار مراقب باشيد كه كودک را برای مدت طوالنی زیر نور آن قرار ندهيد.
یک دستگاه رقص نور كوچک تهيه كنيد و اجازه دهيد كودک با رنگ های متناوب آن سرگرم شود.

اطمينان حاصل كنيد كه اسباب بازی هایش براق و درخشان باشند.
به  ابتال  بيشتر  احتمال  كودكان  دیگر  با  مقایسه  در  مغزی  فلج  كودكان  عضالنی،  مشکالت  واسطه  به 
مشکالت بينایی خاصی را دارند. به عنوان مثال: نيمی از كودكان فلج مغزی عدم تعادل عضالنی چشم 
یا استرابيسم )لوچی( و عيوب انکساری )نزدیک بينی و دوربينی( دارند. در واقع، استرابيسمی كه در ماه 
های نخستين زندگی اتفاق می افتد، گاهی نشانه ای است كه اولين هشدارها را برای وجود فلج مغزی 
به پزشکان می دهد. كودكان فلج مغزی همچنين بيشتر احتمال ابتال به آمبيلوپی را دارند؛ وضعيتی كه 
تحت عنوان »تنبلی چشم« شناخته می شود كه در آن مغز بينایی را در یک چشم به دليل مشکالتی 
كه در اثر استرابيسم ها یا آب مروارید )كاتاراكت( ها ایجاد شده، متوقف می كند. آمبيلوپی با تشخيص 

زودهنگام قابل اصالح است. 
از ميان چهار كودک فلج مغزی حدود 3 نفر عيوب انکساری یا كاهش حدت بينایی دارند و اغلب آنها 
هایپروپيا یا دوبينی دارند. آنها اشياء دور را به وضوح می بينند اما دید آن ها در اشياء نزدیک تار است. 
كودكان فلج مغزی همچنين احتمال زیادی برای ابتال به ميوپی یا نزدیک بينی دارند، اشياء نزدیک را 
می توانند ببينند اما اشياء دور تار هستند. تعدادی از كودكان فلج مغزی نيز دچار استيگماتيسم یا تاری 
دید كه در اثر انحنای غير طبيعی قرنيه ایجاد می شود، هستند. نشانه های عيوب انکساری را شاید شما 
در كودک خود ببينيد كه شامل: لوچی، حالت دوبينی، نگه داشتن اشياء نزدیک صورت، تصادم و برخورد

ظریف  حركات  در  هماهنگی  در  نقصان  و  اشياء  با 
است. همچنين كودک شما ممکن است از تاری دید 

و خستگی چشم شکایت داشته باشد.
مبتال  كودكان  بينایی  توانند  می  لنزها  یا  ها  عينک 
به فلج مغزی را كه عيوب انکساری دید دارند بهبود 
بخشند. در صورتی كه كودک شما نوزاد است یا هنوز 
خيلی كوچک است شاید بتوان بدون لنزهای اصالحی 
انکساری متوسط  برای مثال یک عيب  مداخله كرد. 
كه اشياء دور را تار می كند ممکن است كه مزاحمتی 
نداشته  نوپا  كودک  یک  روزمره  های  فعاليت  برای 
این  در  آیا  اینکه  خصوص  در  گيری  تصميم  باشد. 
موارد از عينک استفاده شود یا خير اغلب به والدین و 

چشم پزشک بستگی دارد.

ترجمه : مصطفی بنائی كارشناس كاردرمانی 
مركز جامع توانبخشی ایران
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موز بخـوريم، الغـــر شويم
رژيم الغـــری با مــوز

در یک داستان محلی ژاپنی رژیم غذایی عجيبی برای كم 
كردن وزن توصيه شده است. با آنکه تاثيرات پيروی از این 
رژیم روی انسان ها به صورت علمی مطالعه نشده است 
توسط  رژیم  این  قدیم  های  زمان  در  داستان،  بنابر  ولی 
فردی  به  تبدیل  را  مرد  آن  و  شده  رعایت  چاق  مردی 

خوش اندام كرده است.
این رژیم دستور ساده ای دارد. كافی است هر روز صبح 
دو عدد موز را با مقداری آب كه با دمای اتاق برابر است، 
مصرف كنيد. ميزان آبی كه باید بنوشيد مشخص نشده 
است. بعد از مصرف این وعده غذایی به عنوان صبحانه، 
شما می توانيد وعده های نهار و شام خود را طبق معمول 

مصرف كنيد.
و  كرده  پيدا  زیادی  طرفداران  محلی  داستان  این  اخيرا 

موجب شده است موز در ژاپن نایاب شود.
فکر می كنيد این رژیم تاثيری داشته باشد؟

متخصصان تغذیه می گویند كه این رژیم می تواند تاثير 
به  كه  است  نشاسته  نوعی  حاوی  موز  زیرا  باشد؛  گذار 
سختی تجزیه می شود. این نوع نشاسته به بدن كمک می 
كند كه نوع خاصی از كربوهيدرات ها را استفاده كند و 
در طول روز به صورت بالقوه سوزاندن چربی ها را افزایش 
دهد. متخصصان می گویند موز می تواند به جذب كلسيم 
در بدن كمک كند و كلسيم یکی از موادی است كه نقش 

موثری در سوزاندن چربی ها دارد.
موز حاوی مقدار قابل مالحظه ای پتاسيم  است و  منبعی 
موز  هر  در  شود.  می  شناخته  ث  ویتامين  برای  خوبی 
اگر  حتی  بنابراین  دارد،  وجود  فيبر  گرم  سه  متوسط، 
به عنوان یک منبع  تواند   نيابد، موز می  وزنتان كاهش 
را  سالمی  غذایی  رژیم  روزانه،  نياز  مورد  مواد  از  مفيد 

برایتان فراهم كند.

مختلفی  دالیل  به  تواند  می  موز  با  الغری  رژیم  داشتن 
مفيد باشد.

1. این رژیم غذایی موجب می شود كه دیگر هرگز صبحانه 
را از وعده های غذایی روزانه ی خود حذف نکنيد.  اگر تا 
كنون به وعده ی صبحانه اهميت نمی دادید از این پس 
باید به اجبار صبحانه بخورید. تحقيقات نشان می دهند 
صبحانه یکی از مهم ترین وعده های غذایی در طول روز 
است كه باعث می شود سوخت و ساز بدن در ابتدای روز 
آغاز به كار كند. بنابراین آغاز این رژیم غذایی باعث می 

شود روزتان را با خوردن صبحانه آغاز كنيد.
2. موز حاوی مقدار مناسبی از فيبر و آب است. بنابراین 
خوردن دو عدد موز در ابتدای روز می تواند تا ساعت ها 
شما را سير نگه دارد و با آن احساس گرسنگی نکنيد. اگر 
عادت دارید به عنوان صبحانه دونات بخورید یا خوراكی 
با  كنيد،   مصرف  شيرین  چای  و  مربا  كره،  مانند  هایی 
را  خود  دریافتی  كالری  ميزان  توانيد  می  موز  مصرف 
رژیم  ها  چربی  و  كربوهيدرات  كاهش  با  و  داده  كاهش 

غذایی مناسبی داشته باشيد.
3. به طور كلی وقتی یک رژیم غذایی را آغاز می كنيد و 
احساس می كنيد كه زمان آن رسيده است برای كاهش 
وزن خود اقدام كنيد و عادت های نادرست غذایی خود را 

تغيير دهيد، قدم بزرگی برداشته اید.
این كه  با موز را آغاز كنيد، در مورد  وقتی رژیم الغری 
سالمتی  برای  چقدر  مناسب  غذایی  رژیم  یک  داشتن 
در  است  ممکن  شد.  خواهيد  تر  آگاه  دارد  اهميت  تان 
هنگام صرف شام مقدار كمتری پروتئين مصرف كنيد و 
از خوردن دسر منصرف شوید. یا اینکه عصر ها به پياده 
روی بروید چون برای آغاز یک زندگی سالم آماده اید و 

می توانيد ارزش آن را درک كنيد.
ترجمه: نفيسه قدوسی

تـغذیـه 
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مانند بسياری از مردم، من هم زمانی كه چهره آشنایی را می 
یاد نمی آورم آزرده خاطر می  به  را  اما اسم آن شخص  بينم 
شوم. این مشکل وقتی پا به سن می گذاریم بدتر هم می شود. 
و  ميانسال  افراد  از  درصد   85 كه  است  داده  نشان  تحقيقات 
مسن با مشکل حافظه ضعيف مواجه هستند. یک دليل كامال 
معمولی كه ما اسم افراد را در عرض چند ثانيه پس از معرفی 
فراموش می كنيم، این است كه از همان ابتدا حواسمان را جمع 

نمی كنيم.
 خوشبختانه، برای آن دسته از افرادی كه چهره ها را خوب به 

خاطر می آورند راه های آسانی برای بهتر به خاطر سپردن 
اسم ها وجود دارد. من متوجه شدم كه تکرار آن اسم در 

اولين مالقات یا گفتن اینکه آن شخص چگونه مرا به 
یاد فردی با همان نام می اندازد، 

شخصی  اگر  باشد.  تاثيرگذار  تواند  می 
اسم سختی دارد از او می خواهم برایم 
تجسم  اوقات  گاهی  بگوید.  را  امالیش 
ثبت  خاطرم  در  را  آن  اسم  آن  امالی 

زمان  در  اسم  آن  تکرار  كند.  می 
خداحافظی هم باعث می شود آن را 

در آینده بهتر به یاد بياورم.
ما برای به خاطر سپردن اطالعات تا حدی نياز به 
تمرین و مرور ذهنی داریم. بهترین روش برای حفظ 
نام ها و چهره ها استفاده از سه مهارت اصلی حافظه 
است كه من آنها را به ترتيب اینگونه شرح می دهم: 
نگاه كنيد تصاویر را به خاطر بسپارید، بين این دو 
و روی یک  بگذارید  اول وقت  برقرار كنيد.  ارتباط 
بسازید  را  ذهنی  تصاویر  سپس  كنيد.  تمركز  اسم 
كه عکس مربوط به آن اسم و چهره مورد نظر باشد. 

تصویر  این  بيشتر  تصاویر  ایجاد  با  نهایت  در  و 
با تصویر چهره تطبيق دهيد كه  را  ذهنی اسم 

بعدها بتوانيد به راحتی این اطالعات را به یاد 
چهره  از  ذهنی  تصویر  ایجاد  برای  آورید. 
صورت  از  خاص  ویژگی  یک  كنيد  سعی 
را انتخاب كنيد كه به یاد آوردنش راحت 
و  كنيد  نگاه  فرد  آن  صورت  به  باشد.  تر 

بيابيد كه می  را  ترین خصوصيتش  برجسته 
موهای  بزرگ،  گوشهای  كوچک،  بينی  تواند 

غيرعادی یا چال گونه باشد. معموال اولين ویژگی 
برجسته ای كه توجه تان را جلب می كند، بعدا هم 

راحت تر به یادتان می افتد. به یاد داشته باشيد كه 
آنهایی كه  به دو دسته تقسيم می شوند،  همه اسم ها 

معنی دارند و شما تصّوری از آنها در ذهن دارید و آنهایی 
و  ها  صنف  ها،  شغل  جانداران،  اسامی  ندارند.  معنی  كه 
رنگ ها همه معنایی دارند كه تصویری را در ذهن تداعی 

می كنند. از طرفی اسم هایی كه بدون 

معنی هستند، تالش ذهنی بيشتری را برای حفظ كردن الزم 
آنها می  اما كلمات و هجاها و صداهای تشکيل دهنده  دارند، 

توانند به اسم یا صدای جایگزینی مرتبط شوند كه معنی دار 
هستند. شما با اتصال این كلمات جایگزین به یکدیگر می توانيد 
تصویری را ایجاد كنيد كه به یاد آوردنش راحت تر باشد. برای 
مثال، اسم جورج واتر)واتر در انگليسی یعنی آب(  را می توان 
بصورت عکس جورج با جریان آبی كه از وسط آن می گذرد به 
یاد آورد. كلمه یا هجای جایگزین شده الزم نيست كه دقيق 
باشد من گاهی اوقات فرد مشهوری كه از همان نام برخوردار 
است در ذهنم تداعی می شود. بنابراین، آنجال شرن برگر 
به آنجلينا جولی تبدیل می شود كه كفش های براق 
پوشيده و همبرگر می خورد! در مرحله آخر، شما 
كه  ذهنی  تصویر  یک  ایجاد  با  ذهنتان  در  فقط 
شامل ویژگی برجسته صورت و اسم می شود، بين 
و  تصویرها  كنيد.  می  برقرار  ارتباط  چهره  و  اسم 
كلمات جایگزین الزم نيست كه كامل باشند، فقط 
این  باشند.  راحت  بسيار  یادآوری  برای  كافيست 
ارتباط  برقراری  و  تصاویر  خاطر سپردن  به  روند 
بين اسم و تصویر به شيوه ای آنها را در حافظه 
ثبت می كند كه شما دیگر هرگز اسم 

یا چهره ای را از یاد نخواهيد برد.
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گ و زيبايي مادر را ندارد. همينگوي
.هيچ گلي عطر، رن

ناتــــالـــی پارتيــــــکا
مدعــی قهرمـــانی تنیــــس روی میز 
در مسابقات المپیک و پاراالمپیک 2012 لندن

ترجمه: نفيسه قدوسی
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توپ  یک  تواند  می  پارتيکا«  »ناتالی  راست  دست  ساعد  بدون  حتی   -
كوچک را به گونه ای روی ميز تنيس هدایت كند كه تنيس بازهای حرفه 

ای و سالم جهان نتوانند در مقابلش ایستادگی كنند. 

- ناتالی پارتيکای لهستانی مدعی قهرمانی تنيس روی ميز در مسابقات 
المپيک و پاراالمپيک 2012 لندن است.

ليست  است،  راست  دست  در  معلوليت  دچار  كه  ساله   22 قهرمان  این 
اولين  ناتالی  دارد.  جهانی  مسابقات  در  گوناگون  های  قهرمانی  از  بلندی 
سال  در  جهان  معلوالن  قهرمانی  مسابقات  در  را  خود  المللی  بين  مدال 

1999 به دست آورد. 
- در پاراالمپيک تابستانی 2000 در سيدنی وقتی فقط 11 سال داشت، 
به رقابت پرداخت و به عنوان جوان ترین ورزشکار كل مسابقات شناخته 

نفره و یک شد. در سال 2004، یک مدال طال در مسابقات تک 
مدال نقره در مسابقات تيمی در المپيک 

معلوالن آتن كسب كرد. او در همان 
 ITTF سال در مسابقات قهرمانی
با افراد سالم مبارزه كرد و موفق 

به كسب دو مدال طال شد.
موفق  ناتالی   2006 سال  در   -
در  طال  مدال  سه  كسب  به 

و  اروپا  قهرمانی  مسابقات 
به  موفق  در سال 2007 
مسابقات  قهرمانی  كسب 

پاراالمپيک شد. 
و  المپيک  در  او   -

 2008 پاراالمپيک  
به  موفق  نيز  پکن 

عنوان  كسب 
و  قهرمانی 

طال  مدال 
در  شد. 

چينی  ميز  روی  تنيس  قهرمان  مقابل  در  المپيک  مسابقات  نهایی  مرحله 
مبارزه كرد و موفق شد وی را با نتيجه ی 3 بر صفر شکست دهد.

 او می گوید: »می دانم كه تعداد زیادی از مردم اعتقاد دارند كه من در این 
مسابقات می توانم به راحتی مدال طال را از آن خود سازم. اما برای من این 
كار ساده ای نيست. من هميشه برای مسابقه ای كه در پيش دارم نگرانم و 

هيچ گاه خودم را برتر از دیگران نمی دانم. تنيس روی ميز برای من اهميت 
زیادی دارد. تا آنجا كه می توانم، سعی می كنم زیاد تمرین كرده و خوب 
بازی كنم. من هنوز در ابتدای راه هستم و خوب می دانم كه اگر می خواهم 
بازیکن موفقی باشم و به حضورم در مسابقات المپيک و پاراالمپيک ادامه 

دهم، باید بيشتر تمرین كنم.
- ناتالی با الگو گرفتن از خواهر بزرگترش از هفت سالگی تنيس روی ميز را 
آغاز كرد. خواهرش این ورزش را رها كرد ولی او همچنان ادامه داد. با آنکه 
بارها و بارها از خواهر بزرگترش شکست خورده بود هرگز اميد خود را از 

دست نداد تا اینکه توانست خواهرش را در این رشته شکست دهد.
- او اعتقاد دارد كه مسابقات المپيک و پارا المپيک تفاوتی با هم ندارند. 
جو مسابقه، ميز بازی و تماشاگران یکسانند، تنها بازیکنان با هم متفاوت 
هستند. برای او بازی در المپيک یا پاراالمپيک فرقی نمی كند. وی بازی در 

مسابقات المپيک را یکی از آرزوهای تحقق یافته ی خود می داند.
- پارتيکا یکی از دو ورزشکاری است كه هم در مسابقات المپيک و هم در 
مسابقات پاراالمپيک شركت می كند. ورزشکار دیگر »ناتالی دو تویت« از 
آفریقای جنوبی است كه در مسابقات شنای 10 كيلومتر المپيک و شنای 

100 متر پروانه و آزاد پاراالمپيک شركت كرده است.
تکنيکی خود جلب  و  زیبا  به حركات  را  توجه جهانيان  ناتالی   -
دست  با  را  تنيس  كوچک  توپ  او  وقتی  است.  كرده 
نشانه  توان هيچ  پرتاب می كند نمی  معلول خود 

ای از ناتوانی را در وجود وی یافت.
بسيار چشمگير  این ورزش  در  او  موفقيت   -
است به خصوص با توجه به اینکه بسياری 
آزاد خود  با دست  تنها  نه  ورزشکاران  از 
توپ را به سادگی پرتاب می كنند، بلکه 
اطراف  در  حركت  و  تعادل  حفظ  برای 

ميز به هر دو دست خود نياز دارند.
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پيامبر اسالم )ص( خربزه را با رطب ميل مي فرمودند و 
نيز در مورد این ميوه فرموده اند : "خربزه از زینت هاي 
زمين است ، آب آن رحمت الهي و شيریني آن از بهشت 

است. در آن هزار بركت و هزار رحمت است".
A.B.C.D  خربزه طبيعتی گرم داشته و حاوي ویتامين

سلولز ، مواد قندي و آب است.
خواص : ادرارآور، مفيد براي یبوست ، روماتيسم و نقرس 
و سل ریوي بوده و اگر پيش از غذا خورده شود سموم 
بدن را مي شوید و بيماري و مرض را ریشه كن مي كند.

 ، آنها  تخمه  یا  جات  خوردن صيفي  از  پس  افراد  از  بسياري 
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 تشکيل 
مي دهد كه در صورت ناپرهيزي و مصرف زیاد  طبيعتاً 
جذب  عمل  و  شده  بدن  وارد  قند  این  از  زیادي  مقدار 
به  قند فروكتوز برخالف قند گلوكز در دستگاه گوارش 
براي قند  كندي صورت مي گيرد و چون فرصت كافي 
فراهم نمي شود بخشي از آن به روده بزرگ مي رود و در 
آنجا تخمير مي شود و همين مساله ایجاد نفخ را پس از 

مصرف فراهم مي كند.
حتماً شما هم شنيده اید 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 تشدید سرما خوردگي و آلرژي  را در افراد 

مستعد باال مي برد.
سرد  طبيعتی  خربزه  برخالف  گرمک  كه  است  گفتنی 

دارد.

پژوهشگران علوم پزشکی به تاز گی  8 ژن  را كه در ابتال به بيماری آرتروز نقش 
به شناسایی  این كشف كمک شایانی  به گفته محققان  اند.  دارند كشف كرده 

مکانيسم بيماری  A.S كرده است .
 A.S بيماری روماتيسمی دردناک و پيشرفت كننده ای است كه مشخص ترین 
ستون  اصوالً  بيماری  این  است.  لگن  و  فقرات  بيماری، درد ستون  این  عالمت 
فقرات را درگير می كند، اما می تواند مفاصل و رباط  ها را نيز گرفتار سازد. بر اثر 
این بيماری، سيستم ایمنی بدن، به سمت مفاصل لگن و ستون فقرات حمله 

كرده و سبب تورم مزمن در این مناطق می شود.
برخالف دیگر انواع آرتروز، كه منجر به از دست دادن استخوان می شود، دراین 
بيماری، با تشدید وضعيت و بروز تورم، بافت های استخوانی جدید و اضافی برای 
التيام التهاب ها، تشکيل می شود كه خود منجر به ایجاد زائده های استخوانی 

خارج از مهره ای و در نتيجه كاهش انعطاف پذیری ستون مهره ها می شوند.
در حال حاضر دانشمندان، توانسته اند 8 ژن جدید را شناسایی كنند كه كمک 

به شناخت جنبه های ناشناخته این بيماری 40 ساله كرده است.
محققان 8 منطقه را بر روی DNA كشف كرده اند كه موجب بروز آرتروز می 

شوند.
این كشف كه توسط دانش پژوهان دانشگاه ‘نيوكاسل’ انجام شده است، می تواند 
به درمان هایی برای آرتروز منجر شود كه ده ها ميليون انسان را در سراسر جهان 

مبتال كرده است .
به گفته این دانشمندان دو یا سه بخش از این مناطق تازه كشف شده وظيفه 
توانند ژن های  بر عهده دارند. دانشمندان معتقدند می  را  ساخت غضروف ها 
بيماران را به گونه ای تغيير دهند كه بتوانند غضروف های قوی تری بسازند و به 

ترميم مفاصل آسيب دیده كمک كنند.
بيش از 40 درصد افراد باالی 70 سال به آرتروز مبتال می شوند كه درد شدید 
در ناحيه مفاصل را به ویژه در ناحيه لگن و زانو در پی دارد. این بيماری موجب 
كاهش توان حركتی این افراد شده و دیگر نمی توانند مسافت های طوالنی را 

پياده روی كنند.
گوید:»8  می  تحقيقات  این  مجری  و  نيوكاسل  دانشگاه  استاد  الفين«  »جان 
منطقه ژنی را بر روی ژنوم انسان شناسایی كرده ایم كه خطر ابتالء به آرتروز را 

افزایش می دهد.«
وی ادامه می دهد :»ما قصد داریم سلول های بيماران را به توليد غضروف های 

بهتر تحریک كنيم اما تا آن زمان هنوز راه زیادی مانده است.«
و  ندارد  وجود  بيماری  این  برای  ای  شناخته شده  درمان  هيچ  در حال حاضر 
بيماران فقط می توانند با استفاده از دارو و فيزیوتراپی و در برخی موارد جراحی 
»النست«  درنشریه  تحقيقات  این  نتایج  دهند.  كاهش  را  بيماری  های  نشانه 

منتشر شده است.

گردآوری : زینب اكبری
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سپير
شک

س بدي نکن. 
شق بورز، به تعداد کمي اعتماد کن و به هيچک

.به همه ع

ستون مهره  گردنی شامل 7 مهره است. شکستگی 
را شکستگی گردن می  این مهره ها  از  هر كدام 

گویند. 
شکستگی گردن معموالً بر اثر ضربات بسيار شدید 

اتفاق می افتد. 
این چنين ضرباتی معموالً در تصادفات رانندگی یا 

سقوط از ارتفاع دیده می شود. 
است  ممکن  هم  ورزشی  های  فعاليت  حين  در 
فرد دچار شکستگی مهره های گردنی شود؛ مثاًل 
افتادن یک ژیمناست كار  از روی حلقه در حين 
از  سواركار  یک  خوردن  زمين  به  یا  زدن  پشتک 
اسب یا برخورد سر یک شناگر هنگام شيرجه زدن 
به كف استخر كم عمق همگی می توانند موجب 

شکستگی مهره گردنی شوند.
های  مهره  شکستگی  عارضه   ترین  خطرناک 
ستون  داخل  از  نخاع  است.  نخاع  آسيب  گردن، 
مهره  گردنی عبور می كند و شکستگی مهره می 
تواند به نخاع گردنی آسيب وارد كند. این آسيب 
می تواند موجب فلج هر چهار دست و پا و حتی 

مرگ شود.
دچار  بيمار  با  مواجهه  در  اورژانس  اقدامات 

شکستگی گردن: 
به  بدنی  شدید  آسيب  دچار  كه  بيماری  هر  در 

گونه حركت  از هر  قبل  است  دنبال ضربه  شده 
دادن بيمار، باید گردن بی حركت شود.

 این امر به خصوص در مورد بيماران بيهوش شده 
باید رعایت شود. در صورت وجود شکستگی، هر 
گونه حركت در گردن ممکن است موجب آسيب 

های جبران ناپذیر به نخاع شود.
درمان شکستگی های گردن: 

یک  كدام  در  شکستگی  كه  این  به  بسته  درمان 
از مهره های گردنی ایجاد شده و شکل و شدت 
شکستگی  است.  متفاوت  است  چگونه  شکستگی 
بریس  یک  پوشيدن  با  است  ممکن  خفيف  های 
ولی  یابند  بهبود  هفته   8 تا   6 مدت  به  گردنی 
شکستگی های شدید معموالً نياز به عمل جراحی 

دارند.
پيشگيری: 

با رعایت موارد زیر، می توانيد احتمال شکستگی 
مهره های گردن را كم كنيد:

استفاده  ایمنی  كمربند  از  اتومبيل  در  هميشه 
كنيد.

هيچ وقت در استخرهای كم عمق شيرجه نزنيد.
در حين ورزش های پُرتحرک از وسایل و تجهيزات 

مناسب استفاده كنيد.

اقدامات اورژانــس در مواجهــه با شکستـــگی گردن

نشانه  های وبا را بشناسيم

وبا، یکی از بيماری های اسهالی است. نشانه های بيماری ناشی از سمی است 
كه توسط ميکروب در روده افراد آلوده ترشح می شود. سبزیجـات و ميوه جـات 
شسـته نشـده، یخـی كه از آب آلوده تهيـه شده و شـنا كردن در آب آلـوده 
می تواند شخص را آلوده كند. وبا افزون بر سرعت باالی ابتال، سرایت و مرگ 

و مير، دارای جنبه های اجتماعی، اقتصادی و سياسی نيز هست.
در دو تا پنج درصد بيماران اسهال شدید ایجاد می كند. در بيماران مبتال به 
وبا، اسهال آبکی با دفعات اجابت مزاج زیاد می تواند به كمبود آب و امالح 
بدن منجر شود و در صورتی كه آب و امالح از دست رفته به سرعت جبران 
نشود، موجب مرگ بيمار خواهد شد. تعدادی از مبتالیان عالمتی ندارند 
و تنها عامل بيماری زا را با خود انتقال می دهند. به این افراد حاملين سالم 
بيماری زا  به پخش عامل  قادر  روز  تا هشت  گفته می شود. حاملين سالم 
هستند. البسه آلوده در محيط 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 
می كند. افرادی كه مبتال شده و جان سالم به در می برند تا یک ماه قادر به 
و  خوردن  نظر  از  كه  افرادی  از  مراقبت  هستند.  دیگران  به  بيماری زا  عامل  انتقال 
به منظور  از تماس، توصيه می شود.  بعد  تا پنج روز  بوده اند  بيمار در تماس  با  آشاميدن 
به  برای شناسایی عامل ميکروبی  را  و آن  نمونه گيری كرد  بيمار  از مدفوع  باید  وبا،  تشخيص 

آزمایشگاه داد.
در شرایط عادی، بيشتر بيماران را می توان به طور سرپایی با مایع درمانی خوراكی و آنتی بيوتيک مناسب 

درمان كرد. در شرایط همه گيری، بهتر است بيماران در شرایط بستری تحت مراقبت قرار گيرند.
به  و  را جبران كرد  مایعات خوراكی كمبود  با  نمی توان  داده كه  از دست  بيمار، آب  بدن  آنقدر  گاهی 

جایگزینی مایعات با محلول های تزریقی )سرم درمانی( نياز دارد.
برای جلوگيری از انتشار بيماری بهترین اقدام، انسداد راه های انتشار و استفاده از روش هایی است كه 

عامل بيماری را منهدم كند.
استفاده از غذای پخته و كامال داغ شده در كنار شست وشوی مناسب ظروف و لوازم مورد استفاده برای 

كنترل بيماری ضروری است.
از  استفاده  با  توالت  ضدعفونی  و  بهداشتی  توالت های  از  استفاده  انسانی:  فضوالت  بهداشتی  دفع 

شيرآهک 20 درصد و ضدعفونی محل های آلوده شده ضروری است.
دست هایتان را با آب و صابون بعد از اجابت مزاج بشویيد.

توصيه  آب  به  كلر  تركيبات  كردن  اضافه  یا  دقيقه  یک  مدت  به  نشده  تصفيه  كه  آبی  جوشاندن 
می شود. هنگام مسافرت حتی االمکان از بطری های آب پلمب شده و استاندارد استفاده كنيد.

ابتدا ميوه و سبزیجات را شست وشو دهيد تا مواد زائد و گل و الی آن حذف شود. در داخل یک 
ظرف پنج ليتر آب و 15 قطره مایع ظرفشویی ریخته و كامال حل نمایيد. مدت پنج دقيقه ميوه و 

سبزی را در محلول به دست آمده نگهداری كنيد و سپس آنها را با آب تميز بشویيد.
در همه گيری های وبا از مواد اسيدی مثل آبليمو و آبغوره استفاده كنيد. 

منبع : سالمت نيوز

دكتر مهرداد منصوری – ایران ارتوپد
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می كنيد هستيد

مردم معموال توانایی های ذهنی خود را در فعاليت های پيچيده ای مانند 
می  كم  دست  كامپيوتر  ریزی  برنامه  و  كردن جک  تعریف  بازی شطرنج، 

گيرند.
و حركتی  های جسمی  ناتوانی  كه  هایی  آن  به خصوص  افراد  از  بسياری 
دارند، دچار دیدگاه نادرستی در زمينه  توانایی های خود هستند. برخی به 
طور بدبينانه ای از انجام همه  فعاليت ها دست می كشند خود را دست كم 
می گيرند و نمی توانند به توانایی های خود اعتماد كنند و برخی دیگر به 
صورت خوشبينانه در آسمان ها سير می كنند، خود را بيش از حد دست 
باال می گيرند و انتظار دارند كارهایی انجام دهند كه شاید از عهده آن ها 
خارج باشد. در نهایت مسيری كه این دوگروه طی می كنند به سرخوردگی 
و شکست می انجامد. حفظ دیدگاهی منطقی برای این افراد بسيار مهم و 
حياتی است. آن ها شاید نتوانند بسياری از كارها را به دليل معلوليت خود 
انجام دهند ولی معلوليت نمی تواند دليلی باشد بر اینکه آن ها به طور كلی 
ناتوان از انجام كارهای گوناگون هستند. دانشمندان بسياری به بررسی این 
مسئله پرداخته اند و تحقيقات زیادی انجام داده اند كه در ادامه به بررسی 

آن ها می پردازیم:
فيلسوف بریتانيایی »برتراند راسل« عقيده داشت كه افراد ناشایست و بی 
كفایت از ناتوانی خود بی اطالع هستند، به این دليل كه از اشتباهات خود 
كار  كه  شوند  نمی  متوجه  كلی  طور  وبه  آورند  نمی  دست  به  ای  تجربه 
اشتباهی انجام داده اند. او اعتقاد داشت تنها روش مناسب برای آگاهی 

دادن به این افراد روش مستقيم است. یعنی 
باید با زبانی ساده به آن ها گفت كه برای 

هستند.  فاقد صالحيت  كارها  انجام 
طول  در  افرادی  چنين  متاسفانه 
برخورد  این  با  خود  كاری  ساليان 

بسياری  افراد  از  و  دارند  آشنایی 
اند كه شایستگی و صالحيت  شنيده 

انجام مسئوليت ها را ندارند ولی حاضر 
اراده   با  و  بپذیرند  را  مسئله  این  نيستند 

روانشناسی  كنند.  گيری  كناره  كار  از  خود 
نتيجه  این  به  نام »كروگر« در سال 1999  به 

در  را  خود  های  توانایی  معموال  مردم  كه  رسيد 
فعاليت های پيچيده ای مانند بازی شطرنج، تعریف 

برنامه ریزی كامپيوتر، دست كم می  كردن جک و 
گيرند و در مقابل تصور می كنند كه در فعاليت های 

از موس كامپيوتر، رانندگی  ساده ای مانند استفاده 
و دوچرخه سواری، توانایی های خارق العاده ای 

دارند و خود را در این زمينه بيشتر از آنچه 
هستند می پندارند.

در مقابل افراد دیگری وجود دارند كه 
ندارند  اعتماد  خود  های  توانایی  به 

آنها وقتی در انجام فعاليتی بسيار 
می  سعی  كنند  عمل  خوب 

كنند این طور وانمود كنند 
توانند  دیگران هم می  كه 
حتی  و  ها  آن  خوبی  به 
این كار  از آن ها در  بهتر 

موفق شوند. 

بنابراین وقتی با یک وظيفه  دشوار روبه رو می شوند توانایی های خود را 
دست كم گرفته و تمایل دارند كه این وظيفه را به دیگران بسپارند.

اعتقاد  دانشجویان  آیوا:  دانشگاه  در   )2007( مور  دونا  تحقيقات  اساس  بر 
داشتند كه تنها می توانند به 6 درصد از سواالتی كه در مسابقات اطالعات 

عمومی مطرح می شود پاسخ دهند.
از سواالت پاسخ صحيح  این مسابقه به 70 درصد  در حالی كه آن ها در 
دادند، ارزیابی این دانشجویان به طور قابل توجهی عجيب بود، زیرا ممکن 
است سواالت مطرح شده در این مسابقات ساده یا سخت باشند و نگاه واقع 
از سواالت  درصد  به 50  توانند  می  كنندگان  كه شركت  گوید  می  بينانه 

پاسخ صحيح دهند.
وقتی مردم خود را با هم گروهی شان مقایسه می كنند، توانایی های خود را 
ناكافی می پندارند. به عبارت دیگر فراموش می كنند كه دیگران نيز ضعف 
ها و توانایی های مخصوص به خود را دارند. به عنوان مثال افراد سالمند 
اعتقاد دارند كه نسبت به افراد هم سن و سال خود شکسته تر و پير 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 بيشتری می كنند.
 آنها در مقایسه خود با افرادی كه معلوليت های مشابه دارند و موفق تر از 
آنها عمل می كنند معموال دیدگاهی محافظه كارانه در پيش می گيرند و 

شرایط زندگی آن ها را بهتر ارزیابی می كنند.
این بحث حاصل می شود ساده است: گاهی  از  نتيجه ای كه 
گيریم  می  كم  دست  خيلی  را  خود  ما  اوقات 
و  های سخت  فعاليت  با  كه  زمانی  مخصوصا 
كه  هنگامی  یا  و  می شویم  روبرو  پيچيده 
به  منحصر  های  توانایی  از  است  الزم 
فرد خود استفاده كنيم. در نهایت 
ما  كه  رسيم  می  نتيجه  این  به 
معموال بهتر از آنچه فکر می كنيم 

عمل می كنيم.

ترجمه : نفيسه قدوسی
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خداحافظ ويلچر؛ سالم پوشش محافظ
یک پوشش محافظتی و حركتی به نام » بيونيکز« كه برای معلوالن حركتی 

ساخته شد، امسال بازار را تسخير می كند. 
باشگاه  یک  با  دیوانه  آدم  یک  گاراژ  ادغام  شبيه  بيشتر  كه  بزرگی  انباری  در 
صخره نوردی به نظر می رسد، یک جفت پای مکانيکی با طناب از سقف آویزان 
است. این پاها، با حركت سریع و آرام چهار موتور كه هركدام روی یکی از ران 

ها و زانوها وصل شده اند، به نوبت و یک به یک قدم برمی دارند.
 بيونيکز یک ابزار حركتی و یک پوشش محافظ بيرونی است و صدها هزار قدم 
طول كشيده تا سازندگانش ثابت كنند این وسيله اسباب بازی نيست بلکه یک 
وسيله درمانی است: ابزاری كه می تواند زندگی افرادی را دگرگون كند كه به 

گمانشان هرگز دوباره نمی توانند از روی ویلچر بلند شوند.
انبار بركلی در كاليفرنيا، خانه اگزوبيوتيک است )كه پيش از این به نام بيونيک 

های بركلی معروف بود(. این كمپانی، كمپانی جوانی است كه می خواهد 
به صحنه جهانی قدم بگذارد و اوایل امسال شروع به فروش ابزارهای 
را  امریکایی  و  اروپایی  درمانی  های  كلينيک  تا  كرد  خواهد  خود 

تجهيز و نوسازی كند و بگذارد بيماران ضایعات نخاعی آن را زیر 
نظر پزشکان مراقبشان تمرین كنند.

 این كمپانی قصد دارد تا اواسط سال 2012 مدلی 
برای درمان های فيزیکی در منزل نيز داشته باشد.

وسيله  این  كنندگان  مصرف  از  یکی  منا«  »تامارا 
پوشش  شادی  با  شده  فلج   2005 سال  در  كه 
می  هایش  قابليت  از  و  پوشد  می  را  خود  محافظ 
ابتدا  كنيد،  می  استفاده  اگزو  از  »وقتی  گوید: 

پيچيده  روبات  به یک  را  با كمربند، خود  باید 
ببندید. وزن 20 كيلویی این روبات روی پاها و 
زیرپایی های اسکلتی منتقل می شود و مسئول 
محاسباتی است كه برای برداشتن هر گام الزم 
تان  باالتنه  تعادل  این است كه  كار شما  است. 
را سمت  و وقتی عصای حركتی  را حفظ كنيد 
سو  همان  به  هم  را  وزنتان  گذارید  می  راست 
منتقل كنيد. بعد درمانگر شما با  استفاده از یک 
پای  برای  سيگنالی  دور،  راه  از  كنترل  دستگاه 
چپ می فرستد تا قدمی به جلو بردارد. در مدل 
جدیدتر، عصاهای حركتی، حسگرهای حركتی 
ای دارند كه با پاها ارتباط برقرار می كنند و به 
مصرف كننده اجازه می دهند تا كنترل كامل 

را به دست بگيرد.«
گوید:  می  گروه  سرپرست  بندر«  »ایتور 
اوليه ما اسکلت و پوشش خارجی  »ایده 
بود بعد اعصاب را به شکل سنسورها و 
موتورهایی كه جای ماهيچه های شما 
هستند و نيز كامپيوترهایی كه جای 
آن  به  شوند،  می  مغز شما حساب 

اضافه كردیم.«  
با  و  در سال 2005  كمپانی  این 
دستگاه اگزوهيکر شروع به بسط 

و گسترش كار خود 
كرد:»اگزوهيکر یک پوشش 
حركتی خارجی است كه به 

كنند.  جابجا  نيرو  و  زور  حداقل  با  را  بار  كيلو   90 داد  می  اجازه  سالم  مردم 
پوشش  چنين  دادن  حركت  برای  الزم  انرژی  گفتند  ابتدا  كمپانی  مهندسان 
خارجی دست كم 5 كيلووات است كه معنایش استفاده از باتری ها و موتورهای 
حجيم بود. اما موفقيت اصلی آنها رسيدن به سيستم تقسيم وزنی بود كه قدرت 
مورد نياز دستگاه را بين سه درجه تقسيم و از نو توزیع می كند. یک سيستم 
جابجایی جدید كه تحت ليسانس بازرگانی الكهد مارتين قرار دارد و در سال 
اگزوبيونيکز  مهندسان  همراه  شد  طراحی  نظامی  توسعه  مقاصد  برای   2009
دست به كار جستجو و یافتن مسير جدیدی شدند. آنها فهيمدند كه از فروش 
وسایل و ابزارهای انرژی محورشان مبلغی اضافی برایشان باقی می ماند كه می 
توانند روی پروژه حركت دادن پاهای مصرف كنندگان خرجش كنند و از همان 

موقع بود كه ناتوانان حركتی به مشتریان اصلی كمپانی تبدیل شدند.« 
چند كمپانی دیگر در نقاط مختلف جهان نيز پوشش های خارجی ای برای كم 
توانان توليد كرده اند. اما هجوم گسترده اگزو بيوتيکز به بازار سال 2012، می 
تواند به آن جایگاه فروش برتری ببخشد. 10 كلينيک توانيابی برتر آمریکا 
پيشاپيش قرارداد خرید نخستين بسته های توليدی خود را امضا كرده اند.

یکی از نخستين مجموعه از این ابزارها تحویل بيمارستان مونت سينای در 
تی.راگنارسون« مدیرعامل  نيویورک خواهد شد: جایی كه » كریستيان 
بيماران  درمان  مشغول  كه  است  سال   40 یابی،  توان  درمانی  بخش 
نخاعی است اولویت های بيماران او هيچ گاه تغيير نکرده اند. به گفته 
خودش »نخستين چيزی كه بيماران می خواهند بدانند این است 
كه دوباره چه زمانی راه می روند و هميشه من به عنوان پزشک 

معالجشان، طرف سوالشان هستم.
در  را  ابداعات  و  اختراعات  جدیدترین  اخبار  این  تمام  در  او 
اختيار بيمارانش قرار داده است: از جامه های سنگين پرشده 
از هوا گرفته تا ابزارهایی كه به شکل الکتریکی ماهيچه ها را 
تحریک می كنند، اما ثابت شده كه كاربرد این تمهيدات 

برای بيماران سخت است.
با برداشتن چند  تنها  بيمارانم  اومی گوید: »هميشه   

گام خسته می شوند.«
به نظر» رانگارسون« این وسيله می تواند در جایی كه 
دیگران شکست خوردند، موفق ظاهر شود؛ چرا كه 
این ابزار قدرتی، كارهای زیادی برای انجام حركات 
كند در بيماران انجام می دهد. او می گوید: »من 
واقعا خوشبين هستم كه این ابزار جواب بدهد. 
به نظرم بيمارانم خواهند توانست بلند شوند 
و چند قدمی بردارند و با نفر جلویی رودرو 

شوند!«
ترجمه: شيوا مقانلو         
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ت. آنتوني رابينز
س

سخير ناپذير ا
ساني، واقعٌا ت

.روح ان

توليد اعضـای يدكی بــــدن؛
 ساخت كبد و كـره چشـــــم 
با سلول هـــای بنيـــــادی 

می  ژاپنی  دانشمندان  مهر،  خبرگزاری  گزارش  به 
گویند كبد اوليه انسانی و همچنين مراحل مقدماتی 
كره چشم انسان را در آزمایشگاه با استفاده از سلول 

های بنيادی ساخته اند.
این پيشرفت علمی می  این پژوهشگران  به گفته   
تواند آغازی برای توليد اعضای یدكی بدن انسان در 

آینده باشد.
به  محققان  از  گروهی  یوكوهاما،  شهر  دانشگاه  در 
سرپرستی »تامانوری ناكه به« استاد زیست شناس 
سلول های بنيادی فقط با استفاده از سه نوع سلول، 
مراحل  در  انسانی  كبد كوچک  به رشد یک  موفق 

اوليه شدند.
 محققان این پروژه می گویند نتایج این مطالعات 
پس از یک سال تحقيق و انجام صدها آزمایش به 
دست آمده است. نتایج این تحقيقات درنشریه نيچر 

منتشر شده است. 
موسوم  انسان  پوستی  های  نخست سلول  تيم  این 
ظروف  روی  بر  را  القایی  بنيادی  های  سلول  به 
قرار  خاص  شيميایی  حمام  یک  در  ای  ویژه  رشد 
به سلول های  ها  این سلول  روز،  از 9  دادند. پس 
هپاتوسيت یا همان سلول های كبدی تبدیل شدند. 
در این مرحله محققان، سلول های به دست آمده 
از بند ناف دارای توانایی تبدیل شدن به رگ های 
خونی و همچنين سلول های به دست آمده از مغز 
استخوان كه می توانند به استخوان، مفصل یا چربی 

متمایز شوند را به ظرف اضافه كردند. 
سازمان  خود  به  خود  كه  هایی  سلول  بعد  روز  دو 
اندازه  با  بعدی  سه  كبدی  جوانه  یک  بودند،  یافته 
كبد  عملکردهای  كه  دادند  شکل  متر  ميلی  پنج 

ابتدایی را دارد. 
زمانی كه محققان این جوانه كبدی را به بدن موش 
وارد كردند مشاهده كردند رگ های خونی این عضو 
موفقی  طور  به  و  كند  می  كار  درستی  به  كوچک 
مانند كبد واقعی انسان، برخی داروها را سوخت و 
موش  كبد  كه  است  حالی  در  این  كنند.  می  ساز 
معموال قادر به سوخت و ساز چنين موادی نيست. 

این  تر  پيشرفته  بسيار  نسخه  افزود: »  به«  »تا كه 
كبد می تواند در نهایت برای جایگزینی بلند مدت 
این عضو در بدن انسان و همچنين به عنوان گرافت 
كوتاه مدت برای بيمارانی كه كبدشان دچار آسيب 
دیدگی شده است استفاده شود. درحالی كه  گروه 
از سلول های  با استفاده  از محققان ژاپنی  دیگری 

بنيادی به پيشرفت علمی دیگری دست یافتند.« 
مركز  در  همکارانش  و  ساسای«  كی  »یوشی 
معتقدند  كوبه  در شهر   RIKEN زیستی  تحقيقات 
با سلول های بنيادی القایی انسان موسوم به سلول 
اصلی  توليد جزء  به  های زمينه ساز شبکيه موفق 

چشم انسان یا همان كره چشم شده اند. 
آنها در این طرح در یک ظرف مخصوص سلول ها 
به خود  به طور خود  قرار دادند كه  ای  به گونه  را 

برآمده شده و حالت حباب مانندی موسوم به كيسه 
چشمی به خود گرفتند. این سلول ها بر روی خود 
به گونه ای چين می خورند كه یک كيسه نيم ميلی 
متری شکل دهند. سلول های شبکيه بر روی این 

كيسه كه همان كره چشم است قرار می گيرند. 
نکته جالب اینجاست كه این فرایند بدون هيچگونه 
دخالت خارجی محققان به درستی روی می دهد. 

سلول  تحقيقات  مركز  مدیر  اسميت«  »اوستين 
در   « گوید:  می  كمبریج  دانشگاه  در  بنيادی  های 
حقيقت دانشمندان كامال نمی دانستند چگونه كره 
چشم ایجاد می شود تا اینکه ساسای و تيمش در 
مشاهده  را  روند  این  خود  آزمایشگاهی  مطالعات 
در  بينایی  احيای  اميد بخش  پيشرفت  این  كردند. 
انسان هایی است كه دید خود را از دست داده اند. 
ماسایو تاكاهاشی چشم پزشک تيم ساسای در حال 
كره  از  شده  توليد  شبکيه  صفحات  انتقال  حاضر، 
چشم آزمایشگاهی به چشم موش های نابينا را آغاز 
كرده است. آنها اميدوارند بتوانند دید این موش ها 
تا  را  آزمایش  همين  دارد  قصد  وی  كنند.  احيا  را 

پایان سال جاری بر روی ميمون ها انجام دهد.«
ساالنه  نشست  در  تحقيقات  این  دوی  هر  نتایج 
یوكوهاما  در  بنيادی  های  سلول  تحقيقات  انجمن 

ارائه شده است.

مهندسی پزشکی و علــم روز 
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سيم تا بدي ديدن. ابوالعال
شتر بتر

.بايد از بدي کردن بي

مهندســی پزشکـــیو علـــم روز 

»دین بوركين« دانشيار داروشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه نوادا، مشغول 
كار روی روش جدیدی برای درمان ضعف عضالنی است. مقاله وی و همکارانش 
در ساینس ترنس ليشنال مدسن چاپ شد كه در آن قابليت نوعی پروتئين در 

درمان ضعف عضالنی دوشن بررسی شده است.
»بوركين« می گوید: » این یک مقاله مهم است كه در آن اثر این پروتئين 
)ام جی 53( را به عنوان گزینه درمانی به اختصار بيان كرده ایم و تعداد رو به 
رشد درمان های پروتئينی جدید برای ضعف های عضالنی كه در آزمایشگاه 

ما ارائه شد را شرح داده ایم.«
در مقاله »نوارچسب مولکولی برای عضله بيمار« وضعيت فعلی پيشرفت های 
درمانی در زمينه پژوهشی ضعف عضالنی بررسی شده است. این روش های 
درمانی گام های مهمی به حساب می آیند و اميد بزرگی در درمان ضعف 

عضالنی ایجاد می كند.
رهيافت های درمان ضعف عضالنی دوشن عبارت است از: درمان با جایگزینی 

ژن و ترميم ژن و انتقال سلول ميوبالست.
در پژوهشی كه محققان روی پروتئين انجام دادند دریافتند كه موش های 
فاقد پروتئين ام.جی.53، ضعف عضالنی پيش رونده ایجاد شد و پس از ورزش 
یا آسيب، عضالت به صورت ناقص ترميم شدند؛ همچنين پی بردند كه این 
را  غشا  سریع  ترميم  طبيعی،  عضله  به  آسيب  از  جلوگيری  برای  پروتئين 

تسهيل می كند. 
بر اساس این پژوهش، احتماال این روش همراه با دیگر پروتئين درمانی ها 
مانند درمان با المينين ـ 111، برای دوشن و دیگر انواع ضعف های عضالنی 

نيز قابل استفاده باشد.
پژوهش روی المينين ـ111 كه پروتئينی است كه به صورت طبيعی وجود 
دارد، نشان داد كه جریان خون موش ها به سرعت این پروتئين را جذب می 
كند و از آسيب عضله جلوگيری می كند؛ این یافته مهمی برای دوشن كه 

متداول ترین نوع ضعف عضالنی است، محسوب می شود.

خوزستان  استان  بنيان  دانش  های  شركت  از  یکی  پژوهشگران 
موفق به طراحی و ساخت چوب زیر بغل هوشمند مجهز به سيلندر 

هيدروليکی شدند. 
»بهروز شهرخی« مدیر عامل شركت سازنده این محصول و مجری 
ایران  دانشجویان  خبرگزاری  فناوری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  طرح 
)ایسنا( اظهار كرد:» این چوب زیر بغل هوشمند مجهز به یک سيلندر 
هيدروليکياست كه یکی از اجزای یک مدار هيدروليکی است. در این 
مدار روغن تحت فشار به سيلندر وارد شده و یک حركت خطی را در 

پيستون چوب زیر بغل سبب می شود.«
وی با بيان اینکه چوب زیر بغل هوشمند از یک تغذیه كننده شارژی 
بهره می برد تصریح كرد:» این چوب زیر بغل هوشمند قادر است به 

فرد معلول كمک كند كه از جای خود بلند شده و بایستد.«
ارتفاع چوب زیر بغل  افزایش  و  قابليت تنظيم  به  اشاره  با  شهرخی 
هوشمند گفت:» این عصا از تركيبات آلومينيوم ساخته شده تا ضمن 
سبک بودن از مقاومت خوبی نيز برخوردار باشد. این عصا در راستای 
توانبخشی حرفه   ای معلوالن طراحی و ساخته شده است و توانسته با 
فناوری های جدید به كار رفته به عنوان ابزاری كمکی برای معلوالن 

معرفی شود.« 
فاقد هرگونه  بغل هوشمند  این عصا و چوب زیر  اینکه  بيان  با  وی 
مشابه داخلی و خارجی است خاطرنشان كرد:» با این عصا معلوالن 
برای نشستن و برخاستن نيازی به كمک سایرین نداشته و به راحتی 
می توانند از این  عصا استفاده كنند كه اتفاقا كم حجم تر از عصاهای 

معمولی هم هست.«
شهرخی تصریح كرد:» این دستگاه در داخل كشور ثبت اختراع شده 
این  به دنبال ثبت اختراع  بازار در كشورهای منطقه  یافتن  برای  و 

طرح در خارج كشور هستيم.«

بازبينی پژوهشگران از روش های
 درمان ضعــف عضــــالنی

عصای هوشمند با قابليـت كمک 
به برخاستن معـلوالن ساخته شد

ترجمه: سميه جعفری
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س

ساد ا
شم مايه ف

شو که خ
شگين م
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ريموند ری كرزويل 
مخترع دستگاه متن خوان

»ریموند ری كرزویل« یک نویسنده، مخترع و آینده نگر آمریکایی است. عالوه بر این 
با گفتار، فناوری تشخيص  در زمينه فناوری تشخيص كاراكتر چشمی، تركيب متن 

گفتار، و لوازم برقی صفحه كليد فعال است.
 وی نویسنده چندین كتاب در مورد سالمت، هوش مصنوعی، شگفتی فناوری و آینده 
نگری است و به دليل تالش هایش برای پيش بينی آینده درباره پيشرفت فناوری و 
عالقه اش به مفهوم شگفتی فناوری و  نمونه هایی از فناوری های افزایش عمر، همواره 
از »كرزویل« به عنوان كسی كه هواخواه آینده نگری و جنبش های بشردوستانه است، 
را پيشگام در عرصه دخالت  اندیشمندان »ری كرزویل«  و  یاد می شود. دانشمندان 

انسان و رایانه می دانند.
 وی مخترع اسکنر مسطح، متن خوان »كرزویل« و  نرم افزار شناسایی كاراكتر چشمی 
-اولين نرم افزار تشخيص گفتار با حروف بزرگ – و تحليل گر موسيقی »كرزویل« 

است  كه به تازگی وارد بازار شده است.
»ری كرزویل« پيشگام در فناوری های الگوشناسی، جامعه ما را با اختراعاتی آشنا كرده 
است كه كيفيت زندگی افراد دارای معلوليت را بهبود می بخشد، وی توانسته با ادغام

»ری كرزويل« برای اختراع متن خوان، از مرد نابينايی الهام گرفت كه در هواپيما كنارش نشسته بود 
و به او گفت كه نياز به چيزی دارد كه بتواند هر نوع متنی را برايش بخواند.«

ت
معلوالن و اختراعا

برای  را  اولين وسيله متن خوان  با هنر،  فناوری  این 
جایزه  برنده   2001 سال  در  و  كند  اختراع  نابينایان 

500 هزار دالری شود.
ابزار تشخيص كاراكتر چشمی  اوایل دهه 1970،  در 

فقط با یک نوع تایپ كار می كرد. 
»ری كرزویل« برای اختراع متن خوان، از مرد نابينایی 
الهام گرفت كه در هواپيما كنارش نشسته بود و به او 
گفت كه نياز به چيزی دارد كه بتواند هر نوع متنی 
را برایش بخواند. وی برای اختراعش، اسکنر مسطح و 
یک برنامه تشخيص كاراكترچشمی متن به گفتار را 

توسعه داد تا تشخيص كاراكتر را بهبود بخشد.
سایر اختراعات »ری كرزویل« كه جزو اولين اختراعات 
هستند عبارت است از اولين ادغام كننده موسيقی كه 
اصوات ابزار اركستری را دوباره ایجاد می كند و اولين 

سيستم تشخيص گفتار بود كه وارد بازار شد.
نيویورک  در  »كویينز«  اهل  بومی  كرزویل«  »ری 
آمریکا، از سن پنج سالگی تبدیل به یک مخترع شد. 
هنگامی كه 15 سال داشت، رایانه اش را برای ساختن 

ملودی های اصلی برنامه ریزی كرد.
در سال 1974، محصوالت رایانه ای »كرزویل« را بنا 
ویژه  كاراكتر چشمی  تشخيص  فناوری  اولين  و  كرد 
»هر فونتی« را خلق كرد كه موجب می شد رایانه هر 
متن تایپ یا چاپ شده را بدون توجه به نوع تایپ و 
كيفيت پرینت بخواند. وی با استفاده از این فناوری در 
سال 1976، متن خوان را توسعه داد كه اولين وسيله 
با صدای  را  تایپ و چاپ شده  ای بود كه متن های 

بلند می خواند.
با  تفریح  ادغام  در  »كرزویل«  اصلی  پروژه  اولين 
ابزار  اولين  بود.  اش  موسيقی  های  سيستم  فناوری، 
یک  پيچيده  اصوات  محاسبه  برای  موسيقی  برقی 
پيانوی بزرگ و سایر ابزار موسيقی بود كه از ابداعات 

او محسوب می شود.
»ری كرزویل« در سال 1995 شروع به فعاليت های 
تحقيق و توسعه در زمينه فناوری كرد  وفناوری های 
الگوشناسی، هوش مصنوعی و حيطه های مربوطه را 

از طریق چندین شركت، توليد و وارد بازار كرد. 
است.  رایانه  علوم  و  ادبيات  رشته  تحصيل  فارغ  وی 
افتخاری در رشته های  همچنين دارای 11 دكترای 
است؛  تهذیبی  ادبی  آثار  و  مهندسی، موسيقی  علوم، 
فناوری  مدال  جمله  از  شماری  بی  جوایز  همچنين، 
سفيد  كاخ  از  برتررا   كارآفرین  جایزه  و  كشوری 
دریافت كرده است. وی درباره آینده هوش مصنوعی 
و محاسباتی پيش بينی كرده و نویسنده عصر دستگاه 

های هوشمند و عصر دستگاه های الهام بخش است.
در  نظامی  علوم  مشاوره  هيات  عضو  كرزویل«  »ری 
همایش فناوری نانو تایيد كرده است كه این فناوری 
مشکالت جهانی نظير فقر، بيماری و تغييرات آب  و 

هوایی را تا حدی حل خواهد كرد. 
یک  وقوع  از  خبر  فناوری،  این  است   معتقد  وی 
از  ها  رسانه  در  كه  این  با  دهد.  می  بزرگ  یخيندان 
در  اما  دهند،  می  خبر  نانو  فناوری  بالقوه  خطرات 
حقيقت، وی اصرار دارد كه نباید این پيشرفت متوقف 
اش  بالقوه  خطرات  از  بيشتر  بسيار  آن  فواید  و  شود 
است و توصيه دارد كه با قوانين درست باید پيشرفت 

با امنيت و به سرعت صورت گيرد.

ـِدی   ترجمه: معصومه آم
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ساخت دستگاه كمک راهنمای نابينايان
 با قابليت تشخيـــص اسکناس در كشور 

ت
معلوالن و اختراعا

راهنمای  »ابراهيم خوانين زاده« طراح دستگاه كمک 
نابينایان در گفت وگو با خبرنگار ایسنا گفت: »كمک 
اسکناس  تشخيص  قابليت  با  نابينایان  راهنمای 
می تواند پول های رایج را برای نابينایان تشخيص دهد 
و مقدار پول را برای آنها به صورت گویا اعالم كند؛ با 
این دستگاه فرد نابينا هميشه از مقدار پول همراه خود 

مطلع خواهد بود.«
با  كار  از  اعم  روزمره  كارهای  انجام  برای  نابينایان 
الکترونيکی  وسایل  كنترل  و  خودپرداز  دستگاه های 
مشکالت زیادی دارند كه در این دستگاه سعی شده 
همچنين  و  رفته  بين  از  مشکالت  این  تمامی  است 
كاربر نابينا و معلول به راحتی بتواند با دستگاه ارتباط 

برقرار كرده و چگونگی كار با آن را سریع فرا گيرد.
دست  انگشتان  بندهای  ماتریس  از  دستگاه  این  در 
استفاده شده كه در تمامی انسان ها یکسان است.این 
انگشت  بر  شده  تعبيه  سنسور  از  استفاده  با  دستگاه 
انگشتان  بندهای  به  برخورد آن  به  توجه  با  و  شست 

دست یک فرمان را برای نابينا انجام می دهد.
وسایل  تمامی  كنترل  می توان  سيستم  این  با 
دست  انگشتان  بندهای  با  راحتی  به  را  الکترونيکی 
انجام داد و به صورت شنيداری از وضعيت دستگاه ها 

مطلع شد.
در زمان روشن شدن، این سيستم شروع به جستجو 
می كند و دستگاه هایی را كه قادر به كنترل آن هاست، 
پيدا كرده و به نابينا و معلول اطالع می دهد كه می تواند 
این  ساخت  كند.برای  كنترل  را  دستگاه هایی  چه 
سيستم روش های مختلفی تست شد كه مطمئن ترین 
فرد  كه  بود  از دستکشی  استفاده  روش  ارزان ترین  و 
نابينا یا معلول با استفاده از آن بتواند تمامی كارهای 

خود را به راحتی انجام دهد.
قطار یک  زمانی مطرح شد كه در  اختراع  این  ایده   
فرد نابينا را دیدم كه برای تفکيک پول ها از یکدیگر با 
ابتکار خود، اسکناس هزار تومانی را به شکل مربع و 

دوهزارتومانی را به شکل مثلث تا زده بود.
با دقيق شدن بر روی اسکناس ها در ابتدا متوجه سایز 
متفاوت بر اساس ارزش ریالی آن ها شدم، در ادامه با 
توجه به این كه رنگ پول ها نيز با هم متفاوت است، 
ویژگی  دو  این  اساس  بر  را  خود  نظر  مورد  دستگاه 
طراحی كردم، مدار طراحی شده در مورد اسکناس های 
نو و تا نخورده خوب كار می كرد.این در حالی بود كه 
دارد، چون  وكار  پول سر  نوع  همه  با  نابينا  فرد  یک 
پول ها هم مچاله می شوند و هم بعد از مدتی رنگ آنها 

بنا به دالیل متفاوت دستخوش تغيير می شود.
اسالمی  آزاد  دانشگاه  الکترونيک  دانشجوی مهندسی 
هشت  با  مدار  یک  مرحله  این  »در  افزود:  یزد  واحد 
سنسور طراحی شد كه از هشت نقطه رنگ اسکناس ها 
را مورد بررسی قرار داده و مبلغ آن ها را به طور دقيق 
تشخيص می داد، اما زمانی كه یک قسمت از اسکناس 
توسط هر عاملی تغيير رنگ داده باشد، مدار مورد نظر 

از دقت كافی برخودار نخواهد بود.«
رفع  بعد  مرحله  »در  كرد:  خاطرنشان  خوانين زاده 
اسکناس های  مورد  در  پول  سایز  به  مربوط  مشکل 
جعبه ای  مورد  این  در  بود؛  نظر  مد  شده  پاره  یا  مچاله 
از هر سمت اسکناس  آن،  اساس  بر  كه  طراحی شد 

كه وارد این جعبه می شد، توسط سنسور مورد نظر گوشه های پول بررسی می شد؛ به 
این ترتيب مدار طراحی شده بسياری از اسکناس ها را بدون خطا تشخيص می داد.«

خوانين زاده اضافه كرد: »در این مرحله نيز برای تشخيص پول های چسب خورده باید 
راه حلی ارائه می شد، برای رفع این مشکل نيز از دوربينی استفاده شد، به این ترتيب 
تصویر مشاهده شده توسط دوربين با مبلغ اسکناس هایی كه قبال برای سيستم تعریف 
شده بود، مقایسه و مقدار پول مشخص می شد و به سيستم صدا دستور پخش مقدار 

پول داده می شد.«
وی با بيان این كه ساخت این دستگاه دو سال به طول انجاميده است گفت:»به دليل 
انجام آزمایش های مکرر بر روی دستگاه تا زمان رسيدن به نتيجه مطلوب، ساخت این 

دستگاه در حدود 800 هزار تومان هزینه در بر داشت.«
خوانين زاده تصریح كرد: »به دليل نبود حامی مالی نتوانسته ام این دستگاه را به بازار 

عرضه كنم.«
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سکال 
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شناختن خدا و محب
ف عظيمي بين 

شکا
.چه 

صندلی چرخدار وسيله ای ضروری برای برخی  از افراد است و قابليت 
فراهم می كند. نيستند  به حركت  قادر  برای كسانی كه   را  تحرک 

استفاده از این وسيله برای برخی از مردم مانند كسانی كه دوره نقاهت 
بعد از عمل جراحی یا آسيب دیدگی را سپری می كنند، موقتی است. 
آنها به یک چيز ساده نياز دارند كه فقط آنها راجابجا كند تا زمانی كه 

زخم التيام یابد.
اما برای افرادی كه در درازمدت، نياز به صندلی چرخدار دارند، یک 
مدل ساده كافی نيست. انواع مختلفی از صندلی چرخدار وجود دارد 
و دانستن این مطلب كه كدام یک برای یک بيمار یا معلول مناسب 

است،  بسيارحياتی است.

صندلی  از  استفاده  سابقه  اولين 
برمی  ميالدی   6 قرن  به  چرخدار 
در  سنگ  تخته  یک  روی  بر  گردد. 
چين، تصویری از یک فرد بر روی یک 
حک  چرخدار  صندلی  مانند  دستگاه 
استفاده  از  شده است. سوابق دیگری 
قرن   اوایل  در  اروپا  در  وسيله  این  از 

15 ميالدی وجود دارد.
صندلی های چرخدار اوليه برای افراد 
آنها  زیرا  شد.  می  ساخته  ثروتمند 
تنها كسانی بودند كه می توانستند از 
های  خانه  و  برآیند  آن  هزینه  عهده 
ویلچر  برای حركت  كافی  فضای  آنها 
خيابان  هيچ  زمان،  آن  در  داشت. 
آسفالت شده ای وجود نداشت و خانه 
اتاق  دو  یا  یک  متوسط،  طور  به  ها 
برای  كافی  فضای  و  داشتند  كوچک 

حركت ویلچر وجود نداشت.
چرخدار  صندلی  تا  گذشت  ها  قرن 
از  هایی  مدل  كرد.  پيشرفت  كم  كم 
فرد  كه  شد  ساخته  چرخدار  صندلی 
كمک  بدون  تنهایی  به  توانست  می 
دیگران آن را حركت دهد.  به طوری 
كه ما می دانيم اولين صندلی چرخدار 
در سال 1655 توسط یک ساعت ساز 

22 ساله معلول ساخته شد.
سال  در  موتوری  چرخدار  صندلی 
 1933 سال  در  و  شد  توليد   1916
ساخته  تاشو  چرخدار  صندلی  اولين 
كه  است  زمانی    1970 سال  شد. 

كه  چيزی  مشابه  چرخدار  صندلی 
امروز می شناسيم از جنس آلومينيم 
با وزن كمتر و قابل تنظيم ساخته شد.

كسانی  برای  برقی  چرخدار  صندلی 
كه قادر به استفاده از صندلی چرخدار 
معمولی نيستند  مناسب است. ویلچر 
دارد  ای  وجود  الکتریکی ساده  های 
كه به سالمندان برای رفتن از جایی به 
جای دیگر كمک می كند، مدل های 
پيچيده تر برای كسانی  كه  مشکالت 
است.   مناسب  دارند  زیادی  حركتی  
روی  بر  اصلی  تمركز  كه  حالی  در 
قابليت  تحرک صندلی چرخدار است، 
باید به راحتی فرد نيز توجه شود، زیرا 
یک شخص ساعت های  بسياری روی 
این وسيله می نشيند، بنابراین هدف 
این است كه این وسایل را برای فرد 
دليل  همين  به  بسازیم،  بخش  لذت 
این  برای  را  دوام  و  راحتی  بيشترین 

صندلی در نظر می گيرند.
صندلی  ساخت  در  پيشرفت  با 
نيز  افراد  و سرگرمی  تفریح  چرخدار، 
ورزشی  ویلچر  و  شد  گرفته  نظر  در 
و  سبک  العاده  فوق  كه  شد  ساخته 

سریع است.
صندلی های چرخدار راه درازی را طی 
اند، پيشرفت های زیادی كرده  كرده 
اند و این پيشرفت ها هنوز ادامه دارد 
تا زندگی راحت تری را برای معلوالن 

و سالمندان فراهم كنند.

دستگاه تحرک زمينی یک پروژه مشترک 
بين المللی برای طراحی و ساخت دستگاه 
تحرک برای افراد معلول است كه مشکل 
راه رفتن در داخل و خارج از خانه را دارند.

المللی  بين  مركز  توسط  پروژه  این 
دانشگاه  جامعه  بر  مبتنی  توانبخشی 
كينگستون انتاریو در كانادا و مؤسسه ملی 

طراحی احمدآباد هند آغاز شد.

دستگاه تحرک زمينی روشی مناسب 
برای حركت فرد معلول در داخل و 
این  كه  آنجا  از  است.  خانه  نزدیک 
صندلی نزدیک به زمين و ارتفاع آن 

كم است به فرد كمک  می كند تا:
به جای  از جایی  1-به طور مستقل 

دیگر حركت كند.
زمين سطح  در  فعاليت  2-انجام 

 )مانند، غذا خوردن با خانواده، جارو كشيدن،  انجام تکاليف 
مدرسه، مراقبت از بچه ها، پخت و پز، شستن ظرف ها(

3-حمل كاال )مانند، حمل یک سطل آب یا بچه ها(.
افرادی كه در راه رفتن مشکل دارند؛ افرادی كه پاهایشان 
صدمه دیده )مانند فلج اطفال، قطع عضو، آسيب های طناب 
كوتاه  یا  و  مدت  طوالنی  مشکالت  به  مبتال  افراد  نخاعی( 
این  از  توانند  می  سالمندان  و  بزرگساالن  كودكان،  مدت؛ 

وسيله استفاده كنند.
این وسيله در مکان هایی كه فعاليت روی زمين  و یا نزدیک 
به آن انجام می شود؛ نواحی شهری یا روستایی؛ در خانه، 

مدرسه، یا در محل كار استفاده می شود.
فرد باید برای استفاده ازاین دستگاه بتواند بنشيند و از هر 
دو دست یا بازوهایش استفاده كند و باید نکات زیر را یاد 

بگيرد:
1- قفل  و یا باز كردن قفل ترمز )روشن كردن دكمه(

2- نشستن روی آن 
3- حركت به جلو، توقف و یا كاهش سرعت، حركت به عقب

4- چرخش و تغيير جهت
این دستگاه طراحی ساده ای دارد كه به راحتی می توان آن 

را متناسب با هر فردی تغيير داد.

پيشينه صندلـی چرخدار 

دستگاه تحرك زمينی

فناوری هایـــی نه چنـدان دور
ترجمه: سيده فرزانه گلستانی
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.وقتی در ديگران خوبی بجوييد بهترين ها را خودتان خواهيد ياف

این وسيله ی ارتباطی، متحرک و سرشار از عکس واقعا حرف می زند!
شامل برچسب های متحرک، معنادار و ساده است كه حرف می زنند. فقط یک 
برچسب را بردارید و آن را روی دگمه قرار دهيد و دگمه را فشار دهيد تا پيام 
ضبط شده، حرف بزند. هر برچسب با یک كلمه یا عبارت برنامه ریزی شده كه 
شامل حروف مهم است و در صورت نياز می توان روی برچسب های خالی، پيام 

هایی را ضبط نمود.
اوليه، فعاليت  ابزار مفيدی برای آموزش كالسی، نفوذ  این وسيله بزرگ است؛ 

های درمانی گروهی، فردی یا جمعی است.
نام گلن دابز برای پسرش لوگان فراهم  تالکر« را فردی آمریکایی به  »پراكس 
كرد كه مبتال به اختالالت اوتيسم بود. لوگان با استفاده از كارت های مصور و 
متحرک، كاربر خوب فناوری ساده بود، اما پدرش به همراه دوستانش سيستمی 
از  به سرعت آموخت كه  لوگان  بود.  برای وی طراحی كردند كه »صدادار«  را 
با  و  دهد  سفارش  را  خود  غذاهای  و  كند  درخواست  دلخواهش  بازی  اسباب 

مادرش تلفنی حرف بزند.
تاكنون، »پراكس تالکر« در آمریکا، انگليس و سایر كشورهای اروپایی شناخته 
با  معمولی  گفتار  بدون  كه  سایرین  و  درمانگرها  معلمان،  والدین،  است.  شده 
كودكان و بزرگساالن كار می كنند، فواید بسياری را در این وسيله مشاهده كرده 
اند. می توان از آن برای فعاليت های فردی و گروهی یا افزایش سيستم های 

ارتباط جمعی یا فردی استفاده كرد. 
از ویژگی های این وسيله می توان به سختی و مقاوم بودنش در برابر آب و ضربه 
اشاره كرد. دارای پنج دگمه در كنار هم، و برچسب های رمزگزاری شده برای 
قرار  روی یک دگمه  انتخابی  برچسب  وقتی  است.  رادیویی  فركانس  شناسایی 
گيرد و فشرده شود، پيام ضبط شده حرف خواهد زد. صدا، بسيار با كيفيت، بلند 
و رسا است و به هر زبان و صدایی حرف می زند. مجموعه ای از 80 برچسب 
با واژگان )حروف و عبارات( از قبل برنامه ریزی شده به زبان انگليسی در این 
وسيله وجود دارد. دگمه ی »حرف بزن« كه به رنگ سبز است، تمام پيام ها را 
از چپ به راست می خواند. برچسب ها قابليت این را دارند كه پيامی را دوباره 
رویشان ضبط كرد، یا پاک كرد. باتری و ميزان صدای وسيله نيز قابل تنظيم 

است.
دارای یک ميکروفون داخلی است. از چهار باتری استفاده می كند. با استفاده از 

یو.اس.بی می توان اطالعات را از شبکه اینترنتی تبادل یا دانلود كرد.
این وسيله می تواند بيش از ده هزار كلمه را در خود جای دهد.

نصب »پراكس تالکر« بسيار ساده است. صفحه های پارچه ای، برچسب های 
زیادی را در خود نگه می دارند. می توان روی برچسب ها هر چيزی همچون 
كلمه، عبارت، جمله یا صداها را به هر زبانی ضبط كرد. برچسب ها این امکان 
را دارند كه با تصاویر، عالیم، كلمات یا عالیم اشيا مشخص شوند. می توان از 

مجموعه واژگان از قبل برنامه ریزی شده با آمادگی اندک بهره برد.
•نظريه های خالقانه

تا شركتت  استفاده كنيد   » ... برای شروع یک جمله مانند »كجا  از دگمه ها 
كنندگان بتوانند سوال را كامل نمایند، گزینه ها را می توان روی صفحه پارچه 

ای قرار داد. باید شکلک مناسب را انتخاب كرد. 
انتخاب كردن به این شکل است كه با یا بدون یک آغاز كننده جمله، مجموعه 
ای از شکلک های مرتبط با انتخاب سریع، بازی خالقانه، یا آواز خواندن ارایه 
می شود. برای نمونه، شركت كنندگان انتخاب هایشان را می كنند، انتخاب شعر 

بعدی یا حيوان كه در »مک دونالد پير در مزرعه« داشت.
نظر دادن به این شکل است كه برچسب مرتبط با یک پرسش مانند »نظر شما 
برچسب  شامل  موجود  های  پاسخ  شود.  می  چيده  ایکس چيست؟«  مورد  در 
هایی مانند »من این را دوست دارم«، »من آن را دوست ندارم«، »این ترسناک 

است« و ... خواهد بود.
درخواست كردن شامل چيدن گزینه های مرتبط با یک فعاليت یا آواز خواندن 

است.

دانشمندان برای كاهش نوسان 
وسيله در هر سطحی از تعدیل 
كننده های هيدروليک استفاده 
می كنند. گروهی از مهندسان 
سازنده خودرو از همين فناوری 
در بریس سبک وزن زانو بهره 
زیردریایی  در  قبال  كه  بردند 
شده  آزمایش  آمریکایی  های 
از  خالی  نکته  این  ذكر  است. 
ها  زیردریایی  كه  نيست  لطف 
همواره زمانی صدمه می بينند 
به شدت  های سریع  قایق  كه 
با آنها برخورد كنند. از این رو 
زانوی فرد باید انرژی ای برابر 
با پرش از دیوار دو و نيم متری 
كند.  ثانيه جذب  دو  هر  در  را 
زانو  این شوک گير، خميدگی 
و قرارگيری مجدد پا را قبل از 
كند.  می  كنترل  بعدی  ضربه 
همچنين این وسيله برای ثابت 
نگه داشتن زانوها پس از عمل 

به كار می روند.
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برای اطالعات بيشتر با
 شماره تلفن  3339212 - 0281 

تماس حاصل فرمائيد .

ماهنامه

ماهنامه پيک توانا 
نمايندگی فـعال 
در شهــرستـــان ها 
مي پذيرد

پيک توانا
 آگهی می پذيرد


