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قا ر
ســازمان بهداشــت جهانی در ســال ۱۹۸۱ معلولیــت را نوعی اختــالل در رابطه ی 
بیــن فــرد و محیــط تعریــف کــرده اســت. درواقــع رونــد مخــدوش شــدن ارتبــاط 

بیــن فــرد و محیــط اســت کــه نــگاه مــردم را بــه افــراد هــم تغییــر می دهــد. 
معلولیــت پدیــده ای اســت کــه تمامــی جوامــع صــرف نظــر از جوامــع توســعه 
ــازمان  ــای س ــاس آماره ــر اس ــه ب ــود دارد. چنان ک ــعه وج ــال توس ــه و در ح یافت
ــت تشــکیل  ــراد دارای معلولی ــع را اف ــدود ده درصــد جوام ــی، ح بهداشــت جهان

می دهنــد.
ــرودی را در خصــوص  ــراز و ف ــر ف ــی و پ ــف ســیری بــس طوالن جوامــع مختل
ــال های  ــا س ــف ت ــع مختل ــد. جوام ــی کرده ان ــت ط ــراد دارای معلولی ــرش اف پذی
متمــادی بــه حــذف افــراد دارای معلولیــت در جامعــه خــود فکــر می کردنــد وبــه 
آنهــا بــه عنــوان موجوداتــی ناتــوان و اضافــی می نگریســتند. هــر قــدر جوامــع از 
شــکل بــدوی، بســته و توســعه نیافتــه بــه ســوی جامعــه مــدرن و توســعه یافتــه 
حرکــت کرده انــد، نــگاه جامعــه بــه افــراد دارای معلولیــت نیــز دســتخوش تغییــر 

وتحــول گردیــده اســت. 
ــا  ــراه ب ــنتی هم ــت س ــت، حمای ــراد دارای معلولی ــا اف ــه ب ــه دوِم مواج مرحل
ــه نگــرش و باورهــای ســنتی کاهــش  ــی ک ــه میزان ــا ب ــان اســت. ام ترحــم، از آن
یافتــه و نیزتغییــر جامعــه بــه ســمت فردگرایــی و نــگاه برابــر بــه کلیــه شــهروندان 
ــع از  ــهروندان، جوام ــانی ش ــت انس ــاس کرام ــر اس ــذاری ب ــور ارزش گ و همین ط
ــه ســمت  ــه گرفتــه  و ب ــراد دارای معلولیــت فاصل ــه اف ــز ب برخوردهــای ترحــم آمی

ــه حرکــت کــرده اســت.  ــا جامع ــان ب ادغــام و یکــی شــدن آن
حــال اگــر بخواهیــم بــه یــک مطالعــه اجمالــی درنگــرش عمــوم جامعــه بــه 
ــا افــراد دارای  توانیابــان بپردازیــم، شــاید اولیــن نکتــه قابــل تامــل در برخــورد ب
ــز  ــار ترحــم آمی ــن باشــد کــه شــاهد نوعــی ســرگردانی بیــن دو رفت معلولیــت ای
افراطــی و نیــز عــدم پذیــرش و بی توجهــی بــه حقــوق فــردی افــراد دارای معلولیــت 
خواهیــم بــود، کــه هــر دو ایــن مــوارد جــز برخوردهــای آزار دهنــده بــرای افــراد 

ــت اســت. دارای معلولی
 الزم بــه ذکــر اســت کــه تبعیــض علیــه افــراد دارای معلولیــت تــا دهــه ۱۹۶۰ 
بدلیــل نگــرش منفــی نســبت بــه انــان و عــدم اگاهــی از مواجهه درســت و انســانی 
بــا آنهــا، دراغلــب کشــورها وجــود داشــته امــا از آن بــه بعــد در کشــورهای توســعه 
یافتــه بــه دلیــل ظهــور نهضت هــای حقــوق بشــری، ازایــن جمعیــت ده درصــدی 
بــه مــرور رفــع تبعیــض شــده اســت و جوامــع بــا تکیــه بــر توانمندی هــای افــراد 
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دارای معلولیــت بــه برنامه ریزی هــای آموزشــی و حمایتــی همــت نمــوده اســت.
ــراد دارای  ــرای حضــور اف ــه ب ــن اســت ک ــتار ای ــن نوش ــی ای ــا ســوال اصل ام
معلولیــت در جامعــه چــه بایــد کــرد؟ یــا ســوال اصلی تــر و زیــر بنایی تــر می توانــد 
ایــن باشــد کــه بــرای تغییرنگــرش جامعــه نســبت بــه افــراد دارای معلولیــت چــه 

ــرد؟ ــوان ک می ت
شــاید جــواب ایــن ســوال مهــم را بتــوان از نظریــه « خــود آیینــه ســان چارلــز 
هورتــون کولــی» جامعه شــناس امریکایــی گرفــت. او در ایــن نظریــه جامعــه 
شناســی و نیــز روانشناســی اجتماعــی می گویــد: خــود و جامعــه دو پدیــده همــزاد 
ــه  ــده اســت ک ــن عقی ــر ای ــدی ارگانیــک می باشــند. او ب ــه دارای پیون هســتند ک
تصــور هــر فــرد از خــودش بــر اســاس بازتــاب افــکار دیگــران دربــاره خــود اوســت.
بــه زعــم هورتــون کولــی هرگــز نمی تــوان از خودهــای جــدا حــرف زد، بلکــه 
ــود را  ــران خ ــگاه دیگ ــد و از ن ــگاه می کنن ــود ن ــه خ ــران ب ــگاه دیگ ــان ها از ن انس
ارزیابــی می کننــد ونیــزاز منظــر دیگــران بــه خــود، بــه عنــوان موجــودی بــا ارزش و 
یــا موجــودی بــی ارزش می نگرنــد. در واقــع بازخوردهایــی کــه مــا از مــردم در بــاره 
خودمــان مــی گیریــم، آن بازخوردهــا بــه مــا می گویــد و می قبوالنــد کــه چگونــه 

انســانی هســتیم؟
الزم بــه ذکــر اســت کــه چارلــز هورتــون کولــی دارای معلولیــت فیزیکــی بــود 
ــا  ــی اش را ب ــی و نوجوان ــال های کودک ــرد. او س ــج می ب ــز رن ــان نی ــت زب و از لکن
کمرویــی و گوشــه نشــینی ســپری کــرد ولــی بعــد ازدرخشــش او دررشــته جامعــه 

شناســی یــک زندگــی همــراه بــا آرامــش و شــادی را تجربــه کــرد.
حــال بــر اســاس نظریــه «خــود آیینه ســان کولــی» کــه در واقــع شــاید بیــش 
از هــر چیــز از تجربــه شــخصی او نشــات گرفتــه باشــد، افــراد از نــگاه تــک تــک 
آحــاد جامعــه بــه خــود می نگرنــد و و تعامــل فــرد بــا جامعــه منجــر بــه شــکل گیری 
شــخصیت فــرد می شــود. اگــر جامعــه بــه افــراد دارای معلولیــت بــا نــگاه برابــر و 
براســاس حقــوق و کرامــت انســانی نــگاه کنــد، آنــان نیــز بــه جــای متمرکــز شــدن 
ــه  ــد و ب ــگاه می کنن ــد آن ن ــود و رش ــای خ ــه توانایی ه ــود، ب ــای خ ــر ناتوانی ه ب
خــود بــه عنــوان انســان های مفیــد و توانمنــد خواهنــد نگریســت و از ســوی دیگــر 
ــت  ــای موفقی ــردن پله ه ــی ک ــود و ط ــه خ ــا ب ــس آن ه ــه نف ــاد ب ــا اعتم ــگاه ب ن
افــراد دارای معلولیــت باعــث اصــالح نگــرش عمــوم مــردم بــه جامعــه افــراد دارای 
معلولیــت می شــود و ازطریــق تعامــل و اصــالح نــگاه فــرد و جامعــه، نگــرش کلیــه 
آحــاد یــک اجتمــاع، دســتخوش اصــالح و تغییــر و تحــول می شــود، کــه چنیــن 

اصــالح و تحولــی جوامــع را بــه ســمت زیســتی انســانی هدایــت می کنــد. 

سرمقاله



لطفا کمی از خودتان بگویید؟
 در سـال ۱۳۵۰ درشـهر تهـران به دنیا 
آمـدم. از همـان ابتـدای تولـد بـا مشـکل 
نروماسـکوالر روبـه رو بـودم کـه بـا تاثیر در 
قـدرت عضالنی باعث مشـکالت حرکتی در 
مـن می شـد. از کودکـی تحت مشـاوره ها و 
درمان های پزشـکی بسـیاری قـرار گرفتم و 
خانـواده  پیگیری هـای فراوانی بـرای درمان 
مـن انجـام دادنـد کـه جوابـی نگرفتنـد و 
علـت ایـن بیمـاری معلـوم نشـد. در سـن 
هفـت سـالگی بـه همـراه خانـواده از ایران 
اقامـت  کانـادا  ونکـور  در  و  شـده  خـارج 
گزیدیـم. در آنجـا چندیـن عمـل جراحـی 
روی مـن انجـام گرفـت کـه مهم تریـن آنها 
سـتون  در  آهنـی  میلـه  یـک  دادن  قـرار 

فقراتـم در ۱۷ سـالگی بـود. 
در همان سـال به دانشـگاه اسـتنفورد 
وارد شـده و لیسانسـم را در رشـته روابـط 
بین الملـل از ایـن دانشـگاه دریافـت کردم. 
از  مدیریـت  رشـته  در  را  لیسـانس  فـوق 

اخـذ  از  بعـد  و  گرفتـم  هـاروارد  دانشـگاه 
بورسـیه از دانشـگاه اکسـفورد بـرای دوره 

دکتـری، بـه انگلسـتان رفتـم. 
در  مـن،  بـودن  ایرانـی  بـه  توجـه  بـا 
دانشـگاه اکسـفورد بـرای دکتـرا رشـته ای 
کـه انتخـاب کـردم در زمینـه ایـران بـود. 
ایـن پیشـنهاد باعـث شـد کـه پـس از ۱۸ 
سـال بـرای اولیـن بـار بـه ایـران برگـردم. 

در آن زمـان بـه جـز پدربـزرگ و مادربزرگ 
پـدری ام کسـی را در ایـران نداشـتم. ولـی 
وقتـی در سـال ۱۳۷۶ بـه ایـران برگشـتم، 
عاشـق ایران شـدم و به فکر ماندگار شـدن 
در کشـورم افتـادم. البتـه ایـن عشـق مثل 
خوبی هایـی  کنـار  در  عاشـقانه  رابطـه  هـر 
کـه داشـت، مشـکالت زیـادی را هـم بـه 

همـراه داشـت.
به هر حال من وابسـته به ایران شـدم. 
البتـه مدتـی بعـد به انگلسـتان برگشـتم و 
بـا یکـی از همکالسـی های دوره دکتری در 
اکسـفورد، یک شـرکت تکنولوژی در زمینه 
کردیـم.  راه انـدازی   commerce اینترنـت 
شـرکت مـا در مسـابقه ای کـه توسـط یکی 
از شـرکت های سـرمایه گذاری در انگلیـس 
برگـزار می شـد شـرکت کـرد و برنـده یـک 
واسـطه  بـه  شـد.  سـرمایه گذاری  جایـزه 
همیـن جایزه توانسـتیم فعالیت شـرکتمان 
را توسـعه دهیـم. ایـن اتفاق انگیزه ای شـد 
کـه مـن تحصیـل در دوره دکتـری را رهـا 

روزبـه پیـروز متولـد سـال ۱۳۵۰ اسـت. او کـه بـا 
مشـکل نروماسـکوالر چشـم بـه ایـن جهـان گشـود 
هیچ وقـت اجـازه نـداده کـه ایـن محدودیت جسـمانی 
اثری در پیشـرفتش داشته باشـد. او دانش آموخته رشـته 
دانشـگاه های  از  مدیریـت  رشـته  و  بین الملـل  روابـط 
اسـتنفورد و هـاروارد اسـت. پیـروز عضو هیئـت مدیره 
شـرکت های معتبـری اسـت کـه به دسـت توانـای خود 

نموده اسـت. تاسـیس 

منافع تک تک ما به منافع کل جامعه گره خورده است
روزبه پیروز، ریس هیات شرکت فیروزه؛

افرادی که معلولیت دارند 
باید در متن جامعه باشند و نباید

 به هیچ وجه در حاشیه قرار بگیرند و 
این از مسایلی است که باید 

در ایران رویش کار شود  
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کـرده و وارد بـازار کار شـوم. در آن زمـان 
بحـث تجـارت الکترونیـک در اروپـا هم به 

تازگـی مطـرح شـده بود.
و  آلمـان  انگلیـس،  در  مـا  شـرکت 
شـروع  را  خوبـی  فعالیت هـای  فرانسـه 
کـرد. بعد از گسـترش فعالیت شـرکت، آن 
را بـه شـرکت مخابـرات ایتالیـا فروختیـم 
شـد  ایـن  شـد.  عایدمـان  خوبـی  پـول  و 
کـه در همـان سـن جوانـی بـه امکانـات 
مالـی خوبـی دسترسـی پیـدا کنیـم و بـه 
فکـر تاسـیس یـک شـرکت سـرمایه گذاری 
راه   را  شـرکت  ایـن  افتادیـم.  لنـدن  در 
ایـران  بـه  کـه  عالقـه ای  بـا  انداختیـم. 
کاری  داشـتم  دوسـت  کرده بـودم،  پیـدا 
بـرای کشـورم هـم انجـام دهـم. پـس بـه 
یکـی از بانک هـای معتبرسـوییس مراجعـه 
کـردم و گفتـم بـه دنبـال راه انـدازی یـک 
ایـران  بـرای  سـرمایه گذاری  صنـدوق 
شـنیدم  منفـی  جـواب  ابتـدا  در  هسـتم. 
ولـی دلسـرد نشـدم و در تمـاس بـا یکـی 
از مدیـران رده بـاالی ایـن بانـک کـه یـک 
ایرانـی سوییسـی بـود، قانعـش کـردم کـه 
ایـران بـازار خوبـی دارد و حیـف اسـت که 
آن  در  خارجـی  سـرمایه گذاری  صنـدوق 
وجـود نداشته باشـد. پیشـنهاد کـردم یک 
صنـدوق سـرمایه گذاری در ایران راه اندازی 
فعالیـت  آن  در  خودمـان  هـم  کـه  کنیـم 
سـرمایه گذاران  بتوانیـم  هـم  و  کنیـم 
خارجـی را جذب بـازار ایران کنیـم. نهایتا 
صنـدوق  خـود  سوییسـی  بانک هـای  بـا 
سـرمایه گذاری فیروزه را تاسـیس نمودیم.

احمدی نـژاد  آقـای  انتخـاب  از  پـس   
بانـک  ایـن  بـا  مـا  فعالیـت  و  همـکاری 
سوییسـی قطـع شـد. ولی چون بـه کار در 
ایـران عالقه منـد بـودم، دفتـری در ایـران 
تاسـیس کـردم و بـا اسـتخدام تعـدادی از 

افـراد کار را ادامـه دادم. 
 بـه  تدریـج توانسـتیم بـه بزرگ تریـن 
تبدیـل  ایـران  در  خارجـی  سـرمایه گذار 
شـده و وارد بـورس تهران شـویم. تا امروز 
خارجـی  سـرمایه گذاری  درصـد  هشـتاد 
تحـت  مالـی،  گـذاری  سـرمایه  حـوزه  در 
مدیریـت مـا اسـت. اگـر چـه ایـن میـزان 
نسـبت بـه کشـورهای مشـابه مثـل ترکیه 
بسـیارکم اسـت، ولـی بـا توجه به شـرایط 

ایـران، قابـل قبـول اسـت.
در  را  خـود  فعالیـت  ترتیـب  هـر  بـه 
ایران گسـترش دادیـم و در یک کارگزاری، 
شـرکت فیـروزه آسـیا را مشـترکًا بـا بیمـه 
قبـل  سـال  شـش  راه انداختیـم.  آسـیا 
صنعتـی  توسـعه  سـرمایه گذاری  شـرکت 
ایـران را کـه یـک شـرکت بورسـی بـود و 

توسـط آقای دکتـر نعمـت زاده رئیس ایدرو 
را  شـده بود  راه انـدازی  قبـل  سـال ها  در 
دراختیـار گرفتیـم. این شـرکت بیشـترین 
تعـداد سـهامدار(حدود دویسـت و پنجـاه 
هـزار نفـر) را در بیـن شـرکت های دیگـر 
آن  در  هـم  عدالـت  سـهام  دارد.  ایرانـی 
نقـش دارد. مـا توانسـتیم شـرکت توسـعه 
صنعتـی ایـران کـه شـرکتی دولتی بـود را 
دگرگـون کنیـم. ایـن شـرکت نمونـه ای از 
اسـت.  ایـران  در  موفـق  خصوصی سـازی 
از  بعـد  ایـران  صنعتـی  توسـعه  شـرکت 
سـال های  بهتریـن  مدیریتـی،  تغییـرات 
سـود دهـی را داشـت و منابـع مالیـش ۵ 

شـد. برابر 

 آیـا تحریم هـا روی کار ایـن شـرکت تاثیـر 
داشت؟

مسـلما اثر داشـت. تحریم هـا خصوصًا 
بـر فعالیت هـای خارجـی مـا بسـیار تاثیـر 
می توانسـتیم  نـه  بطوری کـه  گذاشـت. 
پـول در بیاوریـم و نـه پولـی را جابـه جـا 
کنیـم. بـه همیـن دلیل تمرکزمـان را روی 

گذاشـتیم. داخلـی   فعالیت هـای 
سـرمایه گذاری  شـرکت  واتـو،  از  پـس 
توسـعه صنعتـی، مـن یکـی از موسسـین 
واکنـون  بـودم  خاورمیانـه  بانـک 
در  هسـتم.  آن  مدیـره  هیئـت  عضـو 
هـم  ایـران  الکترونیـک  تجـارت  صنعـت 
از  یکـی  خـودم  و  کردیـم  سـرمایه گذاری 
بنیان گـذاران شـرکت سـراوا که سـهامدار 
عمـده دیجـی کاال، کافه بـازار، علـی بابا و 
الوپیـک و همچنیـن شـیپور اسـت، بودم. 
شـرکت هایی که نیازمندی هـای آن الین را 

می دهنـد.  پوشـش 
بـه  مشـغول  ایـران  در  کـه  وقتـی  از 
کـه  مختلفـی  جاهـای  در  و  هسـتم  کار 
ایـن  بـه  بـوده ام،  مدیـره  هیـات  عضـو 
نتیجـه رسـیده ام کـه یکـی از بزرگ تریـن 
در  مدیریـت  ضعـف  کشـور  مشـکالت 
زمینـه اقتصـاد اسـت. ایران کشـوری پر از 
مهنـدس و بـدون مدیر اسـت. مهندسـین 
اطالعـات فنـی دارنـد ولـی بنگاهـداری و 
سـازمان داری را نمی تواننـد انجـام دهند. 
بـرای پـر کـردن ایـن خـالء دوره ای را بـه  
نـام مدرسـه تجـارت ایرانیـان راه انـدازی 
از  مدیریـت  اسـاتید  بهتریـن  از  و  کردیـم 
سراسـر دنیـا دعـوت کردیـم کـه دوره های 
مدیریتـی؛ ام دی سـی را در ایـران برگـزار 
ادامـه  همچنـان  کالس هـا  ایـن  کننـد. 

دارنـد. 

 همانطـور کـه می دانیـد، ده الـی پانـزده 
معلولیـت  دارای  مـا  جمعیـت  از  درصـد 
هسـتند. این در حالیسـت که متاسـفانه 
بـه دالیـل مختلـف، جامعـه با ایـن افراد 
دارای  افـراد  و  نمی کنـد  برقـرار  ارتبـاط 
معلولیـت نیـز با جامعـه ارتباطـی ندارند. 
شـما بـه عنـوان الگویـی موفـق از فردی 
کـه دارای مشـکالت جسـمی و حرکتـی 
پیشـرفت  بسـیار  توانسـتید  و  هسـتید 
کنیـد، بگوییـد چگونـه در جامعـه ای که 
و  پذیرفته شـدید  شـدید،  بـزرگ  آن  در 
توانسـتید مانند سایرین پیشـرفت کنید و 
بـه بهترین موقعیت ها دسـت پیـدا کنید. 
ایـن جامعه پذیـری در مـورد شـما چگونه 

گرفت؟ شـکل 
اتفاقـا این موضوع یکـی از دغدغه های 
اصلـی و یکـی از اهـداف مـن در همـکاری 
با موسسـه رعد اسـت. مـن در زندگی این 
نعمـت را داشـتم کـه علی رغـم معلولیتـم 
هیچـگاه منـزوی نبـودم. مـن در مدرسـه 
دانشـگاه  بـه  خوانـدم،  درس  معمولـی 
بـا  معمولـی  خوابگاه هـای  در  و  رفتـم 
در  کـردم.  زندگـی  دانشـجویان  سـایر 
دانشـگاه هایی کـه در آنهـا تحصیـل کـردم 
افـراد  بـرای  خاصـی  امکانـات  همیشـه 
دارای معلولیـت فراهـم بـود. مثـال دریکی 
ون،  دسـتگاه  چندیـن  دانشـگاه ها  از 
مخصـوص رفـت و آمـد معلـوالن بـود. اگر 
شـبی می خواسـتم به رسـتوران بروم زنگ 
رسـتوران  بـه  را  مـن  می آمدنـد  مـی زدم، 
می بردنـد و بـر می گرداندنـد. در خوابـگاه 
خوبـی  امکانـات  هـم  سـکونت  محـل  و 
بـرای افرادی کـه معلولیت داشـتند فراهم 
بـود. مثـًال اگـر فـردی معلولیت داشـت و 
شـرایط بـرای او مناسـب و دسـترس پذیر 

تنوع انسان ها 
جزیی از زیبایی جامعه است. اینکه 

آدم های متفاوت بتوانند زندگی 
مسالمت آمیزی را در کنار هم تجربه 

کنند از یکدیگر بهره ببرند و از هم یاد 
بگیرند 
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نبـود، بـه خاطـر او محـل کالس را جابـه 
می کردنـد. جـا 

بایـد  دارنـد  معلولیـت  کـه  افـرادی 
در متـن جامعـه باشـند و بـه هیـچ وجـه 
از  ایـن  و  بگیرنـد  قـرار  حاشـیه  در  نبایـد 
مسـایلی اسـت کـه بایـد در ایـران رویـش 
رعـد  در  کـه  برنامه ایـی  اتفاقـا  شـود.  کار 
دارم در همیـن مـورد اسـت. ایـن کـه در 
حـوزه فعالیـت خـودم شـرایط کارآموزی و 
اشـتغال را بـرای ایـن افـراد ایجـاد کنـم. 
بـا مدیـر بانـک خاورمیانه صحبـت کرده ام 
و آنهـا هـم پذیرفته انـد کـه یـک سـری از 
افـراد دارای معلولیـت را بـرای کارآموزی و 
اشـتغال بگیرنـد. حتـی به بانک پاسـارگاد 
هـم چنیـن پیشـنهادی داده ام. ایـن توجه 
بایـد یـک برنامـه ملـی شـود و در سـطح 

ملـی رویـش کار شـود.
مـن بـه جداسـازی بیـن افـراد دارای 
جامعـه  در  تندرسـت  افـراد  و  معلولیـت 
اعتقـاد نـدارم. بایـد ایـن برنامـه از دوران 
در  آن  از  قبـل  حتـی  و  تحصیـل  اولیـه 
مهدهـای کـودک صـورت گیـرد. بچه های 
دارای  افـراد  حضـور  بـه  بایـد  تندرسـت 
معلولیـت و آنهـا هـم بایـد به حضـور افراد 
غیـر معلـول عـادت کننـد و از یکدیگـر یاد 
بگیرنـد. تنـوع انسـان ها جزیـی از زیبایـی 
جامعه اسـت کـه آدم های متفـاوت بتوانند 
از یکدیگـر بهـره ببرنـد، از هـم یـاد بگیرند 
و زندگـی مسـالمت آمیزی را در کنـار هـم 

تجربـه کننـد.

 بـه نظـر شـما نقـش خـود کسـانی کـه 
معلولیـت دارند در وارد شـدن به جامعه و 

چیست؟ سـدها  شکسـتن 
نقـش خـود فـرد یـک نقـش کلیـدی 
تـو  از  کـه  جملـه  ایـن  بـه  مـن  اسـت. 

حرکـت، از خـدا برکت واقعـا اعتقاد دارم. 
اینکـه فـرد از خـودش شـروع کنـد، پیش 
نیـاز همـه چیـز اسـت. مـن همیشـه بـه 
دوسـتانی کـه می خواهنـد کسـب و کاری 
خودتـان  اول  می گویـم  بیندازنـد،  راه 
حرکتـی را شـروع کنید، شـاید به مقصدی 
کـه در تصور داشـته اید نرسـید ولـی حتما 
راه هـای جدیـدی برایتـان بـاز می شـود. 

ولـی تا وقتـی خودتان قدمـی برندارید 
و منتظـر باشـید تـا اتفاقـی برایتـان بیفتد 
چنیـن اتفاقـی هرگـز نخواهـد افتـاد. هـر 
کسـی قـادر اسـت تـا حـدودی واقعیت ها 
را خـودش بـرای خودش شـکل بدهد. من 
جـدا از تجربـه خـودم، توانیابـان زیادی را 
دیـده ام کـه وقتـی در جامعه حضـور دارند 
مـردم بـه دیـدن آنهـا عـادت می کننـد و 
همیـن حضـور در جامعه باعث دیده شـدن 
کـه  اسـت  مهـم  می شـود.  نیازهایشـان 

بـه توانیابـان اعتمـاد بنفـس بدهیـم کـه 
بداننـد می تواننـد حرکتـی را شـروع کنند 
و جلـو برونـد و بداننـد وقتـی اراده وجـود 

داشـته باشـد حتمـا موفـق خواهند شـد.
شـعری از گوتـه اسـت کـه مضمونـش 
ایـن اسـت کـه وقتـی شـما یک خواسـتی 
کل  می کنیـد  شـروع  را  حرکتـی  و  داریـد 
هـدف  بـا  همسـو  هسـتی  جهـان  انـرژی 
شـما  بـرای  راه  و  می کنـد  تغییـر  شـما 
بـاز می شـود. بنابرایـن اعتمـاد بـه نفـس 
و تقویـت اراده در توانیابـان خیلـی مهـم 

اسـت و بایـد تقویـت شـود.

سـازمان ها  دیگـر  بـه  شـما  توصیـه   
مسـئولیت  خصـوص  در  شـرکت ها  و 

چیسـت؟ اجتماعـی 
 کشـور به شـدت دولتـی اسـت. دولت 
شـاید نیـت خوبـی هـم داشته باشـد ولـی 
در عمـل بـا مشـکالت زیادی روبه روسـت. 
تغییـر  می توانـد  ایـران  بـرای  کـه  چیـزی 
بخـش  شـدن  قـوی  باشـد،  آفریـن 
اینکـه  و  اسـت  مسـئولیت پذیر  خصوصـی 
منافـع  بـه  مـا  تـک  تـک  منافـع  بدانیـم 
کل جامعـه گـره خورده اسـت. چیـزی کـه 
درآن از لحـاظ فرهنگـی به شـدت ضعـف 
داریـم. بایـد بدانیـم همینطـور کـه مثـًال 
بـه  ترافیـک  و  رانندگـی  در  قانون منـدی 
منافـع کل جامعـه گره خورده اسـت، عدم 
تبعیـض و ایجـاد شـرایط بـرای بهره مندی 
همـه آحـاد جامعـه از امکانـات هـم، بـه 
شـرکت های   . اسـت  جامعـه  همـه  نفـع 
کـه  باشـند  داشـته  توقـع  نمی تواننـد  مـا 
بـدون اینکـه جامعـه بهتـر شـود، منفعت 
آنهـا تامیـن شـود. بنابرایـن بایـد بخـش 

کنیـم. تقویـت  را  خصوصـی 

در مدتی که در ایران مشغول کار 
هستم و در جاهای مختلف عضو 

هیات مدیره بوده ام و به این نتیجه 
رسیدم که واقعا یکی از بزرگ ترین 
مشکالت کشور ضعف مدیریت در 

زمینه اقتصادی است. ایران کشوری 
پر از مهندس و بدون مدیر است
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سـلیم غفـوری مستند سـاز اسـت و تعـداد 
مختلـف  شـبکه های  بـرای  مسـتند  زیـادی 
شـبکه  مدیریـت   ۹۵ سـال  از  او  ساخته اسـت. 
برعهـده  را  جمهوری اسـالمی  سـیمای  مسـتند 
گرفتـه و امـکان نمایـش مسـتندهای قابل قبولی 
را در ایـن شـبکه فراهـم نموده اسـت. با ایشـان 
در مـورد نقـش مسـتند در فرهنگ سـازی و تغییر 
نگـرش عمومـی در خصوص افـراد دارای معلولیت 
کـه جمعیت زیادی را تشـکیل می دهند پرسـیدیم 

می خوانیـد. کـه 

اثرات کار فرهنگی در تغییر نگرش جامعه
در گفت وگو با مدیر شبکه مستند سیمای جمهوری ایران بررسی شد؛

مسـتند  شـبکه  برنامه هـای  در  آیـا 
طـرح  درخصـوص  خاصـی  جهت گیـری 
کـه  معلولیـت  دارای  افـراد  مسـایل 
کشـور  اقلیتـی  جمعیـت  بزرگ تریـن 
فیلم هـای  آیـا  و  دارد  وجـود  هسـتند، 
مسـتندی درخصـوص ایـن حـوزه در ایـن 

درآمده اسـت؟  نمایـش  بـه  شـبکه 
یـک  مـا  کشـور  در  معلـوالن  جامعـه 
جمعیـت ده تـا پانـزده درصـدی را تشـکیل 
می دهنـد کـه طبعـا حضـور موثـر آنهـا در 
جامعـه می توانـد پتانسـیل کاری خوبی برای 
جامعـه فراهم کننـد. مهم تریـن مانع حضور 
اجتماعـی توانایابـان در جامعـه، نـوع نـگاه 
افـراد بـه آنها اسـت یعنـی این که اگر کسـی 
دارای نقصانـی در ناحیـه دسـت، پا، چشـم 
یـا گـوش باشـد، جامعـه ایـن فـرد را فاقـد 
کارآیـی می دانـد! اگر مـا بتوانیم خـالف این 
را نشـان بدهیـم، قطعـا نگاه جامعـه اصالح 

شـد. خواهد 
در همیـن چارچـوب در شـبکه مسـتند 
برنامه هـای مختلفـی داشـته ایم. جنـس کار 
مسـتند، چـون واقعیـت را بـرای مخاطـب 
ملمـوس می کند قطعـا می توانـد تاثیرگذارتر 
می دهیـم  نشـان  را  توانیابانـی  مـا  باشـد. 

کـه بـا وجـود این کـه دو دسـت نـدارد، قلم 
و  می کشـد  نقاشـی  می گیـرد،  دنـدان  بـه 
اسـت،  الزم  اسـتانداردهای  دارای  چـون 
بـه  مختلـف  گالری هـای  در  نقاشـی هایش 
نمایـش درمی آیـد. نشـان دادن توانایی هـای 
نگـرش  تغییـر  می توانـد  حتمـا  افـراد  ایـن 
ایجـاد کنـد. یا نشـان دادن مسـتندی ازیک 
فـرد دارای معلولیـت توانمند کـه کارخانه ای 

واحـد  یـک  مدیریـت  و  کـرده  تاسـیس  را 
تولیـدی را به دسـت گرفتـه، در تغییر نگرش 

جامعـه نسـبت بـه معلـوالن موثـر اسـت.
کـه  هسـتند  مسـتندهایی  از  این هـا 
و  تولیـد  معلولیـت،  دارای  افـراد  مـورد  در 
یـک  هـم  االن  همیـن  شده اسـت.  پخـش 
تحـت  داریـم  آنتـن  روی  برنامـه  مجموعـه 
عنـوان «شـهری بـرای همـه» که مشـخصا 
موضـوع آن معلولیـت اسـت. مسـتندهایی 
هـم در مـورد مبتالیان به سـندروم داون که 
بـه نوعـی معلول ذهنی محسـوب می شـوند 

شده اسـت. داده  نمایـش  و  سـاخته 
در مـورد معلـوالن جسـمی و حرکتـی 
مسـتندهای زیـادی تولیـد شده اسـت. آنهـا 
مهندسـی،  درعرصـه  مدیریـت،  عرصـه  در 
درعرصـه هنـر، در عرصـه صنایـع دسـتی و 
در عرصه هـای دیگـر بسـیار موفـق بوده اند. 
راجـع بـه همـه اینهـا مسـتندهای مختلفی 
تولیـد شـده  کـه البتـه کافـی نیسـت ونباید 
انتظـار داشـت کـه با سـاخت چند مسـتند 
و برنامـه نـگاه جامعـه به سـرعت تغییرکنـد. 
ولـی می توانیـم امیدوار باشـیم که اسـتمرار 
چنیـن تالش هایـی به تدریـج نـگاه مـردم را 

دهد. تغییـر 

 مهم ترین مانع حضور اجتماعی 
توانیابان در جامعه، نوع نگاه افراد به 
آنها است یعنی اینکه اگر کسی دارای 
نقصانی در ناحیه دست، پا، چشم یا 
گوش باشد، جامعه این فرد را فاقد 
کارآیی می داند! اگر ما بتوانیم خالف 

این را نشان بدهیم، قطعا نگاه جامعه 
اصالح خواهد شد
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 تغییـر نگـرش نیـاز بـه اسـتمرار دارد. 
البتـه بـه نظرمـن همیـن االن هـم نسـبت 
بـه سـال های قبـل نـگاه جامعـه نسـبت به 
معلولیـت تغییر کرده اسـت. در حـال حاضر 
شـاهد اشـتغال افـرادی کـه بـه هـر دلیـل 
دچـار نقـص عضوهسـتند در کارخانجـات، 
دولتـی  ادارات  یـا  خصوصـی  شـرکت های 
هسـتیم کـه اتفـاق بسـیار مبارکی اسـت.

 شـما به عنوان شـبکه مسـتند سـیما از 
ارتباط بـا نهادهایی که در حـوزه معلولیت 
مشـغول بـه فعالیت هسـتند، اسـتقبال 

می کنیـد؟ 
حتمًا اسـتقبال می کنیـم. طبعا وظیفه 
مـا بـه عنـوان رسـانه نشـان دادن چنیـن 
موفقیت هایـی از افـراد ناشـناخته به جامعه 
اسـت. تعـدادی از این افراد را ممکن اسـت 
بشناسـیم و تعداد بیشـتری را نمی شناسیم 
کسـانی  بیشـتر  ارتبـاط  نیازمنـد  ایـن  و 
کـه متولـی کار بـا توانیابـان هسـتند مثـل 
سـازمان بهزیسـتی یـا سـازمان های مـردم 

نهـاد فعـال، بـا رسـانه ها هسـت.
درجریـان معرفـی چنیـن فعالیت هایی، 
یـک پیـام امیـد به جامعـه منتقل می شـود 
و رسـانه ها از انتقـال پیام هایـی کـه جامعـه 
اسـتقبال  می کننـد  سـرزنده  و  شـاداب  را 

می کننـد. 

نمایـش  موضوعـش  مسـتند  شـبکه 
نـوع  در  کـه  اسـت  مسـتند  فیلم هـای 
ولـی  هسـتند.  تاثیرگـذار  بسـیار  خـود 
داسـتانی  درفیلم هـای  می شـد،  کاش 
تولیـد شـده در شـبکه های دیگـر افرادی 
کـه معلولیـت دارنـد و مثـًال روی ویلچـر 
نشسـته اند، در گوشـه ای از داسـتان نـه 
بـه عنـوان نقش محوری داسـتان نشـان 
داده شـوند کـه حضـور چنین افـرادی در 

یـک زندگـی عـادی شـود.
ولـی  اسـت  خـوب  خیلـی  کار  ایـن 
همـان طـور کـه گفتیـد صرفـا بـه حیطـه 

حـوزه  نمی گـردد.  بـر  مسـتند  شـبکه 
فعالیـت شـبکه مسـتند، تخصصـی اسـت 
و نمی توانـد سـریال پخـش کنـد. البتـه در 
بعضـی سـریال ها هم بـه موضـوع معلولیت 
پرداخته شـده و هنرپیشـه توانیاب نیز در آن 
ایفـای نقـش کرده اسـت. ولـی بایـد ارتباط 
بیـن سـازمان هایی کـه درایـن حـوزه تالش 

شـود. بیشـتر  رسـانه ها  بـا  می کننـد 
 بـه هـر حـال وجـود چنیـن فیلم هایی 
عالـم  از  کـه  اسـت  قصه هایـی  نیازمنـد 
واقعـی بـه دور نباشـد. طبعـا اگـر فعـاالن 
رسـانه ها  بـا  را  خـود  ارتبـاط  عرصـه  ایـن 
سـوژه های  و  موضوعـات  و  کننـد  بیشـتر 
تاثیرگـذار را در اختیار نویسـنده، کارگردان، 
فیلمنامه نویـس، محقـق و تهیه کننـده قرار 
دهنـد، آنها هم می تواننـد از این موضوعات 

اسـتفاده کننـد. 
بخشـی از رویکردهای برنامه ماه عسـل 
هـم موضوعـات ایـن چنینـی بـود. شـبکه 
افـق هـم در مقطعـی مجموعـه برنامه هایی 
در حوزه معلوالن داشـت کـه هفتگی پخش 
می شـد. می خواهـم بگویـم کـه مشـابه این 
ولـی  نبـوده  کـم  رسـانه ها  در  برنامه هـا 
اگـر کمبـودی هـم وجـود دارد، شـاید بـه 
دلیـل ارتبـاط اندک میـان دو طـرف ماجرا 

بوده اسـت.

ارتبـاط بیـن فعـاالن حـوزه معلولیـت و 
رسـانه های تصویـری از چـه طریقی ممکن 

اسـت بیشـتر شود؟ 
در شـبکه های صـدا و سـیما گروههای 
همـه  بـه  کـه  دارنـد  وجـود  اجتماعـی 
آسـیب های  مثـل  اجتماعـی  موضوعـات 
اجتماعـی، اعتیاد، طالق، خانـواده و قطعا 
بـه بحـث معلولیـت هـم می پردازنـد. ایـن 
بخش هـا می تواننـد یـک معبر و نقطـه ورود 

بـرای توجـه بـه ایـن موضـوع باشـند.

اگـر مستندسـازی بخواهـد روی موضـوع 
معلولیـت کار کنـد، آیا شـبکه مسـتند از 

او حمایـت مـی کند؟
حتمـا حمایـت می کنـد، کمـا این کـه 
تـا بـه حال هـم حمایت کرده اسـت. شـبکه 
مسـتند تولیداتـی در ایـن زمینـه، به عنوان 
مثـال «شـهری بـرای همـه» داشته اسـت. 
خوبـی  ایـده  یـا  طـرح  هـم  فـردی  اگـر 
داشته باشـد، حتمـا حمایت می کنـد. البته 
طـرح پیشـنهادی بایـد ارائه و مورد بررسـی 
قـرار گیـرد و پـس از انجـام ایـن مراحـل به 

مرحلـه تولید برسـد. 
موضوعاتـی مثـل حـوزه معلولیـت، بـه 
تنهایـی از عهده یک رسـانه، یـک نهاد، یک 
وزارتخانـه و یـا یک سـازمان برنمی آید و یک 
مشـارکت همـه جانبه و یک بسـیج عمومی 
می خواهـد. بخشـی ازآن بـه تغییـر رویکـرد 
مشـارکت  بـه  بخشـی  مـردم،  نگـرش  و 
کمک هـای  بـه  هـم  بخشـی  همگانـی، 
دولتـی و دسـتگاه های مربوطـه برمی گـردد 
کـه اعتبـارات الزم را بـه ایـن امراختصـاص 
دهنـد. همـه اینهـا باید با هم اتفـاق بیفتد. 
رسـانه فقـط در ایـن حـوزه می توانـد اطالع 
رسـانی و فرهنگ سـازی نمایـد.  البتـه مـا 
وظیفـه خـود می دانیـم کـه چنیـن کاری را 
انجـام دهیـم و تالش هـم کرده ایـم ولی باز 
هـم نیاز بـه همفکری و پیشـنهادات موثر از 

طـرف فعـاالن حـوزه معلـوالن داریم.

 مستندهای مختلفی
 در موضوع معلولیت تولید شده  که 

البته کافی نیست و
نباید انتظار داشت که با ساخت

 چند مستند و برنامه نگاه جامعه 
به سرعت تغییرکند
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مپنا و مسئولیت های اجتماعی اش
در گفت وگو با مدیر ارتباطات و بازار گروه مپنا و تیم همراه

لطفـا خودتـان را معرفـی کنیـد و در مورد 
توضیـح  آن  کاری  حـوزه  و  مپنـا  شـرکت 

؟ هید د
مهنـدس بهنام حقیقی: مـن بهنام حقیقی 
مدیـر ارتباطـات و بـازار گـروه مپنا هسـتم. 
گـروه مپنـا مدیریـت پروژه هـای نیروگاهی و 
کسـب و کار در حوزه برق را برعهده دارد. در 
ابتدای تأسـیس، مسـئولیت مپنـا این بود تا 
در کنـار پروژه هـای نیروگاهـی بزرگی که قبال 
صفـر تا صد آنها توسـط شـرکت های خارجی 
به تدریـج  و  بگیـرد  قـرار  می شـد،  انجـام 
سـازنده نیـروگاه شـود. یعنـی مهندسـی و 
انجـام  ایرانی هـا  توسـط  نیـروگاه،  سـاخت 

شود.
در مقطعــی نیــاز کشــور در ایــن حــوزه 
تجمیــع شــد و در اختیــار گــروه مپنــا قــرار 
گرفــت بــا ایــن هــدف کــه دانــش فنــی را 
وارد کنــد و بــه ســازنده تجهیــزات تبدیــل 
شــود. بنابرایــن ســاخت ۳۰ واحــد توربیــن 
ــده،  ــع ش ــرارداد تجمی ــورت ق ــه ص گاز ب
ــت  ــان «مدیری ــه در آن زم ــرکتی ک ــه ش ب
ــام  ــا» ن ــران- مپن ــای نیروگاهــی ای پروژه ه

داشــت واگــذار شــد.
ــا از کارشناســان  ــه شــرکت مپن ــا ک از آنج

حرفــه ای و خوش فکــری تشــکیل شــده 
ــالوه  ــه ع ــود ک ــن ب ــال ای ــه دنب ــود، ب  ب
بــر تجهیــزات اولیــه کــه از خارجی هــا 
دریافــت  بحــث  می شــد،  خریــداری 
ــاخت  ــد و س ــال کن ــم دنب ــنس را ه الیس

تجهیــزات را بومــی کنــد. 
شــرکت های  بــا  منظــور،  همیــن  بــه 
ــن  ــت ای ــرده و توانس ــره ک ــی مذاک مختلف

مپنا یکی از بهترین سازنده های 
نیروگاهی است و قریب به ۴۰ 

هزار مگاوات از ۷۰ هزار مگاوات 
نیروگاههای حرارتی کشور ساخت 

مپناست و تعهد و نگهداری نیروگاه ها 
نیزبر عهده خودش است 

دهه  از  نیروگاهی  پروژه های  ساخت  با  را  فعالیتش  که  است  صنعتی  بزرگ  مجموعه  یک  مپنا  گروه 
هفتاد شمسی در کشور آغاز کرد و حاال در چند حوزه صنعتی دیگر هم به شکل موثر وارد شده  است. 
مدیران مپنا با آشنایی به ضرورت توجه به مسئولیت اجتماعی، در حال مطالعه درباره چگونگی ورود 
موثر به این حوزه هستند. آشنایی با موسسه رعد و بررسی عملکرد این مسن پرسابقه، مدیران مپنا 
را بر آن داشت تا در فکر شناخت بیشتر فعالیت های این مجموعه باشند و اثراتی را که می توانند در 
ایفای مسئولیت اجتماعی خود در این زمینه اعمال منایند بررسی کنند. با مدیران این گروه صنعتی به 

گفت وگو نشستیم که می خوانید.
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ظرفیــت را در حــوزه کســب و کار صنعــت 
بــرق توســعه دهــد تــا جایــی کــه امــروز به 
عنــوان تولیدکننــده تجهیــزات نیروگاهــی 
ــا  ــروه مپن ــود. گ ــناخته می ش ــا ش در دنی
کارخانجــات متعــددی در ایــن حــوزه دارد 
ــل  ــزات مث ــیعی از تجهی ــف وس ــه طی ک
ــرق  ــزات ب ــور،  تجهی ــر، ژنرات ــن، بویل توربی
و کنتــرل، پره هــای داغ و ... را در داخــل 
کشــور تولیــد می کننــد و پتانســیلی در 
ایــن ســطح در داخــل کشــور ایجــاد شــده 

اســت. 
امــروز مپنــا در تأمیــن و ســاخت تجهیزات 
ــر  ــده برت ــج تولیدکنن ــزء پن ــی ج نیروگاه
دنیاســت. کســب و کار در حــوزه بــرق 
بــه عنــوان کســب و کار اصلــی گــروه 
ــه  ــا ب ــا از ســال ۷۲ شــروع شــده و ت مپن
امــروز ادامــه دارد. امــروز مپنــا هــم دارای 
کارخانجــات مختلفــی اســت کــه تجهیزات 
شــرکت های  هــم  و  می کننــد  تولیــد 
مجــری پــروژه مثــل توســعه یــک، توســعه 
دو و توســعه ســه را در ســاختار خود دارد. 
ســازنده های  بهتریــن  از  یکــی  مپنــا 
ــزار  ــه ۳۹ ه ــب ب ــت و قری ــی اس نیروگاه
مــگاوات از حــدود ۶۴ هــزار مــگاوات 
ســاخت  کشــور  حرارتــی  نیروگاه هــای 
ــات  ــن خدم ــر ای ــالوه ب ــا ع ــت. مپن اوس
ــه  ــز ارائ ــا نی ــداری نیروگاه ه ــر و نگه تعمی
ــا  ــروه مپن ــن، گ ــر ای ــاف ب ــد. مض می کن
مالکیــت ده  هــزار مــگاوات نیــروگاه یعنــی 
یــک هفتــم ظرفیــت صنعــت بــرق کشــور 

را در اختیــار دارد. 

نیـروگاه  سـاخت  حـوزه  در  فقـط  مپنـا 
فعالیـت دارد یـا بـا وجود دانـش فنی باال 
در حوزه هـای دیگـر هم ورود کرده  اسـت؟ 
از آنجایــی کــه مپنــا توانســت ایــن مــدل را 
ــه  خوبــی پیاده ســازی کنــد و در توســعه  ب
ــی  ــش فن ــق واردات دان ــوژی از طری تکنول
ــه  ــود، مســئوالن ارشــد کشــور ب موفــق ب
ایــن نتیجــه رســیدند کــه مپنــا می توانــد 
در حوزه هــای دیگــر هــم ورود پیــدا کنــد.

بنابرایــن در زمانــی کــه وزارت راه و ترابــری 
وقــت (راه و شهرســازی فعلــی) و شــرکت 
راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران برنامــه 
توســعه نــاوگان کشــش ریلــی را در پیــش 
گرفــت و نیــاز بــه تأمیــن لکوموتیــو از 
ــئولین  ــد، مس ــف ش ــور تعری ــارج کش خ
خوش فکــر آن زمــان بــه ایــن نتیجــه 
ــه جــای واردات لکوموتیــو  رســیدند کــه ب
ــل  ــی مث ــرکت داخل ــک ش ــارج، از ی از خ
ــرد و  ــنس بگی ــه الیس ــد ک ــا بخواهن مپن

ــد.  ــد کن ــل تولی ــو را در داخ لکوموتی
ــه عرصــه تولیــد  ــا ب ــه ایــن ترتیــب مپن  ب
و ســاخت لکوموتیــو هــم ورود پیــدا کــرد 
و در فاصلــه زمانــی ۱۸ ماهــه کارخانــه را از 
صفــر تــا تولیــد اولیــن محصول تأســیس و 

ــورد در  ــک رک ــن ی ــه ای ــرد ک ــداث ک اح
ــود.  ــوب می ش ــا محس ــور م کش

گــروه مپنــا بــا ورود بــه ایــن حــوزه کســب 
و کار، عــالوه بــر این کــه توانســت دانــش را 
از شــرکت صاحــب تکنولــوژی اخــذ و آ ن  را 
بومــی کنــد، لکوموتیوهــای جدیــدی را هم 

طراحــی کــرده اســت. 
ــی  ــو تونل ــا لکوموتی ــه م ــوان نمون ــه عن ب
تحویــل  کردیــم و  تولیــد  را طراحــی و 
ــو،  ــوع لکوموتی ــن ن ــم. ای ــتری داده ای مش
ــا  ــاری تونل ه ــه در حف ــینی اســت ک ماش
و معــادن مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
نمونــه دیگــر طراحــی و ســاخت لکوموتیــو 
نمونــه  اولیــن  امــروز  اســت.  بــاری 
ــرداری رســیده  ــه بهره ب ــاری ب ــو ب لکوموتی
و در حــال انجــام تســت های عملیاتــی 
اســت. عــالوه بــر ایــن، مــا در ایــن حــوزه، 
پروژه هایــی در حــوزه حمــل و نقــل ریلــی 
درون شــهری نیــز در دســت اجــرا داریــم. 
ــود در  ــای خ ــاس ظرفیت ه ــر اس ــا ب مپن
عرصه هــای دیگــری هــم وارد شــد. یکــی 
از پروژه هــای مهمــی کــه در ایــن زمینــه بــا 
ماهیــت ســاخت و تولیــد اجــرا کرده ایــم، 
ســاخت توربوکمپرســورهای انتقــال گاز 
بــرای نصــب در خطــوط سراســری انتقــال 
گاز کشــور اســت. مــا هم چنیــن در حــوزه 
ــکی  ــاری در خش ــی حف ــت وگاز، توانای نف
و دریــا را بــه دســت آورده و پروژه هــای 
مجموعــه  بــرای  را  مختلفــی  حفــاری 
شــرکت نفــت اجــرا کرده ایــم. در ایــن 
ــا  ــه در مپن ــی ک ــن تحول ــه، مهمتری زمین
صــورت گرفتــه، ورود بــه حــوزه اکتشــاف و 

ــت و گاز اســت.  ــن نف ــد میادی تولی
در  اخیــر،  ســال  ســه  دو  در  مپنــا، 
تــا  شــده  وارد  نیــز  ســالمت  صنعــت 
دســتگاه های  کــردن  وارد  جــای  بــه  

ــد  ــکی، تولی ــرداری پزش ــرفته تصویرب پیش
داخلی ســازی  هــم  را  تجهیــزات  ایــن 
یــک  عنــوان  بــه  مپنــا  گــروه  کنــد. 
ــت  ــار دول ــه در کن ــعه دهنده، همیش توس

و مــردم بــوده  اســت. 
در حقیقــت مپنــا پنــج بخــش اصلــی دارد 
کــه چهــار بخــش آن ماهیــت کســب وکاری 
دارد. بخــش بــرق، بخــش ســرمایه گذاری، 
بخــش حمــل و نقــل ریلــی و بخــش نفــت 
و گاز. در حــوزه کســب وکارهای جدیــد 
هــم گــروه مپنــا بــه شــدت فعــال اســت و 

ــد. ــر می کن ــه آن فک ــی جــدی ب خیل

 گروه مپنا یک شرکت دولتی است؟
خصوصــی  شــرکت  یــک  مپنــا  خیــر، 
و  بــود  دولتــی  اول  از  البتــه  اســت. 
بــود.  نیــرو  وزارت  دســت  آن  ســهام 
ــاد  ــاق افت ــه اتف ــی ک ــد از واگذاری های بع
ســهام  شــرکت توزیــع شــد. امــروز حــدود 
ــهام  ــار س ــهام آن در اختی ــد س ۲۵ درص
عدالــت، حــدود چهــل و هفــت درصــد آن 
ــا،  ــرمایه گذاری صب ــرکت س ــار ش در اختی
ــان  ــار کارکن ــم در اختی ــد ه ــازده درص ی
گــروه مپنــا و ده درصــد آن در اختیــار 
ــن  ــت. بنابرای ــورس اس ــازار ب ــردم در ب م
مپنــا یــک شــرکت ســهامی عــام اســت و 
ــز در  ــهام آن نی ــد از س ــج درص ــدود پن ح
اختیــار ســرمایه گذاری بانــک پاســارگاد 

ــت. اس

شـما به عنـوان یـک شـرکت دوسـتدار 
معلـوالن، در زمینـه مسـئولیت اجتماعی 
خود چـه فعالیتی در دسـت اجـرا دارید؟

مپنــا در کنــار ســایر حوزه هــای کاری ، 
مســئولیت  بــه  نســبت  نمی توانــد 
ــا  ــد. مپن ــه باش ــود بی  توج ــی خ اجتماع
ــعه  ــوی توس ــک الگ ــی از ی ــود را جزی خ
عناصــر  مقابــل  در  و  می دانــد  پایــدار 
ــه  ــاد، جامع ــی اقتص ــدار یعن ــعه پای توس
مســئولیت  احســاس  محیط زیســت  و 
می کنــد. البتــه وقتــی شــرکتی خــود 
را در مقابــل ایــن ســه رکــن مســئول 
ــد  ــروز ده ــاری ب ــد رفت ــد، نمی توان می دان
کــه اقتصــادی نباشــد. بنابرایــن مپنــا بــه 
ــادی، از  ــب و کار اقتص ــک کس ــوان ی عن
یــک طــرف بایــد رفتارهایــی متناســب بــا 
منافــع اقتصــادی داشــته  باشــد و منافــع 
ــی  ــد و از طرف ــن کن ســهامدارانش را تامی
جامعــه  منهــای  را  اقتصــاد  نمی توانــد 

ــد.  ــال کن دنب
ــود  ــددی وج ــایل متع ــا مس ــه م در جامع
ــت.  ــت اس ــا معلولی ــی از آنه ــه یک دارد ک
بــه  خــاص  نــگاه  کنــار  در  بنابرایــن 
ــه محیــط پیرامونــی  معلولیــت، خــود را ب
خــود، بــه جامعــه و بــه محیط زیســت هــم 
مســئول می دانیــم. وقتــی بــه جمیــع ایــن 

مپنا در کنار سایر حوزه های کاری اش 
نمی تواند نسبت به مسئولیت 

اجتماعی بی توجه باشد. مپنا خود 
را جزیی از یک الگوی توسعه پایدار 
می داند و خودش را در مقابل عناصر 
توسعه پایدار یعنی اقتصاد، جامعه و 

محیط زیست مسئول می داند
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ــه در  ــم ک ــم، می بینی ــر می کنی ــوارد فک م
ــه  ــه در جامع ــری ک ــا ارکان دیگ ــل ب تعام
نقــش آفرینــی می کننــد، بایــد نقشــی ایفــا 
کنیــم. طبیعــی اســت کــه اگــر قــرار باشــد 
گــروه مپنــا نقشــی در جامعــه افــراد دارای 
ــد  ــد و نبای ــد، نمی توان ــا کن ــت ایف معلولی
خــودش مجموعــه ای مثــل رعــد بســازد. 
ــن  ــار ای ــواردی در کن ــم در م ــا می توانی م
مرکــز قــرار بگیریــم و در تعامــل بــا آن و بــا 
بهره گیــری از تجربه هــای ایــن مرکــز ایــن 

ــم.  کار را انجــام بدهی
ــر  ــدت فک ــاه م ــی و کوت ــا مقطع ــه م البت
نمی کنیــم. ایــن کــه پنجــاه دســتگاه 
ویلچــر بخریــم و بــه جامعــه معلــوالن 
بدهیــم، البتــه کار خوبــی اســت ولــی نگاه 
مــا را تأمیــن نمی کنــد. بایــد مســایل 
بزرگــی را در ایــن حــوزه شناســایی کنیــم 
ــه حــل آن کمــک  و در حــد بضاعتمــان ب

ــم.  کنی

 الزمـه ایـن کار شـناخت بیشـتر شـما از 
مجموعـه رعد اسـت. ارتباط شـما با رعد 

اسـت؟ چگونه 
مهنـدس حقیقـی: ما ایـن بحث را شـروع 
کرده ایـم و دو نشسـت بـا مسـئوالن رعـد 
داشـتیم. یـک نشسـت در مپنـای مرکـز و 
نشسـت دیگر را در رعد داشـتیم. دوسـتان 
مـا از مجموعـه رعـد بازدیـد کردنـد و بـا 
شـدند.  آشـنا  نزدیـک  از  آن  فعالیت هـای 
فعالیـت مجموعه هایـی ماننـد رعـد واقعـًا 
جـای تقدیـر دارد؛ چـه از افـرادی کـه ایـن 
مرکـز را راه انـدازی کرده انـد، چـه کسـانی 
کـه از آن حمایـت می کننـد تـا رشـد کند و 
چـه آنهایـی که در حفـظ و تـداوم آن تالش 
می کننـد. قطعـًا چنیـن کارکردهایی بسـیار 
بـا ارزش اسـت. ما بایـد ایـن مجموعه ها را 
بیشـتر بشناسـیم و وقتـی می خواهیم بحث 
مسـئولیت اجتماعـی خودمـان را پیگیـری 
کنیـم، ببینـم در کجاهـا می توانیـم موثـر 

شیم.  با
ــم  ــا ه ــت م ــال بضاع ــر ح ــه ه ــی ب ول
محدودیتــی دارد و ناچاریــم بیــن ســه رکن 
اصلــی، بــا تمرکــز بــه رکــن اقتصــادی خود 
ــی  ــا بحث های ــم. اینه ــرار کنی ــی برق تعادل
هســتند کــه در مراحــل بعــدی و در ســطح 
تصمیم گیــری  مــوردش  در  بایــد  کالن 

شــود.
 مهنـدس حسـین توحیـدی، کارشـناس 
مشـاور  و  مپنـا  مدیریـت  مشـاوره  شـرکت 
مپنـا:  گـروه  اجتماعـی  مسـئولیت  پـروژه 
اگـر بخواهـم صحبت هـای آقـای حقیقی را 
تکمیـل کنـم بایـد بگویـم کـه ارتبـاط ما با 
مؤسسـه رعـد، نمونـه اولیـه همـکاری ما با 
یک سـازمان مـردم نهاد اسـت. بـه عبارتی 
حـوزه  در  اصـوًال  اقتصـادی،  بنگاه هـای 

مسـایل اجتماعـی و محیط زیسـت تخصص 
زیـادی ندارنـد و بهتر اسـت بـا الگوهایی که 
بقیـه تسـت کرده انـد و به نتیجه رسـیده اند 
راهـکار  یـک  بـه  آنهـا  بـا  و  شـوند  همـراه 
تعاملـی برسـند کـه هـر دو طـرف منتفـع 
سـنتی  کسـب وکارهای  بـه  اگـر  شـوند. 
نـگاه کنیـم می بینیـم کـه آنهـا خودشـان 
می خواسـتند به سراغ مسـئولیت اجتماعی 
برونـد و خودشـان بـه مقوله هـای مختلـف 
ورود می کردنـد کـه ایـن یـک عـدم کارآیـی 

بـه همـراه داشـت.
دلیلــش هــم ایــن اســت کــه مگــر کســب 
ــر  ــا مگ ــد ی ــت را می شناس و کار، معلولی
ــت  ــی چیس ــش جهان ــه گرمای ــد ک می دان
ــه  ــائل ک ــن مس ــرطان چیســت؟ ای ــا س ی
تحــت عنــوان موضوعــات اجتماعــی و 
شــده اند،  شــناخته  زیســتی  محیــط 
ــی  ــور تخصص ــه به ط ــد ک ــی دارن متولیان
روی آن کار می کننــد. پــس حالــت بهینــه 
ــت  ــن اس ــادی ای ــای اقتص ــرای بنگاه ه ب
ــد و  ــایی کنن ــان را شناس ــن متولی ــه ای ک
وارد یــک تعامــل اســتراتژیک بــا آنهــا 

ــوند. ش
حقیقــی  جنــاب  کــه  همانطــور 
فرمودنــد مجموعــه رعــد یکــی از ایــن 
پروژه هــای  ذیــل  مــا  مجموعه هاســت. 
مســئولیت اجتماعــی مپنــا، نشســت هایی 
تحــت عنــوان نشســت های مپنــا، جامعــه 
و محیط زیســت طراحــی کرده ایــم کــه 
ــی،  ــات اجتماع ــه موضوع ــت ب ــرار اس ق
محیط زیســتی و جامعــه بپــردازد. اگــر 
بخواهیــم یــک بررســی اولیــه انجــام 
دهیــم بایــد بگویــم کــه حــدودًا ســی 
ــا  ــوند. م ــامل می ش ــم را ش ــوع مه موض
ــوع  ــا موض ــت را ب ــن نشس ــاه اولی دی م

وضعیــت آمــوزش و پــرورش در ایــران 
ــرورش  ــم. چــون آمــوزش و پ ــزار کردی برگ
پایــدار  توســعه  اصلــی  ارکان  از  یکــی 
ــه رشــد  ــر جوامــع پیشــرفته ب اســت و اگ
ــروع  ــه ش ــیده اند، از مدرس ــعه رس و توس
کرده انــد. امیدواریــم نشســت دوم را در 
ــا مرکــز رعــد داشــته  ــوالن و ب حــوزه معل
باشــیم و ایــن نشســت ها را ادامــه دهیــم 
تــا مدیــران، کارشناســان و کارکنــان مپنــا 
بــا ایــن موضوعــات اجتماعــی آشــناتر 
ــا در حــوزه تخصصــی خــود  شــوند و صرف
ــه  ــرون چ ــد در بی ــد و بدانن ــی نمانن باق

می افتــد. اتفاقاتــی 
در آمارهــای کشــورهای پیشــرفته و توســعه 
ــهروند  ــر ش ــه ه ــود ک ــده می ش ــه دی یافت
حداقــل عضــو ســه ســازمان مــردم نهــاد 
ــد  ــت می کن ــز فعالی ــن مراک اســت و در ای
ــه  ــا آن فاصل ــه ب ــت ک ــزی اس ــن چی و ای

ــادی داریــم. زی

کـه  دغدغه هایـی  از  یکـی  کـه  آنجـا  از 
افـراد دارای معلولیـت دارند، رسـیدن به 
اشـتغال پایـدار اسـت، فکر می کنیـد آنها 
چـه تخصص هایـی باید داشـته باشـند تا 
بتواننـد در مپنا وارد کار و فعالیت شـوند؟

مهنـدس حقیقی: حتما یکـی از بحث هایی 
پرداخـت  آن  بـه  می تـوان  آینـده  در  کـه 
بایـد  معتقدیـم  مـا  اسـت.  بحـث  همیـن 
خودمـان را در مقابـل دغدغه هایـی از ایـن 
جنـس مسـئول بدانیـم و فکر کنیـم که چه 
سـهمی از ایـن مسـئولیت را می خواهیم به 
دوش بکشـیم و چـه کاری را بـا توجـه بـه 

بضاعتمـان می توانیـم انجـام بدهیـم.

یکی از سیاست هایی که در منابع 
انسانی می گنجد کار داوطلبانه است 

و این که بتوانیم در یک مسیر طوالنی 
کارکنان را به جایی برسانیم که هر 
کدام در یک یا چند سازمان مردم 

نهاد، عضو شوند 

11

13
97 

هار
6،   ب

ره 7
شما

جامعه پذیرى



 آیـا قـرار نبـود که میـان مپنا و موسسـه 
رعـد تفاهم نامـه ای بـه امضا برسـد ؟

 مهنـدس حقیقـی: مذاکراتـی در این مورد 
توسـط دوسـتان انجام شده اسـت ولی من 
شـخصا معتقـدم کـه بـا امضـا تفاهم نامـه 
و کاغـذ مشـکلی حـل نخواهـد شـد. اگـر 
رویکردهـای عملیاتی تـری را دنبـال کنیـم، 

احتمـاال موثرتـر خواهـد بود.
ــه  ــت ک ــاری اس ــمندانه رفت ــار هوش  رفت
مبنــی بــر اندیشــه، احســاس و رفتــار 
ــال  ــم دنب ــا ه ــا ب ــه آنه ــر س ــد و ه باش
شــوند. اگــر بخواهیــم در یــک الگــوی 
ــل  ــزی مث ــا مرک ــل ب هوشــمندانه در تعام
ــدی  ــت جدی ــم و ظرفی ــرار بگیری ــد ق رع
خلــق کنیــم، بایــد اول بــه ابعــاد راهبردی 
ــه راه حــل  موضــوع خــوب بیندیشــیم و ب
برســیم. آن وقــت می توانیــم ادعــا کنیــم 
کــه ایــن اقــدام هوشــمندانه بــوده و 
ــتند از آن  ــان هس ــه توان یاب ــان، ک ذی نفع
بهــره ببــرد. در غیــر ایــن  صــورت چیــزی 
بیشــتر از حــرف و شــعار نخواهــد بــود و در 
آخــر هــم کســی کــه هیــچ بهــره ای از آن 

هســتند. توان یابــان  نمی بــرد، 

ارتباطـات اولیـه شـما بـا رعـد چگونـه 
گرفـت؟ شـکل 

مهنـدس توحیدی: آقای مهندس شـامخی 
که از دوسـتان خوب مـا در معاونت تحقیق 
و توسـعه مپنـا هسـتند، ارتبـاط نزدیکـی 
بـا رعـد دارنـد. ایشـان از مـا خواسـتند که 
بازدیـدی از مجموعه نیکوکاری رعد داشـته 
باشـیم. بازدیـد انجام شـد و متوجه شـدیم 
کـه ایـن سـازمان مـردم نهـاد، نسـبت بـه 
بقیـه سـمن ها حرفه ای تـر عمـل می کنـد، 
سـابقه کاری قابـل قبولـی دارد و رویه هایش 
شـکل گرفته  اسـت. بعد از رفـت و آمدهایی 
کـه بـا مدیـران رعـد داشـتیم بـه فکـر این 
هسـتیم که به مدل و الگویی مناسـب برای 
همـکاری برسـیم و موضوعاتـی را انتخـاب 
و  کسـب  بـه  معنـی داری  ربـط  کـه  کنیـم 

کارهـای خودمـان و مسـایلی کـه درگیـرش 
برسیم. هسـتیم 

مهنـدس حقیقـی: ایـن همان بخـش اول 
چنیـن  در  بایـد  یعنـی  اسـت.  اندیشـه  یـا 
حـوزه ای به گونـه ای وارد شـویم کـه بعدهـا 
بتوانیـم از رفتـار خـود دفـاع کنیـم. نبایـد 

احساسـی وارد موضـوع شـویم. 
ــدی  ــور ج ــه ط ــه ب ــی ک ــی از کارهای یک
پروتزهایــی  ســاخت  می کنیــم  دنبــال 
بــرای توان یابــان اســت. شــرکتی بــه نــام 
پرتــو داریــم کــه خیلــی پیشــرفته اســت و 
ــد  ــه می توان ــی ک ــای خاص ــی از کاره یک
ــدی  ــای کلی ــاخت پروتزه ــد س ــام ده انج

ــت.  ــان اس ــرف توان یاب ــرای مص ب
ایــن چیــزی اســت کــه اگــر بتوانیــم 
ــت و  ــادی اس ــم اقتص ــیم، ه ــه آن برس ب
پاســخگوی کســب و کارمــان اســت و هــم 
ــده  اســت.  ــه ش ــه توج ــایل جامع ــه مس ب

رویکردهــای  این چنینــی،  رویکردهــای 
مهمــی هســتند کــه ذیــل همــان الگــوی 
رفتــاری هوشــمندانه بایــد انجــام شــوند. 
ــاط  ــور ارتب ــر ام ــری، مدی ــدس غضنف مهن
بــا مشــتریان گــروه مپنــا: همــان طــور کــه 
مهنــدس حقیقــی اشــاره کردنــد بــه دنبال 
ایــن هســتیم کــه یــک روش عملیاتــی بین 
گــروه مپنــا و مرکــز رعــد پیــدا شــود. بــه 
نظــر می آیــد هــر دو مؤسســه بایــد بیشــتر 
یکدیگــر را بشناســند تــا بتواننــد بــه 
ــات برســند  ــا ثب ــی ب ــکار عملیات ــک راه ی
ــه مقطعــی و احساســی نداشــته   کــه جنب
ــه در  ــتیم ک ــن هس ــال ای ــه دنب ــد. ب باش
مجموعــه مســئولیت های اجتماعی مــان 
ــه موسســه رعــد داشــته  ــژه ای ب توجــه وی
باشــیم. اینکــه چــه زمانــی بــه یــک 
ــوم  ــوز معل ــیم هن ــی برس ــکار عملیات راه
نیســت ولــی داریــم روی آن کار می کنیــم 
و حتمــا بــه نتیجــه مطلــوب خواهیــم 

رســید. 

نگاه به مسئولیت هایی که در مقابل 
اجتماع و محیطی که درآن زیست 
می کنیم، ما را ملزم می کند که در 

تعامل با مجموعه های مختلف قرار 
بگیریم. البته مقطعی و کوتاه مدت 
فکر نمی کنیم. اینکه بیاییم و پنجاه 
دستگاه ویلچر بخریم و به جامعه 

معلوالن بدهیم، البته کار خوبی است 
ولی احتماال نگاه ما را تامین نمی کند. 
ما فکر می کنیم باید مسایل بزرگ تری 

را در این حوزه شناسایی کنیم و در 
حد بضاعتمان به حل مشکالتش 

بپردازیم
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در  فقـط  نـه  موسسـه  اولیـن  پکتـوس  شـرکت 
ایـران، بلکـه در خاورمیانـه اسـت کـه کار بـر حـوزه 
تولیـد نرم افـزار و سـخت افزارهای مناسـب نابینایـان 
بـرای دسترسـی آنهـا بـه فنـاوری اطالعـات را آغـاز 
کرده اسـت. سـعید صادقپـور مدیر عامل این شـرکت، 
دارای لیسـانس بـرق از دانشـگاه صنعتـی شـریف و 
فوق لیسـانس مدیریـت از سـازمان مدیریـت صنعتـی 
اسـت. او از کارهایـی می گویـد کـه بـرای اولیـن بـار 
ایـن  پوشیده اسـت.  عمـل  جامـه  شـرکت  درایـن 

می خوانیـد: را  گفت وگـو 

پروژه های ما در مورد نابینایان، 
بنا برمسئولیت اجتماعی ما  است

سعید صادقپور مدیرعامل شرکت پکتوس

لطفـا در مـورد تاسـیس شـرکت پکتوس و 
انگیـزه ای کـه بـرای تاسـیس آن داشـتید 

؟ یید بگو
 هیات موسـس این شـرکت چهار نفر از 
فارغ التحصیالن رشـته برق دانشگاه صنعتی 
شـریف هسـتند. سـال های ۶۷-۶۸ بـود که 
بـا بحث کامپیوتـر در خدمت نابینایان آشـنا 
شـدیم. البتـه در آن زمـان کـه ایـن شـرکت 
فنـاوری  بحـث  هنـوز  کردیـم،  تاسـیس  را 
اطالعـات و ارتباطـات مطـرح نشـده بود. در 
سـال ۶۹ شـرکت پکتـوس را ثبـت رسـمی 
کردیـم. خـود مـن قبـل از فارغ التحصیلـی 
بـا ایـن بحـث آشـنا شـده بودم کـه کامپیوتر 
چـه خدمات موثـری می تواند بـرای نابینایان 
داشته باشـد. واقغیت این اسـت کـه فوایدی 
کـه کامپیوتـر بـرای نابینـان دارد، فراتـر از 
خدماتـی اسـت کـه بـه بینایـان دارد. ایـن 
خدمـات برای نابینایان از خواندن و نوشـتن 
شـروع می شـود. بـه هـر حـال در سـال ۶۹ 
ایـن شـرکت را در زمانـی کـه چنیـن کسـب 
و کاری در ایـران وجـود نداشـت، تاسـیس 
کردیـم. بـه جـرات می توانـم ادعـا کنـم کـه 
کسـب و کار فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
بـرای نابینایان را ما در ایـران بوجود آوردیم.

 

توضیح  بیشتر  کارخود  نوع  مورد  در  لطفا 
دهید؟

فعالیـت مـا در حـوزه تولیـد نرم افزارهـا 
و سـخت افزارهای مناسـب نابینایـان بـرای 
دسترسـی آنهـا به فنـاوری اطالعات اسـت. 
در ادامـه بـه تولیـد محتـوا و دسترسـی آنها 
بـه فنـاوری و تولیـد محتـوا و آمـوزش هـم 
رسـیدیم. یعنـی در مـدت ۲۶ سـال در همه 
حیطه هـای فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات 
وارد شـدیم و خوشـبختانه نسـبتا هم موفق 

بوده ایـم. 

در بحـث کسـب و کار در حـوزه فناوری 
به تدریـج  شـرکت  کـه  بودیـم  اطالعـات 
خدمـت  در  اطالعـات  فنـاوری  به سـمت 
نابینایـان حرکـت کـرد. درسـال ۷۶ بود که 
مـا جایـزه جشـنواره خوارزمـی را بـه عنوان 
واحـد نمونه تحقیق و توسـعه کشـور دریافت 
بـرای  عطفـی  نقطـه  جایـزه  ایـن  و  کردیـم 

تمرکـز بیشـتر مـا روی ایـن پـروژه شـد.

لطفا در مورد کسـب و کاری که در شـرکت 
پکتـوس بـا موضـوع کمـک بـه نابینایان 

شـکل گرفـت توضیـح دهید؟
در بحـث نرم افـزاری اولیـن و مهم تریـن 
نکتـه ایـن بـود کـه نرم افـزاری کـه متـن را 
بـه گفتـار فارسـی تبدیـل کنـد، در آن زمان 
وجود نداشـت. در انگلیسـی هم هنوز خیلی 
نوپـا بـود. نیـاز بـود کـه چنیـن نرم افـزاری 
وجـود داشته باشـد که در هنگام اسـتفاده از 
مانیتورهـای بینایـی، متن را برای دوسـتان 
تایـپ  کـه  موقعـی  چـه  بخوانـد،  نابینـا 
می کننـد و چـه بعـد از ایـن که متنـی تایپ 
شـد و چـه این کـه متـن تولید شـده کتابی 

باشـد کـه می خواهنـد بخواننـد.

فوایدی که کامپیوتر برای نابینایان 
دارد، فراتر از خدماتی است که

 به بینایان دارد 
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 اولیـن کاری کـه انجـام دادیـم و بـه 
ثبـت اداره انفورماتیـک هم رسـاندیم، تولید 
گفتـار  بـه  متـن  تبدیـل  نرم افـزار  اولیـن 
فارسـی بـه نـام «پـک جـاز» بـود کـه در 
سـال ۷۳-۷۴ انجام شـد. که حـروف را تک 
تـک می خوانـد مثـال سـالم را «س ل ا م». 
دوسـت خوبمـان آقـای هادیـان کـه رییس 
دفتر مشـاوره دانشـجویان نابینای دانشـگاه 
اصفهـان هسـتند، در آن موقـع دانشـجوی 
بودنـد  مدیریـت آموزشـی  کارشناسی ارشـد 
و پایان نامـه کارشناسی ارشـد ایشـان اولیـن 
پایان نامـه ای بـود کـه یـک فارغ التحصیـل 
و  تایـپ  نرم افـزار  ایـن  بـا  خـودش  نابینـا 
تصحیـح کرده بـود. روی پایان نامـه هـم ذکر 
شـده بود کـه تایـپ و تصحیح توسـط خودم 

و بـا نـرم افـزار «امیـد» انجام شـد.
آن موقـع کامپیوترهـای ایکـس تـی و 
ای تـی، کارت صوتی نداشـت. مـا خودمان 
کارت صوتی سـاختیم و خروجی صوتی را از 
طریـق آن فراهـم کردیـم. االن کارت صوتی 
روی همـه بوردهـا هسـت ولـی آن موقـع 
نبـود و مـا خودمـان آن را سـاختیم و نصب 

کردیم. 
تامیـن  مـا  شـرکت  کارهـای  دیگـر  از 
کیبـورد بریل بـود که بـه کارت صوتی وصل 
می شـد. ایـن کار را هـم مـا بـرای نابینایان 

دادیم. انجـام 
بـرای  کامپیوتـر  کالس  دوره  اولیـن 
رودکـی  نابینایـان  مرکـز  در  را  نابینایـان 
ظهیر االسـالم بـا حضـور پنـج نفـر از آقایان 
و پنـج نفـر از بانـوان نابینـا شـروع کردیـم. 
آقـای علـی صارمـی و خانم هنگامـه صابری 
از شـاگردان آن دوره بودنـد. یعنـی بحـث 
آمـوزش را هـم بـه کارهایمان اضافـه کردیم 
چون بـدون آمـوزش، این تجهیـزات کارآیی 
نداشـتند. همزمـان در مرکـز ظهیر االسـالم 
چـون  کردیـم.  کار  هـم  بریـل  چـاپ  روی 
فقـط  اسـتثنایی  پـرورش  و  آمـوزش 
کتاب هـای کالسـیک دوره تحصیلـی را بـه 
صـورت بریـل تهیه می کـرد. بنابرایـن تولید 
کتـاب بریـل هـم از اولیـن کارهـای مـا بود 
کـه بسـیار دشـوار بـود. یـادم می آیـد کـه 
مجلـه صنعـت چـاپ در سـال ۷۴، در روز 
جهانـی نابنیایـان تیتـر زد کـه «چـاپ بریل 

هـم در ایـران مکانیـزه شـد».
مهم تریـن  بریـل،  افـزار  نـرم  از  بعـد 
بـود. بریـل  مانیتـور  تولیـد  مـا  دغدغـه 

درآن زمـان بحـث صرفه جویی در کاغذ، 
حفاظـت از محیط زیسـت و گرانی و حجیم 
بـودن کتاب هـای بریل نیزشـروع شـده بود. 
چـون یک صفحـه بینایـی با فونـت معمول 
برابـر شـش تاهشـت صفحـه بریـل بـا کاغذ 
لـذا  می شـود.  بـاال  بـه  گرمـی   ۱۱۰ بریـل 
مصـرف کاغـذ بـرای کتاب هـای بریـل چند 
برابـر کتاب هـای معمولـی اسـت و امـکان 
این کـه فونـت بریـل راکوچـک کنیـم هـم 

کتـاب  بحـث  بنابرایـن  نداشـت.  وجـود 
الکترونیکـی در سراسـر دنیا خیلـی زودتر از 
کتاب هـای بینایـی بـاب شـد و ما هـم وارد 

ایـن بحث شـدیم.
یکـی از کارهـای موفـق ما تولیـد کتاب 
الکترونیکـی بریـل بـود. در آن زمـان بحـث 
کتـاب الکترونیکـی به تازگـی در دنیا مطرح 
در  همه گیـری  و  توسـعه  ایـن  و  شـده بود 
جامعـه بینایـی وجـود نداشـت. بنابرایـن بر 

تولیـد مانیتـور بریـل متمرکز شـدیم. 
مانیتورهـای بریـل خارجـی عـالوه بـر 
گران بودن، مشـکل وارد شـدن بـه ایران را 
هم داشـتند و البته پشـتیبانی زبان فارسـی 
هـم نداشـتند، در حالـی که تبدیـل متن به 
گفتـار به زبان انگلیسـی و آلمانی و فرانسـه 
از قبـل وجـود داشـت ولـی به زبان فارسـی 
چنیـن امکانی نبـود. در مـورد مانیتور بریل 
هم پشـتیبانی فارسـی وجود نداشـت و باید 
می کردیـم.  بومی سـازی  را  نرم افزارهایـش 
و  سـاختیم  را  بریـل  مانیتـور  بنابرایـن 
مجموعـه فرهـاد کـه شـامل مانیتـور بریل، 
پرینتربریـل و کارت صوتی بود، در سـال ۷۶ 
برنـده جشـنواره خوارزمـی شـد. ایـن اتفاق 
توجـه سـازمان های حمایـت کننـده دولتی 

را بـه مـا جلـب کرد.
تا سـال ۷۶ هیچگونه توجیـه اقتصادی 
بـرای ایـن کار وجودنداشـت. تامیـن اعتبار 
پژوهـش در دانشـگاه ها و مراکزدولتـی، بـر 
عهـده دولت اسـت ولـی منابع پژوهشـی ما 
از محـل فـروش کامپیوتـر و نـرم افزارهـای 
حسـابداری و انبـارداری تامیـن می شـد و 
نمی توانسـتیم تمـام توانمـان را روی بحـث 
نابینایـان بگذاریـم. در آن زمـان هـم وارد 
تولیـد  بحـث  وارد  هـم  و  آمـوزش  بحـث 
محتـوا در کتابخانه الکترونیکی شـده بودیم 

و پیشـرفتمان کندتـر شـده بود. 
توجه هـا  خوارزمـی  جشـنواره  از  پـس 
بـه مـا بیشـتر شـد و پروژه هایـی مثـل تهیه 
کامپیوتـر بـرای نابینایان تامین اعتبار شـد. 

سـازمان بهزیسـتی هـم با مـا وارد قـرار داد 
شـد و تعـدادی از مانیتـور بریـل را خریـد و 
ایـن بـه مـا امـکان مالـی داد کـه بتوانیـم 
روی پروژه هـای دیگـر کار کنیـم. ایـن نقطه 
عطفـی بـود کـه باعـث شـد کیفیـت تبدیل 
متـن بـه گفتـار بهتـر شـود. مـا مجموعـه 
فرهـاد را بـه ثبـت اختـراع رسـاندیم و تا به 
حـال هـم ده ثبت اختـراع داشـته ایم. یکی 
از اختراعـات را هـم می خواهیـم در امریـکا 

بـه ثبت برسـانیم.
مشـکل دیگـری کـه وجـود داشـت این 
بـود که نمی توانسـتم تصویـر و گرافیک را از 
طریق صـوت و بریل انتقال دهیـم. بنابراین 
بـه دنبـال انتقـال تصاویر رفتیـم. کاغذهای 
خاصـی از یـک تولید کننـده تهیـه کردیـم و 
از شـرکت «زایکـن» انگلسـتان نمایندگـی 
گرفتیـم و وارد کردیـم. حسـن ایـن کاغذها 
ایـن اسـت کـه بـه رنـگ مشـکی حسـاس 
اسـت و اگـر رویـش پرینـت بگیریـم، کپـی 
کنیـم یـا حتـی متنـی را دسـتنویس کنیم، 
وقتـی از یک دسـتگاه حرارتی و نـوری عبور 
می کننـد ایـن خطـوط مشـکی، برجسـته و 
توسـط افـراد نابینـا قابـل لمس می شـوند. 
ایـن روش در انتقـال مفاهیـم تصویـری 
اشـکال هندسـی و نقشـه های جغرافیایـی 
انتقـال  بـرای  اسـت.  اسـتفاده  نیزقابـل 
را  سـروش  دسـتگاه  تصویـری  مفاهیـم 
رسـاندیم.  اختـراع  ثبـت  بـه  و  سـاختیم 
روش کار بـه ایـن صـورت اسـت کـه وقتـی 
بـا دسـت، خطـوط برجسـته لمس شـوند، 
بـه صـورت صوتی هـم مشـخصات آن اعالم 
می شـود کـه مثـال اسـتان تهـران بـا ایـن 
تعـداد جمعیـت واین قـدر مسـاحت و غیـره 

در ایـن نقطـه قـرار دارد.
انتقـال مفاهیم تصویـری را با ایـن ابزار 
االن  کـه  دادیـم  توسـعه  و  کردیـم  شـروع 
خوشـبختانه حداقل درمراکز اسـتان کشـور 
در بخـش فراگیـر کتابخانه هـای مخصـوص 
کـودکان نابینـا در کانـون پـرورش فکـری 
کـودکان و نوجوانـان ایـن تجهیـزات وجـود 

دارد.

آیـا شـما تنهـا شـرکت تولید کننـده ایـن 
تجهیـزات در ایـران هسـتید؟

ایـن  تولید کننـده  اولیـن  مـا  بلـه، 
از  ولـی  هسـتیم.  ایـران  در  تجهیـزات 
سـال های ۸۲-۸۳ در نرم افزارهـای تبدیـل 
متـن بـه گفتـار فارسـی چنـد شـرکت دیگر 
هـم اضافه شـدند. مثل عصر گویـش پرواز، 
خانـه نورجانبـازان پارسـا و شـرکت گاتا که 
آنهـا هـم اکثـرا همـکاران خود ما هسـتند. 
ولـی در تولیـد تجهیزاتـی ماننـد؛ مانیتـور 
بریـل و انتقـال مفاهیـم تصویـری بـه جـز 
شـرکت مـا، تولید کننـده دیگـری در ایـران 

وجـود نـدارد.

اولین کاری که انجام دادیم و به ثبت 
اداره انفورماتیک هم رساندیم، تولید 

اولین نرم افزار تبدیل متن به گفتار 
فارسی به نام «پک جاز» بود که در 

سال ۷۳-۷۴ انجام شد 
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آیا آمـاری ازتعـداد نابینایان در کل کشـور 
دارید؟

آمـار مـا همـان آمـار بهزیسـتی اسـت. 
آمار بهزیسـتی هم در دو بخش اسـت، یکی 
آمـاری کـه بر اسـاس طرح تحقیق سـازمان 
بهداشـت جهانی و دانشـگاه علوم بهزیستی 
تهیـه شـده  کـه می گویـد هفـت در هـزار از 
جمعیـت کشـور اختـالالت شـدید بینایـی 
دارنـد که اگـر جمعیت کشـور را ۸۰ میلیون 
نفـر در نظـر بگیریـم ایـن آمار چیـزی حدود 
۵۶۰ هـزار نفر اسـت. آمار دیگـری که در روز 
جهانـی نابینایـان اعـالم شـد، حـدود ۱۳۲ 
هـزار نفر هسـتند که در سـازمان بهزیسـتی 
و  شـده   صـادر  معلولیـت  کارت  برایشـان 
مشـخصات آنها را سـازمان بهزیسـتی وجود 
دارد. تفـاوت بیـن ایـن دو آمـار نابینایانـی 
بهزیسـتی  سـازمان  توسـط  کـه  هسـتند 
شـناخته شـده نیسـتند و کارت معلولیـت 
هم برایشـان صادر نشده اسـت. قـرار بود در 
سرشـماری سـال ۹۵ آماری از همـه افرادی 
کـه بـه نوعـی معلولیـت دارنـد گرفته شـود 

کـه متاسـفانه ایـن کار انجام نشـد. 

چرخـش اقتصادی شـرکت پکتوس چگونه 
اسـت؟ آیـا بـه تعـداد نابینایـان ارتبـاط 

دارد؟
خیـر، تعـداد افـراد نابینـا ارتباطـی بـا 
گـردش مالـی شـرکت مـا نـدارد. گـردش 
مالـی ما بـه سـازمان های حمایتی بسـتگی 
در  و  جهـان  در  نابینایـی  متاسـفانه  دارد. 
ایـران رو بـه افزایـش اسـت. گـر چـه علـل 
نابینایی در کشـوهای پیشـرفته و کشورهای 
در حال توسـعه با هم متفاوت هسـتند ولی 
بـه هر حـال تعـداد نابینایـان کشـور ما هم 
بیشـتر از قبـل شده اسـت این در حالیسـت 
کـه بودجـه ای کـه سـازمان بهزیسـتی برای 
تجهیـزات نابینایـان هزینـه می کـرد بیشـتر 
از آالن بـود. بنابرایـن کسـب و کار در حـوزه 
تعـداد  بـا  مسـتقیمی  ارتبـاط  نابینایـان 

نابینـان نـدارد بلکه بـا بودجه سـازمان های 
حمایتـی مرتبط اسـت.

نابینایـان  سـمن های  بـا  شـما  ارتبـاط 
اسـت؟ چگونـه 

ارتبـاط بسـیار خوبـی بـا مراکـز مـردم 
نهـاد نابینایـان داریـم. مـن بیـش از پانزده 
عامـل  مدیـر  و  مشـاور  کـه  اسـت  سـال 
انجمـن نابینایـان ایران هسـتم. شـرکت ما 
در فنـاوری اطالعـات بـازوی اصلـی انجمن 
نابینایان ایران اسـت. ارتباط بسـیار نزدیکی 
کشـور،  نابینایـان  تشـکل های  شـبکه  بـا 
آقـای دکتـر معینـی و دکتر صابـری داریم و 
تقریبـا تمـام طرح هـای این شـرکت بـا نظر 
دوسـتان پیش مـی رود، طراحی می شـود و 
بازخـورد گرفتـه می شـود تا به تولید برسـد. 
چشـم انـداز آینده شـما چیسـت و چه 
برنامه هـای جدیـدی در دسـت اجـرا دارید؟
تمـام پروژه هـای مـا در حـال توسـعه و 
بازنگـری مطابـق بـا تکنولـوژی روز اسـت. 
مثـال تـا چنـد سـال قبـل تبلـت و موبایـل 
نبودنـد ولـی االن کـه ایـن امکانات هسـت 
مـا هـم در صنعـت نابینایـان بـه اندرویـد و 
تلفـن همـراه رو آوردیم. برجسـته نگار کردن 
تلفـن همـراه از برنامه هـای جدیـد ماسـت. 
خوشـبختانه امسـال چندین قرارداد در این 
حوزه بسـته شـده  کـه باید به موقـع تحویل 

داده شـود. 
برجسـته نگارتلفن همـراه امسـال تهیـه 
خواهد شـود که به صورت بی سـیم، بلوتوث، 
و  می شـوند  اندرویـد  بـه  متصـل  وای فـای 
به جـرات می تـوان گفـت کـه همه دوسـتان 
نابینایـی کـه با فنـاوری اطالعات سـر و کار 
دارنـد، می تواننـد از آن اسـتفاده کنند. این 
دسـتگاه قابل استفاده در مدرسه و دانشگاه 
سـاعت  اسـتفاده هشـت  قابلیـت  اسـت و 
به صورت شـارژ شـده بـرای آن وجـود دارد. 
قبـًال برجسـته نگارهای مـا همـه متصـل به 
کامپیوتـر و تحـت ویندوز بودنـد ولی این جا 

مـا کیبـورد مانیتور بریـل داریم و خـود این 
دسـتگاه بـه عنوان یـک همراه هوشـمند با 
وزنـی حـدود ۷۰۰ گـرم و قابـل حمـل ونقل 

می شـود. ارائه 
در بحـث سـخت افزاری ایـن دسـتگاه، 
بـه  و  می کنیـم  کار  کـه  اسـت  سـال  سـه 
نرم افـزار  نظـر  از  گفـت  می تـوان  جـرات 
فارسـی موجود در جهان، یکـی از بهترین ها 
خروجـی  عمومـًا  برجسـته نگارها  اسـت. 
صوتـی ندارنـد و فقـط خروجـی بریـل دارند 
خروجـی  هـم  دسـتگاه  ایـن  حالیکـه  در 
صوتـی و هـم بریـل دارد. نرم افـزار سـروش 
اسـت  تصویـری  مفاهیـم  انتقـال  کـه  هـم 
کـه بـا «یـو اس پـی» بـه کامپیوتـر منتقل 
می شـود. پـروژه آینـده مـا ایـن اسـت کـه 
مسـتقل از کامپیوتر و همانند برجسـته نگار 
تلفـن همـراه قابـل اسـتفاده در کالس های 
درس مخصوصـا برای نقشـه های جغرافیایی 

. شد با
ایـن سیسـتم کامـال فـردی قابل حمـل 
عامـل  سیسـتم  و  اسـت  برنامه پذیـر  و 
«لینوکـس» دارد. هم چنیـن نرم افـزار «ایی 
اسـپیک» کیفییـت صوتـی خوبـی نـدارد و 
نابینایـان بـه اجبار از آن اسـتفاده می کنند. 
در تالشـیم کـه بتوانیـم با کیفیـت «تی تی 
اس» وینـدوز یعنـی کامال بر مبنـای صدای 
آماده سـازی اش  شـفاف  کامـال  و  انسـانی 
کنیـم. منتهـی شـرایط کسـب و کار ایـن 
فنـاوری ماننـد کسـب کارهای دیگـر خوب 
سیسـتم های  حمایـت  بـدون  و  نیسـت 

دولتـی امـکان بهتـر شـدن نـدارد.

چگونه با رعد آشنا شدید؟
در  کـه  بودیـم  کارمـان  اوایـل  در 
بـا  آشـنایی  طریـق  از   ۷۳-۷۲ سـال های 
بازارچـه نیکـوکاری رعد، برای اولیـن بار به 
رعد آمـدم. پس از آن در سـال های ۷۷-۷۶ 
اموزش «ال سـی دی ال» بـرای نابینایان را 
بـه مرکز رعـد پیشـنهاد دادم البتـه میدانم 

از همان روز اول که برنامه تبدیل متن 
به گفتار را تهیه کردیم، تالش کردیم 
که مصوبه شورای اجتماعی کشور را 

بگیریم که دولت این امکانات را فراهم 
کند تا استفاده اش برای متقاضیان 

رایگان باشد
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در ایـن مرکـز کارآمـوز نابینـا ندارنـد. 
به هرحال همیشـه در کنار فعالیت های 
مـا  موفقیت هـای  از  یکـی  بوده ایـم.  رعـد 
کـه امسـال در همایـش مدیران فنـاوری در 
بـرج میـالد برگـزار شـد، تعلق گرفتـن قاب 
فنـاوری اطالعـات برتر بـه سـامانه خدمات 
بانکـی نابینایـان بـود کـه مـن آن را خدمت 
آقـای مهنـدس میرزاخانـی تقدیـم کـردم. 
یعنـی ارتبـاط و ارادت مـا نسـبت بـه رعـد 

همیشـه وجود داشـته اسـت. 
یونسـکو  درجلسـه  یونیسـف  در  مـن 
و  کـردم  شـرکت  نابینایـان  دربحـث 
فنـاوری  و  تکنولـوژی  در  را  طرح هایمـان 
آمـوزش  بحـث  در  و  نابینایـان  اطالعـات 
توانیابـان شـرح دادم کـه بسـیار متعجـب 
شـدند. وقتـی مانیتـور بریـل را ارائـه کردم 
خیلـی برایشـان جالـب بـود که مـا در ایران 
تولیـد کننـده مانیتـور بریـل هسـتیم چون 
در کشـورهای منطقـه فقـط ما هسـتیم که 

تولیـد کننـده ایـن محصـول اسـت. 

آیا درزمینـه فناوری اطالعـات و ارتباطات 
برای افراد جسـمی و حرکتـی هم فعالیتی 

کرده اید؟ 
کارهـای زیـادی در حـال انجام اسـت. 
االن تکنولـوژی تبدیل صوت بـه متن، برای 
افـرادی کـه مشـکل صحبـت کـردن ندارند 
ولـی مشـکل تایـپ کـردن دارنـد، وجـود 
دارد وچندیـن شـرکت در ایـن حـوزه فعـال 
هسـتند. یکـی از پیشـگامان در ایـن زمینه 
شـرکت «عصـر گویـش پـرواز» اسـت کـه 
یکـی از فـارغ  التحصیالن دانشـگاه صنعتی 
شـریف، آقای دکتر ویسـی مدیریـت آن را بر 

عهـده دارد. 
گـوگل نیز پـروژه خوبـی را دراین زمینه 
فراهـم کـرده کـه صحبـت راتبدیل بـه متن 
می کنـد. اگـر کسـب و کار در حـوزه فناوری 
توانیابـان از هـر نـوع چه جسـمی و حرکتی 
رونـق  نابینایـی  چـه  و  ناشـنوایی  چـه  و 
داشته باشـد، افـراد تحصیل کرده مـا که در 
زمینـه تکنولـوژی خیلـی قوی هسـتند، در 
ایـن زمینه هـا فعـال می شـوند و ایـن اتفاق 

اسـت. خوبی 

اگـر فـرد نابینایی بخواهـد ایـن امکانات 
بایـد  کنـد  تهیـه  پکتـوس  شـرکت  از  را 

مسـتقیما بـا شـما تمـاس بگیـرد؟
مـا از همـان روز اول کـه برنامـه تبدیل 
تـالش  کردیـم،  تهیـه  را  گفتـار  بـه  متـن 
کردیـم کـه مصوبه شـورای اجتماعی کشـور 
را بگیریـم کـه دولـت این امکانـات را فراهم 
متقاضیـان  بـرای  اسـتفاده اش  تـا  کنـد 
رایـگان باشـد. یعنـی سـازمان های حمایتی 
مثـل بهزیسـتی بایـد امکانـات را تهیـه و در 
اختیـار نابینایـان قـرار دهند. بـه عبارتی ما 
بایـد ایـن تجهیـزات را تولیـد کنیـم و وقتی 
عهـده  بـر  آن  واگـذاری  رسـید،  تاییـد  بـه 

اسـت.  دولتـی  سـازمان های 
 در مـورد نـرم افـزار «نـت تیکـر» هـم 
تالشـمان ایـن اسـت کـه دولـت آن را بخرد 
و نابینایـان بـه طـور رایـگان از آن اسـتفاه 
سـایر  مثـل  نابینـا  افـراد  معمـوال  کننـد. 
گروه هـای معلولیتـی خانواده هـای متمولـی 
ندارنـد. حتی یک اسـتاد دانشـگاه نابینا در 
آمـدش از یـک اسـتاد بینـا کمتر اسـت، در 

اسـت. بیشـتر  هزینه هایـش  صورتی کـه 

بـه عنوان یک شـرکت دوسـتدار معلوالن 
توصیه تـان بـه دیگـر شـرکت های مرتبـط 

بـه تکنولوژی یا اشـتغال چیسـت؟
بحث  از  مستقل  اجتماعی  مسئولیت 
کسب و کار است. در مسئولیت اجتماعی اگر 
قرار به چرتکه انداختن باشد دیگر مسئولیت 
سازمان های  و  شرکت ها  نیست.  اجتماعی 
مسئولیت  هموطنانشان  قبال  در  مستقل 
کمک  هموطنان  از  بخشی  به  که  دارند 
آموزش  درآورند،  اشتغال  به  را  آنها  کنند، 
به  مربوط  انجمن های  به  حداقل  یا  دهند 
توانیابان کمک کنند تا آنها توانمند شوند. 
یکی از موفق ترین پروژه هایی که داشتیم با 
شرکت سامسونگ بود که پخش الکترونیک 
برای  سامسونگ  امید  کتابخانه های  تمام 
نابینایان، همان برجسته نگار شرکت ماست.
نابینایـان،  مـورد  در  مـا  پروژه هـای 
بوده اسـت.  مـا  اجتماعـی  بنابرمسـئولیت 
بگویـد  خودروسـازان  شـرکت  نمی شـود 
آلودگـی هـوا ربطـی به مـن ندارد. عـالوه بر 
ایـن برای شـرکت هایی مثل ما کـه در حوزه 
فنـاوری اطالعـات کارمیکنیـم خیلی جالب 
بـود که از فنـاوری اطالعـات و ارتباطات در 
زمینـه هـای مختلـف عـالوه بر اشـتغال در 
ارتقـا کیفیت زندگی معلـوالن و هم وطننان 
خودمـان و دیگـر افـراد دنیا فعالیـت کنیم. 
پـس یکـی بحـث علمـی و حرفه ای اسـت و 
یکی هم بحث انسـانی اسـت. متاسـفانه در 
حـال حاضـر در بخـش اشـتغال و کسـب و 
کار شـرکتها با مشـکالتی روبه رو هسـتیم و 
تقریبـا پروژه هـای حمایتی در ایـن حوزه در 

حـال حاضـر تعطیل اسـت. 
امیدواریـم وضعیـت اقتصـادی در حوزه 
کـه  شـود  بهتـر  روزی  اطالعـات  فنـاوری 
شـرکت های مختلف در این حـوزه کار کنند 
و بتواننـد بـه خدمـات اجتماعـی بپردازنـد 
و ایـران هـم مثـل کشـورهای اروپایـی بـه 
توسـعه در حوزه تکنولوژی و «ای سـی تی» 
دسـت پیـدا کنـد. در حـال حاضـر نـه تنها 
صنعـت فنـاوری اطالعـات که همـه صنایع 

دچار مشـکل هسـتند. 

قاب فناوری اطالعات برتر 
به سامانه خدمات بانکی نابینایان 

تعلق گرفت، که من آن را با یک نامه 
خدمت آقای مهندس میرزا خانی 

تقدیم نمودم 
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توانیابانـی  جملـه  از  امامـی  نجفـی  محمدرضـا 
اسـت که سال هاسـت بـا تالش و ممارسـت در رشـته 
کارگردانـی انیمیشـن و سـینما فعـال شـده و تخصص 
اصلـی او خلـق جلوه هـای ویـژه اسـت. او در کودکـی 
دچار فلج اطفال شـده و از ناحیه دسـت و پای راسـت 
شـرح  گفت وگـو  ایـن  گردیده اسـت.  مشـکل  دچـار 

تالش هـای محمدرضـا نجفـی امامـی اسـت. 

رعد ریشه های مرا قوی کرد! 
محمدرضا نجفی امامی: 

ابتـدا از تدریـس در مجتمـع رعـد برایمان 
؟ یید بگو

مـن یکسـال دررعـد تدریـس انیمیشـن 
و جلوه هـای ویـژه کـردم و می خواسـتم ایـن 
برنامـه را ادامـه دهـم کـه متاسـفانه نشـد. 
مـن پیشـنهاد دادم همان طـور کـه در مرکز 
علمـی کاربردی رعـد افراد تندرسـت و افراد 
دارای معلولیـت کنارهـم درس می خواننـد، 
در مجتمـع رعد هم کالس هایـی بگذارید که 
افـراد تندرسـت و توانیاب کنار هم بنشـینند 

تـا بـه آنها انیمیشـن تدریـس کنم.
وجـود  بـا  مـن  مثـل  فـردی  وقتـی 
مشـکالت جسـمی در چنین کالسی تدریس 
می کنـد، هـم افـراد تندرسـت انگیـزه پیـدا 
می کننـد و هـم بچه هـای توانیـاب. ازطرفی 
ایـن بچـه هـا در مجـاورت بـا هم ارتبـاط و 
دوسـتی هایی پیـدا می کننـد کـه اتفاق هـای 
بزرگ تـری را در پیـش خواهد داشـت. چـون 
خودم این تجربه را داشـتم دوسـت داشـتم، 
ایـن اتفـاق در رعد هـم بیفتد. متاسـفانه به 
دالیلـی کـه نمی دانـم، در آموزشـگاه رعـد از 
افـراد تندرسـت ثبت نـام نمی کننـد، که این 

بـا سـاختار ذهنـی مـن متفاوت اسـت.
مـن همیشـه گفتـه ام اگر رعـد بتواند۲۰ 

به صـورت  انیمیشـن  رشـته  در  را  کارآمـوز 
آمـوزش  تئـوری  به صـورت  نـه  و  کاربـردی 
کار  بـازار  وارد  افـراد  ایـن  وقتـی  دهـد، 
رعـد  کـه  می پیچـد  جـا  همـه  می شـوند 
به صـورت کار بـردی آمـوزش می دهـد. مـن 
خـودم کارگردانـی را به صـورت کاربردی و در 
کنـار کارگردان هـای دیگـر یـاد گرفتـم و بـه 
دلیـل عالقه ای که بـه این حوزه داشـتم هم 

مطالعـه کـردم و کتاب خوانـدم و هم به طور 
عملـی تجربـه کسـب کـردم. حتـی مجانـی 
هـم کار کـردم تـا توانسـتم بـه ایـن مرحلـه 
برسـم و حـاال می خواهـم ایـن تجربـه را بـه 

دیگـران هـم منتقـل کنـم. 
از همـه مهم تـر این که در رعـد بچه های 
بسـیار خالقـی وجـود دارنـد. شـاگردی بـه 
نـام علـی شـکول داشـتم کـه ویلچـری بود 
کار  انیمیشـن  دهـان،  در  خـودکاری  بـا  و 
می کـرد. من دوسـت دارم که شـاگردانم کار 
را کاربـردی یـاد بگیرنـد نه فقـط در تئوری. 
جسـم  بـه  خالقیـت  می کننـد  فکـر  همـه 
مربـوط می شـود در حالـی کـه خالقیـت بـه 
دارای  افـراد  و  اسـت  مربـوط  افـراد  ذهـن 
برخـوردار  خوبـی  خالقیـت  از  معلولیـت 

هسـتند.
می دیـدم  آمـوزش  رعـد  در  کـه  زمانـی 
و  نرم افـزار  مهندسـین  مـا،  مدرسـین 
شـرکت  خودشـان  کـه  بودنـد  سـخت افزار 
داشـتند و از نظـر مالـی هـم مرفـه بودنـد. 
انگیـزه  می دیدیـم  را  افـراد  ایـن  وقتـی 
می گرفتیـم و به حرفشـان گـوش می کردیم.
و  داشـته  خوبـی  پیشـرفت های  شـما 
بـه موفقیـت رسـیده اید، از ایـن مسـیر نـه 

من همیشه به شاگردانم این نکته را 
می گویم که اگر می خواهید کار بزرگی 

انجام دهید اول از خودتان شروع 
کنید و منتظر کمک و حمایت دیگران 

نباشید
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چنـدان سـاده هـم بـرای مـا بگوییـد. 
بـه نظـر مـن اول بایـد ذهن امثـال من 
درسـت بشـود. وقتی ذهن من درسـت شد 
و اعتمـاد بـه نفـس پیـدا کـردم، آن وقـت 
اسـت کـه بـرادرم، خواهـرم، و دیگـران بـه 
مـن کمـک می کننـد و من از کمـک گرفتن 
ناراحـت نمی شـوم. پـس اول بایـد ذهنیـت 
افـراد دارای معلولیـت نسـبت به خودشـان 
تغییـر کند. اگـر آنها بتوانند خالق باشـند و 
مهارتـی را از خودشـان عرضه کنند، دیگران 

هـم روی آنهـا سـرمایه گذاری می کننـد.
بـرای این کـه بچه هـا بتواننـد خـود را 
بـه جامعـه ثابـت کننـد، بایـد از مربیـان و 
مدرسـان حرفـه ای و توانمنـد بهـره بگیرند. 
اگـر چنیـن مربیانـی وجـود نداشته باشـند، 
توانیابـان پیشـرفت نمی کننـد. رعـد زمیـن 
بایـد  کـه  کـرده  ایجـاد  را  حاصلخیـزی 
دانه هـای مسـتعد در آن کاشـته شـوند. اگر 
بذرهـای  نباشـد،  حاصل خیـز  هـم  زمیـن 

مسـتعد از بیـن می رونـد.

لطفـا در مـورد نـوع معلولیت خـود کمی 
کنید؟ صحبـت 

اطفـال  فلـج  دچـار  کودکـی  در  مـن 
شـدیدی شـدم، بـه طـوری کـه تمـام بدنم 
از کار افتـاد و پزشـکان از مـن قطـع امیـد 
کردنـد. خانواده مـن که اعتقـادات مذهبی 
داشـتند، نـذر کردند کـه هر سـال روز تولد 
امـام رضا مرا به مشـهد ببرنـد. بعد از هفت 
سـال مـن از نظـر مغـزی و چشـمی شـفا 
یافتـم و االن هـم فقط دسـت راسـت و پای 
راسـتم دچار مشـکل اسـت که بـا بریس راه 

می روم.
از کودکـی بـه مدرسـه عـادی می رفتم. 
وقتـی کـه ۱۶ سـاله بـودم و در دبیرسـتان 
از  یکـی  طریـق  از  می کـردم  تحصیـل 
همسایگان که در موسسـه رعد، کاردرمانگر 
بـود، بـا این موسسـه آشـنا شـدم. از وقتی 
کـردم،  شـرکت  رعـد  کالس هـای  در  کـه 
اعتمـاد بـه نفـس مـن چنـد برابـر شـد. تا 
ولـی  بـودم.  خجالتـی  بسـیار  آن  از  قبـل 
حضـور در مجتمع رعد و آشـنایی با اسـاتید 
و روانشناسـان ایـن مرکـز خصوصـَا دکتـر 
تغییـر  زندگیـم  کـه  شـد  باعـث  افشـنگ، 
کنـد. اآلن دوسـتان بـه مـن می گوینـد تـو 
بیشـتر از حـد اعتماد به نفـس داری و مثل 
افـراد تندرسـت رفتـار می کنـی! بـه عقیده 
مـن همه افـراد به گونـه ای معلولیـت دارند. 
بعضی هـا معلولیتشـان بـه چشـم می آیـد و 
عـده ای هـم معلولیتشـان دیـده نمی شـود! 
پـس دلیلـی نـدارد کـه احسـاس تفـاوت با 

دیگـران کنیـم.

 در ابتـدای ورود به رعـد از چه کالس های 
آموزشی شـروع کردید؟

طراحـی،  کالس هـای  بـه  مـن 

نقشه کشـی و گرافیـک رفتـم. در آن زمـان 
ولـی  می شـد  کشـیده  دسـت  بـا  نقشـه ها 
بعـد بـا کامپیوتـر کار کردیـم. چـون دسـت 
من مشـکل داشـت اسـتادم به مـن توصیه 
کـرد کـه بـا کامپیوتر و به صورت سـه بعدی 
کارکنـم، به همیـن دلیل با نرم افـزار «تری 
بـود  اینجـا  از  و  شـدم  آشـنا  مکـس»  دی 
کـه وارد مبحـث انیمیشـن شـدم و مسـیر 
زندگیـم تغییر کـرد. من در حوزه انیمیشـن 
تربیـت  را  کارآمـوز   ۵۰۰ از  بیـش  االن  تـا 
کـرده ام کـه شـامل افـراد تندرسـت و افراد 
دارای معلولیـت اسـت. من شـاگردان قوی 
خـود را در پروژه های سـینمایی و انیمیشـن 
وارد می کنـم، تـا ازایـن طریـق عمـًال کار را 

بگیرند.  یـاد 

چند سال در رعد بودید؟
 مـن ۷ سـال در موسسـه رعـد کالس 
رفتـم، آمـوزش دیـدم و از محضـر اسـاتید 
بسـیار خوبـی بهره بردم. بعد از آشـنا شـدن 
بـا کامپیوتـر پـدر و مـادرم برایـم کامپیوتـر 
خریدند. پس از گرفتـن دیپلم بالفاصله وارد 
بـازار کار شـدم، البتـه سـختی های زیـادی 
حاضـر  کسـی  هـر  چـون  بـود  مسـیرم  در 
نمی شـد مـرا قبـول کنـد. بـه خاطـر دارم 
کـه در یـک شـرکت معمـاری که سـه نفر را 
انتخـاب می کـرد، درخواسـت کار دادم. در 
امتحان شـرکت کـردم و زودتر از دو نفردیگر 
سـواالت را جـواب دادم و از جلسـه امتحان 
بیـرون آمدم. وقتـی مهنـدس مربوطه کارم 
را دیـد بـه مـن گفـت، کار تـو مـورد قبـول 
اسـت، تا یک هفتـه دیگر خبـرت می کنیم.
بعـد از یک هفتـه خبری نشـد و برادرم 
را بـرای پیگیـری فرسـتادم. او آمـد وگفت: 
شـخص دیگـری کـه کارش بهتـر بـوده را 
انتخـاب کرده انـد. ولـی بعـد فهمیـدم کـه 
علـت قبـول نکـردن مـن معلولیتـم بـوده. 
آنهـا به بـرادرم گفته بودند، چون سـاختمان 
پلـه دارد و ایـن فـرد برای باال رفتـن و پایین 

آمـدن از پلـه احتیـاج بـه کمـک دیگـران 
دارد، ترجیـح دادیـم کـه یک فرد تندرسـت 
را اسـتخدام کنیـم. خیلـی به من بـر خورد 
شـروع  ازخـودم  را  کار  گرفتـم  تصمیـم  و 
کنـم. مـن همیشـه بـه شـاگردانم هـم این 
را می گویـم کـه اگـر می خواهیـد کار بزرگـی 
انجـام دهیـد از خودتان آغازکنیـد و منتظر 
کمـک و حمایـت دیگـران نباشـید. من این 
را از دکتر افشـنگ، اسـتاد روانشناسی رعد 
در آن ایـام، آموختـم کـه بایـد از خودمـان 
شـروع کنیم. این حرف ایشـان همیشـه در 

ذهـن مـن باقـی مانده اسـت.
دوره هـای  گذرانـدن  ضمـن  در  مـن 
مختلـف در رعـد، در شـرکت های خصوصی 
و تبلیغاتـی هـم کار انیمیشـن و اتـو کـد را 
انجـام مـی دادم. مزیت رشـته انیمیشـن در 
ایـن اسـت کـه هـر کسـی نمی توانـد در این 
خوش فکـر  افـراد  فقـط  شـود،  وارد  حـوزه 
و خـالق در آن موفـق می شـوند. از طریـق 
انیمیشـن می تـوان هـر چیـزی را خلق کرد 
و هـر ایده ایـی را بـه تصویـر کشـید و این به 

خالقیـت نیـاز دارد. 
شـرکت های  در  مدتـی  اینکـه  از  بعـد 
تبلیغاتـی کار کـردم بـا بـرادر بزرگم شـرکت 
سـیما پرداز را کـه یـک شـرکت فیلمسـازی 
تبلیغاتـی اسـت را تاسـیس کردیـم. بـرادرم 
مدیـر عامـل اسـت و تهیه کنندگـی پروژه ها 
کارگردانـی  هـم  مـن  و  دارد  عهـده  بـر  را 
فیلم هـا و مدیریت شـرکت را برعهـده دارم. 
و  انیمیشـن  کارهـای  شـرکت  ایـن  در  مـا 
فیلم هـای  از  بسـیاری  ویـژه  جلوه هـای 
کار  را  تلویزیونـی  سـریال های  و  سـینمایی 
را  «مبـارک»  انیمیشـن  خـودم  کرده ایـم. 
سـاختم کـه اولیـن رئـال انیمیشـن ایـران 
بـود. در طـول کار، یاد گرفتم که انسـا های 
موفـق، انسـا ن های خـالق و نوآور هسـتند.

 

 بـه نظـر شـما رشـته انیمیشـن و جلوه 
هـای ویـژه بـرای توانیابان درآمد زاسـت؟
و  انیمیشـن  درآمدزاسـت.  حتمـًا 
جلوه هـای ویـژه یک شـغل پر درآمد اسـت. 
سـینما دنیـای جذابـی دارد. ایـن صنعـت 
دارای  افـراد  بـه  می توانـد  زیـادی  کمـک 
معلولیـت کنـد، چـون نـود درصـد کارش 
بـا مغـز اسـت. بـرای همیـن خواسـتم این 
چـون  کنـم  برگـزار  رعـد  در  را  کالس هـا 
می دانـم کـه بچه هـای رعد یک سـرو گردن 
از افـراد دیگـر جامعه باالتر هسـتند و اگر به 
شـکل صحیح در این رشـته آمـوزش ببیند، 

جامعـه بـه دنبـال آنهـا می آیـد. 

در مـورد انیمیشـن لطفـًا بیشـتر توضیح 
دهید: 

می شـود  انیمیشـن  از  صحبـت  وقتـی 
منظـور کارتـون بـرای بچه هـا نیسـت. در 

همه فکر می کنند خالقیت به جسم 
افراد مربوط می شود در حالی که 

خالقیت به ذهن افراد مربوط است و 
افراد دارای معلولیت از خالقیت خوبی 

برخوردار هستند 
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را  نـدارد  وجـود  کـه  چیزهایـی  انیمیشـن 
خلـق می کنیـم. مـن االن بـا کارگردان ها و 
بازیگـران بـزرگ کار می کنم و بـه دنبال این 
هسـتم کـه فیلم بعـدی خود را بسـازم. من 
حتـی اکران خصوصی فیلم «مبـارک» را در 
رعـد برگـزار کـردم و از خانم شـاکر دوسـت 
کـه از بازیگـران ایـن فیلم بودنـد هم دعوت 

نمودم.
وقتـی توانیابـان کارگـردان یـا بازیگران 
و  کار  انگیـزه ی  ببیننـد،  نزدیـک  از  را 
تـالش پیـدا می کننـد. فضـای انیمیشـن و 
جلوه هـای ویژه و سـینما یک فضـای هنری 
هـم  بـا  کار  جریـان  در  بچه هـا  کـه  اسـت 
مثـل یک خانـواده می شـوند. وقتـی فرد به 
موفقیـت برسـد دیگر مشـکل جسـمانی اش 
خـودم  گاهـی  مـن  نمی آیـد.  چشـم  بـه 
مشـکل جسـمی ام را فرامـوش می کنـم. در 
رعـد ایـن اتفـاق باید بیفتـد چون رعـد این 
ظرفیـت را دارد و آدم هـای بزرگـی از آنجـا 

آمده انـد.  بیـرون 
آیـا یـک فـرد دارای معلولیـت دوسـت 
در  اسـت  تندرسـت  کـه  فـردی  بـا  نـدارد 
یک کالس بنشـیند؟ آموزشـگاه رعـدم باید 
مثـل مرکـز جامع علمـی کاربـردی رعد این 
شـرایط را ایجاد کند و عدم جداسـازی را از 
خـودش شـروع کنـد. بایـد شـرایطی ایجاد 
و  تندرسـت  افـراد  سـازی  جـدا  کـه  کنـد 
توانیـاب از بیـن بـرود و مـردم ببیننـد کـه 

ایـن افـراد می تواننـد بـا هـم باشـند.
ایـن کار فرهنگ سـازی اسـت و کسـی 
مثـل مـن در ایـن هم جـواری یـاد می گیـرم 
جایـی کـه الزم اسـت از بقیـه مـردم کمک 
را  معلولیتـی  دارای  دوسـتان  بخواهـم. 
از  می کشـند  خجالـت  کـه  می شناسـم 
دیگـران کمـک بگیرنـد چـون خودشـان را 
متفـاوت بـا بقیه می داننـد. مثال اگـر جایی 
پلـه داشـته باشـد آنقـدر صبـر می کننـد تـا 

یـک نفـر بیایـد و ویلچـر را هـل دهـد، ولی 
خـودش تقاضـای کمـک نمی کنـد. 

بچه هـا بایـد بتوانند از افراد درخواسـت 
کمـک کننـد. مـن یـاد گرفتـه ام از دیگران 
کمـک بخواهـم. اگـر ایـن کار را نکنیـم از 
زندگـی عقب می افتیـم. تازه مـردم از اینکه 
خوشـحال  شـود  خواسـته  کمـک  آنهـا  از 
می شـوند چـون دوسـت دارنـد بـه یکدیگـر 

کنند.  کمـک 
مـن هـر چـه یـاد گرفتـه ام، از مربیـان 
را  خـودم  همیـن  بـرای  و  بوده اسـت  رعـد 
همیشـه مدیـون رعـد می دانـم. اسـاتید و 
مربیـان باید افـکار و ذهنیت منفی بچه های 
دارای معلولیـت را عـوض کننـد. واقعًا رعد 
ریشـه های مرا قوی کـرد. اسـاتید، مربیان، 
کارشناسـان فیزیوتراپـی وکار درمانـی رعـد 
واقعـا عالـی هسـتند و آنقـدر به مـن انگیزه 
می دادنـد و بـا مـن خـوب رفتـار می کردنـد 
کـه فرامـوش می کـردم کـه از نظـر فیزیکی 

مشـکل دارم.

من با شـاگردانی که راهشـان دور است 
بـه صـورت «فـری النسـر» کار می کنـم و 
می خواسـتم ایـن کار را بـا بچه هـای رعـد 
هـم انجـام دهـم. زمانـی کـه مـن در رعـد 
فیلمبـرداری  کالسـم  از  مـی دادم  آمـوزش 
می کـردم و در اختیـار بچه ها قـرار می دادم. 
در همـان دو سـاعت صدها نکتـه را آموزش 
مـی دادم و بچه ها می توانسـتند سـر فرصت 
فیلـم را نـگاه کـرده و در طـول هفته تمرین 

 . کنند
ندارنـد،  کار  انگیـزه  کـه  بچه هایـی 
برابـر  چندیـن  آنهـا  جسـمانی  مشـکالت 
می شـود کـه در این صـورت هم بـه خانواده 
آنهـا فشـار می آیـد و هـم بچه هـا احسـاس 
می کننـد که بـه درد هیـچ کاری نمی خورند 
عـادت  و  می شـوند  روزمرگـی  دچـار  و 
می کننـد کـه هر روز بـه رعد بیاینـد و بروند 
بـدون هیـچ هدفـی. در ایـن صـورت آنهـا 
فرامـوش می کننـد کـه خالق باشـند و روی 
توانایی هـای خـود متمرکز شـوند. امیدوارم 

کـه در آینـده اتفاق هـای خوبـی بیفتـد.

 چه صحبتی با توانیابان رعد دارید؟
-آرزوی موفقیـت بـرای همـه توانیابـان 
دارم و همان طـور کـه گفتـم بچه هـا بایـد 
از خودشـان شـروع کننـد و نبایـد منتظـر 
معجزه از بیرون باشـند. بلکه خودشـان باید 
معجـزه زندگی خودشـان باشـند. من وقتی 
سـال   ۲۰ کـه  اولیـه ای  انیمیشـن های  بـه 
پیـش درسـت کـردم نـگاه می کنـم خجالت 
می کشـم! ولـی از همـان جـا شـروع کـردم 
و االن بـه ایـن مرحلـه رسـیده ام. بچه هـا 
باید از خودشـان شـروع کننـد، تالش کنند 
و مهارتـی یـاد بگیرنـد و بعـد دیگـران آنهـا 
سـرمایه گذاری  آنهـا  روی  و  می شناسـند  را 

می کننـد و روی آنهـا حسـاب می کننـد. 

اول باید ذهنیت افراد دارای معلولیت 
نسبت به خودشان تغییر کند. اگر 

بتوانند خالق باشند و خودشان 
را مطرح کنند، دیگران هم حاضر 

می شوند روی آنها 
سرمایه گذاری کنند
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لطفـا خودتـان را معرفـی کنیـد و نحـوه 
را  رعـد  موسسـه  بـا  را  خـود  آشـنایی 

بگوییـد؟
مـن اکبـر خانـی هسـتم و بعـد از طـی 
از  رعـد،  در  آموزشـی  کالس هـای  کـردن 
سـال ۹۲ به عنـوان مـدرس کالس تعمیرات 
شـروع  را  کارآمـوزان  بـه  آمـوزش  موبایـل 
کـردم. عـالوه برایـن یـک تـرم هـم هسـت 
کـه بـه عنوان مربـی والیبال نشسـته در این 
مرکـز بـا بچه هـا کار می کنـم. مـن خـود از 
کارآموزان مرکز رعد هسـتم که در سـال ۷۸ 
در زمانـی کـه محصـل بـودم و هنـوز دیپلـم 
دوسـتان  از  یکـی  طریـق  از  نگرفته بـودم، 
دارای معلولیتـم بـا مرکـز رعد آشـنا شـدم. 
آن زمـان مرکز رعد اتوبوسـی داشـت که 
بـرای حمـل و نقـل بـا ویلچر مناسب سـازی 
شـده بود ومـن بـا ایـن اتوبـوس از خیابـان 
رسـالت بـه اینجـا می آمـدم و بر می گشـتم. 
در آن زمـان مـن در کالس ماشین نویسـی 
ثبـت نـام کرده بـودم و بعـد دوره هـای اولیه 
کامپیوتـر مثـل سیسـتم عامـل «داس و ام 
سـی» را گذراندم. پـس از آن هم ویندوز ۹۵ 
و ۹۸ را در ایـن مرکـز آموختم. بعد از گرفتن 
دیپلـم در سـال های ۸۰ و۸۱ در کالس هـای 
تخصصـی اتوکـد ونقشه کشـی سـاختمان با 
اسـتاد سـعادت طلب شـرکت کردم و مدرک 
گرفتـم. پـس از گذرانـدن ایـن کالس ها وارد 
بـازار کار شـدم وتـا مدتی ارتباط مـن با رعد 
بـه شـرکت در مراسـم و جشـن های مرکـز 

شـد. محدود 

آیـا کاری کـه بـه آن مشـغول شـدید بـا 
دیده بودیـد،  رعـد  در  کـه  آموزش هایـی 

مرتبـط بـود؟
بلـه. آن زمـان نقشه کشـی و اتوکـد از 
کارهـای مطرحـی بود بـازار کار داشـت. من 
در ایـن حـوزه وارد شـدم و توانسـتم در یکی 
شـهرداری  بـه  مربـوط  مهندسـی  دفاتـر  از 

منطقـه ۴ کار کنـم. بعـد از مدتی بـه دنبال 
کارهـای اداری کامپیوتـری رفتـم و در ایـن 
حـوزه هـم فعـال شـدم. در همـان زمـان 
بـود کـه وارد ورزش والیبـال نشسـته شـدم 
کـردم  رادنبـال  آن  حرفـه ای  به صـورت  و 
و عضـو تیـم ملـی جوانـان در ایـن رشـته 
شـدم. در سـال ۸۲- ۸۳ بـود کـه بـه اتفاق 
یـک از دوسـتان کـه از کارآموزان رعـد بود، 
یـک مغـازه خدمـات کامپیوتـری راه انـدازی 
کردیـم. در سـال ۸۵ وارد حـوزه تعمیـرات 
موبایـل شـدم و در یکـی از آموزشـگاه های 
را  موبایـل  تعمیـرات  دوره  رعـد  از  بیـرون 
گذرانـدم و مـدرک آن را گرفتـم و سـه مـاه 
در شـرکت ایراتـک کـه از شـرکت های زیـر 
مجموعـه نوکیـا بود، کارورزی کـردم. پس از 
آن به صـورت مسـتقل در مغازه ای شـروع به 
کارکـردم. یکـی دو سـال بعد بـا اطالعات و 
تجربـه کاری کـه پیدا کرده بودم توانسـتم در 
همان آموزشـگاهی کـه آموزش دیـده بودم، 
بـه عنـوان مدرس تعمیـرات موبایـل تدریس 

. کنم

رعـد  در  را  کالس  ایـن  کـه  شـد  چـه   
کردیـد؟ راه انـدازی 

دو سـال قبـل از این کـه مـن در رعـد 
ایـن کالس را برگـزار کنـم یـک دوره آموزش 
تعمیـرات موبایل برگـزار شـده بود ولی تدوام 
پیـدا نکرده بود. در سـال ۹۲ بـا توجه به نظر 
مسـاعد مسـئوالن رعـد، آمـوزش ایـن دوره 
دوبـاره راه انـدازی شـد. البته بعـد از یک ترم 
وقفـه ای پیـش آمد ولـی دوبـاره کار را ادامه 

دادیـم و تاکنـون ادامـه پیدا کرده اسـت.

کالس تعمیـرات موبایـل چگونـه ارائـه می 
شـود و چه مطالبـی در آن آموزش داده می 

شود؟
کالس هـا هفتـه ای دو روز از صبـح تـا 
ظهـر برگـزار می شـود. هـر تـرم آن تقریبـا 
چهـار ماه و نیم اسـت و گاهی بـه دلیل نیاز 
بـه کارهـای عملـی، طـول دوره بیشـترهم 
می شـود. در ایـن کالس مبانـی الکترونیـک 
و هـر آن چـه مربـوط بـه موبایل باشـد مثل 
بحـث تعریـف آی سـی و ایـرادات مربـوط به 
می دهیـم  آمـوزش  بچه هـا  بـه  را  سـی  آی 
تعمیـرات  و  عیب یابـی  بحـث  نهایـت  در  و 
گوشـی موبایـل از نوع قدیمی تا گوشـی های 
هوشـمند امـروزی را یاد می دهیـم. در حال 
حاضـر در ایـن کالس هفت کارآمـوز آموزش 

می بیننـد.

 آیـا کارآمـوزان پـس از گذرانـدن یـک ترم 
چهارماهـه، می تواننـد در ایـن حـوزه کار 

؟ کنند
 مـن سـعی می کنـم در ایـن دوره همـه 
مطالبـی را کـه مربـوط به بـازار کار اسـت را 
بـه بچه هـا آمـوزش دهـم. سـعی می کنـم 
مطالـب را بـه صـورت عملـی نشـان دهم تا 
وقتـی وارد بـازار کار آمادگـی داشته باشـند. 
ولـی آنچـه کـه مـن روی آن تاکیـد بسـیار 
دارم جـدی گرفتـن، کارورزی اسـت. چـون 
تعمیـرات موبایـل یـک کار عملـی اسـت و 
حتمـا بایـد کارورزی بعـد از آمـوزش انجـام 

با تعمیرکاران موبایل در کالس!

در سال ۹۲ با توجه به نظر مساعد 
مسئوالن رعد، آموزش این دوره 

راه اندازی شد. البته بعد از یک ترم 
وقفه ای پیش آمد ولی دوباره کار 
را ادامه دادیم و تاکنون ادامه پیدا 

کرده است 

اکبر خانی از جمله افرادی است که از سال ۷۸ به عنوان کار آموز به مجتمع رعد 
مراجعه کرد. او با شرکت در کالس های مختلف رعد، امروز خود به استادی تبدیل 
شده که کالس تعمیرات موبایل را برگزار می کند و شاگردانش او را استاد خانی صدا 
می کنند. استاد خانی، مربی کالس والیبال نشسته مجتمع رعد هم هست. با او و 

هنرجویانش در خصوص کالس تعمیرات موبایل به گفت و شنود نشستیم.
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شـود. بحـث تعمیـرات موبایل و ای سـی ها 
و تعمیـرات آنها کار خیلی حساسـی اسـت و 
نیـاز بـه تمرکز و تجربـه دارد تا افـراد بتوانند 

درآن موفـق شـوند.

کارآموزان کالس شـما دوره هـای کارورزی را 
در کجـا می تواننـد بگذرانند؟

در صحبتـی کـه بـا دوسـتان داشـتیم 
بـه این فکـر افتادیـم که بـا مراکـز تعمیرات 
برقـرار  ارتبـاط  شـهر  سـطح  در  موبایـل 
کنیـم کـه کارآمـوزان بتواننـد پـس از اتمـام 
دوران آموزشـی، یکـی دو مـاه در ایـن مراکز 
کارورزی داشته باشـند. از طـرف دیگـر هـر 
کداممـان گوشـی هایی را که بـرای تعمیرات 
بـه دسـتمان می رسـد را بـه کالس می آوریم 
حضـور  در  و  همین جـا  را  آن  وتعمیـرات 

می دهیـم. انجـام  بچه هـا 
خوشـبختانه همـه بچه هـای کالس بـا 
هوش و با اسـتعداد و بسـیار فعال هسـتند. 
آقای بهنـام فراهانی یکـی از بچه های کالس 
اسـت کـه در چنـد ماهـی که به ایـن کالس 
آمـده، بـا وجـود شـرایط فیزیکـی خاصش، 
بارهـا بـرای تهیـه قطعـات مـورد نیـاز خود 
بـه بـازار موبایـل رفته اسـت. بـه هـر حـال 
مـا در ایـن کالس هـم بحـث آمـوزش و هم 
اسـت  نیـاز  ولـی  داریـم  را  کارورزی  بحـث 
کـه کارآمـوزان کالس وقـت بیشـتری بـرای 
تعـداد  روی  بـر  و  باشـند  داشـته  کارورزی 

بیشـتری گوشـی موبایـل کار کننـد.
 نیـاز اسـت که به غیر فضای آموزشـی و 
کالس، بچه هـا بتواننـد با کار بیـرون از مرکز 
هـم آشـنا شـوند. ایـن کار هم درسـت مثل 
آمـوزش رانندگی اسـت که هیـچ وقت فردی 

با ده جلسـه آمـوزش راننده نمی شـود. بلکه 
بایـد سـوار ماشـین شـود و ایـن طـرف و آن 

طـرف بـرود و تجربه پیـدا کند.

آموزش  شما  کالس  در  که  افرادی  از  آیا 
دیده اند، کسانی هستند که به طور مستقل 

کار کنند و به درآمد رسیده باشند ؟
بلـه. از کارآمـوزان تـرم قبل آقـای حامد 
یـک  در  مدتـی  قبـًال  کـه  هسـتند  لطفـی 
و  می دادنـد  انجـام  را  تعمیـرات  کار  مغـازه 
خودشـان  بـرای  مسـتقل  به صـورت  حـاال 
کار می کننـد و هـر جـا کـه ایـراد و اشـکالی 
داشته باشـند بـه صـورت تلفنی یـا حضوری 
اشـکال  رفـع  و  شـوند  حاضرمـی  مرکـز  در 

می کننـد.
یکـی دیگر از دوسـتان هم که لیسـانس 
الکترونیـک داشـتند و بـه ایـن کار بسـیار 
عالقه داشـتند، به کار بودند، پس از آموزش 
در ایـن مرکـز وسـایل اولیـه را تهیه کـرده و 
در خانـه کار تعمیـرات را انجـام می دهنـد و 
بسـیار هـم موفـق هسـتند. ایشـان هـم در 
صـورت نیـاز بـرای رفـع اشـکال بـه صورت 

تلفنـی یـا حضـوری اقـدام می کنند. 

تعمیـرات  خواهنـد  مـی  کـه  دوسـتانی 
موبایـل را یـاد بگیرند باید در چه سـطحی 
از سـواد اولیه باشـند ؟ آیـا باید تحصیالت 
اکادمیـک داشته باشـند و یـا مثًال رشـته 

خوانده باشـند؟ را  الکترونیـک 
خیـر. در بحـث آمـوزش در ایـن حرفـه 
فقط الزم اسـت افراد دید فنی داشته باشـند 
و الزم نیسـت تحصیالت اکادمیک در رشـته 
خاصـی داشته باشـند. افـراد بایـد عالقه مند 

بـه کار فنـی باشـند و اصطالحـا دسـت بـه 
آچار باشـند. چون مـا در اینجا مباحث مورد 
نیـاز را از ابتـدا به صـورت مبانـی الکترونیک 
بـه آنها آمـوزش می دهیـم و همیـن آموزش 
بـه همـراه دوره کارورزی، بـرای عالقمنـدان 

می کند. کفایـت 

آیااشـتغال در ایـن حـوزه می توانـد بـرای 
گذرانـدن زندگـی افـراد کافی باشـد؟

دوملیـون  از  کار  ایـن  ماهیانـه  درآمـد 
در  مسـئله  ایـن  کـه  باالسـت  بـه  تومـان 
انجـام  موبایـل  تعمیـرات  کـه  شـرکت هایی 
می دهنـد دیـده شده اسـت. از طرفـی چـون 
ایـن کار مرتب بـه روز می شـود، تعمیرات آن 
هـم بایـد بـه روز شـود و نـرم افزاهایـش هم 
بایـد به روز شـود پـس طبیعتا درآمـد آن هم 

بـه مـرور بیشـتر می شـود.

آیـا مراکزی وجـود دارنـد کـه آموزش های 
تکمیلـی در این رشـته را ارائـه دهند؟

 آموزش هـای تکمیلـی در حـوزه کاربـا 
موبایل بیشـتر به صورت عملی اسـت. یعنی 
وقتـی بچه هـا وارد فضـای کار می شـوند و 
در کار تجربـه پیـدا می کننـد، خـود بـه خود 
آموزش هایشـان تکمیـل می شـود. همیشـه 
کار  ایـن  در  بایـد  کـه  گفتـه ام  بچه هـا  بـه 
کنجـکاو و پیگیـر باشـند. یعنـی اگـر ایرادی 
در گوشـی می بیننـد، چـه نرم افـزاری و چـه 
سـخت افزاری، بایـد بـه دنبال حـل آن ایراد 
برونـد و پیگـر باشـند تـا بـه نتیجه برسـند. 
معمـوال در مراکـز تعمیرات موبایـل چند نفر 
همـکار بـا هـم در ارتبـاط هسـتند و تبـادل 

می کننـد.  اطالعـات 

آنچه که من روی آن تاکید بسیار دارم 
جدی گرفتن، کارورزی است. 

چون تعمیرات موبایل یک کار عملی 
است و حتما باید کارورزی 
بعد از آموزش، انجام شود
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البتـه جاهایی هم هسـتند کـه مباحث 
به صـورت  را  تخصصی تـر  و  پیشـرفته تر 
آموزشـگاهی آمـوزش می دهنـد. ولـی یکـی 
از ارکان اصلـی آمـوزش در حـوزه موبایـل، 
اسـتفاده از اینترنـت اسـت. به خصـوص در 
بحـث نرم افزارهای مختلف موبایـل، اپ ها، 
بـه روز  بحـث  و  مختلـف  اپلیکیشـن های 
شـدن گوشـی ها، می شـود از اینترنت کمک 

فت. گر

و کالم آخر؟
بـا توجه به شـرایط فیزیکی افـراد دارای 
معلولیـت، کار در حـوزه تعمیرات موبایل که 
یـک کار فنـی و همیشـه مـورد نیـاز جامعه 
اسـت، مـن بـه دوسـتانی کـه عالقه مند به 
کار فنـی هسـتند، توصیـه می کنـم کـه در 
ایـن حـوزه وارد شـوند. بـرای دوسـتانی که 
روی ویلچـر هسـتند هـم ایـن کار مناسـب 
اسـت و در یـک محیـط کاری دو در دو متر 
یـا سـه در سـه متـر می تواننـد ایـن کار را 

انجـام دهنـد. ایـن کار احتیـاج به سـرمایه 
زیـادی نـدارد. مـا از صفـر تا صـد تعمیرات 
موبایـل را بـه صـورت تئـوری و تـا حدودی 
عملـی در این جـا آموزش می دهیـم و بعد از 
آن هـم بسـته بـه همـت و تالش خودشـان 
می تواننـد وارد بـازار کار شـوند و بـه درآمـد 
خوبـی هـم برسـند. بـا توجـه بـه پیشـرفت 
تکنولـوژی، کار در این حـوزه یک کار دائمی 

و به روز اسـت.

این  کارآموزان  نظرات  از  اطالع  برای 
کالس از آن ها هم سواالتی پرسیدیم. حمید 
ابراهیمی سه ماه است که به رعد آمده است. 
او از طریق اینترنت با رعد آشنا شده و چون 
به کار تعمیرات موبایل عالقه دارد، در این 
این  هدفش  کرده است.  نام  ثبت  کالس 
است که آموزش ها را کامال یاد بگیرد و بعد 
بتواند بعد از گذراندن چند ماهی کارآموزی، 
کار  خودش  برای  و  ببیند  تدارک  مغازه ای 

کند.

رضـا عبـادی، ده سـال اسـت کـه بـا 
از  قبـل  او  شده اسـت.  آشـنا  مرکـز  رعـد 
دی  سـی  دوره «ال  شـرق  رعـد  در  ایـن، 
ال» را گذرانـده و وارد بـازار کار در حـوزه 
کامپیوتـر شـده ، ولـی بـه دلیـل پیشـرفت 
ادامـه  را  کارش  نتوانسـت  بیمـاری اش، 
دهـد. اودررعـد مرکـز دوره طراحـی وب را 
شـروع کـرد ولـی چون زمـان آن، بـا کالس 
تعمیـرات موبایـل تداخـل داشـت، تصمیم 
بـه ادامـه تعمیـرات موبایـل گرفـت. او بـه 
ایـن نتیجـه رسـید کـه ایـن کالس نسـبت 
به سـایر کالس هـا کاربردی تر اسـت و زودتر 
بـه درآمـد می رسـد. عبـادی هـم بـه لـزوم 
کارورزی تاکیـد دارد و می گوید، درخواسـت 
همـه کارآمـوزان ایـن کالس ایـن اسـت که 
آشـنایی  و  آمـوزش  گذرانـدن  بـا  همزمـان 
بـا مطالـب بـه صـورت تئـوری، فضایـی در 
بتواننـد  بچه هـا  کـه  بیایـد  به وجـود  رعـد 
کارورزی هـم بکننـد. بهنـام عبـادی، دیگر 
کارآمـوز کالس، خیلـی وقـت اسـت کـه به 
رعـد آمده اسـت. او و رضـا عبـادی از اولین 
کارآموزانـی بودنـد کـه در رعد شـرق، دوره 
دیپلـم  و  گذرانـده  را  ال»  دی  سـی  «ای 
کامپیوتـر را از آنجـا گرفته اسـت. او متاهـل 
اسـت و در آژانـس بـا ماشـین کار می کنـد 
ولـی بـه دلیـل خسـتگی در کار بـا ماشـین 
وقتـی مطلـع شـد کـه در مرکز رعـد مرکز، 
بـه  دارد  وجـود  موبایـل  تعمیـرات  کالس 
اینجـا آمـد و ثبـت نـام کـرد. او می گویـد: 
هـم  تکنولـوژی  پیشـرفت  بـه  توجـه  بـا 
اکنـون در دسـت همـه افـراد یـک موبایـل 

هسـت وحتـی بچه هـا هـم تبلت یـا موبایل 
و  دارنـد  اندرویـدی  اسـباب بازی های  یـا 
زندگـی همـه بـه نوعـی به گوشـی وابسـته 
شده اسـت. بنابرایـن تصمیم گرفتـم در این 
حـوزه آمـوزش ببینـم و کار کنـم. اکنون در 
حـال گذرانـدن دوره آموزشـی هسـتم و در 
و  دوسـتان  مختلـف  گوشـی های  آن  کنـار 
همکارانـم در آژانـس کـه نیـاز بـه تعمیرات 
دارد را بـه کالس می آورم و در حضور اسـتاد 
آن را تعمیـر می کنـم و از ایـن طریـق هـم 
کسـب تجربـه می کنـم و هم با گوشـی های 
جدیـد آشـنا می شـوم. او در خانـه هـم کار 
تعمیـرات موبایـل را انجام می دهـد و از این 

طریـق هـم کسـب درآمـد می کنـد. 

بهنام فراهانی هم از بچگی به کارهای 
عالقه  مکانیکی  و  الکترونیکی  فنی، 
کالس  این  شنید  که  وقتی  او  داشته است. 
آموزش  جهت  می شود،  ارائه  رعد  مرکز  در 
مراجعه کرد. می گوید: کار در حوزه تعمیرات 
هستیم،  ویلچر  روی  که  ما  برای  موبایل 
می تواند کار مناسبی باشد. چون می توانیم 
کار  این  کنیم.  کار  دستمان  با  و  بنشینیم 
نیاز به فکر و تخصص دارد و راحت می توان 
از آن درآمدزایی کرد. با پیشرفت تکنولوژی 
و گوشی های جدیدی که به بازار می آید راه 

برای ادامه کار باز است.

کارآموز  آباد،  یافت  دررعد  لطفی  حامد 
بوده است.  ال  دی  سی  ال  و  معرق  کالس 

او درسال ۹۳ برای تحصیل در مرکز علمی 
شد و به تدریج  رعد وارد این مرکز  کاربردی 
حامد  کرد.  شرکت  هم  آن  کالس های  در 
می گوید: پس از آموزش معرق در جایی کار 
می کردم ولی به دلیل نوسانات بازار، تصمیم 
گرفتم برای خودم کار کنم. او االن با یکی از 
امیدوار  و  کرده  اجاره  را  پله ای  زیر  دوستان 

است در آینده به درآمد خوبی برسد.

صادق مهدوی، سـیزده سـال اسـت که 
بـا رعـد آشـنا شده اسـت. او دوره مقدماتی 
کامپیوتـر را دررعـد گذرانـد و دو سـال در 
ایـن مرکز آمـوزش دیـد. بعد مغـازه ای زد و 
کار کامپیوتـری را شـروع کرد ولـی به خاطر 
خرابـی بـازار نتوانسـت رقابت کنـد و کارش 
را ادامـه دهـد. او دوبـاره بـه رعـد برگشـت 
وفعـال در کالس تعمیـرات موبایـل مشـغول 
یـاد گیـری اسـت تـا دوبـاره بتوانـد از ایـن 

طریـق کاری را شـروع کنـد. 

در  موبایل  تعمیرات  کالس  مدرس 
خاتمه می گوید: بحث تعمیرات موبایل مانند 
تا  یعنی  است.  مکانیک  و  ماشین  تعمیرات 
هم  مکانیک  دارد،  وجود  ماشین  که  وقتی 
مورد نیاز است. االن بحث گوشی های موبایل 
موبایل  گوشی های  تعداد  است.  روز  بحث 
خیلی زیاد است و در هر خانه ای حداقل دویا 
به  مربوط  ایرادات  هست.  موبایل  عدد  سه 
نوسانات برق، خرابی ها و شکستگی هایی که 
پیش می آید، باعث می شود که همیشه نیاز به 
تعمیرات موبایل وجود داشته باشد. بنابراین 
کار  می تواند  همیشه  موبایل  تعمیرکار  یک 
داشته باشد. برای رسیدن به درآمد هم باید 
از پله اول شروع کرد که همان بحث آموزش 
است. آموزشی که با توجه به شرایط بچه ها، 
وسایل  و  مناسب  سرویس  مناسب،  محیط 
خوشبختانه  که  داشته باشد  وجود  الزم 
اشتغال  رویکرد  که  اخیر  سال  دو  یکی  در 
حمایت شده در رعد مطرح شده است، در این 
و  شده است  برداشته  موثری  گام های  مسیر 
بچه ها از پله اول تا آخر را در همین مجموعه 

می توانند یاد بگیرند و سر کار بروند.

صحبت با کارآموزان کالس تعمیرات موبایل

این کار نیاز به فکر و تخصص دارد و 
راحت می تواند از آن درآمد زایی کرد. 
با پیشرفت تکنولوژی و گوشی های 
جدیدی که به بازار می آید راه برای 

ادامه کار باز است 
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آذر صادقپـور جزو ۱۲ نفراز بانوانی اسـت که 
از ۲۳ سـال پیـش همـکاری خـود را بـا مجتمع 
رعـد آغـاز کردنـد. او اینـک انباشـتی از تجربه 
برای سـاختن و رشـد و نمـو یک نهـاد مدنی را 
در توشـه دارد. ایـن گفت وگـو از چنـد و چـون 

ایـن تجربـه جویا شده اسـت. 

 فرازو فرودهای دفتر مشارکت های مردمی
در گفت وگو با آذر صادقپور عنوان شد؛

لطفــا از آشــنایی و نحــوه شــروع همکاری 
خــود بــا مجتمــع رعــد بگویید؟

ــدود  ــتم واز ح ــور هس ــن آذر صادقپ م
ــنا  ــد آش ــع رع ــا مجتم ــل ب ــال قب ۲۳ س
شــدم. مــن به همــراه تعــدادی از بانــوان در 
ــه کهریــزک فعالیــت می کردیــم. بعــد  خیری
از مدتــی بــه دعــوت آقــای منصوریــان کــه 
آن زمــان مدیــر عامــل رعــد بودنــد دور هــم 
جمــع شــدیم و توســط خانــم اکبــری کــه از 
دوســتان بودنــد، بــه رعــد پیوســتیم و یــک 
گــروه ۱۲ نفــره بــه عنــوان گــروه «همیــاری 

بانــوان» را تشــکیل دادیــم.
الگــوی مــا گــروه بانــوان نیکــوکار 
ــاق  ــود. آن زمــان فقــط یــک ات ــزک ب کهری
ــق  ــا تعل ــه م ــن ســاختمان ب کوچــک در ای
گرفــت. اولیــن بازارچــه را در ســال ۷۳ 
همیــاری  گــروه  در  کردیــم.  راه انــدازی 
بانــوان، کارگروه هــای مختلفــی تشــکیل 
دادیــم. گــروه مــددکاری، گــروه مالــی، گروه 
ــی از  ــا در یک ــدام از م ــر ک ــه ه آموزشــی ک
ــم.  ــت کردی ــه فعالی ــا شــروع ب ــن گروه ه ای
ــان جلســه  ــا آقــای منصوری هــر دوشــنبه ب
را  آمــده  پیــش  مشــکالت  و  داشــتیم 
پیگیــری و حــل می کردیــم. باالخــره طبقــه 

اول ایــن ســاختمان و ســپس طبقــات بعــد 
ــد. ــاخته ش ــرور س ــه م ب

رعــد  در  نبــود  قــرار  آنجایی کــه  از 
ــورت  ــان ص ــه توان یاب ــی ب ــای مال کمک ه
ــد  ــدازی ش ــددکاری راه ان ــروه م ــرد، گ بگی
ــدوق قرض الحســنه در  ــا تشــکیل صن ــا ب ت
ــد  ــه رع ــان ب ــد توان یاب ــت و آم ــه رف هزین
ــه  ــون ب ــن چ ــد و م ــک کن ــا کم ــه آنه ب

ــی  ــه بچه های ــیده بودم ک ــه رس ــن نتیج ای
ــا مشــکالت  ــد ب ــن مرکــز می آین ــه ای کــه ب
زیــادی روبــه رو هســتند از ابتــدا در کار گروه 

ــدم.  ــت ش ــه فعالی ــغول ب ــددکاری مش م
ــده  ــد شناخته ش ــوز رع ــه هن ــی ک وقت
ــا فعالیت هــای  ــه ب ــان چگون ــود، توان یاب نب
ــاط  ــا آن ارتب ــدند و ب ــنا ش ــز آش ــن مرک ای

ــد؟  گرفتن
ــدند. در  ــه ش ــج اضاف ــه تدری ــا ب بچه ه
آغــاز بــه عنــوان گــروه بانــوان از دوســت و 
ــان  ــم و توان یاب ــو می کردی ــرس وج ــنا پ آش
را شناســایی می نمودیــم. گــروه بانــوان 
اولیــن حضــور بیرونــی خــود را از نمایشــگاه 
ــم  ــه ای گرفتی ــرد. غرف ــاز ک ــی آغ بین الملل
ــتیم. در  ــو نشس ــت و گ ــه گف ــردم ب ــا م و ب
صحبــت بــا مــردم ســه موضــوع را مطــرح 
می کردیــم. اول از اهــداف رعــد می گفتیــم. 
این کــه مرکــز رعــد بــرای آمــوزش بــه  افــراد 
دارای معلولیــت جســمی حرکتی تشــکیل 
ــا ایــن مشــخصات  شــده و اگــر فــردی را ب
ــد. دوم  ــی کنی ــا معرف ــه م ــید ب می شناس
کارخانجــات  مدیــران  و  شــرکت ها  از 
ــای  ــس از طــی دوره ه ــه پ می خواســتیم ک
ــتغال  ــه اش ــان، ب آموزشــی توســط توان یاب

 با آمدن خانم پناهی به عنوان 
مدیرعامل در دو سال قبل، به 

تشخیص ایشان دفتر مشارکت های 
مردمی  به منظور ایجاد تمرکز در 
ارتباط با خیرین راه اندازی شد
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آنهــا کمــک کننــد و ســوم این کــه از 
ــدی و  ــای نق ــتیم کمک ه ــردم می خواس م
صدقــات و نــذورات خــود را در اختیــار رعد 
ــه  ــد. هیچ وقــت در اولیــن مرحل ــرار دهن ق
از کســی کمــک مالــی نمی خواســتیم. 
ــراد  ــه  اف ــود ک ــن ب ــا ای ــن خواســته م اولی
ــد  ــی کنن ــا معرف ــه م ــت را ب دارای معلولی
ــان  ــا پنه ــج  خانه ه ــه در کن ــی ک ــا آن های ت
ــد  ــوزش ببینن ــد، آم ــرون بیاین شــده اند بی
و بــه اشــتغال برســند. البتــه هــدف مرکــز 
رعــد در ابتــدای راه اندازیــش آمــوزش منجر 
ــرای  افــراد دارای معلولیتــی  ــه اشــتغال ب ب
معلولیــت  دچــار  جنــگ  در  کــه  بــود 
شــده بودند ولــی بعــدًا دایــره پذیــرش خــود 
ــان  ــه جوان ــرای هم ــترش داد و پذی را گس

ــد.  ــت ش دارای معلولی
ــد  ــر چن ــال حاض ــوان در ح ــروه بان  گ
نفــر هســتند و چــه نــوع ارتباطــی بــا رعــد 

ــد؟ دارن
ــوان در حــال حاضــر حــدود  ــروه بان گ
ــروه  ــه گ ــه درس ــتند ک ــر هس ــیصد نف س
ــروه  ــی، گ ــروه دائم ــد. گ ــت می کنن فعالی
هرازگاهــی  کــه  گروهــی  و  افتخــاری 

می کننــد. مــا  بــه  کمک هایــی 
 گــروه دائمــی ۶۰ نفــر هســتند کــه هــر 
هفتــه در روزهــای دوشــنبه  در رعــد جلســه 
ــل  ــراد تحصی ــاری، اف ــروه افتخ ــد. گ دارن
ــان،  ــکان و متخصص ــد پزش ــرده ای مانن ک
ورزشــکاران  و  هنرپیشــه ها  بازیگــران، 
ــرای  ــاری ب ــای افتخ ــه برنامه ه ــتند ک هس
ــراد  ــد. وجــود ایــن اف رعــد برگــزار می کنن
ــم های  ــت و در مراس ــم اس ــا مه ــرای م ب

ــد. ــا مــا همــکاری دارن مختلــف ب

دفتــر مشــارکت های مردمــی از چــه 
ــه  ــد و چ ــدازی ش ــد راه ان ــی در رع زمان

ــت؟ ــده گرف ــر عه ــه ای را ب وظیف
ــوان  ــه عن ــی ب ــم پناه ــدن خان ــا آم ب
مدیرعامــل در دو ســال قبــل، به تشــخیص 
مردمــی   مشــارکت های  دفتــر  ایشــان 
ــا  ــاط ب ــز در ارتب ــاد تمرک ــور ایج ــه منظ ب
خیریــن راه انــدازی شــد. قبــًال هــر فــردی 
ــه  ــا ب ــد، ی ــی کن ــت کمک ــه می خواس ک
حســابداری می رفــت و یــا بــه روابــط 
ــه  ــت ماهان ــا کارت عضوی ــی. در آنج عموم
ــه  ــه ب ــی ک ــده و مبلغ ــادر ش ــش ص برای
پیشــنهاد خــود او تعییــن می شــد، ماهانــه 

می گردیــد.  دریافــت  او  از 
رعــد  خیرینــی  کــه بــه  مدیریــت 
ــادی  ــت زی ــد، اهمی ــی کرده بودن کمک های
دارد، بــه همیــن دلیــل واحــد ویــژه ای برای 
ایــن کار تأســیس شــد. وقتــی بــه پیشــنهاد 
خانــم پناهــی دفتــر مشــارکت های مردمــی  

راه انــدازی شــد قــرار شــد همــه ایــن 
ــز شــود و  ــر متمرک ــن دفت ارتباطــات در ای
ــی را  ــن پیگیری های ــال چنی ــن قب ــون م چ
ــیاری  ــن بس ــا خیری ــودم و ب ــام داده ب انج
آشــنا بــودم، خانم پناهــی از من خواســتند 
ــول  ــارکت ها را قب ــر مش ــت دفت ــه مدیری ک
کنــم. مــن پیشــنهاد ایشــان را پذیرفتــم و 
بــا همــکاری تعــدادی از بانــوان ایــن دفتــر 

ــم.  را اداره کنی

شــما دفتــر مشــارکت ها از چــه تاریخــی 
شــروع بــه کار کــرد؟

مــن از اردیبهشــت مــاه ســال ۹۴ کارم 
در ایــن دفتــر را شــروع کردم. بــا راه افتادن 
ایــن دفتــر بــه همــه بخش هــای رعــد 
اعــالم شــد کــه هــر تلفــن یــا هــر مراجعــه 
ــر مشــارکت ها  ــه دفت از طــرف خیریــن را ب
ارجــاع دهنــد. در این دفتــر بعــد از پذیرایی 
ــه  ــه مراجع ــری ک ــا خی ــه ب و آشــنایی اولی
رعــد  فعالیت هــای  مــورد  در  می کنــد، 
ــد از  ــد از بازدی ــح داده   می شــود و بع توضی
مجموعــه و دیــدار از کالس هــای آموزشــی، 
در مــورد نــوع همــکاری کــه او مایــل 
ــوال  ــد از او س ــد داشته باش ــا رع ــت ب اس

می شــود. 
در طــول مــاه افــراد زیــادی بــرای 
همــکاری بــه مــا مراجعــه می کننــد. مثــال 
ــروه  ــد در گ ــی بخواه ــت جوان ــن اس ممک
ــروه  ــا گ ــد ب ــی  بخواه ــا خانم ــان و ی جوان
ــا شــرح  ــرای آنه ــد. ب ــوان همــکاری کن بان
داده می شــود کــه گــروه بانــوان یــا جوانــان 
چــه می کننــد. عــده ای عالقه منــد بــه 
ــگاه  ــا دانش ــوزش ی ــش آم ــس در بخ تدری
ــه  ــورت داوطلبان ــه ص ــردی ب ــی کارب علم
ــا هماهنگی هــای الزم  ــا آنه هســتند کــه ب
صــورت می گیــرد. درمــورد کمک هــای 
نقــدی بــه خیریــن توضیــح می دهیــم کــه 
چــه تعــدادی کارآمــوز و دانشــجو مشــغول 
بــه آمــوزش و تحصیــل هســتند و هــر 

ــد و  ــه الزم دارن ــزان هزین ــه می ــدام چ ک
ــه  ــد، ب ــر مایلن ــه اگ ــم ک پیشــنهاد می کنی
ــا  ــا ســالی مخــارج یــک ی صــورت ترمــی  ی
چنــد فــرد دارای معلولیــت را قبــول کننــد.
ایــن افــراد فــرم پــر کــرده و کارت 
ــد و از پرداخــت  ــت می کنن ــت دریاف عضوی
ــه  ــدر ک ــر چق ــا ه ــاه ت ــان در م ۵۰۰۰ توم
افــرادی   می کننــد.  تقبــل  را  بخواهنــد 
ــه در بخــش آمــوزش  کــه مایلنــد داوطلبان
ــن بخــش ارجــاع  ــه ای ــد را ب ــت کنن فعالی
ــد  ــه بخواهن ــم ک ــرادی ه ــم و اف می دهی
ــا دو روز در  ــک ی ــه ی ــه صــورت داوطلبان ب
ــه  قســمت های مختلــف کمــک کننــد را ب
ــا  ــددکاری ی ــر م ــارکت ها، دفت ــر مش دفت
روابــط عمومــی  یا ســایر قســمت های اداری 
ــص  ــردی تخص ــر ف ــم. اگ ــی می کنی معرف
خاصــی داشته باشــد مثــال پزشــک باشــد، 
اتــاق  در  روز  یــک  هفتــه ای  می تواننــد 
ــان را ویزیــت کنــد. اگــر  پزشــکان، توان یاب
فــردی صاحــب آزمایشــگاه تشــخیص طبــی 
ــان  باشــد، آدرســش را می گیریــم و توان یاب
ــه  ــات آزمایشــگاهی را ب ــه خدم ــد ب نیازمن

ــم. ــی می کنی ــا معرف آنه
کــه  هســتند  افــرادی  حتــی 
ــز  ــه مرک ــود را ب ــذورات خ ــد ن می خواهن
بدهنــد، ایــن امــکان را هــم برایشــان 

می کنیــم. فراهــم 
 در ســال دو مرتبــه ســبد کاال بــه 
ــی  ــم. خیل ــد می دهی ــای نیازمن خانواده ه
از افــراد عالقــه دارنــد کــه در تامیــن ایــن 
ــند.  ــرکت داشته باش ــی ش ــبد های کاالی س
داریــم  کارآمــوز   ۳۲۰ حاضــر  حــال  در 
ــا  ــش م ــت پوش ــا تح ــر از آنه ــه ۸۰ نف ک
هســتند. مــددکاران مــا از خانه هــای ایــن 
افــراد بازدیــد کــرده  و اگــر بــه ایــن نتیجــه 
برســند کــه خانواده هــای آنهــا کــم بضاعــت 
ــد. ــرار می گیرن هســتند، تحــت پوشــش ق

بعضــی از کارآمــوزان هزینــه رفــت 
و آمــد از منــزل بــه مرکــز را ندارنــد و 
ســامانه حمــل و نقــل هــم فقــط یــک یــا 
ــرای  ــا ماشــین می دهــد و ب ــه آنه دو روز ب
بقیــه روزهــا بــه آنهــا هزینــه رفــت و آمــد 
کــه  وقتــی  تــا  توان یابــان  می دهیــم. 
ــد،  ــوق بگیرن ــد شــاغل شــوند و حق بتوانن
شــش مــاه تــا یکســال هزینــه رفــت و آمــد 

می کننــد.  دریافــت 
بعضــی از بچه هــا نیــاز بــه مصــرف دارو 
دارنــد کــه پــس از تاییــد دفتــر مــددکاری 
می کنیــم.  تهیــه  برایشــان  را  داروهــا 
ــن اســت  ــت ممک ــرد دارای معلولی ــک ف ی
باشــد  داشــته  مختلفــی  بیماری هــای 
ــمن های  ــام س ــا تم ــم ب ــن مجبوری بنابرای

در راستای یکی از اهداف رعد که 
تغییر نگرش در مردم نسبت  افراد 

دارای معلولیت است، کار با مدارس 
را شروع کردیم و گروهی به نام گروه 

مدارس؛ شامل گروه روانشناسی، 
مددکاری، اموزش، کارآفرینی و 
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ــم  ــا بتوانی ــیم ت ــاس باش ــالمت در تم س
ــم. ــل کنی ــا را ح ــکالت آنه مش

هــم  اشــتغال زایی  صنــدوق  یــک   
تاســیس کردیــم کــه از محــل آن بــه 
را  کاری  می خواهنــد  کــه  بچه هایــی 
ــن  ــا چندی ــم. ب ــد وام می دهی ــروع کنن ش
ــم  ــکاری داری ــنه هم ــدوق قرض الحس صن
تــا بتوانیــم ازآنهــا وام بگیریــم و مشــکالت 

کنیــم.  حــل  را  توان یابانمــان 
گاهــی افــراد دارای معلولیــت نیــاز بــه 
عمــل جراحــی در بیمارســتان را دارنــد 
ــه  ــق بیم ــه از طری ــم ک ــعی می کنی ــا س م
ــا را  ــا ان ه ــش فرم ــه خوی ــالمت و بیم س
ــر  ــه ویلچ ــر تهی ــورد دیگ ــم. م ــه کنی بیم
بــرای توان یابــان اســت. بهزیســتی هــر 
ســه، چهــار ســال یکبــار، یــک ویلچــر بــه 
بچه هــا می دهــد. مــا ســعی کرده ایــم 
وقتــی ویلچــر بچه هــا خــراب می شــود بــه 
ــا شــرکت  ــم. ب ــی بدهی ــر مجان ــا ویلچ آنه
ــا در  ــه آنه ــم و ب ــکاری داری ــتیما هم هس
بطــری تحویــل می دهیــم و ویلچــر تحویــل 

می گیریــم. 
ــوان،  ــروه بان ــا گ ــی ب در جلســه هفتگ
وســایل مــورد نیــاز بچه هــا را مطــرح 
ــا از  ــان ی ــا خودش ــا ی ــه آنه ــم ک می کنی
ــه  ــن وســایل را تهی ــق دوستانشــان ای طری
ــا  ــه م ــم ب ــی ه ــه خیرین ــد. البت می کنن
مراجعــه می کننــد و ایــن نیازهــا را برطــرف 
می کننــد. خیرینــی در خــارج از کشــور 
ــا را  ــم کــه بعضــی از نیازهــای م هــم داری
پوشــش می دهنــد. همــه اینهــا بــه دلیــل 

ــد. ــد دارن ــه رع ــه ب ــادی اســت ک اعتم
نــذورات خیریــن را بــه مصــرف همــان 
ــانیم.  ــد می رس ــت کرده ان ــه نی ــزی ک چی
آرزویمــان ایــن اســت کــه بتوانیــم بــا تمــام 
خیریــن تمــاس تنگاتنــگ داشــته باشــیم و 
ــا را  ــنواره ها آن ه ــم و جش ــه مراس در هم

دعــوت کنیــم.

ــر مشــارکت ها  یکــی از فعالیت هــای دفت
ــدارس  ــودک و م ــا مهدهــای ک تمــاس ب
اســت. لطفــًا در ایــن مــورد هــم توضیــح 

 : هید د
 در راســتای یکــی از اهــداف رعــد کــه 
تغییــر نگــرش در مردم نســبت  افــراد دارای 
معلولیــت اســت، کار بــا مــدارس را شــروع 
کردیــم و گروهــی بــه نــام گــروه مــدارس؛ 
شــامل گــروه روانشناســی، مــددکاری، 
مشــارکت های  و  کارآفرینــی  امــوزش، 
ــدارس  ــه م ــم. ب ــکیل دادی ــی  را تش مردم
تغییــر  جهــت  در  و  می رویــم  مختلــف 
ــراد دارای  ــه  اف ــوزان ب ــش آم ــرش دان نگ

ــم. ــا کار می کنی ــا آنه ــت ب معلولی

ــه  ــق ک ــان موف ــر از توان یاب ــد نف چن
ــم  ــدارس می بری ــه م ــد را ب ــر کار رفته ان س
تــا دانش آمــوزان بــه چشــم خودشــان 
ببینــد کــه ایــن توان یابــان جــدای از 
معلولیــت جســمی  چقــدر از لحــاظ فکری، 
ذهنــی و هوشــی کامــل و موفــق هســتند. 
ــد  ــت دارن ــی دوس ــم خیل ــوزان ه دانش آم
ــا  ــد و در برنامه هــای م ــه رعــد بیاین ــه ب ک
شــرکت کننــد. هــدف مــا ایــن اســت کــه 
ــبت  ــه نس ــرش جامع ــر نگ ــت تغیی در جه
و  شــود  فرهنگ ســازی  توان یابــان  بــه 
دانش آمــوزان هــم بــا کارآمــوزان رعــد 

آشــنا  شــوند.
یــا  نیکــوکاری  روز  در  دانش آمــوزان 
ــی  ــه، محصوالت ــا بازارچ ــذا ی ــنواره غ جش
تهیــه می کننــد و می فروشــند و درآمــد آن 

ــد. ــدا می کنن ــد اه ــز رع ــه مرک را ب

 بــا مــدارس دولتــی و بــا ادارات آمــوزش 
و پــرورش هــم در ارتبــاط هســتید؟

آمــوزش و پــرورش ســخت گیری های 
ــدارس  ــا م ــاط ب ــرای ارتب ــادی دارد. ب زی
دولتــی ابتــدا بایــد مجــوز بگیریــم و مراحل 
اداری متعــددی را طــی کنیــم. بــه همیــن 
دلیــل مــا بــه ســراغ مــدارس غیر انتفاعــی 
خیلــی  مــدارس  ایــن  چــون  می رویــم 
می کننــد.  همــکاری  مــا  بــا  راحت تــر 
مــدارس  بــا  بتوانیــم  روزی  امیدواریــم 
ــرا  ــی را اج ــن برنامه های ــم چنی ــی ه دولت

ــم.  کنی
ــر  ــه دفت ــری ک ــای دیگ ــی از کاره یک
ــر  ــت، تقدی ــرده اس ــروع ک ــارکت ها ش مش
ــف  ــای مختل ــان برنامه ه ــکر از حامی و تش
و خیریــن اســت. حتــی افــراد و حامیانــی 
کــه در ســال های قبــل بــا رعــد همــکاری 
داشــته اند تمــاس گرفتیــم و لوح هــای 
ــه  ــدات کارآمــوزان مرکــز ب ــری از تولی تقدی

ــم.  ــم کرده ای ــا تقدی آنه

ــار  ــما در اختی ــای کاری ش ــا روش ه آی
ــر  ــتان های دیگ ــد در شهرس ــز رع مراک

ــرد؟ ــرار می گی ــم ق ه
بلــه. حتمــا ایــن کار انجــام می شــود. 
مــن اهــل قــم هســتم و شــش ســال پیــش 
ــت  ــرد و گف ــه ک ــد مراجع ــه رع ــری ب خی
می خواهــد مکانــی بــرای تــوان یابــان 
ــا  ــر مــن واجــب شــد کــه ب قــم بســازد. ب
چنــد نفــر از دوســتانی کــه در قــم داشــتم، 
ــدا  ــدازم. خ ــم راه  بیان ــد را در ق شــعبه رع
ــاختمانی  ــم در س ــد ق ــز رع ــکر مرک را ش
کــه از اینجــا هــم بزرگ تــر اســت، راه 
افتــاد و تمــام الگوهایــی کــه در رعــد 
ــوان  ــروه بان ــیله گ ــتیم را به وس ــز داش مرک
ــه  ــر توســعه مراکــز رعــد ب ــق دفت و از طری
آنجــا فرســتادیم . مرکــز رعــد الگویــی 
مختلــف  شهرســتان های  از  کــه  شــده 
ــا  ــنایی ب ــد و آش ــد از بازدی ــد و بع می این
ــن  ــاد چنی ــای ایج ــای آن، تقاض فعالیت ه
ــد.  ــود می کنن ــزی را در شهرســتان خ مرک
ــر هماهنگــی وتوســعه رعــد هــم راه و  دفت
ــا  ــد و ت ــاد می ده ــا ی ــه آنه ــا را ب روش ه
فرم هــای  می دهــد.  مشــاوره  دوســال 
مختلــف را در اختیارشــان قــرار می دهــد و 
آنهــا بــه همیــن راه و روش کار را شــروع و 
ادامــه می دهنــد. خــدا را شــکر مرکــز قــم 
اکنــون روی روال افتــاده و مرکــز کرمانشــاه 

ــال کار اســت. ــم در ح ه
ــه  ــه روی هم ــارکت ها ب ــر مش در دفت
بــاز اســت. کمک هــای همــه را می پذیریــم 
و از خیرینــی کــه بــه مــا اعتمــاد کرده انــد 
ــد  ــا می دهن ــه م ــی ب ــن کمک های و چنی

کمــال تشــکر را داریــم.

دفتر مشارکت ها به روی همه باز 
است. کمک های همه را می پذیریم 
از خیرینی که به ما اعتماد کرده اند و 

چنین کمک هایی به ما می دهند کمال 
تشکر را داریم
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شـاید قبـل از ورودم بـه مجتمـع نیکـوکاری رعـد، نگـرش من نسـبت به افـرادی کـه معلولیت 
داشـتند، متفـاوت بـود. شـاید به توانایـی آنها باور نداشـتم و دیدنشـان در جامعه برایـم عجیب بود 

و تصـوری از پیشـرفت، تحصیـل و کار آمدی آنها نداشـتم.
ولـی اکنـون پـس از سـال ها کار بـا ایـن عزیـزان، تغییـر نگرشـی در مـن ایجـاد شـد کـه بـرای 
انتقـال آن بـه جامعـه، خـود را موظـف بـه نشـر آن می دانـم تـا شـاید بتوانـم تغییر نگرشـی هم در 

دیگـران ایجـاد کنم. 
این کـه انسـان ها بـا تفاوت هـای فـردی بـه دنیـا می آینـد و گاهـی ایـن تفاوت هـا بـا مشـکالت 
جسـمانی مثـل؛ نابینایـی، ناشـنوایی و مشـکالت جسـمی حرکتـی همراه می شـوند و گاه افـراد در 
مسـیر زندگـی بـا سـانحه ای ناخواسـته دچـار معلولیـت می شـوند، اتفاق بدیـع و عجیبی نیسـت. 

درطـول ایـن سـال ها افـرادی را بـا توانایی هـای حیرت انگیزی دیدم کـه معلولیت هم داشـتند، 
ماننـد هنرمنـدان معرق ، هنرمنـدان نقاش، افراد موفق در مشـاغل مهم، برنامه ریـزان کامپیوتری، 
قهرمانـان پارالمپیـک و..... و این آشـنایی نگرشـم را نسـبت بـه معلولیت و افرادی کـه با آن زندگی 

می کننـد، تغییر داد.
حـال بـه عنـوان فـردی که خودش تندرسـت اسـت در مقابـل چنین افـرادی چگونه بایـد رفتار 

کنـم و چـه دیدگاهـی باید داشته باشـم؟ همراهـی؟! همدلی؟! همـدردی؟! ترحم یا دلسـوزی؟! 
هـرگاه بـه تفاوت هـای فـردی بـاور داشته باشـیم، تغییـر نگرش نسـبت به دیگـران در مـا ایجاد 
می شـود و نگـرش صحیـح می تواند مسـئولیت اجتماعی ما را نسـبت به توانیابان باشـد. مسـئولیت 
اجتماعـی مـا تغییـر نگـرش و رفتار مناسـب با افرادی اسـت کـه در ظاهر بـا ما متفاوت هسـتند. 

در طـول سـال ها تجربـه ی کاری  با افـرادی که دارای معلولیت هسـتند، به این نتیجه رسـیده ام 
کـه آنهـا از نگاه نادرسـت جامعه به خودشـان بسـیار رنـج می برند. بارها شـنیده ام کـه می گویند: 

- از نگاه های دلسوزانه ی مردم در خیابان معذب می شوم.
- نگاه های متعجب و حتی دلسوزانه ی مردم باعث کاهش اعتماد به نفسم می شود.

- بعضی با نگاه هایشان وانمود می کنند که از من می ترسند!
- جوری نگاهم می کنند که انگار از کره ی دیگری آمده ام! 

برخـی از رفتارهـا و عکس العمل هـا کـه گاه بسـیار عـادی و بی منظـور و حتـی بـا نیـت انسـان 
دوسـتانه بـروز پیـدا می کند، می تواند تاثیرات بسـیار مخربی بر شـخصیت یک انسـان داشـته باشـد 
بـه طـوری کـه او را بـه طـرف دوری از اجتمـاع و انزوا بکشـاند. اینجاسـت که تغییر نگـرش و تغییر 

اسـت. ضروری  رفتار 

نگاه کردن با حالت هایی از تعجب، دلسوزی، کنجکاوی 
و ترحم می تواند نوعی ورود به حریم خصوصی افراد باشد که 
اعتماد  کاهش  موجب  و  شده  آزردگی  و  رنجش  باعث  خود 
به نفس و افزایش اضطراب می گردد. بنابراین از دلسوزی و 

ترحم و نگاه های کنجکاو پرهیز کنیم. 

بچه ها از این رفتارها گله مندند: 
- چـرا افـراد هنـگام صحبت با مـن صدای خـود را غم 

می کنند؟! انگیـز 
- صـدای آه ، نـوچ نـوچ و گفتـن خدارو شـکر بـا دیدن 

مـن باعـث اضطرابم می شـود.
- توانیابـی کـه از نظـر جثـه کوچـک و بـر روی ویلچـر 
اسـت می گویـد، چـرا هنـگام صحبـت بـا من صـدای خود 
را نـازک و بچه گانـه می کننـد؟ مگـر مـن کـودک هسـتم؟! 
بـه  مـن  روان  و  روح  اسـت،  کوچـک  مـن  جثـه ی  فقـط 

شماسـت.  انـدازه ی 

- برخی سواالت باعث ناراحتی ام می شوند، مثل:
 چه اتفاقی برایت افتاده؟ 

االن چه حسی داری؟ 
کارهایت را چه کسی انجام می دهد؟ 

می توانی ازدواج کنی؟ 
درآمد داری؟ 

 و آنچه باید بدانیم:
- از اصوات غم انگیز استفاده نکنیم.

- نحوه صحبت کردنمان محکم و با احترام باشد.
- از سـواالتی کـه بـه حریـم خصوصـی وارد می شـود، 

خـودداری کنیـم 

و این را همیشه بخاطر بسپاریم:
 انسـان ها بـا تفاوت هـای فکـری و جسـمی همـه با هم 

برابرنـد و ارزش های انسـانی یکسـانی دارند. 
بیاییم با تغییر نگرش، دنیایی زیباتر برای افرادی که با ما 
متفاوت هستند بسازیم و توانایی های بی شمار آنها را باور کنیم. 

شهرزاد چهره نگار
کارشناس روانشناس بالینی 
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 

   چه رفتارى باعث رنجش و ناراحتى افرادى که معلولیت دارند مى شود؟

داستــان تغییــر نگـــرش !؟
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او فرزنـد زن قدرتمنـدی اسـت کـه از کودکـی به 
او آموخته اسـت، کـه هـر شکسـت را سـر آغـار یـک 
موفقیـت سـازد. در واقـع هـر شکسـت بـرای زهـره 
طحانی سـکوی پرشـی بوده کـه دروازه یک پیـروزی را 
به روی او گشـوده اسـت و درهای موفقیت فقط و فقط 
از طریـق تـالش بی وقفـه بـه روی او باز شده اسـت . او 
کـه کارشـناس ارشـد در رشـته معماری اسـت، اکنون 
کارشـناس طراحـی و نقشه کشـی و معمـاری داخلـی 
و دکوراسـیون شـعب بانـک ملـت می باشـد. بـا این 
بانـوی پرتـالش و خوش روحیـه به گفت وگو نشسـتیم 

و از فـراز و نشـیب های زندگیـش پرسـیدیم. 

 خدا گر ز حکمت ببند دری، ز رحمت گشاید در دیگری!
 در گفت وگو با زهره طحانی، کارشناس طراحی و نقشه کشی شعب بانک ملت

لطفا خودتان را معرفی کنید؟
ج- زهـره طحانـی روانـدی متولد سـال 
۱۳۵۳هسـتم. در کاشـان و در یـک خانواده 
مذهبـی متولـد شـدم. فرزنـد اول خانـواده 
هسـتم و یـک خواهـر و دوبـرادر کوچک تر از 
خـود دارم. پـدرو مـادرم فامیل بودنـد و این 
باعث شـد کـه عالوه بـر من، خواهـر و یکی 
از بردارانم هم دچار مشـکل جسـمی شـوند.

اسـتخوان  نرمـی  نوعـی  مـا  بیمـاری 
شـبیه به راشیتیسـم اسـت. این بیمـاری در 
سـال های اولیـه خود را نشـان نمی دهد. هر 
کـدام از مـا تـا حـدود ده سـالگی رشـدمان 
طبیعـی بـود. بیمـاری مـن این طـور شـروع 
تغییـر  دسـت هایم  شـکل  کم کـم  کـه  شـد 
و  شـد  متوقـف  رشـدم  آن  از  بعـد  و  کـرد 
زیـاد  حرکتـی ام  محدودیت هـای  به تدریـج 
شـد. ایـن بیمـاری پیشـرونده اسـت و تنهـا 
بـا ورزش، تحرک و شـنا می توان پیشـرفتش 
را کنـد کـرد. خانـواده هـر اقدامـی در جهت 
جلوگیری از پیشـرفت بیمـاری را برایم انجام 
دادنـد، چنـد بـار در همـان دوران کودکـی 
بـه تهران آمـدم و روی پاهایـم عمل جراحی 

شـد.  انجام 
مـن بـه مدرسـه عـادی رفتـم و از نظـر 

هـوش و اسـتعداد خـدا را شـکر می کنـم که 
هـم مـن و هـم خواهـر و برادرهایـم خیلـی 
خـوب بودیـم. در کالس اول راهنمایـی، در 
ایـوان خانـه خوابیده بـودم کـه از ارتفاع یک 
و نیـم متـری ایـوان بـه داخل حیـاط افتادم 
کـه باعث شـد پایم آسـیب بیشـتری ببیند. 
راه  می ترسـیدم  دیگـر  حادثـه  ایـن  از  پـس 
بـروم و پافشـاری  کردم کـه دیگر به مدرسـه 

نـروم . چـون فرزنـد اول خانواده بـودم و پدر 
و مـادرم نمی خواسـتند اذیـت شـوم، قبـول 
کردند که مدرسـه نـروم. البته مـادرم خیلی 
سـعی کرد کـه مرا تشـویق به مدرسـه رفتن 
کنـد ولـی مـن قبـول نمی کـردم. بنابرایـن 
یـک ماشـین ژاکت بافی برایـم خریدند که در 
خانـه بـه ایـن کار مشـغول شـوم. البته یک 
مربـی خصوصـی هـم بـه خانـه می آمـد و به 

مـن تعلیم مـی داد.
من سـه سـال درخانه مانـدم و از طریق 
همیـن کار ژاکت بافـی با ماشـین، درآمد هم 
داشـتم. مادرم مثل سـایر بانوان کاشـانی در 
خانـه قالـی می بافـت ولـی همیشـه بـه من 
می گفـت، تـو بـه  درد ژاکت بافـی نمی خوری 
و نبایـد در خانـه بمانـی، بایـد حتمـا درس 
بخوانـی. یـک روز مادرم شـنید که یک دکتر 
اورتوپـد خـوب بـه کاشـان آمـده و بـا اصرار 

زیـاد مـرا پیـش این دکتـر برد.
آن زمـان مـن بـه سـختی و بـا کمـک 
دیگـران راه می رفتـم. دکتـر کـه مـرا دیـد 
کنـم  جراحـی  را  تـو  می توانـم  مـن  گفـت 
کـه بتوانـی راه بـروی ولـی دیگـر نمی توانـی 
روی زمیـن بنشـینی. مـادرم گفـت: همین 
کـه بتوانـد راه بـرود مـا راضی هسـتیم. یک 

پروژه پایان نامه ام در حوزه اجرای 
ضوابط شهری در مناسب سازی 

ساختمان های عمومی برای استفاده 
توانبایان است و هدفم بررسی 

مشکالت مناسب سازی 
در بانک ها بود 
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عمـل جراحـی روی پـای مـن انجـام شـد 
و بیـش از ۴۰ روز از کمـر تـا کـف پایـم در 
گـچ بـود و بعـد از آن بـا کمـک فیزیوتراپـی 
و از آن بـه بعـد فقـط بـا واکـر راه می رفتـم 
ومی توانسـتم روی صندلـی بنشـینم. مادرم 
خیلـی اصـرار داشـت کـه مـن واکـر را کنار 
بگـذارم و خـودم راه بـروم. مـادرم در همان 
زمـان بـه خاطر مـن رانندگی یـاد گرفت که 
بتوانـد خودش با ماشـین مرا بـه فیزیوتراپی 

ببـرد و بیـاورد.
اوبـا ایـن کـه تحصیـالت عالی نداشـت 
ولـی بسـیار فهمیـده، دانـا و بـا ایمـان بود 
و تـالش می کـرد تـا راه صحیـح را بـه مـن 
نشـان دهـد و مـن هـر چـه امـروز دارم از 
زحمـات خانـواده وخصوصـا مـادر فـداکارم 

ست. ا
یـک روز مـادرم بـه مـن گفـت بیـا بـا 
هـم بـه مدرسـه برویـم. مـن گفتـم تمـام 
دوسـتانم سـه سـال از مـن جلوتر هسـتند 
و مـن حاضر نیسـتم بروم و سـر کالس دوم 
راهنمایـی بنشـینم. باالخره با اصـرار مادرم 
به مدرسـه رفتیم. مدرسـه چند پله داشـت 
و مـن بـا واکـر نمی توانسـتم از پله هـا بـاال 
بـروم. مـادرم بـه مـن کمک  کـرد و مـرا به 
داخل مدرسـه  بـرد. او با مدیـر صحبت کرد 
و گفـت: زهـره حاضـر نیسـت بـه مدرسـه 
بیایـد. مدیـر و معلـم آن روز آنقـدر بـا مـن 
خـوب رفتـار کردنـد کـه نظر مـن تغییر کرد 
و بـا تـالش مـادرم و بـا تشـویق های خانـم 
مدیـر بـه مدرسـه برگشـتم. ولـی از اول بـه 
مدیـر گفتـم: بـه یـک شـرط بـه مدرسـه 
می آیـم کـه بچه هـای کالس متوجه نشـوند 
کـه مـن از آنهـا بزرگ تـرم و چـون جثـه ام 
کوچـک بود این مسـئله مشـخص نبـود. از 
آن زمـان بـه بعـد من همیشـه شـاگرد اول 
کالس بـودم. شـاید هـم بـه ایـن خاطربـود 
کـه بزرگ تـر از بقیـه بودم و بهتـر درس ها را 
یـاد می گرفتم. مـادرم هر روز مرا با ماشـین 
می گرفـت  را  دسـتم  می بـرد،  مدرسـه  بـه 
کـه ازپله هـا بـاال بـروم و باز مـرا بـه خانه بر 
می گردانـد. بعـد از مدتـی واکـر را هـم کنار 
گذاشـتم و روی پـای خـودم راه می رفتـم.

 دوره راهنمایـی را کـه تمـام کـردم، بـا 
فیزیـک  ریاضـی  رشـته  در  مـادرم  تشـویق 
ثبـت نـام نمـودم. می دانسـتم کـه رشـته 
ریاضـی فیزیـک رشـته سـختی اسـت ولـی 
مـادرم بـه مـن اعتمـاد به نفـس مـی داد تا 
تشـویق شوم و نترسـم. .مادرم در مورد من 
خیلـی آرمانگـرا بـود و آن چـه را بـرای مـن 
آرزو داشـت، تـا جایـی کـه در تـوان داشـت 

برد. پیـش 
در سـال ۷۲ مـن دانش آموز دبیرسـتانی 
بـودم که به خاطـر کار پدرم به تهـران آمدیم 
را  دبیرسـتان  شـدیم.  سـاکن  تهـران  در  و 
گذراندم و کنکور دادم و در سال ۷۵ در رشته 
معلـم فنـی معمـاری در دانشـگاه شـریعتی 

درخانی آبـاد قبول شـدم. قبول شـدگان این 
رشـته در تعهـد آمـوزش و پـرورش بودنـد و 
بایـد بعـد از فارغ التحصیلـی به عنـوان معلم 
مشـغول بـه کار می شـدند. رشـته معمـاری 
رشـته سـختی بود و وسـایل زیـادی هم نیاز 
داشـت کـه بایـد بـا خودمـان می بردیـم و 
می آوردیـم. راه دانشـگاه هـم خیلـی دور بود 
و رفـت و آمـد برایـم خیلـی سـخت بـود.  با 
دانشـگاه صحبـت کـردم و قـرار شـد به من 
خوابـگاه بدهنـد. شـب هایی کـه صبـح زود 
کالس داشـتم شـب را در خوابگاه می ماندم. 
پـدرم عصـر جمعـه مرا بـه خوابـگاه می برد و 
سـه روز اول هفتـه رادر همانجـا می مانـدم و 

سـه شـنبه به خانـه بر می گشـتم.
عنـوان  بـه  همیشـه  خانـواده  پـس   
پشـتیبان و حامـی در کنـار شـما بودنـد؟

بلـه. همین طور اسـت. مـن می خواهم 
ایـن مسـئله را به عنـوان یکـی از معضالتی 
روبـه رو  آن  بـا  معلولیـت  دارای  افـراد  کـه 
هسـتند بگویـم. مـن واقعـا بیسـت سـال 
تمـام با مشـکالت زیادی روبه رو بـودم. مادر 
مـن به لحـاظ ایمـان و اعتقادی که داشـت 
خـودش را موظـف می دانسـت کـه آسـایش 
و آرامـش خـودش را بـرای پیشـرفت مـن 
و خواهـر وبرادرانـم حـرام کنـد. ولـی همـه 
افـراد، خانـواده ای کـه این گونـه پشـتیبان 
آنهـا باشـد ندارنـد. اگـر مـادرم مـرا دوبـاره 
بـه تحصیـل وادار نمی کـرد، شـاید من یک 

می مانـدم.  باقـی  ژاکت بـاف 
مشـکلی دیگـری کـه برایـم پیـش آمـد 
ایـن بـود کـه همـه کسـانی کـه دررشـته 
معلـم فنـی معمـاری تحصیـل می کردند به 
آمـوزش و پـرورش تعهـد می دادنـد کـه پس 
از تحصیـل بـه عنـوان معلم فنـی درآموزش 
و پـرورش تدریـس کننـد. محـل خدمـت را 
تعییـن می کـرد و  پـرورش  هـم آمـوزش و 

محـل خدمـت مـن اصفهان شـد.
و  پـدر  بـا  تحصیالتـم،  پایـان  از  بعـد 
مـادرم بـه اصفهـان رفتیـم و خـود را بـه 

اداره آمـوزش و پـرورش معرفی کـردم. قبل 
از اسـتخدام بایـد توسـط پزشـک آمـوزش 
و پـرورش معاینـه می شـدم. وقتـی پزشـک 
مـرا دیـد برخـورد خیلـی بـدی بـا مـن کرد 
کـه هنـوز هر موقـع بـه یـاد آن روز می افتم 
بـه سـختی می توانـم جلـوی گریه خـودم را 
بگیـرم. ایـن پزشـک به مـن گفـت: آموزش 
را  وضعیـت  ایـن  بـا  معلمـی  پـرورش  و 

نمی خواهـد. 
درآن لحظـه احسـاس کـردم کـه دنیـا 
برایـم تمـام شده اسـت و تمـام امیـد مـن و 
مـادرم درآن لحظـه ناامید شـد. بـا ناراحتی 
زیـاد به کاشـان منـزل مـادر بزرگـم رفتیم. 
مـادرم مـرا دلـداری مـی داد کـه مسـئوالن 
آمـوزش پرورش بـه خاطر خـود تواین حرف 
را زدنـد چون قـد تو کوتاه تـر از دانش آموزان 
اسـت، آنهـا تـو را مسـخره خواهنـد کـرد. 
ولـی مـن می گفتـم: مـن از مسـخره کردن 
بچه هـا ناراحـت نمی شـوم. مـن می توانم به 

کالس بـروم و درس بدهـم. 
در آن زمـان فکـر می کـردم، کاری غیـر 
چـون  دهـم  انجـام  نمی توانـم  معلمـی  از 
معمـاری یـک رشـته مردانـه بـود کـه بایـد 
فکـر  موقـع  آن  می رفتـم.  سـاختمان  سـر 
معلمـی  مـن  بـرای  کار  بهتریـن  می کـردم 
ز  خداونـد  گـر  این کـه،  از  غافـل  اسـت. 
حکمـت ببنـدد دری، ز رحمـت گشـاید در 

دیگـری.

چگونه با رعد آشنا شدید؟
در آن موقـع مـادرم مرتب به بهزیسـتی 
بهزیسـتی  از  نامـه ای  بتوانـد  تـا  می رفـت 
بگیـرد. در آنجا شـخصی بـه او گفته بود که 
در شـهرک غـرب مرکزی اسـت به نـام رعد 
کـه کالس های مختلف از جملـه کامپیوتر را 
بـرای افـراد دارای معلولیـت به طـور رایگان 

برگـزار می کنـد.
آن زمـان کامپیوتـر تـازه مـد شـده بود 
و بـرای شـرکت در ایـن کالس هـا بایـد پول 
زیـادی پرداخـت می شـد. وقتـی فهمیدیـم 
کـه چنیـن جایـی وجـود دارد بـا مـادرم به 
رعـد رفتیـم و ثبت نـام کردیـم. درآن زمـان 
سـرویس رعـد یک اتوبـوس بنـز قدیمی بود 
کـه سـوار و پیـاده شـدن برایـم سـخت بود 
و مـن بـرای این کـه خـودم را بـه سـرویس 
برسـانم بـه میدان انقـالب می رفتم و سـوار 
سـرویس هایی  بعـدا  می شـدم.  سـرویس 
و  شـده بود  مناسب سـازی  کـه  گذاشـتند 
وینـدوز  دوره   ۷۶ سـال  در  داشـت.  رمـپ 
وهمینطـور کالس دی مکـس و اوتوکد را در 

گذراندم.  رعـد 
آشـنایی با رعد نقطه عطفـی در زندگیم 
بـود. عـالوه برآموزش هـای مفیـدش، تمام 
نقـاط این مرکز دسـترس پذیر بـود و من که 
تمام دوران تحصیل ازدبیرسـتان و دانشـگاه 
بـا مانـع و پلـه روبـه رو بـودم، بـه راحتی به 

جامعه ما نیازمند یک کار فرهنگی 
جدی است و این رسانه ها هستند 
که باید در این فرهنگ سازی نقش 

اصلی را ایفا کنند. جامعه باید بپذیرد 
که هر شخصی ممکن است عیب یا 

نقصی در جسم خود داشته باشد ولی 
این نقص جسمانی نباید مانع رشد و 

پیشرفتش شود
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اسـاتید  می رفتـم.  آن  قسـمت های  همـه 
بسـیار خوبـی هـم داشـتم کـه زندگیـم را 

دادند.  تغییـر 
در آن زمـان آقـای بـادی کـه مـدرس 
پـروژه  کـه  کـرد  تشـویق  مـرا  بـود  اتوکـد 
فارغ التحصیلـی دانشـگاهم را بـا اتوکـد کار 
کنـم. مـن هـم ایـن کار را انجـام دادم و هر 
جـا بـه مشـکل برخـورد می کـردم، یـا بـا 
ایشـان تمـاس می گرفتـم و یـا به رعـد آمده 
و رفـع اشـکال می کـردم. درهمـان زمـان 
دانشـگاه  در  بـودم،  پـروژه ام  مشـغول  کـه 
بـه مـا گفتنـد کـه هـر کسـی کـه اتـو کـد 
می دانـد بـه اسـتاد پیرجلیلـی مراجعـه کند 
چـون بـرای دفتـرش نیـرو می خواهـد. من 
بـا ایشـان صحبـت کـردم و قـرار شـد بـه 
دفتـر کار ایشـان بـروم و تسـت بدهـم کـه 
پـس ازتسـت شـروع بـه کار در دفتر ایشـان 
کـردم. بـا همـه مشـکالتی کـه در رفـت و 
آمـد بـا آن روبه رو بـودم، به هرحال مشـغول 
بـه کار شـدم. کارمن نقشـه کشـی بـود. آن 
شـرکت خصوصـی بود و من درآنجا سـاعتی 
کار می کـردم و دسـتمزدم نسـبت بـه بقیـه 
کمتـر بـود. یـادم می آیـد روزی کـه اولیـن 
حقوقـم را گرفتـم شـاید حـدود چهـل هزار 
تومـان می شـد، شـیرینی خریدم و بـه خانه 
بـردم. آن روز از این کـه توانسـته بـودم پولی 
در بیـاورم خیلـی احسـاس غـرور می کردم.

در همـان زمـان در رشـته کارشناسـی 
معمـاری در دانشـگاه خیـام مشـهد قبـول 
شـدم و بـرای ادامـه تحصیـل بـه مشـهد 
رفتـم. زندگـی در مشـهد بـرای مـن خیلی 
سـخت بـود. خوابـگاه دانشـگاه پله داشـت 
و خیلـی هـم دور از دانشـگاه بـود. بعـد از 
یـک مـاه احسـاس کـردم کـه نمی توانـم با 
ایـن شـرایط ادامـه بدهـم. بـه تهـران آمدم 
و  بمانـم  مشـهد  در  نمی توانـم  گفتـم  و 
می خواهـم انصـراف بدهـم. پـدرم بـا نظـر 
موافـق بـود و گفـت بهتـر اسـت بـه تهـران 
برگـردی و به کارقبلـی ات ادامـه دهی. ولی 
مـادرم سـخت مخالفـت کـرد و گفـت بایـد 
ایـن سـختی ها را تحمـل کنـی تـا درسـت 

شـود.  تمام 
بـاز هـم مـادرم با مـن به مشـهد آمد و 
در کنـار دانشـگاه برایـم خانـه ای گرفت و به 
صاحب خانـه کـه در طبقـه بـاال بـود سـپرد 
کـه برایـم غـذا درسـت کنـد و در کارهـا به 
مـن کمک کند تـا بتوانـم درس بخوانم. دو 
تـرم در مشـهد بـودم و دو تـرم بعـد را هـم 
در دانشـگاه سـوره تهران به صـورت مهمان 
درس خوانـدم. در آن زمـان خواهـر و برادرم 
یـک شـرکت تبلیغاتـی درتهـران راه انداخته 
بودنـد کـه من هـم در همین شـرکت با آنها 

کردم.  همـکاری 
پس از گرفتن لیسـانس یکی از اتاق های 
ایـن دفتـر را بـه دفترمعماری تبدیـل کردم و 
کارهـای پایان نامـه و پروژه هـای معمـاری را 

در آنجـا انجام مـی دادم و هم زمان برای فوق 
لیسـانس هـم درس می خوانـدم. در کنکـور 
فوق لیسـانس شـرکت کـردم کـه درآن زمان 
دو مرحلـه ای بود. در مرحله اول قبول شـدم 
و در مرحلـه دوم کـه مصاحبـه بـود قبـول 
نشـدم که این موضـوع باعث افسـردگی من 
شـد. یـک روز به همان اسـتاد قدیمی ، آقای 
پیرجلیلـی زنـگ زدم و گفتـم که دنبـال کار 
هسـتم. ایشـان بـه مـن پیشـنهاد کردند که 
در دفتـر فنـی آمـوزش و پـرورش کار کنـم. 
بـه دفتر نوسـازی مـدارس آمـوزش و پرورش 
در میـدان ونـک رفتـم، آن محل پیـاده روی 
زیـادی داشـت و سـاختمان هم پله داشـت. 
بعـد از دو روز بـه آقـای پیرجلیلـی گفتـم که 
نمی توانـم بـه ایـن محـل بروم.ایشـان هـم 
مـن را به اداره سـاختمان بانک ملت معرفی 
کردنـد. روزی کـه با برادرم بـرای مصاحبه به 
بانـک رفتـم دیدم آنجـا هم پلـه دارد و گفتم 
بهتر اسـت برای مصاحبه نـروم. در آن لحظه 
اصـال بـه فکر آینـده نبودم، فقط بـه این فکر 
می کـردم کـه بـا وجـود پلـه دوسـت نـدارم 

آنجـا کار کنم.
بـه اصرار بـرادرم داخل بانـک رفتم و با 
آقـای راسـخ مدیر مربوطـه مالقـات کردم و 
رزومـه ام را بـه ایشـان تحویل دادم. ایشـان 
خانمـی را کـه مسـئول بخش معمـاری بود  
صـدا کردنـد. ایـن خانـم وقتـی رزومـه ام را 
دیـد گفـت، خـوب اسـت. برخـورد ایشـان 
باعـث شـد که حـس خوبی نسـبت بـه این 
محـل درمـن بوجـود بیایـد و عالقمنـد بـه 
کار در بانـک شـدم. در آن زمـان یعنـی در 
سـال ۸۵، اسـتخدام در بانک کار به راحتی 
صـورت نمی گرفـت. باالخره بـا پیگیری های 
زیـادی که انجـام دادم، مراحل اسـتخدام را 
طـی کردم و بـاز بحث معاینه پزشـکی پیش 
آمـد. بـه دکتـر ارتوپـد مـورد اعتمـاد بانک 
مراجعـه کـردم. او از مـن پرسـید در کـدام 
قسـمت می خواهـی کار کنی؟ گفتـم: اداره 
سـاختمان. گفـت می توانی در این قسـمت 

خـوب کار کنـی؟ گفتم: کارم طراحی اسـت 
و اگر الزم باشـد سر سـاختمان هم می روم. 
دکتـر گفت: من یکبار درمورد شـخصی نظر 
منفـی دادم وهنـوز هم عذاب وجـدان دارم 

و برایـم نظـر مثبت نوشـت.
بعـد از یکسـال ونیـم کـه بـه صـورت 
آزمایشـی کار کردم، رسـمی شدم. سال بعد 
از آن هم فوق لیسانسـم را در رشـته مدیریت 
پـروژه و سـاخت از دانشـگاه تهـران گرفتم. 
پـروژه پایان نامـه ام در حـوزه اجـرای ضوابط 
سـاختمان های  مناسب سـازی  در  شـهری 
عمومـی بـرای اسـتفاده توانبایـان اسـت و 
هدفـم بررسـی مشـکالت مناسب سـازی در 
بانک هـا بـود. االن یک سـال ونیم اسـت که 
فوق لیسانسـم را گرفتـه ام. البتـه، اداره بـه 
مـن خیلی کمـک کرد که بتوانـم تحصیالتم 
مسـئوالن  سیاسـت  چـون  دهـم  ادامـه  را 
بانـک این اسـت که کارمندانـش تحصیالت 

عالیـه داشته باشـند.
دارای  افـراد  کـه  بگویـم  می خواهـم 
حمایـت  بـه  احتیـاج  همیشـه  معلولیـت 
دیگـران دارنـد و گرنـه کسـی نمی توانـد بـه 
ایـن راحتـی کار پیـدا کنـد. در مـورد مـن 
عـالوه بـر اینکـه همیشـه لطف خـدا با من 
اسـتاد  ماننـد  شـخصی  وجـود  بوده اسـت 
پیرجلیلـی یـک شـانس و یک اتفـاق بزرگی 

بوده اسـت. مـن  زندگـی  در 

همیـن االن هـم در رفـت و آمد بـه بانک 
ندارید؟ مشـکل 

متاسفانه سـاختمان ما پله دارد و اوایل 
رفـت و آمـد از این پله ها خیلی برایم سـخت 
بـود. آن موقـع نرده های کنونی هـم درکنار 
وقتـی  از  ولـی  وجود نداشـت.  هـم  پله هـا 
ماشـین گرفتـم، بـا ماشـین وارد پارکینـگ 
می شـوم و بوسـیله آسانسـور بـاال می آیـم. 

 چگونـه بـا همـکاران و محیـط کار خـود 
آمدید؟ کنـار 

 از زمانـی کـه مـن بـه اداره سـاختمان 
آمـده ام، تـا بـه حـال چندین رییـس عوض 
کـرده ام. بعضـی از مدیـران شـرایط مـن را 
درک می کننـد و بعضـی هـم معتقدنـد کـه 
مشـکل جسـمی مـن محدودیتی بـرای کار 
من ایجـاد نمی کند. گاهـی از این برخوردها 
خوشـحال می شـوم چون احسـاس می کنم 
میـان مـن و سـایرین تبعیضی وجـود ندارد 
ولـی گاهـی هـم برایـم سـخت اسـت چون 
خصوصـا  مـی روم  سـاختمان  سـر  وقتـی 
اگـر پلـه داشته باشـد، الزم اسـت یکـی از 
همـکاران خانـم را بـا خـود ببرم کـه در باال 

رفتـن از پله هـا بـه مـن کمـک کند.

 وظیفه شـما در حـال حاضـر در این اداره 
؟ چیست

مـن کارشـناس طراحی و نقشه کشـی و 

باید آنقدر در جامعه، رفت و آمد کنیم 
تا مردم ما را ببینند و با حق و حقوق 

ما آشنا شوند و ما را بپذیرند و از کمک 
گرفتن از دیگران هم ناراحت نشویم 
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معمـاری داخلی و دکوراسـیون شـعب بانک 
ملـت هسـتم. مـا پنـج کارشـناس هسـتیم 
دراسـتان های  را  ملـت  بانـک  شـعب  کـه 

مختلـف بـر عهـده داریم.

 بـا توجـه بـه مسـئولیتی کـه داریـد و 
پاسـخگوی دغدغه های شـخصی خودتان 
هـم هسـت، آیا اکنـون شـعب بانک ملت 
مناسب سـازی  مختلـف  اسـتان های  در 

شـده اند؟
بـرای  حـدودی  تـا  مـا  دسـت   
مناسب سـازی باز اسـت. چون زیرساختمان 
بایـد پارکینـگ باشـد، ارتفـاع شـعب بانک 
بایـد بـاال بـرود. پـس مجبوریم تعـدادی پله 
در مقابـل شـعب بگذاریـم! از طرفـی چـون 
نمی توانیـم وارد محـدوده شـهری شـوییم، 
اگـر بخواهیـم رمـپ اسـتاندارد بـرای ایـن 
بنـای  از  زیـادی  فضـای  بگذاریـم،  شـعب 
سـاختمان را می گیـرد. درشهرسـتان ها هم 
کـه کمتـر با این مباحث آشـنا هسـتند، اگر 
رمـپ هـم بزننـد یـک رمپ بـا شـیب تند و 
غیـر اسـتاندارد می زننـد کـه قابل اسـتفاده 

. نیست
 در نقشـه هایی کـه بـرای شـعب بانـک 
در شهرسـتان ها تهیـه می کنیـم یک فضای 
صدوبیسـت در بیسـت به عنـوان محل قرار 
گرفتـن باالبـر توانیابـان در نظـر می گیریـم 
کـه بتوانیـم مجـوز شـهرداری را بگیریـم. 
ولـی عمال پس از سـاخت شـعبه، دسـتگاه 
بـاال بـر تعبیـه نمی شـود اگـر هـم بشـود 
متاسـفانه همیشـه یا خراب اسـت یا برقش 
قطـع اسـت کـه عمـًال تبدیـل بـه زباله دانی 

می شـود!

شـما به عنـوان کسـی کـه توانسـتید با 
مسـیرتان  در  کـه  موانعـی  همـه  وجـود 
وجـود داشـت، درایـن جامعـه پیشـرفت 
کنیـد و موفـق شـوید، فکـر می کنید چه 
موانعـی در پذیـرش افـراد دارای معلولیت 

در جامعـه نقـش دارد؟
بـه نظـر مـن جامعـه مـا نیازمنـد یـک 
کار فرهنگـی جـدی اسـت و ایـن رسـانه ها 
هسـتند که باید در این فرهنگ سـازی نقش 
اصلـی را ایفـا کننـد. جامعه بایـد بپذیرد که 
هـر شـخصی ممکـن اسـت عیب یـا نقصی 
از  بعضـی  داشته باشـد.  خـود  جسـم  در 
افـراد نقـص ظاهـری دارنـد و مـردم آن را 
می بیننـد و برخـی از افـراد هم هسـتند که 
عیـب و نقص آنها ظاهری نیسـت. شـخصی 
کـه مشـکلی درظاهر یـا در جسـمش دارد، 
خـودش کـه در ایـن مشـکل دخیـل نبوده، 
پس بـرای چه باید یک فـرد دارای معلولیت 
خجالـت بکشـد و خودش را از نـگاه دیگران 

کند؟ پنهـان 
اول رسـانه ها بایـد در اگاهی بخشـیدن 
بـه مـردم جامعـه نقش خـود را ایفـا کنند و 

بعـد هـم خانواده اسـت که بایـد فرزندش را 
بـا هـر شـرایطی کـه دارد قبول کنـد و به او 
اعتماد بـه نفس بدهد. کاری کـه خانواده ام 

با مـن کردند. 
از طرفـی هیـچ اشـکالی نـدارد کـه یک 
کمـک  دیگـران  از  معلولیـت  دارای  فـرد 
بخواهـد. من در محیط کاری ام در بسـیاری 
کمـک  همـکار  خانم هـای  از  مـوارد  از 
می گیـرم و می بینـم کـه ایـن دوسـتان بـا 
کمـال میـل و بـا خوشـحالی به مـن کمک 

می کننـد.
بارهـا پیش آمـده که کودک خردسـالی 
مـرا بـه پـدر و مـادرش نشـان می دهـد و 
می پرسـد کـه چـرا ایـن خانـم قـدش کوتاه 
اسـت، یـا چـرا این جـوری راه مـی رود؟ ولی 
پـدر و مـادر این بچـه، جـواب قانع کننده ای 
بـه او نمی دهنـد. مـن خـودم درایـن جـور 
اثـر  در  کـه  می گویـم  بچه هـا  بـه  وقت هـا 
بیمـاری قـدم کوتـاه مانـده یا مریض شـدم 

غیره. و 
بـرای پـدر و مـادر ایـن بچـه هـم کار 
توضیحـی انجـام نشده اسـت تـا بدانـد در 
چنیـن مـواردی چگونـه بایـد رفتـار کنـد. 
بـاز ایـن بـر می گـردد بـه نقـش رسـانه ها. 
درفیلم هـا و کارتون هـای خارجـی اغلـب در 
کنار کـودک تندرسـت یک کـودک ویلچری 
هـم هسـت. ولـی مـا ایـن فرهنگ سـازی 
را نداریـم و همیـن باعـث مـی شـود دیدن 
یـک فـرد دارای معلولیـت برای یـک کودک 
عجیـب باشـد و پـدر و مـادر هـم نمی دانند 

در ایـن مـوارد چگونـه بایـد رفتـار کننـد.
 بـه خاطـر عوامـل مختلـف مثـل عدم 
و  مناسب سـازی ها  نبـودن  فرهنگ سـازی، 
نـگاه ترحم آمیز، ایـن افراد بیـرون نمی آیند.
بـه نظر مـن باید نـگاه کالن در جامعه تغییر 

کنـد تـا نگاه هـای افراد هـم تغییـر کند.
 ایـن فرهنـگ در جامعـه مـا به وجـود 
نیامـده کـه افرادی کـه معلولیـت دارند هم 
بخشـی از جامعـه هسـتند و مثـل دیگـران 

حـق اسـتفاده از مواهـب زندگـی را دارنـد. 
فکـر می کنند آنهـا افراد اضافه ای هسـتند و 
بایـد در خانـه بمانند و با یارانـه بخور و نمیر 

دولتـی زندگـی کنند. 
یـک  سـیما  و  صـدا  این کـه  جـای  بـه 
روز  در  را  کلیشـه ای  برنامه هـای  سـری 
هیـچ  کـه  کنـد  پخـش  معلـوالن  جهانـی 
فایـده ای هـم نـدارد، بهتر اسـت کلیپ های 
کوتـاه و جذابـی در ایـن حوزه بسـازد. مثل 
یـا  می سـازد  گاز  شـرکت  کـه  کلیپ هایـی 
کلیپ هـای «مهربـان باشـیم» کـه در حـد 
چنـد ثانیه در شـبکه های پر بیننده تلویزیون 
و دربیـن سـریال ها یـا فیلم هـای سـینمایی 
نشـان داده  می شـود تـا روی ذهـن وفکـر 
مـردم بـه صـورت ناخـوداگاه تاثیر بگـذارد. 

 چـه صحبتی با دوسـتانی که این نشـریه 
را می خواننـد دارید؟

 می خواهم به دوسـتان دارای معلولیت 
بگویم افراد تندرسـتی که در اطراف خودمان 
می بینـم، آن طـور کـه به نظـر می آیـد بـدون 
عیب و نقص و مشـکل نیسـتند. مشـکل ما 
ظاهری اسـت و مشکل دیگران غیر ظاهری. 
بایـد آنقـدر در جامعـه، رفـت و آمـد کنیم تا 
مـردم ما را ببینند و با حق و حقوق ما آشـنا 
شـوند و مـا را بپذیرند. دیگـر این که از کمک 
گرفتـن از دیگـران ناراحـت نشـوید. همه ما 
انسـان ها احتیـاج بـه کمک همدیگـر داریم. 
یکـی ممکـن اسـت از نظـر فیزیکـی بتوانـد 
بـه دیگـران کمـک کنـد و یکی هـم از لحاظ 
مالـی بـه دیگـران کمـک می کنـد. جمعـی 
زندگی کردن مشـخصه انسـان است و کمک 

کـردن به دیگـران وظیفه همه ماسـت.

 و سخن آخر....؟
 یکـی از مسـائلی کـه دوسـت دارم بـا 
مرکزرعـد  محتـرم  مدیریـت  پناهـی  خانـم 
مطـرح کنم، بحـث ازدواج توانیابان اسـت. 
خوب اسـت مرکـز رعد که دربحث اشـتغال 
توانیابـان فعالیـت می کنـد، در ایـن حـوزه 
هـم وارد شـود. روانشناسـان ایـن مرکـز بـا 
آشـنایی و شناسـایی کـه بـا بچه هـای ایـن 
مرکـز دارنـد، می تواننـد افـراد مناسـب را 
بـرای ازدواج بـه یکدیگـر معرفـی کننـد. به 
نظـرم ازدواج هـم ماننـد اشـتغال، دغدغـه 

افـراد دارای معلولیـت اسـت.
نکتـه دیگر اینکـه، من به عنـوان فردی 
امکانـات  از  و  دیـده  آمـوزش  رعـد  در  کـه 
ایـن مرکـز اسـتفاده کـرده ام، حاضـرم هـر 
بـرای  را  برمی آیـد  دسـتم  از  کـه  کمکـی 
بچه هـای ایـن مرکـز انجـام  دهـم. حاضـرم 
درتدریـس اتوکد، نقشه کشـی پایـه، طراحی 
و معماری، دکوراسـیون داخلـی، همچنین 
در زمینـه کارهـای تبلیغاتـی مثل فتوشـاپ 
بـا مرکـز رعـد همـکاری کنـم و عالقـه مند 

بـه ایـن همـکاری بـا رعد هسـتم.

 من به عنوان فردی که در رعد آموزش 
دیده و از امکانات این مرکز استفاده 

کرده ام، حاضرم هر کمکی که از دستم 
برمی آید را برای بچه های این مرکز 

انجام  دهم. حاضرم درتدریس اتوکد، 
نقشه کشی پایه، طراحی و معماری، 

دکوراسیون داخلی، همچنین در زمینه 
کارهای تبلیغاتی مثل فتوشاپ با مرکز 

رعد همکاری کنم
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یکى باید باشد 
از آن آدم هایى که دلت مى خواهد اولین خبر هیجان انگیز را به او بگویى، از 
آنهایى که همه چیز را با آب و تاب برایش تعریف کنى بدون کم و کسرى، 
بدون خجالت زدگى و بدون پشیمانى. از آن آدم هایى که هیچ وقت در کنارش 
احساس بدى بهت دست ندهد. ناراحت کارهایى که کردى و نکردى نباشى. 
در کنارش همبرگرت را راحت بخورى و تمام صورتت را سسى کنى! و او هم با 
تمام خونسردى نگاهت کند و با لبخند گوشه لبت را پاك کند و با هم بخندید. 
را  حالت  خوابى  بداند  که  این  با  و  شود  بیدار  زود  صبح  که  هایى  آدم  آن  از 

بپرسد.
همانى که به سرش مى زند و تا راه هاى دور مى بردت تا غروب خورشید را 
از زاویه بهترى ببینى و خودش تمام مدت حرفى نمى زند و آسمان را نگاه مى 
کند. یکى باید باشد که گاهى که به خودم مى آیم و فکر مى کنم همین که کسى 

باشد که کس باشد برایم کافى است.
کیانوش کجورى

زمـزمــه 
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قریـب به سـه سـال پیش، سـامانه اسـنپ با 
نـام تاکسـی یاب در شـهر تهـران آغـاز بـه کار کـرد. 

هسـته ابتدایـی اسـنپ متشـکل از گروهـی از جوانان 
نخبـه بـود کـه موفـق شـدند نرم افـزار اسـنپ را بـا 
اسـتفاده از تـوان خود و دانشـی که به واسـطه تحقیق 
به دسـت آورده بودنـد، طراحی کنند. نرم افزار اسـنپ 
در  حمل ونقـل  موفـق  سیسـتم های  از  الهام گرفتـه 
دنیاسـت. علی قاسـم خانی، مدیـر منابع انسـانی این 
سـامانه می گویـد: در شـروع تعـداد کل کارکنـان ایـن 
سـامانه بـه کمتـر از ۱۵ نفـر می رسـید کـه همگی در 
یـک فضـای محـدود کار می کردنـد ولی امروز اسـنپ 
در ۱۶ شـهر ایـران، با بیـش از ۸۵۰ نفـر کارمند ثابت و 

۳۰۰هـزار کاربـر راننده فعالیـت دارد.

با آغوش باز پذیرای توان یابان، برای فعالیت 
در این سامانه هستیم 

علی قاسم خانی، مدیر منابع انسانی اسنپ؛ 

ادامـه  اسـنپ  انسـانی  منابـع  مدیـر 
می دهـد: با فراگیرشـدن اینترنت در سراسـر 
ایـران و افزایـش ضریـب نفـوذ آن در بیـن 
هوشمندسـازی  زمینـه  ایرانـی،  کاربـران 
وجـود  بـه  کشـور  حمل ونقـل  سیسـتم  در 
آمـد و زمـان آن رسـیده بـود کـه دربسـت 
گرفتن هـای خیابانـی از قالـب سـنتی خارج 
پیـدا  روزآمـد  و  منطقـی  سـازوکار  و  شـده 
کنـد. در واقـع سـامانه اسـنپ موفـق شـد 
از ظرفیـت فراگیـری اینترنـت در ایـران برای 
و  کنـد  اسـتفاده  شـهری  خدمـات  بهبـود 
تحولـی در سیسـتم حمل و نقـل عمومی به 

آورد. وجـود 
 

قاسـم خانـی در مـورد چگونگـی جذب 
افـراد جویـای کار و ارتباطشـان بـا سـامانه 
از  معمـول  طـور  بـه  مـا  می گویـد:  اسـنپ 
نظیـر  کاریابـی  مختلـف  کانال هـای  طریـق 
ایران تلنت، جابینجا، لینکدین و شـبکه های 
شـغلی  فرصت هـای  خصـوص  در  کاریابـی 
موجـود در اسـنپ، اطالع رسـانی می کنیـم. 
افـراد جویـای کار از ایـن طریـق رزومه هـای 
خـود را به دسـت تیم منابع انسـانی اسـنپ 
رزومه هـا،  بررسـی  از  پـس  کـه  می رسـانند 

متقاضیـان  بـا  مصاحبـه  انجـام  بـه  نوبـت 
می رسـد. بـه گفته قاسـم خانی، هـر فرصت 
شـغلی نیازمند شـرایط خاص بـرای پذیرفته 
شـدن در اسـنپ اسـت. وی ادامـه می دهد: 
بـا  جوانانـی  از  متشـکل  اسـنپ  خانـواده 
میانگیـن سـنی کمتـر از ۳۰ سـال اسـت، 
بنابرایـن بیشـتر از آن کـه سـابقه کار آن ها را 
مـد نظـر قـرار دهیـم و یا بـه دنبـال افرادی 

بـا مهارت هـای جامع و تخصصی باشـیم، به 
مهارت های عمومی و تحصیالت دانشـگاهی 

متقاضیـان توجـه می کنیـم. 

سـامانه اسـنپ یکی از چندین استارتاپ 
کـه  تـک  تـوان  رویـداد  در  کننـده  شـرکت 
در تاریـخ ۲۱ تـا ۲۴ آذر مـاه در مرکـز رعـد 
برگـزار شـد، بـود. مدیـر منابـع انسـانی این 
سـامانه، ایجـاد همـکاری با مرکز رعـد را در 
اجتماعـی  مسـئولیت های  تحقـق  راسـتای 
خـود می دانـد و از همکاری هـای مسـتمری 
کـه عـالوه بـر رعد بـا انجمـن کـودکان کار، 
هـالل احمـر و کمیتـه امـداد امـام خمینی 
خانـی  قاسـم  می دهـد.  خبـر  داشـته اند 
اعتقـاد دارد کـه با رویـداد توان تـک، ارتباط 
جدیـد  کسـب وکارهای  و  توان یابـان  بیـن 
شـکل تـازه ای پیـدا کـرد و فرصتـی فراهـم 
شـد تا ایـن دو گـروه از نزدیک بـا ظرفیت ها 
او  شـوند.  آشـنا  یکدیگـر  توانایی هـای  و 
می افزایـد: در خانواده اسـنپ بـاور داریم که 
هـر شـخص جویـای کار حـق برابـری بـرای 
فعالیـت در اسـنپ دارد. بـه همیـن دلیـل 
بـا آغـوش بـاز پذیـرای توان یابانـی هسـتیم 
کـه می تواننـد بـه عنـوان کاربـر راننـده در 

به طور معمول از طریق کانال های 
مختلف کاریابی نظیر ایران تلنت، 
جابینجا، لینکدین و شبکه های 

کاریابی در خصوص فرصت های 
شغلی موجود در اسنپ، اطالع رسانی 

می کنیم
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ایـن سـامانه فعالیـت کننـد. از همیـن رو 
بـود کـه بـه عنـوان یکـی از حامیـان اصلی 
اولیـن دوره توان تـک، در ایـن رویداد حاضر 
شـدیم و فعاالنـه بـه معرفـی خدمـات خود 
پرداختیـم. در غرفـه اسـنپ در توان تـک، 
جمعـی از راننده هـای توان یـاب مـا حضـور 
داشـتند تا به سـایر افـراد توان یاب مشـاوره 
دهنـد و از تجربـه فعالیت در ناوگان اسـنپ 
بگوینـد. هم چنیـن در زمـان برگـزاری ایـن 
رویـداد امکانـی فراهـم آوردیم تـا توان یابان 
عالقمنـد بـه کار در اسـنپ بتواننـد رزومـه 

کاری خـود را بـرای مـا ارسـال کننـد.

نیـز  توان تـک  اختتامیـه  مراسـم  در 
تندیـس  کـه  داشـتیم  را  ایـن  افتخـار 
آموزشـی- مجتمـع  اجتماعـی  مسـئولیت 

کنیـم. دریافـت  را  رعـد  نیکـوکاری 
بـه  نزدیـک  قاسـم خانی،  گفتـه  بـه 
در  «ژ»  پـالک  بـا  راننـده  کاربـر  ۲ هـزار 
اسـنپ فعال انـد کـه بـه پـاس قدردانـی از 
تالش هـای ایـن افـراد و همچنیـن تشـویق 
در  بیشـتر  مشـارکت  بـه  توان یابـان  سـایر 
اجتمـاع، هیـچ کمیسـیونی از آنهـا دریافت 
در  اکنـون  می دهـد،  ادامـه  او  نمی  شـود. 
صـدد مناسب  سـازی زیرسـاخت های دفاتـر 
اسـنپ هسـتیم تـا فضـای مناسـب بـرای 
نخبـگان و متخصصـان توان یـاب فراهم آید 
و بتوانیـم از تخصـص این عزیـزان به صورت 
تمـام وقـت بهـره ببریم. بـا توجه بـه نگاهی 
دارد،  وجـود  مـا  مدیریـت  بخـش  در  کـه 
امیدواریـم کـه در آینـده  نزدیک این مسـئله 

می شـود. ممکـن  نیـز 
 

مدیـر منابـع انسـانی اسـنپ در مـورد 
بازخوردهایـی که از جمـع آوری نظرات مردم 
انجـام می شـود می گویـد: ما همـواره بهبود 

خدمـات خود را بر مبنای رضایت کاربرانمان 
در دسـتور کار داشـته ایم. کاربـران اسـنپ 
می تواننـد نظرهـا و انتقادهـای خـود را از 
طریـق گـزارش در اپلیکیشـن و یـا تماس با 
پشـتیبانی با ما در میـان بگذارند و مطمئن 
باشـند که بازخوردهای مختلفشـان با دقت 
می گیـرد.  قـرار  بررسـی  و  پیگیـری  مـورد 
در واقـع مهم تریـن ابـزار مـا بـرای بهبـود 
سـرویس هایمان همین بازخـورد کاربرانمان 
اسـت. ایـن در حالیسـت کـه بازخوردهـای 
بسـیار مثبتـی از مسـافرانی که بـا رانندگان 
توان یـاب سـفر می کننـد دریافـت کرده ایـم 
و جالـب اسـت کـه خیلـی از مسـافران مـا 
آن قـدر از تجربـه سـفر بـا یک فـرد توان یاب 
احسـاس رضایـت دارند که احسـاس خود را 
در ایـن رابطه در شـبکه های اجتماعی شـان 

بـا سـایرین بـه اشـتراک می گذارند.
 

راه  آغـاز  در  را  اسـنپ  قاسـم خانی 
کشـور  توان یـاب  جمعیـت  از  حمایـت 
اجتماعـی  مشـارکت  افزایـش  و  می دانـد 
توانیابـان را یکـی از اهـداف مدیریـت ایـن 
می دهـد:  ادامـه  او  برمی شـمرد.  سـامانه 
قصـد داریـم فعالیت هایمان را بـرای افزایش 
مشـارکت اجتماعی این افراد بیشـتر کنیم.

هوشـمند  سـامانه  اسـت:  معتقـد  وی 
همـه  اسـتفاده  بـرای  اسـنپ  حمل ونقـل 
افـراد جامعـه طراحـی شـده اسـت و همـه 
می تواننـد از ایـن طریـق کسـب درآمد کنند 
و داشـتن معلولیـت فیزیکـی مانعـی بـرای 
ورود توان یابـان بـه اجتمـاع نیسـت. ایـن 
سـامانه با فراهم آوردن زمینه اشـتغال برای 
توان یابـان از همـه ایـن افـراد می خواهد که 
در اجتمـاع فعالیـت کننـد و اجـازه ندهنـد 
بازخوردهـای منفـی مانعی بر سـر راهشـان 

شد. با

 
علـی قاسـم خانی در خاتمـه می گویـد: 
اسـنپ بـا اتکا بـه سـرمایه های انسـانی اش 
و  رشـد  مسـیر  در  را  مـرزی  و  حـد  هیـچ 
و  نمی شناسـد  خـود  موفقیـت  و  توسـعه 
تمـام تالشـش ایـن اسـت کـه بـه بهترین، 
جامع تریـن و راحت ترین سیسـتم هوشـمند 
حمل ونقـل کشـور تبدیل شـود. از مهم ترین 
برنامه های توسـعه اسـنپ رسـاندن خدمات 
شـهرهای  بـه  سـامانه  ایـن  حمل ونقلـی 
کوچـک و بـزرگ سراسـر کشـورمان اسـت. 
جـدی   نگاهـی  اسـنپ  در  حـال  عیـن  در 
سـفرهای  کیفیـت  بـردن  بـاال  بحـث  بـه 
شـهری وجـود دارد و همـواره در پـی ارائـه 
راهکارهـای تـازه بـرای انجـام ایـن سـفرها 
هسـت. بـه طـور مثـال می تـوان بـه برنامه 
آتـی اسـنپ بـرای ارائـه سـرویس سـفرهای 
اشـتراکی اشـاره کرد. این سـرویس در آینده 
نزدیـک بـه عنـوان راهـکاری مناسـب برای 
حـل بحران هـای آلودگـی هـوا، ترافیـک و 
جـای پـارک در کالن شـهرها ارائـه می شـود 
و در سـفر بـا آن چنـد مسـافر (بـا مبـدا و 
مقصـد نزدیک) به طـور همزمـان می توانند 
از یـک خـودروی اسـنپ اسـتفاده کننـد. 
اخیـر  دسـتاوردهای  دیگـر  از  همچنیـن 
متخصصـان فنـی اسـنپ می تـوان بـه ارائه 
کـرد.  اشـاره  سـامانه  ایـن  وب اپلیکیشـن 
در نهایـت نیـز بـرای حفـظ حریم شـخصی 
کاربـران راننـده و مسـافر، قابلیـت تمـاس 
امـن را راه انـدازی کردیـم کـه بـه زودی در 
تمامی شـهرهای تحت پوشـش اسنپ فعال 
خواهـد شـد. بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم 
تمـاس راننده و مسـافر از طریق یک شـماره 
ثابـت برقـرار می شـود و شـماره تلفـن آنهـا 

می مانـد. پنهـان 

 با رویداد توان تک، ارتباط بین 
توان یابان و کسب وکارهای جدید 
شکل تازه ای پیدا کرد و فرصتی 

فراهم شد تا این دو گروه از نزدیک با 
ظرفیت ها و توانایی های یکدیگر آشنا 

شوند
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وجـود  بـا  کـه  اسـت  سـاله ای   ۳۷ توان یـاب  صمیمـی  امیـن 
داشـتن مـدرک دیپلم کامپیوتـر،  تاکنون نتوانسـته کاری پیدا کند. 

او از بـدو تولـد روی ویلچـر می نشـیند.
امیـن چند وقـت پیش تصمیـم گرفت به کالس های طالسـازی 
در کـرج بـرود، شـاید بتوانـد از ایـن راه درآمـدی کسـب کنـد، امـا 
مانعـی بـزرگ پیـش رویـش بـود؛ هزینـه بـاالی حمل ونقـل. او بـا 
حضـور در رویـداد توان تـک در مجتمـع رعـد غرفـه اسـنپ را دید و 

تصمیـم گرفـت بـرای حل مشـکلش از اسـنپ کمـک بگیرد.
توان تـک رویـدادی بـود کـه بـا همـکاری مجتمع رعد، اسـنپ 
و دیگـر اسـتارت آپ های بـزرگ ایـران بـرای کمـک بـه کسـب وکار 
توانیابـان برگـزار شـد. او در ایـن رویـداد از سـوی اسـنپ انتخـاب 
شـد تـا برای یافتن شـغل و کسـب درآمـد حمایت شـود. امین یک 
روز بارانـی دی مـاه بـه سـاختمان مرکزی اسـنپ در جـردن رفت و 
بـا کـد تخفیـف ده هـزار تومانـی یک سـاله بـرای هـر سـفر بـه خانه 

گشت. بر
امیـن صمیمـی منتقد جامعه ای اسـت کـه حق حضـور را برای 
به گونـه ای  شـهری  نمی شناسـد. «فضـای  رسـمیت  بـه  توانیابـان 
اسـت کـه مـا توانیابـان نتوانیـم در جامعه حضور داشـته باشـیم از 
مطـب دکتـر تـا سـینما و سـالن های تئاتـر و موسـیقی پلـه دارند و 
فاقـد آسانسـور هسـتند و خیابان هـا هـم مناسب سـازی نشـده اند، 
هیـچ امکاناتـی بـرای ما وجود نـدارد.». امـا این ها باعث نمی شـود 
او و دیگـر توانیاب هـا متوقـف بماننـد. آن هـا بـه دنبال اسـتفاده از 
امکانـات موجـود برای حضور بیشـترند و همین پیگیـری امین را به 

مشـتری همیشـگی شـرکت حمل ونقل اسـنپ تبدیـل کرد.
او بـه موبایلـش اشـاره می کنـد و می گویـد: «موبایـل جدیدم را 
بـرای ایـن خریـدم کـه بتوانـم اپلیکیشـن اسـنپ را وصل کنـم و از 

سـه مـاه پیش از این خدمـات اسـتفاده می کنم، اسـنپ کارم را راه 
می انـدازد.»

امیـن ادامـه می دهـد: «تا قبـل از اسـتفاده از اسـنپ به ندرت 
از خانـه بیـرون می رفتـم. حتـی پیـش می آمـد در مـاه یکبـار هم از 
خانـه بیـرون نیایـم چـرا کـه خدمـات سـامانه حمل ونقـل معلوالن 
ناکافـی اسـت. بایـد از روزها قبل بـرای دریافت خدمات و سـرویس 
نوبـت بگیریـم و ایـن موضـوع باعـث شـده بـود یـک جورهایـی در 
خانـه حبـس شـوم، اما از سـه ماه پیـش هفتـه ای یک بـار را بیرون 

مـی روم و اغلـب مقصـدم رعد اسـت». 
پـای  را  وقتـش  تمـام  اسـت  خانـه  در  کـه  روزهایـی  امیـن 
کامپیوتـرش می گذرانـد. او می گویـد: «همیشـه بـه دنبـال افزایش 
دانشـم در زمینـه کامپیوتـرم، برنامه هـای جدیـد دانلـود می کنـم و 
سـعی می کنـم چیزهـای تـازه را یـاد بگیـرم امـا بـا این که ده سـال 
پیـش مـدرک دیپلـم کامپیوتـرم را گرفتـم و دانـش خوبـی در ایـن 
حـوزه دارم تاکنـون نتوانسـته ام کار پیـدا کنـم. بـه خاطـر شـرایط 
جسـمی بـه مـا کار نمی دهنـد تـا آنجـا کـه آرزوی مـن در زندگـی 

داشـتن کار ثابـت و درآمـد ماهیانـه شـده اسـت.»

حـاال امیـن بـا رفتـن بـه کالس طالسـازی در مسـیر آرزویـش 
گام برمـی دارد هـر چنـد مسـیر تـازه او ارتبـاط چندانـی بـا دانـش 
و تخصصـش نـدارد. او می گویـد: «حتـی بـرای رفتـن بـه شـرکت 
اسـنپ و فعـال کـردن کـد تخفیفم هم اسـنپ گرفتم. از مسـئوالن 
اسـنپ، رعـد و رویـداد توان تـک بـرای کمکشـان بسـیار ممنونـم و 
امیـدوارم بعـد از گذراندن ایـن کالس ها بتوانم بـه کار ثابت و درآمد 

برسم.»
این مطلب توسط خبرگزاری مهر تهیه شده است

من 
کد اختصاصی اسنپ 
دارم!
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از اسـفند ۱۳۹۴ بـه پیشـنهاد مدیریـت مجتمـع رعـد،  خانـم منصـوره پناهـی، گـروه 
تغییـر نگـرش  بـا هـدف ایجـاد نـگاه مناسـب بـه توانیابـان و شـناخت توانمندی هـای آنان 
بـا مشـارکت تعـدادی از افـراد داوطلـب آغـاز بـه کار نمـود. بـه ایـن منظـور فعالیت هایـی  
برنامه ریـزی شـد. یکـی از ایـن برنامه هـا ارتبـاط بـا مهدهـای کودکـی بـود کـه مدیرانشـان 
داوطلبانـه در جهـت تغییـر نگـرش کـودکان مهدکودکـی خـود پیشـقدم شـدند. معصومـه 
جمعـه زاده، از کارشناسـان دفتـر آمـوزش رعـد، در روز یکشـنبه مـورخ ۱۹ آذرمـاه ۱۳۹۶ به 
همـراه دوتـن از کارآمـوزان مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد، عطیـه رنـج آزاد و محبوبـه 
محمـدزاده  بـه دعـوت خانـم طاهـری مدیـر مهدکـودک لبخنـد گلهـا بـه ایـن مهدکـودک 

کردند. مراجعـه 
 جمعـه زاده می گویـد: «بـا عطیـه و محبوبـه بـرای دیـدار بـا بچه هـا بـه مهـد کـودک 
رفتیـم. عطیـه رنـج آزاد کـه بـا ویلچر رفـت و آمد می کنـد، ویلچر خـود  را بـرای جلب توجه 
کـودکان بـا کامواهـای رنگـی تزیین کـرده بـود. مواجهه با چنیـن ویلچری،  بـرای بچه های 
مهدکـودک بسـیار جالـب و جـذاب بـود تـا جایی کـه  بالفاصله بـا او ارتبـاط برقـرار کردند و 
مثـل سـایر مربیـان خـود بـه او هـم لقـب خالـه دادنـد.  بعـد از  آشـنایی اولیـه،  گفت وگو 
بـا بچه هـا و نقاشـی از ویلچـر و درسـت کـردن کاردسـتی بـه صـورت گروهـی آغاز شـد. به 
کودکانـی کـه در سـنین پایین تـر قرار داشـتند مقواهایـی که طرح ویلچر داشـت داده شـد تا 
آنهـا را رنـگ آمیـزی کنند و از کودکانی که در  سـنین باالتری قرارداشـتند خواسـته شـد که 

خودشـان یـک ویلچـر را بکشـند و رنگ آمیـزی نمایند.
در بـازی بـا بچه هـا، از آنهـا خواسـتیم کـه بـرای دسـت زدن بـه ویلچـر خالـه عطیـه،  
حتمـًا از او اجـازه بگیرنـد. بچه هـا ایـن کار را انجـام دادنـد و برایشـان بسـیار جـذاب بـود. 
بـازی دیگـری کـه  بـا بچه هـا انجام شـد  بادکنک بـازی بود.  در ایـن  بازی خالـه عطیه هم 
شـرکت داشـت و  بچه هـا متوجـه شـدند کـه کسـی کـه بـا ویلچـر رفـت و آمـد می کند هم 
می توانـد مثـل آنهـا بـازی کنـد  و تفریـح داشته باشـد و چـون ویلچـر از قبل در معـرض دید 
بچه هـا قـرار گرفته بـود توانسـتند بـه خوبی با خالـه عطیه ارتبـاط برقرار کنند و بـازی کنند. 
بعـد از حـدود دو سـاعت کـه در مهدکـودک بودیـم، از بچه هـا خداحافظـی کردیـم و به 

مجتمـع رعد بازگشـتیم.
در طـول مدتـی کـه در کنـار بچه هـا بودیـم احسـاس بسـیار خـوب و مثبتی داشـتیم و 
بـه نظـر می رسـید کـه بچه هـای مهدکـودک هـم احسـاس  خوشـایند و جدیـدی را تجربـه 

کرده انـد.
بـه امیـد روزی کـه فرهنـگ سـازی در مـورد افـراد دارای معلولیـت در جامعه از سـنین 
بسـیار پاییـن آغـاز گردد تا در بزرگسـالی  نگـرش جامعه  به افـراد دارای معلولیت به سـمت 

و سـوی نگرشـی خوب و مثبـت برود…
به امید آن روز...

معصومه جمعه زاده
کارشناس واحد آموزش مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

یک روز در مهدکودك!
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مولود مولوى، کارآموز رعد
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عاطفـه مهربخـش یک خانـم دیپلمه 
و خانـه دار اسـت. او که از بـدو تولد به بیماری 
فلـج اطفـال مبتـال شـد، ۲۳ سـال قبـل با 
غالمرضـا  کـرد.  ازدواج  حسـینی  غالمرضـا 
حسـینی کارشـناس ارشـد مدیریت بازرگانی و 
رییـس یکی از شـعبات بانک صادرات اسـت. 
ثمـره ایـن ازدواج کـه بـا اصـرار و پافشـاری 
آقای حسـینی صـورت گرفـت، دو فرزند دختر 
اسـت. ایـن دو نفـر زندگی خوبـی را تـوام با 
عشـق و مهربانـی بـرای خـود و فرزندانشـان 
بـه  صمیمـی  زوج  ایـن  بـا  کرده انـد.  مهیـا 

که می خوانیـد: نشسـتیم  گفت وگـو 

وقتی کسی را دوست داشته باشی، 
نقص های ظاهری به چشم نمی آیند

از چه زمانی با رعد آشنا شدید؟
عاطفـه: چنـد مـاه قبـل خیلـی اتفاقی 
با موسسـه رعد آشـنا شـدم. با وجـود اینکه 
منـزل مـا در همین منطقه اسـت ولـی تا به 
حال اسـم رعـد را هـم نشـنیده بودم. اولین 
بـار کـه بـه رعـد آمـدم خیلی جـا خـوردم و 
در روحیـه ام تاثیـر خوبی نداشـت. احسـاس 
دیگـر  گرفتـم  تصمیـم  و  کـردم  افسـردگی 
بـه رعـد نیایـم. ولـی بـه هرحـال در کالس 
والیبـال نشسـته ثبت نـام کردم. از جلسـات 
بعـد آن قدر بـه ایـن محیط عالقه مند شـدم 
کـه مایلـم هفـت روز هفتـه را این جـا باشـم 
چـون احسـاس می کنم رعـد خانـه دوم من 

است. 

چرا در ابتدا از رعد خوشتان نیامد؟
عاطفـه: از کودکـی فکـر می کـردم فقط 
من هسـتم که معلولیت دارم. از این مسـاله 
خیلـی ناراحـت بودم و همیشـه خـودم را از 
محیط هـای عمومـی پنهـان می کـردم. بعد 
همسـرم  پشـتیبانی  و  کمـک  بـا  ازدواج  از 
روحیـه ام تغییـر کـرد و اعتمـاد بـه نفسـم 
تقویـت شـد. همسـرم همیشـه کارهایـی را 

بـه مـن محـول می کرد که دوسـت نداشـتم 
ادارات  بـه  مراجعـه  ماننـد  بدهـم،  انجـام 
مختلـف. البتـه هـدف او بـاال بـردن اعتماد 
ازدواج  ابتـدای  ازهمـان  بـود.  نفسـم  بـه 
اصـرار داشـت ورزش کنم چـون خودش هم 
ورزشـکار اسـت. ولی من همیشـه در مقابل 
اصـرار او مقاومـت می کـردم. وقتـی باالخره 
بعـد از ۲۳ سـال بـه حـرف او رسـیدم و در 

کالس والیبال نشسـته نام نویسـی کـردم، او 
بسـیار خوشـحال شد.

قبـل از آشـنایی بـا رعـد فکـر می کـردم 
معلولیـت مـن خیلـی شـدید اسـت. ولـی 
وقتـی بـه رعـد آمـدم و افـراد مختلـف بـا 
از  دیـدم  را  متعـددی  جسـمی  مشـکالت 
خـودم خجالـت کشـیدم کـه چـرا ایـن همه 
سـال خـودم را از حضـور در بین ایـن افراد و 

چنیـن مراکـزی محـروم کـرده ام.
غالمرضـا: ما در سـال ۷۲ بـا هم ازدواج 
کردیـم. در تمـام ایـن مـدت سـعی کـردم 
بـه همسـرم بفهمانـم کـه معلولیـت معنایی 
ندارد و فقط یک برچسـب اسـت. هر کسـی 
باشـد  داشـته  کمبـودی  و  نقـص  می توانـد 
کـه خیلـی ازمواقـع ایـن کمبودهـا دیدنـی 
هـم نیسـتند. سـال اول کـه ازدواج کردیـم 
همسـرم خیلـی اضطـراب داشـت و دوسـت 
نداشـت با هم بـه خیابان برویم. مـن از نوع 
نـگاه او بـه خـودش خیلی تعجـب می کردم! 
در حالیکـه خـودم اصال مشـکلی با معلولیت 
او نداشـتم و او را ناتـوان نمی دیـدم. تنهـا 
چیـزی که از او خواسـتم کنـار آمدن با درس 
خواندنـم بـود. چـون دوسـت داشـتم ادامه 

دهم.  تحصیـل 

غالمرضا: چیزی که مرا ناراحت 
می کند این است که خیلی وقت ها 
افرادی که معلولیت دارند، ارتباط 

طبیعی دیگران با خودشان را از روی 
ترحم می دانند و یا در نقطه مقابل، 
اگر کاری از آنها خواسته شود آن را 

بی رحمی تلقی می کنند 
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در ایـن ۲۳ سـال همیشـه سـعی کردم 
اعتمـاد بـه نفـس همسـرم را باال ببـرم و او 
را تشـویق به حضـور در جامعـه کنم. خیلی 
خوشـحالم کـه همسـرم باالخـره بـه ایـن 
دیـدگاه رسـید. همیشـه خداونـد را بـرای 
داشـتن همسـری مهربـان و فرزندانی خوب 

شـکر می کنـم.

آیامـی تـوان گفـت کـه یکـی از دالیـل 
اصلـی عدم حضـور افـراد دارای معلولیت 
در جامعـه، صـرف نظـر از عـدم مناسـب 
سـازی معابـر و نگاه مـردم و عوامل دیگر، 
مربـوط بـه طـرز تفکر خودشـان اسـت؟

اسـت.  همینطـور  دقیقـا  غالمرضـا: 
معلولیـت  دارای  کـه  افـرادی  از  خیلـی 
از  و  محـدود  را  خودشـان  چـون  هسـتند 
نـگاه جامعـه پنهـان می کننـد، مـردم آنهـا 
جامعـه  در  آنهـا  حضـور  تـا  نمی بیننـد  را 
عادی شـود. در خـارج از کشـور دیده ایم که 
مـردم چقـدر نسـبت بـه افرادی که مشـکل 
جسـمی دارنـد، مهرباننـد و داوطلب کمک 
بـه آنها هسـتند. ولـی متاسـفانه در جامعه 
مـا چنیـن دیدگاهـی عمومـی نشـده و نگاه 
درسـتی از جانـب عمـوم مردم بـه معلولیت 
افـراد  صورتی کـه  در  نیامده اسـت.  بوجـود 
دارای معلولیـت ماننـد دیگـر افـراد جامعـه 
مـن  برخوردارنـد.  باالیـی  توانایی هـای  از 
مطمئنـم کـه اگـر همسـر مـن درسـش را 
ادامـه مـی داد حتما می توانسـت یـک مدیر 

شـود. متبحر 

و  هـم  بـا  شـما  آشـنایی  چگونگـی  از   
بگوییـد؟  ازدواجتـان 

 عاطفـه: هـر دوی مـا سـال ها قبـل در 
گـرگان زندگـی می کردیـم. پدر مـن کارمند 
شـیالت بـود و پـدر غالمرضـا دوزنـده بود. 
دورا دور بـا هم آشـنا بودیـم. ولی پدرمن در 
سـن جوانـی وقتـی کـه مـن ۱۴ سـاله بودم 
فـوت کـرد. بعـد از دیپلـم خواسـتگارهایی 
داشـتم و فقط یکـی از آنهـا دارای معلولیت 
بـود. مـادرم همیشـه می گفـت تـو نبایـد با 
یـک فـرد دارای معلولیـت ازدواج کنـی. در 
حالیکـه خودم عقیده داشـتم با کسـی مثل 
خـودم راحت تـر می توانـم زندگـی کنـم. تـا 
اینکـه بـا همسـرم آشـنا شـدم و ایشـان به 
خواسـتگاری مـن آمـد. گـر چـه خانـواده 
ایشـان بسـیار مخالـف بودنـد ولـی خانواده 
مـن خوشـحال بودنـد زیـرا ایشـان سـالم و 

بود. تندرسـت 
غالمرضـا: در آن زمـان من دیپلم گرفته 
بـودم و هنـوز مشـغول بـه کار نشـده بودم. 
عاطفـه هـم در مغـازه ای نزدیک مغـازه پدر 
مـن کار می کـرد و مـن بـرای خریـد نـخ و 
یکسـری وسـایل به مغـازه ایشـان می رفتم. 
ایشـان را می دیـدم و عالقه منـد شـده بودم. 
پـس از مدتـی بـا او صحبـت کـردم و گفتم 

کـه قصـد ازدواج دارم.
عاطفـه: مـن اوایـل بـاور نمی کـردم که 
ایشـان واقعـًا قصـد ازدواج دارنـد. چـون با 
مـوارد زیـادی روبـه رو شـده بـودم کـه قصد 
مـرا  جسـمی  وضعیـت  از  سوء اسـتفاده 
داشـتند. وقتـی غالمرضـا به من پیشـنهاد 
ازدواج داد خیلـی ناراحت شـدم و احسـاس 
کـردم او هـم قصـد سـوء دارد. همـان ایـام 
مـن بـرای عمـل پاهایـم بـه تهـران رفتم و 
غالمرضـا کـه از ایـن موضـوع بی خبـر بـود 
بـه مغـازه آمـده بـود و از صاحـب مغـازه 
سـراغ مـرا گرفته بـود. صاحب مغـازه دلیل 
این کـه از مـن پرسـیده بود را سـوال کرد که 
او گفتـه بـود کـه بـه آن دختـر عالقـه منـد 
شـده ام و قصـد ازدواج بـا او را دارم. صاحب 
مغـازه بـه او گفته بـود چـرا می خواهی برای 
خـودت درد سـر درسـت کنـی؟ باالخـره با 
اصـرار غالمرضـا آدرس بیمارسـتان را بـه او 
داد. وقتـی او در بیمارسـتان بـه دیـدن من 
آمـد هم تعجب کردم وهم خوشـحال شـدم 
و احسـاس کردم که واقعا بـه من عالقه مند 
اسـت. در آن زمـان مـن بـا دو عصـا در زیر 
بغـل راه می رفتـم ولـی بـا وجـود مخالفـت 
خانـواده اش، او اصـرار زیـادی بـر ازدواج بـا 
مـن داشـت. از آن به بعد مطمئن شـدم که 
بـه مـن عالقـه دارد و خدا را شـکر کـه این 

اطمینـان تـا امروزهـم ادامه یافته اسـت.

 پـس شـما بـه ایـن نتیجـه رسـیدید که 
نـدارد  معلولیـت  کـه  فـردی  بـا  ازدواج 

خیلـی هـم سـخت نیسـت؟
البتـه سـخت هسـت ولـی غیرممکـن 
نیسـت. بـرای خیلـی از دوسـتان در رعـد 
عجیـب اسـت که من بـا یک مرد تندرسـت 
ازدواج کـرده ام و از مـن در بـاره چگونگـی 

ازدواجـم سـوال می کننـد.
ناراحـت  مـرا  کـه  چیـزی  غالمرضـا: 
وقت هـا  خیلـی  کـه  اسـت  ایـن  می کنـد 
ارتبـاط  دارنـد،  معلولیـت  کـه  افـرادی 

روی  از  را  خودشـان  بـا  دیگـران  طبیعـی 
ترحـم می داننـد و یـا در نقطـه مقابـل، اگر 
کاری از آنهـا خواسـته شـود آن را بی رحمی 
تلقـی می کننـد. مـن بـه همسـرم همیشـه 
می گویـم تـو بایـد بتوانـی یـک سـری کارها 
را خـودت انجـام دهـی چـون ممکن اسـت 
شـرایطی پیـش بیایـد کـه مـن درکنـار تـو 

نباشـم.
عاطفـه: در سـال های اول ازدواجمـان 
وقتـی با هـم به خیابـان می رفتیم همیشـه 
و  می پرسـیدم  رفتنـم  راه  مـورد  در  او  از 
این کـه آیـا مـن خیلـی بـد راه مـی روم و او 
همیشـه می گفـت: اصًال متوجه این مسـئله 
نیسـتم و معلولیـت تو را نمی بینم. سـال ها 
بعـد بـه مـن ثابـت شـد کـه وقتی کسـی را 
دوسـت داشـته باشـی این مسـایل اصًال به 

چشـم نمی آینـد.
غالمرضـا: هـر شـخصی ممکـن اسـت 
مشـکل یا نقصی داشـته باشـد که همیشـه 
هـم در ظاهـر نمایان نمی شـود. ولی جامعه 
بایـد نگاهـش را اصـالح کنـد و بـه افـراد با 
انـواع تفاوت هـا، نـگاه برابر داشـته باشـد تا 
کسـانی کـه بـا معلولیـت بـزرگ می شـوند، 
دارنـد.  فرقـی  دیگـران  بـا  نکننـد  حـس 
تلویزیـون  خصوصـًا  عمومـی  رسـانه های 
می توانـد در ایـن تغییـر نگاه، نقش اساسـی 
مـا  رسـانه های  متاسـفانه  باشـند.  داشـته 
معلولیـت،  دارای  افـراد  از  حمایـت  بـرای 
سـعی در تحریک حـس ترحم مـردم را دارد 
در صورتی کـه بایـد آگاهـی مـردم را ارتقـا 

. هند د
افـراد  ایـن  کـه  بفهمنـد  بایـد  مـردم 
دارای  جسـمانی  مشـکالت  علی رغـم 
هسـتند.  فـردی  بـه  منحصـر  توانایی هـای 
در طـول سـال هایی کـه بـا عاطفـه زندگـی 
می کنـم بـه ایـن مسـئله کامـال واقفـم کـه 
حتمـًا  بـود،  بانـک  کارمنـد  همسـرم  اگـر 
عضـو هیـات مدیره شـده  بـود چـون قدرت 
مدیریت و صالبت رای او بسـیار باالست. در 
حالی کـه مـن این انـدازه در مدیریت تسـلط 
نـدارم و شـاید ایـن ایـرادی باشـد کـه دیده 

نمی شـود.

 آیا شـما برای تردد در شـهر دچار مشـکل 
می شوی؟

عاطفـه: بلـه متاسـفانه شـهر مـا اصـال 
کـه  افـرادی  آمـد  و  رفـت  بـرای  مناسـب 
معلولیـت دارنـد نیسـت. مـن تـا بـه حـال 
نبـودم  بهزیسـتی  سـازمان  پوشـش  تحـت 
ولـی  نداشـتم.  هـم  معلولیـت  کارت  و 
بـرای گرفتـن طـرح ترافیـک بـه تازگـی در 
بهزیسـتی تشـکیل پرونـده دادم تـا بتوانـم 
کارت معلولیـت و آرم طـرح ترافیـک گرفتـه 
تـا بتوانـم بـا ماشـین تـردد کنـم. چنـدی 
پیـش بـرای مالقـات یکـی از دوسـتانم بـه 
در  نتوانسـتم  چـون  و  رفتـم  بیمارسـتان 

 رسانه های عمومی خصوصًا 
تلویزیون می تواند در تغییر نگرش، 

نقش اساسی داشته باشند. متاسفانه 
رسانه های داخلی برای اینکه از افراد 

دارای معلولیت حمایت کنند سعی 
می کنند حس ترحم مردم را تحریک 
کنند در صورتی که باید آگاهی مردم را 

ارتقا دهند 
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اطـراف بیمارسـتان محـل پـارک پیـدا کنم 
از نگهبـان بیمارسـتان خواسـتم اجازه دهد 
کـه ماشـین را در داخـل بیمارسـتان پـارک 
کنـم. با ایـن که به او گفتـم معلولیت دارم، 
قبـول نکرد. مـن آنقدر ناراحت شـدم که به 
او گفتـم آیـا از معلولیـت چیـزی می دانـی؟ 
بـه او گفتـم: من معلولیـت دارم و نمی توانم 
مسـیر زیـادی راه بـروم ولـی بـاز هـم قبول 

. د نکر

در  آیـا  هسـتید،  فرزنـد  دو  دارای  شـما 
دوران بـارداری و بچـه داری بـا مشـکلی 

نشـدی؟ مواجـه 
عاطفـه: باالخـره طـی دوران بـارداری 
در حالـی کـه معلولیت هم داری مشـکالت 
خـودش را دارد ولـی در دوره هـای مختلـف 
زندگـی همیشـه همسـرم همراه و یـاور من 
شـاید  او  کمک هـای  بـدون  بوده اسـت. 
در  می شـد.  دشـوار  خیلـی  برایـم  زندگـی 
بچـه داری هم همیشـه از کمک های ایشـان 
برخـوردار بودم. همین حـاال هم در کارهای 
منـزل خیلـی بیشـتر از دخترهایـم بـه مـن 
کمک می کنـد. همان روزی که همسـرم در 
بیمارسـتان بـه دیدن مـن آمد، بـه او گفتم 
که ممکن اسـت شـرایط من بدتر هم بشـود 
ولـی او گفـت: اگـر روی ویلچر هم بنشـینی 
بـاز بـا تـو ازدواج می کنـم. بارهـا در مقابـل 
خانـواده و بچه هـا اعـالم کـرده  کـه اگـر بار 
دیگـر بـه دنیـا بیایـم، باز هـم انتخـاب من 
تـو هسـتی. مـن واقعـا بـه داشـتن چنیـن 

همسـری افتخارمی کنـم.

 دوران تحصیل خود را چگونه گذراندید؟
عاطفـه: مـن در مدرسـه عـادی درس 
و  می خـوردم  زمیـن  خیلـی  ولـی  خوانـدم 
سـرد  و  زمسـتانی  روزهـای  در  می افتـادم. 
مـادرم مـرا بـه مدرسـه می بـرد. مـن دختر 
بـزرگ خانواده بـودم و دو خواهر و یک برادر 
کوچک تـر داشـتم. پدرم را در ۱۴ سـالگی از 
دسـت داده بـوم. در دوره دبسـتان در جزیره 
آشـورا ده، در حوالـی شـهر گـرگان زندگـی 
می کردیـم. محیـط زندگی ما کوچـک بود و 
همـه بچه های جزیـره با هم دوسـت بودند. 
اگـر بعضـی از بچه هـا مسـخره ام می کردند، 

بچه هایـی هـم بودند کـه کمـک می کردند. 
پـس از اینکـه سـطح آب جزیـزه بـاال آمـد و 
جزیـره زیـر آب رفت، از جزیره خارج شـدیم. 
پـس از دیپلـم عالقـه داشـتم کار کنـم ولی 
مـادرم مخالفـت می کرد. ولی باالخـره دوره 
خیاطـی و دوره آموزش تزریقـات را گذراندم 
و بـه اصـرار خـودم در مغـازه شـروع بـه کار 
کـردم و همـان کار کـردن باعـث شـد که با 

همسـرم آشـنا شوم.

 در خصـوص ازدواج چـه توصیـه ای بـه 
افـرادی کـه معلولیـت دارنـد، داریـد؟ 

کـه  نکننـد  فکـر  می گویـم  آنهـا  بـه 
برایشـان  مناسـب  و  خـوب  ازدواج  امـکان 
فراهـم نیسـت و مثـل مـن، خودشـان را 
دسـت کم نگیرنـد. توصیـه ام بـه آنهـا ایـن 
اسـت کـه انتخـاب اولشـان بـرای ازدواج، 
یـک فـرد سـالم و تندرسـت باشـد ولـی اگر 
انسـان خوبـی در مسیرشـان قـرار گرفت که 
معلولیـت هم داشـت، آن را رد نکنند. مهم 
ایـن اسـت کـه دو نفـر بتواننـد در زندگـی 
اگـر  ولـی  باشـند.  یکدیگـر  حـال  کمـک 
معلولیـت دو طـرف شـدید باشـد، زندگـی 
و  کمـک  بـه  نیـاز  و  می شـود  طاقت فرسـا 

حمایـت دیگـران خواهنـد داشـت.
بـه  مـن  کـه  زمانـی  غالمرضـا: 
خواسـتگاری عاطفـه رفتم دیدم کـه او هم، 

تمایـل بـه ازدواج دارد و هـم خیلـی مردد و 
نسـبت به عاقبت ایـن ازدواج نگران اسـت. 
توصیـه ام بـه کسـانی کـه قصـد ازدواج بـا 
افـرادی که نقص جسـمانی دارند این اسـت 
کـه اصـال از دریچـه معلولیـت بـه فـرد نگاه 
نکننـد. وقتـی دو نفـر بخواهنـد ما بشـوند 
و یـک خانـواده را تشـکیل بدهنـد نبایـد به 
ایـن ظواهـر توجـه کننـد. چـون ایـن نـوع 
آنهـا  خوشـبختی  مقابـل  در  سـدی  نـگاه 
می شـود. آنچـه در زندگـی مهم اسـت درک 
و شـناخت دو نفـر از یکدیگر اسـت. مسـیر 
زندگـی آن قـدر پـر پیـچ و خـم و سـنگالخ 
اسـت کـه اگـر بخواهنـد بـه ایـن مسـایل 
فکـر کننـد، زندگی خوبی نخواهند داشـت. 
بـا کمـک متقابـل و همفکـری راه حـل هـر 
را  سـالمی  افـراد  می شـود.  پیـدا  مشـکلی 
می بینیـم کـه بعـد از ازدواج در اثـر تصادف 
دچـار معلولیـت می شـوند ولی زندگی شـان 
بـا  را  مشکالتشـان  و  می دهنـد  ادامـه  را 
کمـک بـه همدیگر حـل می کنند. بـرای هر 
کـدام از مـا این امکان وجـود دارد که در اثر 

حادثـه ای دچـار معلولیـت شـویم.

زندگیتـان  آینـده  بـرای  برنامـه ای  چـه 
داریـد؟

عاطفـه: مـن مصـر هسـتم کـه والیبال 
نشسـته را ادامـه دهـم و در ایـن رشـته بـه 
در  آن کـه می خواهـم  دیگـر  برسـم.  جایـی 
موسسـه  در  معـرق  آمـوزش  کالس هـای 
رعـد ثبـت نـام کنـم و همان طور کـه گفتم 
دسـتم  از  کـه  کمکـی  هـر  دارم  دوسـت 

برمی آیـد در ایـن مرکـز انجـام دهـم.

چه توصیه ای به توانیابان دارید؟
مـن بـه آنهـا می گویـم معلولیـت واقعـًا 
محدودیـت نیسـت و حواسشـان باشـد کـه 
محدودتـر  هسـتند  آن چـه  از  را  خودشـان 
نکننـد. مـن در رعد توانیابان بسـیار موفقی 
را می بینـم کـه در تـالش بـرای زندگی بهتر 
و افزایش توانمندی های خودشـان هسـتند. 
حتمـا در جامعـه افـراد توانای بیشـتری هم 
هسـتند کـه مـن آنهـا را نمی شناسـم. من 
بـه ایـن توانیابـان توانمند افتخارمـی کنم و 

رعـد را خانـه دوم خـودم می دانـم.

این یک مشکل فرهنگی در کشور 
ماست که فکرمی کنیم فردی که به 

ظاهر سالم است نسبت به فردی که 
در ظاهر دارای معلولیت است، 

برتری دارد
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ربــرت شــومان در ششــم ژوئــن ســال ۱۸۱۰ م. در تســویکا از شــهرهای کوچــک آلمــان 
بــه دنیــا آمــد. پــدرش کتابخانــه ای داشــت و ناشــر کتــاب بــود و بــه ایــن جهــت ربــرت 
ــعر  ــی ش ــه جوان ــال های اولی ــرد و در س ــدا ک ــه پی ــات توج ــاب و ادبی ــه کت ــی ب از کودک
ــان  ــده ای از جوان ــا ع ــرد و ب ــی تاســیس ک ــزده ســالگی شــومان انجمن می  ســرود. در پان
همســن خــود آثــار گوتــه، شــیللر، بایــرون و والتــر اســکات را مــورد بحــث و مطالعــه قــرار 
داد. ضمنــًا بــه فکــر افتــاد ارکســتر کوچکــی تشــکیل دهــد و بــه کمــک دوســتان خــود 
بــه ایجــاد آن توفیــق یافــت. مــادرش مایــل بــود کــه او در رشــته حقــوق تحصیــل کنــد. 
بــه همیــن ســبب شــومان در ۱۸۳۸ م. پــس از مــرگ پــدر بــه دانشــگاه الیپزیــک رفــت و 
در آن شــهر بــه تحصیــل در ایــن رشــته پرداخــت. در ایــن دوره شــومان آثــار فیلســوفان 
آلمــان را مطالعــه می  کــرد و اشــعار خــود را در بعضــی از رونامه هــا بــه چــاپ می  رســاند. 
ــن  ــد، ای ــناد ش ــک آش ــگاه باکالروی ــتادان دانش ــی از اس ــت یک ــب در ضیاف ــک ش ی
دختــر کــه در آن زمــان بیــش از نــه ســال نداشــت بــه خوبــی پیانــو می  نواخــت. پــدرش 
رئیــس ارکســتر و موســیقیدان بــود. بــه همیــن جهــت از کودکــی او را تعلیــم داده بــود. 
ایــن مالقــات چنــان اثــر عجیبــی در شــومان گذاشــت کــه تصمیــم گرفــت نــزد پــدر کالرا 
بــه تحصیــل موســیقی بپــردازد و از آن وقــت بــه عالــم موســیقی قــدم گذاشــت. اولیــن 
ــدا  ــت. ابت ــاد گرف ــدرکالرا ی ــک پ ــالگی از وی ــده س ــومان در هیج ــیقی را ش درس موس
ــر خــود «اپــوس یــک»  ــام نخســتین اث ــاخ و بتهــوون را تمریــن کــرد و در ایــن ای ــار ب آث
ــه درجــه  ــو ب ــاد کــه در پیان ــه فکــر افت را نوشــت. شــومان از مشــاهده اســتعداد کالرا ب
اســتادی برســد. امــا یکــی از انگشــتانش از کار افتــاد و ناگریــز از آن خیــال منصــرف شــد 
ــیقی  ــد موس ــه جدی ــار نام ــا انتش ــال ۱۸۳۴ م. ب ــگ پرداخــت. در س ــف آهن ــه تصنی و ب
ــار موســیقی پرداخــت و در ایــن مجلــه بعدهــا برلیــوز و واگنــر هــم مقاالتــی  بــه نقــد آث
ــه دریافــت  ــا ب ــا آنکــه او از دانشــگاه نی ــود. ب ــازه ای یافتــه ب نوشــتند. شــومان زندگــی ت
درجــه دکتــرای فلســفه نایــل شــده بــود، از انتخــاب رشــته موســیقی بســیار راضــی بــود 
ــود، دل باخــت و از عشــق او بیــش از همــه  ــه ســن جوانــی رســیده ب ــه کالرا کــه ب او ب
ــری  ــه جدی ت ــه مرحل ــم عشــق شــومان ب ــم ک ــت. ک ــام می  گرف در شــعر و موســیقی اله
رســید، زیــرا کالرا هــم بــه او عشــق می  ورزیــد و هــر دو بــه فکــر ازدواج بودنــد. امــا ایــن 
امــر بــا مخالفــت شــدید پــدرکالرا مواجــه شــد. ویــک می  پنداشــت کــه شــومان قــادر بــه 
ــر  ــه مهم ت ــم و از هم ــوم و مبه ــی او نامعل ــود نیســت و شــخصیت اجتماع ــور خ اداره ام
ــی  ــرت منطق ــرای کالرا و ب ــل ب ــن دالی ــک از ای ــچ ی ــوان اســت. هی ــل و نات ــمًا علی جس
نبــود و آنهــا حاضــر نبودنــد از ازدواج صــرف نظــر کننــد. عاقبــت کار بــه محاکمــه کشــید 
ولــی محکمــه بــه نفــع کالرا و شــومان رای داد و آنهــا توانســتند در دوازدهــم ســپتامبر 
۱۸۴۰ م. شــب بیســت و یکمیــن ســال تولــد کالرا ازدواج کننــد. تــا ایــن زمــان شــومان 
ــت  ــال ۱۸۴۰ م. دس ــا از س ــود، ام ــاورده ب ــود نی ــه وج ــیقی ب ــته ای در موس ــار برجس آث
ــه ای  ــای او در مجموع ــن لیده ــه بهتری ــری زد چنان ک ــتگی ناپذی ــای خس ــه فعالیت ه ب
ــه  ــر شــد. در ۱۸۴۱ م. ب ــاعر منتش ــک زن و عشــق های ش ــی و ی ــام عشــق و زندگ ــه ن ب
ــود آورد. در ۱۸۴۳ م.  ــه وج ــت ب ــک کوئنت ــت و ی ــه کوارن ــت و س ــی پرداخ ــار مجلس آث
در کنســرواتور الیپزیــک کــه بــه ریاســت مندلســون تأســیس شــده بــود مقــام اســتادی 
ــزان  ــر می ــه روز ب ــری» را تصنیــف کــرد. شــورمان روز ب ــوی «بهشــت و پ یافــت و اراتوری

شومان، ُربرت
(۱۸۱۰-۱۸۵۶ م.) موسیقیدان ، 

فلج انگشتان

40

شماره 67،   بهار 1397

مشاهیر داراى معلولیت



کار خــود می  افــزود و در هــر رشــته از موســیقی آثــاری بــه وجــود مــی  آورد و باالخــره 
در ســال ۱۸۴۹ م. بیــش از ســی اثــر مهــم بــه وجــود آورد کــه از بیــن آنهــا «مناظــر 
ــومان  ــه ش ــداکاری ب ــد دوســت ف ــاهکار اوســت. کالرا مانن ــرد» ش ــگل» و «مانف جن
کمــک می  کــرد، و در همــه کنســرت های شــوهرش شــرکت می  نمــود و اجــرای 
ــزود  ــه کار خــود می  اف ــه شــومان ب ــدازه ک ــر ان ــا ه ــت. ام ــده می  گرف ــه عه ــو را ب پیان
ــکو  ــورگ و مس ــر در پترزب ــار دیگ ــن و ب ــفر برلی ــد. در س ــته می  ش ــالمتش کاس از س
شــومان گرفتــار بیمــاری عصبــی شــد، کالرا بــا وجــود مشــکالت مــادی از او پرســتاری 
ــد.  ــکیل می  دادن ــومان را تش ــزرگ ش ــواده ب ــه خان ــد آورد ک ــت فرزن ــرد. کالرا هف ک
ــمفونی  ــهر س ــرد و در آن ش ــافرت ک ــلدرف مس ــه دوس ــومان ب ــال ۱۸۰۵ م. ش در س
«زمــان» و اورتــور «نامــزد مســینا»، «ژول ســزار» و «هرمــان» و «درتــه» را تصنیــف 
کــرد. ســال ۱۸۵۳ م.  ســخت ترین ایــام عمــر شــومان بــود. بیمــاری عصبــی او شــدت 
یافــت، حــس بینایــی و شــنوایی او مختــل شــد و قــدرت تکلــم خــود را از دســت داد. 
ــی یادداشــت  ــد نتهای ــه می  کن ــی دیکت ــه او تم های ــوبرت ب ــه ش ــال آنک ــه خی ــی ب گاه
ــرود. یــک شــب  ــاخ و بتهــوون ب ــه اســتقبال ب ــا ب ــر می  خاســت ت ــی ب می  کــرد و زمان
ــع شــود از  ــه کســی مطل ــدون آنک ــا وجــود ســرمای زمســتان ب ــه ۱۸۵۴ م. ب در فوری
ــا شــومان  ــد ام ــی او دویدن ــی از حرکــت او آگاه شــدند در پ ــرون رفــت. وقت ــه بی خان
ــًا وقتــی خــود را از فــراز  رفتــه بــود کــه خــود را در رودخانــه رایــن غــرق کنــد. اتفاق
ــه  ــد، شــومان دیوان ــش دادن ــد و نجات ــران او را دیدن ــد قایق ــه آب انداخــت چن ــل ب پ
شــده بــود. بــه دســتور پزشــک او را بــه آسایشــگاه ایدنیــخ نزدیــک شــهر بــن بردنــد. 
ــا آرینــم، برامــس بــه عیــادت او می  آمدنــد. حتــی  در آنجــا دوســتانش یوآخیــم، بتین
در آن دقایــق ســخت هــم شــومان آثــاری بــه وجــود آورد، ولــی عاقبــت پزشــکان او را 
ــر بالیــن  ــد. روبــرت شــومان در حالــی کــه زن خــود را ب ــد منــع کردن ــد و بازدی از دی
خــود نمی شــناخت در بیســت و نهــم ژوئیــه ۱۸۵۶ م. زندگــی را بــدرود گفــت و در بــن 
شــهری کــه بتهــوون بــه دنیــا آمــده بــود بــه خــاک ســپرده شــد. شــومان بــا آنکــه در 
بعضــی از آثــار خــود تحــت تأثیــر بــاخ، بتهــوون و شــوبرت بــوده مــع هــذا در موســیقی 
ــه  ــی ک ــد. قطعات ــز می  کن ــازان متمای ــر آهنگس ــه او را از دیگ ــی دارد ک ــن خاص لح
شــومان بــرای پیانــو یــا آواز نوشــته بســیار پختــه و عمیــق اســت. همســر او کالرا کــه 
از نخســتین روز آشــنایی شــومان او را بــه شــاهراه هنــری هدایــت کــرده بــود، پــس از 
مــرگ شــومان بزرگ تریــن وظیفــه زن وفــادار را انجــام داد و طــی چهــل ســال کــه از 
ــا کنســرت های متعــددی کــه برگــزار کــرد، شــوهر خــود را کــه  عمــرش باقــی بــود ب
ــی  ــرد. در حقیقــت کالرا زن ــا معرفــی ک ــه دنی ــود را ب ــًا ناشــناس ب ــا آن وقــت تقریب ت
ــان  ــازان آلم ــن آهنگس ــف بزرگ تری ــه وجــود آورد و او را در ردی ــه شــومان را ب ــود ک ب

جــای داد.
کتاب نوابغ و مشاهیر معلول جهان 
گردآورنده: مهندس منصور برجیان
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مـن بـرتـر
تفکر مثبت و قانون جذب

چیزهایی که در ذهن ما می گذرد، زندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع ما به سمت 
چیزهایی می رویم که بیشتر در موردشان فکر می کنیم. پس باید همواره در زندگی از تفکر مثبت 
و قانون جذب استفاده کنیم. حتی اگر به چیزهایی فکر کنیم که مورد عالقه ی ما نیستند، باز 
هم به سمت آن ها کشیده می شویم. علتش این است که مسیر ذهن انسان ها همواره در جهت 
افکارشان حرکت می کند، نه در مسیر گریز از آن ها. ما به سمت افکار و اندیشه های غالب خود، 

می رویم. 
ذهن انسان نه می تواند، نه می خواهد و نه هرگز خواهد توانست که در جهت عکس یک فکر 
عمل کند. بنابراین بهتر است از کلمات و عباراتی استفاده کنیم که نتیجه ی دلخواه را در ذهنمان 
ترسیم کند و ما را به آرامش برساند. مثال به جای این که فکر کنیم که نباید هرگز حتی یک خط 

روی ماشین من بیفتد، بهتر است فکر کنیم که من به آرامی و با احتیاط رانندگی خواهم کرد. 
تفکر مثبت و قانون جذب همواره سازنده است، زیرا افرادی که افکار مثبت دارند، ذهنشان 
را متوجه چیزهایی می کنند که واقعا می خواهند، در نتیجه الزاما به سمت اهداف خود کشیده 

می شوند. بنابراین همیشه به چیزهایی که می خواهید بیندیشید.

مواظب افکارتان باشید 
ــه  ــاور داشــته باشــد، همــان چیــزی اســت کــه شــما ب ــا خــود آگاه شــما ب هــر چیــزی کــه ضمیــر ن
آن دســت خواهیــد یافــت. تاثیــر و نیــروی ضمیــر ناخــودآگاه، آن چنــان حائــز اهمیــت اســت کــه ویلیــام 
جیمــز پــدر علــم روانشناســی آمریــکا، کشــف آن را مهم تریــن کشــف صــد ســاله ی اخیــر بشــریت می دانــد. 
بنابرایــن مواظــب افکارتــان باشــید، از ذهنتــان همــان طــوری اســتفاده کنیــد کــه همــه ی انســان های 
شــاد وموفــق اســتفاده کرده انــد. همــواره در فکــر و تصوراتــان خــود را سرشــار از اعتمــاد بــه نفــس مجســم 

کنیــد و قبــل از ایــن کــه بــه اهدافتــان برســید آن هــا را در ذهنتــان بــه دســت آمــده تصورکنیــد.
ــاس  ــم و احس ــروت را می چش ــت و ث ــیرین موفقی ــم ش ــاال طع ــن ح ــن از همی ــد م ــود بگویی ــه خ ب

می کنــم. تخیــل کلیــد همــه یادگیری هــا و حــل تمامی مســائل اســت.
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تخیالت و رویاها 
ــان  ــروای جه ــل فرمان ــتین) و تخی ــت (انیش ــش اس ــر از دان ــل مهم ت ــع تخی در واق
اســت و بــه همیــن دلیــل هــم ادیســون ها و هــم انیشــتین های دنیــای مــا همگــی دارای 
قــدرت تخیــل بســیار باالیــی بوده انــد. پــس مــا بایــد از قــوه ی تخیــل و رویاپردازی هــای 

خــود مراقبــت کنیــم و آن هــا را محتــرم بشــماریم .
ــن  ــه از بزرگتری ــت ک ــان بس ــود پیم ــا خ ــالگی ب ــن ۱۲ س ــی در س ــادرو داوینچ لئون
ــا  ــخیر اروپ ــه تس ــی ب ــر بچگ ــون در دوران پس ــد و ناپلئ ــد ش ــان خواه ــدان جه هنرمن

ندیشــید. می ا

تمرینات ذهنى 
همــه چیــز از یــک رویــا آغــاز می شــود پــس از رویاهــای خــود حمایــت کنیــد و بــه آن وفــادار 
بمانیــد. تمرینــات ذهنــی نتایــج چشــمگیری بــه ارمغــان می آورنــد و ســریع ترین راه پیشــرفت در 
هــر زمینــه ای بــه کار گیــری همزمــان تمرینــات فیزیکــی و ذهنــی منظــم اســت، تــا ایــن کــه هــر 

کاری را بــا کیفیــت بهتــری انجــام دهیــم.
ــت، در  ــده اس ــام ش ــت انج ــا موفقی ــه ب ــه ای ک ــه گون ــا را ب ــر کاری آن ه ــام ه ــل از انج قب

ــم آورد. ــت خواهی ــه دس ــم ب ــارش را داری ــه انتظ ــزی ک ــا چی ــد. م ــم کنی ــان مجس ذهنت
ــد. ذهــن  ــان را مشــخص می کنی ــان مســیر زندگیت ــر افکارت مراقــب باشــید شــما تحــت تاثی
انســان هماننــد آهن ربــا عمــل می کنــد و هــر چیــزی را کــه بــه آن فکــر می کنــد بــه ســمت خــود 
ــه طــرف خــود می کشــد و  می کشــد. انســان هــر چیــزی را در ذهــن داشــته باشــد، همــان را ب
همــان را جــذب می کنــد پــس همــواره تفکــر مثبــت و قانــون جــذب را در زندگــی خــود عملــی 

کنیــد.

ما به سمت چیزى که مى ترسیم، کشیده مى شویم 
افــکار انســان همچــون ابرهــای نامرئــی و بــاروری هســتند کــه در آســمان زندگــی باریــدن 
ــد  ــان می توانی ــردن افکارت ــم ک ــا منظ ــد. ب ــان را بدســت آوری ــه دلخواهت ــا نتیج ــد ت می گیرن

نتایــج بهتــری بگیریــد.
اگــر از چیــزی بترســید بــه ســمت آن کشــیده می شــوید، تــرس از بیمــاری، تــرس از دســت 
دادن، بــه چیزهایــی کــه داریــد فکــر کنیــد و لــذت ببریــد و هرگــز نگــران از دســت دادن آن هــا 
نباشــید، وقتــی مــا بــا ترس هایمــان روبــه رو شــویم آن هــا ناپدیــد می شــوند، در واقــع وقتــی 

جــرات مقابلــه بــا مشــکالت را پیــدا کنیــم، آن هــا محــو می شــوند.
قانــون هســتی، همــواره مــا را بــه ایــن کــه اعتمــاد بــه نفــس داشــته باشــیم و روی پاهــای 
خــود باشــیم تشــویق می کنــد. هــر کلمــه ای بــر زبــان جــاری کنیــم، همــان در موردتــان اجــرا 
خواهــد شــد. هرگــز خودمــان را تحقیــر نکنیــم، نالــه و شــکوه نکنیــم، واژه هــای مــا بــر روی 
ــرار می دهنــد  ــر ق ــروی تشــخیص مــا را تحــت تاثی ــر می گــذارد و کلمــات نی حافظــه مــا تاثی

پــس بیاییــد از تفکــر مثبــت و قانــون جــذب اســتفاده کنیــم. 

بیان مثبت 
مثــال بگوییــد یــک بــازی عالــی خواهــم کــرد نــه ایــن کــه بگوییــد ســعی می کنــم 
کــه خــوب بــازی می کنــم، چــون معنــای آن ایــن اســت کــه هنــوز بــه انــدازه ی کافــی 

توانــا نیســتیم و بــه خــود شــک داریــم.

شکرگزارى 
اگــر بخواهیــم از زندگــی همــواره لــذت ببریــم و احســاس شــادمانی کنیــم بایــد اول خودمــان 
احســاس شــادی و ســعادت کنیــم و بایــد نســبت بــه چیزهایــی کــه داریــم شــکرگزار باشــیم، اگــر 
شــاکر باشــیم و زندگــی را پــر از نعمت هــای الهــی ببینیــم، در واقــع ناخــودآگاه چیزهــای خــوب 

بــه ســمت مــا ســرازیر می شــود.
امــا اگــر دائمــا شــکوه ونالــه کنیــم و همیشــه بــه انجــام کارهــای جزئــی و پیــش و پــا افتــاده 
ــردرد  ــد از س ــد نگویی ــردرد داری ــر س ــود .اگ ــته می ش ــان کاس ــویم، از نعمت هایم ــغول می ش مش

دارم می میــرم، بلکــه بگوییــد، در عــوض قلبــم، معــده و همــه ی اعضــای بدنــم ســالم اســت.
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هر سال با نزدیک شدن مراسم عید نوروز حال هوای مردم هم 
عوض می شود و خانه تکانی و زدودن گرد غبار از خانه ها، زدودن 
گرد کینه کدورت از دل ها، خرید مایحتاج شب عید، خیابان ها 
هم  گاهی  و  تنها  بصورت  گاهی  مردم  حضور  از  مملو  وکوچه ها 
بصورت دسته جمعی. لذت بخش ترین قسمت آن، چیدن سفره 
را  آن  سال  تحویل  از  قبل  مردم  هرساله  که  است  سین  هفت 
در  و  می کنند  دود  ،اسپند  می کنند  تن  بر  نو  لباس  می چینند، 
کنار سفره هفت سین به انتظار حلول سال نو می نشینند. سفره 
هفت سین سفر ه ای خیالی و پوچ و بی معنی نیست، بلکه نشانه 
است؛  خاصی  نماد  دارای  سفره  سین های  است.  نو  سالی  اغاز 
سنجد را براین باور سر سفره می گذارند که هرکس با خویشتن 
عهد کند هر کاری را سنجیده انجام دهد. سیب: نماد سالمتی 
و عشق است. سبزه :نشانه خرمی وشادابی است. سمنو: مظهر 
مقاومت، عدالت و قدرت است. سیر: نماد مناعت طبع است. 
سرکه: نماد پذیرش نامالیمات است. سماق: نماد صبر بردباری و 
تحمل دیگران است. بسیاری از مردم تخم مرغ را به نشانه زایش، 
ماهی را به نشانه سرزندگی و نان سنگک هم به نشانه برکت بر 
سر سفره خود می گذارند. سفره شام خانواده های ایرانی در شب 
عید مملو از غذاهای مختلف است و هر شهر و هر روستا بر اساس 
سنت و باورهای خودشان غذاهای مربوط به خود را در این شب 
پلو  سبزی  ایرانی  خانوادهای  اغلب  اصلی  غذای  البته  می پزند. 
می خورند.  هم  سبزی  کوکو  آن  همراه  برخی  که  است  ماهی  با 
بسیاری از مردم رشته پلو می خورند و بر این باورند که در شروع 
سال، سررشته کارها به دستشان می آید. همراه آن انواع آش ها را 
هم طبخ می کنند. سبزی در آش نشانه برکت و موفقیت و آبادانی 
در زندگی است.از بامداد نوروز، دید و بازدیدها آغاز می شود. رسم 
بر این است، که به دیدار کسی که از نظر سن و سال بر همه مزیت 

دارد، بروند، تبریک بگویند و و عیدی بگیرند. 

  نوروز در ایران باستان  
در روز نخست فروردین، اهورامزدا، آفرینش آسمان را آغاز کرد. 

نوروز در ایران باستان به پیشینه، مراسم و رویدادهای مربوط به 
نوروز در ایران باستان می پردازد. قدمت نوروز و وجود این جشن 
و  مادها  دوره  از  قبل  و  ایران  شکل گیری  از  پیش  زمان های  به 
هخامنشیان برمی گردد، ولی نام آن در اوستا نیست. از سه هزار 
سال پیش از میالد، در آسیای میانه و آسیای غربی دو عید، رواج 
داشته است، عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در 
آغاز بهار، برگزار می شده است. بعدها دو عید پاییزی و بهاری به 

یک عید تبدیل گردید و آغاز بهار جشن گرفته می شد.
خورده  پیوند  نوروز  با  سیاوش  رستاخیز  و  مرگ  آیین  ایران  در 
است. به این ترتیب که چند روز پیش از عید، به سوگ سیاوش 
دست  شادی  و  جشن  به  نوروز،  فرارسیدن  با  و  می نشستند 

که  آریایی ها  باشد.  شده  زنده  سیاوش،  گویا  چنان که  می زدند. 
وارد منطقه شدند بن مایه هایی مانند فروهرها و بازگشت ارواح 
را با خود آورده و بتدریج آیین خود را با باورهای قبلی رایج در 
به  پیشدادی  مشهور  پادشاه  جمشید،  از  نمودند.  ادغام  منطقه 
عنوان بنیان گذار این جشن یاد گردیده است. از پژوهش هایی که 
در تطبیق نوروز ایرانی و نوروز قبطی (نوروز مصری) و تأثیر و تأثر 
آن دو، به عمل آمده، بر می آید که نوروز ایرانی در زمان داریوش 
بزرگ و توسط او در مصر رایج گردید. درباره نوروز و سنت های 
وابسته بدان تا چند دهه قبل منابعی قدیمی تر از ایام ساسانیان 
که به دست نویسندگان مسلمان نوشته شده بود، وجود نداشت. 
اما با کشف بایگانی های دولتی اشکانیان در تاجیکستان معلوم 
گردید که نوروز در دوران شاهنشاهی اشکانیان و ایامی قدیمی تر 
دوران  تمام  در  بوده است.  بهاران  آغاز  در  پیش  سال  هزار  دو  از 
ساسانی نوروز جشن ملی همه ایرانیان به شمار می رفته است. به 
همین جهت حتی مردمی که پیرو آئین زرتشت نبوده اند اما در 
حوزه حکمرانی ایران زندگی می کردند، نیز در آن شرکت داشتند. 

عید نوروز جشن باستانی ایرانیان...

جشن همتای واژه (عید) در زبان های ایرانی (جشن) یا (یسن) 
است. از ریشه YAZ به معنای ستایش، نیایش و پرستش؛ (ایزد) 
به معنای ستایش شده و نیایش شده نیز از همین ریشه است. 

(جشن) واژه ای ایرانی، مذهبی و بسیار کهن است.
بر  را  ایرانی  ویژه  سنت های  و  معناها  از  گران  باری  که  واژه  این 
نیایش  مراسم  برپایی  از  است  بوده  عبارت  اصل  در  دارد،  دوش 
و سپاس به مناسبت رخداد یک پیروزی، یک واقعه اجتماعی یا 
یک معجره آسمانی که سودی برای اجتماع داشته باشد. مردم 
به هنگام برپایی بزرگداشت گردهم جمع می آمدند و خدای را با 
مراسم ویژه مذهبی نیایش می کردند، و این نیایش و سپاس همه 
ساله به عنوان قدرشناسی از موهبتی که از سوی خداوند ارزانی 
شده بود تکرار می گردید. همین جشن ها در دوره های مختلف 
جشن  می کردند.این  اعالم  را  سال  آغاز  ایرانی،  اقوام  زندگانی 
کهن ترین جشن های ایرانی است که پژوهشگران بنیاد آن را هند 
و ایرانی ندانسته اند، بلکه با قید احتمال آن را به اقوام بومی نجد 
ایران پیش از مهاجرت و آریاییان، منسوب می دانند. همچنین دو 
جشن مهرگان و نوروز از طریق سومریان به بین النهرین راه یافته 
و در آنجا دو جشن (ازدواج مقدس) و (اکیتو) را پدید آورده که 
بعدها در بین النهرین این هر دو جشن به صورت جشنی واحد 
در آغاز سال نو برگزار گردیده، ولی در نجد ایران همچنان تا دوره 
اسالمی به صورت دو جشن مستقل بر قرار مانده است. بنابراین 
سه جشن «نوروز»، «مهرگان» و «سده» بیشتر در زمره اعیاد 

ملی ایرانی قرار می گیرند تا جشن های مذهبی.

ـــــــــــــــــــــ
   }
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  نوروز و فروهر 
َرَوهرها و یا فروشی ها تعلق دارد. جشن نوروز  ـَ ماه فروردین به ف
نیز نمادی از سالگرد بیداری طبیعت از خواب زمستانی است که 
نیروهای  از  یکی  فروهر  شود.  می  منتهی  حیات  و  رستاخیز  به 
غیر مادی در وجود انسان است و نوعی همزاد آدمیان که پیش 
و  اید  می  وجود  به  مینوی  جهان  در  مردمان  مادی  آفرینش  از 
پس از مرگ آدمیان نیز دوباره به جای نخستین خویش باز می 
گردد. در عقاید باستانی تر، ایرانیان تنها قهرمانان را دارای فروهر 
بهره مند  موهبت  این  از  نیز  پرهیزگاران  بعدها  اما  می دانستند، 
می شوند. آنان سالی یکبار برای دیدار بازماندگانشان به خانه های 
خویش فرود می آیند و ورود آنان برکت را به همراه خواهد داشت، 
آن زمان که خانه را پاکیزه و درخشنده ببینند. ولی چنانچه آن 
نخواسته  آن  برای  برکت  بیابند  نشده  پاکیزه  و  هم  در  آشفته  را 
، آن را رها می کنند. حضور فروهرها از طلیعه فروردین و نوروز 
آغاز می شود و تا دهم فروردین و به روایتی تا نوزدهم آن ادامه 
می یابد. از این جهت مراسم آتش افروزی بر باالی بام ها انجام 

می پذیرفته تا راه خانه ها را به فروهرها نشان دهند.

  نوروز کوچک و نوروز بزرگ 
نوروز در گذشته 

عنوان نوروز در فرهنگ ایرانی به دو روز تعلق داشته است. یکی 
آن  به  و  رسد  می  حمل  برج  به  خورشید  که  فروردین،  اول  روز 
نوروز کوچک یا (عامه) می گویند و دیگری نوروز بزرگ یا (نوروز 
خاصه) است که روز خرداد از ماه فروردین است. گفته اند :نوروز 
سالروز آفرینش جهان و انسان است و نوروز بزرگ روزی است که 
رسم های  و  طلبید  را  خاصان  و  نشست  تخت  بر  جمشید  آن  در 
نیکو گذاشت، و گفت خدای تعالی شما را خلق کرده است. باید 
که به آب های پاکیزه تن را بشویید و غسل کنید و به سجده و 
شکر خدا مشغول باشید و هر سال در این روز به همین دستور 

عمل نمایید.
نوروز و آب: همه نیکی ها چون از ابرکران (عالم اعلی) به گیتی 
بیش  روز  آن  اما  آید،  روز  همه  که  باشد  آید.  روز  خرداد  به  آید، 
آید. پیداست اگر آن روز بر تن جامه ای نیکو بدارند. و بوی خوش 
بویند و مروای نیک تفأ ل کنند و. آن سال نیکویی بدیشان رسد 
و بدی را از ایشان دور می سازد. از آنجا که نوروز در آغاز فصل 
بارش باران های بهاری قرار دارد می توان ردپای اردویسور اناهید 
که  اوست  است.  آب  الهه  اناهید  اردویسور  یافت.  آن  در  نیز  را 

به فرمان اورمزد از آسمان باران، برف و تگرگ را فرو می باراند. 
سبب این که ایرانیان در نوروزغسل می کنند آن است که این روز 
به الهه آب تعلق دارد. از این رو، مردم در این روز هنگام سپیده 
دم از خواب برمی خیزند و با آب قنات و حوض خود را می شویند 
و گاهی نیز آب جاری بر خود از راه تبرک و دفع آفات می ریزند. 
در این روز مردم به یکدیگر آب می پاشند و درباره سبب این کار 
باران  دیرگاهی  ایران  کشور  در  که  است  آن  علت  گفته اند  برخی 
تبرک  باران  آن  به  مردم  و  ببارید  سخت  ناگهان  سپس  و  نبارید 
در  هم چنان  کار  این  و  پاشیدند  یکدیگر  به  آب  آن  از  و  جستند 

ایران مرسوم بماند.

  نوروز پیروز 
نوروز همچنین نمادی است از پیروزی نیکی بر بدی. از همین 
سرور  رپیثون،  می شود.  برگزار  نوروز  در  رپیثون  نیایش  آیین  رو 
گرمای نیمروز و ماه های تابستان است. با یورش دیو زمستان به 
زمین رپیثون به زیر زمین فرو می رود تا با گرم نگاه داشتن آب های 
بخشد.  نجات  مرگ  از  را  درختان  ریشه  و  گیاهان  زیرزمینی، 
بازگشت ساالنه او در بهار نمادی است از پیروزی نهایی خیر بر 
شر، به همین مناسبت جشن و نیایشی ویژه در مراسم نوروزی به 

ایزد مذکور تعلق داشته است.

  نوروز و سلیمان 
در روایات ایرانی آمده است که چون سلیمان بن داوود انگشتر 
از  پس  اما  رفت.  بیرون  او  دست  از  سلطنت  کرد  گم  را  خویش 
چهل روز بار دیگر انگشتر خود را بازیافت و پادشاهی و فرماندهی 
به او بازگشت و مرغان به دور او گرد آمدند، و ایرانیان گفتند: 

نوروز آمد.

  نوروز روز دین و روز پادشاهى 
در ماه فروردین، روز خرداد، فریدون جهان را تقسیم کرد. روم 
را به «سلم»، ترکستان را به «تور» و ایرانشهر را به «ایرج» داد، 
کیخسرو و سیاوشان را به لهراسب سپرد، زردشت دین مزدیسنان 
را از اورمزد پذیرفت و کی گشتاسپ شاه دین را از زردشت و در 
این روز پشوتن رواج دین خواهد کرد. و نیز روایت شده است که 
کوروش پس از پیروزی بر بابل، پسر خود کمبوجیه را در جشن 

نوروز گموک بابلی به عنوان پادشاه بین النهرین معرفی کرد. 
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راهی به سوي اشتغال سریع 
تاليف : منصوره پناهي 

ناشر: سازمان بهزيستي كشور
چاپ اول ۱۳۹۶

ــر  ــه اول دكت ــنده مقدم ــه نويس ــه اســت ك ــاب داراي دومقدم ــن كت اي
ــي، رييــس ســازمان بهزيســتي كشــور اســت.  انوشــيروان محســني بنــد پ
درايــن مقدمــه دكتــر محســني بندپــي بــا اشــاره بــه توانبخشــي حرفــه اي و 
ناكارآمــدي آن از ديــدگاه فــرد محــوری، بــه بررســي اشــتغال حمايــت شــده 
(supported Employment) پرداختــه و عنــوان مــي كند، اين روش روشــي 
كارآمــد و مفيــد دردنياســت کــه برخــالف روش هــاي ديگــر بــا نگاهــي بــه 
ــا،  ــای آنه ــناخت عالقمندی ه ــت و ش ــراد دارای معلولی ــاي اف توانمندي ه
ــال آن در  ــه دنب ــف وب ــراد درمشــاغل مختل ــن اف ــال حضــور موثراي ــه دنب ب
جامعــه مي باشــد. در ایــن روش، همیــار شــغلي (job coach )نقــش اصلــي 

ومحــوي را ايفــا مــي كنــد.
در مقدمــه دوم، مولــف کتــاب، بــا اشــاره بــه عــدم گســترش ايــن روش 
درآســيا، دربــاره موانــع انجــام ايــن روش توضيــح داده و اظهــار اميــدواري 
مي كنــد كــه ايــن كتــاب در تمامـــــي ســازمان هاي مرتبــط بــا معلــوالن، 

آمــوزش داده شــود ومــورد بهــره بــرداري قــرار گيــرد. 
مولــف دربخــش ديگــر دربــاره اشــتغال حمايــت شــده ،  مزايــا و 
ارزش هــاي ايــن روش و فلســفه آن توضيحــات مفصلــي راعنــوان مي كنــد. 
بــه گفتــه او روش اشــتغال حمایــت شــده، راه كاري اســت بــا آن، افــراد بــا 
توانایی هــا و ناتواني هــاي مختلــف را بــراي تصاحــب كار مناســب، حمايــت 
ــار  ــط همی ــه توس ــد ك ــه اي باش ــه گون ــد ب ــت باي ــن حماي ــوند و اي مي ش
شــغلی هــم دركســب يــك شــغل مناســب و هــم در حفــظ آن بــه فــرد كمــك 

می کنــد. 
دربخــش ديگردربــاره پنــج گام روش اشــتغال حمايــت شــده كه شــامل؛ 
توافــق نظــر، پرونــده شــغلي، جســتجوي كار، تمــاس بــا كارفرما وپشــتيباني 

در محــل كار وخــارج از آن اســت، بحــث مي شــود.
ــامل  ــه ش ــغلی ک ــار ش ــخصات همی ــف مش ــگ مول ــاي دي دربخش ه
ــدرت حــل مشــكل وعــدم محدوديــت در انجــام كار  ــت، ق شــخصيت مثب
و...اســت را برشــمرده و دربــاره موانــع وراهكاهــاي كســب شــغل درايــران 

ــردازد . بــه بحــث مــي پ
مولــف دربخــش ديگــر دربــاره كاركــردن ازطريــق روش ســه گام كــه ايــن 
ــرده و  ــوان ك ــی راعن ــوزي و كار اســت مطالب ــي ، كارآم ــامل ارزياب روش ش

ــردازد.  درنهايــت بــه معرفــي شــغل مربــي و وظايــف وي مي پ
ــف  ــه و جــداول و نقشــه   هاي مختل ــاب حاضــرداراي هشــت ضميم كت

اســت كــه بــه درك بهتــر مطالــب كتــاب كمــك مــي كننــد. 

کتابکتابمعرفیمعرفی
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خبــر
مراسـم  قبـل  سـال های  همچـون 
گرامی داشـت روز جهانـی معلـول بـا حضـور 
جمعـی از نیکـوکاران، همـکاران، مربیـان، 
مسـؤوالن دسـتگاه های اجـرای مرتبط و نیز 
کارآمـوزان مجتمـع رعـد در سـالن همایش 

ایـن مؤسسـه برگـزار شـد.
مراسـم روز جهانـی معلـوالن بـا اجرای 
موسـیقی سـنتی گـروه هنرجویـان آغـاز و 
در ادامـه محمـد رجایـی مقـدم مدیـر مرکز 
نمایندگـی  دفتـر  نماینـده  و  اطالع رسـانی 
سـازمان ملـل متحـد در ایران ضمـن قرائت 
در  تـاب¬آوری  گفـت:     کل،  دبیـر  پیـام 
مرکزیت دسترسـی به توسـعه پایدار قراردارد 
بین الملـل  جامعـه   اخیـر  سـال های  در 
چشـمگیری در پیشـبرد حقـوق  پیشـرفت 
یک میلیـارد انسـان دارای معلولیت داشـته 
اسـت در عیـن حـال افـراد دارای معلولیـت 
هنوز غالبـًا محروم از طراحـی، برنامه ریزی و 
اجرای سیاسـت ها و برنامه هایی هسـتند که 
بـر زندگـی آنـان اثـر دارند. آنـان معمـوًال در 
بازارهـای کار و دسترسـی به آموزش و سـایر 

خدمـات بـا تبعیـض روبـه رو هسـتند.
احمدمیرزاخانـی  مهنـدس  سـپس 
رئیـس هیـأت مدیره مجتمـع رعد با اشـاره 
بـه فعالیت سـی و سـه سـاله رعـد در مورد 
فعالیت هـای اخیـر ایـن مجتمـع گفـت: بـا 
هدایـت منصـوره پناهـی مدیرعامـل رعـد، 
فضـای جدیـدی بـه وجـود آمـده کـه تمرکز 
اصلـی بـر روی اشـتغال توان یابـان اسـت. 
در واقـع مـا بـا نـگاه بـه بـازار کار، اشـتغال  
بـه  توان یابـان  دسترسـی  مهارت آمـوزی  و 

زندگـی و کار را تسـهیل می کنیـم.
وی افـزود: رعـد بـا اقبال بسـیار خوبی 
مواجـه شـده اسـت و ایـن مسـؤولیت مـا را 
سـنگین تر  می کنـد و مـا بـرای ادامه حیات 
و اثرگـذاری بیشـتر برنامه ریـزی کرده ایـم ، 
روی تحقیقـات کار کنیم. مـا در تمام اجزای 
زندگـی افـراد دارای معلولیـت بایـد کارهای 
جـدی پژوهشـی انجـام دهیـم. همچنیـن 
ارتقـای فرهنگ عمومی از طریـق ورود تعداد 
بیشـتری از توان یابـان بـه جامعـه بایـد پدید 

آید.
مهنـدس میرزاخانـی در پایـان افـزود: 
آرزوی شـخصی من این اسـت که روزی یکی 
از توان یابـان موفـق شـود پا جای پـای مریم 
میرزاخانـی بگـذارد و جایزه فیلـدز را دریافت 

. کند
در قسـمتی دیگـر از ایـن مراسـم دکتـر 
کامـران عـاروان مدیر عامـل جامعه معلولین 
بـر  ضمـن  جایـگاه  در  حضـور  بـا  ایـران 
شـمردن مشـکالت سـازمان های فعـال در 

حـوزه معلـوالن، افـزود: فرد محـوری، عدم 
وجـود  عـدم  جمعـی،  خـرد  از  بهره منـدی 
برنامه هـای بلند مـدت عدم ثبـات مدیریت، 
عـدم تأمیـن منابـع و مصـارف از عمده ترین 
مشـکالت مؤسسـات فعـال حـوزه معلوالن 

است.
وی افـزود: بـا ایـن وجـود ظرفیت هـای 
سـازمان های مـردم نهاد شـامل: مشـارکت 
طلبـی و همـکاری جمعـی، سـرعت عمـل، 
و  انسـانی  مشـکالت  حـل  بـه  حساسـیت 
اجتماعـی مهم تریـن سـرمایه های ایـن گونه 

می شـود. محسـوب  سـازمان ها 
هنرنمایـی  بـر  عـالوه  مراسـم  ایـن  در 
هومـن لطفعلی و نواختن ۲ قطعـه از آثارش، 
گـروه نمایـش هنرجویـان رعـد نمایشـنامه 

آسانسـور را اجـرا کردنـد.
در پایـان ایـن مراسـم از اعضای شـورای 
کـه  خوشـنویس  هنرمنـدان  و  کارآمـوزان 
آثارشـان در نمایشـگاه پاراآرت توکیو ۲۰۱۷ به 

نمایـش گذاشـته شـده بـود، تجلیل شـد.

بزرگداشت مراسم روز جهانى معلوالن در مجتمع رعد
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حضور  با  رعد  شده  حمایت  اشتغال  مرکز  افتتاحیه  مراسم 
مسووالن و مردم در محل مجتمع آمورشی نیکوکاری رعد برگزار 

شد.
به  مجتمع  مدیرعامل  پناهی،  منصوره  ابتدا  مراسم  این  در 
از  یکی  بابازاده  فرجاد  آن،  از  پس  و  گفته  خیرمقدم  میهمانان 
نمونه های موفق رعد در زمینه پیاده سازی اشتغال حمایت شده 
به بیان تجربه خود از این روش پرداخت. بابازاده که با گذراندن 
یک دوره کارآموزی یک هفته ای در استارت آپ چیلیوری موفق 
به  اکنون  نماید،  جلب  را  شرکت  مدیران  مساعد  نظر  بود  شده 
پایداری  شغلی  وضعیت  از  و  درآمده  استارت آپ  این  استخدام 
ارشد  مدیران  از  یکی  ایپچی لر  سعید  سپس  است.  برخوردار 
چیلیوری ضمن تقدیر از همت و پشتکار فرجاد، تعهد کاری وی 
را مثال زدنی عنوان و شرکت های دیگر را نیز به همکاری با افراد 

دارای معلولیت ترغیب کرد.
رئیس  بندپی  محسنی  انوشیروان  دکتر  مراسم،  ادامه  در 
سازمان بهزیستی کشور با اشاره به تاریخچه ورود روش اشتغال 
حمایت شده به ایران ضمن تأکید بر نقش کلیدی منصوره پناهی 
در انتقال دانش و تجربه جهانی گفت: ما در سازمان بهزیستی، 
حمایت از اشتغال پایدار و مولد افراد دارای معلولیت را یکی از 
مهم ترین وظایف خود به شمار می آوریم. محسنی بندپی با ذکر 
خاطراتی از بازدیدهایی که توسط مدیرعامل رعد در کشور سوئد 
هماهنگ شده بود، افزود: مایه خوشحالی و افتخار ماست که 
در ایران ظرفیت های الزم برای پیاده سازی به روزترین روش های 

اشتغال افراد دارای معلولیت فراهم شده است.
این  به  اشاره  با  رعد  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع  مدیرعامل 
که پیش از افتتاح رسمی این مرکز، فعالیت های فراوانی توسط 
بوده،  فعال  مرکز  که  مدتی  در  گفت:  شده،  انجام  رعد  مجتمع 
دستاورد ما ۲۷ شغل پایدار، ۳۷ نفر حضور در دوره کارورزی، 

۱۴ نفر خوداشتغالی و ارتباط با بیش از ۳۰۰ کارفرما بوده است. 
پناهی ضمن تشکر از همراهی و حمایت همه جانبه مسؤوالن 
سازمان بهزیستی کشور، دست یافتن به این اهداف گسترده در 
ارائه خدمات را بدون همراهی ایشان غیرممکن خواند و افزود: 
و  مسؤوالن  استقبال  و  بازگشتم  ایران  به  سوئد  از  که  هنگامی 
توان یابان را از این روش دیدم، دریافتم که اکنون بهترین فرصت 

برای راه اندازی و توسعه اشتغال حمایت شده در ایران است.
افتتاحیه  روبان  بریدن  ضمن  مهمانان  حضور  با  ادامه  در 
مرکز اشتغال حمایت شده رعد توسط دکتر محسنی بندپی رئیس 
مدعوین  برخی  توسط  مرکز  این  کیک  کشور،  بهزیستی  سازمان 

بریده شد.
تأمین  برای  است  روشی  شده  حمایت  اشتغال  گفتنی ست، 
کلید  روش،  این  است.  معلولیت  دارای  افراد  برای  پایدار  شغل 
پیدا کردن مشاغل مناسب بر اساس مهارت ها و محدودیت های 

افراد است. 
کارکنان  آموزش  در  که  مشاوری  با  کارجو  مالقات  از  بعد 
شغلی  همیار  عنوان  به  نفر  یک  دارد،  تخصص  معلولیت  دارای 
کردن  منطبق  شغلی،  همیار  نقش  می شود.  معرفی  کارجو  به 
مهارت ها و توانایی های یک کارجوی دارای معلولیت با مشاغلی 
است که می تواند بر عهده بگیرد و همیار شغلی در فرآیند پیدا 
کردن شغل، کارجو را همراهی می کند و پس از آن نیز برای کمک 
به فرد، در محل کار وی حاضر شده و به صورت شخصی با او 

همراهی می کند تا کارمند به استقالل الزم برسد.
استخدام یک فرد دارای معلولیت، معامله ای برد - برد است، 
شرکت کارمندی متعهد و سخت کوش به دست آورده و کارجوی 
توان یاب هم فرصت می یابد ارزش های خود را در محیط شغلی 

بروز دهد.

همزمان با روز جهانی داوطلب به همت دبیرخانه 
ترویج کارهای داوطلبانه، بزرگداشت روز بین المللی کار 
داوطلبانه برگزار شد و ضمن دعوت از اکثر مؤسسات 
مردم نهاد،  مؤسسات  و  تخصصی  انجمن  خیریه، 
تندیس  و  سپاس  لوح  اهدا  با  مؤسسات  این  از  برخی 
و  رعد  مجتمع  نماینده  پاکزاد  پرهام  شدندکه  تشویق 
عضو شورای مرکزی گروه همیاری جوانان با حضور در 
مجتمع  به  اهدایی  تندیس  و  سپاس  لوح  مراسم  این 

آموزشی نیکوکاری رعد را دریافت کرد.

تجربه موفق جهانى را در ایران پیاده کرده ایم

اهداى تندیس کارهاى داوطلبانه به مجتمع رعد

مدیرعامل مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد در مراسم افتتاحیه مرکز اشتغال حمایت شده عنوان کرد: 
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انجمن  و  رعد  مجتمع  بین  مشترک  همکاری  تفاهم نامه 
اطالع رسانی دیابت«گابریک» با حضور نمایندگان رعد در ساختمان 

این انجمن مبادله شد.
در پی مالقات چند ماه پیش مدیران عامل مجتمع رعد و انجمن 
گابریک و توافق صورت پذیرفته مبنی بر توسعه همکاری های مشترک 
در قالب تنظیم سند تفاهم نامه، گروهی از مسؤوالن مجتمع رعد با 
حضور در ساختمان انجمن گابریک پس از امضا، تفاهم نامه تنظیم 

شده را مبادله کردند.
در  ماده ای   ۶ تفاهم نامه  از  بخشی  در  گزارش  این  براساس 
تنظیم  کارگروه  تشکیل  به  مؤسسه   ۲ هر  متقابل  تعهدات  خصوص 
فعالیت  از  گزارش ها  و  اخبار  ارایه  مشترک،  همکاری های  جدول 
مشترک، تالش برای بهبود کیفیت زندگی مددجویان هر دو مؤسسه، 
تهیه پیش نویس شیوه نامه «شهروند مسؤول» برای آشنایی اشخاص 
گروه هدف از حقوق اجتماعی خود و ارایه راهکارهای پیشگیری از 

گسترش معلولیت و دیابت، اشاره کرد.
شایان ذکر است اجرا این تفاهم نامه در راستای وظایف ذاتی این 

دو مؤسسه تنظیم شده است، از این رو برای اجرایی کردن آن هیچ 
مبلغی رد و بدل نخواهد شد. 

امضا تفاهم نامه همکارى مشترك مجتمع رعد و 
انجمن اطالع رسانى دیابت«گابریک»

علمی– آموزش  مراکز  مدیران  آشنایی  و  بررسی  به منظور 
کاربردی با مشکالت متقاضیان (معلوالن جسمی حرکتی) برای 
دانشگاه  در  کارورزی  و  کاربینی  مباحث  طرح  و  تحصیل  ادامه 
استان  مراکز  رؤسای  گردهمایی  سومین  علمی-کاربردی  جامع 
رعد  نیکوکاری  علمی–کاربردی  آموزش  مرکز  میزبانی  به  تهران 

برگزار شد.
دانشگاه  سرپرست  اکرمی  فرامرز  دکتر  ابتدا  نشست  این  در 
خوش  و  خیرمقدم  ضمن  تهران  استان  کاربردی  علمی  جامع 
آمدگویی به حضار و تشکر از میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی 
امر  در  تسهیل گری  هدف  با  مرکز  این  افزود:  رعد،  نیکوکاری 
کردن  پر  برای  اما  شد  تأسیس  توان یابان  دانشگاهی  تحصیالت 
شکاف اجتماعی عدم شناخت توانایی های افراد دارای معلولیت 

جذب دانشجویان غیر معلول را هم انجام داده است.
در ادامه  دکتر حسین عالقه بند رئیس مرکز آموزش علمی 
و  رعد  کاربردی  علمی  مرکز  تاریخچه  رعد  نیکوکاری  کاربردی 
شرکت کنندگان  آگاهی  به  را  رعد  نیکوکاری  آموزشی  مجتمع 
رساند. سپس سید حمید میرابوالقاسمی کارشناس مرکز آموزش 

دانشگاهی  تحصیالت  مباحث  رعد  نیکوکاری  کاربردی  علمی 
رسیدگی  تحصیلی،  دوره های  درخواست  معلوالن،  حوزه  در 
تکمیلی  تحصیالت  مقاطع  سایر  و  ذهاب  و  ایاب  مشکالت  به 

دانشجویان توان یاب را تشریح کرد.
احمد  مهندس  رعد،  مرکز  از  نمآهنگی  پخش  از  پس   
اهداف  به  اشاره  با  رعد  مجتمع  مدیره  هیأت  رئیس  میرزاخانی 
ایجاد  در  رعد  مجتمع  نقش  افزود:  رعد،  کاربردی  علمی  مرکز 
دوره های فنی و حرفه ای در سطوح مختلف برای معلوالن و هم 
چنین ایفای نقش در حوادث طبیعی مانند: زلزله، سیل و کمک 

به ساخت و ساز منازل آسیب دیده چشم گیر بوده است.
مدیران  نظر  به  توجه  با  اکرمی  فرامرز  دکتر  جلسه  ادامه  در 
مراکز و نطقه نظر دکتر علی زنوزی «عضو هیات علمی سازمان 
تخصصی  کمیته  کرد  مقرر  ایران»  صنعتی  و  علمی  پژوهش های 

برای رسیدگی به مباحث کارمندی و کاربینی ایجاد شود.
در انتها شرکت کنندگان بازدیدی از بخش های مرکز آموزش 
علمی کاربردی نیکوکاری رعد و مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد 

به عمل آوردند. 

گردهمایى رؤساى مراکز علمى کاربردى استان تهران در خیریه رعد 
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اهداى دیپلم افتخار همایش تجارب آموخته
 در حوزه معلوالن  به مجتمع رعد

همزمان با هفته گرامی داشت روز افراد دارای معلولیت، کتاب 
«راهی به سوی اشتغال سریع» اثر منصوره پناهی مدیرعامل مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد رونمایی و از زحمات وی در زمینه انتشار این 

کتاب قدردانی شد.
معاون  کشور،  بهزیستی  سازمان  رئیس  حضور  با  درنشستی 
توانپزشکی،  و  روزانه  توانبخشی  امور  دفتر  مدیرکل  توانبخشی، 
کارکنان  و  کارشناسان  از  جمعی  اتفاق  به  رعد  مجتمع  مدیرعامل 
سازمان بهزیستی و مؤسسه خیریه رعد ضمن رونمایی از کتاب راهی 
به سوی اشتغال سریع ازکوشش های منصوره پناهی برای تألیف این 

کتاب قدردانی شد.
در بخشی از این مراسم دکتر زهرا نوع پرست مدیرکل وقت دفتر 
تأکید  ضمن  بهزیستی  سازمان  توانپزشکی  و  روزانه  توانبخشی  امور 
بر حمایت  سازمان بهزیستی از تولیدات فکری مؤسسات خیریه در 
حوزه توانبخشی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت، افزود: کتاب 
روش  یک  از  علمی  گزارش  یک  تنها  سریع  اشتغال  سوی  به  راهی 
کاری نیست، این کتاب یک برنامه اجرایی برای حمایت از توانیابان 
و دستیابی به اشتغال پایدار افراد دارای معلولیت به حساب می آید.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی هم در 
این مراسم با تأکید به استفاده از شیوه های علمی در حل مشکالت 
برنامه  معلوالن  از  حمایت  برای  اگر  افزود:  معلولیت،  دارای  افراد 
داشته باشیم و با یک نگاه علمی و کارشناسی وارد این حوزه شویم، 

هرگز توان یابان عزیز با یأس و نامیدی مواجه نخواهند شد.
وی افزود: براساس محاسبات کارشناسی باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون 
مانند  حل های  راه  با  اما  کنیم  ایجاد  پایدار  شغل  یک  تا  کرد  هزینه 
اشتغال حمایت شده و مشارکت کارفرمایان می توان این رقم را تا حد 

زیادی کاهش داد.
از  تشکر  ضمن  نیز  رعد  مجتمع  مدیرعامل  پناهی  منصوره 
حمایت های سازمان بهزیستی  و همکاری با مراکز غیر دولتی، افزود: 
سازمان بهزیستی با پشتیبانی از مراکز فعال در حوزه توانمندسازی 
افراد دارای معلولیت می تواند نقش مهمی در احقاق حقوق این گروه 

از شهروند ایفا کند.

وی با اشاره به اجرای روش اشتغال حمایت شده طی ۲ سال 
گذشته در مجتمع رعد، افزود: با اجرای این روش ۴۰ نفر توان یاب به 

اشتغال پایدار فردی و نه گروهی رسیده اند.
شایان ذکر است در این مراسم بسته جامع توانبخشی مؤسسه 
توانبخشی ولی عصر (عج) حاوی ۵ جلد گزارش کاربردی از شیوه های 
مجید  سید  دکتر  مدیریت  با  ذهنی  کم توان  کودکان  توانبخشی 
میرخانی رونمایی و از دست اندر کاران این سند علمی تجلیل شد. 

سازمان بهزیستى از تالش هاى علمى در حوزه معلوالن تجلیل کرد

همایش سازمان    های مردم نهاد و تجارب آموخته در حوزه معلوالن 
سازمان  همراهی  و  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  محوریت  با 
بهزیستی کشور و معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و 
مشارکت اغلب تشکل فعال حوزه معلوالن در سالن تالش برگزار شد.
در ایـن همایـش کـه مدیـران برخـی از خیریه    هـا، مسـؤالن و 
دسـتگاه    های اجرایی و نمایندگان مجلس در بخش پرسـش و پاسـخ 
آن حضـور داشـتند، مهم تریـن مسـائل جامعـه توان یابـان از جمله: 
آغـاز بررسـی الیحـه قانونـی حمایـت از حقـوق معلوالن، مشـکالت 
توانبخشـی،  تجهیـزات  تأمیـن  دسـترس پذیری،  و  مناسب سـازی 
اشـتغال توان یابان، توانمندسـازی تشـکل    های حرفه ای و تخصصی، 
نـاوگان حمـل و نقـل معلـوالن و جانبازان و ... مـورد بحث و تبادل 

نظـر قـرار گرفت.
در  معلوالن  حوزه  فعال  تشکل   ۳۰۰ عملکرد  همایش  این  در 
و  ۲-مدرسه  توانبخشی   و  درمان  بهداشت،   -۱ ترتیب:  به  محور   ۸
آموزش  ۳-کارآفرینی و اشتغال  ۴-حمایت از خانواده  ۵-تجهیزات 

و  فرهنگ  ۷-انتشارات،  آن  مرتبط  قوانین  و  شهروندی  ۶-حقوق 
رسانه ۸-تربیت بدنی و گردشگری   مورد بررسی قرار گرفت که از این 
میان ۱۸ مؤسسه به مرحله پایانی راه یافتند و به ۸ مؤسسه خیریه 

که باالترین امتیاز را کسب کردند، دیپلم افتخار همایش اهدا شد.
میدری  احمد  امضا  به  که  افتخاری  دیپلم  در  است  ذکر  شایان 
معاون وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده بود از مجتمع 
معلوالن  حقوق  اعتالی  در  برانگیزش  تحسین  عملکرد  برای  رعد 

قدردانی شده است
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خبــر

آسیایی  پاراآرت  نمایشگاه  در  ایرانی  توان یابان  هنرمندان  حضور  دوره  چهارمین  در 
ژاپن ۳ اثر خوشنویسی از فرشته جمشیدی، فاطمه اسالمی، محمد رضا عبادی به توکیو 
ارسال شد که پس از گذراندن داوری و همزمان با ایام روز جهانی معلوالن مصادف با سوم 

دسامبر در شهر توکیو به نمایش درآمد.

نمایش آثار خوشنویسى توان یابان ایرانى 
درپاراآرت توکیو اکران شد

با همکاری مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و سامانه برگزار 
شد

و  جانبازان  حمل ونقل  سامانه  همکاری  با  رعد  مجتمع 
معلوالن، دوره آموزشی دو روزه ای را برای رانندگان سامانه برگزار 

کردند.
توان  از  شده  انجام  نیازسنجی  به  توجه  با  که  دوره  این  در 
کردن  آشنا  شامل:  متنوعی  مباحث  شد،  اجرا  و  طراحی  یابان 
و  الزامات  شناخت  معلولیت ها،  انواع  با  سامانه  رانندگان 
برای  نقلیه  وسایل  ایمن سازی  و  خدمت رسانی  استانداردهای 
توان یابان،  تردد  در  فیزیکی  امنیت  تأمین  روش های  توان یابان، 
مبانی روان شناسی و نحوه برخورد و رفتار رانندگان با توان یابان و 
خطوط قرمز و روش های برقراری ارتباط مؤثر و بهینه به رانندگان 

آموزش داده شد.
در این دوره ۲ روزه، ۱۶۰ نفر از رانندگان سامانه حمل ونقل 
جانبازان و معلوالن با حضور مدیران ارشد این سازمان و اساتیدی 
از مجتمع رعد در کنار هم به بحث و تبادل نظر در مورد ارائه 

خدمات بهتر به توان یابان پرداختند. 
منصوره پناهی مدیر عامل مجتمع رعد با اشاره به این که 
بی سابقه  خود  نوع  در  محتوا  این  با  آموزشی  دوره  یک  برگزاری 
توانستیم  ما  تک،  توان  رویداد  برگزاری  زمان  در  گفت:  است، 
معلوالن  و  جانبازان  حمل ونقل  سامانه  مدیران  با  خوبی  ارتباط 
برقرار کنیم و نگاه مثبت ایشان باعث شد بتوانیم سرفصل های 

همکاری مشترکی را تعریف کنیم.
تأثیر  که  مجموعه  یک  که  این  افزود:  رعد  مدیرعامل 
توان یابان  زندگی  کیفیت  بهبود  و  تسهیل  در  قابل توجهی 
دهد  آموزش  سطح  این  در  را  خود  نیروهای  است  آماده  دارد، 
نویدبخش  باشد،  داشته  سازنده  تعامل  دیگر  مجموعه های  با  و 
کرد  امیدواری  ابراز  وی  است.  آینده  در  مثبتی  بسیار  اتفاقات 
برای  معلوالن  و  جانبازان  حمل ونقل  سامانه  عملکرد  و  نگرش 
با  و  گیرد  قرار  الگو  معلوالن  حوزه  در  اثرگذار  سازمان های  سایر 
ایجاد همکاری های بین سازمانی، ارتقاء کیفیت زندگی توان یابان 

با شتاب بیشتری صورت گیرد.

آموزش تعامل رانندگان سامانه حمل ونقل جانبازان و معلوالن
 با توان یابان
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خبــر

اشـتغال  فرهنگ سـازی  هـدف  بـا  توان ِتـک،  جشـنواره 
اسـتارت آپ ها  مؤثـر  ارتبـاط  زمینه هـای  ایجـاد  و  توان یابـان 
بـا جامعـه افـراد دارای معلولیـت از ۲۱ تـا ۲۴ آذر در مجتمـع 

آموزشـی نیکـوکاری رعـد برگـزار شـد.
 از آنجـا کـه یـازده درصـد از جمعیـت کشـورمان را افـراد 
در  اطالعـات  فنـاوری  می دهنـد،  تشـکیل  معلولیـت  دارای 
سـال های اخیـر بـا نفـوذ در تمـام جوانـب زندگـی بشـر هـم 
جامعـه  بـه  بهتـر  خدمـات  ارائـه  در  بی شـماری  نوآوری هـای 
کـرده  خلـق  فراوانـی  شـغلی  فرصت هـای  هـم  و  آورده  پدیـد 
اسـت کـه بـا توجه بـه تغییر الگـوی اشـتغال از کارگـران بدنی 
تاریخـی  فرصتـی  می توانـد  دوره  ایـن  دانشـی،  کارگـران  بـه 
در اشـتغال توان یابـان و شـکوفایی توانایی هـای آنـان باشـد. 
تجربه هـای چنـد اسـتارت آپ ایرانـی نشـان می دهـد داشـتن 
معلولیـت جسـمی، تأثیـری در کارآیـی ذهنـی و بازدهـی کاری 
توان یابـان دارای مهـارت در حـوزه فناوری اطالعـات ندارد. در 
واقـع مسـأله اصلـی ایـن افراد عـدم فرصـت حضـور در جامعه 

بـوده نـه ناتوانـی در ارائـه توانمندی هـای  خـود.
  از اهـداف رویـداد توان ِتـک، آموزش دادن بـه توان یابان و 
خانواده هـای ایشـان و هم چنیـن فرهنگ سـازی در کارفرمایان 
بـرای اسـتفاده از سـرمایه های انسـانی ایـن بخـش از جامعـه 

بود. 
 یکـی از بخش هـای اصلی رویداد، نمایشـگاه توان ِتک بود. 
در این نمایشـگاه، اسـتارت آپ ها و کسـب وکارهایی که در حال 
حاضـر بـا توان یابـان همـکاری دارنـد یـا تمایـل بـه اسـتخدام 
ایشـان دارند حضور داشـتند و در کنار آن ها، اسـتارت آپ هایی 
کـه توسـط توان یاب هـا راه انـدازی شـده نیز بـه ارائـه خدمات 
و محصـوالت خـود خواهنـد پرداختنـد. برگـزاری نمایشـگاه 
بـا حضـور اسـتارت آپ ها موفـق باعـث  شـد کسـب وکارها بـا 
توان یابـان و مهارت های شـان بیشـتر آشـنا شـوند و از سـوی 
دیگـر توان یابـان هـم بـا موقعیت هـای شـغلی و فضـای کاری 

اسـتارت آپ ها ارتبـاط مؤثـر برقـرار کنند.
متعـددی  تخصصـی  آموزشـی  کارگاه هـای  همچنیـن   
نیـز بـا هـدف افزایـش مهارت هـای توان یابـان و در راسـتای 
در  اشـتغال  الزامـات  بـا  آنهـا  کـردن  آشـنا  و  توانمندسـازی 

برنامه نویسـی،  کارگاه هـای  نظیـر:  اطالعـات  فنـاوری  حـوزه 
مهارت هـای راه انـدازی کسـب وکار، تولیـد محتـوا، بازاریابـی 
دیجیتالـی و مذاکرات اسـتخدام توسـط افراد سرشـناس برگزار 

 . شد
در بخش مسـابقه نیز، اسـتارت آپ هایی که بنیان گذارشـان 
بـرای  خدماتـی  کـه  اسـتارت آپ هایی  یـا  بـوده  توان یـاب 
توان یاب هـا ارائـه کـرده و ایده هایـی بـرای ارائـه خدمـات بـه 

توان یاب هـا دارنـد بـه رقابـت پرداختنـد. 
زمینـه  در  رعـد  مجتمـع  عامـل  مدیـر  پناهـی  منصـوره   
برگـزاری رویـداد توان ِتـک گفت: مفهوم اشـتغال حمایت شـده 
کـه در اروپـا و امریـکا بـه شـکل گسـترده در توانمندسـازی و 
اشـتغال افـراد دارای معلولیـت از طریـق آموزش هـای حرفه ای 
بـه کار گرفتـه می شـود و نگـرش مـا بـه اشـتغال افـراد دارای 
معلولیت، نگرش شـهروندی اسـت؛ یعنی ما این افراد را دقیقًا 
بـه شـکل سـایر شـهروندان می بینیـم کـه توانایی هـای الزم را 
بـرای مهارت آمـوزی و اشـتغال دارا هسـتند. در ایـن نگـرش، 
مـا افـراد را از منظـر توانمنـدی، آرزوهـا و عالقه مندی ها مورد 
بررسـی قـرار می دهیـم و آموزش هـای حرفـه ای الزم را بـرای 
آغـاز اشـتغال بـه آن هـا ارائه می کنیـم. این نیمی از راه اسـت، 
پـس از اشـتغال هـم حمایـت و آموزش های حیـن کار بین یک 
تـا ۳ سـال ادامـه پیـدا خواهد کـرد تـا فـرد دارای معلولیت به 
طـور کامـل بتوانـد در جامعه حضور داشـته باشـد و اثربخشـی 

الزم را ایجـاد کند.
وی در ادامـه افـزود: مـا به فنـاوری اطالعـات از دو منظر 
نـگاه می کنیـم؛ نخسـت وجـه اطالع رسـانی بـه توان یابـان و 
دوم بهره گیـری از مهارت هـای مرتبـط بـه فنـاوری اطالعـات 
بـه منظـور اشـتغال زایی بـرای افـراد دارای معلولیـت. البتـه 
مسـؤولیت اجتماعـی شـرکت ها، منـت و لطف آنها بـه اجتماع 
نیسـت، بلکـه بخشـی از وظایـف اساسـی و یکـی از معیارهای 
برتـری و شایسـتگی آنهاسـت کـه در رویـداد توان ِتـک فاصلـه 
و  شبکه سـازی  طریـق  از  را  کار  محیـط  و  توان یابـان  میـان 

مهارت آمـوزی در حـوزه فنـاوری اطالعـات کـم می شـود.
نگـرش  بـه  اشـاره  بـا  توان ِتـک  جشـنواره  اجرایـی  دبیـر 
توانمندسـازی، گفـت: بـا توجه به همیـن نگـرش، کارگاه های 

فناورى اطالعات، فصلى نوین در اشتغال توان یابان
گزارش نخستین جشنواره توان تک
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آموزشـی ویـژه ای اجـرا شـد، در یـک کارگاه اسـتارت آپ پازلی، 
آموزش هایـی را در مـورد طراحـی و تولید اپلیکیشـن و راه اندازی 
کسـب وکار ارائـه کـرد که مخاطـب ایـن کارگاه هم افـراد دارای 
دومیـن  بودند.همچنیـن  غیرمعلـول  افـراد  هـم  و  معلولیـت 
کارگاه، پونیشـا کـه یـک بسـتر فریلنسـینگ اسـت آموزش هایی 
را در زمینـه روش هـای آزادکاری موفـق را بـه شـرکت کنندگان 

داشـت. آموزش 
یـک کارگاه دیگـر هـم توسـط مجموعـه کافـه بـازار برگـزار 
شـد کـه تمرکـز ایـن کارگاه آموزشـی بـر دسترسـی پذیری بـود. 
کسـب وکارها در ایـن کارگاه روش هایـی را آموختنـد کـه توسـط 
آنهـا، اپلیکیشـن ها و سـرویس های خـود را بـرای افـراد دارای 

معلولیـت قابـل اسـتفاده کنند.
در آییـن پایانـی جشـنواره توان ِتـک مدیرعامـل مجتمع رعد 
بـا اشـاره بـه ابعـاد گسـترده ایـن رویـداد و اثـری کـه در جامعه 
خلـق کرد، افزود: از کسـب وکارهای اینترنتی و اسـتارت آ پ هایی 
کـه در برگـزاری ایـن رویـداد مشـارکت داشـته اند قدردانی کرده 
و تندیـس مسـؤولیت اجتماعـی رعـد بـه کسـب وکارهایی کـه 
بیشـترین تأثیـر را در بهبـود زندگـی توان یابـان داشـته اند، اهدا 
می شـود. ایـن تندیـس، یـک افتخـار بین المللـی و نشـانه تعهد 

ایـن مجموعه هـا به مسـؤولیت اجتماعی شـان اسـت.
افزایـش  بخـش  در  اجتماعـی  مسـؤولیت  تندیـس  سـپس 
مشـارکت توان یابـان در جامعـه بـه تاکسـی آنالیـن اسـنپ بابت 
اسـتخدام نزدیـک بـه ۲۰۰۰ نفـر از توان یابان و کمک به اشـتغال 
اجتماعـی  مشـارکت  میـزان  افزایـش  معلولیـت،  دارای  افـراد 
ایـن عزیـزان اهـدا شـد. همچنیـن در بخـش ارتقـاء کیفیـت 
دلیـل  بـه  پکتـوس  دانش بنیـان  شـرکت  توان یابـان،  زندگـی 
توليـد تجهيـزات كامپيوتـري و الكترونيكـي ويـژه نابينايان برای 
بیـش از ۲ دهـه و فراهـم آوردن امـکان اسـتفاده افـراد نابینا از 
کامپیوتـر و اینترنـت و در نتیجـه ارتقـاء دانـش و آگاهـی افـراد 
نابینـا و بهبـود کیفیـت زندگـی ایشـان تندیس رعد اهدا شـد و 

در بخـش  فرهنگ سـازی و تغییـر نگـرش در جامعـه نیز کمپین 
«هسـتمت» کـه بـا اجـرای بزرگ تریـن و فراگیرتریـن کمپیـن 
محیـط زیسـتی ایـران کـه بـا شـعار احتـرام بـه محیـط زیسـت 
و احتـرام بـه انسـان های دیگـر تـالش کردنـد تـا مـردم را در 
حفاظـت از  محیـط زیسـت همـراه کننـد و در کنار ایـن هدف، 
بـا درآمـد حاصـل از فـروش درهـای پالسـتیکی و خریـد ویلچر، 

نقشـی پررنـگ بـه ایـن کمپیـن اهدا شـد.
بر اسـاس گـزارش تیم اجرایـی رویداد، توان ِتـک در مجموع 
مشـارکت  موفـق  اینترنتـی  کسـب وکار   ۳۰ و  اسـتارت آپ   ۲۰
داشـتند و در بخـش مسـابقه نیـز، ۲۲ ارائـه انجـام شـد. در 
نمایشـگاه توان ِتـک و منطقـه ویـژه اشـتغال و کارآمـوزی طـی 
۳ روز ۲۵۶ فرصـت شـغلی توسـط کسـب وکارها معرفـی شـده 
و توان یابـان هـم ۱۶۸ رزومـه شـغلی تکمیـل کردنـد. در زمینـه 
پوشـش رسـانه ای رویـداد بیـش از ۸۰ رسـانه مکتـوب و آنالیـن 
اخبـار توان ِتـک را پوشـش دادنـد. در شـبکه های اجتماعـی هم 
در همیـن مـدت کوتـاه مخاطبـان بسـیاری را جـذب کردنـد به 
طـوری کـه در توییتـر بیـش از ۲۰۰هـزار، در اینسـتاگرام بیش از 
۶۵هـزار بـار، در آپـارات ۱۲هـزار و در تلگرام نزدیک بـه ۳۰۰هزار 

بـار مطالـب مربـوط بـه توان ِتـک دیده شـده اسـت.
ایـن  اول  رتبـه ی  آپ هـا،  اسـتارت   برگزیـدگان  بخـش  در 
مسـابقه بـه «همیـار بینـا» تعلـق گرفـت؛ دسـتگاهی کـه بـه 
منظـور تشـخیص موانـع معلـق طراحی شـده که عصای سـفید 
نمی توانـد آنهـا را تشـخیص دهـد. ایـن دسـتگاه بـه واسـطه  
لـرزش می توانـد فاصلـه  اجسـام روبروی خـود را با حس المسـه 
بـه کاربـر منتقل کنـد. «ویتامید» بـه عنوان سـازنده   بازی های 
در  کـرد.  کسـب  را  دوم  رتبـه   توان یابـان،  بـرای  توانبخشـی 
نهایـت رتبـه  سـوم از آن «به تـوان کاال» و «همیـار مهـر» شـد. 
به تـوان کاال، اولیـن مرجع مجـازی کاالها و خدمـات مخصوص 
توان یابـان و همیـار مهـر، درگاه واحـد ارائه خدمـات و کاالهای 

مناسـب بـرای توان یابـان هسـتند. 

خبــر
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خبــر

سی و چهارمین بازارچه خیریه رعد به مناسبت روز جهانی 
محل  در  دی  اول  تا  آذر   ۲۸ تاریخ  از  روز   ۴ مدت  به  معلول 
بیشترین  که  بازارچه  این  شد.  برگزار  رعد  مجتمع  ساختمان 
بود  کارآموختگان  و  کارآموزان  توانایی های  معرفی  برای  تالشش 
در حالی که با مراسم شب یلدا همزمان شده بود، حال و هوای 

خاصی داشت.
اجرای برنامه هنری گروه موسیقی هنرمندان توان یاب رعد 
در حاشیه برنامه بسیار مورد توجه بازدید کنندگان قرار گرفت و 
برای نخستین بار ابتکاری جالب و بیانگر گوشه ای از توانایی های 

کارآموزان رعد بود.
دست  و  هنری  محصوالت  به  بازارچه  از  قسمتی  اختصاص 
معرق،  قبیل:  از  متنوع  زمینه های  در  هنرجویان  ساخته های 
نقاشی، عروسک بافی، مشبک، سفال، زیورآالت، و... مورد توجه 
بازدید کنندگان نیکوکار قرار گرفت و مردم با خرید محصوالت 

مورد نظرشان باعث تشویق هنرجویان می شدند.
مراجعه  پر  و  ثابت  بخش های  کارآموزان،  غرفه های  درکنار 
همه بازارچه¬ها رستوران غذاهای خانگی گروه همیاری بانوان 
مواجه  شد»  تمام  «غذا  عبارت  با  می جنبیدید  دیر  اگر  که  بود 
می شدید و باید با برای یک غذای خاطره انگیز تا بازارچه بعدی 

صبر کنی.
غرفه کاالهای صد در صد اهدایی هم حال و هوای خود را 
داشت، تمام کسانی که سابق آشنایی با رعد را دارند به خوبی 
اهدا  با  که  دارد  اختصاص  دوستانی  به  قسمت  این  می دانند 
آنها  اجتماعی  استقالل  و  توان یابان  از  کیفیت  با  و  نو  کاالهای 

حمایت می کنند.
را  رعد  بازارچه های  در  حضور  که  دوستانی  اینکه  خالصه 
تجربه نکرده اند بهتر است فرصت را از دست ندهد و برای شرکت 

در بازارچه نوروزی خیریه رعد گوش به زنگ باشند.

شب یلدا در خیریه رعد همراه با نیکوکارى
نگاهی به سی و چهارمین بازارچه خیریه

حضور  با  بوچیا  رشته  در  تهران  شهرداری  ورزشی  پارالمپیاد   
توان یابان مناطق ۲۲ کالن شهر تهران برگزار شد و توان یابان مجتمع 
آموزشی نیکوکاری رعد با مربیگری محمد بیگدلی در بخش آقایان 
و بانوان شرکت کردند که در پایان امیر دهقان در کالس یک مقام 

دوم، امیرشیرزاد در کالس ۲ مقام دوم و عباس عباسی در کالس ۳ 
مقام سوم را در بخش آقایان به خود اختصاص دادند، همچنین لیدا 
شریفی تهرانی در کالس یک به مقام دوم و سحر مسعودپور در این 

کالس به مقام سوم رسیدند.

ورزشکاران رعد در پارالمپیاد ورزشى شهردارى تهران درخشیدند

 همزمــان بــا روز جهانــی معلــوالن، 
بــرای  پازلی هــا  مســتند  فیلــم 
ــوزان مجتمــع رعــد  ــان و کارآم توان یاب
در ســالن همایــش ایــن مؤسســه اکران 
ــی  ــاس زندگ ــر اس ــم ب ــن فیل ــد، ای ش
حســین  لطفــی،  مصطفــی  واقعــی 
محســنی  محمدحســین  آریــان، 
مؤسســان  قــادری،  حمیدرضــا  و 

شــده  ســاخته  پازلــی  اســتارت آپ 
اســت. چنــد دانشــجوی بیرجنــدی 
می خواهنــد بــا یــک ایــده تــازه در 
ــدی  ــه، کســب  و کار جدی صنعــت رایان
ــن  ــق ای ــرای تحق ــد، ب ــدازی کنن راه ان
هــدف بــه تهــران می آینــد تــا بــه 
ــانند و  ــل بپوش ــه عم ــان جام آرزویش
پوشــاندند، ببینیــد و لــذت ببریــد.

اکران فیلم پازلى ها در رعد
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and professional success and says that he is always 
considers himself deeply indebted to Ra›ad. 

He dreams that a day will come when physically 
challenged people will be able to sit next to non-
physically challenged people and the distance 
between them will disappear.

◢ Along with cell phone repairmen in the class!

A conversation with Akbar Khani, the instructor of the 
cell phone repair class and with a few trainees of this 
class

Once a Ra›ad trainee, Khani is now a teacher of this 
class and also a coach of sitting volleyball.

◢ The rises and slumps of the office of popular 
contributions
In conversation with Azar Sadeghpour -the director 
of this office- she mentioed the necessity of the 
establishment of this office and referred to the various 
activities that are done under the directorship of this 
office.

◢ Where one door shuts another opens
A conversation with Zohreh Tahani - the designing and 
architectural expert of different bureaus of Mellat Bank

Zohreh Tahani is a strong woman who, despite 
suffering from physical disability sicnce childhood, has 
tried hard and has been able to turn every failure into 
the rise of a success.

In fact, every failure for Zohreh has served as a stepping 
stone to success. She has an MA in Architecture and is 
currently an expert in design, architecture and interior 
design of different bureaus of Mellat Bank. 

We sat down to a cozy chat with this sedulous and 
light-hearted lady and asked her about the rises and 
slumps of her life.

◢ Murmur

◢ We welcome with open arms  the physically 
challeneged people who can work with us as an 
employee or a driver in this system
A report of the transportation system Snapp

According to Ali Ghasemkhani; the manager of Snapp 
human resources. About two thousand drivers are 
working for Snapp with license plate «J» from whom 
no comission is received to appreciate their efforts and 
also to encourage other physically challenged people 
to participate in the society.

◢ The story of changing the outlook
A note

◢ Murmur
A poem

◢ When you love someone, their physical 
deficiencies do not come to your attention

A conversation with Atefeh Mehrbakhsh and 
Gholamreza Hasini - a happy couple despite Atefeh›s 
physical challenge. 

The fruit of this marriage - which took place upon the 
persistence of Mr Hosseini - is two daughters of theirs.

◢ Luminaries with disabilities
Robert Schumacher; musician, with paralyzed fingers

◢ Superior me
Health

◢ A path to speedy employment
Introducing a book

◢ The prosperous Norouz
A note on Norouz and its rituals

◢ What›s the news in Ra›ad?
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◢ Editorial

◢ The interests of each and every one of us is 
tied to the interests of the entire society

A conversation with Roozbeh Pirooz, one of the 
founders of Khavarmianeh Bank and a current 
member of its board of directors

He was born with neuromuscular disorder, 
nevertheless, he has never let this physical challenge 
get in his way. Pirooz is a Stanford and a Harvard 
graduate in International Relations and Management. 

He’s a member of the board of directors of reputable 
companies which he himself has founded. This 
entrepreneur has also invested in the electronic 
commerce industry and is one of the founders of 
Sarava Company which is a major shareholder 
of Digikal, Cafebazar, Alibaba, Alopayk and also 
Shaypoor, all of which render online services.

◢ The effects of cultural works on a change in 
outlook
A conversation with Saleem Ghafouri, the director 
of the documentary channel of the television about 
the responsibility that this channel takes upon itself 
for making changes in the outlook of the society on 
people with disabilities and for creating the right culture 
in this regard

He says, “the most important barrier for the social 
presence of the people with disabilities in the society, 
is the way the society looks at them; that is, if anyone 
has any sort of disability in their arms, legs, eyes or 
ears, they are deemed to be devoid of efficiency by the 
society and if we can prove this otherwise, the way that 
the society looks at them will definitely change.”

◢ Mapna and its social responsibilities in a 
conversation with the managers of the company 
Mapna Company is a large industrial unit that began 

its activities in the 1990›s by building powerplants 
projects and has now effectively involved itself in 
several other industrial areas. 

Being familiar with the necessity of paying attention 
to social responsibilities, the managers of Mapna are 
busy studying how to effectively involve themselves in 
this area. 

Being acquainted with Ra›ad Institute and looking into 
the impacts of this highly experienced NGO, made the 
managers of Mapna think more about knowing the 
activities of this organization, and check and evaluate 
the effects they can produce in performing theor social 
responsibility in this area.

We sat down to a conversation with the managers of 
this industrial group.

◢ Our projects about the bind, is due to our social 
responsibility
A conversation with Saiid Sadegh Poor, the executive 
manager of Pektos Company

Pektos Company is the first institution, not only in Iran, 
but also in the Middle East, which has started working 
on the field of producing suitable softwares as well as 
hardwares for the blind, so that they will be able to 
have access to the information technology.

Saiid Sadegh Poor, the executive manager of this 
company, has a BA in Electrical Engineering from Sharif 
University of Technology, and an MA in Management 
from Industrial Management Institute. He talks about 
whatever done in this company for the first time.

◢ Ra›ad strengthened my roots

A conversation with Mohammad Reza Emami, a 
trainee and a teacher at Ra›ad and a professional 
animator

In this conversation, Emami talks about the effects 
of the trainings in Ra›ad Institute on his personality 
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