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وقتی که تکنولوژی به خدمت انسان  در می آید!

ــک  ــا شــروع ی ــان شــد ب ــگ همزم ــالگی اســتیون هاوکین ــک س ــاز بیســت و ی  آغ
بیمــاری پیش رونــده و فراگیــر کــه بنــا داشــت تمامــی بــدن او را در نــوردد و بــه او یــک 
معلولیــت همه جانبــه را تحمیــل کنــد. معلولیتــی کــه بخشــی از نخــاع، مغــز و سیســتم 
عصبــی او را مــورد حملــه قــرار داد و بــه تدریــج اعصــاب حرکتــی بــدن او را از بیــن بــرد 
ــگ  ــه هاوکین ــم یافت ــِج تعمی ــد. فل ــج ش ــدن او فل ــی ب ــا تمام ــف ماهیچه ه ــا تضعی و ب
آن چنــان جــدی بــود کــه امــکان کوچک تریــن حرکتــی را بــه او نمــی داد و حتــی بــه مــرور 

قــدرت تکلــم را نیــز از او گرفــت.
ــه یمــن وجــود پیشــرفت های تکنولوژیکــی نتوانســت از او  امــا ایــن فلــج عمومــی ب
ــن  ــم چنی ــه علی رغ ــازد، بلک ــتان بس ــگی بیمارس ــاکن همیش ــزوی و س ــار من ــک بیم ی
بیمــاری مهلکــی هــر روز بیشــتراز پیــش شــکوفا شــد و بهتــر بــه طــرح ایده هــای علمــی 

خــود پرداخــت و فضاهــای علمــی جهانــی را مــورد خطــاب قــرار داد.
ــای درس و  ــس در کالس ه ــارش تدری ــی پرب ــه از زندگ ــن لحظ ــا آخری ــگ ت هاوکین
ــه یمــن  فعالیت هــای علمــی خــود را کنــار نگذاشــت. همــه ایــن لحظه هــای پرشــور، ب
اراده قــوی اســتیون و نیــز حمایــت دولت هــای هوشــمندی بــود کــه قــدر ایــن انســان 
اســتثنایی را دانســتند و بــا در اختیــار قــراردادن تکنولــوژی پیشــرفته در کنــار او مانــع از 

ــد. ــت کردن ــر او، دریاف ــش بی نظی ــم و دان ــره را ازعل ــر به ــال او شــدند و حداکث انفع
کامپیوتــری کــه اختصاصــا بــرای او ســاخته شــد، بــا تنهــا عضــو فعالــش کــه فقط دو 
انگشــت دســت چپــش بــود، کار می کــرد و رابطــه او را بــا دنیــای بیــرون از خــودش بــر 
ــرار می ســاخت. به جــای او حــرف مــی زد، به جــای او درس مــی داد، حتــی به جــای او  ق

بــا دانشــجویانش شــوخی های اســتاد و شــاگردی می کــرد.
ــه  ــا ب ــرد و باره ــت می ک ــی حرک ــروی الکتریک ــا نی ــتیون، ب ــرخ دار اس ــی چ صندل
ــا  ــود و ب ــده ب ــرخ دارش رقصی ــی چ ــا صندل ــا، ب ــش در مهمانی ه ــد آمدن ــه وج ــل ب دلی
ــه  ــود. بســیاری از شــاگردانش ضرب ــران رد شــده ب ــای دیگ حرکت هــای ســریع از روی پ

چرخ هــای ویلچــراز روی پاهایشــان را تجربــه کرده انــد.
ــران  ــد دیگ ــرار داد. او مانن ــارش ق ــوژی در اختی ــات را، تکنول ــن امکان ــی ای تمام
ــی  ــای علم ــرود، در انجمن ه ــارک ب ــرت و پ ــه کنس ــرود، ب ــتوران ب ــه رس می توانســت ب
ــر ســخنگویش ســر بــه ســر دانشــجویانش بگــذارد و  ــا همــان کامپیوت شــرکت کنــد و ب

ــده وا دارد. ــه خن ــه را ب هم

سرمقاله



3

13
97 

تان
ابس

6،   ت
ره 8

شما

هاوکینــگ دو بــار بــه ســفر دور دنیــا رفــت. او حتــی از دیــوار چیــن دیــدن کــرد. 
در یــک جملــه بایــد گفــت کــه او «زندگــی را زندگــی کــرد». ایــن در حالــی بــود کــه 
ــده  ــال زن ــش از ۳ س ــه او بی ــد ک ــده بودن ــن عقی ــر ای ــکان ب ــاری پزش ــروع بیم در ش

ــد.  ــد ش ــب ۳ فرزن ــرد و صاح ــار ازدواج ک ــتیون دو ب ــد. اس نخواهد مان
ــای  ــه نهاده ــگ و هم ــد. هاوکین ــته ش ــم او نگاش ــه قل ــددی ب ــای متع کتاب ه
ــئول و  ــان های مس ــه کمــک انس ــت را ب ــه معلولی ــد ک ــت کردن ــده از او ثاب حمایت کنن
ــه اشــکال دیگــری  ــه محدودیت هــای موقــت مبــدل ســاخت و ب ــوان ب هوشــمند می ت

ــل کــرد. از توانمنــدی تبدی
ــه  ــود ک ــن ب ــود، ای ــا گش ــه روی م ــگ ب ــار هاوکین ــر ب ــی پ ــه زندگ ــه ای ک تجرب
تکنولــوژی می توانــد کمک هــای موثــری بــه زندگــی بهتــر و حــل مشــکالت توانیابــان 
بنمایــد و شــاید هیــچ کــس به جــز خــود آنهــا چنیــن انگیزه هــای جــدی بــرای فعالیــت 
در ایــن حــوزه را نداشــته باشــند. توانایابانــی کــه ســختی و محدودیت هــای معلولیــت را 
بــا پوســت و گوشــت خــود حــس کرده انــد، بهتریــن کســانی هســتند کــه می تواننــد بــا 
بهــره گیــری از ایــن ابــزار ایده هــای خــود را محقــق کننــد و بــا بــه خدمــت در آوردن آن 

بــه خــود و دیگــر توانیابــان کمــک کننــد. 
نکتــه قابــل تامــل ایــن اســت کــه افــراد دارای معلولیتــی کــه دانش آموختــه چنیــن 
علومــی هســتند بــرای ســاخت آن بایــد آســتین ها را بــاال زننــد و بــه امیــد ایــن نباشــند 
کــه چنیــن تکنولوژی هایــی از آن ســوی مرزهــا وارد ایــران شــود. خــود آنهــا آن چــه را 

کــه نیــاز دارنــد و بــه بهتــر زندگــی کردنشــان کمــک مــی کنــد، تولیــد کننــد. 
ــا  ــد ب ــه رع ــته در موسس ــال گذش ــاه س ــه در آذر م ــک ک ــداد توان ت ــه روی  تجرب
شــرکت اســتارتاپ های مختلفــی کــه افــراد دارای معلولیــت را نیــز شــامل می شــدند، 
بــه اجــرا درآمــد بارقــه امیــدی را در معرفــی توانیابــان فعــال در ایــن حــوزه مطــرح کــرد 
ــدرت آن را دارد  ــوژی ق ــه نشــان داد. تکنول ــه جامع ــرادی را ب ــن اف و توانایی هــای چنی
کــه بــا در اختیارقــرار دادن ظرفیــت خــود در برابــر مغــز ســالم بــر تمامــی ناتوانی هــای 
جســمی فایــق آیــد، همــان کاری را کــه اســتیون هاوکینــگ بــا او کــرد. باشــد کــه در 
ــه  ــده و ب ــرح ش ــوزه مط ــن ح ــتری در ای ــق بیش ــان موف ــدی، توانیاب ــای بع توا ن تک ه
ــیم!  ــم باش ــی ه ــتیون هاوکینگ های وطن ــاهد اس ــاید ش ــوند و ش ــی ش ــه معرف جامع

سرمقاله



توان تک  رویداد  و  موردجشنواره  در  لطفا 
بگویید. این جشنواره با چه اهدافی برگزار 

شد و آیا به اهدافش رسید؟
بـرای  هـم  توان تـک  رویـداد  اولیـن   
رعـد، هـم بـرای کارآمـوزان و هـم بـرای 
هـدف  بـود.  جدیـدی  تجربـه  کارفرمایـان 
اولیـه مـا این بود کـه فضا و بسـتری ایجاد 
توانمندی هـای  بـا  کارفرماهـا  کـه  کنیـم 
کارآمـوزان آشـنا شـوند کـه درایـن زمینـه 
یک سـری  برنامـه  درایـن  بودیـم.  موفـق 
افـراد بـا درصـد بـاالی معلولیـت شـرکت 
ایـن  قابلیت هـای  بـا  کارفرماهـا  و  کردنـد 
کـه  شـدند  متوجـه  و  شـدند  آشـنا  افـراد 
می تواننـد از ایـن افـراد درمحیط کارشـان 
اسـتفاده کننـد. ایـن تغییـر نگـرش هـدف 
مـا بود کـه توسـط بازتاب هایی کـه دریافت 
اهدافمـان  بـه  شـدیم  متوجـه  کردیـم، 
نزدیـک شـده ایم. دسـتاورد دیگـر آشـنای 
شـغل های  بـا  معلولیـت  دارای  افـراد 

بـود. متفـاوت 

 

دریافت  طریقی  چه  از  را  بازخوردها  این 
کردید؟

تعـداد  از  را  بازخوردهـا  ایـن  مـا 
مـا  بـا  توان تـک  از  بعـد  کـه  کارفرمایانـی 
جهـت  آمادگـی  اعـالم  و  گرفتنـد  تمـاس 
همـکاری کردنـد، گرفتیم. به عنـوان مثال 
هـدف ایـن بود کـه حداقـل پنج شـرکت با 

ظرفیت هـای این افرادآشـنا شـوند و حاضر 
اشـتغال  بـرای  بسـتر  کـردن  فراهـم  بـه 
کنـون  تـا  شـوند.  معلولیـت  دارای  افـراد 
چهـار شـرکت اعـالم آمادگـی کردنـد. این 
کاریابـی  شـرکت های  از  هـم  شـرکت ها، 
آنالیـن بودنـد و هـم از بخـش آموزشـی و 
هـم از بخـش اشـتغال. بـا بعضـی از ایـن 
کـه  داشـتیم  همـکاری   قبـال  شـرکت ها 
از  بعـد  شـده بود.  ایجـاد  آن  در  وقفـه ای 
بـا  آنهـا  خـود  توان تـک  رویـداد  برگـزاری 
مـا تمـاس گرفتنـد و اعـالم آمادگـی بـرای 
تجدیـد همـکاری نمودند. این دسـتاوردی 
در  دارد.  هـم  گسـترش  جـای  کـه  بـود 
توان تـک بعـدی شـعار مـا ایـن نیسـت که 
چـون  می توانـم»  مـن  کـن،  بـاور  «مـرا 
دیگـر بـه ایـن بـاور رسـیده اند کـه بچه هـا 
توانیابـان  بعـدی  توان تـک  در  می تواننـد. 
کـه  کننـد  پیـدا  حضـور  قدرتمندتـر  بایـد 
ایـن احتیـاج به کارهـای تبلیغاتی وسـیعی 
دارد. برگـزاری برنامـه «رعـد تـاک» یکـی 

ــا  ــته ب ــال گذش ــک س ــنواره توان ت ــن جش اولی
حضــور تعــدادی از کارفرمایــان و تعــداد زیــادی از افــراد 
دارای معلولیــت در موسســه رعــد برگــزار شــد. از ایــن 
رو گفت وگویــی بــا خانــم پناهــی، مدیرعامــل مجتمــع 
رعــد در مــورد رویــداد توان تــک انجــام دادیــم و بــه 
ــز  ــر عامــل مرک بررســی دســتاورد آن نشســتیم. مدی
ــای  ــک فض ــداد توان ت ــت، در روی ــد اس ــد معتق رع
ــا  ــا آن ه ــد ت ــاد ش ــان ایج ــرای توانیاب ــبی ب مناس
ــان  ــان نش ــه کارفرمای ــود را ب ــدی خ ــد توانمن بتوانن

دهنــد.

تغییر نگرش هدف ما بود، که به آن نزدیک شدیم
مدیر عامل موسسه رعد در مورد جشنواره توان تک بیان کرد؛ 

در توان تک بعدی 
شعار ما این نیست که 

«مرا باور کن، من می توانم» 
چون به این باور رسیده اند که 

بچه ها می توانند
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ازفعالیت هایـی اسـت کـه در جهـت مطرح 
کـردن توانمندهـای افـراد دارای معلولیت 
ایـن  برگـزاری  از  هـدف  می شـود.  انجـام 
دارای  افـراد  زندگـی  دادن  نشـان  برنامـه 
بـرای  این کـه  و  اسـت  موفـق  معلولیـت 
تـالش  چقـدر  موفقیـت  بـه  رسـیدن 
در  هـم  رعـد  تبلیغاتـی  شـبکه  کرده انـد. 
سـطح وسـیع شـروع به معرفـی توانمندی 
کرده اسـت.  معلولیـت  دارای  افـراد  هـای 

توان تک بعدی در چه زمانی برگزار می شود؟
بـه  بعـدی  توان تـک  جشـنواره   
احتمـال زیـاد در تابسـتان به همـراه الکام 
اشـتغال  دفتـر  می شـود.  برگـزار  اسـتارز 
رعـد یکـی از واحدهایـی اسـت کـه محـور 
اصلـی توان  تـک آینـده اسـت. فعالیت های 
دفتـر اشـتغال محدود بـه کارآمـوزان رعد 
دارای  فـرد  هـر  کرده ایـم  اعـالم  نیسـت، 
معلولیتـی که رزومه اش را به دفتر اشـتغال 
حمایـت شـده رعـد بدهد بررسـی کـرده و 
بـه کارفرماهـا و شـرکت های مرتبـط وصل 
شـرکت   ۱۳ اول  توان تـک  در  می کنیـم. 
بـه مـا پیشـنهاد همـکاری دادنـد بعـد از 
ایـن رویـداد ۱۲۲ نفـر از توانیابـان خارج از 
رعـد رزومـه پـر کردنـد و دفتـر اشـتغال و 
کارآفرینـی در حـال ایجـاد ارتبـاط آنهـا با 
شـرکت های مربوطـه اسـت. ایـن رزومه ها 
بـه سـه دسـته تقسـیم شـدند:۱- افـرادی 
کـه در رعـد بودند و دارای همیاری شـغلی 
بودنـد.۲ – افـرادی کـه در رعـد بودننـد 
علـت  بـه  نداشـتند (  شـغلی  همیـار  امـا 
کمبـود نیـروی انسـانی در واحد اشـتغال) 
۳ – افـرادی کـه از خـارج از رعد و ۴۵ نفر 
بودنـد. تجربـه ایـن رویـداد اولین بـار بود 
کـه اتفاق افتاد و به همیـن خاطر مرکزیت 
و محـور کار مـا اجـرای توان تـک، با هدف 
آشـنایی افـراد دارای معلولیـت با مشـاغل 
و  ظرفیت هـا  بـا  کارفرمایـان  آشـنائی  و 
توانائی هـای ایـن افـراد بـود. امـا مسـئله 
پیگیـری رزومه هـا و معرفی بـه کارفرمایان 
نیـاز بـه زمـان بیشـتری دارد کـه حتمًا در 
و  برنامه ریـزی  بـا  دوم  توان تـک  رویـداد 
اسـتفاده از منابـع انسـانی بیشـتری وارد 
عمـل خواهیم شـد. یکـی دیگـر از موانع، 
اعـالم آمادگی شـرکت ها برای جـذب نیرو 
در طـی رویـداد توان تـک بود کـه به دالیل 
نداشـته  نیـرو  جـذب  امـکان  متفاوتـی 
بـرای  مناسـب تری  فرصـت  منتظـر  و 
به کارگیـری افـراد دارای معلولیـت بودنـد. 
بـرای برگـزاری توان تـک بعـدی از همیـن 
دقیق تـری  برنامه ریزی هـای  بایـد  حـاال 
صـورت بگیـرد. بایـد برنامه ریزی شـود که 

بـرای دفعـه بعـد چـه می خواهیـم بکنیم؟ 
در  بین المللـی  سـمینارهای  می خواهیـم 
این جشـنواره برگـزار کنیم یا سـمینارهای 
کشـوری بگذاریـم؟ می خواهیـم از سراسـر 
می خواهیـم  یـا  و  کنیـم  کشـوردعوت 
آیـا  باشـیم؟  تهـران  اسـتان  بـه  محـدود 
می خواهیـم از شـرکت های بـزرگ دعـوت 
کنیـم؟ آیـا می خواهیم موضوع مسـئولیت 
اجتماعـی را بـا توان تـک ممـزوج کنیـم؟ 
ایـن  موارد یک سـری پیشـنهادهایی اسـت 
کـه بایـد بـرای تحقـق هـر کـدام از آنهـا 
حتمـا  نظرمـن  بـه  کنیـم.  برنامه ریـزی 
بایـد بـرای برگـزاری سـمینار برنامه ریـزی 
پژوهشـیمان  و  علمـی  بخـش  و  کنیـم 
راقـوی کنیـم کـه وقتـی از یـک کارفرمـا 
کار  بـه  را  توانیـاب  یـک  کـه  می خواهیـم 
بگیـرد، او بدانـد کـه ایـن مشـارکت عالوه 
بـر پاسـخگویی بـه مسـئولیت اجتماعـی، 
بـه نفـع خـودش هـم هسـت. از جملـه: 
بخـش عاطفـی و اخالقـی در محیـط کار 
ارتقـاء پیـدا می کنـد، همدلـی در محیـط 
کار بیشـتر شـده و انگیـزه همـکاران هـم 
بیشـتر می شـود. از نظـر اقتصـادی نیـز به 
نفـع شـرکت می شـود چـون صاحـب یـک 
نیـروی انسـانی معتمـد، بـا خـالق بـاالی 
می شـود.  سـازمان  بـه  وفـادار  و  کاری 
ایـن موضوعـات را بایـد از طریـق مباحـث 
هنـوز  دهیـم.  نشـان  اقتصـادی  و  علمـی 
وقـت داریـم که چند شـرکت مهـم را برای 
فعالیـت در ایـن حوزه هـا بـرای توان تـک 
شـرکت های  اگـر  کنیـم.  درگیـر  بعـدی 
باشـیم،  داشـته  خـود  کنـار  در  را  بـزرگ 
بـرای توان تک دوم دسـت پرتـری خواهیم 
شـرکت های  قبـل  دوره  در  داشـت. 
بزرگـی در کنـار مـا بودنـد که حضورشـان 
این دفعـه  ولـی  بـود.  تأثیرگـذار  بسـیار 
باشـیم  شـرکت هایی  به دنبـال  بایـد 
اجتماعـی  مسـئولیت  می خواهنـد  کـه 

خودشـان را بـه عهـده بگیرنـد و همکاری 
در ایـن زمینـه را جـزء افتخـارات شـرکت 

می کننـد. محسـوب  خـود 

 آیا دبیر خانه توان تک اکنون مشغول به کار 
شده اند؟

مشـخص  توان تـک  دبیرخانـه  بلـه. 
تعییـن  کـه  گروهـی  کار  توسـط  و  شـده 

اسـت.  کار  بـه  مشـغول  شـده اند 

برگزار  رعد  درمحیط  هم  دوم  توان تک  آیا 
می شود؟

 فکـر می کنـم امـکان اسـتفاده از این 
فضـا را برای برگزاری توان تـک دوم داریم. 
البتـه مـن مایلم کـه بیشـتر فعالیتمان در 

خـارج از رعد باشـد.
مـا فعالیـت هـای زیـادی را در رعـد 
بسـیاری  هنـوز  ولـی  داده ایـم  انجـام 
را  رعـد  دراطـراف،  ازهمسـایگان مان 
کنیـم  فکـر  نبایـد  پـس  نمی شناسـند. 
کـه بـا فعالیت هایـی کـه تـا کنـون انجـام 
داده ایـم، کامًالشـناخته شـده ایم. بنابراین 
نیسـت،  مهـم  توان تـک  برگـزاری  مـکان 
مهـم ایـن اسـت کـه ایـن رویـداد بزرگ تر 
نتایـج  بایـد  شـود.  برگـزار  تأثیرگذارتـر  و 
و  کـرده  جمـع آوری  را  قبلـی  توان تـک 
ایـرادات کار را پیـدا کرده باشـیم و بعـد به 

باشـیم.  بعـدی  توان تـک  فکـر 

به نظر شما کار پیدا کردن در شرایط کنونی 
برای همه این افراد ممکن است؟

بـه نظرمن پیـدا کـردن کار راحت ترین 
بخـش کار اسـت ولـی حفـظ آن و ایـن که 
عالقـه اش  مـورد  و  مناسـب  کار  بـا  فـرد 
مرتبـط شـود، نیـاز بـه دانـش و اسـتفاده 
کسـی  بـه  اگـر  دارد.  نویـن  روش هـای  از 
کـه خیاطـی بلـد اسـت امـا عالقـه ای بـه 
مـورد  در  کاری  پیشـنهادهای  نـدارد،  آن 
خیاطـی داده شـود او ممکن اسـت از روی 
نیـاز کار را انجـام دهـد امـا چـون از آن 
لـذت نمی بـرد، بـه هـر دلیـل کوچکی آن 
را تـرک می کنـد و یـا اگـر هـم در آن کار 
بمانـد به سـختی در آن کار رشـد می کند. 
ایجـاد  باشـد  عالقـه  روی  از  کـه  کاری 
خالقیـت، شـادی و ارتقـاء شـغلی می کند 
و ایـن انگیـزه قـوی هم بـه نفع فرد اسـت 

و هـم بـه نفـع کارفرمـا. 
جمع بنـدی  بـا  کـه  امیـد  ایـن  بـه 
نتایـج رویـداد توا ن تـک و برطـرف کـردن 
را  بعـدی  توان تـک  بتوانیـم  نقص هایـش، 

کنیـم. برگـزار  مؤثر تـر  و  باشـکوه تر 

به نظرمن راحت ترین کار، 
پیدا کردن آن است اما حفظ کار 

و این که فرد با کار مناسب و مورد 
عالقه اش مرتبط شود، نیاز به دانش 
و استفاده از روش های نوین دارد
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در  توان تک  جشنواره  برگزاری  دالیل  درباره 
مجتمع رعد برایمان بگویید.

همیشـه ایـن ذهنیت وجود داشـت که 
در روز جهانـی معلولیـن کار ویـژه ای انجام 
شـود کـه یا نشـان دهنده یکی از مشـکالت 
و مسـائل افـرادی کـه بـا معلولیـت زندگی 
آنهـا  توانمندی هـای  یـا  و  باشـد  می کننـد 
همـان  نمونـه اش  درآورد.  نمایـش  بـه  را 
کار نمادینـی بـود کـه در چنـد سـال قبـل 
توسـط ماهانـا جامـی انجـام شـد کـه بـا 
وجـود معلولیـت از پله هـای بـرج میالد باال 
رفـت. از طـرف دیگر چـون ارتبـاط وعالقه 
ویـژه ای بـه مجموعه رعد داشـتم و در کنار 
آن رابطـه خوبـی هـم بـا حـوزه تکنولـوژی 
وجـود داشـت، به همین واسـطه همیشـه 
بـه فکـر ایجـاد یـک هم افزایی بیـن این دو 
بـودم. بـا هر تیمـی هم کـه کار کـرده ام از 
جملـه پازلی ها، سـعی کردم ارتباطشـان را 

بـا توانیاب هـا و رعـد برقـرار کنم. 
 ایـن در حالیسـت کـه تجربـه بـه مـن 

از  توانیابـان  اسـتفاده  کـه  داده  نشـان 
حـد  از  تکنولـوژی  و  اینترنـت  کامپیوتـر، 
اسـتفاده عامـه مـردم اگـر کمتـر نباشـد، 
دیگـر  طـرف  از  اسـت.  باالتـر  حتمـا 
تکنولـوژی بـه گونـه ای اسـت کـه سـریع تر 
قابـل یادگیـری اسـت و نیاز بـه تجربه زیاد 
و بـودن در محیط کارخانجات و سـابقه کار 
نـدارد. به طـوری کـه یـک مهنـدس چهـل 

سـاله در صنعـت یک مهندس جوان اسـت 
ولـی در حـوزه تکنولـوژی، پیـر محسـوب 
باعـث  عوامـل  ایـن  مجموعـه  می شـود. 
می شـود که افـراد دارای معلولیـت بتوانند 
سریع ترشـغل پیـدا کـرده و وارد فضـای کار 
افتادیـم  فکـر  ایـن  بـه  نتیجـه  در  شـوند. 
کـه جشـنواره ای در رعـد برگـزار کنیـم و 
تکنولـوژی  حـوزه  در  کـه  شـرکت هایی  از 
پیشـرو وتوانمنـد هسـتند، دعـوت کنیم تا 
بـا همـکاری یکدیگـر ایـن جشـنواره را در 
خانـه توانیابـان یعنـی رعـد برگـزار کنیـم. 
تـا هـم احسـاس کنند کـه به آنهـا بها داده 
شـده و وجودشـان اهمیـت دارد و هـم بـا 
جشـنواره  ایـن  در  تکنولـوژی  بـا  آشـنایی 

بتواننـد درایـن حـوزه شـاغل شـوند. 
ایـن تفکـر نقطه شـروع جشـنواره بود. 
از طرفـی بـه نظـر مـن اتفاقـی کـه بـرای 
بـرای  بایـد  افتـاد،  مـا  جامعـه  خانم هـای 
ایرانـی  خانم هـای  بیفتـد.  هـم  توانیابـان 
در پنجـاه سـال گذشـته جایگاه امـروزرا به 

ــرکت  ــره ش ــات مدی ــس هی ــری ریی ــاهین طب ش
چارگــون، از افــراد عالقمنــد بــه تغییــر نگــرش جامعــه 
ــد،  ــت دارن ــه معلولی ــت ک ــانی اس ــه کس ــبت ب نس
اســت. او کــه متخصــص در حــوزه تکنولــوژی اســت، 
ایــده برگــزاری جشــنواره توان تــک را توجــه بــه نیــاز 
ــرد.  ــرح ک ــوژی مط ــه تکنول ــت ب ــراد دارای معلولی اف
ایــن جشــنواره در ســال گذشــته بــرای اولیــن بــار در 
مرکــز رعــد برگــزار شــد. درایــن گفت وگــو از انگیــزه 
ایشــان از برگــزاری ایــن جشــنواره و نیــز تحلیــل نقاط 

ــم.  ــوت آن می پردازی ــف و ق ضع

 همین قدم های کوچک باعث می شود 
دنیا جای بهتری باشد!

تا روزی که افراد دارای معلولیت از 
افراد دیگر جامعه جدا باشند، در 

فضای متفاوتی درس بخوانند و در 
فضای متفاوتی نگه داشته شوند و 

با نگاه متفاوتی دیده شوند، به معنی 
این است که تغییر نگرش در جامعه 

بوجود نیامده است، چه این افراد 
شاغل باشند و چه نباشند
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جایـی  از  آنهـا  ولـی  نداشـتند.  هیچ وجـه 
خواسـتند  و  مطالبه گرشـدند  بعـد،  بـه 
داشته باشـند  مدیریتـی  پسـت های  کـه 
حضـور  دولـت  کابینـه  در  حتـی  یـا  و 
رشـد  قـدم  بـه  قـدم  پـس  داشته باشـند. 
در  بعـد  و  شـدند  مطالبه گـر  اول  کردنـد. 
جهـت احقـاق حقوقشـان قـدم برداشـتند 
حقـوق  و  حـق  بـه  هـم  حـدودی  تـا  و 
افـرادی  مـورد  در  ولـی  رسـیدند.  خـود 
اتفـاق  ایـن  هنـوز  دارنـد،  معلولیـت  کـه 
نیفتاده اسـت. کـدام یـک از ایـن افـراد از 
نامزدهـای انتخاباتـی می پرسـند کـه چـه 
برنامـه ای بـرای مـا داریـد؟ در صورتـی که 
حداقـل ده درصد جمعیت کشـورمعلولیت 

دارنـد.
بایـد  کـه  کارهایـی  از  یکـی  بنابرایـن 
توانیابـان  مطالبه گرشـدن  بیفتـد  اتفـاق 
اسـت. دادن جایـزه در جشـنواره توان تک 
بـرای  خدماتـی  کـه  شـرکت هایی  بـه 
می دادنـد،  ارائـه  معلولیـت  دارای  افـراد 
بـه همیـن منظـور بـود. ایـن یـک جـور 
مطالبه گـری و جلـب توجـه آحـاد جامعـه 
نسـبت بـه وظیفه ای کـه در ایـن خصوص 

دارنـد، بـود.
 پـس فضایـی شـکل گرفـت و در رعـد 
آمدنـد،  افـراد  سـری  یـک  شـد.  مطـرح 
پیوسـتند.  برنامـه  بـه  و  کردنـد  همراهـی 
گونـه ای  بـه  همیشـه  رعـد  ماهیـت  کال 
خوبـی  همراهی هـای  مـا  بـا  کـه  بـوده 
داشـته اند. ایـن بـار هـم هـر کاری، هـر 
هزینـه و هـر وسـیله ای کـه نیـاز داشـتیم 
برنامـه  تـا  دادنـد  قـرار  اختیارمـان  در  را 
پخته تـر شـود واین شـد کـه این جشـنواره 
بـه شـکل قابـل قبولـی بـه اجـرا درآمـد.

این  در  شرکت  برای  مجموعه های  چه  از   
حدود  که  االن  و  کردید  دعوت  جشنواره 
گذشته  جشنواره  این  برگزاری  از  ماه  شش 
چه نقاط ضعف و قوتی را برای این جشنواره 

قائلید؟ 
کردیـم.  دعـوت  گـروه  سـه  از  مـا 
حـوزه  در  فعـال  شـرکت های  اول،  گـروه 
کاریابـی الکترونیـک بودنـد که سـایت های 
کاریابـی داشـتند. گـروه دوم شـرکت های 
هـم  سـوم  گـروه  و  بودنـد  اسـتارت آپ 
شـرکت های دارای اسـم و رسـم و معروف 
اسـتقبال  بیشـترین  البتـه  کـه  بودنـد 
صـورت  شـرکت هایی  چنیـن  توسـط  هـم 
گرفـت. تقریبـا همـه شـرکت های معـروف 
اسـنپ،  دیجـی کاال،  بـازار،  کافـه  مثـل 
شـرکت های  خیلـی  و  آپـارات  تخفیفـان، 
بـزرگ دیگـر آمدنـد و مبالـغ خوبـی هـم 

بـرای شـرکت در ایـن جشـنواره پرداخـت 
نمودنـد. یـک سـری شـرکت های کاریابـی 
هـم داشـتیم کـه خاضعانه آمدنـد ودر این 

کردنـد.  شـرکت  رویـداد 
یکـی از نقـاط ضعـف ایـن جشـنواره، 
آن طورکـه  کـه  بودنـد  اسـتارت آپ هایی 
انتظـار داشـتیم در ایـن جشـنواره حضـور 
پیـدا نکردنـد. تـالش زیـادی کردیـم کـه 
چـون  ولـی  شـود  تکمیـل  اطالعاتمـان 
انتظـار  کـه  جـور  آن  بـود،  کارداوطلبانـه 
داشـتیم اتفـاق نیفتاد. ازاسـتارت آپ هایی 
کـه خوب ظاهـر شـدند و فعالیـت کردند، 
پازلـی بـود. بنابرایـن ازنقـاط ضعـف ایـن 
جشـنواره شـرکت نکردن اسـتارت آپ های 
فعـال بـود کـه اگـر بودنـد جشـنواره رونق 

می کـرد.  پیـدا  بیشـتری 
رویدادهـای دیگری هم کـه درکناراین 
متناسب سـازی  افتـاد.  اتفـاق  جشـنواره 
ویـا  توانیابـان  بـرای  مختلـف  اپ هـای 
پخـش فیلم هـای جالبـی از موفقیت هـای 
افـراد دارای معلولیـت، از اتفاقـات خـوب 
رویدادهـای  یعنـی  بـود.  جشـنواره  ایـن 
حاشـیه ای ایـن جشـنواره هـم خیلـی بـا 
کیفیـت و جالـب بودنـد. امیـدوارم اطالع 
توان تـک  آینـده  جشـنواره  در  رسـانی 
تـا  شـود  انجـام  بهتـر  و  زودتـر  سـریع تر، 
االن  بیایـد.  به دسـت  بهتـری  نتیجـه 
دبیرخانـه  توان تـک در حـال ارزیابـی نقاط 
تـا  اسـت  جشـنواره  ایـن  قـوت  و  ضعـف 
نقـاط قوت افزایـش و نقـاط ضعف کاهش 

 . بد یا

می کرد  دنبال  را  اهدافی  چه  جشنواره  این 
و تا چه اندازه به این اهداف دست یافت؟

بـه نظرم یکی از اهداف این جشـنواره، 
بـه  اجتماعـی  مسـئولیت  جایـزه  اعطـای 
شـرکت کننده هـای برتـر بـود کـه همـان 
می کـرد.  نمایندگـی  را  مطالبه گـری 

اعطـای ایـن جایـزه بـه شـرکت هایی کـه 
مسـئولیت اجتماعـی خـود در قبـال افراد 
انجـام  درسـتی  بـه  را  معلولیـت  دارای 
دادنـد، مهـر تاییـد بـر کسـب وکارهایـی 
بـود کـه خدمات مناسـب تری بـه توانیابان 
عرضـه کرده بودند؛ بیشـتر برایشـان شـغل 
بـه  توانسـته بودند  کرده بودنـد،  ایجـاد 
ارتقـاء کیفیـت زندگیشـان کمـک کننـد و 

آخر. الـی 
ارتقـاء  جشـنواره  دیگرایـن  محـور   
نفـس  بـه  واعتمـاد  توانمنـدی  دانـش، 
اهـداف،  از  دیگـر  یکـی  بـود.  توانیابـان 
شـرکت هایی  شـدن  نزدیـک  و  کاریابـی 
می کننـد  فعالیـت  کاریابـی  حـوزه  در  کـه 
بـا ایـن فضـا و ایـن فرصت هـا بـود. محور 
دیگـر این جشـنواره آشـنا شـدن توانیابان 
بـا کسـب و کارهـای آنالیـن و نیـز آشـنا 
شـدن کسـب و کارهـای آنالیـن بـا آنهـا 
بـود. این مجموعـه اهدافی بود کـه دنبال 
می کردیـم وبـرای هر کـدام از ایـن اهداف 
کـم  داشـتیم کـه  دسـتو رالعمل  برنامـه و 
وبیـش ایـن برنامه ها اجراشـد و بـه نتیجه 

رسـید.

این  با  شما  آشنایی  و  عالقه  به  توجه  با 
حوزه، چنین فعالیتی را به عنوان مسئولیت 

اجتماعی خود حساب می کنید؟
مـن نمی دانـم چـرا چنیـن عالقـه ای 
در وجـودم هسـت. مـن از سـال ها قبـل 
هـم به ایـن حـوزه عالقمند بـودم . اصوال 
هـر کسـی بایـد نسـبت بـه رفع مشـکالت 
جامعه خودش حسـاس باشـد و گوشـه ای 
از وظایـف اجتمـاع را برعهـده بگیـرد. این 
مسـایل  مـا  جامعـه  در  کـه  حالیسـت  در 
از  قسـمت  یـک  دارد.  وجـود  متعـددی 
فرهنـگ مـا خیلی خوب اسـت. در کنارش 

یـک سـری کارهـای زشـت هـم داریم. 
معلولیتـی  دارای  فرزنـد  شـما  اگـر 
داشته باشـید و او را بـه پـارک ببریـد چـه 
می گیریـد؟  جامعـه  طـرف  از  واکنشـی 
ذهنـی  ماندگـی  عقـب  بـا  بچـه ای  اگـر 
چـه  باشـید،  داشـته  داون  سـندروم  یـا 
حداقـل  می بینیـد؟  جامعـه  از  برخـوردی 
اینکـه می گوینـد «خـدا را شـکر کـه بچـه 
مـا تندرسـت اسـت». پـس من بـه عنوان 
یـک شـهروند وظیفـه خـودم می دانـم که 
کاری  کنـم.  نقـش  ایفـای  حـوزه  ایـن  در 
کـه می تـوان انجـام داد، آگاهـی دادن بـه 
مـردم اسـت. از بزرگ تریـن افتخـارات من 
این اسـت که تعـداد زیادی دوسـت دارای 
معلولیـت دارم و آنهـا را بـا افـراد دیگـری 

هـم دوسـت کـرده ام. 

اگر به زندگی ام نگاه کنم می بینم 
بزرگ ترین افتخار من قدم های 

کوچکی است که در راه تغییر نگرش 
در حوزه افراد دارای معلولیت 

برداشته ام . همین قدم های کوچک 
باعث می شود دنیا جای بهتری باشد
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آگاهـی بخشـی باالتریـن قـدم اسـت. 
وقتـی مـن دوسـتی دارم کـه بـه سـختی 
حـرف می زنـد ولـی دو تـا فـوق لیسـانس 
معلولیـت  باوجـود  دوسـتی کـه  ویـا  دارد 
شـدید مربی ورزش بوچیاسـت، نسـبت به 
توانمنـدی ایـن افـراد بـه بـاور می رسـم و 
جامعـه  در  توانایی هـا  ایـن  کـردن  مطـرح 
باعـث تغییرنگرش در جامعه می شـود. من 
معتقـدم مـا آدم هـا فرصت خیلـی کوتاهی 
می خواهیـم  اگـر  و  داریـم  زندگـی  بـرای 
تغییـری ایجـاد کنیم، بهتر اسـت در جایی 
ایـن کار را بکنیـم کـه بیشـترین تاثیـر را 
بگـذارد. بنابرایـن تصمیم گرفتـم از خودم 
شـروع کنـم و در شـرکت از چنـد نفـر کـه 
دارای معلولیـت بودند دعـوت به همکاری 
کنـم. البتـه ایـن افـراد بسـیار حرفـه ای و 
کار بلـد هسـتند و حضورشـان در محیـط 
کار هـم بـه فعالیـت شـرکت کمـک کرد و 
هـم باعث تغییـر نگرش در سـایر همکاران 

. شد

آیـا جشـنواره توان تک در سـال جاری هم 
برگزار خواهد شـد؟

خوبـی  کننـده  شـروع  اصـوال  مـن 
ادامـه  می دهـم  ترجیـح  ولـی  هسـتم 
حـال  هـر  بـه  باشـد.  دیگـران  برعهـده 
شـده،  شـروع  کـه  اسـت  کاری  توان تـک 
خیلـی خـوب پیش رفتـه و یـک سـری از 
دوسـتان هم پیگیر آن هسـتند و جلسـات 
آن در حال تشـکیل شـدن اسـت. قطعا با 
تجربـه ای کـه از دوره اول به دسـت آمـده، 
حتمـا می توانـد در سـال آینـده کیفی تـر و 

بهتـر برگـزار شـود.

بیشتر  بهتراست  نکاتی  چه  به  بعد  دردوره 
توجه شود؟ 

باید اطالع رسـانی آن زودترشـروع شود 

وهم افزایـی بزرگ تـری در اسـتارت آپ های 
کوچـک و کسـب وکارهای کوچـک بوجود 
بیایـد. سـال قبل بیشـتر به سـراغ کسـب 
وکارهـای بزرگ رفتیـم و تمرکزمان را روی 
آنهـا گذاشـتیم. چـون مطمئـن بودیـم که 
اطالع رسـانی  در  بنابرایـن  می آینـد.  آنهـا 
بایـد  کردیـم.  عمـل  ضعیـف  سـایرین  بـه 
خیلـی سـریع تر، خیلـی بزرگ تـر و خیلـی 
زودتـر شـروع بـه اطالع رسـانی می کردیم. 
کوچـک  کارهـای  و  کسـب  حضـور  چـون 
خیلـی  توان تـک  مثـل  جشـنواره هایی  در 
نفـوذ  بـه  توجـه  بـا  طرفـی  از  موثرنـد. 
گسـترده ای کـه مـا در صنـف خـود داریـم 
کـه برگـزار کننـده الکام اسـتارز هسـتیم، 
فکـر می کنـم اگـر توان تک با الـکام در یک 
مـکان و یـک زمـان برگـزار شـود می تواند 
تبدیـل بـه یـک رویـداد خیلـی بـا ارزش و 
بزرگ شـود. رعـد می توانـد این جشـنواره 

را خیلـی بزرگ تـر و درالـکام اسـتارز و در 
محـل نمایشـگاه بین المللـی برگـزار کنـد. 
الـکام  از  قسـمتی  می توانیـم  مـا  امسـال 
اسـتارز را بـه توان تـک اختصـاص دهیم تا 

داشته باشـد.  بیشـتری  تاثیـرات 

و اصـل این اسـت کـه همه ایـن رویدادها 
بـه اشـتغال افـرادی کـه معلولیـت دارند 

شـود؟ ختم 
مـن اهـداف دیگـری را نیـز دنبال می 
تفکرکـه  ایـن  می کنـم،  فکـر  مـن  کنـم. 
صرفـا یک شـغل بـه یـک توانیـاب بدهی، 
سـعیده  شـما  نیسـت.  درسـتی  دیـدگاه 
دشـتبانی از کارمنـدان ما را می شناسـید. 
ایـن فـرد را نـه از روی دلسـوزی بلکـه از 
روی نیـاز، اسـتخدام کرده ایـم. یعنـی اگر 
را  همکارمهمـی  نباشـد،  اینجـا  او  روزی 
از دسـت داده ایـم. در شـرکت چارگـون، 
خانـم گرشاسـبی را داریـم کـه بـا وجـود 
مشـکل فلـج مغزی، در روابـط عمومی کار 
می کند. ایشـان فرد بسـیار موفقی اسـت و 
بسـیار بـا کیفیـت و حرفـه ای کار می کند. 
بـا  برخـورد  بـا  همـکاران  سـایر  ذهنیـت  
چنیـن افـراد توانمنـدی تغییـر می کنـد و 
بـه بـودن بـا آنهـا افتخـار می کننـد. مـا 
در شـرکت چارگـون افـراد توانیـاب زیادی 
داشـته ایم کـه مشـغول بـه کار شـده اند و  
مانده انـد یـا تجربه کسـب کرده انـد و برای 

کار بـه جـای دیگـری رفته انـد.
آنچـه مـن شـخصا چیزی را کـه دراین 
نگـرش  تغییـر  کنـم،  مـی  دنبـال  قضیـه 
مـردم اسـت. اگـر روزی برسـد کـه شـما 
بـه هرجـا کـه نـگاه می کنیـد ، تعـدادی 
فـرد دارای معلولیـت را ببینیـد کـه مثـل 
روزمـره  فعالیـت  و  کار  حـال  در  سـایرین 
هسـتند، آن روز روزی اسـت که می توانیم 

شده اسـت. انجـام  بزرگـی  کار  بگوییـم 

تصمیم گرفتم از خودم شروع کنم 
و در شرکت چارگون از چند نفر که 
دارای معلولیت هستند، دعوت به 
همکاری کنم. البته این افراد بسیار 

حرفه ای و کاربلد هستند و حضورشان 
در محیط کار هم به فعالیت شرکت 

کمک کرد و هم باعث تغییر نگرش در 
سایر همکاران شد
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در سـال گذشـته جشـنواره  توان تـک بـرای اولیـن 
بـار در موسسـه رعد برگـزار شـد. این جشـنواره با هدف 
شـناخت جامعـه از توانمندی هـای افـراد دارای معلولیـت 
در حـوزه فـن آوری اطالعـات و نیـز آشـنایی جامعـه بـا 
توانمندی هـای ایـن افـراد برگـزار شـد. ایـن گفت وگـو با 
"گلـرخ بحـری" دبیـر اجرایـی توان تـک انجـام شـد تـا با 
اهـداف و برنامه هـای ایـن رویداد بیشـتر آشـنا شـویم. 

 توان تک و امیدهای آینده اش....؟!

لطفـا بگوییـد کـه چگونـه توان تـک بـه 
وجـود آمـد؟

بعـد از تجربـه ای کـه در مـورد اسـتارت 
آپ هـا در الکام اسـتارز داشـتیم، بـا توانایی  
بچه هـای دارای معلولیـت در حـوزه فنـاوری 
اطالعـات، آشـنا شـدیم. توانایی هایـی کـه 
شـاید تا کنـون دربـاره اش درجایـی صحبت 
نشـده بود و برای سـایرین هم شناخته شـده 
نبـود. متوجـه شـدیم کـه ظرفیـت خوبـی 
دربخـش توانیابانـی کـه در صنعـت فنـاوری 
وجـود  می کننـد،  فعالیـت  اطالعـات 
و  دارنـد  اسـتارت آپ  آنـان  از  خیلـی  دارد. 
دوسـت دارنـد درچنیـن فضاهایـی حضـور 
الـکام  فضـای  شـاید  امـا  داشته باشـند 
اسـتارز، محیـط مناسـبی برایشـان نبـود و 
و  حضورشـان  بـرای  الزم  آماده سـازی های 
خدماتـی کـه الزم داشـتند، درالکام اسـتارز 

نشـده بود.  دیـده  اصـال 
آن تجربـه باعـث شـد بـه ایـن نتیجـه 
برسـیم کـه وقتـی چنیـن ظرفیـت خوبـی 
وجـود دارد، پـس بایـد یک فضـای جداگانه 
و اختصاصی تـری برایـش ایجـاد کـرد. طـی 
جلسـاتی کـه برگـزار کردیـم، به ایـن نتیجه 
رسـیدیم کـه بـه دو دلیـل اسـتفاده ازفضای 
رعـد بـرای ایـن کارقابـل اجراسـت. اول این 
کـه افـرادی کـه اسـتارت آپ راه انداخته انـد 

مطـرح می شـوند و دیگـر این که افـراد دارای 
و  می شـوند  آشـنا  فضـا  ایـن  بـا  معلولیـت 

می شناسـند. را  ظرفیت هایـش 
بنابرایـن هـدف این بود کـه توانیابان در 
ایـن فضـا دیـده شـوند. از طرفی یـک تجربه 
قبلـی نیـز داشـتیم کـه یـک کارگاه بـرای 
آنجـا  و  بـود  شـده  راه انـدازی  فری لنسـرها 
شـروع خوبـی بـرای تمـام اسـتارت آپ هایی 
بـود کـه درایـن رویـداد شـرکت کـرده بودند 
و بچه هـای توانیـاب را دیـده بودنـد. آنهـا 
می گفتنـد: قبـل ازاین کـه با این افراد آشـنا 

شـویم اصـًال تصور نداشـتیم که آن قـدر توانا 
باشـند و بتواننـد در زمینه اسـتارآپ فعالیت 
کننـد. بعـد از آن کـه توانایی آنها دیده شـد، 
خیلـی تعجـب کرده بودنـد کـه چطورامـکان 
دارد توانیابـان بتواننـد چنیـن فعالیت هایـی 
وآن هـم درسـطوح بـاال انجـام دهنـد. ایـن 
بعـد دیگر ماجـرا بود که فضای اسـتارت آپی 
را بـه ایـن سـمت برد و بـه این فکـر افتادیم 
کـه چـرا مـا از ایـن ظرفیـت نیروی انسـانی 
اسـتفاده نکنیـم. خیلی از بچه هـای توانیاب 
یـک  ایـن  و  می کردنـد  کار  فری لنسـرینگ 
نقطـه تلنگـری برای آنهـا هم بود کـه چرا به 
عنوان اسـتارت آپ و به عنـوان یک کارآفرین 
شـروع نکننـد؟ مثـال وحیـد رجب لـو درآن 
زمـان بـه عنـوان یـک فری لنسـر بـود، ولی 
بعـد از آن بـه سـمتی رفـت کـه در خـودش 
یـک  می توانـد  کـه  دیـد  را  توانایـی  ایـن 
کارآفریـن باشـد. بنابرایـن تیمی متشـکل از 
آقایان شـاهین طبـری، آرش برهمند، وحید 
حجـه فـروش، بحـری، سـجاد جهانگـرد و 
عطـا خلیقـی و من تشـکیل شـد. ایـن افراد 
همان کسـانی بودند کـه گردآورنـده الکامپ 

بودند. اسـتارت 
 البتـه در واقـع ایـده اصلـی برگـزاری 
طبـری  شـاهین  از  توان تـک  جشـنواره 
شـروع شـد که بـه ایـن نتیجـه رسـیده بود 

  توان تک شروع خوبی برای بچه های 
توانیاب بود . حتما در سال های آینده 

ایده های بهتری به نظرشان می رسد، 
چون پخته ترشده اند و توانسته اند 

در ارتباط با دیگران، ایرادهایشان را 
بفهمند 
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کـه می توانیـم درایـن راسـتا حرکـت کنیم. 
در نهایـت تیـم اجرایـی توان تـک از افـراد 
داوطلـب و اسـتارت آپ های مختلف شـکل 
گرفـت. مثال درمـورد ایده پـردازی و درمورد 
این کـه چـه شـعاری باید اسـتفاده شـود ویا 
چـه لوگویـی بایـد طراحـی شـود، از خانـم 
الـکام  در  مـا  ازهمـکاران  ایمانـی  فیـروزه 
اسـتارز، کمـک گرفتیـم. به هرحـال تیم ها 
و وظایـف هـر تیـم طـی جلسـات متعـدد، 
مشـخص شـد وپس از صحبت با مسـئوالن 
رعـد، از جایـی به بعد همه این جلسـات در 
رعـد برگـزار شـد. خیلـی از بچه هـای رعـد 
هـم درجشـنواره توان تک حضور داشـتند و 
می شـود گفـت، قسـمت اجرایـی و زحمـت 
اصلـی آن، خصوصـا در بحـث اطالع رسـانی 

بـه توانیابـان، بـا خـود رعـد بود. 
 افـرادی کـه از الـکام اسـتارز شـرکت 
کردنـد، تجربیـات خـود را ازاجـرای چنیـن 
تجربیـات  دراختیارگذاشـتند.  نمایشـگاهی 
خانـم پناهـی هـم درایـن بخـش بـرای مـا 
خیلـی ارزنده بود و درتعییـن رویکردهایمان 
بـه  کردیـم.  اسـتفاده  ایشـان  تجربیـات  از 
جشـنواره  اول  تجربـه  عنـوان  بـه  نظرمـن 

برگزارشـد.  حرفـه ای  خیلـی  توان تـک 
 ما دو هدف اصلی داشـتیم؛ هدف اول 
فرهنگ سـازی بـود و هـدف دوم ایـن بـود 
کـه آزمایـش کنیم که بـرای ادامـه راه کدام 
مسـیر را بایـد ادامـه دهیم؟ حـاال می توانم 
بگویـم که تـا حدود زیـادی به هـر دو هدف 
در  فرهنگ سـازی،  بحـث  در  رسـیدیم. 
صفحـات اجتماعی مثل توییترو اینسـتاگرام 
اگرموضوعـی بـه حـوزه توانیابان و اسـتارت 
آپ هـا مربوط باشـد، حتمـا توان تـک درآن 

حضـور دارد.
 در بخـش اجرایی هم اسـتارت آپ هایی 
رعـد  خـود  توسـط  بودنـد  ازتوانیابـان  کـه 

تجربـه  هـم  آنهـا  البتـه  شـدند.  دعـوت 
هـم  اسـتارت آپ ها  سـایر  بـود.  اولشـان 
شـرکت  دادیـم  کـه  فراخوانـی  ازطریـق 
کردنـد و اعـالم آمادگـی کردنـد کـه مایلند 
درایـن رویـداد شـرکت کننـد. بـه نظرمـن 
علـت ایـن اسـتقبال هـم ایـن بـود کـه آنها 
ایـن ظرفیـت را می دیدنـد و می خواسـتند 
ازایـن افراد در شـرکت خود اسـتفاده کنند. 
رویکـرد اصلـی مـا درایـن رویـداد ایـن بـود 
کـه ازتوانیابـان تنهـا درقسـمت اپراتـوری و 
جوابگویـی تلفن اسـتفاده نشـود، چون این 
می شـود  کـه  دارنـد  تخصص هایـی  افـراد 
دربخش هـای دیگر از آن اسـتفاده کرد. مثال 
مـا در «سـایت مهربانـه» سـه سـال اسـت 
کـه بـا بابـک حیـدری، از بچه هـای رعـد، 
همـکاری می کنیم. او دراولین الکام اسـتارز 
خـودش آمـد و با مـا ارتباط گرفـت و اعالم 
آمادگـی بـرای کار کـرد. قبال بابـک حیدری 
درمسـابقه برنامه نویسـی در رعد اول شـده 
بـود. درالکام اسـتارز تیـم پازلـی وغرفه آنها 
کنارغرفـه مهربانـه بـود و از آن جـا بابـک با 
مـا آشـنا شـد و وارد تیم مهربانه شـد. االن 
هـم در حـوزه بازاریابی الکترونیک با سـایت 
مهربانـه کار می کنـد. اگـر مـن بخواهـم به 
عنـوان یـک تجربـه ازتاثیرحضـور توانیابـان 
دراسـتارت آپ ها بگویـم، می گویـم که بابک 
روز اول بـا بابک االن بسـیار متفاوت اسـت 
چـه از نظـر اعتمـاد بـه نفس و عـزت نفس 
وچـه ازنظرتجربـه کاری. ایـن اتفاقی اسـت 
کـه وقتـی بچه هـا در محیط هـای برزگ تـر 

می افتـد. می گیرنـد  قـرار  کاری 
 در واقـع مهم ترین قصد مـا در برگزاری 
درایـن  شـعارما  بـود.  همیـن  توان تـک 
جشـنواره «بـاورم کن، مـن می توانـم» بود 
که قسـمت اول آن برمی گـردد به جامعه که 
بایـد باور کند و قضاوت نکند و قسـمت دوم 

بـه خـود بچه ها برمی گـردد که خودشـان را 
بـاور کننـد کـه توانـا هسـتند و می تواننـد. 
اتفـاق جذابـی که بعـد از توان تـک درفضای 
اسـتارت آپ ها پیـش آمـد، ایـن بود کـه آنها 
توجه شـان بـه موضوعاتـی کـه مربـوط بـه 
توانیابان بود و می توانسـت بـه آنها خدماتی 
ارائه دهند، بسیاربیشـتر شـد. مثـال افرادی 
کـه در رویـداد توان تـک شـرکت کرده بودند 
در توییتـر پسـت گذاشـته بودند کـه فـالن 
شـخص در محـل رفـت و آمـد افـراد دارای 
معلولیت پارک کرده اسـت. یعنـی ناخودآگاه 
ذهن شـان بـه ایـن سـمت رفتـه کـه هـر 
کسـی در جامعـه چقـدر بایـد حواسـش بـه 
دوسـت و همـکار توانیابـش باشـد. به نظرم 
ایـن مهمتریـن تاثیراتـی بـود کـه توان تـک 

توانسـت روی مخاطبـان خـود بگذارد.

توان تـک  در   آپ  اسـتارت  تعـداد  چـه 
کردنـد؟ شـرکت 

بیش از بیسـت ودو اسـتارت آپ شرکت 
مـورد  در  مـا  کـه  چیـزی  ولـی  کردنـد. 
اسـتارت آپ ها دیدیـم ایـن بود کـه توان تک 
یـک شـروع بود هم بـرای توانیابان که حتما 
بـه  بهتـری  ایده هـای  آینـده  سـال های  در 
نظرشـان می رسـد، چـون پخته ترمی شـوند 
و با یک سـری افـراد ارتباط برقـرار می کنند 
و هـم بـرای اکوسیسـتم اسـتارت آپی مفید 
بـود، چون فضـای خودش را گسـترش داد.

آیـا این کـه درایـن جشـنواره چنـد نفر به 
اشـتغال دسـت یافتنـد، هـم بـه همین 

داشـت؟ اهمیت  انـدازه 
بـه نظرم ایـن آخریـن دسـتاورد وهدف 
توان تـک می توانـد باشـد. چـون اول بایـد 
نسـبتًا  االن  شـود.  انجـام  فرهنگ سـازی 

 شعارما دراین جشنواره" باورم کن، 
من می توانم" بود که قسمت اول آن 
برمی گردد به جامعه که باید باور کند 

و قضاوت نکند و قسمت دوم به خود 
بچه ها برمی گردد که خودشان را باور 

کنند که توانا هستند و می توانند 
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فضـای الزم بـرای ارتبـاط و گفت وگـو ایجاد 
شـده، فضایی که در مـورد توانیابان صحبت 
می شـود و ایـن افراد دیـده می شـوند. حتی 
فنـاوری  وزارت  از  و  دولتـی  بخش هـای  از 
اطالعـات هـم آمدنـد و از جشـنواره بازدیـد 
کردنـد. برایشـان خیلـی جالـب بـود و قـول 
دادنـد کـه بودجـه ای هـم بـرای ایـن حـوزه 
در نظـر بگیرنـد. بـه نظـر مـن این هـا اولین 
قدم هایـی بـود کـه توان تـک برای بـاز کردن 
فضـا برداشـت. از این جـا بـه بعـد و این کـه 
چقـدر از بچه ها بتوانند به اشـتغال برسـند، 

بـه خودشـان مربـوط می شـود. 
 اشـتغال توانیابـان جـزو اهـداف بـوده، 
ولـی می دانسـتیم کـه ایـن چیـزی نیسـت 
کـه در مرحلـه اول به آن دسـت پیـدا کنیم. 
البتـه صـد درصد جـزو اهداف آینده هسـت 
و در جلسـات مربـوط بـه برگزاری جشـنواره 
ایـن  بـه  بایـد  بعـد  درسـال های  توان تـک 
نبایـد  ولـی  شـود.  توجـه  بیشـتر  موضـوع 
فرامـوش کـرد کـه آمـوزش، قسـمت مهـم 
ماجـرا اسـت. از جمـع کسـانی کـه رزومه پر 
کردنـد و دوسـتانی کـه به هر نحو توانسـتند 
اسـتخدام شـوند، مشکل شـان ایـن بـود که 
هنوزآمـاده کار نبودنـد و البتـه ایـن منطقی 
اسـت، چون کسـی که تا به حـال دراجتماع 
خیلی حضورنداشـته، مانند کسـی اسـت که 
دانشـگاه را تازه تمـام کرده و رفتـار حرفه ای 

در کاررا بلـد نیسـت و بایـد یـاد بگیرد. 
بوجـود  می توانـد  دوحالـت  این جـا   
بیایـد. یا خود آن شـرکت شـخص را آموزش 
یـا  و  می کنـد  کار  آمـاده  را  او  و  می دهـد 
این کـه طبـق آن چـه در دفتراشـتغال رعـد 
وجـود دارد، بـه ایـن شـخص همیار شـغلی 
تعلـق می گیـرد کـه تـا مدتـی او را درمحیط 
کارهمراهـی کنـد تا آمـاده فضای کار شـود، 
چقـدر  کـه  برمی گـردد  توانیـاب  خـود  بـه 
دوسـت دارد بهـا بپردازد تـا بتواند در جامعه 
حضـور یابد. در محیـط کار، کارفرما مراعات 
کسـی را نمی کنـد چـون می خواهـد بـه هـر 
قیمتـی بـه اهـداف سـازمانی خـود برسـد. 
بنابرایـن در نیازسـنجی کـه انجـام شـد بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه درتوان تـک بعدی 
بایـد روی آمـوزش تاکیـد بیشـتری کنیـم و 

ایـن بخـش را پـر رنگ تـر از سـایر بخش هـا 
. ببینیم

 منظور شما از آموزش چیست؟
منظـور ایـن اسـت کـه ببینیـم افـرادی  
کـه االن بـرای کار رزومـه پـر کرده انـد چـه 
آمادگـی  چقـدر  و  دیده انـد  آموزش هایـی 
بـرای انجام یـک کار تخصصـی را دارند. یک 
سـری از بچه هـا شـاید کارهای هنـری را یاد 
گرفته انـد کـه بـه درد فضاهای اسـتارت آپی 
نمی خـورد، ولی این نشـان می دهـد که آنها 
اسـتعداد یادگیـری دارند. مثال اگر نویسـنده 
خوبـی هسـتند، می تواننـد کاپی رایترشـود. 
اینهـا مـواردی اسـت کـه دراین بچه هـا باید 

شود.  شناسـایی 
 اگر قرار اسـت ازاین ده درصد پتانسـیل 
نیروی انسـانی اسـتفاده کنیم، بایـد ببینیم 
ایـن افراد چـه کارهای دیگری هـم می توانند 
انجـام دهنـد. مثـال بابـک حیـدری رشـته 
تحصیلـی اش مدیریـت گردشـگری بـود ولی 
درایـن زمینـه اصـال کار نکرده بـود. خـودش 
برنامه نویسـی یـاد گرفت و بعـد عالقه مند به 
بازاریابی الکترونیک شـد، دوره  اش را گذراند 
و بـه آن مسـلط شـد. یعنی گاهـی یک تکان 
کوچـک باعـث می شـود شـخص به سـمتی 

کـه دوسـت دارد، حرکت کند. 
اول  توان تـک  از  مـا  آنچـه  بنابرایـن   
به دسـت آوردیـم جمـع آوری ایـن مـوارد بود 
وحـاال در حـال برنامه ریـزی بـرای دوره بعـد 

هسـتیم. 

 آموزش هایی که کارآموزان نیاز دارند ازچه 
طریقی باید صورت بگیرد؟

 در ایـن جشـنواره تـا حدودی مشـخص 
نیـاز  آموزش هایـی  چـه  بـه  مـا  کـه  شـد 
داریـم. مثـال االن می دانیـم که شـرکت های 
نیـروی  بـه  زیـادی  گرایـش  اسـتارت آپی 
تولیـد کننـده محتـوی دارنـد. رویکـرد مـا 
بیشـتر  نیسـت،  آکادمیـک  آمـوزش،  بـه 
کاربـردی و اجرایـی اسـت. حتـی می گوییـم 
آمـوزش درحدی باشـد کـه بچه ها بـه نقطه 
کارآموزی برسـند و درحین انجـام کارورزی، 

کار راهـم یـاد بگیرنـد. 
دوره  یـک  کـه  نیسـتیم  ایـن  دنبـال   
شـش ماهـه و یـا یـک سـاله برگـزار کنیـم. 
ایـن دوره هـا، دوره هایـی یـک یـا دوهفته ای 
یـا حداکثـر یک ماهه اسـت. بعـد ازطی این 
کارورزی  درجایـی  و  برونـد  بایـد  آنهـا  دوره 
کننـد تـا کار را در محـل واقعی یـاد بگیرند. 
مهـم ایـن اسـت کـه بچه هـا بـه ایـن نتیجه 
برسـند که در حـال حاضر دوره ای اسـت که 
یـک نفـر خـودش می توانـد همه چیـز را یاد 
بگیـرد و شـاید نیازی نباشـد کـه حتما همه 

بـه دانشـگاه بروند. 

پس یکـی از نقـاط ضعفی کـه در این دوره 
بـه آن رسـیدید ایـن بـود کـه توانیابانـی 
کـه رزومـه پـر کردنـد، آمـوزش الزم برای 

اشـتغال را ندیـده بودند؟
 بهتراسـت اسـم آن را ضعـف نگذاریـم. 
بـود  ایـن  جشـنواره  ایـن  برگـزاری  علـت 
کـه نیازسـنجی کنیـم و ایـن نیـاز بعـد از 
برگـزاری ایـن جشـنواره دیده شـد. قبًال فکر 
می کردیـم آموزش هایـی کـه بچه هـا تـا بـه 
حـال دیده انـد بـرای اشـتغال کافـی اسـت 
ولـی االن متوجه شـدیم کـه این طـور نبوده 
و نیـاز اسـت کـه دقیق تـر و تخصصی تـر بـه 

موضـوع آمـوزش نـگاه کنیـم.
و  کننـد  همـت  خودشـان  اسـت  الزم   
انـرژی بگذارند وتنها به این دلخوش نباشـند 
کـه کالس هایـی را بی هـدف گذرانده اند. باید 
کاریاد گرفتن و شـاغل شـدن برایشان ارزش 

داشـته باشد.
خـورد،  رقـم  کـه  اتفاقـی  مطمئنـم   
شـروع خوبی بـود برای رسـیدن بـه نتایجی 
بزرگ تـر. امیدواریـم سـال آینـده که بـه این 
جشـنواره نـگاه می کنیـم، چنـان خروجـی 
خوبـی داشته باشـد کـه توانیابانی کـه دراین 
برنامـه شـرکت کرده اند، خودشـان به دنبال 
برگـزاری آن باشـند و هیجـان واشـتیاق آنها 

مـا را بـه ادامـه کار تشـویق کند.

 حقیقت این است که مهارت فتوشاپ 
و مهارت های کامپیوتری، یک سری 
مهارت های عمومی است و با این 

مهارت ها هیچ کس نمی تواند شاغل 
شود. باید یک سری مهارت های 

تخصصی را در دوره های کوتاه مدت 
آموزش دهیم .
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 چگونه با جشنواره توان تک آشنا شدید؟
جشـنواره  شـدن  مطـرح  از  قبـل 
توان تـک، مـا بـا موسسـه رعـد ارتباطـات 
مختلـف  پروژه هـای  در  گسـترده ای 
یکـی  توان تـک  مـورد  در  داشـته ایم. 
نسـیم  خانـم  به نـام  مـا  ازهمـکاران 
رسـولیان، کـه عضوگـروه جوانـان همیـار 
رعـد هـم هسـتند، ایـده شـرکت در ایـن 
بسـیار  ایـده  کـرد.  مطـرح  را  جشـنواره 
جهـت  در  کامـال  چـون  و  بـود  جذابـی 
مـورد  بـود،  کاال  دیجـی  سیاسـت های 
اسـتقبال قـرار گرفـت و همـکاری بـا ایـن 

گرفـت. شـکل  سـرعت  بـه  جشـنواره 

 دیجی کاال چه نقشی در رویداد  توان تک ایفا 
کرد؟

سـازمانی  ارزش  یـک  بـه  کاال  دیجـی 
کـردن  برطـرف  آن  و  اسـت  پایبنـد  مهـم 
و  اسـتخدام ها  درمـورد  تبعیـض  هرگونـه 
افـرادی که در سـازمان مشـغول بـه کارند. 
چـون عقیـده داریـم کـه تبعیـض تخریـب 
کننده اسـت و اگـر کارکنـان یـک سـازمان 
هـم  سـازمان  آن  خـود  شـوند،  تخریـب 
می توانـد  تبعیـض  ایـن  می شـود.  تخریـب 
در زمینه هـای مختلفـی چـون؛ جنسـیت، 

خـود  دیگـری  وهرشـکل  مذهـب  نـژاد، 
را  تالشـمان  تمـام  مـا  و  دهـد  نشـان  را 
می کنیـم کـه در دیجـی کاال هیـچ تبعیضی 
وجـود نداشته باشـد. بخشـی از تبعیض هـا 
در جامعـه وجـود دارد و مـا هم بـه عنوان 
سـازمان و افـرادی کـه در جامعـه هسـتیم 
ازآن گریـزی نداریـم ولـی سـعی می کنیم تا 
جایـی کـه می توانیـم ایـن تبعیض هـا را به 

برسـانیم.  حداقـل 

درجامعه  همیشه  که  تبعیض ها  این  از  یکی 
دارای  افراد  مورد  در  دارد،  و  داشته  وجود 
معلولیت است. در این مورد دیجی کاال چه 

نگاه و رویکردی دارد؟ 
در  کـه  تبعیض هـا  ایـن  از  یکـی  بلـه. 
جامعـه وجـود دارد، درمـورد افـراد دارای 

اسـت. معلولیـت 
ولـی عقیـده دیجـی کاال برایـن اسـت 
کـه نبایـد امتیاز ویـژه ای برای افـراد دارای 
معلولیـت در نظـر بگیریـم، بلکـه همین که 
شـرایط الزم را بـرای حضـور و کاراین افراد 
ایجـاد کنیـم، درجهـت رفـع تبعیـض قدم 
شـرایط  ایجـاد  مـا  نظـر  بـه  برداشـته ایم. 
مناسـب بـرای حضـور ایـن افـراد در محل 
کار بهتریـن اقـدام اسـت و نبایـد به چشـم 
ترحـم بـه ایـن افراد نـگاه شـود. بسـیاری 
ازایـن افـراد توانمندی هـای زیـادی دارند، 
و حضورشـان در سـازمان بسـیار ارزشـمند 
اسـت. بایـد بـا ایـن نـوع نـگاه بـه افـراد 
دارای معلولیـت نگریسـت کـه نـگاه دیجی 

کاال هـم بـه همیـن صورت اسـت. 
تبعیـض  نـام  بـه  اصطالحـی  البتـه 
مثبـت نیـز وجـود دارد کـه می گویـد: اگـر 
یـک  در  ودانـش  مهـارت  نظـر  از  فـرد  دو 
شـما  بودنـد،  برابـری  درشـرایط  شـغل 

دیجـی کاال امسـال یازدهمیـن سـال تولـدش را 
جشـن گرفت. درسـال ۸۵ برادران محمدی با سرمایه ای 
نزدیـک به صفـر، ایـن فروشـگاه اینترنتـی را راه اندازی 
فروشـگاه  بزرگ تریـن  شـرکت  ایـن  امـروز  و  کردنـد 
اینترنیتـی در خاورمیانـه وبزرگ ترین صنعـت الکترونیک 
در کشـور اسـت وبـه نوعی پدرمعنـوی اسـتارت آپ های 
کشـور محسـوب می شـود. دیجـی کاال، در جشـنواره 
توان تـک جایزه مسـئولیت اجتماعی را از این جشـنواره 

کرد.  دریافـت 
ــر  ــوی، مدی ــن موس ــا امیرحس ــو ب ــن گفت وگ ای
روابــط عمومــی شــرکت دیجــی کاال اســت کــه در ذیــل 

مشــروح آن را خواهیــد خوانــد.

برطرف کردن هرگونه تبعیض، 
یک ارزش سازمانی در دیجی کاال است 

در گفت وگو با مدیر روابط عمومی دیجی کاال، عنوان شد

عقیده داریم که تبعیض تخریب کننده 
افراد است و اگر افراد یک سازمان 

تخریب شوند، خود آن سازمان 
تخریب می شود. ما تمام تالشمان 
را می کنیم که در دیجی کاال تبعیض 
جنسیتی، تبعیض نژادی، تبعیض 

مذهبی وهرشکل دیگری از تبعیض 
وجود نداشته باشد
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در  کـه  بدهیـد  کسـی  بـه  را  شـغل  بایـد 
قـرار  تبعیـض  مـورد  تاریخـی اش  پیشـینه 
گرفته اسـت. ایـن جنبشـی بود کـه دردهه 
شـصت در آمریـکا، پـس از این کـه سـیاه 
پوسـتان حقـوق اولیـه خـود را بـه دسـت 
آوردنـد، بـه راه افتـاد. بعـد سراسـر دهـه 
هشـتاد و دهـه نـود سیاسـت بـر اسـاس 
ایـن معنـا کـه  بـه  بـود.  مثبـت  تبعیـض 
شـرکت های  و  سـازمان ها  دانشـگاه ها، 
ایـن  تاثیـر  تحـت  دولتـی  و  خصوصـی 
اگرسیاه پوسـتی  کـه  قرارگرفتنـد  جنبـش 
بـا سـفید پوسـتی در شـرایط برابـر بودند، 
چـون آن فرد سـیاه در سـال های گذشـته 
مـورد تبعیـض قرارگرفتـه، کاربایـد بـه او 

شـود. داده 
در  کاال  دیجـی  ازتوجهـات  یکـی   
مـورد برابـری دسـتمزد اسـت. متاسـفانه 
در کشـور مـا و در بسـیاری از کشـوهای 
دنیـا، میانگیـن دسـتمزد خانم هـا نسـبت 
بـه آقایـان در شـرایط برابـر، خیلـی کمتـر 
اسـت. امـا در فضـای تکنولـوژی ایـن قدر 
اتفاقات سـریع اسـت و این قـدر مهارت ها 
فضایـی  عمـال  کـه  باشـند  روز  بـه  بایـد 
نمی ایـد.  بوجـود  حرف هـا  ایـن  بـرای 
یعنـی چـون ایـن توانایی هـا کمیاب اسـت 
وهمیـن کـه کسـی پیـدا شـود کـه مثـال 
بازاریابـی اینترنتـی۱ را خـوب بدانـد و یـا 
کار داده کاوی۲ را بـه خوبـی انجـام دهـد، 
چنیـن فـردی وجـودش بـرای هر شـرکت 
را  فـرد  ایـن  و  اسـت  غنیمـت  اینترنتـی 
روی هـوا می زننـد. حـاال می خواهـد ایـن 
فـرد زن باشـد یـا مـرد، توانیـاب باشـد یا 
تندرسـت، سـیاه پوسـت باشـد یـا سـفید 
پوسـت، مذهبـش متفـاوت بـا بقیه باشـد 

ویـا نباشـد و غیـره. 
 در دیجـی کاال هـم چـون شـغل های 
مـا شـغل های تخصصـی اسـت، وضـع بـه 
همیـن گونـه اسـت. درسـت اسـت که در 
کشـور نیـروی کار زیـاد داریم ولـی نیرویی 
الزم  مهارت هـای  و  باشـد  متخصـص  کـه 
را داشـته باشـد خیلـی کـم اسـت. شـاید 
بـرای  گاهـی  کـه  باشـد  سـخت  بـاورش 
موقعیـت شـغلی ماه ها دنبال یک شـخص 
وقت هـا  خیلـی  و  می گردیـم  مناسـب 
چنیـن فـردی پیدا نمی شـود. بـرای مثال 
چنـد نفـر از متخصصیـن بخـش فنـی مـا 
از هنـد و اتریـش هسـتند. در اینجـا دیگر 
مهـم نیسـت کـه ایـن فـرد زن باشـد یـا 

مـرد، توانیـاب باشـد یـا تندرسـت. 
دراینجـا بحـث تبعیض مثبـت در کجا 

می گیرد؟ قـرار 
مـا تبعیـض مثبـت را در دیجـی کاال 
اعمـال کرده ایـم. همیـن االن بـرای یـک 
توانیـاب  اگرفـردی  شـغلی،  موقعیـت 

از  کـه  باشـد  دیگـری  فـرد  بـا  دررقابـت 
لحـاظ مهارتـی یکسـان باشـند، قطعا فرد 

کنیـم. مـی  انتخـاب  را  توانیـاب 
کاری  مختلـف  درموقعیت هـای   
افـراد توانیـاب بـا مـا همـکاری می کننـد. 
درکارگاهـی کـه درتوان تک برگـزار کردیم، 
تـالش کردیـم دریچه ای بـاز کنیم تـا افراد 
توانیـاب بـا مهارت هـای مورد نیـاز صنعت 
اینترنـت، کسـب وکاراینترنتـی و فنـاوری 

اطالعـات و ارتباطـات آشـنا شـوند. 

آیا ساختمان شرکت دیجی کاال مناسب سازی 
شده است؟

بلـه. ما رمـپ، باالبـر و آسانسـورهای 
همـه  می کنیـم  فکـر  و  داریـم  مناسـب 
فضـای  کـه  دارنـد  وظیفـه  شـرکت ها 
در  افـراد  همـه  حضـور  بـرای  را  مناسـب 
شرکتشـان ایجـاد کننـد تـا افـراد جامعـه 
شـغلی  موقعیت هـای  بـرای  بتواننـد 
برابـر  شـغلی  فرصت هـای  و  کننـد  اقـدام 
داشته باشـند. ولـی این کـه مـا چند شـغل 
را انتخـاب کنیم و بگوییم فقط از توانیابان 
اسـتفاده می کنیـم، ایـن نه به نفـع جامعه 
اسـت و نـه بـه نفـع خـود توانیابـان. ما با 

نـگاه صدقـه ای وترحم آمیز موافق نیسـتیم 
و بـه این سـمت هـم نمی رویم. چـون این 
خـودش بـه نوعی جداسـازی افـراد دارای 
معلولیـت از افـراد بـدون معلولیـت اسـت 

کـه از ایـن نـوع سیاسـت پرهیـز داریـم.

در جشنواره  توان تک، دیجی کاال چه نقشی 
ایفا کرد؟

ویـک  کارگاه  دو  جشـنواره  درایـن   
اسپانسـر  وهمچنیـن  داشـتیم  سـخنرانی 
منابـع  بخـش  در  بودیـم.  هـم  برنامـه 
بـرای  مسیرشـغلی  کارگاه  یـک  انسـانی، 
توانیابـان برگزارکـرده وتـالش کردیـم ایـن 
حـوزه تکنولـوِژی را بـه توانیابـان معرفـی 
کنیـم. آنهـا را با روش در خواسـت شـغلی 
آشـنا کردیـم و شـغل ها ومهارت هایـی کـه 
شـرکت دیجـی کاال بـه آن نیـاز دارد را بـه 
آنها معرفی کردیـم. االن دوره مدرک گرایی 
گذشـته و افـراد بایـد مهارت هـای خاصـی 
را داشته باشـند. هرکسـی ایـن توانایی هـا 
را داشته باشـد دیجـی کاال از او اسـتقبال 

می کنـد.

استقبال بچه ها از کارگاه چگونه بود؟
فکرمی کنـم  شـد.  خوبـی  اسـتقبال 
خـود افـرادی که معلولیت دارنـد هم ازاین 
تـا  می کننـد  اسـتقبال  بیشـتر  نـگاه  نـوع 
ازنـگاه ترحم آمیـز. مـا به عنوان بخشـی از 
جامعـه موظفیـم کـه تبعیض هـا را برطرف 
شـرکت ها  کـه  کاری  حداقـل  و  کنیـم 
کـه  اسـت  ایـن  دهنـد،  می توانندانجـام 
مناسب سـازی فضـای کاری و فضـای رفت 
و آمـد را بـرای توانیابـان فراهـم کنند. در 
بیـن توانیابـان افـراد خیلی توانایـی وجود 
دارنـد کـه خودشـان کارآفریننـد. مـن می 
دانـم که یکی، دواسـتارت آپ خیلی موفق 
توسـط توانیابان راه اندازی شده اسـت. در 
ایـن حـوزه مـا بـه ایـن افـراد، هـم کمک 
فکـری و هـم کمـک لجسـتیکی می کنیـم 
تـا بتوانیم نقش پدرمعنوی اسـتارت آپ را 
برای آنان داشـته باشـیم. درجهت توسـعه 
کسـب و کارشـان وکارآفرینـی هـر کمکـی 
از دسـت مـا برآیـد، در خدمتشـان بـوده 

و هسـتیم.

توانیابانـی که عالقه بـه کاردردیجی کاال را 
داشـته باشـند از چـه طریقی مـی توانند 

اقـدام کنند؟
بـه  مراجعـه  بـا  می تواننـد  آنهـا 
سـایت دیجـی کاال از فرصت هـای شـغلی 
و  کننـد  پیـدا  اطـالع  شـرکت  موردنیـاز 
پس از فرسـتادن درخواسـت کار و رزومه، 
مـورد  الزم  ومهـارت  شـرایط  چنانچـه 

عقیده دیجی کاال براین است که 
نباید امتیاز ویژه ای برای افراد دارای 
معلولیت در نظر بگیریم، بلکه همین 

که شرایط الزم را برای حضور و 
کاراین افراد ایجاد کنیم، درجهت رفع 

تبعیض قدم برداشته ایم 

1. digital marketing
2. Data Mining
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ازطریـق  باشـند،  داشـته  را  شـرکت  نیـاز 
کارشـناس مربوطـه بـا آنهـا تمـاس گرفته 
می شـود و بـرای مصاحبـه اولیـه دعـوت 
می شـوند. چنانچـه نظرکارشـناس منابـع 
مدیربخـش  بـه  باشـد،  مثبـت  انسـانی 
معرفـی و پـس ازتاییـد نهایـی، اسـتخدام 

 . ند می شـو

با توجه به رویکرد اشتغال حمایت شده که 
در موسسه رعد جریان دارد، امکان ایجاد 
با  توانیابان  شغلی۳  همیاران  میان  ارتباط 

شرکت دیجی کاال وجود دارد؟
همیـاران  کـه  اسـت  ایـن  پیشـنهادم 
شـغلی بـه صفحـه نیازمندی هـای دیجـی 
فرصت هـای  درصفحـه  سـربزنند.  کاال 
شـغلی کامـال مشـخص اسـت کـه مـا بـه 
طرفـی  از  داریـم.  نیـاز  مهارت هایـی  چـه 
ایـن افـراد اطالعـات مربـوط بـه توانیابان 
را دارنـد و می داننـد هـر کـدام از آنهـا چه 
مهارت هـا و چـه عالیقی دارنـد. به محض 
اینکـه دیدنـد کـه مهارت هـای مـورد نیـاز 
بـا توانمنـدی کارآمـوزان ویـا عالقـه آنهـا 
همخوانـی دارد، رزومـه اش را بـرای دیجی 
کاال بفرسـتند واعـالم کننـد کـه ایـن فرد 
از نظرمـا بـرای این شـغل مناسـب اسـت. 
حتـی مرکز رعـد می توانـد دوره های مورد 
را  توانیابـان  مهـارت  افزایـش  بـرای  نیـاز 
برگـزار کنـد وپـس از برگزاری ایـن دوره ها 

آنهـا را بـه دیجـی کاال معرفـی کنـد.

شرکت دیجی کاال به عنوان شرکت برگزیده 
مسئولیت  جایزه   ، توان تک  جشنواره  در 
اجتماعی را دریافت کرد. شما چه انتظاری 
از توان تک داشتید وتا چه حد این انتظارات 

برآورده شد؟
ما بیشـتر احسـاس وظیفـه می کنیم و 
معتقدیـم کـه مسـئولیت اجتماعـی دیجی 
کاالسـت کـه این فرهنـگ را تقویـت کند. 
جامعـه  رشـد  بـه  فرهنـگ  ایـن  سـاختن 
بـه  هـم  جامعـه  رشـد  و  می کنـد  کمـک 

رشـد مـا کمـک می کنـد.

جایزه  شما  که  شد  باعث  عواملی  چه 
مسئولیت اجتماعی را دریافت کنید؟

کـه  کسـانی  از  بایـد  را  سـوال  ایـن 
جایـزه را دادنـد بپرسـید. ولی بایـد بگویم 
گذشـته،  سـال  درچنـد  کاال  دیجـی  کـه 
پروژه هـای مختلفـی را در حوزه مسـئولیت 
از  داده اسـت.  انجـام  خـود  اجتماعـی 
سـاخت کتابخانـه در مناطـق روسـتایی تا 
توزیـع ماسـک در روزهـای آلودگـی هوا در 
بـه  کانکـس  تحویـل  و  تهیـه  خوزسـتان، 
زلزلـه زدگان کرمانشـاه، پـروژه درختـکاری 
در  درخـت  هزارنهـال  ازعیـد  قبـل  کـه 
فعالیت هایـی  و  کاشـتیم  تهـران  کمربنـد 

ازایـن قبیـل کـه حدود سـی، چهـل مورد 
می شـود. اینهـا نقـش کوچکـی اسـت کـه 
رفـع  و  اجتماعـی  مسـئولیت  حـوزه  در 
مشـکالت جامعـه توسـط دیجـی کاال ایفـا 

شده اسـت.

آیا شـما تجربـه  توان تـک را تجربه موفقی 
نید؟ می دا

خیلـی  نظـرم  بـه  دوره  اولیـن  بـرای 
اسـتارت  کـه  خصـوص  بـه  بـود.  موفـق 
داشـتند  حضـور  درآن  مختلفـی  آپ هـای 
و هـم از طـرف توانیابـان و هـم از طـرف 
گرفـت. اسـتقبال قـرار  سـازمان ها مـورد 
داشـت.  هـم  نقص هایـی  مسـلما  امـا 
مشـکالتی  قطعـا  شـروع  در  کاری  هـر 
خواهـد داشـت ولـی مهـم ایـن اسـت که 
تدریـج  بـه  نقایصـش  و  کنـد  پیـدا  ادامـه 

شـود.  برطـرف 

نقاط ضعف وقوت جشنواره از نظر شما چه 
بود؟

 بـه عنـوان کسـی کـه از بیـرون نـگاه 
می کردم و مسـتقیما درگیرایـن رویداد نبودم 
می توانـم بگویـم نقطـه ضعـف توان تـک بـه 
و  بـود  آن  بی برنامگـی  کار،  سـرعت  دلیـل 
یعنـی  نداشـت.  مشـخصی  هـدف  این کـه 
معلـوم نبود کـه خروجی کاردقیقا چیسـت؟
اتفاقـی  چیـزی  چـه  اگـر  یعنـی 
می افتـاد، توان تـک بـه اهدافـش رسـیده  
بـود؟ اگـر صـد تـا ازتوانیابـان به اشـتغال 
می رسـیدند، بـه هدفـش رسـیده بـود ویا 
اگردونفـر هـم اسـتخدام می شـوند، بازبـه 
هدفش رسـیده اسـت؟ آیا اصال اسـتخدام 
توانیابـان مـالک اسـت، یـا هدف آشـنایی 
دوره هـای  حتـی  ویـا  مهارت هـا  بـا  آنهـا 
آموزشـی کـه برگـزار شـد؟ وقتـی هـدف 

اصـوال  نباشـد،  مشـخص  خیلـی  قبـل  از 
قضـاوت  رویـداد  یـک  دربـاره  نمی تـوان 
کـرد. بایـد اول اهدافـش مشـخص باشـد 
و بعـد بسـته بـه میـزان محقق شـدن این 
اهـداف، بفهمیـم کـه تا چـه انـدازه موفق 

نبوده اسـت. یـا  بـوده 
نقطـه  مهم تریـن  ایـن  مـن  نظـر  بـه 
ضعـف آن بـود ولـی همینکـه به هـر حال 
اسـتارت ایـن کار خـورد، بسـیار مهم بود. 
چـون در جامعـه مـا متاسـفانه بـه افـراد 
دارای معلولیـت خیلـی اجحـاف می شـود. 
چیـزی حـدود ده میلیـون نفـر افـرادی را 
داریـم کـه دارای انـواع معلولیت هسـتند، 
ولـی ایـن افـراد در جامعه دیده نمی شـوند 
چـون فرصتـی بـه آنهـا داده نشده اسـت. 
شـرایط  هـم  و  فیزیکـی  شـرایط  هـم 
فرهنگـی برای حضـور توانیابـان در جامعه 
میسرنیسـت. نگاه ترحم آمیزمـردم، نبودن 
اجتماعـات  نبـود  کافـی،  موقعیت هـای 
مختلـف، عدم مناسب سـازی های شـهری 
و عوامـل دیگرمانـع حضـور آنهـا در جامعه 

است.  شـده 
ایـن افراد بایـد حس تعلق بـه اجتماع 
داشته باشـند و اگـر توان تـک همیـن یـک 
انجـام  بزرگـی  کار  کرده باشـد  هـم  را  کار 
احسـاس  بچه هـا  این کـه  داده اسـت. 
گردهمایـی  یـک  و  گـروه  یـک  در  کننـد 
کـه بـرای آنهـا برگـزار شـده دورهـم جمع 
بـه  هـم  بـا  را  خـود  تجـارب  می شـوند، 
کمـک  هـم  بـه  و  می گذارنـد  اشـتراک 
شـدن  جمـع  همیـن  می کننـد.  فکـری 
کار ارزشـمندی اسـت و اگـر خروجی هـای 
ارزشـمندتر  کـه  داشته باشـد  هـم  خوبـی 

خواهـد بـود.

 اگر قرار باشد جشنواره  توان تک درآینده 
بهتر  در  توصیه ای  چه  شود،  برگزار  هم  باز 

شدن آن دارید؟
ابتـدا  از  کـه  اسـت  ایـن  توصیـه ام 
هـدف مشـخص شـود و ایـن هـدف، قابل 
اندازه گیـری باشـد نه یک هـدف توصیفی. 
مثـال اگر هدف خوشـحال کـردن توانیابان 
اندازه گیـری  بـرای  ابـزاری  خـوب  باشـد، 
نداریـم. ولـی مثـال اگـر هـدف ایـن باشـد 
کـه بیسـت نفـر از توانیابـان شـرکت کننده 
سـرکار برونـد و حـاال ده نفـر بـه اشـتغال 
پنجـاه  کـه  بگوییـم  می توانیـم  رسـیدند، 
درصـد موفـق شـدیم. یـا مثـال قرار اسـت 
دوازده دوره آموزشـی برگـزار شـود و چهل 
درصـد ایـن افـراد مهـارت خاصـی را بـه 
دسـت بیاورنـد. اینها اهـداف قابـل اندازه 
گیری اسـت. بـه نظرمن باید اهـداف قابل 
اندازه گیـری تعییـن شـود، یـک نقشـه راه 
طراحی شـود و درراسـتای آن اهداف قدم 

شود. برداشـته 

پیشنهادم این است که همیاران 
شغلی به صفحه نیازمندی های دیجی 
کاال سربزنند. درصفحه فرصت های 
شغلی کامال مشخص است که ما به 

چه مهارت هایی نیاز داریم 

3. job coach
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در جشنواره توان تک  با کـارگـاه ها

جشـنواره توان تـک همزمـان بـا هفته معلـوالن و با هـدف فرهنگ سـازی در جهت اشـتغال توانیابـان وایجـاد زمینه های 
ارتبـاط موثـر بیـن اسـتارت آپ هـا و کارفرماهـا با افـراد دارای معلولیـت جویای شـغل، در تاریخ ۲۱ تـا ۲۴ آذرماه سـال ۹۶ در 

مجتمع آموزشـی نیکـوکاری رعد برگـزار گردید. 
در طـول ایـن رویـداد، بـا هـدف افزایـش مهارت هـای توانیابان و آشـنا کردن آنـان بـا الزامات اشـتغال در حـوزه فناوری 
اطالعـات، کارگاه های آموزشـی متعـددی برگزار شـد. از جمله این کارگاه هـا، کارگاه های برنامه نویسـی، مهارت هـای راه اندازی 
کسـب وکار، تولیـد محتـوا، بازاریابی دیجیتالی و مذاکرات اسـتخدام بود. مدرسـین ایـن کارگاه ها افراد سرشـناس و مطرح در 
حـوزه بازاریابـی دیجیتـال بودنـد که در ایـن گزارش با نظـرات چند تن ازآن ها آشـنا شـده و اهـداف و ارزیابی شـان از برگزاری 

ایـن کارگاه ها را جویا شـدیم.

آموزشـی  کارگاه  برگـزاری  مسـئول  فرخـزاده،  هسـتی 
بـازار،  کافـه   شـرکت  از  اپلیکیشـن  و  وب  دسترسـی پذیری 
طراحـان  آگاهـی  راافزایـش  کارگاه  ایـن  برگـزاری  از  هـدف 
وب و اپلیکیشـن بـه مسـاله ی دسترسـی پذیری بیـان کرد و 
افـزود کافه بـازار تـا حـدود زیـادی در رسـیدن به ایـن هدف 
اسـتقبال  او  کرده اسـت.  عمـل  موفـق  جشـنواره  ایـن  در 
شـرکت کنندگان را خـوب دانسـت ولـی انتظـار بیشـتری از 

مشـارکت توانیابـان داشـت. فرخزادی اطالع رسـانی در مورد 
رویـداد توان تـک را ضعیـف بیـان نمـود وگفت: بـه نظر من 
بهتراسـت چندیـن مـاه زودتـراز برگـزاری چنیـن رویـدادی، 
تیم پشـتیبانی و برنامه ریزی آن به طور دقیق  مشـخص شـود 
و اطالع رسـانی مناسـبی صـورت گیرد تا با آمادگی بیشـتری 

بتـوان  آن را اجـرا کـرد. 

کارگاه: دسترس پذیرى وب سایت و اپلیکیشن
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و  جـذب  سرپرسـت  الریجانـی،  توسـلی  محمـد 
ارزش هـای  از  یکـی  دیجـی کاال،  شـرکت  در  اسـتخدام 
اشـتراک گذاری  بـه  و  دادن  آمـوزش  را  خـود  زندگـی 
روش  بهتریـن  او  می دانـد.  خـود  دانـش  و  تجربیـات 
بـرای آموختـن و یافتـن نقـاط قابـل بهبـود خـود را از 
طریـق آمـوزش دادن بـه دیگـران می داند. او مـی گوید: 
«یـادم هسـت روزی کـه دوسـتان بـه مـن پیشـنهاد 
برگـزاری کارگاه در جشـنواره توان تـک را دادنـد، بـدون 
کوچک تریـن تردیـدی بـه یـاد این هـدف خـودم افتادم 

و قبـول کـردم».
توسـلی معتقد اسـت تمامی آدم ها با محدودیت های 
مختلـف می تواننـد بـه اهدافشـان برسـند. مهـم ایـن 
هسـت کـه درسـت هدف گـذاری کننـد و برای رسـیدن 
بـه هـدف، برنامه ریـزی دقیقـی داشته باشـند. درایـن 
کارگاه  او سـعی کـرده روش هدف گـذاری صحیـح را بـه 
دوسـتان دارای معلولیـت آمـوزش دهـد تـا بتواننـد بـه 
یکـی ازاهـداف اصلی شـان که اشـتغال اسـت، برسـند. 
توسـلی اسـتقبال شـرکت کنندگان ازکارگاه را بسیار 
عالـی دانسـت و گفـت: « بـه نظـرم ایـن کارگاه یکی از 
بهتریـن کارگاه هایـی اسـت که  تاکنـون برگزار کـردم واز 
بیشـترین مشـارکت برخـوردار بود. مشـارکت دوسـتان 

در ایـن کارگاه نشـان دهنده ایـن بـود کـه افـراد دارای 
معلولیـت تـا چه انـدازه به ایـن موضوعـات عالقه مندند 
و مطمئـن هسـتم برگـزاری کارگاه هـای ایـن چنینـی 
می توانـد بسـیار اثربخـش و مفیـد باشـد». او افـزود:» 
دربیـن  ریاضـی،  المپیـاد  برنـدگان  از  یکـی  حضـور 
شـرکت کنندگان درایـن کارگاه، هـم انرژی بخـش و هـم 

باعـث افتخـار بود». 
محمـد توسـلی در توضیـح نقـاط قـوت و ضعـف 
جشـنواره  قـوت  نقطـه  مهم تریـن  گفـت:  جشـنواره، 
دیده شـدن  درجهـت  فرهنگ سـازی  توان تـک، 
توانایی هـای افـرادی کـه معلولیـت دارنـد بـود. او در 
ادامـه افـزود: مـن اصـوًال بـا بـه کار بـردن واژه ضعـف 
مخالـف هسـتم و معتقـد نیسـتم ایـن جشـنواره نقـاط 
ضعفـی داشـت امـا از جهـت تجهیـزات سـخت افـزاری 

کمـی محدودیـت داشـت و قدیمـی بـود.
بـه گفتـه توسـلی بـرای بهتر انجـام شـدن توان تک 
درسـال های آینـده بهتراسـت از صفـر تا صد آن توسـط 
خـود توانیابـان اجـرا شـود و ایـن جشـنواره فقـط در 

تهـران متمرکز نباشـد.

کارگاه: موفقیت یعنى تالش بدون توقف
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تجربـه  بهبـود  کارشـناس  عباسـی  داود 
مشـتری از تیـم پازلـی، هـدف خـود از برگـزاری 
گونـه  ایـن  را  توان تـک  درجشـنواره  کارگاه  ایـن 
بیـان کـرد: «تیـم پازلـی کار سـاخت اپلیکیشـن 
را خیلـی راحـت کـرده و افـراد توانیـاب می توانند 
از ایـن سـرویس بـه راحتـی اسـتفاده کننـد. بـا 
توجـه بـه ایـن موضـوع تصمیـم گرفتیم سـاخت 
اپلیکیشـن را در یـک کارگاه و بـه صـورت خالصه 
آمـوزش دهیـم تـا دوسـتان توانیـاب بتواننـد بـا 
اسـتفاده از سـرویس پازلـی کسـب و کار خـود را 
راه انـدازی کننـد و یـا بـا سـاخت اپلیکیشـن بـه 
داشته باشـند».  درآمدزایـی  سفارشـی  صـورت 
ایشـان اظهار داشـت:» تیـم پازلی قبـل از رویداد 
توان تـک چندیـن دوره اموزشـی در ایـن حوزه در 
موسسـه رعـد بـرای توانیابـان برگـزار کـرده بـود 
کـه بـا کارگاهـی کـه در رویـداد توان تـک برگـزار 
شـد، بـه نوعـی کار تکمیـل شـد و خروجی هـای 
خوبی داشـت و اپلیکیشـن های مناسـبی توسـط 

دوسـتان سـاخته شـد».
شـرکت کنندگان  اسـتقبال  میـزان  عباسـی 
درایـن کارگاه را بسـیار خـوب دانسـت و گفـت: 
«ایـن کارگاه حدود ۱۵۰ شـرکت کننده  داشـت که 
فعالیـت مناسـب و قابـل قبولـی داشـتند و هـم 
درحیـن کارگاه و هم بعد از آن، جلسـات پرسـش 

شـرکت کنندگان  بـرای  اشـکال  رفـع  و پاسـخ و 
شـد». برگزار 

ایـن کارشـناس IT، نقطـه قـوت ایـن رویداد 
را رسـیدن به هـدف اصلی آن، یعنی ایجاد بسـتر 
مناسـب برای ارتبـاط بین توانیابان، شـرکت ها و 
اسـتارتاپ ها دانسـت. او هم چنیـن اطالع رسـانی 
مناسـب کـه منجـر بـه اسـتقبال و حضورفعـال 
شـرکت های بـزرگ در ایـن رویـداد شـده بـود را 
از دیگـر نقـاط قـوت آن ذکـر کـرد و گفت:»یکـی 
از نقـاط ضعـف ایـن رویـداد، بخش مسـابقه ای و 
حضـور اسـتارتاپ های غیرمرتبط بود که شـاید در 
ایـن زمینـه درسـت مدیریت نشـد و یا شـاید هم 
بـه خاطر حضـور کمتـر اسـتارتاپ های مرتبط در 

بود». رویـداد 
او در مـورد بهتـر برگـزار شـدن توان تـک در 
آینـده گفـت:» قطعـا ایـن رویـداد هم مثل سـایر 
رویدادهایـی کـه برگـزار می شـود، جای پیشـرفت 
دارد و قطعـا بـا برنامه ریـزی دقیق تـر و مدیریـت 
مناسـب می توانـد بـه رویـدادی پرطرفـدار تبدیل 
شـود. این رویداد پتانسـیل جذب سـرمایه گذاران 
و شـرکت های فعـال در حوزه توانیابـان را دارد که 
حضورانـدک آنهـا در توان تـک ۹۶ کامال به چشـم 

می خـورد.»

کیـان شـلیله مدیـر تیـم رشـد شـرکت نـوآوا 
در  دوسـتان  از  یکـی  پیشـنهاد  بـه   » می گویـد: 
تیـم برگـزاری توان تـک، کارگاه شـیوه ارائـه بـرای 
تیم هـا  ارائـه   بهبـود  هـدف  بـا  را  سـرمایه گذاران 
در اختتامیـه رویـداد برگـزار کردیـم و بـر اسـاس 
صحبت هایـی کـه بـا تیم هـا داشـتیم و تغییراتـی 
کـه در فایل هـای ارائه شـده بعـد از کارگاه انجـام 
شـد می تـوان گفـت تا حـد خوبی بـه اهـداف مورد 

رسـیدیم». کارگاه  در  نظرمـان 
شلیله در مورد میزان استقبال شرکت کنندگان 
از ایـن کارگاه گفـت: تقریبـا تمـام صندلی های اتاق 
کارگاه پرشـده بـود و اکثرشـرکت کنندگان فعاالنـه 

در ایـن کارگاه حضـور داشـتند. او رویـداد توان تک 
را رویـداد مهمـی بـرای توانیابـان دانسـت کـه بـه 
شـکل قابل قبولی موفـق به افزایش دانـش، روحیه 
و اعتمـاد بـه نفـس آنهـا شـد. شـلیله امـا معتقـد 
اسـت کـه تبلیغات انجام شـده جهت اطالع رسـانی 
جـا  و  نبـوده  کافـی  توان تـک  مـورد  در  عمومـی 
داشـت که افراد بیشـتری با این رویداد آشـنا شـده 
و در آن شـرکت کننـد. او ادامـه می دهـد:  شـاید 
بـا فعالیت بیشـتر و بهتـر در شـبکه های اجتماعی 
و نشـریات می شـد افـراد بیشـتری را با ایـن رویداد 
آشـنا کـرد و دانـش عمـوم جامعـه را از مشـکالت 

توانیابـان افزایش داد.

کارگاه: ساخت اپلیکیشن موبایل بدون برنامه نویسى

کارگاه: آموزش نحوه ارائه
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چه منافعی برای شرکت ها دارد؟

محمد شهرابی فراهانی (مشاور مدیریت و مسئولیت اجتماعی)

مسـئولیت پذیری اجتماعـی۱ بـه یکـی از شـاخص های عملکـرد کسـب وکارها در عصر فعلی 
تبدیـل شـده اسـت. اگر بخواهیم مسـئولیت پذیری اجتماعی را به طور سـاده توضیـح دهیم، به 
معنـی تعهـد و التـزام شـرکت ها به روش ها یا راهکارهایی اسـت که در کنار کسـب سـود، منافع 
جامعـه را هـم لحـاظ کند. این تعهد شـامل توجـه به محیط زیسـت، محیط بـازار فعالیت های 

شـرکت، محیط کار در شـرکت ها و رفع نیازها و مشـکالت جوامع محلی اسـت.
منافـع مسـئولیت اجتماعی و تعهد بـه جامعه، در بلندمدت در قالب رشـد محیط پیرامونی 
کسـب وکار بـه خـود آن ها باز می گردد. اگر جامعه سـالم و رو به رشـد باشـد، کسـب وکار هم در 

محیط مسـاعدتری فعالیت می کند و به توسـعه و رشـد بلندمدت دسـت می یابد.
امـا گذشـته از اثـرات بلندمـدت تعهـد، مسـئولیت اجتماعـی فوایـد دیگـری هـم بـرای 
کسـب وکارها دارد. ممکـن اسـت شـرکت ها دالیـل متفاوتـی در رعایـت مسـئولیت اجتماعـی 
بـرای خـود ببیننـد، امـا به طور کلـی برای اینکـه هیئت مدیره و مدیران کسـب وکار مسـئولیت 

اجتماعـی را جزئـی از کار سـودآور خـود قـرار دهنـد می تـوان دالیـل زیـر را نـام بـرد:
اول اینکه شـرکت ها می توانند با کسـب اعتبار و شـهرت اجتماعی از منافع مسئولیت پذیری 
اجتماعی بهره مند شـوند. در نظرسـنجی موسسـه گالوپ در سـال ۲۰۱۱ از سطح دنیا، موسسات 

1. CSR
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مالـی در پایین تریـن سـطح اعتماد مشـتریان قـرار داشـته اند. با اینکـه بـا ورود فناوری های جدید 
و رفـع بحـران اقتصـادی، در نظـر سـنجی های بعـدی اعتماد بـه موسسـات مالی افزایش داشـته 
همچنـان ایـن موسسـات نسـبت بـه صنایـع دیگـر وضعیـت مطلوبـی ندارنـد. از ایـن جهـت هم 
مسـئولیت پذیری اجتماعـی می توانـد به نقش بسـیار موثری در جلـب اعتماد عمومـی و ارتقاء برند 

و جایگاه موسسـات مالی داشـته باشد.
جـذب مشـتریان جدیـد برای کسـب وکارها هزینه  بیشـتری نسـبت به حفظ مشـتریان قدیمی 
دارد. بـر همیـن اسـاس، مسـئولیت پذیری اجتماعـی می توانـد بـه حفـظ وفـاداری مشـتریان بـه 
کسـب وکارها کمـک کنـد. عـالوه بـر ایـن، پذیـرش مسـئولیت پذیری اجتماعـی ممکـن اسـت 
بـه افزایـش فـروش محصـوالت یـا ارائـه خدمـات منجـر شـود. در اثـر کسـب  حمایـت مشـتریان 
و راه انـدازی کمپین هـای بازاریابـی مبتنـی بـر مسـئولیت اجتماعـی درآمـد حاصـل از خدمـات یا 

محصـوالت شـرکت بیشـتر می شـود. 
بـر اسـاس تحقیـق موسسـه نیلسـون، دو سـوم از مشـتریان ترجیـح می دهنـد از محصـوالت 
شـرکت هایی خرید کنند که دغدغه ها و مسـئولیت های اجتماعی برایشـان مهم اسـت. موسسـات 
مالـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتند و از آنجـا کـه موسسـاتی مثـل بانک هـا مسـتقیمًا با 
مشـتریان در ارتباط هسـتند، اهمیت بیشـتری در تأثیرگذاری بر مشـتریان دارند. اقدامات مبتنی 
بـر مسـئولیت اجتماعـی نـه تنها برای جامعه مفید اسـت، بلکه ارتباط با مشـتریان را مسـتحکم تر 

. می کند
دوم اینکـه، بـا ارائـه محصـوالت یـا خدماتـی کـه دوسـتدار محیط زیسـت یـا بـه نفـع جامعه 
باشـد، شـرکت می توانـد بـا رقبـای خود ایجـاد تمایز کنـد و به این طریـق، قیمت گـذاری متفاوتی 
بـرای محصـوالت داشـته باشـد. ایـن قیمت گـذاری مبتنـی بـر   مسـئولیت پذیری اجتماعـی ، بـه 
معنـی حاشـیه سـود بیشـتر برای کسـب وکارها اسـت. یکـی از بهترین نمونه هـا در این بـاره تالش 
شـرکت غذایـی نسـتله بـرای کاهش اسـیدهای چـرب در محصوالت خود بوده اسـت. این شـرکت 
در تـالش بـرای ارائـه محصـوالت غذایـی سـالم تر شـروع به تولیـد محصـوالت جدیدی کـرد که با 

واکنـش مثبـت بـازار و اقبال بیشـتر مشـتریان بـرای محصوالت این شـرکت مواجه شـد.
سـوم اینکـه، مسـئولیت پذیری اجتماعـی می توانـد منجر بـه ارتقـای فرهنـگ کاری در داخل 
شـرکت ها و افزایـش تعهـد و وفاداری کارکنان به شـرکت  شـود. پژوهش موسسـه نیلسـون نشـان 
می دهـد کـه ۶۲٪ از مـردم ترجیـح می دهنـد بـرای شـرکت هایی کار کننـد کـه شـهرت و اعتبـار 
اجتماعـی خوبـی داشته باشـند. ایـن داده هـا بـرای جـذب اسـتعدادهای برتـر در موسسـات مالی 
بسـیار مهم اسـت، چرا که در این شـرکت ها موسسـات، نقش نیروی انسـانی در رشـد و سودآوری 
بسـیار مهـم اسـت. تدوین و اجـرای برنامه هـای مسـئولیت پذیری اجتماعی که در آن ها مشـارکت 
کارکنـان باالبـردن جـو اخالقـی و تعهد اجتماعی سـازمان پیش بینی شـده باشـد موجـب بهبود و 

ارتقاء سـرمایه انسـانی خواهد شـد.

منابع:
Herzig, C. and Moon, J., 2011. Corporate social responsibility, the financial sector and economic 

recession. In Financial Services Research Forum.
En.finance.sia-partners.com. (2018). Corporate Social Responsibility (CSR) & Sustainability 

within Banking | Banking & Insurance. [online] Available at: http://en.finance.sia-partners.com/
corporate-social-responsibility-csr-sustainability-within-banking [Accessed 16 Mar. 2018]. Bizjournals.
com. (2018). [online] Available at https://www.bizjournals.com/charlotte/news/2017/12/06/3-major-
benefits-of-corporate-social.html [Accessed 16 Mar. 2018].
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امیــر صــادق (آرش) توفیقــی ســال ها 
ــیب  ــار آس ــت دچ ــای راس ــه پ ــش از ناحی پی
ــا  ــنایی او ب ــث آش ــاق باع ــن اتف ــد و همی ش
رعــد گردیــد. از بــدو ورود بــه موسســه 
ــش  ــول خــودش پای ــه ق ــد در ســال ۷۴ ب رع
در رعــد گیــر کــرد و در آن جــا مانــدگار شــد. 
ایــن گفت وگــو داســتان گیــر کــردن دل او در 
ــد: ــه آن را می خوانی ــد اســت ک ــه رع موسس

 یک آشنایی و سال ها همکاری!

 لطفـا خودتـان را معرفی کنیـد و در مورد 
آشـنایی خـود با موسسـه رعـد بگویید؟

امیـر صـادق توفیقی هسـتم. برحسـب 
غرفـه  بـا  بین المللـی  نمایشـگاه  در  اتفـاق 
مجتمـع  ایـن  وچـون  شـدم  آشـنا  رعـد 
نزدیـک محل زندگیم بود، بـه آنجا مراجعه 
کـردم. در آن زمـان مدیـر عامـل رعد آقای 
کامپیوتـر  سـایت  مسـئول  و  منصوریـان 
رعـد، مهنـدس اکبـری بودنـد. سـاختمان 
رعـد در آن زمـان بـه شـکل کنونـی نبـود 
و تنهـا سـه یـا چهـار اتـاق داشـت و بقیـه 
قسـمت ها در حـال سـاخت بودنـد. من در 
کالس مبانـی کامپیوتـر کـه آقـای مهندس 
ممتحنـی اسـتاد آن بودند، ثبـت نام کردم 

و ارتباطـم بـا رعـد را شـد.
 درآن کالس بـا بچه هـا ارتبـاط خوبـی 
برقـرار کردم و در رفع مشـکالت درسـی به 
بقیـه کمـک می کـردم. تـازه دیپلـم گرفتـه 
بـودم کـه به رعـد آمـدم. از آن جا کـه قبال 
بـا کامپیوتر آشـنا بـودم به تدریـج در دانش 
کـردم،  پیـدا  بیشـتری  مهـارت  کامپیوتـر 
به طوری کـه کـه اگـر نیـاز بـود به مسـئول 
می کـردم.  کمـک  هـم  رعـد  هـم  سـایت 
سرپرسـت  جاهـد  مهنـدس  آقـای  وقتـی 
سـایت رعد شـدند، مـن به عنوان دسـتیار 
در کنـار ایشـان بودم. سـال ۷۶ بـه عنوان 
مسـئول سـایت کامپیوتـر رعـد شـروع بـه 

کار کـردم، در همـان موقـع رعـد یـزد نیـز 
شـروع بـه کار کـرد که مـن چنـد کامپیوتر 
انـدازی  راه  را  آن جـا  و  بـردم  خـودم  بـا 
بیشـتر  رعـد  مسـئولین  کـم  کـم  کـردم. 
بـه مـن اعتمـاد کردنـد و کارم بیشترشـد 
به طوریکـه مسـئول شـورای آمـوزش رعـد 

شـدم.  نیز 
کامپیوترهایـی کـه در آن زمـان در رعد 
وجود داشـت قدیمـی بود، مـن و مهندس 
جاهـد چندیـن شـبانه روز کار کردیـم تـا 
توانسـتیم سیسـتم کامپیوتری را به شـبکه 

کامپیوتـری تبدیـل کنیم. در ایـن کارآقایان 
مهندس محمود توسـلی و احسـان توسـلی 
و امیـد عالیـی خیلـی بـه ما کمـک کردند. 
باالخـره سـایت رعـد راه افتـاد و مـن هـم 
بـه عنـوان سـوپروایزر سـایت شـروع به کار 
سـال های  در  یعنـی  زمـان  آن  در  کـردم. 
۷۴-۷۵، مربیانـی در رعـد حضور داشـتند 
نمونـه  می کردنـد.  کار  دل  و  جـان  از  کـه 
آن مهنـدس غیاثـی بودنـد کـه بـرای رعـد 
یـک اسـطوره هسـتند و کالس هـای اتوکد 
را به طـور رایـگان و با شـور و شـوق خاصی 
یـاد می دادنـد. در همـان زمـان بچه هـای 
زیـادی مشـغول بـه کار شـدند و هنـوز هم 
مشـغول بـه کارهسـتند. آقایـان مهنـدس 
مهنـدس  و  کالبـی  مهنـدس  قاسـمی، 
همیـن  از  هـم  دیگـر  دوسـتان  و  اکبـری 
بـا  چنـان  افـراد  ایـن  هسـتند.  نمونه هـا 
جـان و دل تدریـس می کردنـد کـه دانـش 
آموختـگان ایشـان اکثـرا جـذب بـازار کار 
شـدند و انشـاهللا هرکجـا که هسـتند موفق 

و پیـروز باشـند.
حـوزه  در  کالس  سـه  موقـع  آن  در   
مبانـی  وجـود داشـت:  رعـد  در  کامپیوتـر 
درآن   .  3DS زرنـگار  و  اتوکـد  کامپیوتـر، 
بچه هـا  بـه  بودیـم  بلـد  هرچـه  کالس هـا 
یـاد می دادیـم. اینترنـت تـازه آمـده بـود و 
کسـی اینترنـت نداشـت، کالسـی تشـکیل 

 آن دوره، دوره شکوفایی رعد بود که 
نتیجه آن را  دیدیم. چون بچه ها اکثرا 
سرکار می رفتند و کسانی که آنها رابه 

کار گرفته بودند  بازهم از رعد نیرو 
می خواستند

20

شماره 68،   تابستان 1397

گفت وگو



عالقه دارم که این گروه را به سمت 
طراحی داخلی ساختمان راهنمایی 

کنم. طراحی داخلی ساختمان 
حرفه ای پردرآمد و پول ساز است. 

کارآموزان با دو نرم افزار اتوکد و 
3D Studio و مقداری مهارت طراحی 

می توانند این کار را به راحتی 
انجام دهند

ضعیـف  کامپیوترهـای  میـان  از  و  دادیـم 
چنـد کامپیوتـر را سـرهم کردیم کـه بچه ها 
اینترنـت یـاد بگیرند. واقعـا آن دوره، دوره 
هـم  را  آن  نتیجـه  و  بـود  رعـد  شـکوفایی 
می رفتنـد  سـرکار  اکثـرا  بچه هـا  دیدیـم. 
و کسـانی کـه آنهـا رابـه کار گرفته بودنـد، 

می خواسـتند. نیـرو  رعـد  از  بازهـم 

ِآیا به تحصیلتان هم ادامه دادید؟
مـن بالفاصلـه بعـد از دیپلـم بـه رعـد 
آمـدم ومشـغول بـه کارشـده بـودم. البتـه 
مـن دوره حسـابداری و زرنـگار را هـم در 
رعـد گذرانـدم. مشـوق مـن بـرای ادامـه 
رعـد  مدیرداخلـی  ذکایـی  خانـم  تحصیـل 
بودنـد و مرتـب از مـن مـی پرسـیدند: پس 
بـروی؟  دانشـگاه  بـه  می خواهـی  توکـی 
حقیقتـا سـال اول کـه کنکـور سراسـری را 
بـه طرز عجیبی از دسـت دادم و نتوانسـتم 
در آزمـون شـرکت کنـم ولـی در ادامـه هر 
سـال دانشـگاه آزاد قبـول می شـدم مثـال 
رشـته مهندسـی نسـاجی ولـی بـه دلیـل 
مخالفـت خانـواده بـا ادامـه تحصیـل مـن 
دوبـاره  و  داده  انصـراف  رشـته،  ایـن  در 
کنکـور دادم ایـن بـار رشـته کامپیوتـر یـزد 
قبـول شـدم ولـی به دلیـل عالقـه وافر من 
بـه رعـد از تهـران خـارج نشـدم. باالخـره 
در رشـته معمـاری در مقطـع فـوق دیپلـم 
قبول شـدم. فوق دیپلـم گرفتم و پس ازآن 
هـم مهندسـی عمـران خوانـدم. در کنـار 
فعالیتـم دررعـد نرم افـزار هـای تخصصی را 
نیـز کـه مطابـق بـا رشـته تحصیلـی ام بود 

گذرانـدم. معتبـر  آموزشـگاه های  در 
رعـد  در  رسـما  کـه  بـود   ۷۶ سـال  از 
۸۰، هـم  شـروع بـه کار کـردم. تـا سـال 
بـه عنـوان مسـئول سـایت و هـم مدرس و 
مسـئول شـورای آموزش در رعد کار کردم.

در  هم  باز  دانشگاه  در  تحصیل  با  هم زمان 
رعد کار می کردید؟

در  چـون  بعـد  ولـی  بـودم  مدتـی  تـا 
رشـته معمـاری و بعـد مهندسـی عمـران 
مشـغول بـه کار شـده بودم و حـوزه کاری ام 
عـوض شـده بود، وقفـه ای در کار بـا رعـد 
رعـد  از  دورادور  البتـه  آمـد.  پیـش  برایـم 
خبـر داشـتم. بعـد ازمـن آقـای ممتحنـی 
مسـئول سـایت شـدند. مـن هـم کـه کار 
در  کرده بـودم  آغـاز  را  خـود  حرفـه ای 
شـرکت های بزرگـی همچـون ایـران خودرو 
گـروه  ایرانیـان،  اطلـس  عمـران  سـازه، 
مهندسـین لوتـوس و یـک شـرکت آلمانـی 
کـه نمایندگی محصوالت صنعتـی در ایران 

را داشـتند مشـغول بـه فعالیـت بـودم.

چه شد که به رعد برگشتید؟
مـن بعـد از مدتـی که درحـوزه کاری ام 
کـه سـاختمان بود مشـغول بـودم، تصمیم 

گرفتـم کمـی بـه خـودم اسـتراحت دهـم. 
در همـان زمـان طـی مالقاتـی که بـا آقای 
محمـود توسـلی در رعـد داشـتم بـه مـن 
و  برگـردم  رعـد  بـه  کـه  دادنـد  پیشـنهاد 
دوبـاره تدریـس را شـروع کنـم. مـن هـم 
بـا توجـه به عالقـه ای که همیشـه بـه رعد 
داشـتم، قبـول کـردم و از سـال ۹۶ دوباره 
همـکاری ام را بـا ایـن مرکـز شـروع کردم. 

تدریس چه دروسی در رعد برعهده شماست؟
دو،  و  حاضرکالسICDLیـک  درحـال 
کالس  و  اتوکـد  کامپیوتـری،  تایـپ  کالس 
کامپیوتـر کاربـردی را هـم تدریـس می کنم 
کـه البته شـیوه تدریس من کمـی متفاوت 
اسـت و تمـام تـالش مـن ایـن اسـت کـه 
 ICDL۱ کالس  از  بعـد  حتـی  کارآمـوزان 
نیـز بتواننـد جـذب بـازار کار شـوند. تمـام 
سـعی خـود را بـه کار می برم کـه کارآموزان 
بقیـه  از  گـردن  سـرو  یـک  کالس هـا  ایـن 
در  بچه هـا  تـالش می کنـم  باشـند.  باالتـر 
و  شـوند  اسـتاد  خودشـان  کالس هـا  ایـن 
آن قـدر تـالش کننـد کـه بتواننـد کارهـای 
در  گاهـی  بدهنـد.  انجـام  را  بزرگ تـر 
و  می نویسـم  را  درسـی  تیتـر  فقـط  کالس 
از بچه هـا می خواهـم کـه آنهـا بگوینـد این 
قسـمت چـه کاری انجام می دهـد؟ و ذهن 
کارآمـوزان را درگیـر موضوعـات می کنـم تا 
بیشـتر و بیشـتر بـه کامپیوتـر نزدیـک و به 
مشـکالت آن غلبه کنند. تالشـم این اسـت 
نزدیـک  کامپییوتـر  بـا  آنقـدر  بچه هـا  کـه 
خـوردن  آب  مثـل  آن  بـا  کار  کـه  شـوند 
باشـد. مـن آنهـا را بـه تحقیـق و پژوهـش 
بـه  می خواهـم  آنهـا  از  می کنـم،  تشـویق 
بـازار کامپیوتـر برونـد و ببینند بـرای جمع 
آوری قطعـات یـک کامپیوتـر چـه چیزهایی 
الزم اسـت. می گویـم اگر شـرایطتان جوری 
نیسـت کـه بتوانیـد برویـد، زنـگ بزنیـد و 
اطالعـات کسـب کنیـد. می گویـم آن قـدر 
کـه  شـوید  مسـلط  بایـد  زمینـه  ایـن  در 
کـه  بگیرنـد  قـرار  کسـانی  مشـورت  مـورد 
می خواهنـد کامپیوتـر یـا تجهیـزات مرتبط 

را تهیـه کننـد.

چگونه  شما  کالس های  از  بچه ها  استقبال 
است؟

اسـتقبال آنهـا خوب اسـت. ولـی هنوز 
کار بـا کامپیوتربـرای خیلـی از آنهـا راحـت 
نیسـت. مـن از بچه هایـی کـه دردر کالس 
اتوکـد شـرکت می کننـد نسـبت بـه بقیـه 
راضی تـر هسـتم. چـون وقتـی من نیسـتم 
فکـرو  کارشـان  درمـورد  خودشـان  هـم 
بحـث می کننـد و ایـن یعنـی عالقمنـد بـه 
تسـلط در آن هسـتند. خیلـی عالقـه دارم 
کـه این گـروه را به سـمت طراحـی داخلی 
سـاختمان راهنمایـی کنـم. طراحی داخلی 
سـاختمان حرفه ای پرکار و پول سـاز است. 
بچه هـا بـا دو نـرم افـزار اتوکـد و تـری دی 
و مقـداری مهـارت طراحـی می تواننـد این 

کار را براحتـی انجـام دهنـد.

به غیر ازشما چه کسانی دررشته کامپیوتر در 
موسسه رعد تدریس می کنند؟

خانـم اکبرپـور و آقـای وحیـدی هـم از 
اسـاتید دیگـر مجموعـه هسـتندکه طراحی 
وب و طراحـی بـا رایانـه را درس می دهند. 
تـالش همـه مـا این اسـت که بچه هـا همه 
می گویـم  بچه هـا  بـه  باشـند.  حریـف  فـن 
حاال کـه امکانـات رعـد دراختیارشماسـت 
سـعی کنیـد همـه دوره هـای کامپیوتری را 
بگذرانیـد. فـردی که دوره هـای کامپیوتری 
را بـه صـورت خـاص بلـد باشـد، بـه تایپ 
کـردن مسـلط باشـد و نحـوه جوابگویی به 
تلفـن را بدانـد و کمـی هـم زبان بلد باشـد 
هیچ وقـت بـی کار نمی مانـد. همـه دنبـال 

چنیـن نیروهایـی می گردنـد.

پـس بـه نظر شـما کارآمـوزان رعـد پس از 
در  کار  توانایـی  آموزش هـا  ایـن  گذرانـدن 

بـازار کار را دارنـد؟
بلـه. صـد درصد ایـن توانایـی را دارند. 
کالس  بچه هـای  مـورد  در  حداقـل  مـن 
خـودم می توانـم ایـن ادعـا را داشته باشـم 
و حتـی مسـئولین محتـرم رعـد بارهـا از 
کالس  کارآمـوزان  خروجی هـای  و  کالس 
در  بچه هایـی  داشـته اند.  بازدیـد  بارهـا 
کالس داشـتم کـه هنـوز درسشـان تمـن 

سـرکاررفتند. نشـده، 

به نظرشمابحث اشتغال حمایت شده که در 
اشتغال  به  کمکی  چه  می شود،  دنبال  رعد 

کار آموزان خواهد کرد؟
اشـتعال حمایـت شـده کـه بـه همـت 
ایـران  در  رعـد  مدیرعامـل  پناهـی  خانـم 
مطرح شـده و در رعد بنیان گذاشته شـده، 
ایـن امیـدواری را به وجـود آورده کـه افراد 
مـا  چـون  برسـند.  اشـتغال  بـه  بیشـتری 
دانشـی  بـا  و  مسـتعد  کارآمـوزان  واقعـا 
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در ادامه گفت وگو با استاد کالس اتوکد، با دو نفر از کار آموزان این کالس هم صحبت کردیم.

من همیشه به بچه ها می گویم که 
سطح کاری کسانی که در شرکت های 

مختلف مشغول کار هستند اصال 
باال نیست و اگر آنها کمی روی 

توانمندی ها واعتماد به نفس خود کار 
کنند، بالشک می توانند جای خوبی 
در بازارکار بدست بیاورند چون رعد 

امکان آموزش رایگان تمام دروس نرم 
افزاری کاربردی را مهیا ساخته است

پـس  از  خوبـی  بـه  می تواننـد  کـه  داریـم 
مشـاغل مرتبـط بربیایند و اشـتغال حمایت 
شـده بـه بچه هـا کمـک می کنـد کـه یـک 
توانمندی هـای  و  خودشـان  دیگـر،  بـار 
خـود رابشناسـند و جـذب بازار کار شـوند. 
فقـط  نـه  و  مـا  جامعـه  در  کـه  مشـکلی 
کـه  اسـت  ایـن  دارد  وجـود  توانیابـان  در 
نمی شناسـد  را  خـود  توانمنـدی  هیچ کـس 
و قدمـی هـم بـرای شناسـایی و یـا ارتقـای 
انتظـار  فقـط  نمـی دارد.  بـر  توانمندیـش 

دارنـد جـذب بـازارکار شـود. 
شـده،  حمایـت  اشـتغال  رویکـرد  االن 
بـه  آرزوهـا  و  تفکـرات  تـا  می کنـد  کمـک 
روی کاغـذ بیاییـد و از ذهـن خـارج شـود. 
وقتـی روی کاغـذ بیایـد تـازه فـرد متوجـه 
می شـود کـه چـه کاری بایـد انجـام دهـد 
تـا بـه آرزوهایـش برسـد. چیـزی کـه مـن 
اسـت  ایـن  می گویـم  بچه هـا  بـه  همیشـه 
جـرات  کنیـد،  ابـراز  را  توانایی هایتـان  کـه 
بلدیـد  آنچـه  بـاره  در  و  داشته باشـید 
خانـه ای  در  اگـر  مثـال  تـا  کنیـد  صحبـت 
کامپیوتـری خـراب شـد از شـما بخواهنـد 
کـه آن را تعمیـر کنیـد یـا حداقـل مشـکل 
دیـدگاه  ایـن  اگـر  دهیـد.  تشـخیص  را 
خودشـان  بچه هـا  باشـد،  داشـته  وجـود 
کار را پیـدا می کننـد. البتـه مـا بـا کمـک 
فرآیندهـای اشـتغال حمایت شـده بـه آنهـا 
کمـک می کنیـم کـه سـریع تر مشـغول بـه 

شـوند. کار 

رویکرد  در  شغلی،  همیار  عنوان  به  شما  آیا 
فعالیت  دررعد  هم  شده  حمایت  اشتغال 

می کنید؟
مربـوط  کالس هـای  در  مـن  بلـه، 
خانـم  سـرکار  شـده  حمایـت  اشـتغال  بـه 
نیـز  دیگـر  دوره هـای  هم چنیـن  و  پناهـی 
شـرکت کـرده ام و همیـار شـغلی چنـد نفـر 
درآینـده  امیـدوارم  هسـتم.  کارآمـوزان  از 
بتوانـم در این حوزه بیشـتر مثمرثمرباشـم.

اگر صحبتی با بچه ها دارید بفرمایید؟
آن  و  دارم  بچه ها  برای  توصیه  یک  من 
کسانی  کاری  سطح  حاضر  حال  در  این که 
کار  مشغول  مختلف  شرکت های  در  که 
هستند، اصال باال نیست و اگر بچه ها کمی 
کار  خود  نفس  به  واعتماد  توانمندی  روی 
در  جدی  حضور  می توانند  بالشک  کنند، 
که  زمانی  خودم  من  بازارکارداشته باشند. 
مختلف  شرکت های  برای  و  بودم  کارفرما 
اصال  که  بگویم  می توانم  کرده ام  نیرو  جذب 
نیروهایی که کارفرما نیاز دارد یا وجود ندارد 
را  کارفرما  نیازهای  که  هستند  کم  بسیار  یا 
بعضی  ازسرناچاری  آنها  و  سازند  برآورده 
نیروها را می گیرند. پس در صورتی که بچه ها 
به  رعد  که  کاربردی  و  مفید  کالس های  در 
استفاده  داده  قرار  اختیارشان  در  رایگان 
کنند، تمرین کنند و اعتماد به نفس داشته 
وجود  انها  برای  کارمناسبی  بازار  باشند، 

خواهد داشت.
از  می دانم  الزم  اینجا  در  من 
بنیان گذاران رعد در سال های شروع جنگ 
تشکر کنم، که میراث تفکرات آنان است که 
به اینجا رسیده و امید است که در سال های 
آتی نیز در رعد شاهد پیشرفت های بیشتر و 
بهتری باشیم که سخت افزار آن و حامیان 
آنها وجود دارند و در نتیجه می توانیم بیش 
و  آموزشی  مجتمع  این  آینده  به  پیش  از 

نیکوکاری امید ببندیم.

افسـانه قورچیان، کارشناس it و دانشـجوی کارشناسی 
ارشـد مدیریت سیسـتم های اطالعاتـی دردانشـگاه غیرانتفاعی 

مهرالبرزاسـت. او از تابسـتان گذشـته به رعد امده اسـت.
او می گویـد: مـن عضـو انجمـن ام اس هسـتم وبـه دنبال 
مرکـزی بـودم که بـا هزینه کمتـر بتوانم از کالس های آموزشـی 
در حـوزه کامپیوتـر اسـتفاده کنـم. افسـانه ادامـه می دهد، به 
دلیـل این کـه یـک دوره افسـردگی یـک سـاله را سـپری کـرده 
بـودم، بـرای این کـه بهانـه ای بـرای بیرون آمـدن از خانـه پیدا 
کنـم، دنبـال کالس بـودم. از طریـق سـایت رعـد با ایـن مرکز 
آشـنا شـدم و ثبت نام کـردم. ابتدا از کالس ورد شـروع کردم. 
االن هـم طراحـی وب را می خوانـم و هـم در کالس اتـو کـد 
شـرکت می کنـم. درآینـده هـم کالس هـای تـری دی را ادامـه 

داد. خواهم 
قورچیـان از کیفیـت آموزش های ارائه شـده در کالس های 
رعـد بسـیار راضـی اسـت و می گویـد: "بـه نظرمـن رفتـن بـه 
دانشـگاه فقـط بـه درد مـدرک گرفتـن می خورد. مـن طراحی 
وب را دردوره کارشناسـی خوانـده بـودم و تـری دی را در هـم 
دوره هـای مجـازی آمـوزش دیده بـودم. ولـی در این جـا خیلـی 
بهتـراز دوران دانشـجویی و حتـی االن کـه ارشـد می خوانـم، 
درس  عمیق تـر  و  علمی تـر  چـون  می گیـرم.  یـاد  را  درس 

داده می شـود. دردانشـگاه فقـط جـزوه ای داده می شـد ومـا 
هـم پـروژه ای تحویـل می دادیـم و تمـام می شـد. ولـی اینجـا 
مجبـورم کار را درسـت تحویـل بدهـم. او در ادامـه می افزایـد: 
دوسـت دارم در این زمینه به کار مشـغول شـوم چون احساس 
مفیـد بـودن می کنـم. بیمـاری مـا به گونـه ای اسـت کـه هـم 
ذهـن وهـم جسـم را ناتـوان می کنـد و مـن نمی خواهـم بـه 
ایـن مرحلـه برسـم و امیـدوارم بتوانـم کاری متناسـب باعالقه 

کنم. پیـدا  وتوانایـی ام 

زهـرا روزبهانـى، دیگـر کارآمـوز کالس، بیسـت و پنج 
طریـق  از  هـم  او  دارد.  شناسـی  زیسـت  لیسـانس  و  سـاله 
اینترنـت بـا رعـد آشـنا شـده ودر کالس هـای کامپیوترثبت نام 
کرده اسـت. یـک سـال اسـت کـه بـه رعـد می آیـد و هدفش از 
آمـدن بـه ایـن کالس هـا یادگیری بیشـتر اسـت. اوعالقـه دارد 

در حـوزه کامپیوتـر کاریـاد بگیـرد و سـرکار بـرود.
و  ودو  یـک  رایانـه کار  کالس هـای  مـن  می گویـد:  زهـرا 
هم چنیـن کالس اتـو کـد را با آقـای توفیقی گذرانـده ام ودراین 
حـوزه کامـال مسـلط شـده ام ومی دانم کـه ازپـس کار برمی آیم. 
زهـرا ادامـه می دهـد، می خواهـم تحصیلـم را هـم ادامـه دهم 

و در رشـته ژنتیـک کارشناسـی ارشـد بگیرم.
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زمـزمــه 

جای زخمش به دلم مانده دگر بیش مزن
میوه ها از سبد افتاده تو هم نیش مزن

آه ای دل به غمت خو کن در جاده عشق 
این قَدر دم ز غم و ناله و تشویش مزن
یادگاری ست که از روز ازل داد به تو 
شکرحق کن و نمک بر جگر خویش مزن
ناله کم کن که دگر خسته ز زندان تنم 
مژده ای ده، تو دگر حرف پس و پیش مزن
شاد باشد دِل مولود چو غم درگذر است
زخم کاری تو دگر بر غزِل خویش مزن

مولود مولوى

واقعیت این است
من که از دورترین عمق جهان می آیم

در خودم می نگرم
آب و آیینه یکی ست
شادمانی اینجاست

هرکسی رفت به جایی که جهان درک کند
کار بیهوده بود راه به جایی نبرد
سبزه و آیینه و آتش و خاک

وجهان را ز درون تو و من می جویم
 چه زیبا و دل انگیز جهان از دل ما می روید!!

مولود مولوى
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نویــد قومورلــو از کار آموختــگان توانایــی 
اســت کــه فعــال در شــرکت حامیســان 
ــا رویکــرد  ــه ب ــه کار اســت. او ک مشــغول ب
شــرکت  ایــن  در  حمایت شــده  اشــتغال 
مشــغول بــه کار شــده، در ایــن گفت وگــو از 
چگونگــی آشــناییش بــا رعــد و رفتنــش بــه 
ــد. ــده اش می گوی ــای آین ــر کار و برنامه ه س

در کار نسبت به خودم سختگیرتر ازکارفرمایم هستم!

چگونه با مجتمع رعد آشنا شدی؟
مـن از طریق یکی از دوسـتانم ازسـیزده 
سـال پیـش بـا ایـن مرکـز آشـنا شـدم. او 
بـه مـن گفـت مرکـزی بـه نـام رعـد وجـود 
دارد کـه بـه افـرادی کـه معلولیـت دارنـد، 
آموزش هـای رایـگان ارائـه می دهـد. همـان 
زمان بـه رعد آمـدم و درکالس های مختلفی 
ثبـت نـام کـردم. رعـد دوره هـای آموزشـی 
مفیـد و محیـط خـوب و مناسـبی را بـرای 
افـراد دارای معلولیـت کـه می خواهنـد وارد 
حـوزه اشـتغال شـوند، مهیـا کرده اسـت. از 
وقتـی بـه رعد آمـدم، عـالوه بـر کالس های 
آموزشـی از خدمات توانبخشـی و کاردرمانی 

ایـن مرکـز نیـز اسـتفاده کردم.

 چه دوره هایی را در رعد گذرانده ای؟
 ICDL قبـل از آمدن بـه رعد دوره هـای
را گذرانـده بودم ولی در رعـد رایانه کاردرجه 
یـک و دو را گذرانـدم و مـدرک گرفتم. البته 
بـه کالس زبـان و یـک سـری کالس هـای 
متفرقـه هـم می آمـدم کـه مـدرک رسـمی 
نداشـت. رشـته زبـان و کامپیوتر، دو رشـته 
مورد عالقه من اسـت و دوسـت دارم در این 
رشـته ها ادامـه تحصیـل بدهـم. البتـه ایـن 

برنامـه بلنـد مدت من اسـت.

 

در حال حاضر مشغول به کار هستی. کمی در 
مورد کارت صحبت کن. در شرکت حامیسان 

به چه کاری مشغولی؟
مـن به عنـوان اپراتـور، پشـتیبانی مرکز 
برعهـده  را  حامیسـان  شـرکت  در  تمـاس 
دارم. مشـتریان بـا مـا تمـاس می گیرنـد و 
مشکالتشـان را بـه مـا اعـالم می کننـد ومـا 
بـا توجـه بـه آموزش هایـی کـه دیده ایـم آنها 

می کنیـم. راهنمایـی  را 

با  ارتباطت  هستی؟  راضی  خودت  کار  از   
همکاران چگونه است؟

 مـن از کارم بسـیار راضی هسـتم. البته 
کارم سـخت اسـت، ولی خوشبختانه محیط 
کاریـم دلنشـین و همـکاران خوبـی دارم که 
انجـام کار را برایـم راحـت کرده اسـت. مـن 
بـا همـکاران و مدیـران شـرکت ارتباطـات 
بسـیار خوبـی دارم. آنهـا در عیـن حـال کـه 
کار را بـا جدیـت پی گیـری می کننـد، ولـی 
روابطمـان بسـیار خـوب و دوسـتانه اسـت. 
هرچـه می گـذرد در کار مسـلط تر می شـوم 
و انجامـش برایـم راحت تر می شـود. االن در 

سـرازیری کارم افتـاده ام.

چگونه به شرکت حامیسان معرفی شدید؟
زمانـی کـه بـه کالس های رعـد می آمدم 
از طریـق آموزش، به دفتـر کارآفرینی معرفی 
پرونـده تشـکیل دادم  شـدم. درایـن دفتـر 
و چـون بـه دنبـال کار بـودم، بـه شـرکت 
حامیسـان معرفی ام کردند. ابتـدا مدیرمنابع 
انسـانی شـرکت با مـن مصاحبه کـرد و قرار 
شـد که بـه صـورت دورکاری همـکاری کنم 
. ولـی چـون خـودم عالقـه بـه کار حضوری 
دفترکارآفرینـی  پیگیری هـای  بـا  داشـتم 
شـرکت  در  حضـوری  صـورت  بـه  قرارشـد 
کار کنـم. مـن از سـاعت پنـج بعـد از ظهـر 

همیار شغلی من، خانم غفوریان 
بودند. قبل از اینکه برای کارمعرفی 
شوم ایشان جلسات زیادی با من 

داشتند و به من کمک کردند تا اهدافم 
را تعیین کنم ودرتحقق اهدافم 
کمک های بسیاری به من کردند 
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تـا حـدود یـازده و نیـم شـب کار مـی کنم و 
شـیفت شـب هسـتم .

حامیسان  شرکت  در  قبل  سال  سه  شما 
به  ورود  برای  زمان  آن  در  شدید.  استخدام 
کار همیار شغلی هم داشتید تا قبل و بعد از 

شروع به کار در کنار شما باشد؟ 
غفوریان  خانم  من،  شغلی  همیار  بله. 
شوم  کارمعرفی  برای  اینکه  از  قبل  بودند. 
به  و  داشتند  من  با  زیادی  جلسات  ایشان 
کنم  تعیین  را  اهدافم  تا  کردند  کمک  من 
ودرتحقق اهدافم به من بسیار کمک کردند. 
بعد از طی این مراحل ایشان مرا به حامیسان 
معرفی کردند. بعد از شروع به کار هم با من 
در ارتباط بودند و هرمشکلی که داشتم، چه 
از لحاظ روحی وچه از لحاظ کاری و فکری 
راهنمایی  مرا  و  می کردم  مطرح  ایشان  با  را 

می کردند. 
 اگرالزم بود با کارفرما صحبت می کردند 
راهنمایی  مرا  بود  من  طرف  از  مشکل  اگر  و 
بدهم  انجام  باید  را  کاری  چه  که  می کردند 
وچه کاری را نباید انجام بدهم. چنانچه نیاز 
قرار  ایشان  با  بود  هم  حضوری  صحبت  به 
می گذاشتم و صحبت می کردیم . هر چه جلوتر 
اگر  هم  وحاال  شد  کمتر  مشکالت  این  رفتم 
مشکلی پیش بیاید با آموزش هایی که گرفته ام 

سعی می کنم خودم مشکالتم را حل کنم.

آیا شما دوره ای را هم به عنوان کارورزی در 
حامیسان گذراندید؟

بازار  وارد  که  کسی  هر  حال  هر  به  بله. 
کار می شود باید یک دوره ای کارآموزی کند. 
من هم این دوره را گذراندم ولی در این دوره 
که  قراردادی  در  یعنی  می گرفتم.  هم  حقوق 
شامل  هم  را  کاروزی  دوره  شد  تنظیم  بعدًا 
 شد و قرارداد بیمه هم از همان زمان منعقد 

گردید. آ

در  رعد  از  هم  دیگری  افراد  شما  از  غیر  به 
حامیسان مشغول به کار هستند؟

قبال چند نفری بودند ولی االن خیر.

چرا؟
نمی توانم  و  نمی دانم  را  دلیلش  من 
خود  طرف  از  مشکل  احتماًال  کنم.  قضاوت 
در  من  که  مدت  این  در  چون  بوده  بچه ها 
این شرکت مشغول به کارم مشکل غیرقابل 
بوده،  برقرار  ازاول  بیمه ام  نداشتم.  حلی 
وهرزمانی  شده  پرداخت  بقیه  مثل  حقوقم 
مشکلی داشتم سریع تر از بقیه به آن رسیدگی 
در  مشکالتی  به  است  ممکن  شده است. 
هم  را  مشکالت  این  ولی  باشم  برخورده  کار 
که  رستگار  خانم  و  غفوریان  خانم  کمک  به 
همیار شغلی من هستند بر طرف شده است. 
به هر حال هر کاری سختی هایی دارد و این 
سختی ها برای همه هست. شاید خود بچه ها 

نتوانسته اند با شرایط کاری کنار بیایند.

آیا محیط کار شما برای افرادی که معلولیت 
دارند مناسب سازی شده است ؟

برای من محیط شرکت مناسب است . 
البته من نیاز به مناسب سازی خاصی ندارم. 
ورودی شرکت دو تا پله کوچک دارد که برای 
من مشکلی ایجاد نمی کند. شاید برای افراد 
برای افرادی که با  باشد ولی  ویلچری مشکل 
مشکلی  کنند،  می  آمد  و  رفت  واکر  یا  عصا 

نیست.

با توجه به اینکه حامیسان دوباره یک دوره 
آموزشی برای جذب کارجویان رعد گذاشته 
شما چه توصیه ای به کسانی که دوست دارند 

در این شرکت کار کنند دارید؟
شرکت  این  در  که  است  سال  سه  من 
کار می کنم و با محیط کار آن آشنا هستم. 
به هر حال شاید برای کسانی که تا به حال 
در  همیشه  و  نشده اند  وارد  کار  محیط  در 
کالس های  در  فقط  حداکثر  و  بوده اند  خانه 
رعد شرکت داشته اند و هیچ وقت کار جدی 
انجام نداده باشند، اولش سختی هایی داشته 
باشد ولی باید انعطاف پذیربود و خیلی سخت 

نگرفت. 
که  داده ام  انجام  اشتباه  را  کاری  گاهی   
به من تذ کر دادند و من آن را برطرف کرده ام 
احتیاج  گاهی  یا  شده است.  حل  مشکل  و 
دوره  خودشان  که  داشتم  آموزشی  دوره  به 
هر  به  بشود.  برطرف  مشکلم  تا  گذاشتند  را 
سختی هایی  درهرکاری  و  درهرجایی  حال 
وجود دارد. من خودم نسبت به خودم بیشتر 
ازکارفرما سخت گیری می کنم و اگر مشکلی در 
کارم باشد، سعی در رفع آن دارم. اگر بچه ها 
خودشان کاررا جدی بگیرند، نیازی به فشاراز 
راحت  هم  کارفرما  خیال  و  نیست  بیرون 
به درستی  را  کارش  شخص  این  که  می شود 

انجام می دهد.

آیا آموزش هایی که در رعد دیدید در کارتان به 
شما کمک کرد؟

 بله، تاثیرات زیادی داشت. ولی کار من 
درحامیسان با تلفن است. دراین کار باید صبور 
بود و خیلی با حوصله به افراد توضیح داد. باید 

هرفردی  با  که  دانست  و  داشت  شنوا  گوش 
به  حدی  تا  مسایل  این  کرد.  چطورصحبت 
ولی  برمی گردد.  اشخاص  فردی  خصوصیت 
بودن دررعد در این موارد خیلی به من کمک 
کرد. من قبل از اینکه در حامیسان مشغول 
شوم در رعد نزد روانشناس رعد آموزش هایی 
در این موارد دیدم. با خانواده ام صحبت هایی 
من  موفقیت  در  آموزش ها  این  و  انجام شد 
شد.  من  کاری  رشد  وباعث  بود  تاثیرگذار 
گذراندم هم درافزایش  دوره هایی که در رعد 

اعتماد به نفس من تاثیرگذاربود. 

نقـش خانـواده در موفقیـت شـما چگونـه 
بوده اسـت؟

 من تنها فرزند خانواده هستم و خانواده 
در مراحل مختلف زندگی و دردوران تحصیل، 
از هیچ نظربرایم کم نگذاشتند و هر کاری که 
از دستشان بر می آمد را انجام دادند. من در 
و  گرفتم  دیپلم  کامپیوتر  رشته  در  هنرستان 
رعد  در  را  دو  و  یک  کاردرجه  رایانه  مدرک 
در  را  هنرستان  سوم  تا  ابتدایی  از  گرفتم. 

مدارس عادی درس خواندم.

 در دوران تحصیـل ارتباطت با سـایر دانش 
آمـوزان چگونه بود؟

وچه  دبستان  در  چه  حال  هر  به 
درهنرستان بچه های شیطانی بودند که باعث 
آزار و اذیت من می شدند .همین باعث شده 
دو  ازیکی  بیش  هرمقطعی  در  من  که  بود 
نفر دوست نداشتم و بیشتر تنها بودم. ولی 
که  شد  باعث  رعد  با  آشنایی ام  خوشبختانه 
این تنهایی ها در من اثر بدی نگذارد و بتوانم 
زیادی  دوستان  دررعد  بشوم.  جامعه  وارد 
نوعی  به  همه  این جا  در  چون  کردم.  پیدا 
کسی،  هستند  روبه رو  جسمی  مشکالت  با 

دیگری را تحقیر نمی کند. 

چه برنامه ای برای آینده خود دارید؟
نداده ام  انجام  را  کاری  تا  ندارم  دوست   
برنامه  ولی  کنم.  صحبت  درباره اش  خیلی 
آینده ام این است که بتوانم زبان انگلیسی را 
ودرکنارش  بگیرم  تافل  مدرک  و  کنم  تقویت 
در فن ترجمه زبان انگلیسی هم مهارت الزم 
تحصیل  برنامه هایم،  دیگر  از  کنم.  کسب  را 
در رشته فناوری اطالعات و ارتباطات است. 
چون رشته ای است که با توجه به نیازجامعه 

امکان اشتغال در آن خیلی زیاد است.

چه پیشنهاد یا توصیه ای به دوستان خود دارید؟
به دوستان می گویم از سختی ها نترسند 
و به جلو بروند. تسلیم نامالیمات و سختی ها 
نشوند. بدانند درهرکاری سختی وجود دارد، 
ارزش  سختی ها  این  آیا  که  بسنجند  باید 
نتیجه ای را که در انتظار آن هستند دارد یا 
نه؟ اگرارزشش را دارد دل به دریا بزنند و به 

جلو بروند.

من خودم نسبت به خودم بیشتر 
ازکارفرما سخت گیری می کنم و اگر 

مشکلی در کارم باشد، سعی در رفع 
آن دارم 
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چه  تا  داشتید  که  ویژه ای  شرایط  وجود  با 
مقطعی توانستید تحصیل کنید؟

ــرایط  ــت ش ــه ای را باب ــالت مدرس تحصی
ــون  ــم، چ ــه بده ــتم ادام ــمی ام نتوانس جس
ــن  ــد. بنابرای ــم نمی کردن ــت نام ــدارس ثب م
تــا دوم دبیرســتان بیشــتر درس نخوانــدم که 
ــود. بعــد از آن  ــر حضــوری ب همــان هــم غی
پــای کامپیوتــر نشســتم و بــه طــور خودآمــوز 
ــازار کار  ــاد گرفتــم و وارد ب برنامــه نویســی ی
ــودم  ــم خ ــای تحــت وب را ه شــدم. زبان ه

ــاد گرفتــم. ی

در زمان ورود به مدرسه به این میزان معلولیت 
نداشتید؟

 آن زمــان معلولیــت مــن حــدود ۳۰ 
ــه ۹۸درصــد رسیده اســت. یعنــی  ــا االن ب ــود. ام ــا ۴۰ درصــد ب ت
ــی از آن  ــه خیل ــد ک ــتم کار می کن ــت راس ــد دس ــط ۲۰درص فق
اســتفاده مــی کنــم. اگــر دســت راســت را هــم از دســت بدهــم، 

بــی کار می شــوم.
از چــه ســالی کار می کنیــد؟ ۱۱ ســال اســت کــه وارد بــازار کار 
ــا ۷ ســال اســت کــه طراحــی وب را انجــام می دهــم.  شــدم. ام

همیشــه تنهــا کارمی کنــم چــون تــوان رفــت و آمــد را نــدارم.

ایده ساخت استارتاپ «همیار مهر» چطور به 
ذهنتان رسید؟

بعــد از چندســالی کــه کار می کــردم 
ــرد،  ــرفت ک ــی پیش ــاری ام خیل ــون بیم چ
نــام  بــه  ســامانه ای  فکرراه انــدازی  بــه 
راه انــداز  بــا  افتــادم.  «همیارمهــر» 
مثــل  کشــور  کل  مشــاغل  ســایت  ایــن 
آرایشــگاه ها، ســوپرمارکت ها و خیلی هــای 
ــه  ــد ک ــی کنن ــالم آمادگ ــد اع دیگرمی توانن
خدماتشــان را در منــزل بــه افــراد دارای 
معلولیــت ارائــه دهنــد. مثــال مــن می توانــم 
ــم  ــرم و بخواه ــاس بگی ــگاهی تم ــا آرایش ب
کــه فــردی را بــه خانــه ام بفرســتند تــا بیایــد 
ــام  ــه کارم رســیدگی کنــم. در همیــن ای و ب
ــدم. از  ــوت ش ــک» دع ــداد «توان ت ــه روی ب
مــن خواســتند در ایــن رویــداد شــرکت کنــم و بیــن۲۲ اســتارتاپ 
شــرکت کننــده، نفــر ســوم شــدم. ایــن رویــداد خیلــی موثــر بــود 
و باعــث شــد کارفرماهــا بــا توانایی هــای توانیابــان آشــنا شــوند و 

ــد. ــوت کنن ــود دع ــرکت خ ــه کار در ش ــا را ب آنه

 االن استارتاپ «همیارمهر» در چه وضعیتی قرار دارد؟
در حــال حاضــر نیــاز بــه یــک اسپانســر داریــم تــا بتوانیــم کار 

اوایل که درآمدم خیلی کمتر بود به من 
می گفتند دلت خوش است. برای ۱۰ 
هزارتومان دوساعت پشت کامپیوتر 

می نشینی و به کمرت فشار می آوری، 
اما االن وضعیت فرق کرده است. 

اقوام زنگ می زنند و می گویند، رشته 
ما هم کامپیوتر است، بیا و دست ما را 

هم بگیر! 

با  که  است  کرجی  باهوش  جوان  رجبلو،  وحید 
وجود ۹۸ درصد معلولیت توانسته استارت آپ ویژه ای 

برای افراد دارای معلولیت تولید کند که آنها بتوانند دنیای 
آرام تر و راحت تری داشته باشند. وحید با توان ۲۰درصد 
از دست راستش کارهای مهمی را انجام می دهد. او که با 
بیماری ژنتیکی به دنیا آمد، به مرور قدرت دست و پایش 
را از دست داد. اما ۱۱ سال است که دست وحید توی 
جیب خودش است و یک تنه خرج زندگی و درمانش را با 
برنامه نویسی و طراحی وب می دهد. با او در رویداد «توان 
شدیم.  آشنا  می شد  برگزار  رعد  موسسه  در  که  تک» 
با  استارتاپ ها  مسابقه  در  توانست  وحید  که  رویدادی 
استارتاپ ساخته خودش به نام «همیار مهر» نفر سوم 
نخبه  این  از  تا  رفتیم  سراغش  بهانه  همین  به  شود. 

توان  یاب بیشتر بدانیم.

استارت آپی که زندگی افراد دارای معلولیت را 
دگرگون می کند
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مشاغل  سایت  این  راه انداز  با 
آرایشگاه ها،  مثل  کشور  کل 
خیلی های  و  سوپرمارکت ها 

دیگرمی تواننــد اعالم آمادگی کنند 
که خدماتشــان را در منزل به افراد 

دهند ارائه  معلولیت  دارای 

را بــه صــورت کشــوری پیــاده کنیــم. راه انــدازی ایــن کار در ســطح 
وســیع، بیــن ۱۰۰ تــا ۲۰۰ میلیــون هزینــه دارد. امــا اگــر ایــن کار 
راه بیفتــد، چندیــن برابــر ایــن پــول بــر می گــردد و مشــاغلی هــم 
ــد  ــد خواهن ــا رشــد درآم ــد حتم ــوزه ورود می کنن ــن ح ــه در ای ک

داشــت.

بعد از دریافت جایزه چه حس و حالی داشتید؟
خیلــی خوشــحال شــدم. هــم خــودم و هــم خانــواده ام. ایــن 
ــود  ــر ش ــدر بزرگ ت ــر چق ــت و ه ــن اس ــه م ــل بچ ــتارتاپ مث اس

بیشــتر ذوق می کنــم.

کسی هم در این سال ها دلسردتان کرده است؟
ــد  ــن می گفتن ــه م ــود ب ــر ب ــی کمت ــدم خیل ــه درآم ــل ک اوای
دلــت خــوش اســت. بــرای ۱۰ هزارتومان دوســاعت پشــت کامپیوتر 
می نشــینی و بــه کمــرت فشــار مــی آوری، امــا االن وضعیــت فــرق 
ــم  ــا ه ــته م ــد، رش ــد و می گوین ــگ می زنن ــوام زن کرده اســت. اق

کامپیوتــر اســت، بیــا و دســت مــا را هــم بگیر!.آســیب 

می توانید به کسی هم برنامه نویسی آموزش بدهید؟
ــه  ــاب دارم. البت ــاگرد توان ی ــد ش ــر چن ــال حاض ــه. در ح بل
از آدم هــای عــادی هزینــه می گیــرم ولــی بــرای توان یاب هــا 
رایــگان اســت. یکــی از شــاگردانم را یکســال اســت آمــوزش دادم 
ــل  ــروژه کاری اش را تحوی ــن پ ــته اولی ــر او توانس ــال حاض و در ح
بگیــرد. آشــنایی مــا باهــم خیلــی جالــب اســت. یکبــار در ســایت 
دیــوار می چرخیــدم. در قســمت نیازمندی هــای خیریــه یــک 
ــتم.  ــی مشــکل دارم و ناراحــت هس ــن خیل ــود: م ــته ب ــر نوش نف
ــه  ــا یــک کاری ب از زندگــی خســته هســتم و معلولیــت دارم. لطف
ــی  ــم ول ــو بده ــه ت ــه ب ــدارم ک ــم کاری ن ــن گفت ــد. م ــن بدهی م
ــت:  ــتی؟ گف ــل کار هس ــام دادم اه ــم و پی ــوزش ده ــم آم می توان
ــاپ  ــه لپ ت ــده خــدا ن ــم. بن ــام می ده ــد انج ــرکاری بگویی ــه ه بل

داشــت نــه اینترنــت و راهنماییــش کــردم کــه بتوانــد جــور کنــد. 
حــاال برنامــه نویســی یــاد گرفتــه و از ایــن بــه بعــد می توانــد بــرای 

ــد. خــودش کار کن

حاال که توانستید سال ها با وجود معلولیت کار کنید از مسئوالن چه 
درخواستی دارید؟

ــن  ــد. م ــری نمی کنن ــی پیگی ــد ول ــده می دهن ــئوالن وع مس
در شــهرخودم اولیــن فــرد دارای معلولیتــی هســتم کــه ایــن کار را 
کــردم. خواهــش می کنــم مســئوالن کاری کننــد کــه مــن زمیــن 
ــاال بیــاورم. اگــر بتوانــم ایــن کار  نخــورم و بتوانــم اســتارتاپم را ب
ــا ســال ها ســختی و  ــی اســت. واقع ــار بزرگ را انجــام دهــم افتخ

تنهایــی کشــیدم.

کاری  چه  دارید  دوست  چییست؟  آینده  برای  شما  آرزوی  و  اهداف 
انجام دهید؟

آرزو کــه زیــاد دارم. امــا هدفــم ایــن اســت کــه اســتارتاپم را 
بتوانــم در ســطح بــاال نگهــدارم. چــون خیلــی برایــم مهــم اســت و 
خیلــی زحمــت کشــیدم. آرزو دارم زندگــی برایــم راحت تــر شــود. 
مــن خیلــی ســخت کار می کنــم. ماهــی ۲۰ جلســه بایــد کاردرمانی 
ــن موضــوع باالســت و  ــه ای ــد و هزین ــا دســتم از کار نیفت شــوم ت
ــم از کار  ــای بدن ــی اعض ــل باق ــتم مث ــد، دس ــم نباش ــر حواس اگ
ــم  ــفر بروی ــم س ــت نمی توانی ــواده ام هیچوق ــن و خان ــد. م می افت
ــت.  ــازی نیس ــب س ــان مناس ــرای توانیاب ــهری ب ــچ ش ــون هی چ
ــا  ــک پرســتار شــخصی داشته باشــم ت ــم ی ــل بتوان آرزو دارم حداق
مســتقل تر زندگــی کنــم و وابســتگی ام بــه خانــواده کمتــر شــود. 
اخیــرا چنــد نفــر را بــه تیــم همیارمهــر اضافــه کردیــم و انشــاءاهللا 

از ایــن بــه بعــد کار را گروهــی ادامــه دهیــم.

عطیه همتی، مجله مهر
۱۸ دیماه ۱۳۹۶
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 موسســه خیریــه کارآفرینــان آرا شــمیران 
حــوزه  دســت اندرکاران  از  گروهــی  توســط 
ــئولیت  ــه مس ــه دغدغ ــگاهی ک ــادی و دانش اقتص
اجتماعــی دارنــد، ازســال۹۴ شــروع بــه کار کــرد. 
ــرای  ــتغال ب ــاد اش ــدف ایج ــا ه ــه ب ــن خیری ای
ــده  ــنی هج ــیب پذیرجامعه در رده س ــای آس گروه ه
ــان  ــا مرج ــد. ب ــت می کن ــال فعالی ــی س ــا س ت
فاضــل زاده، مدیــر عامــل ایــن مجموعــه کــه خــود 
از افــراد تحصیل کــرده در رشــته روانشناســی 
آســیب پذیر  گروه هــای  بــا  کار  ســابقه  دارای  و 
ــه  ــم ک ــازمان بهزیســتی اســت، گفت وگوکردی درس

نیــد. می خوا

 همکاری با خیریه آرا بهترین اتفاق زندگی من بود 
 مرجان فاضل زاده، مدیر عامل انجمن آرا؛

خودتان را معرفی کنید ودر مورد تحصیالت 
و سابقه کار خود بگویید؟

مــن مرجــان فاضــل زاده، کارشــناس 
و  هســتم  بالینــی  روانشناســی  ارشــد 
ــته  ــا رش ــط ب ــوزه مرتب ــال درح ــازده س ی
تحصیلــی ام و به طــور متمرکــز در حوزه هــا 
جملــه  از  مرتبــط  هــدف  گروه هــای  و 
بهزیســتی  ســازمان  هــدف  گروه هــای 
مشــخص  به طــور  داشــته ام.  فعالیــت 
ــد  ــا واح ــار ب ــب همی ــن کارم را در قال م
شــروع  بهزیســتی  ســازمان  توانبخشــی 
جســمی  بچه هــای  مــددکار  و  کــردم 
حرکتــی در ســازمان بهزیســتی بــودم و 
ــف  ــای مختل ــم درمعاونت ه ــال ه چهارس
مــددکاری  و  روانشناســی  کار  ســازمان 
انجــام دادم. در واقــع بیــش از یــک ســال 
در معاونــت توانبخشــی و بعــد از آن در 
معاونــت اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کار 

ــردم. ک

ادامه  بهزیستی  سازمان  در  را  کارخود  چرا 
ندادید؟

را  توانبخشــی  معاونــت  کاردر  مــن 
ــی چــون درآن  ــی دوســت داشــتم ول خیل

ــودم و  ــال  ب ــن و س ــم س ــی ک ــان خیل زم
فرزنــدان  کــه  ماجراهایــی  و  مشــکالت 
ــد از ترخیــص  ــت ســازمان بع تحــت حمای
مــرا  ذهــن  می شــدند،  روبــه رو  آن  بــا 
از  همیــن  بــرای  در گیرمی کــرد  خیلــی 
بهزیســتی بیــرون آمــدم. مدتــی بعــد 
گروهــی از افــراد خیــر کــه از فعــاالن 
بخــش اقتصــادی هــم هســتند، براســاس 

ــه  ــداری ک تعهــدات اخالقــی و وجــدان بی
ــه ای را راه  ــد خیری ــم گرفتن ــد، تصمی دارن
ــئولیت  ــوان مس ــه عن ــرده و ب ــدازی ک ان
ــد. در  ــروع کنن ــی را ش ــی فعالیت اجتماع
ــاوره  ــوزه مش ــودم در ح ــن خ ــان م آن زم
ــی  ــردم ول ــکاوی کار می ک ــرد روان ــا رویک ب
بــه مجموعــه آرا اضافــه شــدم و بــدون هــر 
شــعاری، می توانــم بگویــم کــه خیریــه 
آرا بهتریــن اتفــاق زندگــی مــن بــود. 
ــه  ــن داد ک ــه م ــانس را ب ــن ش ــون ای چ
ــه  ــه همیشــه نســبت ب ــروه ســنی ک ــا گ ب
آنهــا دغدغــه داشــتم، بــه شــکل دیگــری 

ــم. ــرار کن ــاط برق ــم ارتب بتوان

موسسه خیریه کارآفرینان آرا از چه سالی و با 
چه هدفی راه اندازی شد؟

آرا  کارآفرینــان  خیریــه  موسســه 
ــال  ــمی از س ــر رس ــور غی ــمیران، به ط ش
۸۹ فعالیتــش را شــروع کــرد ولــی فعالیــت 
رســمی خــود را بــا اخــذ مجــوز از ســازمان 
ــت.  ــاز کرده اس ــال ۹۴ آغ ــتی از س بهزیس
ــه آرا دارای  ــه ی خیری ــرای موسس ــه ب آنچ
ــرا  ــون وچ ــی چ ــت ب ــت، حمای ارزش اس
ــه  ــه ب ــتعدادی اســت ک ــا اس ــان ب از جوان

 آنچه برای موسسه ی خیریه آرا دارای 
ارزش است، حمایت بی چون وچرا از 
جوانان با استعدادی است که به دلیل 
کمبود زیرساخت های مالی مناسب، 

امکان شکوفایی استعدادشان را 
جهت ورود به عرصه ی فعالیت های 

اجتماعی و اقتصادی و بازار کار را 
نداشته اند
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قسمت های مختلف کار 
مثل اجرا وتولید محصول،

 بازاریابی و فروش، طراحی سایت و 
فضای مجازی آن برعهده 

خود مددجویان است

مالــی  زیرســاخت های  کمبــود  دلیــل 
اســتعداد  شــکوفایی  امــکان  مناســب، 
ــه ی  ــه عرص ــت وروود ب ــان را جه درونی ش
و  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فعالیت هــای 

ــد. ــازار کار را ندارن ب
 در انجمــن آرا هیــچ نــوع محدودیــت 
بــرای  نــژادی  و  ملیتــی  جغرافیایــی، 
فعالیتــش وجــود نــدارد. بــرای تحقــق ایــن 
ــا  ــد و ب ــر لطــف خداون ــه ب ــا تکی ــان ب آرم
ــد و  ــری از تجــارب نیروهــای متعه بهره گی
متخصــص و بلنــد نظــر، خدماتــی را ارائــه 
ــه  ــه خیری ــر موسس ــه در کمت ــم ک می دهی

ــود. ــه می ش ــه آن پرداخت ــری ب دیگ
ــن  ــده شــاهد ای ــه در آین ــم ک امیدواری
نباشــیم کــه جوانــان توانمنــد به واســطه ی 
دانش انــدوزی ،  از  مالــی  مشــکالت 
ــازار کار  ــه ب ــوزی و کارورزی و ورود ب کار آم

ــند.  ــروم باش مح

افراد تحت پوشـش شـما از چه مسیرهایی 
با شـما تماس گرفتـه و تحـت حمایت قرار 

ند؟  می گیر
ــیر مشــخص  ــد مس ــراد از چن ــن اف ای
ــراد  ــت اف ــوند. نخس ــی ش ــه م وارد خیری
ــه  مســتقل شــده از ســازمان بهزیســتی ک
ایــن گــروه بایــد در ســن ۱۸ ســالگی 
ســازمان را تــرک کننــد. دوم کــودکان 
ــا  ــه اینه ــوزی ک ــای کار و دانش آم خیریه ه
هــم بنــا بــه تعریــف ایــن خیریه هــا، تــا ۱۸ 
ــد و  ــرار می گیرن ــت ق ســالگی تحــت حمای
ســوم فرزنــدان تحــت حمایــت هر ســازمان 
یــا انجمــن حمایتــی کــه خدمــات خــود را 
ــر ۱۸ ســال ادامــه می دهنــد. ــا زی فقــط ت

 

انجمـن آرا تـا بـه حـال چـه تعـدادی را 
داده اسـت؟ پوشـش 

ــال  ــده فع ــاد پرون ــدود یک صدوهفت ح
داریــم. تــا پایــان ســال گذشــته هــم 
ــر حداقــل یــک  ــه هشــت صد نف نزدیــک ب
بــار خدمــات ارائــه داده ایــم. امــا افــرادی 
تعریــف  مسیراشــتغال  در  دقیقــا  کــه 
شــده اند قــرار دارنــد صدوشــصت وهشــت 

ــر اســت. نف

چه خدماتی به افرادی که تحت پوشش شما 
قرار می گیرند ارائه می دهید؟

ــا  ــه ب انجمــن آرا موسســه ای اســت ک
انگیــزه ی رفــع موانــع پیــش روی جوانــان 
ســنین  در  بضاعــت  کــم  و  بی بضاعــت 
ــای  ــه دنی ــت ورود ب ــال، جه ــا ۳۰س ۱۸ ت
ــات  ــاختن مقدم ــم س کســب و کار و فراه
بــرای رســیدن بــه زندگــی ایمــن و ســالم 

فعالیــت می کنــد.
مهــم  ایــن  بــه  دســتیابی  بــرای 
قالــب  در  موسســه  فعالیت هــای 

ــه صــورت  ــا ب ــن شــده ت ــی تبیی برنامه های
ــد  ــاهد رش ــم ش ــی بتوانی ــته و اصول پیوس
ــان در  ــک از مددجوی ــویه ی هری ــد س چن
چهارچــوب اهــداف مــد نظــر باشــیم.
۱- اولیــن مرحلــه از فعالیــت موسســه، 
ــراد  ــخصیتی اف ــات ش ــناخت خصوصی ش
ــف  ــاط ضع ــی از نق تحــت پوشــش و آگاه
ــان  ــی مددجوی ــوت و چالش هــای ذهن و ق
روابــط  عاطفــی،  روابــط  حیطــه ی  در 
ــغلی  ــذاری ش ــا هدف گ ــی و نهایت اجتماع
در جهــت کســب درآمــد آن هــا می باشــد.
ــزاری جلســات  ــا برگ ــن مقطــع ب در ای
ــص  ــان متخص ــط کارشناس ــاوره توس مش
ذهنــی  باورهــای  تــا  می شــود  تــالش 
مددجویــان بــا اصــول اولیــه هدف گــذاری 
عاطفــی  روابــط  متعــدد  جنبه هــای  در 
ــای  ــانی) و دنی ــوی و انس ــات معن (ارتباط

ــد.  ــت یاب ــب و کار مطابق کس
ــه دوم، شــناخت عالقمنــدی  ۲- مرحل
ــاوره  ــط مش ــان توس ــتعداد مددجوی و اس
هایــی کــه در بــدو ورود صــورت می گیــرد 
ــی و  ــی و فن ــته های آموزش ــی رش و معرف
ــا عالیــق هــر کــدام از  حرفــه ای مطابــق ب

ــت. آنهاس
کلیــه ی  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
آموزش هــای فنــی و حرفــه ای، به طــور 

و  می گــردد  ســپاری  بــرون  کامــل 
موسســه ی خیریــه آرا بــا انجــام مذاکــرات 
و پرداخــت مســتقیم هزینه هــای آموزشــی 
بــه مراکــز علمــی و فنــی حرفــه ای ، امکان 
ــات و فضاهــای آموزشــی  اســتفاده ازامکان
ــر اســتعداد مــدد  در شــاخه های مبتنــی ب

ــی آورد. ــم م ــان را فراه جوی
بدیهی ســت پــس از گذرانــدن ایــن 
مهارت هایــی  بــا  مدد جویــان  مراحــل، 
کــه کســب کرده انــد، بــرای ورود بــه بــازار 

کار آمــاده شــده اند. 
ــی  ــرای معرف ــوم، ب ــه س ۳- در مرحل
ــای  ــه واحده ــده ب ــان آموزش دی مددجوی
و  مذاکــره  طریــق  از  مختلــف  صنفــی 
ایجــاد فرصــت کارآمــوزی تــالش می شــود 
ــازار کار آنهــا  ــه ب ــا امــکان ورود ب ــا نهایت ت

ــود.  ــا ش مهی
ــوان  ــل می ت ــن مراح ــی ای ــس از ط پ
ــوان  ــزان ت ــن عزی ــه ای ــت ک ــار داش انتظ
ــر  ــا تکیــه ب ــا ب آن را پیــدا کــرده  باشــند ت
قابلیت هــا و اســتعدادهای ذاتــی خــود 
کــه بــه هــر دلیــل تــا امــروز امــکان 
ــوده، در  ــر نب ــان میس ــکوفایی آن برایش ش
چرخــه ی یــک زندگــی طبیعــی خانوادگــی 
ــه  ــی ن ــد و در فردای ــی قرارگیرن و اجتماع
چنــدان دور خــود راهنمــا و راهبــر گروهــی 

ــند.  ــر باش دیگ

 چه عناوینی را آموزش می دهید؟ 
مددجویــان مــا در بیــش از پنجــاه 
رشــته آموزشــی در حــال تعلیــم هســتند. 
بــه  آمــوزش  متولــی  خودمــان  مــا 
ــا  ــه آموزش ه مددجویانمــان نیســتیم، بلک
برون ســپاری  هزینــه،  تامیــن  بــا  را 
متولــی  کــه  مراکــزی  بــا  می کنیــم. 
فنــی  مراکــز  مثــل  هســتند،  آمــوزش 
بچه هــا  و  بســته ایم  قــرارداد  حرفــه ای 
می کنیــم.  معرفــی  مراکــز  ایــن  بــه  را 
بالفاصلــه پــس از پایــان دوره آموزشــی 
ــا  ــک دوره کارورزی شــش ت ــا ی ــرای آنه ب
ــه  ــا آموزشــی ک هشــت ماهــه متناســب ب
واقعــی  کار  محیــط  دریــک  دیده انــد 
کســی  اگــر  یعنــی  می گیریــم.  درنظــر 
یــا  و  خیاطــی  موتورســازی،  بخواهــد 
ــه جــای این کــه  ــاد بگیــرد، ب آرایشــگری ی
ــم، او را  ــی کنی ــگاه معرف ــه آموزش او را ب
بــه یــک موتورســازی یــا آرایشــگاه معرفــی 
ــی، همزمــان  ــا درشــرایط واقع ــم ت می کنی
ــد.  ــوزش ببینن ــم آم ــد و ه ــم کار کنن ه
ــه  ــوز ب ــک کارآم ــراد از ی ــن اف ــم ای ــم ک ک
یــک شــاگرد و بعــد بــه یــک کمــک اســتاد 
ــر در آن  ــرد ماه ــک ف ــه ی ــم ب ــد ه و بع
حرفــه تبدیــل می شــوند. بعــد از طــی 
ایــن مراحــل معمــوالً دو اتفــاق می افتــد، 
ــط کار  ــودش را در محی ــرد خ ــن ف ــا ای ی
ــغول  ــط مش ــان محی ــان داده و درهم نش
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تمــاس  شــرکت ها  و  ســازمان ها  بــا 
گرفتــه و صحبــت می کننــد و هدایــای 
تبلیغاتــی مناســبتی و کامــال خالقانــه ای را 

ــد.  ــه می کنن ــا تهی ــرای آنه ب

در ایـن کارگاه چنـد نفـر مشـغول بـه کار 
هسـتند؟

و  شــرایط  بــه  بنــا  کارگاه  در 
بیســت  حــدود  کارگاه  نیازمندی هــای 
ــه  ــف مشــغول ب ــای مختل ــر در بخش ه نف

هســتند. فعالیــت 

آیا به غیر از سه دسته مشخص که ورودی های 
شما را تشکیل می دهند، سایرافراد نیازمند 

به کارهم می توانند به شما مراجعه کنند؟ 
ــد  ــرادی بودن ــخص اف ــروه مش ــه گ س
کــه  می آیــد  پیــش  ولــی  گفتــم.  کــه 
افــرادی کــه از طــرق دیگــری بــه مــا 
مــوارد  درایــن  می شــوند.  معرفــی 
مــددکاران کــه مســئول پذیــرش هســتند، 
وارد عمــل می شــوند و بررســی های الزم 
ــد.  ــراد انجــام می دهن ــن اف ــورد ای را در م
ــا  ــراد ب ــن اف ــرایط ای ــه ش ــی ک در صورت
گروه هــای هــدف مجموعــه آرا نزدیــک 
می شــوند.  پذیــرش  هــم  آنهــا  باشــد، 
ــر  ــراد زی ــم اف ــه گفت ــور ک ــه همان ط البت
ســال را  ســی  بــاالی  ســال و  هجــده 
ــی  ــان طالی ــم. چــون زم گزینــش نمی کنی
ــا  ــازار کار ســن هجــده ت ــه ب ــرای ورود ب ب
ــن ســنین  ــراد در ای ســی ســال اســت. اف
ــه  ــد و ب ــاد بگیرن ــی را ی ــد مهارت می توانن
ــن  ــا ای ــالش م ــند. ت ــغل مناســب برس ش
ــند،  ــر باش ــاغل تخصصی ت ــه مش ــت ک اس
ــت  ــران و نظاف ــرای پس ــوری ب ــک موت پی
منــزل بــرای دختــران را مشــاغل ابتدایــی 
می دانیــم. چــون بخــش عمــده ای از روی 
آوردن بــه چنیــن مشــاغلی، عــدم مهــارت 

من معتقدم 
حتی درشرایط فعلی،

 گم شده بازارکار 
نبودن افراد ماهر است 

بــه کارمــی شــود و یــا بــا یــک تجربــه کار 
واقعــی و یــک رزومــه مناســب دنبــال کار 

می گــردد.  دیگــری 

پرونده  آرا  درانجمن  که  افرادی  تعداد  از 
دارند، چند نفردارای معلولیت هستند؟ آیا 

این افراد هم وارد بازار کار شده اند؟
ــان  ــد از مددجوی ــت درص ــا بیس تقریب
معلولیــت  انــواع  بــا  افــرادی  مــا 
انــواع  و  نابینایــی  ناشــنوایی،  مثــل 
حرکتــی  و  جســمی  معلولیت هــای 
هســتند. بعضــی از ایــن افــراد بــه اشــتغال 
ــا  ــی ب ــا بچه های ــیده اند. مخصوص ــم رس ه
ــای  ــی، گزینه ه مشــکالت شــنوایی و بینای
ــتند  ــوری هس ــای اپرات ــرای کاره ــی ب خوب
و چــون بــا شــرایط خودشــان ســازگار 
توانســته ایم  راحــت  خیلــی  هســتند 
جــذب کارشــان کنیــم. البتــه شــرایط 
ــا  اشــتغال درکشــور مــا در حــال حاضــر ب
ــا  ــی م ــت، ول ــادی روبه روس ــکالت زی مش
تــا آنجــا کــه بتوانیــم درایــن حــوزه تــالش 
می کنیــم. موسســه آرا یــک کارآفرینــی 
درون خیریــه ای هــم راه ا نــدازی کــرده  کــه 
بچه هــای  از  آن  انســانی  نیــروی  تمــام 

شــده اند.  تامیــن  خودمــان 

در این کارگاه چه محصوالتی تولید می شوند؟ 
ــازه های  ــم س ــن کارگاه ه ــدات ای تولی
بتونــی بــه اشــکال متنــوع و مختلــف و هم 
ــی  ــای تبلیغات ــی وهدای ــای تزیین گلدان ه
عمــوم  و  وســازمان ها  شــرکت ها  بــرای 
ــف کار  ــمت های مختل ــت. قس ــردم اس م
مثــل اجــرا و تولیــد محصــول، بازاریابــی و 
فــروش، طراحــی ســایت و فضــای مجــازی 
ــن  ــت. درای ــود بچه هاس ــده خ ــر عه آن ب
بــه  مددجویانمــان  از  تعــدادی  فرآینــد 

کارمشــغول شــده اند.

خاصی  عنوان  تحت  کارگاه  این  محصوالت 
ارائه می شوند؟

عنــوان  بــا  محصــوالت  ایــن  بلــه 
دیزایــن شــاپ زال کــه تولیــدات کارگاه 
ــده ای  ــه می شــوند. یــک عقی ماســت، ارائ
ــم  ــر از اس ــه غی ــمی ب ــاب اس پشــت انتخ
خیریــه آرا بــرای ایــن کارگاه داشــتیم. 
چــون تصــورات قبلــی ام ایــن بــود کــه هــر 
ــه  ــک خیری ــد از ی ــت از خری ــت صحب وق
ــاص  ــرایط خ ــا ش ــردی ب ــد از ف ــا خری وی
می شــد، خیلــی از مــردم صرفــا چــون 
کار  یــا  و  کننــد  کمکــی  می خواســتند 
ــت و  ــع کیفی ــد، توق ــام دهن ــری انج خی
ــود  ــن ب ــی از کار نداشــتند. هــدف ای زیبای
ــی  ــای کیفیــت وزیبای کــه مشــتریان برمبن
محصــول را انتخــاب کننــد و بعــد بفهمنــد 
کــه چــه ماجرایــی پشــت ایــن کار هســت. 
بچه هــا خودشــان بازاریابــی می کننــد و 

اســت. مــن معتقــدم درشــرایط فعلــی 
هــم، گــم شــده بــازارکار نداشــتن مهــارت 
مناســب افــراد اســت. بنابرایــن هــم زمــان 
ــرای  ــه ب ــا مســیرهای آمــوزش شــغلی ک ب
خدمــات  می دهیــم،  انجــام  بچه هــا 
روانشناســی هــم بــرای آنهــا پیگیــری 
ــار  ــم. یعنــی بچه هــا همــواره درکن می کنی
خودشــان عــالوه بــر مــددکار، یــک نیــروی 
روانشــناس هــم دارنــد کــه دائمــا بــا آنهــا 
ــه و پیــش فــرض مــا در  کارمی کنــد. تجرب
کارکــردن بــا چنیــن افــرادی این اســت که 
اغلــب آنهــا بــه دالیــل مختلــف آســیب های 
روحــی و روانــی دیده انــد و نقــاط ســیاهی 
ــی  ــده خیل ــود آم ــا بوج ــه در روان آنه ک
ــت  ــیر موفقی ــه مس ــوی ادام ــد جل قدرتمن
آنهــا را می گیــرد. در انجمــن آرا یــک تیــم 
روانشــناس حرفــه ای داریــم کــه داوطلبانــه 
و متعهدانــه بــا مجموعــه همــکاری دارنــد 
تحــت  را  ازبچه هــا  گروهــی  هرکــدام  و 
نظرداشــته و جلســات مشــاوره و گــروه 

ــد. ــو می برن ــجمی را جل ــی منس درمان

لطفا در مورد مددکار شغلی توضیح بیشتری 
بدهید؟

مــددکار  عنــوان  بــه  کــه  افــرادی 
همــکاری  مجموعــه  ایــن  بــا  شــغلی۱ 
ــا را  ــدادی از بچه ه ــده تع ــد، پرون می کنن
ــر  ــی ه ــه عبارت ــد. ب ــرار دارن ــار ق در اختی
ــن  ــخص معی ــک ش ــا بای ــدام از بچه ه ک
در ارتبــاط هســتند کــه ایــن شــخص 
ــه  ــا رابط ــه ت ــه صمیمان ــراری رابط از برق
ــت.  ــاط اس ــا در ارتب ــا بچه ه ــه ای ب حرف
را  آنهــا  هــم  کــه  اســت  ایــن  هــدف 
ــا  ــه آنه ــه مســیر ب بشناســد و هــم درادام
ــه  ــم ب ــه گفت ــور ک ــد. همانط ــک کن کم
دالیــل مختلــف ممکــن اســت ایــن افــراد 
نتواننــد بــه تنهایــی مسیرشــان را تــا آخــر 
ادامــه دهنــد. شناســایی ایــن عوامــل بــاز 
ــا  ــائل آنه ــع مس ــه رف ــک ب ــده و کم دارن
برعهــده آن شــخصی اســت کــه بــه او 

می گوییــم. مــددکار 

آیــا ایــن افــرادی کــه بــه عنــوان مــددکار 
ــای  ــد، آموزش ه ــت می کنن ــغلی فعالی ش

ــد؟ خاصــی می بینن
بلــه، حتمــا. هــر کســی کــه بــه عنوان 
مــددکار شــغلی بــه ایــن مجموعــه اضافــه 
می شــود، چــه نیروهــای موظــف کــه ثابــت 
هســتند و چــه نیروهــای داوطلــب، حتمــًا 
می بیننــد  را  آموزش هایــی  ســری  یــک 
ــک  ــا کم ــه بچه ه ــتیم ب ــر نتوانس ــه اگ ک
کنیــم، حداقــل خودمــان بــه آنهــا آســیب 
نزنیــم. نیروهــای مــددکار گزارش هایــی 
ــات  ــا و اتفاق ــم از بازخورده ــور دائ را به ط
وکارهایشــان در جلســاتی کــه در ایــن 

1. Job coach
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و  می کنم  درخواست  همه  از  من 
همه  گوش  به  را  صدایم  می خواهم 
برســانم که بچه های این مملکت 

را تنهــا نگذارید و هرحمایتی که از 
برمی آید،  دستتان 
دهید انجام  برایشان 

ــد.  ــه می کنن ــود، ارائ ــزار می ش ــه برگ رابط
دورهــم  افــراد  ایــن  جلســات  درایــن 
را  خــود  تجربیــات  و  می شــوند  جمــع 
کارکــردن  می گذارنــد.  درمیــان  باهــم 
بــا بچه هــای دارای ویژگی هــای خــاص 
ــی از آن در  ــه بخش های ــکالتی دارد ک مش
ــوند و  ــع می ش ــی مرتف ــای آموزش کالس ه
بخش هایــی را هــم بایــد بتواننــد در زمــان 
ــد. ــا مســائل حــل کنن ــه رو شــدن ب رو ب

چه تعداد مددکار دارید؟
ــه  ــم ک ــددکار داری ــر م ــا شــانزده نف م
ــت  ــروی ثاب ــر نی ــار نف ــداد چه ــن تع ازای
هســتند ودوازده نفــر دیگربه طــور پــاره 
ــار  ــد. آن چه ــکاری دارن ــا هم ــا م ــت ب وق
نفــر ثابــت غیــر ازاین کــه مــددکار تعــدادی 
مددجــو هســتند، ســرگروه دوازده نفــر 
دیگــر هــم هســتند و بــه کارآنهــا نظــارت 

ــد. دارن

آیا افرادی که به عنوان  مددکار شغلی باشما 
همکاری می کنند، حتما باید مددکارباشند؟

ــی  ــد تحصیالت ــا بای ــراد حتم ــن اف ای
روانشناســی  یــا  مــددکاری  زمینــه  در 
داشته باشــند چــون ایــن مسیرآموزشــی را 
ــه حــال  ــا ب ــا ســاده تر می کنــد. ت ــرای م ب
ســابقه نداشــته کــه افــرادی خــارج از ایــن 
دو گــروه را جــذب بکنیــم، چــون معتقــدم 
کــه بایــد یــک پیــش فــرض ذهنــی وجــود 
داشــته باشــد کــه براســاس آن بتوانیــم کار 

راپیــش ببریــم.

عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  درباره  توضیحی 
انجمن بفرمایید؟

بنــده بــه عنــوان مدیــر عامــل در ایــن 
ــر  ــج نف ــم و پن ــت می کن ــه فعالی مجموع
هــم از افــراد فعــال درحــوزه دانشــگاهی و 
ــره  ــات مدی فضــای اقتصــادی اعضــای هی
ــت  ــد گف ــع بای ــتند. در واق ــن هس انجم
ــروع  ــدار ش ــدان بی ــد وج ــه آرا از چن قص
ــه مســائلی  شــد کــه نتوانســتند نســبت ب
کــه دراطرافشــان می گــذرد، بی تفــاوت 
ــر کار  ــم در اث ــم ک ــه ک ــزی ک ــند. چی باش
کــردن بــا افــراد هیات مدیــره در مــن 
بوجــود آمــد، ایــن بــود کــه مگــر می شــود 
خــدا را دوســت داشــت، ولــی عاشــق 
ــن  ــگاه ای ــن ن ــا ای ــود؟ ب ــش نب مخلوقات
ــه  ــدند و مجموع ــع ش ــم جم ــراد کناره اف

ــد. ــکل دادن را ش

مخارج خیریه را چگونه تامین می کنید؟
ــودن  ــیس ب ــازه تاس ــه ت ــه ب ــا توج ب
موسســه خیریــه ی آرا و تعــدد موسســا 
ت و بنگاه هــای خیریــه بــا رویکردهــای 
ــذب  ــه ج ــه آرا در زمین ــاوت، موسس متف
منابــع مالــی بــه شــرح زیــر رفتــار نمــوده 

ــت: اس
ــه  ــت مجموع ــر سیاس ــال حاض  در ح
ارجــح  بــر  تاکیــد  پایــه ی  بــر  بیشــتر 
ــر کمیــت آن اســتوار  ــودن کیفیــت کار ب ب
اســت و می خواهــد بــه دور از هرگونــه 
هیاهــوی تبلیغاتــی قبــل از قــوت گرفتــن 
اصلــی  چوب هــای  چــار  اســتحکام  و 

موسســه، فعالیــت کنــد. 
از ایــن رو تــا بــه امــروز عمــده منابــع 
ــذاران و  ــق بنیانگ ــه از طری ــی مجموع مال
اعضــای هیــات مدیــره و عزیزانی کــه عمیقا 
بــه نــوع تفکــر و رویکــرد تخصصی موسســه 

ــن گردیده اســت.  ــتند ،تامی ــن هس موم
ناحیـه ی  از  نیـز  محـدودی  بخـش   
شـماره  طریـق  از  مردمـی  کمک هـای 
اینترنتـی  سـایت  در  موجـود  حسـاب های 
موسسـه تامیـن می شـود. به طـور قطع در 
آینـده نـه چنـدان دور و بـا توسـعه یافتـن 
مالـی  منابـع  جـذب  نیازمنـد   ، مجموعـه 
بیشـتر در قالـب معرفـی دقیـق مجموعه به 
خیریـن محتـرم ائـم از صاحبـان مشـاغل، 
اقشـار  سـایر  و  ورزشـکاران  و  هنرمنـدان 

می باشـیم. اجتمـاع 

چگونه با رعد آشنا شدید؟
یــک  فعالیت مــان  اول  ســال  در 
بازارچــه خیریــه داشــتیم کــه از رعــد 
بــا مــا تمــاس گرفتنــد کــه غرفــه ای 
از  بگذاریــم.  دراختیارکارآموزانشــان 
ایــن طریــق مــن بــا مســئول واحــد 
خوداشــتغالی رعــد، خانــم داداشــیان، 
ــدا  ــه پی ــاط ادام ــن ارتب ــدم و ای ــنا ش آش
کــرد. پــس از آن بــا مدیــر عامــل موسســه، 
ــتم و  ــی داش ــی مالقات ــم پناه ــرکار خان س
ــا رویکــرد ایشــان و سیاســت کاری رعــد  ب
ــه مددجویانشــان آشــنا شــدم و  نســبت ب
متوجــه شــدم کــه چقــدر رویــه کاری ایــن 

ــت. در  ــک اس ــم نزدی ــه ه ــه ب دو مجموع
ــای  ــه امض ــر ب ــا منج ــاط م ــت ارتب نهای
یــک تفاهــم نامــه شــد کــه بیشــتر بــا هــم 
همــکاری کنیــم. گروهــی از کارآمــوزان 
ــا شــرکت  رعــد در یکــی ازهمایش هــای م
کردنــد و چــون خیلــی راضــی بودنــد قــرار 
شــد درهــر همایــش تعــدادی از بچــه 
هــای رعــد شــرکت کننــد. همچنیــن قــرار 
شــد کــه تعــدادی از نیروهــای موظــف مــا 
در دوره هــای آموزشــی رعــد شــرکت کننــد 

ــد. ــوزش بگیرن و آم

وصحبت آخر؟
مدتــی اســت کــه خوشــبختانه بحــث 
مســئولیت اجتماعــی بــرای فعــاالن حــوزه 
ــوم  ــی و عم ــئولین سیاس ــادی، مس اقتص
مــردم مطــرح شده اســت. فعالیــت در هــر 
زمینــه ای کــه یــک مســئولیت اجتماعــی را 
نمایندگــی کنــد، بســیار مفیــد و اثــر بخش 
اســت، ولــی مــن از همــه درخواســت 
بــه  را  صدایــم  می خواهــم  و  می کنــم 
ــای  ــه بچه ه ــه ب ــانم، ک ــه برس ــوش هم گ
ایــن مملکــت بیشــتر توجــه کنیــد و آنهــا 
ســرمایه های  این هــا  نگذاریــد.  تنهــا  را 
ــی  ــفانه وقت ــتند. متاس ــور هس ــده کش آین
خیلی هــا  می شــود  خیریــه  از  صحبــت 
فقــط  خیریــه  کــه  می کننــد  فکــر 
ــول  ــن پ ــرای گرفت ــه ب ــت ک ــتی اس دس
امــا  شده اســت.  دراز  سمتشــان  بــه 
درخواســت مــن از واحدهــای اقتصــادی و 
خدماتــی ایــن اســت کــه اگــر می خواهیــد 
جــذب  خــود  درمجموعــه  را  نیرویــی 
بچه هــای  از  را  نفرشــان  یــک  کنیــد، 
تحــت پوشــش یــک خیریــه جــذب کنیــد. 
کــه  می دهیــم  را  ضمانــت  ایــن  مــا 
ــی  ــاز را معرف ــورد نی ــروی متخصــص م نی
ــت  ــا از او در کار حمای ــا مدت ه ــرده و ت ک
می کنیــم. تعــداد زیــادی کارآفریــن، بنــگاه 
ــداد  ــف و تع ــادی مختل ــه اقتص و مجموع
زیــادی متولــی ایجــاد شــغل درکشــور 
ــن  ــه ای ــود ک ــدر خــوب می ش ــم، چق داری
رابشناســند  بچه هایــی  چنیــن  نهادهــا 
ــتند.  ــد هس ــدر توانمن ــه چق ــد ک و بدانن
ــر  ــراد دیگ ــا اف ــان ب ــه زندگیش ــاید قص ش
ــاید ظاهرشــان  ــاوت باشــد، ش ــی متف کم
بــا بقیــه متفــاوت باشــد، ولــی افــراد 
ــتند و  ــی هس ــر قدرت ــد و پ ــیار توانمن بس
ــد از پــس وظایفــی  ــی خــوب می توانن خیل
ــد.  ــرد برآین ــرار می گی ــان ق ــه برعهده ش ک
ــت از کاالی  ــوان حمای ــت عن ــال تح امس
ــه  ــن ازهم ــت. م ــرح شده   اس ــی مط ایران
می خواهــم از افــرادی کــه تولیدکننــده 
ــد.  ــت کنن ــتند حمای ــتی هس ــع دس صنای
تــا آنهــا بــه اســتقالل برســند و بتواننــد از 

ــد.  ــود برآین ــی خ ــس زندگ پ
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کار  موضوعــات،  از  بعضــی  پیرامــون  نوشــتن 
ســخت تر!  کاری   ننوشــتن  امــا  سختی ســت، 
مســئولیت اجتماعــی یکــی از ایــن موضوعــات اســت.
در ایــن محتــوا ســعی شــده از مباحــث آکادمیــک 
فاصلــه گرفتــه شــود و یادداشــتی خودمانــی پیرامــون 
ــه شــود، چــرا کــه اساســا  مســئولیت اجتماعــی ارائ
نقــش  کــه  اســت  بــودن  «خودمانــی»  همیــن 
ــک  ــی را در ی ــئولیت اجتماع ــام مس ــه ن ــی ب مفهوم

جامعــه پــر رنگ تــر می کنــد.
فــردی؛  اجتماعــی  مســئولیت  اول  برداشــت 

ســتاره ها میــان  در  شــده  گــم  فرشــته ای 

مسئولیت اجتماعی چیست؟ 
اولیــن بــار حــدود ۷-۶ ســال پیــش بــود کــه بــا 
واژه نامأنــوس مســئولیت اجتماعــی مواجــه شــدم. در 
آن زمــان مقــاالت اندکــی کــه پیرامــون ایــن موضــوع 
بــه فارســی منتشــر شــده بود را خوانــدم و بــه زودی 
ــه صــورت ارادی  ــق شــخصی ام، ب ــه عالئ ــم ک دریافت
ــا در  ــرده ت ــاب ک ــن ایج ــر ارادی، این چنی ــا غی و ی

ــر  ــش از ه ــی ام بی ــه زندگ ــردارم ک ــدم ب ــیری ق مس
ــا ایــن مفهــوم وفــق پیــدا کنــد. زمــان دیگــری ب

ــان  ــه ســال ها زم ــی ک ــان پروژه های ــرور زم ــه م ب
ــر  ــزار نف ــا ه ــورد توجــه ده ه برایــش صــرف شــد، م
ــرار گرفــت و همیــن بازخوردهــای  ــا ق از سراســر دنی
مثبــت، دلیلــی شــد تــا بیــش از پیــش بــه موضــوع 
ــه  ــوم. در ادام ــد ش ــی عالقه من ــئولیت اجتماع مس
ــا  ــرد ام ــم ک ــت خواه ــا صحب ــن پروژه ه ــورد ای در م
بــرای االن، اجــازه دهیــد بــا هــم بــه دنبــال تعریــف 

ــرای مســئولیت اجتماعــی باشــیم. مناســبی ب
از  مختلفــی  تعاریــف  بــا  ســال ها،  ایــن  در 
مســئولیت اجتماعــی مواجــه شــده ام. ایــن تعاریــف 
ــه  ــوده و هســت ک ــک ب ــدازه ای آکادمی ــه ان ــا ب بعض
اگــر راســتش را بخواهیــد حوصلــه ی آدم را ســر 
ــال  ــه اص ــد ک ــیمان می کن ــده را پش ــرد و خوانن می ب
ــد؟!  ــه دوا می کن ــه دردی را از جامع ــه چ ــن مقال ای
مســئولیت  واژه  چنــان  مــواردی  در  حتــی 
اجتماعــی را پیچیــده توصیــف کرده انــد کــه خواننــده 
ــرد،  ــودن آن پی نمی ب ــی» ب ــه «خودمان ــا ب ــه تنه ن

میالد جعفرى، بنیان گذارسایت مهمه
Mohemme.ir

 مسئولیت اجتماعى؛ 
فرشته اى گم شده در میان ستاره  ها

32

شماره 68،   تابستان 1397

یادداشت



ــور را  ــای کنک ــار گزینه ای ه ــال چه ــه حــس و ح بلک
پیــدا می کنــد! 

اگــر جســتجویی در محتــوای فارســی وب انجــام 
دهیــد، متوجــه خواهیــد شــد کــه در ایــران، مفهــوم 
مســئولیت اجتماعــی از همــان خشــت اول بــه 
ــی  ــی از محتوای ــد باالی ــت. درص ــه اس ــه رفت بی راه
ــه  ــرای مســئولیت اجتماعــی منتشــر شــده، ب ــه ب ک
پرداخته اســت.  ســازمانی۱  اجتماعــی  مســئولیت 
ــی  ــئولیت اجتماع ــاالت، مس ــی از مق ــی در بعض حت
را بــه اشــتباه معــادل مســئولیت اجتماعــی ســازمانی 

معرفــی کرده انــد 
از طرفــی، نظــرات اندیشــمندان و همچنیــن 
ــکی  ــه ش ــده ک ــس ش ــه ای منعک ــه گون ــئوالن ب مس
وجــود نــدارد کــه درصــد باالیــی از شــهروندان، 
مســئولیت اجتماعــی را همــان کارهــای خیریــه 
ــه)  ــردم جامع ــی از م ــه گروه ــی ب ــای مال (کمک ه
می داننــد. در یــک نظرســنجی آنالیــن کــه مــا انجــام 
ــه  ــری ک ــزار نف ــر از ۴ ه ــزار نف ــدود ۳ ه ــم، ح دادی
ــاد  ــد، اعتق ــرده بودن ــرکت ک ــنجی ش ــن نظرس در ای
داشــتند کــه مســئولیت اجتماعــی همــان نیکــوکاری 

ــت!  ــران) اس ــه دیگ ــی ب ــک مال (کم
ــرو در  ــراد پیش ــه از اف ــور ک ــه دانش ــم فاطم خان
حــوزه مســئولیت اجتماعــی هســتند، ایــن موضــوع 

ــد:  ــان می کنن ــی بی ــه خوب را ب
ــوم  ــه مفه ــت ک ــن اس ــی، ای ــکالت اصل از مش
ــل درک  ــور کام ــه ط ــی ب ــئولیت  پذیری اجتماع مس
ــده  ــناخته نش ــتی ش ــوم به درس ــن مفه ــده و ای نش
اســت. در مرحلــه اول بایــد بــرای پــر کــردن و رفــع 
ــام داد. ــی انج ــی، اقدامات ــوم شناس ــال مفه ــن خ ای
مســئولیت اجتماعــی فرشته ای ســت کــه بــا 
کمــک آن می تــوان راه را بــرای پیشــرفت جامعــه 
ــرد.  ــوار ک ــدار هم ــعه پای ــه توس ــور ب ــیدن کش و رس
امــا همیــن خــال مفهوم شناســی کــه خانــم دانشــور 
ــا ایــن  ــی شــده ت ــد، دلیل ــه آن اشــاره می کنن هــم ب

ــم!  ــم کنی ــتاره ها گ ــان س ــته را در می فرش
ــوان شــد، در طــول  ــر عن ــه پیش ت ــور ک همان ط
ــا  ــورد  ده ه ــا بازخ ــه ب ــروژه ای ک ــال، در پ ــار س چه
هــزار نفــر از سراســر دنیــا همــراه بــود، دریافتیــم کــه 

مســئولیت اجتماعــی یعنــی مســئولیت اجتماعــی!
زمانــی کــه در آن پــروژه بــا تولیــد محتــوای 
ــا  ســبز و همچنیــن اجــرای کمپین هــای مختلــف، ب
هــزاران بازخــورد شــامل ویدیوهــای ارســالی کاربــران 
از تــرک کــردن ســیگار، کاهــش اضافــه وزن، رهایــی 
از افســردگی و فکــر خودکشــی، غلبــه بــر ســرطان و 
نمونه هایــی از ایــن دســت مواجــه می شــدیم، مفهــوم 
ــری  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــی بی ــئولیت اجتماع مس
ــه  ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــس می ش ــل لم ــان قاب برای م
1. CSR

ــم کــه مســئولیت یعنــی  ــاور رســیده بودی ــه ایــن ب ب
ــه  ــی! ن ــی اجتماع ــم یعن ــی ه ــئولیت و اجتماع مس

ــزی بیشــتر. ــه چی ــر و ن ــزی کمت چی
ــئولیت  ــه مس ــوط ب ــف مرب ــا کل تعاری ــر م از نظ
ــرد:  ــر خالصــه ک ــه زی ــوان در جمل اجتماعــی را می ت
ــردی  ــود، و ف ــرای خ ــردی ب ــا ف ــدام از م هرک

بــرای جامعــه هســتیم! 
ــئولیت انســان ها  ــه مس ــا ب ــه تنه ــف ن ــن تعری ای
ــی  ــه خوب ــه ب ــال هــم محــدود نمی شــود، بلک در قب
حیوانــات،  بــه  نســبت  انســان  رفتــار  می توانــد 
ــد.  ــط  زیســت و... را هــم در ذهــن تداعــی کن محی
ــا در  ــه ی م ــئولیم! هم ــا مس ــی م ــاده یعن ــی س خیل
ــئولیم.  ــد مس ــه می افت ــه درجامع ــی ک ــورد اتفاقات م
ــه  ــن جمل ــد ای ــر کنن ــا فک ــاید خیلی ه ــا ش حقیقت
ــوع  ــی موض ــا بررس ــا ب ــت. ام ــش نیس ــعاری بی ش
مســئولیت اجتماعــی در کشــورهای جهــان، بــه 
مســئولیت  رنــگ  پــر  نقــش  می تــوان  وضــوح 

ــد. ــورها دی ــی کش ــد و ترق ــی را در رش اجتماع
ــا  ــان ب ــور عزیزم ــروز کش ــر ام ــم اگ ــا معتقدی م
بحــران آب روبه روســت، اگــر طبیعــت در حــال 
ــودک کار  ــک ک ــای ی ــر بادکنک ه ــب اســت، اگ تخری
ــر در  ــزاران نف ــاالنه ه ــر س ــی رود، اگ ــروش نم ــه ف ب
ــر  ــد، اگ ــت می دهن ــود را از دس ــان خ ــا ج جاده ه
ــر،  ــر دیگ ــزاران اگ ــود و ه ــاوز می ش ــی تج ــه کودک ب
ــن  ــش ای ــا در پیدای ــه م ــئولیم. هم ــا مس ــه ی م هم
ــن مشــکالت  ــره ی ای معضــالت ســهیم هســتیم و گ
ــئولیم.  ــم مس ــه بدانی ــه هم ــود ک ــاز می ش ــی ب زمان
ــای  ــوع، صحبت ه ــن موض ــر ای ــرای درک بهت ب
ــته  ــان برجس ــر، از جامعه شناس ــعید معیدف ــر س دکت

ــد:  ــان را بخوانی ــور عزیزم کش
بحــث  در  بیاوریــد  را  کشــور  بودجــه  تمــام 
ــت و  ــرورش، بهداش ــوزش و پ ــی آم ــازی! یعن راه س
درمــان و همــه ی حوزه هــای دیگــر را تعطیــل کنیــد 
ــاال  ــد! ح ــازی کنی ــرف راه س ــان را ص و بودجه هایش
ــد؟!  ــد ش ــل خواه ــاده ای ح ــات ج ــکل تلف ــا مش آی
و  راه  وزارت  را  مقصــر  مــردم  تصــادف،  یــک  در 
شهرســازی می داننــد، وزارت راه مقصــر را پلیــس 
راهنمایــی رانندگــی می دانــد و پلیــس راهنمایــی 
رانندگــی خودروســاز را مقصــر اصلــی می دانــد. ولــی 
ــد احســاس  بحــث مــا ایــن اســت کــه همــه مــا بای
مســئولیت کنیــم و بــه جــای اینکــه مقصــر را دیگــری 
بدانیــم، ببینیــم کــه هــر کــدام از مــا چــه مســئولیتی 

ــم؟  ــوع داری ــال موض در قب
ــت.  ــرد جمعی س ــک خ ــی ی ــئولیت اجتماع مس
خــردی کــه می توانــد یــک جامعــه را چنــان قدرتمنــد 
کنــد کــه شــهروندانش حتــی در تنهایــی هــم بتواننــد 
ــود  ــار خ ــه را در کن ــه جامع ــروی محرک ــرژی و نی ان
احســاس کننــد و نبــودش هــم می توانــد یــک 
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جامعــه را چنــان درنــده کنــد کــه هیچ چیــز و 
هیچ کــس بــرای مردمانــش اهمیــت نداشــته باشــد. 

برداشت دوم - مسئولیت اجتماعی سازمانی؛ فرشته ای 
گم شده در میان ستاره ها (برندها)

آن زمانــی کــه ســن و ســال چندانــی نداشــتیم، 
تاریخــی،  شــخصیت  چنــد  بــه  قهرمان هایمــان 
ــن دســت  ــواردی از ای ــا م ســینمایی، افســانه ای و ی
کــه  بــود  کســی  قهرمــان  می شــدند.  خالصــه 
می توانســت از پــس هــر کاری برآید. او الگــوی زندگی 
مــا بــود و محــال بــود کــه از پــس کارهــای ســخت 
بــر نیایــد. زمانــی هــم کــه از بــد روزگار قهرمانمــان 
ــان  ــی خوابم ــب ها از ناراحت ــورد، ش ــت می خ شکس
ــی  ــا ناراحت ــه ب ــد در مدرس ــی روز بع ــرد و حت نمی ب
ــم و  ــا بچه هــا پیرامــون آن صحبــت می کردی تمــام ب

ــدیم.  ــریک می ش ــم ش ــم ه در غ
ــان  ــن، قهرم ــرای م ــا ب ــم، ام ــما را نمی دان ش
ــود. کســی کــه در  ــدزاده ب کودکــی ام احمدرضــا عاب
ــا  ــک دنی ــلیک ی ــل ش ــت در مقاب ــاورم می توانس ب
ــی در ســخت ترین  ــد و حت ــوپ هــم ایســتادگی کن ت
ــان  ــدش را چن ــو لبخن ــک جنگج ــل ی ــرایط، مث ش
ــه از خــود بی خــود شــویم.  ــد ک ــار وجودمــان کن نث
ــه  ــه ای ک ــان لحظ ــت در هم ــر، درس روزی دیگ

ــود  ــی ب ــم، کاف ــه بودی ــی قهرمانان ــر سکانس منتظ
ــا  ــرد ت ــای بگی ــان ج ــل دروازه قهرمان م ــوپ داخ ت
از شــدت ناراحتــی، بــازی فوتبــال در محــل تعطیــل 

شــود.
مســئولیت مان دو طرفــه بــود. ایــن وظیفــه مــا 
ــم  ــم و او ه ــت کنی ــان حمای ــه از قهرمان م ــود ک ب

وظیفــه داشــت کــه قهرمــان مــا بمانــد!
تعریف هــای  از  بســیاری  کنیــم  ســعی  اگــر 
ــرای مســئولیت اجتماعــی عنــوان  پیچیــده ای کــه ب
ــی  ــئولیت اجتماع ــم، مس ــده بگیری ــود را نادی می ش
ــر  ــا در ه ــه م ــت. اینک ــوع اس ــن موض ــا همی دقیق
ســطحی کــه هســتیم، بــا توجــه بــه شــرایط، 

وظایــف خودمــان را بــه خوبــی بشناســیم. 
ــذر زمــان و تکامــل انتظــارات اجتماعــی،  ــا گ ب
ــتاره ها)  ــرکت ها (س ــازمان ها و ش ــرای س ــرایط ب ش
هــم بــه گونــه ای تغییــر کــرد کــه می بایســت دریچــه 
جدیــدی را بــه روی ســازمان بــاز کننــد. مــردم 
ــا  ــاز، از محصــوالت و ی ــع نی ــرای رف ــا ب ــر صرف دیگ
ــه  ــد، بلک ــازمان اســتفاده نمی کنن ــک س ــات ی خدم
ــمتی  ــه س ــی ب ــه ی اجتماع ــل یافت ــارات تکام انتظ
ــر یــک شــرکت  ــد، دیگ پیــش مــی رود کــه یــک برن
ــد  ــه همانن ــت، بلک ــی نیس ــت نیافتن ــم و دس عظی
ــت.  ــار ماس ــواره در کن ــه هم ــد ک ــتی می مان دوس
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ــود  ــاب آســیا ب ــه عق ــدزاده ک ــد عاب ــا همانن دقیق
امــا اســمش روی دروازه بــان محله مــان هــم 
بــود! همیــن انتظــارات تکامل یافتــه و خلــق 
ــه  ــی ب ــش اصل ــبب پیدای ــد، س ــای جدی ارزش ه
ــام مســئولیت اجتماعــی شــرکتی در شــرکت ها  ن

و ســازمان ها شــد. 
اصلی که عنوان می کند:

هــدف فقــط فــروش کاال و خدمــات نیســت. 
ــه  ــق ارزش مشترکی ســت ک ــه خواســتار خل جامع
همــه را بهره منــد کنــد. مســئولیت اجتماعــی 
اقتصــادی،  تاثیــرات  درک  بــه  شــرکت ها، 
اجتماعــی و زیســت محیطی کســب  و کار شــما 
ــی  ــئولیت اجتماع ــاره دارد. مس ــران اش ــر دیگ ب
ــات  ــما و اقدام ــا اداره ی کســب و کار ش ــرکتی ب ش
آن بــه شــیوه ای اخالقــی و مســئوالنه مرتبــط 
ــوان از آن اســتفاده ی مثبتــی کــرد و  اســت. می ت
ــرز  ــه ط ــوان ب ــر آن، می ت ــرای موث در صــورت اج
شــگفت انگیــزی بهــره وری و ســودآوری شــرکت را 

ــش داد.  افزای
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه، 
از  ســازمانی)  و  (فــردی  اجتماعــی  مســئولیت 
 ۳۰-۴۰ از  اســت!  واجب تــر  هــم  شــب  نــان 
ــورهای  ــکا و کش ــون، در امری ــا کن ــش ت ــال پی س
اروپایــی بــه صــورت هدفمنــد و جــدی بــرای 
تحقــق ایــن موضــوع کار شده اســت. بــرای مثــال 
از پیشــروترین شــرکت ها در حــوزه مســئولیت 
گــوگل،  شــرکت های  بــه  می تــوان  اجتماعــی 
ــو  ــی ـ ام ـ دبلی ــل و ب ــو، اینت ــافت، لگ مایکروس
اشــاره کــرد. ایــن شــرکت ها بــا برنامه هــای 
ــه  ــر این ک ــم مســئولیت اجتماعــی، عــالوه ب عظی
همیشــه در کنــار جامعــه بوده انــد، ســود خــود را 

ــد. ــش داده ان ــترک، افزای ــاد ارزش مش ــا ایج ب
ــا هــم صــادق باشــیم، بایــد  اگــر بخواهیــم ب
بگوییــم کــه اوضــاع مســئولیت اجتماعــی شــرکتی 
در کشــور مــا زیــاد خــوب نیســت. صحبــت جــدی 
ــرکتی در  ــی ش ــئولیت اجتماع ــا مس ــه ب در رابط
ــد  ــروع ش ــش ش ــال پی ــدود ۶-۵ س ــران از ح ای
ــام  ــای انج ــدک، کاره ــواردی ان ــز م ــه ج ــا ب ام
ــوان اســم مســئولیت  ــه بت ــود ک ــزی نب شــده چی

ــت. ــی را روی آن گذاش اجتماع
نیکــوکاری (کمک هــای نقــدی) نمونــه خوبــی 

از مســئولیت اجتماعی ســت، امــا نــه همــه آن! 
شــد،  عنــوان  پیش تــر  کــه  همان طــور 
اشــتباه بزرگــی کــه در ایــن حــوزه می تــوان 
مرتکــب شــد ایــن اســت کــه تصــور کنیــم 
مســئولیت اجتماعــی (فــردی و ســازمانی) یعنــی 

ــوکاری  ــدی. نیک ــای نق ــط» کمک ه ــط و فق «فق
ــرای  ــی ب ــه خوب ــاید نمون ــدی) ش ــای نق (کمک ه
ــد  ــی باش ــئولیت اجتماع ــا مس ــط ب ــداف مرتب اه
امــا همــه ی آن نیســت. ایــن دقیقــا همــان نکتــه 
ــر شــرکت های  ــده اکث ــث ش ــه باع ظریفی ســت ک
ایرانــی در درک مفهــوم مســئولیت اجتماعــی 

ســازمانی بــه بی راهــه برونــد.
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه ی 
بــرای  کــه  موفق ترنــد  شــرکت هایی  جهــان، 
مســئولیت اجتماعــی شــرکتی خــود ارزش زیــادی 
در  همــواره  شــرکت ها  ایــن  هســتند.  قائــل 
ــا اجــرای  ــا ارزش مشــترکی را ب تــالش هســتند ت
ایده هایــی خالقانــه و کاربــردی خلــق کننــد. 
ایــن ایده هــا، بــا پشــتوانه ی برنامه هــای دراز 
مــدت و کامــال دقیقــی اجــرا می شــوند کــه 
ــا  ــط ب ــداف مرتب ــرای اه ــال ب ــرکت ها قب ــن ش ای
ــخص  ــود مش ــرکتی خ ــی ش ــئولیت اجتماع مس
نموده انــد. بعضــا ایــن برنامه هــا در دســترس 
ــه  ــد ک ــا بدانن ــا آنه ــرد ت ــرار می گی ــهروندان ق ش
ــه  ــده چ ــال آین ــج س ــرکت در پن ــالن ش ــال ف مث
ارزش مشــترکی را بــرای جامعــه خلــق می کنــد و 

ــود.  ــد ب ــه خواه ــع جامع ــدام مناف ــظ ک حاف
نکتــه بــاال نکتــه ای بســیار مهــم اســت، 
ــه  ــتباهی ک ــن اش ــا مهم تری ــاور م ــه ب ــه ب چراک
ــده،  ــران ش ــی در ای ــئولیت اجتماع در درک مس
همیــن موضــوع اســت. شــرکت های بســیاری در 
ــه مســئولیت  ــی را ب ــود صفحات وب ســایت های خ
ــن  ــی ای ــا بررس ــد. ب ــی اختصــاص داده ان اجتماع
ــام  ــای انج ــر پروژه ه ــا ذک ــا ب ــه بعض ــات ک صفح
شــده همــراه اســت، در خواهیــم یافــت کــه اکثــر 
ــا  ــتند ام ــمند هس ــد ارزش ــا هرچن ــن پروژه ه ای
ــیار  ــی بس ــئولیت اجتماع ــی مس ــوم واقع ــا مفه ب
فاصلــه دارنــد. امــا همان گونــه کــه پیش تــر 
عنــوان شــد، آینــده مســئولیت اجتماعــی در ایران 
ــوان  ــه نمی ت ــرا ک ــد چ ــر می رس ــه نظ ــن ب روش
شــرکت ها  از  تعــدادی  ارزشــمند  فعالیت هــای 
در ایــن حــوزه را نادیــده گرفــت. شــرکت های 
ــه  ــی را ب ــئولیت اجتماع ــه مس ــه ب ــادی توج زی
عنــوان دغدغــه خــود مطــرح کــرده و هــر کــدام 
ــد روزی  ــه امی ــد. ب ــال می کنن ــی را دنب موضوع
کــه آســیب  شناســی دقیقــی در مــورد مشــکالت 
اجتماعــی توســط نهادهــای مردمــی و اقتصــادی 
ــت  ــم در جه ــا ه ــا ب ــه آنه ــرد و هم ــورت بگی ص

ــد ــالش کنن ــی ت ــع معضــالت اجتماع رف
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اندامــی بی نقــص داریــد؟ آخریــن مــِد لبــاس را 
می پوشــید؟ بهتریــن رفتــار را داریــد؟ بهتریــن نــام و 
ــد؟ آنقــدر کاملیــد کــه حتــی  تاریخچــه خانوادگــی را داری
ــد؟ بهتریــن تحصیــالت  کوچک تریــن اشــتباهی هــم نداری
را داریــد و انگلیســی را بــا بهتریــن لهجــه صحبــت 
ــن  ــروز بهتری ــه ام ــا ب ــان ت ــه انتخاب هایت ــد؟ هم می کنی
بوده انــد؟ شــما کــی هســتید کــه درمــورد دیگــران 

می کنیــد؟  قضــاوت 
قــد،  وزن،  مــورد  در  کــه  می بینیــم  را  افــرادی 
ــر  ــه نظ ــز بقی ــه چی ــواده و هم ــان، خان ــالت، زب تحصی
می دهنــد و قضــاوت می کننــد. بــا این کــه می داننــد 
کــه خودشــان هــم بی عیــب نیســتند. بهتریــن انــدام چــه 
ــوع  ــن موض ــورد ای ــادی در م ــرات زی ــت؟ نظ ــی اس اندام
ــه  ــه هم ــت ک ــدور نیس ــر مق ــک نف ــرای ی ــود دارد. ب وج
ــدام  ــن ان ــورد بهتری ــود درم ــای موج ــرات و دیدگاه ه نظ
را داشته باشــد. یــک نفــر بــه ظاهــر کامــل می آیــد 
ــس  ــد. پ ــت می آی ــر زش ــه نظ ــر ب ــرد دیگ ــه ف درحالی ک
چــون یــک نفــر به شــما گفتــه کــه بهتریــن هیــکل را دارید 
نمی توانیــد بــه خودتــان ایــن حــق را بدهیــد کــه درمــورد 

ــد. ــاوت کنی ــری قض ــرد دیگ ــکل ف هی
وقتــی افــراد، دیگــران را بــا گذشــته و تجربه هایــی کــه 
ــف  ــیار تاس ــد، بس ــاوت می کنن ــته اند قض ــی داش در زندگ
می خــورم. آنهــا حتــی شــناخت درســتی از آن افــراد 

ــد و  ــا نزده ان ــا آنه ــی یــک کلمــه حــرف ب ــا حت ــد، ی ندارن
ــد.  ــا آمده ان ــتند و از کج ــی هس ــه کس ــه چ ــد ک نمی دانن
او  حرف هــای  بــه  کــه  نمی گذارنــد  وقــت  هیچوقــت 
گــوش بدهنــد و ببیننــد کــه چــه کرده انــد کــه بــه 
ــط قضــاوت  ــردم فق ــوارد، م ــر م ــیده اند. در اکث ــا رس آنج

می کننــد، همیــن.
ــی  ــرایط زندگ ــن ش ــن و کامل تری ــر در بهتری ــی اگ حت
کنیــد و درکارتــان بیشــترین موفقیــت را داشته باشــید هــم 
بــاز دلیــل بــر ایــن نیســت کــه درمــورد دیگــران قضــاوت 
ــد  ــا ب کنیــد. هیــچ اســتاندارد قاطعــی در مــورد خــوب ی
ــد، باورهــا، فرهنگ هــا و ….بســیارند  ــدارد. عقای وجــود ن
و هیچکــس نمی توانــد همــه آنهــا را بــا هــم داشــته باشــد.
ــالت، و  ــدام، تحصی ــن ان ــتم. بهتری ــل نیس ــن کام م
خانــواده را نــدارم. انگلیســی را بــا بهتریــن لهجــه صحبــت 
ــوده و  ــی نب ــم عال ــای زندگی ــه انتخاب ه ــم. هم نمی کن
خیلــی وقت هــا در زندگــی واقعــًا گنــد زدم. مــن بــه هیــچ 
وجــه کامــل نیســتم. می دانــم کــه همــه چیــز آنطــور کــه 
ــران  ــم دیگ ــح می ده ــت. ترجی ــد نیس ــر می رس ــه نظ ب
قبــل از اینکــه درمــورد مــن قضــاوت کننــد، مــن را خــوب 
ــه  بشناســند. مــن قاضــی نیســتم، خــدا هــم نیســتم. ب

ــم. ــاوت نمی کن ــن هیچکــس را قض ــر همی خاط
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“ قد باالی ۱۸۰، وزن متناسب ، زیبا ، جذاب و …
برای  من  توقعات   ، آنها  نظیر  موارد  از  خیلی  و  شرایط  این 
انتخاب همسر آینده ام بودند. توقعاتی که بی کم و کاست همه ی 
آنها را حق مسلم خودم می دانستم و درگوشه ای از ذهنم حک 

کرده بودم.
دوستان  از  یکی  مرجان،  برادر  محسن،  دیدار  اینکه  تا 
صمیمی ام به تصویر خیالم جان داد و آن را از قاب ذهنم بیرون 

کشید.
سال ها  انگار  که  شدم  مجذوبش  چنان  اول  نگاه  همان  در 
دلدادگی  قصه ی  مرجان  روز  آن  فردای  وقتی  و  بوده ام  عاشقش 
یک طرفه  عشق  این  که  فهمیدم  کرد،  تعریف  را  من  به  محسن 

نیست.
که  داشت  عجله  قدری  به  و  بود  مشتاق تر  من  از  محسن 
می خواست قبل از رفتن به سربازی با هم نامزد شویم.  ولی پدرم 
مخالفت کرد و موضوع را به بعد از اتمام سربازی او موکول نمود. 
محسن که به سربازی رفت، پیوندمان محکم تر شد. چرا که داغ 
دوری، آتش عشق را در وجودمان شعله ورتر کرده بود و اگر قبل 
از آن هفته ایی یک بار با هم تماس داشتیم ،  حاال هرروز  به من 
تلفن می کرد و مرتب  نامه می نوشت. هر بار هم که به مرخصی 
حسودی اش  مرجان   حتی  که  می آورد  سوغاتی  قدر  آن  می آمد 

می شد.
اما درست زمانی که چند روزی بیشتر به پایان خدمت محسن 
نمانده بود،  ناگهان حادثه یی ناگوار همه چیز را به هم ریخت. 
انفجار یک مین بازمانده از جنگ،  منجر به قطع یکی از پاهای 

محسن شد.
این خبر تلخ را مرجان برایم آورد، همان کسی که اولین بار 
پیام آور عشق محسن بود. باورم نمی شد روزهای خوشی ام به این 
ویران  آرزوهایم   آشیان  زود  چقدر  رسیده باشند.  به پایان  زودی 
شده بود و از همه مهم تر سواالتی بود که مرا در برزخی وحشتناک 
برای  محسن  معلولیت  خبر  شنیدن  از  من  آیا   . کرده بود  گرفتار 
خودش ناراحت بودم  ؟! آیا محسنی که  معلول شده بود،  هنوز 
هم می توانست مرد رویاهایم باشد؟  آیا او هنوز  در حد و اندازه های 
من بود؟  منی که آن قدر ظاهر زیبای همسر آینده ام برایم مهم !! 
محسن را که آوردند هنوز پاسخ سواالتم را نیافته بودم و با خودم 
نرفتم  مالقاتش  به  مدت ها  تا  همین  برای  بودم.   کشمکش  در 
تا اینکه مرجان به سراغم آمد. آن روز مرجان در میان اشک و 
آه  از بی وفایی من نالید و از غم محسن گفت. از اینکه او بیشتر 
نرفته ام.  مالقاتش  به  چرا،  که  است  این  ناراحت  معلولیتش،  از 
مرجان از عشق محسن گفت. از اینکه با وجود بی وفائی من، هنوز 
هم دیوانه وار دوستم دارد و از هر کسی که به مالقاتش می رود 
سراغم را می گیرد. هنگام خداحافظی، مرجان بسته ی کادو پیچی 
که  است  هدیه ایی  آخرین  این  گفت:  و  گرفت  جلویم  را  شده ای 
محسن قبل از مجروحیت برایت تهیه کرده بود. دقیقا نمی دانم 
توش چیه اما هر چی هست ، محسن برای تهیه ی آن بود که به 
منطقه ی مین گذاری شده رفته بود. بعد نامه ایی به من داد و گفت 
: این نامه رو محسن امروز برای تو نوشت و گفت که بهت بگم : 

نامه و هدیه رو با هم باز کنی.

یک  مثل  و  بود  دستم  در  کادو  آن  ساعت ها  و  رفت  مرجان 
مجسمه به آن خیره مانده بودم.  مدتی بعد یک روز که از دانشگاه 
برمی گشتم وقتی به مقابل خانه رسیدم ، طنین صدای آشنائی که 

از پشت سرم می آمد، سر جایم میخکوبم کرد .
_ سالم مژگان . . .

مخصوصا  نداشتم.  را  دیدنش  جرات  من  اما  بود.   خودش 
حاال که با بی وفائی به مالقاتش نرفته بودم،  چطور می توانستم به 
صورتش نگاه کنم ! مدتی به همین منوال گذشت تا اینکه دوباره 

صدایم کرد و این بار شنیدن صدایش لرزه بر اندامم انداخت.
    نمی خوای جواب سالمم رو بدی ؟ 

در حالی که به نفس نفس افتاده بودم بدون اینکه به طرفش 
برگردم گفتم، سالم.

که  شده  قطع  هم  تو  پاهای  از  یکی  نکنه  برنمی گردی!  چرا 
نمیتونی این کار رو بکنی،  یا اینکه اونقدر از چشات افتادم که 
سرم  روی  پتک  مثل  حرف ها  این  کنی!   نگام  نمی خوای  حتی 
داشتم.  نگه  پا  سر  را  خودم  زور  به  که  به طوری  می آمدند   فرود 
هنوز  من  و  گذشت  سکوت  به  مدتی  شد   تمام  که  حرف هایش 
پشت به او داشتم  تا وقتی که از صدای عصایش فهمیدم که دارد 
می رود . آرام به طرفش برگشتم و او را دیدم ، با یک پا و دو عصای 
زیر بغل. کمی به رفتنش نگاه کردم ، ناگهان به طرفم برگشت و 
نگاهمان به هم گره خود . وای ! که چقدر دوست داشتم زمین 
دهان باز می کرد و مرا می بلعید تا مجبور نباشم آن نگاه سنگین 
را تحمل کنم. اما حتی نمی توانستم چشم هایم را ببندم. مدتی 
گذشت تا اینکه محسن لبخندی زد و رفت . . . حس عجیبی از 
لبخندش برخاست و سوار بر امواج نوری ، به درون چشم هایم 
رخنه کرد و از آنجا در قلبم پیچید و همچون خون ، از طریق 

رگ هایم به همه جای بدنم سرایت کرد.
بله ، من هنوز محسن را دوست داشتم و هنوز خانه ی قلبم 
از گرمای محبتش لبریز بود. ناخودآگاه به سراغ کادو رفتم و آن 
را گشودم . داخل آن چیزی نبود غیر از یک شاخه گل خشکیده 
که بوی عشق می داد. به یاد نامه ی محسن افتادم و آن را هم 

گشودم.
 سالم مژگان، می دانم االن که داری این نامه را می خوانی 
آن  مورد  در  چیزهائی  دارم  دوست  اما  افتاده ام،  چشمت  از  من 
شاخه گل خشکیده برایت بنویسم  تا بدانی زمانی که زیبائی آن 
گل مرا به هوس انداخت تا آن را برایت بچینم،  می دانستم گل 
در منطقه خطرناکی روییده، اما چون تو را خیلی دوست داشتم و 
می خواستم خوشحالت کنم پس جلو رفتم و ... بعد از مجروحیت 
که  به مالقاتم نیامدی، فکر کردم از دست دادن یک پا، آیا ارزش 

کندن آن گل را داشت؟ 
گریه امانم نداد تا بقیه ی نامه را بخوانم. اما همین چند جمله 
محسن کافی بود تا به تفاوت درک عشق، بین خودم و او  پی 

ببرم.  
 اکنون سال هاست که محسن مرا بخشیده و  درکنار یکدیگر 
زندگی شیرینی را با هم تجربه می کنیم ولی هنوز آن کادوی خونین 

و آن شاخه گل خشکیده را به نشانه ی عشق  نگه داشته ایم..! 

ــ    
سعیده طوفی 
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مــن ترانــه میــالدی،از کارآموختــه گان 
ــتم.  ــد هس ــع آموزشــی رع ــی مجتم قدیم
ــن  ــاخت ای ــاد دارم س ــه ی ــه ب ــور ک آن ط
آغــاز   ۱۳۶۰ دهــه  اواخــر  از  مجموعــه 
ــه  ــاال ب ــه ح ــاختمانی ک ــود و س ــده  ب ش
ــل شــده،  ــز تبدی ــزرگ و مجه ــی ب مجتمع
ــه  ــک طبق ــاختمانی ی ــط س ــا فق آن روزه
ــد کالس  ــه شــامل چن ــود ک و نیمه ســاز ب
آموزشــی، یــک مرکــز کوچــک توانبخشــی 
و  محــدود  امکاناتــی  و  تجهیــزات  بــا 
ــای  ــا نیمکت ه ــوری ب ــالن غذاخ ــک س ی

ــود. ــه ب مدرس

اوایــل ســال ۸۰ بــرای اولیــن بــار برای 
بــه   ICDL آموزشــی  دوره  در  ثبت نــام 
ایــن مجتمــع مراجعــه کــردم. چنــد ســالی 
بــود کــه دیگــر نمی توانســتم بــا عصــا 
راه بــروم و بــا کاهــش توانمندی هــای 
همیشــه  بــرای  می بایســت  جســمی ام 
می نشســتم.  چرخــدار  صندلــی  روی 
ــا  ــودم و ب ــه ب ــدم را پذیرفت ــرایط جدی ش
ــرای  ــی مناســب ب ــال راه حل ــی، دنب آگاه
ــتم.  ــد می گش ــای جدی کســب توانمندی ه

می گویــم "توانمندســازی" و نــه "ســپری 
کــردن اوقــات بیــکاری" چــرا کــه بی هــدف 
بــودن و ســپری شــدن بیهــوده زمــان برایم 
از تحمــل معلولیــت ناخواســته و حتــی 

ــود.  ــخت تر ب ــب س ــه مرات ــرگ، ب م

زمانــی کــه بــرای اولیــن بــار بــا 
مختلــف  معلولیت هــای  دارای  افــرادی 
ــای  ــچ شــناختی از دنی ــه رو شــدم، هی روب
جدیــدی بــه نــام معلولیــت نداشــتم. امــا 
ــن ترســناک  ــودن در عی ــن ناشــناخته ب ای
بــودن، برایــم جــذاب هــم بــود و مهــارت 
ــران  ــا دیگ ــاط ب ــراری ارتب ــی ام در برق ذات
ــا  ــه نخســت ب ــان هفت باعــث شــد در هم
تمامــی کارمنــدان، مربیــان، کارآمــوزان و 
ــده و  ــنا ش ــع آش ــل مجتم ــی مدیرعام حت
ــه عنــوان یــک کارآمــوز فعــال  خــودم را ب

ــم.  ــی کن ــا معرف ــه آنه ب

کامپیوتــر  بــا  فارســی  تایــپ  تــازه 
را آموختــه بــودم (آن هــم بــا کیبــرد 
انگلیســی) و تنهــا بــا اســتفاده از یــک 

دســت.

 بــه یــاد دارم بــا مســئول روابــط 
عمومــی آن زمــان کــه جوانــی تحصیلکــرده 
ــده  ــود ای ــاد" ب ــدم ش ــای مق ــام "آق ــه ن ب

اولین مسابقه فوتبال گل کوچیک در 
حیاط مجتمع بود که افراد هر دو تیم 
ترکیبی بودند از کارکنان و کارآموزان. 
یادم می آید مدیریت مجتمع نیز در 

نیمه دوم مسابقه به جای یکی از 
کاراموزان که خسته شده بود به داخل 
زمین رفت. توپ در میان عصا، واکر، 

صندلی چرخدار و پاهای بازیکنان 
می چرخید و به گل تبدیل می شد. اما 

برای من «شادی پس از گل ها» به 
مراتب دیدنی تر بود

بنـا داریـم از ایـن شـماره بـه نقل از 
خاطـرات کارآمـوزان و هنرجویـان قدیمی 
رعـد بپدازیم . این شـماره ترانـه میالدی 

از خاطـرات خـود می گوید.
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آموختگان  کار  دوباره  آمدن 
قدیمــی به رعد تنها برای یادآوری 

رعد  به  آنها  نیست،  خاطرات 
می آینــد تا از خاطر نبرند چه 

و  پیموده اند  را  دشواری  مسیر 
ورود  برای  گام  نخستین  چگونه 
به جغرافیای توانســتن را با باور 
کرده اند آغاز  خویشتن  کردن 

میــان  در  را  رعــد"  "ماهنامــه  چــاپ 
ــده ام را  ــرد ای ــت ک ــتم، او درخواس گذاش
ــت آن را  ــد موافق ــا بتوان ــم ت ــوب کن مکت
از مدیرعامــل وقــت "آقــای مدنــی" بگیــرد. 
خالصــه این کــه اولیــن برگــه خبــری رعــد 
بــا محتــوای اخبــار داخلــی مجتمــع، 
ــکاران دارای  ــان، ورزش ــا مربی ــه ب مصاحب
معلولیــت، انتقــادات و پیشــنهادات بــا 
عنــوان "مــوج امیــد" بــا کمــک چنــد نفــر 
از دوســتانی کــه در مجتمــع بــا آنــان آشــنا 
شــده بــودم تایــپ، صفحه بنــدی و نهایتــا 
ــدود  ــداد مح ــه تع ــدا ب منتشرشــد. در ابت
ــار  ــر و در اختی ــی، تکثی ــتگاه کپ ــا دس ب
کالس هــا قــرار دادیــم. بازخوردهــا مثبــت 
بــود. در نتیجــه ماهنامــه تــک صفحــه ای 
ســیاه و ســفید مــا، بــه دو صفحــه و چنــد 
مــاه بعــد بــه چهــار صفحــه افزایــش پیــدا 
در  می خواســت  دلــم  (همیشــه  کــرد. 
ــادی از  ــد ی ــی رع ــاب فعل ــه توانی فصلنام
"مــوج امیــد" بکنــم). از خاطــرات دوســت 
ــه در ماهنامه مــان  داشــتنی آن ســال ها ک
بــه ثبــت رســاندیم، خبــر برگــزاری اولیــن 
ــاط  ــک در حی ــال گل کوچی ــابقه فوتب مس
ــم،  ــر دو تی ــراد ه ــه اف ــود ک ــع ب مجتم
ــوزان.  ــان و کارآم ــد از کارکن ــی بودن ترکیب
نیــز  مجتمــع  مدیریــت  می آیــد  یــادم 
یکــی  به جــای  مســابقه  دوم  نیمــه  در 
ــه  ــود ب ــده ب ــته ش ــه خس ــوزان ک از کارآم
داخــل زمیــن رفــت. تــوپ در میــان عصــا، 
واکــر، صندلــی چرخــدار و پاهــای بازیکنان 
ــد،  ــی ش ــل م ــه گل تبدی ــد و ب می چرخی
ــا"  ــس از گل ه ــادی پ ــن "ش ــرای م ــا ب ام

بــود.  دیدنی تــر  به مراتــب 

از خاطــرات دیگــری کــه هنــوز در 
ذهنــم رنگــی و واضــح مانــده چیــدن 
اولیــن "ســفره هفــت ســین" مجتمــع 
مربیــان  کــه  بــود  ورودی  ســالن  در 
کالس هــای هنــری نیــز در چیــدن آن 
کردنــد.  کمــک  دوســتانم  و  مــن  بــه 
ــت  ــار "ماک ــت کن ــین درس ــفره هفت س س
ســاختمان مجتمــع" قــرار گرفته بــود و 
ــه آن ماکــت را  ــد مهندســی ک ــادم می آی ی
ــا حضــور داشــت  ســاخته بود در جشــن م
تــا  بودنــد  کــرده  دوره اش  بچه هــا  و 
ــن ســاخت و ســاز  ــان ای ــد چــه زم بفهمن
ــام شــدن نداشــت)  ــال تم ــا خی ــه گوی (ک
ــان می رســد؟ از شــما چــه پنهــان  ــه پای ب
در تمــام کالس هــا، روی لباس هــا و حتــی 
ــای  ــان ردپ ــین م ــفره هفت س ــرروی س ب

گــچ و ســیمان پیــدا می شــد. 

آخریــن روز کاری مجتمــع بــود و از 
ــاز  ــو آغ ــالت ســال ن ــد تعطی ــد روز بع چن

مدنــی"  "آقــای  دارم  به خاطــر  می شــد. 
نســبتا  ســخنرانی  یــک  ایــراد  از  پــس 
انگیزشــی، بــا تحســین ســفره هفت ســین 
زیبایــی کــه بــا مشــارکت همــه چیده شــده 
ــن  ــی ای ــال های متوال ــرد س ــود، آرزو ک ب
هفت ســین توســط کارآمــوزان مجتمــع 
چیــده شــود و چــراغ ایــن مجتمــع بــرای 
توانمندســازی عزیــزان دارای معلولیــت، 
روشــن و پــر نــور بمانــد. بعــد از آن قرآنــی 
کــه بــا خــود همــراه داشــت را بــاز نمــود 
ــع  ــه در جم ــرادی ک ــک از اف ــر ی ــه ه و ب
حضــور داشــتند یــک اســکناس نــو عیــدی 
داد و تاکیــد کــرد کــه چــون او "ســید" 
اســت ایــن عیــدی برکــت دارد. نمی دانــم 
چــرا، امــا به راســتی اســکناس های آن 

ــتند.  ــتری داش ــت بیش ــالها برک س

۱۵ ســال پیــش وجــود یــک کامپیوتــر 
نســبتا ســالم در هــر کالس غنیمتــی بــود 
ــئول  ــر دارم مس ــوزان. به خاط ــرای کارآم ب
"آقــای  کامپیوتــر  دوره هــای  و  ســایت 
وصف ناپذیــری  تــالش  بــا  ممتحنــی" 
سیســتم های کامپیوتــری موجــود را بــرای 

آمــوزش تعمیــر و نگهــداری می کــرد.

"نرگــس  از  کنــم  یــادی  دارد  جــا 
موســوی" یکــی از کارآمــوزان فعــال در 
رشــته کامپیوتــر کــه با وســواس و اشــتیاق 
ــد. او  ــر می ش ــا حاض ــراوان در کالس ه ف
از همــان ابتــدای ورودم بــه مجتمــع، بــه 
یــک همــراه همیشــگی و صمیمی تریــن 
دوســتم تبدیــل شــد. نرگــس آرزو داشــت 
بــه  و  شــود  کامپیوتــر  مــدرس  روزی 
بچه هــای دارای معلولیــت آمــوزش دهــد. 
او بــا پشــتکار و جســارتی کــه داشــت بــه 
ــان  ــی از مربی ــاال یک ــید و ح ــش رس آرزوی

ــت.  ــد اس ــی رع ــته و قدیم کارکش

از  دیگــر  یکــی  رحمتــی"  "آمنــه 
ــه  ــود ک ــدی ب ــم و متعه ــوزان منظ کارآم
دوره تایــپ را بــا ماشــین های تایپ دســتی 
فراگرفتــه بــود و دوره کامپیوتــر را همزمــان 
ــرای  ــد ب ــادم می آی ــد. ی ــا مــی گذران ــا م ب
ســاعت ها  تایــپ اش  ســرعت  باالبــردن 
ــد او در  ــال بع ــد س ــرد. چن ــن می ک تمری
یکــی از مراکــز دادگســتری اســتخدام شــد 
و چنــد ســال بعــد شــنیدم کــه بــه عنــوان 
انتخــاب  دادگســتری  نمونــه  کارمنــد 
کارآموزانــی  نبودنــد  کــم  شده اســت. 
ــای  ــی از دوره ه ــدن یک ــد از گذران ــه بع ک
ــارت و  ــل جس ــع به دلی ــی در مجتم مهارت
پشــتکار و همــت واالیــی کــه داشــتند، یــا 
در شــغلی اســتخدام شــده و در کار خــود 
بهتریــن شــدند و یــا کارآفرینــی کــرده و بــه 

ــد.  ــیده بودن ــی رس خودکفای

نیــروی  و  امکانــات  و  تجهیــزات 
ــل  ــر قاب ــال حاض ــد در ح ــص رع متخص
مقایســه بــا آن ســال ها نیســت. رعــد 
ــل اســت  ــز و کام ــی مجه ــروز، مجتمع ام
بــرای  نیــاز  مــورد  ابــزار  تمامــی  کــه 
ــدد و  ــه ای متع ــی و حرف ــای فن آموزش ه
متناســب بــا شــرایط جســمی افــراد دارای 
معلولیــت را در اختیــار دارد، امــا یــک 
تفــاوت میــان کارآمــوزان قدیمــی و جدیــد 
ایــن مجتمــع وجــود دارد. آن ســال ها 
مــا می دانســتیم کــه فرصــت مغتنمــی 
کــه  می دانســتیم  و  آورده ایــم  به دســت 
مختلــف  مهارت هــای  هدفــی  چــه  بــا 
را می آموزیــم، مــا بــاور داشــتیم کــه 
ــارت  ــک مه ــب ی ــی و کس ــتقالل مال اس
می توانــد معلولیــت را کمرنــگ کنــد و 
ــش  ــه در پی ــه ای ک ــم در حرف ــر بتوانی اگ
ــرای همیشــه  ــن باشــیم ب ــم بهتری می گیری
ــد  ــاد خواهن ــا را از ی ــت م ــران معلولی دیگ

ــرد.  ب

دوســتی ها  از  دوره  آن  کارآمــوزان 
ایجــاد  مجتمــع  در  کــه  ارتباطاتــی  و 
ــر  می شــد درجهــت پیشــرفت خــود و دیگ
افــراد دارای معلولیــت بیشــترین بهــره 
و  مــن  کــه  همانگونــه  می بردنــد.  را 
ــا  ــال و ب ــوزان فع ــر از کارآم ــی دیگ جمع
ــن  ــال ۸۳ "انجم ــتیم در س ــزه توانس انگی
بــاور" را تاســیس کنیــم و در راســتای 
ــری  ــازی و پیگی ــازی، توانمندس فرهنگ س
حقــوق شــهروندی افــراد دارای معلولیــت، 
گام هــای موثــری را بــه نوبــه خــود برداریم. 

رعــد  از  جدایــی  از  پــس  مــن   
تحصیــالت دانشــگاهی ام را کامــل کــردم. 
ــی  ــال اســتخدام شــدن در جای ــز دنب هرگ
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ــدا دوســت داشــتم  ــان ابت ــودم و از هم نب
یــک کارآفریــن باشــم. بــا اعتمــاد بــه 
عناویــن  توانســتم  توانمندی هایــم 
مختلــف  عرصه هــای  در  را  مختلفــی 
کســب  اجتماعــی  و  هنــری  فرهنگــی، 
ــم  ــال ها ارتباط ــن س ــی ای ــم. در تمام کن
را بــا رعــد حفــظ کــردم و گاه وبــی گاه بــه 
ــر  ــع س ــه مجتم ــف ب ــبت های مختل مناس

مــی زدم. 

نــه ســال بعــد از اولیــن بــاری کــه بــا 
رعــد آشــنا شــدم، بــه عنــوان مــدرس دوره 
ــه همــکاری  "گرافیــک پیشــرفته" دعــوت ب
ــز  ــت می ــی پش ــد وقت ــادم می آی ــدم. ی ش
اســتاد قــرار گرفتــم کارآمــوزان بــا تعجــب 
ــگاه  ــه در جای ــازه وارد ناشــی ک ــن ت ــه ای ب
استادشــان نشســته خیــره شــده بودند. 
مــن کــه تجربــه آمــوزش در موسســات 
ــت را  ــدون معلولی ــاگردان ب ــا ش ــر و ب دیگ
ــه  ــود ک ــب ب ــم جال ــتم برای ــن داش در ذه
هــم  معلولیــت  دارای  شــاگردان  حتــی 
حضــور یــک اســتاد روی صندلــی چرخــدار 

را عجیــب می داننــد! 

ــود  ــی ب ــان دوره آموزش ــالل هم در خ
ــه  ــم ک ــخ را دریافت ــت تل ــن حقیق ــه ای ک
وقتــی انگیــزه، پشــتکار و هدف گــذاری 
شــخصی بــرای آینــده وجــود نداشته باشــد، 
ــه  ــد نتیج ــون رع ــزی چ ــای مراک تالش ه
مطلــوب  آنچــه  و  نخواهدداشــت  را  الزم 

ــد.  ــت نمی آی ــه دس ــت ب اس

دالیــل  بتوانــم  می خواســت  دلــم 

بچه هــای  فــردی  انگیزه هــای  کاهــش 
دارای معلولیــت بــرای کســب یــک مهــارت 
مشــخص و رســیدن بــه اســتقالل فــردی و 
مالــی را دریابــم. هــر چنــد فهمیــدن آن کار 
ــد  ــد درص ــر می آی ــت. به نظ ــواری نیس دش
زیــادی از کارآمــوزان، کســب مهــارت و 
ــی دور از دســترس و  خوداشــتغالی را رویای
نامحتمــل می داننــد کــه هرگــز بــرای آنهــا 

ممکــن نخواهــد شــد. 

شـاید یکـی از رسـالت های رعـد تغییـر 
همین "باور نادرسـت" اسـت. یکی از راه های 
آن هـم می توانـد آشـنا کـردن کارآمـوزان با 
افـرادی  موفقیت هـای  و  زندگـی  داسـتان 
باشـد کـه پیـش از آنهـا پـای در این مسـیر 
زندگـی  قهرمـان  توانسـته اند  و  گذاشـته اند 

باشند. خودشـان 

ــه  ــی ک ــگان قدیم ــی از کارآموخت برخ
حــاال بــرای خودشــان مدیــران، کارمنــدان 
و کارآفرین هــای موفقــی شــده اند، بعــد 
از گذشــت ســال ها بــاز هــم بــه رعــد ســر 
ــی  ــدان قدیم ــراه کارمن ــه هم ــد و ب می زنن
می کننــد.  دوران  آن  خاطــرات  از  یــادی 
ــرای  ــا ب ــد تنه ــه رع ــاره ب ــدن دوب ــا آم ام
بــه  آنهــا  نیســت،  خاطــرات  یــادآوری 
رعــد می آینــد تــا یادشــان نــرود چــه 
ــه  ــد و چگون ــواری را پیموده ان ــیر دش مس
ــای  ــه جغرافی ــرای ورود ب ــتین گام ب نخس
توانســتن را بــا بــاور کــردن خویشــتن آغــاز 

کرده انــد. 

مــا از اینکــه رعــد را اینگونــه توانمنــد 
ــه خــود می بالیــم چــرا کــه در  می بینیــم ب
ســاختن و هویــت بخشــی بــه آن، هــر کدام 
ــهمی  ــه س ــن مجموع ــگان ای از کارآموخت
داشــته اند. از یــاد نبریــم آنچــه باعــث 
ــه  ــن مجموع ــدن ای ــد ش ــرافرازی و برن س
کارآفرینــان  مدیــران،  اســامی  می شــود 
و هنرمندانــی ســت کــه روزی در ایــن 

مجتمــع، کارآمــوزی کرده انــد. 

کارآموختــگان  دیگــر  و  مــن  آرزوی 
ــزون  ــالمتی روز اف ــدی و س ــد، توانمن رع
کارآمــوزان و موفقیــت همــه عزیــزان فعــال 

ــت. ــه اس ــن مجموع در ای

ترانه میالدی، بهار ۱۳۹۷

قرار  استاد  میز  پشت  وقتی 
تعجب  با  کارآموزان  گرفتم 

در  که  ناشی  وارد  تازه  این  به 
جایگاه استادشــان نشسته خیره 

شده بودند
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رالــف در ســال 1940 در شــهر وینامــاِك ایالــت ایندیانــا در 
یــک مزرعــۀ ذرت بــه دنیــا آمــد. وقتــى 6 ســاله بــود پــدر 
و مــادراو فهمیدنــد کــه مشــکلى وجــود دارد و رالــف مثــل 
ــۀ  ــل بقی ــًال او نمى توانســت مث ــر نیســت. مث ــاى دیگ بچه ه
ــد و  ــتان بردن ــه بیمارس ــرود. او را ب ــاال ب ــه ب ــا از پل بچه ه
پزشــکان ابتــالى او بــه دیســتروفى عضالنــى را اعــالم 
ــدار  ــى چر خ ــه روى صندل ــود ک ــاله ب ــف 14 س ــد. رال کردن
نشســت. اتفاقــى کــه برایــش خیلــى دردنــاك بــود. وقتــى از 
ــه دانشــگاه  ــراى تحصیــل در رشــتۀ ریاضــى، ب دبیرســتان ب
ــه مشــکلى  ــۀ دانشــگاه ب ــت، حرکــت در محوط ــا رف ایندیان
بــزرگ بــراى او تبدیــل شــد تــا جایــى کــه مجبــور شــد پس 
از یــک ســال تحصیلــش را رهــا کنــد. امــا رالــف بــه همیــن 
ــگاه  ــه دانش ــن ب ــراى رفت ــود و ب ــردار نب ــت ب ــى دس راحت
ــا باطــرى حرکــت مى کــرد را طراحــى  یــک اســکوتر کــه ب
ــۀ  ــى در زمین ــص فن ــى تخص ــف همگ ــاى رال ــرد. عموه ک
موتورســیکلت و ماشــین هاى مســابقه داشــتند و رالــف 
بیشــتر وقتــش را بــا آنهــا مى گذرانــد. او اســتعداد مکانیکــى 

ــود. ــه ارث برده ب ــا ب ــود را از آنه خ
ــه، او اســکوتر مخصوصــش  ــاه بعــد از طراحــى اولی چهــار م
ــود،  را در گاراژ پســر عمویــش کــه محــل تعمیــر تراکتــور ب
ــول  ــاس اص ــر اس ــیله ب ــن وس ــد ای ــه مى گفتن ــاخت. هم س
ــود کارکــردن ایــن  ــا رالــف معتقــد ب علمــى ساخته شــده ام
ــر  ــت و فک ــعادتمندى اوس ــبختى و س ــیله از روى خوش وس
مى کــرد بــه دنیــا آمــده تــا بــه کســانى کــه توانایــى حرکــت 
ندارنــد کمــک کنــد. رالــف دوبــاره بــه دانشــگاه بازگشــت و 
ــه  ــودرو ب ــات خ ــن قطع ــه تامی ــک کارخان ــد از آن در ی بع
ــد.  ــه کار ش ــغول ب ــت مش ــرل کیفی ــین کنت ــوان تکنس عن
ــت.  ــر کار مى رف ــودش س ــوص خ ــکوتر مخص ــا اس ــف ب رال
دیگــران او را مــى دیدنــد و بــه او مى گفتنــد کســى را 
ــن  ــاز دارد. ای ــن نی ــه وســیله اى مثــل ای ــه ب مى شناســند ک
ــال  ــا س ــال ت ــدت 8 س ــه م ــه او ب ــد ک ــث ش ــوع باع موض
ــکوتر  ــران اس ــراى دیگ ــت ب ــاره وق ــورت پ ــه ص 1970 و ب
ــه محــل کارش پشــت  ــن ب ــراى رفت ــف ب ــى بســازد. رال برق
یــک کامیــون قدیمــى پســت ســوار مــى شــد و اســکوترش 
ــه  ــه ب ــه کارخان ــا این ک ــت ت ــرار مى گرف ــون ق ــت کامی پش
ــرى انتقــال یافــت و رالــف ســعى کــرد وســیلۀ  محــل دورت

ــد.  ــدا کن ــرى پی ــۀ ایمن ت نقلی
در ســال 1970 ون هــاى جدیــدى بــه بــازار آمــد کــه 
داراى تهویــه و قــدرت فرمــان عالــى بــود. رالــف فکــر کــرد 
مى توانــد یکــى از ایــن ون هــا را طــورى تغییــر دهــد تــا بــا 
ــرى  ــى چــرخ دارش رانندگــى کنــد. او باالب اســتفاده ازصندل

طراحــى کــرد کــه امــروزه هنــوز هــم در اتوبــوس مدرســه 
ــۀ عمومــى از آن اســتفاده مــى شــود.  و ســایر وســایل نقلی
بــه ایــن ترتیــب رالــف در گاراژ پــدرش مشــغول بــه کار شــد 
ــر  ــین ون تغیی ــرد و 200 ماش ــتخدام ک ــد اس ــک کارمن و ی
یافتــه در وینامــاك تولیــد شــد. رالــف یــک مــاه بعــد کارمند 
ــه کار  ــان ب ــه هم چن ــى ک ــرد؛ درحال ــتخدام ک ــرى اس دیگ
کــردن در کارخانــه نیــز ادامــه مــى داد. در ایــن زمــان او ســه 
فرزنــد داشــت و نیــاز بــه درآمــد بیشــتر را احســاس مى کــرد. 
از طــرف دیگــر تمــام درآمــدش از ســاخت اســکوتر و باالبــر 
صــرف مخــارج کارگاهــش مى شــد. او ســاعت 3 بعــد ازظهــر 
از کارخانــه خــارج مى شــد و تــا پاســى از شــب در کارگاهــش 
کار مــى کــرد تــا اینکــه ســرانجام در ســال 1973 کارخانــه را 
تــرك کــرد، یــک کارگاه اجــاره کــرد و بــر روى کســب و کار 

خــودش متمرکز شــد.
نــه مــاه بعــد رالــف توانســت یــک کارگاه بخــرد. چنــد ســال 
بعــد کارگاه در اثــر حادثــۀ آتش ســوزى بــه شــدت تخریــب 
شــد و رالــف مجبــور شــد همــه چیــز را از اول شــروع کنــد. 
ــا  ــى را ره ــکوتر برق ــاخت اس ــف س ــوزى رال ــد از آتش س بع
کــرد و تمرکــز خــودش را بــر روى باالبــر و ون هــاى تغییــر 
ــال  ــر س ــل در ه ــزار مای ــش از 50 ه ــه گذاشــت. او بی یافت
ــود شــخصى  ــه ممکــن ب ــا ک ــه هرج ــرد و ب ــى مى ک رانندگ
ــال  ــى زد. در س ــر م ــد س ــاز داشته باش ــاى او نی ــه کااله ب
1999 رالــف بــراون بــه تولیدکننــدة تخصصــى باالبــر پلــت 
ــرکت او  ــروزه ش ــد. ام ــل ش ــدار تبدی ــى چرخ ــرم و صندل ف
بیــش از 200 نمایندگــى در سراســر ایــاال ت متحــده بــراى 
نصــب باالبــر و فــروش ون هــاى ویــژه دارد. او در ســال 2008 
ــزى  ــر مرک ــت. دفت ــد داش ــون دالر درآم ــدود 200 میلی ح
شــرکت او هنــوز هــم در وینامــاك، شــهر زادگاهــش مســتقر 
اســت و بیــش از 700 کارمنــد بــراى او کار مى کننــد و 

ــه فــروش مــى رســد.  محصوالتــش در سراســر جهــان ب
ــد کســب و کارم  ــراى رش ــه ب ــى ک ــد هنگام ــف مى گوی  رال
تــالش مــى کــردم، دو مانــع بــر ســر راهــم وجــود داشــت. 
ــه  جوانــى و معلولیــت. ولــى مــن هرگــز متوقــف نشــدم و ب
ــد.  ــن را بگیرن ــوى پیشــرفت م ــا جل ــدادم ت ــازه ن ــا اج آن ه
اوبامــا  بــاراك  ســوى  از  بــراون  رالــف  ســال 2012  در 
ــر  ــان تغیی ــوان قهرم ــه عن ــده ب ــاالت متح ــور ای رئیس جمه

ــت. ــا رف ــال 2013 از دنی ــراون در س ــد. ب ــذارى ش نام گ

پیک توانا 
 ترجمه: فهیمه عباسى
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
 کبــری موســوی هســتم. مشــکل 
ــادن  ــر افت ــه دراث ــی دارم ک ــه نخاع ضایع
ــاق  ــالگی اتف ــده س ــن هف ــاع در س از ارتف

ــاد.  افت
ــاله.  ــتم، ۴۶ س ــری هس ــور خی  منص
ــی  ــودم، ول ــت ب ــد اداره پس ــال کارمن قب
بــه خاطــر پاییــن بــودن حقوقــش از ایــن 
ــین کار  ــا ماش ــدم و االن ب ــرون آم کار بی
مــی کنــم. ســرویس مدرســه دارم و البتــه 
شــرکتی  صــورت  بــه  هــم  کارآشــپزی 

می دهــم. انجــام 

 خانــم موســوی شــما از کارآمــوزان 
قدیمــی رعــد هســتید. چگونــه بــا رعــد 

آشــنا شــده بوید؟ 
 کبــری: روزی در مطــب یــک پزشــک، 
بــا خانمــی آشــنا شــدم. وقتــی او بــا 
روحیــه خــراب مــن روبــه رو شــد، مجتمــع 
ــه مــن معرفــی کــرد و گفــت در  رعــد را ب
ــری  ــاد بگی ــی کاری ی ــز می توان ــن مرک ای
واز خــودت درآمــد داشته باشــی. ســال 
۸۴ بــه رعــد آمــدم ودرکالس خیاطــی 
ثبــت نــام کــردم. حــدود شــش ســال بــه 

ــا وجــود این کــه منــزل  رعــد می آمــدم و ب
مــا ازرعــد خیلــی دوربــود ولــی کالس هــا 
ــن مــدت خیاطــی را  ــه دادم و درای را ادام

ــم. ــاد گرفت ــل ی ــور کام به ط
در  بــه  خیاطــی  راه  از  االن  شــما 
ــه  ــی را چگون ــیده اید. کار خیاط ــد رس آم

دادیــد؟ ادامــه  مســتقل  به طــور 
بچــه دار  و  ازدواج  از  بعــد  کبــری: 
شــدن، رفــت و آمــد بــه رعــد برایــم 
ــاط  ــم خی ــا خان ــن ب مشــکل شــد. بنابرای

ــرای  ــی را ب ــه می شــناختم محل دیگــری ک
ــه  ــم و دوســال ب ــدازی کردی خیاطــی راه ان
ــه  ــه ب ــا این ک ــم. ت ــق کار کردی ــن طری ای
ــم  ــن خان ــرای ای ــه ب ــکالتی ک ــل مش دلی
ــر  ــا یکدیگ ــکاری ب ــه هم ــد، ب ــش آم پی
خاتمــه دادیــم. بعــد بــا کمــک رعــد 
ــم  ــن خان ــی ای ــای خیاط ــتم چرخ ه توانس
ــه  ــد خــودم در خان ــه بع را بخــرم و ازآن ب
ــم  ــون ه ــم. اکن ــتقل کار کن ــور مس به ط
کــرده،  پیــدا  رونــق  کارم  خوشــبختانه 
مشــتری دارم و از ایــن راه بــه درآمــد 

رســیده ام.

شــما از هفــده ســالگی دچــار معلولیــت 
شــدید، بعــد از ایــن حادثــه چگونــه بــا 

مشــکل جســمی خــود کنــار آمدیــد؟
کبــری: مــن در اثــر یــک اتفــاق دچــار 
ــا  ــه ت ــی ک ــی شــدم. در حال ــه نخاع ضایع
قبــل ازآن اصــال در مــورد ضایعــه نخاعــی 
ــه  ــد از آن حادث ــتم. بع ــزی نمی دانس چی
تــا مدت هــا بســتری و تحــت درمــان 
ــد  ــن گفتن ــه م ــال ب ــد از یکس ــودم. بع ب
کــه دیگــر نمی توانــم راه بــروم و ایــن 
خبــر وحشــتناکی بــرای مــن بــود. دو 

کبری موسـوی و منصـور خیری در سـال ۹۱ با 
هـم ازدواج کردند. کبری که در سـن هفده سـالگی 
در اثـر افتـادن از ارتفـاع دچار ضایعه نخاعی شـده 
وقتـی که مسـافر اقـای خیری بـود با درخواسـت 
ازدواج از جانـب او مواجـه شـد و پـس از مدتـی به 
او جـواب مثبـت داد. حاصل این ازدواج هانیسـای 
پنـج سـاله اسـت کـه بـه زندگـی ایـن زوج رنـگ 
و بویـی تـازه بخشـید. بـا آنهـا کـه دعـوت مـا را 
پذیرفتنـد و بـه مرکـز رعـد آمدنـد، بـه گفت وگـو 

می خوانید. کـه  نشسـتیم 

هر زندگی سختی هایی دارد ولی امیدواری هم هست

بچه ها را با گفتن نمی توانی و 
نمی شود و از این قبیل کلمات محدود 
نکنید، خواستن، توانستن است.اگر 
بخواهید همه چیز امکان پذیر است 
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ولــی  ویلچرمی نشســتم  روی  اول  ســال 
ــادی  ــا درمان هــای توانبخشــی بســیار زی ب
ــی،  ــل جراح ــس ازعم ــام دادم وپ ــه انج ک
توانســتم بــا کمــک واکــر و بریــس راه 
بــروم. االن هــم بــا بریــس و عصــا راه 
ــار  ــدم در کن ــد آم ــه رع ــی ب ــی روم. وقت م
کالس خیاطــی، از خدمــات توانبخشــی 
تــا  می کــردم.  اســتفاده  هــم  مجتمــع 
قبــل از اینکــه بارعــد آشــنا شــوم، خیلــی 
افســرده بــودم. وقتــی بــه رعــد آمــدم 
روحیــه ام تغییــر کــرد چــون افــراد زیــادی 
ــکل  ــار مش ــن دچ ــل م ــه مث ــدم ک را دی
ــد. ــدوار بودن ــی امی ــه زندگ ــی ب ــد ول بودن

 چگونه با یکدیگر آشنا شدید؟
منصــور : ایشــان مســافر مــن بودنــد. 
ــی سوارماشــین  ــه طوراتفاق ــار ب ــن ب چندی
ــان  ــه ایش ــن ب ــد ازآن م ــدند. بع ــن ش م
پیشــنهاد ازدواج دادم. البتــه ابتــدا قبــول 

نمی کردنــد.

شما چرا قبول نمی کردید؟
کبــری: چــون فکــر می کــردم کــه 
مــن  باشــرایط  نتوانــد  منصــور  شــاید 
ــده  ــن عقی ــواده ام هــم برای ــد. خان کناربیای
ــن  ــا چنی ــد ب ــردان نمی توانن ــه م ــد ک بودن
ــل  ــن دلی ــه همی ــد وب ــار بیاین مشــکلی کن
ســختگیری می کردنــد و بــا ایــن ازدواج 
موافــق نبودنــد. ولــی مدتــی کــه گذشــت 
ــتر  ــدم وبیش ــنا ش ــتر آش ــان بیش ــا ایش وب
بــا هــم صحبــت کردیــم، نظــرم تغییرکــرد 
ــا قصــد زندگــی  ــه واقع و متوجــه شــدم ک

ــد.  ــترک دارن مش

مــالک شــما بــرای ازدواج بــا ایشــان چــه 
بــود ؟

منصــور: مــن ایشــان را فــردی پــر 
ــدم و چــون هــدف و  ــا اراده دی ــالش و ب ت
ــه  ــن نتیج ــه ای ــت ب ــی داش ــتکار خوب پش
رســیدم کــه می توانــم زندگــی خوبــی بــا او 
ــان  ــت در ایش ــن خصوصی ــم. ای داشته باش
ــت،  ــرار گرف ــن ق ــه م ــورد توج ــی م خیل
ــرم  ــه نظ ــمی ب ــکل جس ــه مش به طوری ک

ــد. ــت آم ــم اهمی ک

خانــواده شــما بــا ایــن موضــوع چگونــه 
برخــورد کردنــد؟

ــد،  ــت کردن ــا اول مخالف ــور: آنه منص
آنهــا  بــا  کــه  صحبت هایــی  بــا  ولــی 
انجــام دادم، رضایــت دادنــد. مــن بــه 
ــه  ــم ب ــن و ه ــه م ــم ب ــه ه ــم ک ــا گفت آنه
ــم  ــه بتوانی ــد ک ــد فرصــت دهن ــان بای ایش
کنیــم.  شــروع  را  مشــترکمان  زندگــی 
بــا  کســی  اگــر  کــه  نمی شــود  دلیــل 
ــد،  ــه رو باش ــمی روب ــکل جس ــی مش نوع
ــد.  ــردن نداشته باش ــی ک ــق زندگ ــر ح دیگ

ــی  ــی نداشــتند وحت ــادرم مخالفت ــه م البت
هــم می گفــت کــه  خانــواده  جمــع  در 
ــه  ــد ک ــر بیای ــی ب ــان کارهای ــاید از ایش ش
از خیلــی ازافــراد بــه ظاهــر تندرســت هــم 
برنیایــد وهمیــن طورهــم شــد. بعــد از 
ــی  ــم مخالفت ــران ه ــا دیگ ــن صحبت ه ای
ــاه ســال ۹۱ازدواج  ــان م ــا درآب ــد وم نکردن
ــم  ــان ه ــکراز زندگیم ــدا را ش ــم و خ کردی
ــک  ــم ی ــدا ه ــتیم. خ ــی هس ــیار راض بس
بــه  دوست داشــتنی  و  خــوب  دختــر 
ــه  ــازه ای ب ــگ ت ــه رن ــرده ک ــه ک ــا هدی م
دخترمــان  بخشیده اســت.  زندگی مــان 
هانیســا در ســال ۹۲ بــه دنیــا آمــد و 
ــی  ــا خیل ــت. هانیس ــاله اس ــج س االن پن
هــم بــه کار خیاطــی عالقه منــد اســت 
ــا  ویکــی ازســرگرمی هایش کشــیدن الگــو ب

روزنامــه و خــودکار اســت.
ــادر منصــور ســواد کالســی  ــری: م کب
ندارنــد ولــی بســیار خانــم فهمیــده ای 
کــه  می زدنــد  حرف هایــی  و  هســتند 
ــرد.  ــدوار می ک ــده امی ــه آین ــرا ب ــی م خیل
ــن  ــه م ــت ک ــن اس ــت ممک ــال می گف مث
هــم از خانــه بیــرون بــروم و حادثــه ای 
ــت  ــه دچارمعلولی ــد ک ــاق بیفت ــم اتف برای
ــر حــق  ــا دیگ ــی آی ــن حالت شــوم، در چنی
زندگــی نــدارم؟! حضــور مادرشــان دلگرمی 
بزرگــی بــرای مــن بــود. در خانــواده خــودم 
بــرادرم بیشــتر نگــران بــود کــه زندگــی مــا 
ــد  ــد. بع ــه نیاب ــاه ادام ــد م ــتر از چن بیش
ــد  ــت و آم ــوهرم و رف ــای مادرش ازحرف ه
ایشــان، او هــم کــم کــم راضــی شــد. االن 
هــم خودمــان وهــم خانواده هــا خیلــی 

ــتیم. ــی هس ــحال و راض خوش
 

ــان در  ــه دوســتان دیگرت ــه شــما ب توصی
ــه  ــه بقی ــا ازدواج را ب ــد چیســت ؟ آی رع

ــد؟ ــه می کنی ــم توصی ــتانتان ه دوس
کبــری: بــه نظرمــن هــر شــخصی هــر 
چقــدر هــم کــه مشــکل داشته باشــد، 
ــدش را از  ــد امی ــی دارد و نبای ــق زندگ ح

دســت بدهــد. انســان بــا هــر نــوع مشــکلی 
هــم می توانــد زندگــی کنــد. البتــه ســخت 
ــا  ــت. بچه ه ــن نیس ــی غیرممک ــت ول اس
ــد از  ــم بع ــن ه ــند. م ــد باش ــد ناامی نبای
ازدواج خیلــی ســختی کشــیدم. افــراد 
دارای معلولیــت بــا مشــکالت بیشــتری در 
ــروع  ــر در ش ــتند و اگ ــه رو هس ــی روب زندگ
زندگــی از حمایت هــای مالــی برخــوردار 
ــود.  ــان تر می ش ــی آس ــا کم ــند، کاره باش
ــه  ــرادرم در اوایــل زندگــی ب خوشــبختانه ب
ــالش  ــم ت ــان ه ــرد و خودم ــک ک ــا کم م
کردیــم و زندگیمــان راجلــو بردیــم. بــه هــر 
ــی  حــال هــر زندگــی ســختی هایی دارد ول
امیــدواری هــم هســت. مــن بــه دوســتان 
فــرد  چنانچــه  کــه  می کنــم  توصیــه 
مناســب و شــرایط خوبــی پیــدا شــد، حتما 
ــه مــن پــس از ازدواج  ازدواج کننــد. روحی
خیلــی بهتــر شــد. بعــد از ازدواج توانســتم 
ــادر  یــک زندگــی مســتقل داشته باشــم، م
ــم و  ــراد زندگــی کن ــه اف شــوم و مثــل بقی
خانــواده داشته باشــم، این هــا چیزهــای 
شــروع  در  هــم  مــن  نیســتند.  کمــی 
ــس  ــم از پ ــه نتوان ــیدم ک ــی می ترس زندگ
ــر  ــی اگ ــم ول ــی برآی ــئولیت های زندگ مس
داشــته  متقابــل  درک  کمــی  انســان ها 
باشــند و کمــی گذشــت داشته باشــند، 

ــود. ــل می ش ــایل ح مس
ــک  ــرویس ی ــده س ــن رانن ــور: م منص
مدرســه توانخواهــان در شــهرک غــرب 
هســتم کــه یــک مدرســه اســتثنایی اســت. 
یکــی از بچه هــای کالس ســوم ابتدایــی این 
مدرســه، از اول ســال تــا حــاال بــه مدرســه 
نیامــده ومی ترســد کــه بــه مدرســه بیایــد. 
در حالیکــه یکــی دیگــر از شــاگردان همیــن 
ــه  ــل مدرس ــر دلی ــه ه ــی ب ــه وقت مدرس
کــه  می کنــد  گریــه  می شــود،  تعطیــل 
ــم  ــل اســت؟ می خواه ــه تعطی ــرا مدرس چ
بگویــم کــه چقــدر تفــاوت بیــن افــراد وجود 
ــد و  دارد. یکــی خــودش را محــدود می کن
ــه مدرســه نمــی رود و یکــی دیگــر آنقــدر  ب
ــزه اســت. یعنــی اصــل  ــا انگی پرتــالش و ب
ــد  ــد بخواهن ــه بای ــتند ک ــراد هس ــود اف خ
تــا در زندگــی بــه موفقیــت برســند. کمــک 
دیگــران شــاید تاثیــر داشــته باشــد، ولــی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــراد هســتند ک ــود اف ــن خ ای
ــدود  ــان را مح ــد خودش ــک مشــکل نبای ی
کننــد. مــن هــم فکــر می کنــم هــر کســی 
کــه امکانــش را دارد، بهتــر اســت کــه 
ازدواج کنــد. ازدواج وابســتگی ها را بــه 
ــد و  ــر می کن ــان کمت ــادر و اطرافی ــدرو م پ
ــی  ــود. زندگ ــرد می ش ــتقالل ف ــث اس باع
مجــردی وابســتگی وتکــرار و روزمرگــی 
مــی آورد وباعــث افســردگی وازبیــن رفتــن 
اســتعدادها می شــود. همیــن کــه فــرد 
ــای  ــد روی پ ــرد و بتوان ــاد بگی ــه ای ی حرف
خــودش بایســتد، خیلــی مهــم اســت. 

کار  به  را  اتاق  یک  خانه  در  االن 
را  خدا  و  داده ام  اختصاص  خیاطی 

مشتری  است،  خوب  کارم  که  شکر 
شب،  لباس های  انواع  و  دارم 

مانتو و لباس راحتی را به ســفارش 
می دوزم  مشتری 
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البتــه ازدواج بایــد از روی عشــق و آگاهــی 
باشــد و نــه از روی ترحــم. همان طــور کــه 
ــر کاری  ــد، ه ــی(ع) می فرمای ــرت عل حض
ــگاه  ــرش ن ــه آخ ــی ب ــی بکن ــه می خواه ک
کــن. اگرنتیجــه اش خــوب اســت و بــه 
ــود، آن کار را  ــر می ش ــالح منج ــرو ص خی
ــر  ــلما در ازدواج خی ــه مس ــده. ک ــام ب انج
و صــالح وجــود دارد و فقــط بایــد انســان 

کمــی همــت داشــته باشــد. 

ــا  ــی ب ــا کار خیاط ــد. آی ــان بگویی از کارت
ــه مشــکل جســمی کــه داریــد،  توجــه ب

ــی آورد؟ ــه شــما فشــار نم ب
کبــری: ســعی می کنــم جــوری کار کنم 
ــد. گاهــی  ــه مــن نیای ــادی ب کــه فشــار زی
ــد.  ــم ورم می کن ــینم پای ــه می نش ــاد ک زی
ولــی بــه هرحــال کارم رادوســت دارم و 
ــی  ــد. وقت ــم می کن ــتر اذیت ــی کاری بیش ب
ــی  ــه رعــد می آمــدم از خدمــات فیزیوتراپ ب
و کاردرمانــی اســتفاده می کــردم. حــاال 
هــم از خدمــات توانبخشــی مرکــز مولــوی 
کارخیاطــی  چــون  می کنــم.  اســتفاده 
ایــن  از  بایــد  ،حتمــا  می دهــم  انجــام 

ــم. ــتفاده کن ــات اس خدم
االن در خانــه یــک اتــاق را بــه کار 
خیاطــی اختصــاص داده ام و خــدا را شــکر 
دارم  مشــتری  اســت،  خــوب  کارم  کــه 
ــاس  ــو و لب ــواع لباس هــای شــب، مانت وان
راحتــی را بــه ســفارش مشــتری مــی دوزم. 
مســتاجر  چــون  البتــه  منصــور: 
هســتیم، کمــی مشــکل داریــم. یعنــی 
ــرای  ــه ب ــاق اضاف ــک ات ــد ی ــه بای همیش
کار خیاطــی داشته باشــیم و حتمــا بــه 
ــن کار را  ــه ای ــم ک ــم بگویی ــه ه صاحبخان
حــال  بــه  تــا  خوشــبختانه  می کنیــم. 
خــوب  همــه  خانه هایمــان  صاحــب 

آمده انــد. کنــار  مــا  بــا  و  بوده انــد 

ــا در کارهــا از حمایــت همســرتان هــم  آی
برخــوردار هســتید؟

کبــری: بلــه. همســرم همیشــه در 
ــه داری وچــه در  همــه کارهــا، چــه در خان
ــت.  ــرده اس ــک ک ــن کم ــه م ــه داری ب بچ

ــی  ــر اخالق ــرم از نظ ــکر همس ــدا را ش خ
خیلــی خــوب اســت. هیــچ موقــع بــه 
ــن کار را  مــن فشــار نمــی آورد کــه چــرا ای
کــردی ویــا چــرا نکــردی. همیشــه همــراه 

ــت.  ــوده اس ــی ب ــن در زندگ ــی م و حام

آشــنایی بــا رعــد چــه اثراتــی در زندگــی 
شــما گذاشــت؟

ــش  ــن نق ــی م ــد در زندگ ــری: رع کب
ــه  ــه ب ــد ک ــث ش ــرد. باع ــا ک ــی ایف مهم
زندگــی خیلــی امیــدوار شــوم. پــس از 
حادثــه ای کــه برایــم پیــش آمــد احســاس 
ــه  ــه آخــر رسیده اســت. ب ــا ب می کــردم دنی
رعــد کــه آمــدم هــم روحیــه ام عــوض شــد 
ــد  ــث ش ــه باع ــم ک ــاد گرفت ــم کاری ی و ه
بــه درآمــد برســم. االن هــم هنوزگاهــی بــه 
ــر مشــکلی داشته باشــم  ــم و اگ ــد می آی رع
بــا مــددکار دلســوز و مهربــان رعــد صحبت 
ــن  ــه م ــه ب ــم همیش ــان ه ــم. ایش می کن
کمــک کرده انــد. واقعــا بایــد خــدا را شــکر 
کــرد کــه چنیــن جایــی بــرای افــرادی کــه 
معلولیــت دارنــد وجــود دارد کــه بــه آنهــا 
ــن  ــد. همی ــردن می ده ــی ک ــزه زندگ انگی
کــه بچه هــا از خانــه خــارج می شــوند 
جمــع  هــم  دور  محیطــی  چنیــن  در  و 

ــت و  ــح اس ــم تفری ــان ه ــوند، برایش می ش
ــه  ــه ای اســت کــه ب ــاد گرفتــن حرف هــم ی

می انجامــد. استقاللشــان 
منصــور: وجــود چنیــن موسســاتی هــم 
ــود و  ــت می ش ــار دول ــم شــدن ب ــث ک باع
ــد  ــک می کن ــرادی کم ــن اف ــه چنی ــم ب ه
ــه اشــتغال برســند  ــد شــوند، ب کــه توانمن
و خــود کفــا شــوند. البتــه قرارنیســت 
چنیــن  امکانــات  از  کــه  کار آموزانــی 
ــد  ــا اب ــد ت ــتفاده می کنن ــه هایی اس موسس
ــه ایــن مــکان شــوند.  بماننــد و وابســته ب
بایــد بــا هــدف و انگیــزه بیاینــد، یــاد 
ــا هــم  ــه کار شــوند، ت ــد و مشــغول ب بگیرن
از بــار موسســه کــم شــود و هــم خودشــان 
ــه  ــفانه روز ب ــند. متاس ــتقالل برس ــه اس ب
ــه  ــر ب ــوادث منج ــات و ح ــار تصادف روز آم
معلولیــت زیادتــر می شــود و موسســاتی 
ــت  ــتگاه موق ــک ایس ــد نقــش ی ــد رع مانن
ــد  ــت دارن ــه معلولی ــرادی ک ــه اف را دارد ک
بیآینــد، ازحمایــت ایــن موسســه برخــوردار 
شــوند و برونــد. نــه اینکــه بیاینــد واینجــا 
بماننــد و جــا بــرای دیگــران را تنــگ کنند. 

ــم. ــه می بین ــد رااینگون ــش رع ــن نق م

توصیه شما به بچه ها چیست ؟ 
منصــور: توصیــه ام ایــن اســت کــه 
هیچوقــت ناامیــد نباشــند. بــه دنبــال 
عالیــق و خواسته هایشــان چــه در کارهــای 
و  دیگربرونــد  درکارهــای  وچــه  هنــری 
می شــوند.  موفــق  حتمــا  کــه  بداننــد 
و  اســتعداد  افــراد  همــه  بــه  خداونــد 
ــد  ــا بای ــت. بچه ه ــی داده اس توانمندی های
و  کننــد  کشــف  را  خودشــان  اســتعداد 
همــان را ادامــه دهنــد و بداننــد اگــر کاری 
ــی کار  ــت ب ــوند، هیچ وق ــد ش ــوب بل را خ

 . ننــد نمی ما
ــا  ــه ن ــن اســت ک ــه ام ای ــری: توصی کب
امیــد نشــوند. حرفــه ای کــه یــاد می گیرنــد 
را دنبــال کننــد و امیــدوار بــه زندگــی 
باشــند. بــه خانواده هــا هــم می گویــم 
کــه بچه هــا را بــا گفتــن نمی توانــی و 
ــه  ــد ک ــد و بدانن ــدود نکنن ــود مح نمی ش

ــت. ــتن اس ــتن، توانس خواس

می ترسیدم  زندگی  شروع  در  من 
که نتوانم از پس مســئولیت های 

شوهر  و  زن  اگر  ولی  برآیم  زندگی 
درک متقابل داشته باشــند و کمی 

حل  مسایل  داشته باشند،  گذشت 
می شود

44

شماره 68،   تابستان 1397

یک زندگى



ــه  ــده دارد ک ــر عه ــددی را ب ــف متع ــدن وظای روی۱ در ب
ــت  ــا، تقوی ــی آنزیم ه ــرد برخ ــه عملک ــک ب ــد از: کم عبارتن
ــس  ــظ ح ــلولی، حف ــیم س ــی، تقس ــتم ایمن ــرد سیس عملک
بویایــی و چشــایی، بهبــود زخم هــا، رشــد و تکامــل. دریافــت 
مقادیــر کافــی روی توســط کــودکان از اهمیــت بســزایی 
ــد  ــف آن می توان ــود خفی ــی کمب ــرا حت ــت. زی ــوردار اس برخ
ــهال و  ــت، اس ــر عفون ــده و خط ــد ش ــالل رش ــبب اخت س

ــد. ــش ده ــی را افزای ــاری تنفس بیم
ــن  ــره نمی شــود. بنابرای ــدن ذخی ــی در ب ــاده معدن ــن م ای
ــدار مــورد  ــود آن الزم اســت مق ــه منظــور جلوگیــری از کمب ب

نیــاز بــدن از طریــق غذاتامیــن شــود.

علل و عالئم کمبود روی
در سراســر جهــان حــدود ۱/۱ میلیــارد نفــر بــه کمبــود 
ــی،  ــم غذای ــق رژی ــی از طری ــت ناکاف ــتند. دریاف ــال هس روی مبت
ــدن و برخــی  ــق ب ــش از دســت دهی آن از طری ــوءجذب و افزای س
ــاری  ــن، بیم ــهال مزم ــلیاک، اس ــرطان، س ــد س ــا مانن بیماری ه
مزمــن کلیــوی یــا کبــدی، دیابــت، کــرون و کولیــت اولســراتیو در 

ــد. ــود آن نقــش دارن ــروز کمب ب
روی موجــود در گوشــت بــه خوبــی توســط بــدن مــورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد. در گیاهخــواران کــه تمایــل بــه مصــرف 
حبوبــات، مغزهــا و غــالت دارنــد بــه علــت حضــور مقادیــر بــاالی 
ــات  ــود. فیت ــل می ش ــذب روی مخت ــی ج ــم غذای ــات در رژی فیت
بــه روی متصــل شــده و مانــع جــذب آن توســط بــدن می شــود. 
ــه  ــود روی در گیاهخــواران وجــود دارد. ب ــن احتمــال کمب بنابرای
علــت جــذب کمتــر از مــواد غذایــی گیاهــی نیــاز گیاهخــواران بــه 

ــراد اســت. روی ۵۰ درصــد بیشــتر از ســایر اف
در افــراد ســالمند نیــز احتمــال کمبــود آن وجــود دارد. زیــرا 
در ایــن گــروه ســنی عــدم دسترســی بــه مــواد غذایــی متنــوع و 
ــروز  ــدی در ب ــای تیازی ــد دیورتیک ه ــا مانن ــت برخــی داروه دریاف

کمبــود روی نقــش دارنــد.
عالئــم کمبــود عبارتنــد از: کاهــش اشــتها، کاهــش ســرعت 

1. Zinc

رشــد، تضعیــف سیســتم ایمنــی، تاخیــر در بلــوغ جنســی، 
اســهال، ضایعــات پوســتی، ریــزش مــو، تاخیــر در التیــام 
ــد  ــدم تولی ــم (ع ــته و هیپوگنادیس ــا، کاهــش وزن ناخواس زخم  ه

ــردان. ــترون) در م ــون تستوس ــی هورم ــر کاف مقادی
پیشگیری و درمان کمبود روی

ایــن مــاده در مــواد غذایــی ماننــد حبوبــات، گوشــت، ماهــی، 
ــه غنــی شــده یافــت  مغزهــا، محصــوالت لبنــی و غــالت صبحان
ــزان  ــه می ــد ب ــم غذایــی متنوعــی دارن می شــود. افــرادی کــه رژی

ــد. ــی روی دریافــت می نماین ــواد غذای ــی از م کاف
توصیــه می شــود مــردان و زنــان بزرگســال روزانــه بــه ترتیــب 
ــده   ــه ش ــزان توصی ــد. می ــت نماین ــرم روی دریاف ۱۱ و ۸ میلی گ
بــرای کــودکان ۱ تــا ۸ ســال بــا توجــه بــه ســن ۳ تــا ۵ میلی گــرم، 
ــر از ۱۴ ســال  ــا ۱۳ ســال ۸ میلی گــرم، پســران بزرگت پســران ۹ ت
ــران  ــرم و دخت ــال ۸ میلی گ ــا ۱۳ س ــران ۸ ت ــرم، دخت ۱۱ میلی گ
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــزان م ــت. می ــرم اس ــال ۹ میلی گ ــا ۱۸ س ۱۴ ت

ــرم در روز اســت. ــا ۱۳ میلی گ ــیردهی ۱۱ ت ــارداری و ش دوران ب
ــد  ــام فوای ــت تم ــن اس ــذی ممک ــواد مغ ــل م ــت مکم دریاف
ــه  ــذی را ب ــاده مغ ــاوی آن م ــی ح ــواد غذای ــرف م ــی از مص ناش
ــالش  ــدا ت ــه می شــود ابت ــن توصی ــراه نداشــته باشــد. بنابرای هم
ــه ایــن مــاده از طریــق رژیــم غذایــی تامیــن شــود.  شــود نیــاز ب
ســپس در صــورت لــزوم از مکمــل اســتفاده گــردد. مکمل هــا بــه 
صــورت گلوکونــات روی، ســولفات روی و یــا اســتات روی در بــازار 

وجــود دارنــد.

مسمومیت با روی
ــه  ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــوًال زمان ــد معم ــش از ح ــت بی دریاف
ــادی  ــر زی ــود مقادی ــی خ ــتم ایمن ــت سیس ــدف تقوی ــا ه ــراد ب اف

مکمــل روی دریافــت می کننــد.
ــوع و  ــد ته ــروز عالئمــی مانن دریافــت بیــش از حــد ســبب ب
ــن  ــه همی ــود. ب ــی می ش ــای گوارش ــردرد و درده ــتفراغ، س اس
علــت افــراد باالتــر از ۱۹ ســال نبایــد روزانــه بیــش از ۴۰ میلی گــرم 
ــل  ــت مکم ــل از دریاف ــت قب ــن الزم اس ــد. بنابرای ــت نماین دریاف

ــه مشــورت شــود. ــا متخصــص تغذی روی ب

روی 
و اهمیت آن برای سالمتی 

دکتر حمیدرضا فرشچى
Novindiet.com 
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بــراى تقویــت اراده و فــرار از بى ارادگــى مى توانیــد 
از روش هــاى مختلفــى در ایــن زمینــه کمــک بگیریــد. 
ــادات نادرســت  ــر برخــى ع ــه ب ــا غلب ــردن اراده ب باالب
میســر خواهــد بــود. ســعى کنیــد بــا ترس هــاى خــود 
مقابلــه کنیــد و بــا آن هــا رودررو شــوید. برخــى عــادات 
ســالم بــه شــما در ایــن زمینــه کمــک خواهنــد کــرد. 
ــیدن  ــرك کش ــیرینى، س ــوردن ش ــه ى خ وسوس
ــاى  ــیارى کاره ــردى و بس ــد، وب گ ــى، خری ــه گوش ب
ــس  ــت، پ ــن اس ــر چنی ــد؟ اگ ــان نمى کن ــر رهایت دیگ
بــه اراده ى بیشــترى احتیــاج داریــد. اراده چیــزى 
اســت کــه همــه ى مــا از آن برخورداریــم، امــا کمّیــت 
اراده ى هریــک از مــا بــا دیگــرى متفــاوت اســت. اراده 
جوهــره ى خویشــتندارى اســت و خویشــتندارى بــراى 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــه ها و رس ــر وسوس ــت در براب مقاوم
ضــرورى اســت. بــه گفته ى روى بامایســتر، روان شــناس 
مشــهور، «اراده یــک منبــع محــدود اســت». امــا خبــر 
ــا  ــه م ــدر ک ــت اراده آن ق ــه تقوی ــن اســت ک خــوب ای
مقالــه،  ایــن  در  نیســت.  ســخت  مى کنیــم  فکــر 
ــر  ــردن اراده و غلبــه ب ــاال ب ــراى ب شــش راه ســاده  را ب
ــا  ــطه ى آنه ــه به واس ــم ک ــى مى کنی ــى معرف بى ارادگ
ــد  ــت کنی ــان را تقوی ــتندارى خودت ــد خویش مى توانی
ــه ها  ــل وسوس ــان، در مقاب ــاى آس ــن ترفنده ــا ای و ب
ــد و شــاخ بى ارادگــى خــود را بشــکنید.  مقاومــت کنی
روزمره تــان  زندگــى   در  اراده  نقــش  بــه  لحظــه اى 
ــگ دار  ــاعت زن ــه س ــه اى ک ــال از لحظ ــد. مث ــر کنی فک
ــا اراده ى محــض اســت  ــط ب ــد، فق ــدا در مى آی ــه ص ب
ــد  ــوا مى توانی ــودن ه ــش ب ــود گرگ ومی ــا وج ــه ب ک

ــما  ــوید. ش ــدار ش ــد و بی ــرم دل بکنی ــواِب گ از رختخ
ــى  ــا تاکس ــوید ت ــل مى ش ــه معط ــد دقیق ــى چن وقت
ــر  ــس دیگ ــد، پ ــرص مى خوری ــى ح ــد، کل از راه برس
ــش  ــد کف ــود را از خری ــه خ ــى ک ــف آن لحظات تکلی
هفتصدهــزار تومانــى منصــرف کردیــد یــا ســر ناهــار به 
ســیب زمینى هاى سرخ شــده لــب نزدیــد مشــخص 
ــر  ــاعت شــش بعدازظه ــه س ــدارد ک ــى ن اســت. تعجب
ــرد،  ــیر بخ ــر راه ش ــد س ــوش کن ــر همســرتان فرام اگ
جنــگ جهانــى ســوم بــه   پــا کنیــد. زندگــى مــا پــر از 
وسوســه هایى اســت کــه خویشــتندارى و اراده ى مــا را 
ــاِت بســیار، گــواه ایــن  ــا تحقیق ــد، ام تضعیــف مى کنن
اســت کــه مى توانیــم بــدون از دســت دادن خونســردى ، 
روزهــا را پشــت ســر بگذاریــم و ایــن کار آن طــور کــه 
بایــد  نخســت،  نیســت.  ســخت  مى کنیــد،  فکــر 
تشــخیص بدهیــد کــه انجــام هــر کارى کــه تمایلــى بــه 
آن نداریــم مثــال ســرکوب کــردن خشــمتان، مبــارزه بــا 
وسوســه ى انجــام کارى کــه نبایــد انجــام بدهیــد، تمــام 
کــردن یــک کار وقتــى دلتــان مى خواهــد آن را کنــار 
ــد.  ــف مى کن ــما را تضعی ــع اراده ى ش ــد و منب بگذاری
امــا راه چــاره چیســت؟ بــه گفتــه ى دکتــر روى 
ــى در  ــى اجتماع ــس بخــش روان شناس ــِتر، رئی بامایس
ــدا، اراده ماننــد ماهیچــه عمــل  دانشــگاه ایالتــى فلوری
ــد،  ــتفاده کنی ــد از آن اس ــش از ح ــر بی ــد، اگ مى کن
خســته مى شــود، امــا مى توانیــد بــراى کارایــى بیشــتر، 
ــودن، آن را تقویــت کنیــد.  اســترس کمتــر و شــادتر ب
شــما بــراى بــاال نگــه داشــتن اراده تــان، فقــط بــه چنــد 

عــادت ســالم احتیــاج داریــد.

 
برای درمان بی ارادگی

46

شماره 68،   تابستان 1397

ســالمت



آلمــان،  در  بامایســتر  کــه  زمانــى   
کارگــران را تحــت نظــر گرفــت، از ایــن یافتــه 

ــا 4 ســاعت در  ــن 3 ت ــر روز بی ــراد ه ــه اف متعجــب شــد ک
برابــر تمایالتشــان مقاومــت مى کردنــد. رایج تریــن ایــن تمایــالت، 

میــل بــه خــوردن، خوابیــدن و اســتراحت بیــن کار بــود. امــا یافتــه ى 
دیگــر بامایســتر نشــان داد افــرادى کــه خویشــتندارى قوى تــرى داشــتند، 

زمــان کمتــرى را صــرف مقاومــت در برابــر تمایالتشــان مى کردنــد. در آغــاز، 
ــتندارى  ــر خویش ــود. اگ ــده ب ــتر گیج کنن ــر بامایس ــراى دکت ــا ب ــن یافته ه ای
بــراى مقاومــت در برابــر تمایــالت اســت، پــس چــرا کســانى کــه خویشــتندارى 
ــال  ــى زود برم ــخ خیل ــد؟ پاس ــتفاده مى کنن ــر از آن اس ــد، کمت ــترى دارن بیش
ــاى  ــه از موقعیت ه ــد ک ــم مى دهن ــان نظ ــه زندگى ش ــورى ب ــا ط ــد: آنه ش
ــا کســانى هســتند کــه ماشینشــان را پیــش  ــد. اینه مشکل ســاز دور بمانن

ــک  ــردن ی ــام ک ــراى تم ــپارند، ب ــک مى س ــه مکانی ــدن، ب ــراب ش از خ
ــوى  ــد جل ــد و مى توانن ــى مى دهن ــان کاف ــان زم ــه خودش ــروژه ب پ

شکمشــان را بگیرنــد. آنهــا به جــاى خــط دفــاع در خــط 
ــا کــه خودشــان  ــه ایــن معن ــد، ب ــازى مى کنن ــه ب حمل

ــه اى  ــا شــانس واقع گرایان را آمــاده مى کننــد ت
ــراى موفقیــت داشــته باشــند. ب

کارهــا،  انجــام  در  ورزیــدن  تعلــل 
ــد  ــت و 95 درص ــى اس ــاه جهان ــک گن ــا ی تقریب

انســان ها اعتــراف مى کننــد کــه حداقــل گاهى اوقــات 
مرتکــب آن مى شــوند. البتــه مــا هیــچ ایــده اى نداریــم کــه آن 

پنــج درصــد باقى مانــده چــه کســانى هســتند یــا چــه کســى را گــول 
ــردِن وســواِس  ــه گ ــدن را ب ــل ورزی ــاِه تعل ــان، گن ــد. روان شناس مى زنن

بى عیب ونقــص انجــام دادن کارهــا مى اندازنــد. بى عیب ونقــص انجــام 
ــه  نظــر عــادت خوبــى اســت، امــا دکتــر بامایســتر و دکتــر  دادن کارهــا ب
دیــان تایــس دریافتنــد کــه بــه احتمــال زیــاد، پشــت ایــن عــادِت به ظاهــر 
خــوب، تکانشــگرى وجــود دارد. زمانــى کــه تعلل ورزهــا نگــران یــا کســل 
هســتند، تســلیم ایــن میــل مى شــوند کــه روحیه شــان را بــا انجــام کار 

ــد، چــون  ــا خودشــان را گــول مى زنن ــا آنه ــد. ام ــر کنن دیگــرى بهت
درنهایــت، مهلــت انجــام کارى کــه از آن طفــره مى رونــد بــه آخــر 

مى رســد و آنهــا خیلــى بیشــتر از کســانى اســت کــه طبــق 
ــترس  ــد از اس ــل مى کنن ــى عم ــه ى زمان ــک برنام ی

ــد. ــج مى برن ــان اراده رن ــى از نقص ناش

اســترس هاى  نمى توانیــد  شــما 
ــا حتــى پیش بینــى  ناگهانــى زندگــى را کنتــرل ی

کنیــد، امــا مى توانیــد از لحظــات تــوام بــا آرامــش 
بــراى کنــار آمــدن بــا کارهــاى ســخت، اســتفاده کنیــد. بهتــر 

اســت تــرك ســیگار و صحبــت کــردن دربــاره ى فــالن مســئله ى 
بحث برانگیــز بــا همســرتان را در اوقاتــى کــه آرامــش داریــد، انجــام 

ــان  ــد، همزم ــاز کرده ای ــدى را آغ ــغل جدی ــر ش ــن اگ ــد. بنابرای بدهی
ــویى تان  ــى زناش ــر زندگ ــیگارنکنید. اگ ــاره ى س ــرِك یکب ــه ت ــدام ب اق
ــم  ــان را ک ــد وزنت ــعى نکنی ــان س ــت، همزم ــران شده اس ــار بح دچ
کنیــد و هــر زمــان کــه احســاس مى کنیــد گرفتــار دوره ى 
اســترس زایى شــده اید، مثــال زمــان پرداخــت قســط هایتان 

ــال  ــم در ح ــک کار مه ــام ی ــت انج ــا مهل ــت ی ــک اس نزدی
تمــام شــدن اســت، از خودتــان بپرســید: «مــن امــروز، 

ــده، از اراده ام  ــه ى آین ــر و هفت ــد از ظه ــن بع ای
ــرد ــم ک ــتفاده خواه ــه اس چگون
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همزمــان که در جهــت هدفى 
ــه  ــد، شــاید وسوســه شــوید ب کار مى کنی

کارهــاى دیگــر مثــال وعده هــاى غذایــى منظم و 
خــواب خــوب شــب اعتنــا نکنیــد. شــما نمى توانیــد 

بــا گرســنگى و بى خوابــى، بــر بى ارادگــى غلبــه 
ــن،  ــد. بنابرای ــه بدهی ــه سختکوشــى تان ادام ــد و ب کنی
ــان  ــروى اراده ت ــد نی ــه احســاس کردی ــرى ک ــار دیگ ب
مى خواهــد بــدون وقفــه بتــازد، یــک مشــت بــادام یــا 

یــک ســیب بخوریــد و بــه یــاد بیاوریــد کــه وقتــى 
صحبــت از اراده مى شــود، اســتراحت هــم بــه 

انــدازه ى تغذیــه مهــم اســت.

پیشــرفت،  رِد  داشــتِن  نگــه 
ــراى متمرکــز مانــدن روى هــر برنامــه اى،  ب

ــار  ــه دچ ــى ک ــژه در اوقات ــت، به وی ــى اس حیات
تردیــد و سســتى مى شــوید، مى توانیــد بــا نــگاه 

ــان  ــان، به جــاى اینکــه کارت ــه ســابقه ى اراده ت کــردن ب
کنــار  شکســت»  بــه  محکــوم  «عمــِل  به عنــواِن  را 
ــى را  ــد و بى ارادگ ــت کنی ــان را تقوی ــد، روحیه ت بگذاری
کنــار بگذاریــد. اگــر نمــودارى از کــم شــدن تدریجــى 
وزنتــان در شــش مــاه گذشــته تهیــه کــرده باشــید، 

در آن صــورت، بــاال رفتــن چنــد کیلــو وزن در 
ــرد. ــد ک ــان نخواه ــه، ناامیدت ــن هفت ای

بــر  غلبــه  بــراى  مشــوق ها 
بى ارادگــى معجــزه مى کننــد. اِســتِر دایســون  

یــک روزنامه نــگار و کســى کــه روزانــه به طــور 
منظــم شــنا مى کنــد از یافتــن انگیــزه ى درســت بــراى 

ــى  ــدان پــس از ســال ها تنبل ــخ دن اســتفاده ى منظــم از ن
ــم،  ــدان اســتفاده کن ــخ دن ــد: «اگــر از ن در ایــن کار مى گوی
ــتر  ــه بیش ــج دقیق ــد پن ــم روز بع ــازه مى ده ــودم اج ــه خ ب
شــنا کنــم.» ایــن گفتــه ى چهــار ســال پیــش اوســت و از 
ــدان اســتفاده  آن زمــان تاکنــون، او هــر شــب از نــخ دن

کــرده اســت. همــه بایــد از مشــوق دلخواهشــان بــراى 
انگیــزه پیــدا کــردن و شکســت دادن بى ارادگــى 

اســتفاده کننــد. مشــّوق شــما چیســت؟

 .        -۴ 

         -۵ 

     -۶
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پسر دیر آموز من
نام کتاب: پسر دیر آموز من 

تالیف: مهوش کیان ارثی 
ناشر: دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

چاپ اول :۱۳۹۶، تهران 

وکاربردی  خواندنی  کتاب های  از  یکی  «پسردیرآموزمن»  کتاب 
خودش  که  است   مادری  کتاب  نویسنده   است.  توانیابان  حوزه  در 
یک فرزند دیرآموز دارد. او تجربیات خود را از ابتدای به دنیا آمدن و 
مراحل رشد فرزندش در مراحل مختلف زندگی در این کتاب منعکس 

کرده است.
در  کوتاه  متن  و  مقدمه  یک  دارای  «پسردیرآموزمن»  کتاب 
کتاب  تالیف  در  را  او  که  است  کسانی  ازتمام  نویسنده  سپاسگزاری  

مساعدت نموده اند. 
در بخش دیگری از کتاب، نویسنده  توضیحات مبسوطی درباره 
چگونگی رشد فرزند خود از ابتدای تولد تا سنین سی سالگیش عنوان 
می کند. او با توجه به تجربیات خود، توجه به سه اصل را درتسریع 
آموزش افراد دیرآموز  موثر می داند. اصل اول، لزوم کوتاه مدت بودن 
آموزش های این افراد با توجه به کاهش تمرکز آنها است. اصل دوم، 
لزوم آموزش انفرادی آنهاست، چرا که آموزش پذیری  این افراد در جمع 
کم تراست و باید انفرادی آموزش ببینند و اصل سوم، ایجاد هماهنگی 

بین پدر، مادر و آموزگار در شیوه آموزش به آنها است. 

نویسنده در بخش دیگر این کتاب به ویژگی های شخصیتی افراد 
دیرآموز اشاره می کند.  به گفته او، این افراد افرادی صادق، عاطفی، 
مهربان، هیجان زده، زودباور، رک گو و عجول هستند که این ویژگی ها 

آنها رادر برخورد با سایرافراد جامعه آسیب پذیر می کند.
کیان ارثی درباره زندگی اجتماعی این افراد و از امکان سوء استفاده 
از آنها توسط افراد دیگر می گوید و از  چالش هایی که خودش در جواب 
به سواالت فرزندش در مورد مسائلی چون ازدواج با آن روبه رو بوده، 

می گوید.
برای   خودش  روحیه  تقویت  چگونگی  به  نویسنده  دیگر  درفصل 
اینکه بتواند شاد و سرحال بماند ودشواری برخورد با فرزند دیرآموزش 
او را فرسوده نکند می پردازد. او خواندن کتاب، معاشرت با دوستان و 
مسافرت را از کارهایی می داند که در این سال ها او را سالم و سرزنده 

نگهداشته است. 
درفصل دیگر، این مادر نویسنده  به این نکته می پردازد که افراد 
دیرآموز  تا چه میزان باید درباره مشکل خود آگاهی داشته باشد واینکه 
آیا این آگاهی موجب  صدمه روحی به آنها می شود یاخیر؟  در خاتمه 
ویژگی های  درمورد  روانشناس  دولتشاهی  بهروز  دکتر  با  نویسنده  
افراد دیرآموز گفت وگو کرده وخوانندگان رابا نظرات ودیدگاه های این 

متخصص درمورد این افراد آشنا می کند. 
خواندن این کتاب ارزشمند که عصاره تجربیات یک مادر توانمند 
در توانا کردن فرزند دیرآموز خود است را به همه والدینی که فرزند 
دارای معلولیت دارند،  توصیه می کنیم. گفتنی است نویسنده کتاب 
اجازه انتشار تجارب زیستی خودش و فرزندش را قبل از چاپ از او 

گرفته است. 

کتابکتابمعرفیمعرفی

عالقمندان به خواندن این کتاب می توانند آن را از کتابفروشی های زیرتهیه نمایند. 
۱- فروشگاه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران     تلفن:  ۲۲۱۸۰۰۸۱

فروشگاه دانشگاه علوم بهزیستی این امکان را دارد که در صورت واریز پول کتاب و هزینه پیک به حساب فروشگاه، کتاب  را به هر آدرسی در داخل تهران 
بفرستد.  برای شهرهای دیگر نیز با پرداخت پول کتاب و هزینۀ پست، کتاب هارا به هر شهری فرستاده خواهد شد.

۲- انتشارات  کتاب اختران   
آدرس: خیابان انقالب- خیابان منیری جاوید- بازارچه کتاب- شمارۀ ۸۳     تلفن: ۶۶۴۶۲۲۸۲ - ۶۶۴۱۱۴۲۹     

۳- انتشارات علوم بنیادی  
آدرس: خیابان انقالب- بین خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه- جنب بانک ملت- مجتمع پارسا- واحد ۹ تلفن : ۶۶۹۷۳۷۷۴  

۴- نشر دف
آدرس: پل سید خندان حدفاصل خیابان شریعتی و سهروردی پالک ۶۴- طبقه همکف شرقی  

۵- نشر ثالث
آدرس: خیابان کریم خان زند- بین خیابان ایرانشهر و خیابان ماهشهر- پالک ۱۴۸ و ۱۵۰   تلفن: ۸۸۳۲۵۳۷۷ 

۶ - نشر چشمه                                                                                     
آدرس: خیابان کریم خان زند - نبش خیابان میرزای شیرازی - شمارۀ ۱۰    تلفن : ۸۸۹۰۷۷۶۶  ۸۸۳۲۵۳۷۶
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مجتمــع  جدیــد  ســاختمان  گشــایش  آییــن 
ــه ۴۸  ــب ب ــان ملق ــد کرم ــتی رع ــی و بهداش آموزش
ــای  ــی و هدایت ه ــای مال ــا کمک ه ــدگار ب ــتون مان س
ــأت  ــس هی ــژاد، رئی ــن کریمی ن ــور محمدحس پروفس
امنــای رعــد کرمــان پــس از ســال ها فعالیــت و انتظــار 
و ســرمایه گذاری حــدود ۶ میلیــارد تومانــی بــا حضــور 
جمعــی از نیکــوکاران و مقامات شــهر کرمــان و مدیران 

ــزار شــد. ــز رعــد سراســر کشــور برگ مراک
ــومین دوره  ــزاری س ــا برگ ــه ب ــم ک ــن مراس در ای
ــدی  ــگاه توانمن ــاوری و نمایش ــی خودب ــنواره مل جش
پروفســور  بــود،  هم زمــان  کشــور  توان یابــان 
کریمی نــژاد طــی ســخنانی ضمــن تشــکر از ابــراز 
ــم  ــه ب ــوع زلزل ــان وق ــزود: در زم ــار، اف ــت حض محب
ــان از محــل  ــه آن زم ــی ک ــل توجه ــرمایه ی قاب ــا س ب
دارایــی شــخصی بــرای کمــک بــه مــردم آســیب دیــده 
ــردم و از  ــفر ک ــهر س ــه آن ش ــودم ب ــه ب ــر گرفت در نظ
ــی برنامگــی  ــدم و ب ــه اوضــاع را مناســب ندی آنجــا ک
ــداف  ــا اه ــل ب ــر از قب ــرف دیگ ــود داشــت و از ط وج
ــا  ــاس ب ــن تم ــودم ضم ــنا ب ــد آش ــای رع و فعالیت ه
ــودم را  ــدی خ ــد، عالقه من ــئوالن رع ــتان و مس دوس

ــردم. ــالم ک ــان اع ــد کرم ــیس رع ــرای تأس ب
ــاختمان  ــدا س ــف خ ــه لط ــروز ب ــزود: ام وی اف
ــن  ــه زیرزمی ــک طبق ــه و ی ــان در ۳ طبق ــد کرم جدی
ــه ای  ــا و بودج ــع زیربن ــر مرب ــاحت ۵۰۰۰ مت ــه مس ب
معــادل ۶ میلیــارد تومــان نیــاز توان یابــان کرمــان در 
زمینه هــای آمــوزش، مهــارت، پیشــگیری از معلولیــت 

ــد. ــی کن ــرف م ــتغال را برط و اش

براســاس ایــن گــزارش گــروه ســرود رعــد کرمــان 
ــران در  ــالمی ای ــوری اس ــرود جمه ــرای س ــس از اج پ
ابتــدای مراســم، قطعاتــی از ســرودها و جمع خوانی هــا 

را اجــرا کــرد.
در قســمتی از ایــن مراســم صدیقــه اکبــری نائــب 
ــوکاری  ــی نیک ــع آموزش ــره مجتم ــأت مدی ــس هی رئی
رعــد بــه نمایندگــی از ۲۷ مرکــز رعــد سراســر کشــور با 
اهــدا تندیــس بــه پروفســور محمدحســن کریمــی نــژاد 
ــدگار  ــره مان ــن چه ــت ای ــت و هدای ــال ها حمای از س

عرصــه علــم و خدمــت قدردانــی کــرد.
ــران  در ادامــه گردهمایــی ۲ روزه مســؤوالن و مدی
ــی  ــن پایان ــور، آیی ــر کش ــد در سراس ــز رع ــل مراک عام
ســومین جشــنواره ملــی خودبــاوری بــا حضــور جمعــی 
از نیکــوکاران شــهر کرمــان و همراهــی میهمانــان 
ــد  ــان رع ــران و کارکن ــم از مدی ــم اع ــر در مراس حاض
ــزار  ــهر، برگ ــی آن ش ــؤوالن محل ــایر مس ــان و س کرم

شــد.
در ایــن مراســم منصــوره پناهــی مدیرعامــل 
مجتمــع رعــد بــا ذکــر آرزوی همگرایــی مراکــز رعــد، 
ــی خوشــحالم کــه مراکــز رعــد در  ــزود: امــروز خیل اف
ــن  ــد. ای ــرکت کرده ان ــم ش ــا ه ــترک ب ــدادی مش روی
ــاح  ــا افتت ــان ب ــان و همزم ــم در شــهر کرم ــاق مه اتف
ــومین  ــزاری س ــز و برگ ــن مرک ــد ای ــاختمان جدی س
ــود  ــه خ ــی ب ــکل عمل ــاوری ش ــی خودب ــنواره مل جش

ــه اســت. گرفت
وی افــزود: از آنجــا کــه جشــنواره خودبــاوری 
ــی  ــای علم ــاء ظرفیت ه ــرای ارتق ــبی ب ــت مناس فرص

در رعد کرمان چه گذشت؛ 
همزمان با بهره برداری از ساختمان جدید رعد کرمان، سومین جشنواره ملی 

خودباوری آغاز به کار کرد
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خبــر
ــن  ــا برای ــود، بن ــد محســوب می ش ــز رع و تخصصــی مراک
زمــان محــدود یــک ماهــه ای را در نظــر گرفتیــم تــا مراکزی 
ــنواره  ــن دوره جش ــی چهارمی ــه میزبان ــد ب ــه عالقه من ک
ــه  ــه دبیرخان ــود را ب ــت خ ــتند، درخواس ــاوری هس خودب
دائمــی جشــنواره مســتقر در مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری 
ــا پــس از بررســی و امــکان ســنجی  رعــد ارســال کننــد ت
ــز  ــه یکــی از مراک ــی ب ــاز میزبان ــذاری امتی ــه واگ نســبت ب
ــی  ــد آمادگ ــع رع ــن مجتم ــود. همچنی ــری ش تصمیم گی
ــوان علمــی و تخصصــی مراکــز  ــردن ت ــا هــدف باالب دارد ب
بــا اعــالم قبلــی نســبت بــه میزبانــی از کارشناســان مراکــز 
بــرای بازآمــوزی و برگــزاری دوره هــای آمــوزش اقــدام یــا بــا 
ــه اســتان ها ایــن خدمــات را در جهــت  اعــزام مدرســان ب

ــد. ــرا کن ــد اج ــز رع ــی مراک هم افزای
در ادامــه بیانیــه هیــأت داوران جشــنواره بــا یــادآوری 
ــوالن  ــوزه معل ــال ح ــکل های فع ــی تش ــرورت همگرای ض
ــد  ــر محم ــه، دکت ــن بیانی ــی از ای ــد و در بخش ــت ش قرائ
ــی،  ــتی و توانبخش ــوم بهزیس ــگاه عل ــس دانش ــی رئی کمال
پروفســور محمدحســن کریمــی نــژاد رئیــس هیــأت امنــای 
رعــد کرمــان و دکتــر ســید مجیــد میرخانــی رئیــس 
هیــأت مدیــره انجمــن توانبخشــی ولــی عصــر بــه عنــوان 
اعضــاء هیــأت داوران ایــن دوره معرفــی شــد و محورهــای 
آموزشی-پرورشــی، اشــتغال و کاریابــی، تبلیغــات و رســانه، 
علمــی، فرهنگــی و نــوآوری و فعالیــت هــای اجتماعــی، ۵ 

ــر شــد. ــد ذک ــز رع ــردی مراک ــای عملک ــه رقابت ه زمین
براســاس ایــن گــزارش در محــور آموزشــی و پرورشــی 
مرکــز رعــد الغدیــر پاکدشــت بــا کســب ۲۴۵ امتیــاز مرکــز 
شایســته قدردانــی و مجتمــع رعــد فاطمیــه قــم بــا کســب 
۲۷۰ امتیــاز رتبــه مرکــز برتــر ایــن محــور معرفــی شــد، در 
ــوکاری  ــی نیک ــع آموزش ــی مجتم ــتغال و کاریاب ــور اش مح
ــته  ــز شایس ــاز مرک ــب ۲۴۵ امتی ــا کس ــنندج ب ــد س رع
ــر  ــد الغدی ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش ــی و مجتم قدردان
تهــران بــا کســب ۲۸۵ امتیــاز رتبــه مرکــز برتــر ایــن محــور 
معرفــی شــد، در محــور علمی، فرهنگــی و نــوآوری مجتمع 
ــاز  ــب ۲۵۵ امتی ــا کس ــر ب ــوکاری رعدالغدی ــی نیک آموزش
مرکــز شایســته قدردانــی و مجتمــع توان یابــان مشــهد بــا 
کســب ۲۶۰ امتیــاز مرکــز برتــر ایــن رشــته معرفــی شــد، در 
محــور تبلیغــات و رســانه مجتمــع رعــد کرمــان بــا کســب 
ــی و مؤسســه کاشــانه  ــز شایســته قدردان ــاز مرک ۲۷۰ امتی
مهرکاشــان بــا کســب ۲۷۵ امتیــاز مرکــز برتــر ایــن رشــته 
معرفــی شــد و در محــور فعالیت هــای اجتماعــی مجتمــع 
ــز  ــاز مرک ــب ۱۴۰ امتی ــا کس ــد ب ــوکاری رع ــی نیک آموزش
ــد  ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش ــی و مجتم ــته قدردان شایس
ــته  ــن رش ــر ای ــز برت ــاز مرک ــب ۲۳۰ امتی ــا کس ــان ب کرم

معرفــی شــد.
ــاوری  شــایان ذکــر اســت در ســومین جشــنواره خودب
بــه مراکــز شایســته تقدیــر لــوح ســپاس و بــه مراکــز برتــر 

لــوح ســپاس و تندیــس «مــرغ همــت» اهــدا شــد.
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خبــر

مسؤوالن سازمان بهزیستی کشور و مدیران و کارشناسان اداره بهزیستی شمیرانات در یک دیدار صمیمانه، 
مهمان مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد بودند.

خود  معرفی  به  رعد  کارمندان  و  مهمانان  ابتدا  در  شد،  برگزار  مدیرعامل  دعوت  به  که  دیدار  این  در 
پرداختند و پس از گپ وگفتی دوستانه، منصوره پناهی مدیرعامل مجتمع رعد ضمن قدردانی از بهزیستی 
کشور بابت همراهی در توسعه روش اشتغال حمایت شده در کشور، در مورد مزایای این روش توضیح داده و 
گفت: ما این برنامه را تدارک دیدیم تا بتوانیم یک بار از نزدیک با همه دوستانی که تا کنون با هر کدام شان به 
روش های مختلف و در پروژه های مختلف همکاری داشته ایم، مالقات کنیم و مراتب سپاس خود و کارآموزان 

رعد را به ایشان ابالغ کنیم. 
وی در ادامه به تفاوت های اساسی روش اشتغال حمایت شده با سایر روش های اشتغال افراد دارای 
معلولیت اشاره کرد و گفت: مهم ترین وجه تمایز این روش، شناخت عالقه و استعداد فرد است. در این روش، 
فرد با کمک همیار شغلی خود به دنبال کاری می رود که در آن استعداد دارد و عالقه مندی قلبی فرد است. 
فارغ از نوع معلولیتی که ممکن است، شخص داشته باشد. دست کم یک شغل یافت می شود که او بتواند 

در آن شغل خود را شکوفا کند. 
مرّوج روش اشتغال حمایت شده در ایران، با ذکر نمونه ای عملی از کارآموزان رعد، یکی از همکاران روابط 
عمومی رعد را مثال زدند که با تمرکز بر استعداد و توانایی شان در فن نوشتن، جایگاه مناسبی برای خود به 

دست آورده و بسیاری را به تحسین توانمندی و استعداد خود واداشته است.
در ادامه این دیدار، دکتر افروز صفاری فرد ضمن اشاره به رشد مناسب مراکز اشتغال حمایت شده در 
کشور، تمرکز سازمان بهزیستی را ارتقاء کیفیت ارائه خدمات توسط این مراکز عنوان کرد و گفت: اکنون ما 
۱۸ مرکز فعال در ایران داریم که باید ضمن این که به صورت همه جانبه از این روش حمایت می کنیم، از این 
به بعد تا مدتی تمرکزمان را بر گرفتن بازخورد از فعالیت این مراکز، بهبود مستمر روش ها و برنامه های این 
مراکز و در نهایت انجام اقدام های اصالحی جهت بهینه سازی و انطباق کامل روش اشتغال حمایت شده با 

فرهنگ و مقتضیات کشورمان قرار دهیم. 
مدیرکل توانمندسازی معلوالن سازمان بهزیستی در ادامه افزود: می دانیم که یکی از ارکان اساسی روش 
اشتغال حمایت شده، ادامه پشتیبانی از فرد کارجو پس از اشتغال به کار است. این موضوع باید در یک دوره 
۲ تا ۳ ساله به صورت عملی توسط مراکز ما تجربه شود تا ببینیم زمان بهینه که هم نتیجه مطلوب را برای 

ما ایجاد کند و هم از نظر هزینه مقرون به صرفه باشد، چه مدتی است.
در پایان این دیدار، مهمانان پس از پذیرایی از بخش های مختلف مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد بازدید 

کردند.

در بازدید مسؤوالن سازمان بهزیستى کشور از مجتمع آموزشى نیکوکارى رعد مطرح شد؛
اشتغال حمایت شده را باید همه جانبه حمایت کنیم
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حضور  با  رعد  خیریه  بانوان  همیاری  گروه  مدیره  هیأت 
هیأت  رئیس  نایب  اکبری  صدیقه  مدیرعامل،  پناهی  منصوره 
سال   ۲ پایان  در  گروه،  این  فعال  اعضا  از  جمعی  و  مدیره 
اعضا  از  نفر   ۴۴ و  شد  برگزار  جدید  دور  انتخابات  فعالیت، 
تا  آمدند  گردهم  رعد  خیریه  بانوان  همیاری  گروه  سابقه  با 
برای ۲ سال آینده مدیران این گروه پر تالش را انتخاب کنند 
سهیال  بروجردی،  ناهید  از:  عبارتند  شده  انتخاب  افراد  که 
کاشانی، فرزین مدرسی، سیما کریمیان، آذر صادقپور، فلور 

اختصاص  خود  به  را  آرا  باالترین  عالقه بند  سهیال  و  موسوی 
انتخابات  برگزاری  از  پس  منتخب  نفرات  همچنین  دادند. 
نخستین جلسه هیات مدیره جدید را برپا کردند و نفراتی را 
ناهید  از:  عبارت اند  که  کردند  انتخاب  گروه  سمت های  برای 
بروجردی به سمت مدیرگروه، سهیال کاشانی به سمت معاون 
گروه، فرزین مدرسی به سمت خزانه دار گروه و فلور موسوی 

به سمت دبیر گروه.

مدیران جدید گروه همیارى بانوان خیریه رعد انتخاب شدند
خبــر

در پـی پایان دوره مسـؤولیت مدیران گـروه همیاری جوانان 
خیریـه رعـد، انتخابات دوره جدید برگزار شـد و افراد زیر جهت 
شـرکت در هیـأت مرکـزی جوانـان: محمدرضـا ریاضـی، نویـد 
عالقه بنـد، رحمـان عالقه بنـد، آسـا براتـی، محمـود توسـلی، 
محمدرضـا دانشـکده و پرهـام پاکزاد انتخاب شـدند. همچنین 

در هیـأت داوری نیـز عرشـیا فرجـی بـه عنـوان نماینـده هیأت 
مرکـزی، نویـد ناصـری مقـدم بـه عنـوان نماینده اعضـا گروه و 
رهـام وزیـری بـه عنـوان نماینـده هیـأت امنـای گـروه جوانان 
انتخـاب شـدند کـه وظیفـه حـل و فصـل اختالفـات احتمالی 

اعضـا را بر عهـده خواهند داشـت.

هیأت مرکزى و داورى گروه همیارى جوانان رعد انتخاب شد
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با توجه به این که جانبازان دارای قابلیت ها و ارزش هایی هستند که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار 
و  اجتماع  در  پررنگ تر  حضور  انگیزه  ایجاد  مناسب،  شهری  خدمات  برابر،  فرصت های  ایجاد  و  گرفته 
تسهیل شرایط فعالیت های مدنی، اجتماعی و فرهنگی برای آنان، بسترساز شکوفایی توانمندی های این 
قشر در جامعه است و با در نظر گرفتن این که تکریم جانبازان، نشانه بلوغ فرهنگی و اجتماعی کشور است 
و این مهم، ضامن پیشرفت کشور در زمینه عمل به منشور حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی است، 
به مناسبت روز جانباز، مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد میزبان چند تن از جانبازان عزیز کشورمان بود.

به  مناسبت این روز، باهمکاری روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و مهندس عامری 
(مدیرعامل اسبق مجتمع)، تنی چند از جانبازانی که بین سال های ۱۳۶۳ تا۱۳۷۰ کارآموز رعد بوده اند، 
از مرکز بازدید کردند. در ابتدای این بازدید، ضمن تبریک روز جانباز و خوش آمدگویی، از این عزیزان 
پذیرایی مختصری به عمل آمد و با آن ها به گپ وگفت دوستانه و صمیمی پرداختیم. بازدید از کالس های 

واحد آموزش، توانبخشی و دانشگاه مرکز رعد، یکی از بخش های دیگر این برنامه بود.
یکی از جانبازان کارآموز رعد، در مقایسه شرایط فعلی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با آن سال ها، 
به این مطلب اشاره کرد که این مرکز، بین سال های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۰ در یک زیرزمین فاقد روشنایی 
سرمایشی  سیستم  حتی  و  می شد  برگزار  بعدازظهر  نوبت  یک  در  کالس ها  فعالیت  می کرد،  مطلوب 
گرمایشی مناسبی هم وجود نداشت. اما با این وجود، او و هم نسل های اش سخت تالش می کردند تا 
حرفه ای بیاموزند. یکی دیگر از این عزیزان که دوره الکتروتکنیک را در کارگاه های رعد به اتمام رسانده، 
گفت: «مدتی با این حرفه امرار معاش می کردم. بعد از مدتی توانستم با دیگر هم رزمانم کارگاهی را که 
متروکه بود، در اختیار بگیریم و آن را فعال کنیم.» او این انگیزه را مدیون دوره آموزشی ای که در مرکز 

رعد گذرانده بود، می دانست.

وضعیت کنونى رعد نسبت به سال هاى آغاز فعالیت مجتمع
 پیشرفت چشمگیرى دارد

خبــر
در بازدید جانبازان دفاع مقدس از مجتمع آموزشى نیکوکارى رعد عنوان شد:
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خبــر

ــم  ــی (ع) مراس ــام حســن مجتب ــالد ام در شــب می
ــا حضــور  ــد ب ــوکاری رع افطــاری مجتمــع آموزشــی نیک
توان یابــان و نیکــوکاران و اعضــای مجتمــع آموزشــی 
نیکــوکاری رعــد در زیــر بــارش رحمــت بــی پایــان خداوند 

ــزار شــد. ــاری» برگ ــاران به «ب
ــم اهــل بیــت امــام حســن  ــا میــالد کری همزمــان ب
مجتبــی (ع) طبــق ســنتی چندیــن ســاله مراســم افطاری 
ــا حضــور پرشــور کارآمــوزان، نیکــوکاران،  خیریــه رعــد ب
ــره  ــات مدی ــای هی ــور، اعض ــناس کش ــدان سرش هنرمن
ــده از معرفــت و  ــی آکن ــه رعــد در فضای ــان خیری و کارکن

معنویــت و در محــل ایــن خیریــه برگــزار شــد.
در ایــن مراســم باشــکوه کــه بــا همراهــی هنرمنــدان 

سرشــناس کشــور از جملــه گوهــر خیراندیش، ابوالحســن 
ــن  ــدا فخرالدی ــد ابت ــعریون برگزارش ــیامک اش داودی، س
شــکری آیاتــی از کالم اهللا مجیــد را قرائــت کــرد، ســپس 
گــروه موســیقی ســنتی رعــد بــه سرپرســتی دکتــر 

ــه اجــرای برنامــه پرداختنــد. یاشــارخدایی ب
ــا ســابقه  ــد ب ــو گوهــر خیراندیــش هنرمن ســپس بان
ســینما و تئاتــر بــا همراهــی ابوالحســن داودی کارگــردان 
ــراز  ــه اب ــگاه ب ــر در جای ــور ب ــا حض ــینما ب ــه س ــا تحرب ب
ــد. ــخ دادن ــاه پاس ــخنانی کوت ــا س ــان ب ــت توان یاب محب
برنامــه موســیقی و گفتگــو بــا تعــدادی از چهره هــای 
ــه  ــر برنام ــای دیگ ــری از بخش ه ــی و هن ــق ورزش موف

افطــاری خیریــه رعــد بــود.

مراسم افطارى مجتمع آموزشى نیکوکارى رعد برگزار شد
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خبــر

 همزمـان بـا روز درختکاری و با همکاری شـهرداری ناحیه ۷، 
مراسـم درختـکاری با حضـور محمـد مهدیخانی شـهردار، فاطمه 
طالبـی مدیـر اجتماعـی و جمعـی از کارآمـوزان و همـکاران خیریه 
رعد برگزار شـد که حضور بانوان کارآموز بیشـتر مشـاهده می شـد، 
توان یابـان رعـد بـا اشـتیاق فـراوان در فضای بوسـتان شـورایاری 
چند اصله نهال بیدمجنون کاشـتند و قرار شـد بعد از سـال جدید 

در فرصتـی مناسـب بـه درختان خود سـر بزنند و از وضعیت رشـد 
آنها آگاه شـوند. محمد مهدیخانی شـهردار ناحیه ۷ با اسـتقبال از 
حضـور توان یابـان رعـد، گفـت: این حضـور را یک حرکـت نمادین 
بـرای حفـظ منابـع طبیعـی و حفـظ محیـط زیسـت می دانـم و 
توان یابـان رعـد می تواننـد اذهان عمومی جامعه را به مسـایل مهم 

زیست شـهری بیشـتر توجه دهند.

بوستان شورایارى میزبان درختکارى توا ن یابان رعد شد

دارای  افـراد  بـا  رفتـار  صحیـح  فرهنـگ  ترویـج  راسـتای  در 
معلولیـت، نشسـت تغییـر نگـرش بـا حضور جمعـی از همـکاران و 
کارآمـوزان خیریـه رعـد در دبیرسـتان دخترانـه ضحی برگزار شـد.
ــف از  ــز مختل ــرش در مراک ــر نگ ــت های تغیی ــله نشس سلس
ــد  ــط واح ــم توس ــورت منظ ــه ص ــی ب ــای آموزش ــه واحده جمل
ــه در  ــزی و اجــرا می شــود ک ــد برنامه ری روانشناســی مجتمــع رع
آخریــن نشســت از ایــن جلســات، مســؤوالن واحــد مشــارکت های 

ــن  ــوزان در ای ــی از کارآم ــناس و جمع ــراه روانش ــه هم ــی ب مردم
ــائل  ــن مس ــریح مهم تری ــن تش ــد و ضم ــور یافتن ــتان حض دبیرس
جامعــه توان یابــان بــه رویکردهــای فرهنگــی مــورد توجــه مجتمــع 

رعــد اشــاره کردنــد.
شــایان ذکــر اســت، بازارچــه خیریــه دبیرســتان بــرای دومیــن 
ســال پیاپــی بــا همــکاری خیریــه رعــد روز چهارشــنبه ۱۶ اســفند 

در محــل ایــن مرکــز آموزشــی برگــزار شــد.

برگزارى نشست فرهنگى تغییر نگرش  در دبیرستان ضحى

56

شماره 68،   تابستان 1397

در رعد چه خبر



خبــر

گـروه  اهدایـی  کانکس هـای  تسـطیح  و  محوطه سـازی 
همیـاری بحـران در روسـتای حسـن سـلیمان انجـام شـد.
بـه منظـور سـهولت دسترسـی سـاکنان کانکس هـای 
روسـتای حسن سـلیمان عالوه بر سـاخت پله های سیمانی، 
محوطـه اطـراف کانکس هـا نیـز با ماشـین آالت راهسـازی 
هموار شـد تا سـاکنان بـا راحتی بیشـتر از سـکونت گاه های 
موقت اسـتفاده کننـد. همچنیـن کالس هـای کارآفرینی در 
کانکـس هـای اهدایـی گـروه همیـاران بحـران بـا آمـوزش 

کاشـت، داشـت و برداشـت زعفـران آغاز شـد.
شـایان ذکـر اسـت نمایندگان گـروه همیاران بحـران به 
زودی از روسـتای حسن سـلیمان بازدید خواهند کرد و برای 
فـاز بعـدی کمک رسـانی بـه زلزلـه کرمانشـاه تصمیم گیـری 
می کننـد، گـروه همیاران بحران متشـکل از ۱۰ خیریه اسـت 

کـه مجتمـع رعـد هم یکـی از اعضـای این گروه اسـت.

آخرین اقدامات در مناطق زلزله زده کرمانشاه

نشسـت بررسـی راهکارهای توسـعه فعالیت های ورزشـی 
در مجتمـع رعـد بـا حضـور مدیـران تربیـت بدنـی شـهرداری 
منطقـه ۲ و ناحیـه ۷ برگـزار شـد و توافـق شـد، مجموعـه 
توان یـاب،  ورزشـکاران  تمریـن  بـرای  درخشـان  ورزشـی 
زمان هایـی را اختصـاص دهـد. هم چنیـن از امکانات باشـگاه 
تیرانـدازی پردیسـان بـرای رشـته های تیراندازی، تیـر و کمان 
و دارت اسـتفاده شـود و در پایـان ایـن جلسـه بـه دختـران 
ورزشـکار عضـو تیـم بوچیـا کـه در مسـابقه المپیـاد ورزشـی 

شـهرداری مقـام آورده بودنـد، جوایـزی اهـدا شـد.

بررسى توسعه فعالیت هاى ورزشى توان یابان رعد
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دارای  افـراد  از  جامعـه  اغلـب  تصـور 
معلولیـت، بی تحرکـی و سـکون اسـت که 
بـا واقعیت هـای موجـود همخوانی نـدارد. 
افـراد دارای معلولیـت، با وجود نامناسـب 
در  مضاعـف  تالشـی  بـا  محیـط،  بـودن 

جامعـه حاضـر می شـوند.
وقتـی حضور عـادی در جامعه با موانع 
بی شـماری همـراه می شـود، تصـور انجـام 
ماجراجویانـه  و  پرهیجـان  فعالیت هـای 
توسـط افراد دارای معلولیـت دور از انتظار 
ضـروری،  سـعید  میـان،  ایـن  در  اسـت. 
حـوزه  در  موجـود  موانـع  از  عبـور  بـا 
فعالیت هـای ماجراجویانـه کارهای عجیب 

و باورنکردنـی ای را انجـام داده اسـت.
 سـعید بـا داشـتن معلولیت جسـمی-
حرکتـی بسـیار شـدید، عـالوه بـر تجربـه 
پـرواز بـا انـواع وسـایل پرنـده و غواصی در 
نقـاط مختلـف کشـور و بـه گفتـه خودش 
بـا وجـود تـرس از ارتفـاع، دو بـار پـرش از 
ارتفـاع ۱۳ هـزار پایی را تجربه کرده اسـت.
کـه  ماجراجویـی اش  آخریـن  در  او 
جامعـه،  افـراد  بـه  الهام بخشـی  باهـدف 
به ویـژه افراد دارای معلولیـت انجام داد، با 
کمـک قهرمان سـقوط آزاد دنیـا، از ارتفاع 
۴ کیلومتـری بـه پاییـن پریـد. در سـقوط 
و  هوایـی  ورزش هـای  دسـته  در  کـه  آزاد 
«اکسـتریم اسـپرت» قـرار می گیـرد، افراد 
از ارتفـاع اسـتاندارد ۱۳هـزار پایـی در ابتدا 
بـدون بـاز کـردن چتـر و بـا سـرعت زیـاد 

(بیـش از ۲۲۰ کیلومتر در سـاعت) سـقوط 
ارتفـاع  بـه  رسـیدن  از  پـس  و  می کننـد 
مناسـب، چتر خود را باز کرده و سـپس در 
منطقـه از پیش تعیین شـده فـرود می آیند.
عرصـه  در  کـه  ضـروری  سـعید 
ماجراجویـی بـا وجـود معلولیت، پیشـگام 
روابـط  خبرنـگار  بـه  می آیـد،  به حسـاب 
عمومـی مجتمـع رعـد می گویـد: « افـراد 
زیـادی را دیـده ام کـه بعـد از معلولیت، به 
دالیـل مختلـف از خانـه بیـرون نمی آیند و 
به تدریـج منـزوی می شـوند. همیشـه بـه 
ایـن فکـر می کردم، چه طور ممکن اسـت، 
انگیـزه پیـدا کننـد و حصـار ناامیدی هـا و 
نمی توانم هـا را بشـکنند؟ بعـد فکـر کـردم 
چـرا خـودم دسـت  بـه کار نشـوم و کاری 
انجـام ندهـم؟ شـاید بتوانـم تأثیـری حتی 
خیلـی کوچک بـروی کسـی بگـذارم! پس 
از منطقـه امـن و آسـوده ام بیـرون آمـدم، 
نـه فقـط برای این کـه لذت شـخصی ببرم، 
بلکـه خواسـتم الگـوی واقعـی باشـم برای 
همـه کسـانی کـه بـاور ندارنـد، می شـود، 
معلولیـت داشـت و سـفر رفت. یا کـه باور 
ندارنـد، می شـود بـا معلولیـت ماجراجـو 

بـود و خطـر کرد.
هـم  مترجـم  و  روزنامه نـگار  کـه  او 
بـه  می خواهـم  می کنـد:  اضافـه  هسـت، 
همه کسـانی که شـرایطی شـبیه من دارند 
و حتـی کسـانی کـه شـبیه مـن نیسـتند، 
انگیـزه بدهـم بـرای لحظـه ای فکـر کردن 

بـه این کـه زندگـی نعمـت بزرگـی اسـت و 
چـه خوشـبخت خواهیم بـود اگـر وقتی از 
موهبـت زندگی برخورداریـم با وجود خیلی 

از محدودیت هـا آن را کشـف کنیـم. 
ایـن  دیگـر  حـاال  می گویـد:  ضـروری 
کلمه هـا بـرای مـن شـعار نیسـتند، بلکـه 
زندگـی هر روز من هسـتند. من بـاور دارم 
کـه همه مـا می توانیـم کارهـای بزرگ تری 
را انجـام دهیـم و آدم هـای بیشـتری را بـه 
سـمت داشـتن زندگی بهتر سـوق بدهیم.
انتهـا  در  جـوان  ماجراجـوی  ایـن 
همـه  روز  یـک  امیـدوارم  می گویـد: 
جلـوی  کـه  ببینیـم  را  آرزوی هایمـان 
روی مان هسـتند، عین واقعیـت. واقعیتی 
بودنـد». تصـور  و  خیـال  روز  یـک  کـه 

گفتنی سـت در ایـن پرش کـه با کمک 
«دیویـد لودویک جونیر»، قهرمان سـقوط 
مظلومیـان،  عمـاد  همراهـی  و  دنیـا  آزاد 
شـهرام تمیمـی و سـارا سـاعتچی انجـام 
شـد، سـعید ضـروری توانسـت بـرای بـار 
دوم، بـا وجـود معلولیـت شـدید، سـقوط 
آزاد از هواپیمـا را تجربـه کنـد و بـه افـراد 
جامعـه نشـان دهد که اگـر اراده کنیم، هر 
کاری انجام شـدنی اسـت. او ضمـن تشـکر 
از افـراد بسـیاری که همـراه وی بودند تا با 
انجـام ایـن کار، این باور جمعـی را محقق 
بیـان  از  باشـند،  بخـش  الهـام  و  کننـد 
نـام حامـی مالـی خـود بـه دلیـل توافقات 

فی مابیـن اجتنـاب کـرد.

خبــر
سقوط آزاد ماجراجوى داراى معلولیت ایرانى 

از ارتفاع چهارهزار مترى
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ــی در  ــرای ســومین ســال پیاپ ــزی ب روز برنامه ری
ــوکاری رعــد  ــاه در مجتمــع آموزشــی نیک اســفند م
برگــزار می شــود، ســال ۹۶ ایــن روز در روزهــای 
پایانــی ســال در مدرســه طبیعــت دماونــد اجرا شــد.
گروهــی مرکــب از همــکاران، اعضــا هیــأت 
مدیــره، اعضــا گــروه همیــاری بانــوان، اعضــا شــورای 
مدرســان و نماینــدگان شــورای کارآمــوزان بــا حضــور 
ــزی رعــد  ــد، روز برنامه ری در مدرســه طبیعــت دماون

را برگــزار کردنــد.
در ایــن مراســم مدیرعامــل رعــد ضمــن گــذری 
بــر  مهم تریــن فعالیت هــای ســالی گذشــته، افــزود: 
برگــزاری رویــداد توان تــک در کنــار بازارچه هــا و 
ــز  ــاح مرک ــه  رعــد و افتت جشــنواره های غــذای خیری
ــای  ــن فعالیت ه ــده از مهم تری ــت ش ــتغال حمای اش
ایــن ســال محســوب می شــود، بــا ایــن وجــود ســال 
پــرکاری را پشــت ســر گذاشــته ایم و گروه هــای کاری 
ــوزش  ــی و آم ــی و بازاریاب ــور مال ــرش، ام ــر نگ تغیی
و اشــتغال در طــول ســال جــاری فعالیت هــای 
ــن  ــه ای از ای ــه خالص ــد ک ــام داده ان ــی انج متنوع
ــود. ــان می ش ــا بی ــران گروه ه ــا توســط مدی تالش ه
ــر  ــگار مدی ــه ترتیــب شــهرزاد چهره ن ــه ب در ادام
ــر جایگزیــن  ــه مدی گــروه تغییــر نگــرش، نرگــس الل
ــیان  ــال داداش ــتغال و لی ــوزش و اش ــروه آم ــده گ ش
ــای  ــی گزارش ه ــی و بازاریاب ــور مال ــروه ام ــر گ مدی
جلســات  و  یک ســاله  فعالیت هــای  از  مختصــری 

ــد. ــه کردن ــزار شــده ارای برگ

ــد شــامخی مشــاور  ــداد وحی ــن روی در ادامــه ای
ــازمان ها و  ــای س ــتراتژیک تکنولوژی ه ــت اس مدیری
یکــی از حامیــان خیریــه رعــد بــا ارایــه پرسشــنامه ای 
اختصاصــی و توضیــح اینکــه حضــار بــا فــرض 
ــد  ــع رع ــرایط مجتم ــد، ش ــال بع ــی در ۱۰ س زندگ
از  می کننــد  ارزیابــی  چگونــه  ســال ها  درآن  را 
شــرکت کنندگان درخواســت کــرد بــه ســؤاالت 
ــان  ــورت همزم ــه ص ــده ب ــی ش ــنامه طراح پرسش
پاســخ بدهنــد، ســپس بــا بررســی پاســخ های ارایــه 
ــانی  ــه روزرس ــرش، ب ــر نگ ــروه تغیی ــده، ۳ کارگ ش
و  اشــتغال  و  آمــوزش  توانبخشــی،  تکنیک هــای 
ورزشــی  (باشــگاه  کارآمــوزان  نیازهــای  بررســی 
توان یابــان) بــا آرا شــرکت کنندگان بــه تصویــب 
رســید و عمــًال اولویت هــای کاری ســال آینــده 

ــد. ــی ش ــایی و معرف شناس
شــایان ذکــر اســت، تأســیس مدرســه های 
ــا امــروز در دســتور  طبیعــت از چنــد ســال پیــش ت
شــورای کتــاب کــودک قــرار گرفتــه و مدرســه 
طبیعــت دماونــد بــا اهــداف ارایــه آموزش هــای 
غیررســمی و آشــنایی کــودکان ۳ تــا ۱۲ ســال 
راه انــدازی شــده اســت و مســؤوالن ایــن مدرســه بــا 
پذیرایــی از کــودکان در طبیعــت بکــر دامنــه دماونــد، 
مفاهیــم مهمــی همچــون حفــظ محیط زیســت، 
ــع  ــا مناب ــتی ب ــش، دوس ــات وح ــا حی ــی ب مهربان
ــدان و آیند ه ســازان کشــور  ــه فرزن ــی و ... را ب طبیع

می دهنــد. آمــوزش 

دامنه قله دماوند 
میزبان برنامه ریزى سال آینده خیریه رعد بود
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خبــر

رویـداد رعدتاک، روز اول خردادماه در مجتمع آموزشـی نیکوکاری 
رعد و با حمایت شـرکت آسـان پرداخت برگزار شـد.

در ایـن رویـداد کـه در فضایی گرم و صمیمی با سـخنرانی تعدادی 
از کارآمـوزان موفـق رعـد بـه اجـرا در آمد، حـدود دویسـت نفر حضور 
داشـتند. این رویداد انگیزشـی، سرشـار از لحظات شـاد و پر امید بود.

حادثـه  از  برای مـان  رویـداد  سـخنران  اولیـن  خلیلـی،  فـرزاد 
تصادفـش گفـت. این کـه چطور زنـده ماند و با مشـکلش کنـار آمد. او 
کـه بـه تازگی به عضویـت تیم ملی والیبال نشسـته درآمـده، بزرگترین 
آرزویش کسـب طالی المپیک اسـت. فـرزاد قـول داد؛ روزی که موفق 
به کسـب مـدال طال شـود، آن را به مجتمع آموزشـی نیکـوکاری رعد 

تقدیـم کند.
به گفته روانشناسـان، نقاشـی کـردن می تواند برای کسـب آرامش 
و افزایـش هـوش بسـیار موثـر باشـد. ایـن کار باعـث افزایـش گردش 
خـون در مغـز و ایجـاد شـادمانی خواهـد شـد. پس هرموقع احسـاس 
ناراحتـی کردید بهتر اسـت نقاشـی بکشـید. این توصیه اشـرف رجبی 

بـه افـراد دارای معلولیـت بود کـه در رعدتاک عنـوان کرد.
او همچنیـن بـا بیـان ایـن مطلـب کـه، امیـد و آرزو مایـه تـالش 
و حرکـت انسـان اسـت و ایـن توان منـدی از نعمت هـای پـر برکـت 
الهـی اسـت کـه در سـایه آن، شکسـت های انسـان بـه عرصـه تجربـه 
بـرای موفقّیـت آینـده تبدیل می شـود بـه این نکته اشـاره کرد کـه راز 

موفقیتـش، ایمـان بـه خـدا و تـالش خـودش بوده اسـت.
بـه طـور طبیعـی در ابتـدا فـردی کـه دچـار معلولیـت می شـود، 
احسـاس افسـردگی و اضطـراب می کنـد و معمـوال از آینـده خـود 
احسـاس نـا امیـدی می کنـد .اگرچـه معلولیـت توانایی های جسـمی 
فـردی را محـدود می کنـد، امـا تأثیـر روانـی کـه روی فرد می گـذارد، 
بسـیار بیشـتر اسـت و اگـر درمان نشـود، بـه روحیه فرد لطمـه بزرگی 

وارد مـی کنـد و او را بـه گوشـه گیری می کشـاند.

عطـاءاهللا دسـتوم، دیگر سـخنران رعدتـاک با بیـان ناامیدی هاش 
و این کـه نصیحـت پدرش زندگـی اش را دگرگـون کرده گفـت: اولین و 
مهم تریـن کسـی کـه می توانـد نقـش بسـیار مؤثـری در امـر توانمندی 
داشـته باشـد خـود فـرد دارای معلولیـت اسـت کـه به نوعی مشـکل 

جسـمی و حرکتی دارد.
اگـر فـرد دارای معلولیـت خـودش را قبول داشـته باشـد و روحیه 
مناسـب و امیـد به زندگـی را در خـود تقویت کند، هیچ گونه مشـکلی 

نمی توانـد مانع پیشـرفت و موفقیت او شـود. 
روایـت یـزدان کاویان نـژاد از تصـادف مهیـب و عاطفـه پـدری اش 
جذابیـت خـاص خـودش را داشـت. پـدر بودن یکـی از سـخت ترین و 
در عیـن حـال لذت بخش تریـن شـغل های دنیاسـت. او با بیـان این که 
پـدر بـودن و بر عهـده گرفتن مسـئولیت فرزندان مسـئولیتی خطیر و 
موفقیـت در آن مسـتلزم فـداکاری اسـت، گفت: در لحظـه تصادف به 
همـراه پسـرم ارشـیا و همسـرم بودم. بعـد از یک هفته کمـای مطلق، 
وقتـی کـه به هـوش آمـدم، نگرانی  و دلشـوره ام برای پسـرم بـه قدری 

زیـاد بـود کـه در آن لحظه فقـط سـراغ او را گرفتم.
امـا ماجرایـی کـه خیلـی دل همـگان را آزرده کـرد، روایتـی از 
اسیدپاشـی بـود که از زبان یک قربانی تعریف شـد. محسـن مرتضوی، 
از روزهایـی گفـت کـه از سـرش، تنهـا جمجمـه ای باقـی مانـده بـود. 
روزهایـی کـه پزشـکان از برگشـتش بـه زندگی ناامیـد بودنـد و چطور 
همسـرش فرشـته نجاتـش شـد. او کـه اکنون مربـی معـرق، منبت و 
پیکرتراشـی شـده، چندین نمایشـگاه داخلـی و خارجی را برگـزار کرده 

است. 
گفتنـی سـت، پـس از برگـزاری رعـد تـاک صفـر کـه با اسـتقبال 
خـوب شـرکت کنندگان مواجـه شـد بـه زودی رعـد تـاک یـک اجـرا 

شـد. خواهد 

روایت هایى از زندگى
رعدتاك صفر برگزار شد
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بـا هـدف قدردانی از افتخارآفرینی و کسـب مقام قهرمانی تیم ملی والیبال نشسـته ایران درنخسـتین 
دوره لیـگ جهانـی، جمعـی از کارآمـوزان مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعد بـا حضور در محـل تمرینات 
تیـم ملـی والیبـال نشسـته بـا اعضـا و کادر فنـی این تیـم مالقـات کردنـد. در این دیـدار که اکبـر خانی 
مربـی فعالیت هـای ورزشـی مجتمـع رعـد گـروه کارمـوزان را همراهی می کـرد، کارآموزان ضمـن مالقات 
بـا ورزشـکاران تیـم ملـی از نزدیـک بـا رونـد آماده سـازی تیـم ملی آشـنا شـدند و از نحـوه تمرینـات تیم 
ملـی والیبـال نشسـته آگاه شـدند و تابلویی از دسـت سـاخته های خود را به تیـم ملی اهدا کردنـد و داود 
علیپوریـان، کاپیتـان تیـم ملـی نیز به رسـم یـادگار، پیراهن خـود را امضا و به ایـن کارآمـوزان هدیه کرد.

دیدار صمیمانه کارآموزان مجتمع رعد با اعضا تیم ملى والیبال نشسته کشور

مرکز آموزش علمی کاربردی نیکوکاری رعد کارگاه های آموزشی روش تحقیق، جایگاه تحقیق و اولویت های 
آن، الزامات و ضروریات در یك مذاكره و مهارت های زندگی و نقش زنان در تأمین نیازهای خانواده را طی 
ماه های اردیبهشت و خرداد با حضور مدرسان با تجربه برگزار کرد، شرکت در این دوره ها با ظرفیت محدود 
برای عموم شهروندان آزاد بود و توان یابان دارای کارت معلولیت می توانستند به صورت رایگان در دوره ها 
شرکت نمایند و پس از پایان هر کارگاه به شركت کنندگان گواهینامه مركز آموزش علمی كاربردی رعد ارائه شد.

برگزارى کارگاه هاى آموزشى در مرکز علمى کاربردى رعد
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◢ Social responsibility -the missing angel within the 
stars

An article by Milad Jafari -the founder of Mohemeh 
website about social responsibility and its definition

◢ Murmur

◢ Judging others- right or wrong?

An article

◢ Ra›ad melodies

Memories

◢ Any life has hardships, yet, there is also hope

A conversation with Kobra Mousavi and Mansour 
Khayri who got married in 2012

When she was 17, Kobra sustained a spinal cord 
injury having fallen down from a height. She became 
acquainted with Ra›ad Institute in 2005 and, having 
taken a sewing course for 6 years, she has begun 
working in this field and has been making a living out 
of it ever since.

◢ Zinc and its importance for health

Health

◢ Healthy habits for curing lack of determination

Health

◢ Someone who spent his lifetime with muscular 
atrophy

Luminaries with disabilities

◢ My slow learner child

Introducing a book

◢ What’s up in Ra›ad?
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Digikala is the biggest Internet company in the Middle 
East which has won the award of Tavantak festival 
for social responsibility. Digikala Company has been 
quite active in Tavantak festival and has carried out 
numerous projects in the field of social responsibility.

◢ Along with workshops in Tavantak festival

A report of the workshops that were presented in 
Tavantak festival

◢ ...

◢  What are the benefits of social responsibility for 
companies

A note by Mohammed Shahabi - the social 
management and responsibility advisor about the 
social responsibility of the companies

◢ An acquaintance and years of cooperation

A conversation with Arash Tofighi -the teacher of 
computer classes in Ra›ad

He sustains an injury in his right leg due to an accident 
years ago and has become acquainted with Ra›ad 
Institute since 1995. Having taken different computer 
courses, he became in charge of Ra›ad website. He 
is a graduate of civil engineering and is currently a 
teacher of computer classes in Ra›ad.

◢ When it comes to work, I am more strict with myself 
than my employer is with me

A conversation with Navid Ghomorloo- a trained 
student of Ra›ad

He has been in touch with Ra›ad Institute for 13 years, 
has attended its various IT classes and currently 
works in Hamisun Company. He has his sights set on 
pursuing his education in IT.

◢ In the beginning when I didn’t make much money, 
I was told I had my head in the clouds for sitting at the 
computer and straining my back for just ten thousand 
Tomans. Now, however, things have changed. My 
relatives call and say they are studying computers and 
ask me to help them.

A conversation with Vahid Rajabloo who learned 
computer programming on his own and started his 
own business.

◢ Ara society started off with empty hands and good 
consciences

A conversation with Marjan Fazelzadeh -the managing 
director of Ara society

Having an MA in Clinical Psychology Marjan Fazelzadeh 
has been an aid worker for physically-challenged 
children in the Welfare Organization 

for eleven years. She has also worked in different 
assistant offices of Welfare Organization for four 
years, and at present she is the managing director of 
Ara society. The specific area of work in Ara society 
is creating jobs for youths who are discharged from 
Welfare Organization as well as training youths aged 
18-30 and creating jobs for them.
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  No:65 Autumn 2017

◢ Editorial

◢ Changing in the outlook was our goal, to which we 
came close

A conversation with the managing director of Ra›ad 
-Ms. Panahi- about Tavantak festival

She believes that in Tavantak event, a suitable 
atmosphere has been created for people with 
disabilities so that they can prove their abilities to the 
employers.

◢ These very tiny steps make the world be a better 
place

A conversation with Shaahin Tabari- the managing 
director of Chargoon Company

Shaahin Tabari -the chairman of the board of directors 
of Chargoon Company- is one of the people who are 

interested in the change of the outlook of the society 
towards people with disabilities. Being an expert in 
technology, he suggested that the idea of holding 
Tavanak Festival is for the attention to the needs of 
people with disabilities to technology. This festival was 
held in Ra›ad Institute last year for the first time.

◢ Tavantak and its prospects

A conversation with Golrokh Bahri -the executive 
secretary of Tavantak, and Vahid Hajehforoosh -the 
secretary of  the start-ups of Fanavaran newspaper 
and also the current secretary of Tavantak

In this conversation, issues about Tavantak festival, 
which was held in Ra›ad for the first time last year, 
have been talked about. This festival was held with the 
purpose of familiarizing the society with what people 
with disabilities are capable of and what their abilities 
in the field of information technology are.

◢ Eliminating any discrimination is an organizational 
value in Digikala

A conversation with Amirhasan Mousavi, the director 
of public relations of Digikala Company about Tavanak 
festival
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