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نوروز دیگری را در همنشینی با ویروس کرونا تجربه میکنیم .ویروسی که بدون توقف در حال
پیشروی است .شاید سال قبل ،باور به ادامه حیات این ویروس تا این زمان را نداشتیم ولی هم
او ماند و به تکثیرش ادامه داد و هم حیات از صحنه عالم پاک نشد .بسیاری ازافراد تاثیرگذاری
که جایشان هرگز پر نمیشود را از دست دادیم ،اما زندگی به راهش ادامه داد .در مواجهه با
همین بحران بود که راههای زیادی برای ادامه فعالیتهای روزمره باز شد و به نوعی این بحران به
فرصتهایی هم منجر گشت .به قول زنده یاد خانم توران میرهادی که میگفت :مصیبتهای بزرگ
را به کارهای بزرگ تبدیل کنیم ،بسیاری از افراد و نهادها ،همین کار را کردند .مواجهه با این بحران
سبب شد که بسیاری از نهادها عالوه بر تالش به حفظ موجودیت خود در این شرایط ،توانستند
دامنه فعالیتها و تاثیرگذاریشان را افزایش دهند.
اگر موسسه رعد تا پیش از شیوع کرونا از طریق کالسهای آموزشی و هنری توانستهبود تعداد
زیادی از توانیابان مرکزنشین را آموزش داده و آنها را به بازار کار معرفی کند ،با تعطیلی کالسهای
حضوری بود که توانست از حصار ساختمان خارج شده و آموزشهایش را تا مرزهای کشور گسترش
دهد .دورکاری هم از اتفاقهای مهم این دوران بود .از این طریق بود که توانیابان کاربلد و توانا
که پیش از این به دلیل عدم مناسبسازیهای محیطی از ورود به بازار کار محروم بودند ،توانستند
وارد بازار کار شده و این مسیر را برای سایرین هم هموار کنند .از ثمرات دیگر این ایام ،گرم شدن
بازار تولید انواع و اقسام اپلیکیشن در موضوعات مختلف ،در پاسخگویی به احتیاجات گوناگون
مردم بود .خرید و فروش انواع و اقسام کاالهای مختلف از طریق فضای مجازی و ارائه خدمات
پزشکی و روانشناسی و ...هم از دیگر اتفاقهای مهم این دوران بود.
اما جای همه این فعالیتهای مهم و اساسی که از طریق مجازی صورت گرفته و برگشت پذیر هم
نیستند ،هیچگاه با دیدارهای دوستانه و فامیلی و حضور فیزیکی افراد ،بدون دغدغه و نگرانی در
شهر و محله پر نمیشوند .به خصوص اینکه نوروز را در پیش داریم ،نوروزی که به جز سفره هفت
سین و رسمهای دیگری که مردم تا جای ممکن مقید به اجرایش هستند ،مراسم دید و بازدید
دارد .به طور معمول پس از تحویل سال ،دید و بازدیدها شروع شده و کوچکترها برای تبریک
سال نو به دیدار بزرگترها میروند .طبق رسوم ،افراد برای سر سالمتی به دیدن کسانی هم که
عزیزی را در سال گذشته از دست داده باشند میروند و این در حالیست که کرونا بیشتر به سراغ
بزرگترها رفته و جان ستانده است.
چارهای نیست که برای مهار سرایت این ویروس به بقیه ،رفت و آمدها لغو شوند و دید وبازدیدها
هم مجازی برگزار شوند.
به امید واکسیناسیون گسترده برای آحاد جامعه و ریشه کن شدن این ویروس از کل عالم و از
کشور ما.
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سرمقاله

رحمـان عالقهبنـد ،از داوطبـان قدیمـی
و از بنیانگـذاران گـروه جوانـان رعـد اسـت .او
فعالیـت بـا مجتمع رعـد را از سـالها قبل آغاز
کردهاسـت .عالقبند که کارشـناس ارشد تجارت
اسـت ،عضو هیـات امنا و هیـات مدیره مجتمع
رعـد هـم میباشـد .ایشـان فعلا بـه عنـوان
مدیرعامـل در موسسـه رعد فعالیـت دارد.

شیوع بیماری ،همه فعالیتهای رعد را
تحت تاثیر قرار داد
از اتقاقهایی که بعد از شیوع بیماری کووید
 ،19در رعد افتاد بگویید:

آســیبپذیرتر بودنــد ،خیلــی زود تعطیــل
شــدند .پــس ســعی کردیــم آموزشهــا را
بــه ســمت آنالیــن ببریــم .از اســفند مــاه
مــا بــا ســایتهایی مثــل؛ نیــکزی کــه

کرونا و فرصتها
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بــه نظــر مــن بیمــاری کرونــا تلنگــری
بــرای مــا بــود .پیــش از ایــن همهگیــری،
تمرکــز رعــد بــر آمــوزش ،اشــتغال و
درآمدزایــی بــرای ادامــه فعالیــت رعــد
بــود .شــیوع بیمــاری ،همــه ایــن مــوارد
را تحــت تاثیــر قــرار داد .بخــش عمــدهای
از درآمدهــای رعــد ،از طریــق رویدادهایــی
مثــل برگــزاری جشــنوارهها و بازارچههــا
بــه دســت میآمــد کــه در ایــن ایــام،
همــه آنهــا تعطیــل شــدند .پــس مجبــور
شــدیم بــه ســمت روشهــای جدیــد بــرای
تامیــن مخــارج رعــد برویــم .فعالیــت
اصلــی رعــد کــه برگــزاری کالسهــای
آموزشــی بــود ،چــون جامعــه هــدف مــا

این بیماری باالخره تمام شده و
کالسهای آموزشی رعد به روال
عادی برمیگردد ،ولی آموزش آنالین
ضرورتی بود که باید برای جامعه
هدف خود یعنی افراد دارای معلولیت،
آن راه میانداختیم

زیــر ســاختهای آمــادهای بــرای آمــوزش
داشــتند ،شــروع به همــکاری کــرده و برای
کارآمــوزان خــود ،کالسهــای آموزشــی
برگــزار کردیــم .البتــه ایــن چیــزی نبــود
کــه کار روزمــره رعــد را راه بیانــدازد ،چــون
مــا یــک ســری آموزشهــای مختــص
خــود داشــتیم و بایــد ســازوکار مناســب
آن را آمــاده میکردیــم .رســیدن بــه ایــن
مرحلــه ،هــم زمانبــر و هــم هزینهبــر بــود
 .چنــد ماهــی از اســتادیوهای بیــرون از
رعــد ،بــرای ضبــط کالسهــای آموزشــی
اســتفاده کردیــم .بــا وجــودی کــه اغلــب
مجموعههــا و اســتادیوها بــه رعــد لطــف
داشــته و هزینــهای دریافــت نکردنــد و
یــا کمتــر گرفتنــد ،ولــی تجربــه مناســبی
نبــود .چــون در ایــن دوران ،تمــام
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اســتادیوها بــا تمــام ظرفیــت مشــغول
ضبــط محتــوای آنالیــن بودنــد .تجهیــز
اســتادیو در رعــد هــم از کارهــای بســیار
مفیــدی بــود کــه در ایــن ایــام انجام شــد،
چــون بنــا داریــم همیشــه آموزشهــای
آنالیــن را داشــته باشــیم.
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آیا مدرسان رعد نمیتوانستند در منزل و یا
در مکان دیگری برنامه آموزشی خود را اجرا
کنند؟
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در ایــن زمینــه ،مــا دو راه داشــتیم؛ یکــی
برگــزاری آمــوزش آنالیــن توســط مــدرس
از منــزل یــا هــر مکانــی دیگــر بــود و
دیگــری ،بحــث آموزشهــای آفالیــن بــود
کــه کالسهــای آموزشــی ضبط شــوند و در
اختیــار کارآمــوزان قــرار گیرنــد .برگــزاری
آموزشهــای آنالیــن ،زودتــر راه افتــاد و
توانســتیم از همــان فروردیــن مــاه ،بــا
امکانــات موجــود یــا از منــزل و یــا در
محــل رعــد ،کالســش را برگــزار میکــرد.
آنچــه کــه خیلــی رویــش وقــت و هزینــه
گذاشــتیم و ســعی کردیــم کار باکیفیتــی
ارائــه دهیــم ،بحــث تولیــد محتــوای
آموزشــی بــود .اینکــه بچههــا بتواننــد در
کالســی ثبــت نــام کننــد و وارد یــک دوره
از پیــش ضبــط شــده آموزشــی بــا کیفیــت
بــاال شــوند و در آزمونهــا شــرکت کننــد.
اتفــاق خوبــی کــه افتــاد ایــن بــود کــه
مــا قبــا در هــر تــرم حــدود دویســتنفر
کارآمــوز داشــتیم ولــی وقتــی آموزشهــا
را در بســتر آنالیــن ارائــه کردیــم ،تعــداد
کارآمــوزان رشــد چشــمگیری پیــدا کــرد.
در تــرم جدیــد بــا یــک جهــش دو برابــری
در تعــداد کارآمــوزان کالسهــای آموزشــی
آنالیــن ،روبــهرو شــدیم چــون توانســته
بودیــم بــا افزایــش خدمــات آموزشــی
بــرای افــراد دارای معلولیــت ،ایــن تعــداد
را بــه بیــش از چهارصــد نفــر از ســیزده
اســتان در کل کشــور برســاندیم .اهمیــت
آمــوزش آنالیــن ،مــا را بــه ایــن نتیجــه
رســاند کــه یــک اســتادیوی کوچــک در
رعــد احــداث کنیــم .در حــال حاضــر کار
فیزیکــی ایجــاد اســتادیو بــه اتمــام رســیده
و در مرحلــه آمادهســازی تجهیــزات صوتــی
و تصویــری آن هســتیم .باالخــره ایــن
بیمــاری روزی دســت از ســر مــا برمـیدارد
و برنامههــای آموزشــی رعــد بــه روال
عــادی برمیگــردد ،ولــی آمــوزش آنالیــن

کرونا و فرصتها

در رعد فقط بحث دورکاری را در مورد
افراد دارای معلولیت دنبال نمیکنیم،
ترجیح ما ورود بچهها به محیط کار
است

ضرورتــی بــود کــه بایــد بــرای جامعــه
هــدف خــود یعنــی افــراد دارای معلولیــت
آن را راه میانداختیــم .قبــا هــم بــه آن
فکــر کردهبودیــم ،ولــی شــرایط موجــود
باعــث شــد کــه در یــک ضرباالجــل
شــش ماهــه ایــن پــروژه را راهانــدازی
کنیــم .اآلن در نقطــهای ایســتادهایم کــه
از ایــن دســتاورد و ماحصــل آن بســیار
خوشــحالیم.
بحران کرونا چه اثراتی در بحث اشتغال
داشت و آیا واحد اشتغال رعد ،هنوز هم
براساس رویکرد اشتغال حمایت شده
فعالیت میکند؟
واقعیــت ایــن اســت کــه دوران کرونــا
دوران خوبــی بــرای اشــتغال نیســت،
ولــی واحــد اشــتغال رعــد ،درایــن دوران
بــه دنبــال راهکارهــای جدیــدی گشــت.
نگــرش جدیــدی کــه در واحــد اشــتغال
بــه آن رســیدیم ،ارتبــاط مســتقیم بــا
تعــدادی از شــرکتها بــود .مــا بــرای
اینکــه بــا قــدرت بیشــتری جلــو برویــم،
ســراغ شــرکتهایی رفتیــم کــه فعالنــد
و نیــرو میخواهنــد .تصمیــم گرفتیــم
انــرژی خــود را بــر شــرکتهای فعــال
گذاشــته و از آنهــا بپرســیم کــه بــه چــه
نیرویــی نیــاز دارنــد تــا مــا هــم براســاس
محورهایــی کــه شــرکتها مشــخص
میکننــد ،آموزشهــای الزم را بــه افــراد
داده و آنهــا را ســرکار بفرســتیم .تاکنــون
توانســتیم دو کار خــوب بــرای متقاضیــان

کار ،یکــی بــا مجموعــه هایپراســتار و یکــی
هــم در بحــث خریــد و فــروش امــاک
انجــام دهیــم کــه رضایــت بخــش بــود.
وقتــی کــه بــا مــا تمــاس میگیرنــد و
دوبــاره درخواســت نیــرو میکننــد ،خیلــی
خوشــحال میشــویم .همــان طــور کــه
گفتــم رویکــرد اشــتغال حمایــت شــده در
واحــد اشــتغال همچنــان فعــال اســت و
بچــه هایــی کــه ســرکار رفتهانــد ،مربــی
شــغلی دارنــد .هفتــه آینــده هــم دوره
آمــوزش مربیگــری را برگــزار میکنیــم.
روش مــا همــان روش اشــتغال حمایــت
شدهاســت ولــی بــرای ایــن کــه پرقدرتتــر
پیــش برویــم ،خودمــان ســراغ ســازمانها
و شــرکتهایی کــه در شــرایط موجــود
فعالنــد ،رفتیــم.
به نظر شما استقبال کارفرماها از دورکاری
در شرایط کنونی نسبت به قبل بیشتر
شدهاست؟
مــا در رعــد فقــط بحــث دورکاری را
در مــورد افــراد دارای معلولیــت دنبــال
نمیکنیــم ،ترجیــح مــا ورود بچههــا بــه
محیــط کار اســت .تمایــل نداریــم کــه
بچههــا در خانــه بنشــینند وکار کننــد
ولــی اآلن بــه خاطــر شــرایط کرونــا یکــی
از انتخابهــای مــا دورکاری هــم هســت.
البتــه بایــد گفــت کــه در شــرایط فعلــی
کــه دورکاری رواج بیشــتری پیــدا کــرده،
افــراد دارای معلولیــت بهتــر جــذب کار
شــوند ،چــون کارفرمــا بــه تخصــص ایــن
افــراد نــگاه میکنــد ،نــه بــه محدودیــت
جســمی و حرکتــی آنــان.
با شیوع کرونا در جذب کمکهای مردمی
اختالل ایجاد شد .چه تمهیداتی در این مورد
اندیشیدهاید؟
تــا قبــل ازهمهگیــری کرونــا ،رعــد از
طریــق برگــزاری رویدادهایــی ،کســب
درآمــد میکــرد .اآلن کــه ایــن روشهــا
امکانپذیــر نیســت ،بــه دنبــال روشهــای
جدیــدی هســتیم .یکــی از آنهــا همیــن
روش آنالیــن اســت کــه بــا مخاطبــان
خــود از طریــق پیغــام و صفحــات مجــازی،
ارتبــاط گرفتــه و طلــب کمــک کنیــم.
کمپیــن آمــوزش آنالیــن را هــم بــرای
جــذب کمــک از خیریــن راه انداختیــم تــا
بتوانیــم کاســتیهای مالــی بــرای تجهیــز

اســتادیو و ضبــط محتــوا را جبــران کنیــم.
ایــن کمپیــن ،کمپینــی اســت بــرای جــذب
کمکهــای خیریــن در جهــت آمــوزش
آنالیــن بــه افــراد دارای معلولیــت.
خبــر خوبــی کــه داریــم ایــن اســت کــه
بالخــره رعــد موفــق شــد از وزارت دارایــی
بــرای معافیــت مالیاتــی ،تاییدیــه بگیــرد.
بــه ایــن معنــی کــه شــرکتها بتواننــد
بخشــی از درآمدشــان را بــه عنــوان مالیات
بــه رعــد بدهنــد و وزارت دارایــی ایــن
مبلــغ را بــه عنــوان هزینــه از آنــان قبــول
کنــد .ایــن چیــزی اســت کــه در بســیاری
از کشــورهای دنیــا انجــام میشــود و مــا
بــا پیگیــری زیــاد توانســتیم آن را بــه تاییــد
برســانیم.
برای بعد از پایان کرونا چه برنامهای برای رعد
دارید؟
در زمینــه آمــوزش ،سیســتم آمــوزش
آنالیــن و تولیــد محتــوای آموزشــی از
راه دور را بــا جدیــت ادامــه میدهیــم و
همزمــان کالسهــای حضــوری را برقــرار
خواهیــم کــرد.
در زمینــه اشــتغال ،پیگیــری واحــد
اشــتغال و ارتبــاط بــا کارفرماهــا را در
جهــت اشــتغال افــراد دارای معلولیــت
ادامــه میدهیــم.
احـداث و بهرهبـرداری از اتاق کار اشـتراکی
در دسـتور کار مجتمـع خواهـد بود.

پروژه "هستمت" را هم رعد برعهده گرفته
است؟

در شرایط فعلی که دورکاری رواج
بیشتری پیدا کرده ،افراد دارای
معلولیت بهتر جذب کار شوند چون
کارفرما به تخصص این افراد نگاه
میکند ،نه به محدودیت جسمی و
حرکتی آنان

برنامـه هـای جانبـی از جملـه؛ شـرکت در
مسـابقات داخلی و بینالمللی از سـر گرفته
میشـود ،ماننـد مسـابقات ابیلیمپیـک
دوره آینـده (سـال  ۲۰۲۱روسـیه ) کـه رعـد
در چندیـن دوره مسـئولیت اعـزام تیـم
ایـران را بـه عهـده داشتهاسـت.
در مــورد پــروژه هــای مرتبــط بــه درآمدزایی
روشهــای نوینــی چــون؛ کمپینهــای
آنالیــن را در کنــار برگــزاری مراســم
حضــوری ادامــه میدهیــم .بــاال بــردن
میــزان درآمدهــای پایــدار از اولویتهــای
رعــد خواهــد بــود.

بلــه .یــک گــروه دانشــجویی ایــن کار را
شــروع کردنــد و چــون بــزرگ شــد ،بــه
رعــد واگــذارش کردنــد .از روز جهانــی
معلــوالن در دوازده آذر ،ایــن پــروژه دوبــاره
احیــا شــد .صفحــه مجــازی آن را راه
انداختهایــم و روی آن تبلیــغ میکنیــم.
مــردم از ایــن پــروژه اســتقبال خوبــی
کردنــد و توانســتهایم چندیــن ویلچــر
تهیــه و در اختیــار افــراد دارای معلولیــت
قــرار دهیــم .البتــه ماهیــت ایــن کار را تــا
حــدودی تغییــر دادیــم تــا درآمــد حاصــل
از ایــن کار صرفــا بــرای تهیــه ویلچــر
نباشــد .چــون برخــاف آنچــه در جامعــه
جــا افتــاده ،اعتقــاد نداریــم کــه فــرد
دارای معلولیــت ،یعنــی ویلچــر .تصمیــم
گرفتیــم درآمــد حاصــل از ایــن کار ،صــرف
هزینــه آمــوزش و توانبخشــی افــراد دارای
معلولیــت ،کــه مطابــق اهــداف اصلــی
رعــد اســت ،شــود.
آیا کرونا را یک فرصت هم برای مجموعه
رعد میدانید؟
بــرای رعــد واقعــا تلنگــری ایجــاد کــرد کــه
هــم روشهــای درآمــدی و هــم روشهــای
کاری خــود را بــه روز کنیــم و ســعی داریــم
بــه بهتریــن نحــو ایــن کار را انجــام دهیــم.
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مهـدی میرهادی ،کارشـناس سـخت افزارکامپیوتر
و دانشآموختـه رشـته مدیریـت کسـب و کار اسـت .او
که سـابقه همـکاری بـا شـرکتهای بزرگی چـون؛ زیمنس،
نوکیـا و رنـو را دارد ،از خرداد سـال  99معاونـت حوزههای
آمـوزش ،اشـتغال و توانبخشـی موسسـه رعـد را برعهـده
گرفـت .آشـنایی میرهـادی بـا موسسـه رعد به چند سـال
قبـل برمیگـردد ،آشـنایی که به مشـاوره منابع انسـانی در
سـال قبل منجر شـد .بـا او در مـورد تغییراتی کـه به دلیل
همهگیـری بیمـاری کرونا ،در حـوزه تحت مدیریتـش در رعد
بوجـود آمد بـه گفتوگو نشسـتیم.

مهدی میرهادی ،معاونت آموزش و اشتغال؛

توانستیم این تهدید بزرگ را
به فرصتی بزرگتر تبدیل کنیم
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لطفا در آغاز گفتوگو خودتان را معرفی
کنید:
مهــدی میرهــادی ،کارشــناس ســخت
افــزار کامپیوتــر و دانشآموختــه رشــته
مدیریــت کســب و کار هســتم .ســابقه کار
در شــرکتهای زیمنــس ،نوکیــا و رنــو
را دارم .در شــرکت رادمــان و آلیاســیس
هــم کار کــردهام و بــه عنــوان مشــاور ،بــا
شــرکتهای متعــددی همــکاری داشــته
و دارم .ســابقه کارآموزشــی در زمینــه
مهارتهــای نــرم و بحثهــای مربــوط بــه
منابــع انســانی هــم دارم و از خرداد امســال
در خدمــت رعــد هســتم .البتــه از ســال
قبــل بــه عنــوان مشــاور حــوزه منابــع
انســانی ،بــا رعــد همــکاری خــود را شــروع
کرد هبــودم.
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شروع همکاری شما با رعد تقریبا مصادف
شد با شیوع بیماری کووید  19و تعطیلی
آموزشهای حضوری در رعد .از آن روزها و
از چگونگی رویارویی با این پدیده نوظهور
که در زندگی و فعالیتهای کارآموزان رعد
بسیار اثر داشت و دارد ،بگویید:
وقتــی بیمــاری کرونــا شــروع شــد ،همــه

کرونا و فرصتها

کالسهایی که برگزار میشود
به دو صورت هستند؛ کالسها آنالین
که همزمان استاد و کارآموزان از
مکانهای مختلف وارد کالس شده
و از آموزش در حضور استاد استفاده
میکنند و آموزش آفالین ،یا تولید
محتوا
فکــر میکردنــد بحرانــی اســت کــه
پــس از یکــی دو هفتــه یــا حداکثــر یــک
مــاه ،فروکــش کنــد .ولــی وقتــی ایــن
شــرایط ادامــه پیــدا کــرد ،تــازه بــه فکــر
راه چــاره افتادیــم .البتــه تفاهــم نامــهای
بــا ســایت نیــکزی منعقــد کردهبودیــم
کــه کارآمــوزان بتواننــد از آموزشهــای
آنالیــن اســتفاده کننــد و البتــه کمــک
بســیار بزرگــی بــرای کارآمــوزان مــا بــوده و
هســت .هرچنــد بچههــا تمایــل چندانــی
بــه ایــن نــوع آمــوزش نداشــتند .بعــد از
شــروع پاندمــی کرونــا ،اســتفاده از آمــوزش

آنالیــن ،اجتنابناپذیــر شــد .از اســفندماه
ســال قبــل ،تعــدادی از کالسهــا کــه
آموزشهــای بســیار ابتدایــی و اولیــه
داشــتند ،از طریــق اپلیکیشــن واتــزاپ،
بــار گــذاری شــدند .ســایت نیــکزی ،در
آن دوران بســیار بــه رعــد کمــک کــرد.
کمکهایــی کــه هنــوز هــم ادامــه دارد
و کارآمــوزان عالقمنــد همچنــان از آن
اســتفاده میکننــد .از ابتــدای ســال ،99
نرمافــزار اداب اکانــت 1کــه نرمافــزاری
بــرای برگــزاری کالس اســت و خیلــی از
دانشــگاهها هــم از آن اســتفاده میکننــد
را اجــاره کردیــم .وقتــی جلوتــر آمدیــم
بــه فکــر راهانــدازی سیســتم آمــوزش
آنالیــن مخصــوص خودمــان افتادیــم تــا
آموزشهایمــان درایــن فضــا انجــام شــود.
همــه واحدهــا در مجموعــه رعــد کمــک
کردنــد و باالخــره از پاییــز امســال ،سیســتم
آمــوزش آنالیــن  2رعــد را راهانــدازی کردیــم.
ایــن اتفــاق مبــارک ،یعنــی راهانــدازی
سیســتم آمــوزش آنالیــن ،در دل اتفــاق
بــدی کــه در همــه دنیــا روی داد و آن هــم
1 - Adobe connect
2 - LMS

پاندمــی بیمــاری کرونــا بــود ،افتــاد.
آیا قبل از شیوع کرونا هم به چنین سیستمی
فکر کردهبودید؟
بلــه .چنیــن نیازی احســاس شــد ه و فکرش
را هــم کردهبودیــم ،ولــی بــه دلیــل هزینــه
زیــاد و احتمــال مقاومــت کارآمــوزان ،بــه
طــور جــدی بــه آن نپرداختیــم .البتــه
هنــوز هــم مقاومــت وجــود دارد و هنــوز
هــم عــدهای مرتــب تمــاس میگیرنــد کــه
چــه موقــع کالسهــای حضــوری شــروع
میشــود؟ البتــه مــا هــم بــه دنبــال
راهانــدازی کالسهــای حضــوری بــا رعایــت
دســتورالعملهای بهداشــتی هســتیم،
چــون همزیســتی و ارتبــاط بچههــا بــا
هــم ،از اهــداف رعــد اســت ولــی سیســتم
آمــوزش آنالیــن را هــم رهــا نخواهیــم کرد.
وقتــی ایــن سیســتم را راهانداختیــم ،بــا
ســایر مراکــز رعــد درشــهرهای دیگــر در
مــورد اســتفاده از ایــن سیســتم مکاتبــه
کردیــم ،بعضــی از مراکــز بســیار اســتقبال
کردنــد و بعضــی از هــم بــه هــر دلیلــی
نخواســتند یــا نتوانســتند همــکاری
داشتهباشــند .بــه هرحــال توانســتیم
از هفــت مرکــز دیگــر رعــد ،کارآمــوز
جــذب کنیــم .همچنیــن بــا تعــدادی
از انجمنهــا ،مثــل انجمــن ام.اس
و جامعــه معلولیــن ایــران هــم تمــاس
گرفتیــم و تعــدادی از توانیابــان از طریــق
ایــن انجمنهــا بــه مــا معرفــی شــدند.
امــروز کــه نیمــه دی مــاه ســال  99اســت،
 475کارآمــوز از چهــارده اســتان کشــور از
آمــوزش آنالیــن رعــد اســتفاده میکننــد.
ایــن تعــداد روبــه افزایــش هســتند.

متقاضیان آموزش آنالین چگونه میتوانند

وارد این برنامه شوند؟
ورود بــه ایــن برنامــه بــا ثبتنــام صــورت
میگیــرد .بــه جــز بچههــای رعــد ،بــا
معرفــی مراکز مــورد وثوقمــان ،از داوطلبان
شــرکت در آموزشهــای آنالیــن ،ثبــت نــام
بــه عمــل میآوریــم .همــه امکانــات مــا
رایــگان اســت و میخواهیــم از ایــن طریــق
جلــو سوءاســتفاده احتمالــی را بگیریــم.
آیا کارآموزان آموزشهای آنالین ،حتما باید
از افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی
باشند و یا از سایر معلولیتها هم پذیرش
دارید؟
در آموزشهــای آنالیــن ،کارآمــوزان
کــم شــنوا ،کــم بینــا و ســایر گروههــای
معلولیتــی هــم شــرکت دارنــد .در تابســتان
یــک دوره بــزرگ بــرای آشــنایی بــا بــورس
هــم برگــزار کردیــم کــه مــورد اســتقبال
کارآمــوزان قــرار گرفــت .ایــن دوره بــا
کمــک یکــی از اسپانســرهای خوبمــان،
شــرکت ســرمایهگذاری توســعه صنعتــی
ایــران برگــزار شــد .حــدود چهارصــد
نفــر بــرای شــرکت در ایــن دوره ثبتنــام
کردنــد کــه پــس از شــرکت در آزمــون،
حــدود صــد و هفتــاد نفــر مجــاز بــه
شــرکت در دوره شــدند .ایــن دوره کــه
دوره بســیار ارزشــمندی بــود ،در دوازده
جلســه بــا دو اســتاد درجــه یــک ایــران
و بــه صــورت رایــگان انجــام گرفــت .از
شــرکت ســرمایهگذاری توســعه صنعتــی
ایــران بســیار سپاســگزاریم کــه تمــام
زحمــات برگــزاری و کمــک بــرای اجــاره
فضــای آنالیــن کالس و حتــی تهیــه کتــاب
و فرســتادن آنهــا بــرای بچههــا را متقبــل
شــد .خروجــی ایــن دوره کــه بــرای افــراد
دارای معلولیــت از انــواع معلولیتهــا
برگــزار شــد ،بســیار خــوب بــود .از ایــن

آیا افرادی که در دوره بورس شرکت کردند،
به درآمد رسیدند؟
پانــزده نفــر از افــراد برگزیــده دوره ،یــک
گــروه تشــکیل داده و بــا استادشــان در
ارتباطتنــد و آموزشهــای پیشــرفته در
حــوزه بــورس را دریافــت میکننــد .ایــن
ارتبــاط ادامــه دارد .بــرای ایــن افــراد
امــکان همــکاری ســازمانی وجــود دارد و
حتــی ممکــن اســت ،ســرمایه اولیــه در
اختیارشــان قــرار بگیــرد تــا وارد بــورس
شــوند .بــه هرحــال بــورس ،ریســکهای
خــود را دارد ولــی میتوانــد بــه عنــوان کار
دوم ،بــرای عالقمنــدان مطــرح باشــد.
در مورد مدرسان آموزشهای آنالین بیشتر
توضیح دهید؟ در چه زمینههایی تدریس
میکنند؟
تــا کنــون بــرای  475نفرکارآمــوز39 ،
کالس و دو وبینــار برگــزار کردهایــم .تعــداد
نفــر دوره مــا 695 ،نفــر دوره بودهاســت.
چــون یــک نفــر میتوانــد در چنــد دوره
شــرکت کنــد .از ابتــدای پاییــز تاکنــون،
 15مــدرس کــه تعــدادی از ایــن عزیــزان
داوطلــب و عــدهای هــم از افــرادی هســتند
کــه از قبــل بــا رعــد همــکاری داشــتهاند،
داریــم .عــدهای هــم ،غیــر داوطلــب و
جدیــد هســتند .تعــدادی از دروس ارائــه
شــده ،درسهــای عمومــی پایــه مثــل؛
کاربــر رایانــه ،کامپیوتــر بــه زبــان ســاده،
مهــارت انگلیســی پایــه

تیــم ورک و
هســتند .در پودمــان صنایــع دســتی،
آمــوزش موتیــف بافــی را داریــم و بــه

کرونا و فرصتها
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آیا برنامه آموزش آنالین ،با افزایش تعداد
کارآموزان ارتقا پیدا میکند؟
حتمــا ارتقــا پیــدا خواهــد کــرد .در حــال
بررســی هســتیم کــه چنانچــه تعــداد
شــرکت کننــدگان در ســال آینــده بیشــتر
شــود ،بــه چــه زیرســاختهایی نیــاز
داریــم .در بخــش  ITاز ســاختار خــوب و
امنــی برخورداریــم کــه همچنــان در حــال
توســعه اســت .در بحــث پهنــای بانــد هــم
همــکاران روابــط عمومــی تــاش میکننــد
کــه بتوانیــم زیرســاخت اینترنتــی ،بهتــر
از آنچــه اکنــون داریــم ،داشتهباشــیم.
امیدواریــم بــه راهکارهایــی دســت پیــدا
کنیــم کــه کارآمــوزان خودشــان بتواننــد
مســتقیما وارد سیســتم بشــوند.

در آموزشهای آنالین ،کارآموزان
کم شنوا ،کم بینا و سایر گروههای
معلولیتی هم شرکت دارند

طریــق ،افــراد دیگــری هــم بــا رعــد آشــنا
شــدند و اکنــون در کالسهــای آنالیــن
رعــد شــرکت میکننــد.
آالن بــه فکــر تهیــه زیرنویــس بــرای
ویدئوهــای آموزشــیمان هســتیم تــا عزیزان
بــا مشــکالت شــنوایی هــم بتواننــد از آن
اســتفاده کننــد .کالسهایــی کــه اکنــون
برگــزار میشــود بــه دو صــورت هســتند؛
کالسهــا آنالیــن ،کــه همزمــان اســتاد
و کارآمــوزان از جاهــای مختلــف وارد
کالس شــده و از آمــوزش در حضــور اســتاد
اســتفاده میکننــد و آمــوزش آفالیــن،
یــا تولیــد محتــوا .در ایــن نــوع آمــوزش،
اســتاد در اســتودیو رعــد یــا در محلــی
مثــل؛ منــزل یــا کالس حاضــر میشــود
و تدریــس میکنــد .ایــن محتواهــا توســط
همــکاران ،ضبــط ،تدویــن و بارگــزاری
میشــود و در اختیــار کارآمــوزان قــرار
میگیــرد.
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دنبــال اســاتید دیگــری بــرای گســترش
ایــن حــوزه هســتیم .در پودمــان دیجیتــال
مارکتینــگ؛ بحــث تولیــد محتــوا را داریــم.
در پودمــان اداری؛ بحــث مکاتبــات اداری،
اکســل  ،پــاور پوینــت و بایگانــی را داریــم.
در پودمــان تعمیــرات؛ تعمیــرات موبایــل
را داریــم .رشــته خوبــی کــه بــه تازگــی
شــروعش کردیــم و هنــوز جــای کار
دارد ،بحــث کالسهــای روبیــک و تئــوری
موســیقی اســت .متاســفانه در حــال
حاضــر ،امــکان آمــوزش موســیقی عملــی
وجــود نــدارد .چنــدی پیــش برنامــه الیــو
موســیقی در اینســتاگرام توســط هنرجویان
کالس موســیقی رعــد انجــام گرفــت ولــی
بــه دلیــل کرونــا ،هنرجویــان امــکان تمرین
در رعــد را از دســت دادهانــد.
در پودمــان گرافیــک؛ کــورل ،فتوشــاپ،
افتــر افکــت و الــس تریتــور را داریــم.
در پودمــان مهارتهــای نــرم اشــتغال،
یعنــی آنچــه بــه بچههــا کمــک میکنــد
کــه کار پیــدا کننــد؛ بحــث رزومــه نویســی،
جســتوجوی شــغلی و مصاحبــه شــغلی
را داشــتیم .در پودمــان حســابداری؛
حســابداری مقدماتــی را داریــم .در طراحــی
وب؛ بحــث  SEOو  Word pressرا
داشــتیم .در حــوزه اشــتغال؛ بحــث
توانمندســازی و مهارتهــای شــغلی را
داریــم.
ایــن ســرفصلها ،یــا در کالسهــای

آموزشــی آنالیــن و یــا بهصــورت وبینــار
ارائــه شــدهاند.
درایــن شــرایط ســخت اگــر همــه عزیزان،
همــکاری نمیکردنــد ،ایــن اعــداد و ارقــام
و دســتیابی بــه اتفاقــات خــوب ،رویایــی
بیــش نبونــد.
از ایــن پانــزده نفــر مدرس؛ ســه نفــر دکترا،
نــه نفرکارشــناس ارشــد ،دو نفرکارشــناس
و یــک نفــر دیپلمــه هســتندکه داوطلبانــه
یــا غیرداوطلــب ولــی بــا ســعه صــدر
زیــاد بــا مــا همــکاری میکننــد .واقعــا
نمیدانیــم چطــور زحمــات ایــن عزیــزان
را جبــران کنیــم.
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مدرسان با کارآموزان در ارتباط هستند و
بازخوردی از میزان پیشرفت آنها دارند؟
چــون ایــن کالسهــا آنالیــن برگــزار
میشــوند ،اســتاد بــا کارآمــوزان در ارتبــاط
اســت و بچههــا میتواننــد بــا او صحبــت
و رفــع اشــکال کننــد .ســعی داریــم بــه
تدریــج بحــث آزمــون را هــم جدیتــر
کنیــم.

کرونا و فرصتها

در هیجده شهر از چهارده استان،
آموزشهای منجر به اشتغال برقرار
شده است

میتوان گفت که شیوع کرونا در کنار
تهدیدها و محدودیتهایی که ایجاد کرد،
موجب ایجاد فرصتهایی ،هم برای رعد و
هم توانیابان شد .درست است؟
کامــا درســت اســت .ایــن بیمــاری
وحشــتناک ،فرصتــی بــرای بــرآورده
شــدن آرزوی قدیمــی رعــد کــه خــارج
شــدن از محــدوده تهــران بــود ،ایجــاد
کــرد .مراکــز رعــد بــا هــدف آموزشهــای
منجــر بــه اشــتغال در شــهرهای دیگــر
تشــکیل شــدهبودند ،حــاال نــوع ایــن
آموزشهــا ،تغییــر پیداکردهاســت .در
حــال حاضــر در هیجــده شــهر از چهــارده
اســتان ،آموزشهــای منجــر بــه اشــتغال
برقــرار اســت .هفتــه قبــل ،از سردشــت
کارآمــوز داشــتیم و چــه بهتــر از ایــن کــه
از یــک شــهر مــرزی و کــم برخــوردار،
شــرکتکننده داشتهباشــیم!
حــال کــه آموزشهــا از محــدوده تهــران
خــارج شــده ،امیدواریــم کــه بتوانیــم از
اســتانها و شــهرهای دورتــر هــم کارآمــوز
داشتهباشــیم .فکــر میکنــم ،توانســتیم
ایــن تهدیــد بــزرگ را بــه یــک فرصــت
بزرگتــر تبدیــل کنیــم.
یکی از معضالتی که شیوع بیماری ایجاد
کرد ،لطمه به کسب و کارها و اقتصاد مردم
بود .چه اتفاقی برای اشتغال افرادی که
معلولیت دارند افتاد؟
وقتــی از فرصتهایــی کــه در حــوزه
آمــوزش ایجــاد شــد صحبــت میکنیــم،
میتوانیــم بــه اعــداد و ارقــام خیلــی
خوبــی اشــاره کنیــم ،ولــی در بحــث
اشــتغال ،اعــداد و ارقاممــان هنــوز قابــل
قبــول نیســت .ایــن بحــران باعث بـیکاری
بســیاری از افــرادی کــه شــاغل بودنــد هم،

شــد .ولی چه در کشــور ما و چه در سراســر
دنیــا ،همــه بــه طــرف دورکاری رفتنــد .مــا
هــم در رعــد از ایــن امــکان اســتفاده کــرده
و بــا آزمــون و خطــا ،بــه ســمت دورکاری
بــرای توانیابــان ،رفتیــم .بــا اســتفاده از
ایــن روش دیگــر نگــران مناسبســازی در
محیــط کار نیســتیم .در شــرایط جدیــد،
بســیاری از شــرکتها از مــا انتظــار دارنــد
کــه کارآمــوزان آمــوزش دیــده خــود را
بــرای دورکاری در حوزههــای مختلــف بــه
آنهــا معرفــی کنیــم .کارآموزانــی داریــم کــه
در حوزههایــی چــون؛ بحــث دیجیتــال
مارکتینــگ ،برنامــه نویســی و تولیــد
ـده و آمــاده دور کاری
محتــوا آمــوزش دیـ 
هســتند.
از اصلیترین اهداف رعد ،آموزشهای منجر
به اشتغال است ،آیا این شرایط جدید باعث
شد که در رشتههای آموزشی ارائه شده در
کالسها تجدید نظر کنید؟
بلــه .مدیریــت رعــد دائمــا در حــال
بررســی نیازهــای بــازار و تجدیدنظــر در
محتــوای آموزشهــای ارائــه شــده اســت.
در حــال حاضــر نیــاز بــه یکســری
کارهــای جدیــدی در بــازار احســاس شــده
کــه خیلــی از آنهــا بــه درد بچههــای مــا
هــم میخــورد .از ایــن فرصــت اســتفاده
کــرده و ســعی میکنیــم عزیــزان عالقمنــد
را بــه ســمت اشــتغال از طریــق دورکاری
ســوق دهیــم.
ایــن راه جدیــدی بــود کــه درمقابــل مــا
بــاز شــده و امیدواریــم بتوانیــم از ایــن
فرصــت بهخوبــی اســتفاده کنیــم.
برای بعد از کرونا چه برنامهای دارید؟ آیا
تغییراتی که به دلیل کرونا در رعد افتاده،
بعد از فروکش کردن این بحران هم ادامه
خواهد داشت؟
بــرای پاســخ بــه ســوال شــما ،الزم اســت
کــه در مــورد پنــج واحــدی که زیــر نظرمن
فعالیــت میکننــد ،توضیحاتــی دهــم .در
حــال حاضــر واحــد توانبخشــی رعــد ،بــه
خاطــر رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــا
حداقــل ظرفیــت فعالیــت میکنــد ،چــون
درمــان از راه دور امــکان نــدارد ولــی پــس
از کرونــا حتمــا بــا حداکثــر ظرفیــت،
فعالیتــش را ادامــه خواهــد داد .واحــد
مــددکاری از لحــاظ ارائــه بســتههای
حمایتــی ،دو ســه برابــر ســالهای قبــل
فعالیــت کــرده کــه تمامــی آنهــا بــا لطــف
و همیــاری خیریــن عزیزمــان بــوده اســت،
ولــی بــه خاطــر رعایــت پروتــکل هــای

این بیماری وحشتناک ،فرصتی برای
برآورده شدن آرزوی قدیمی رعد که
خارج شدن از محدوده تهران بود،
ایجاد کرد

آیا این امکان وجود دارد که سیستم آموزش
آنالین رعد به افرادی که معلولیت ندارند هم
خدمات آموزشی ارائه دهد تا از این طریق
برای مجموعه ،درآمدزایی ایجاد شود؟
بــه ایــن موضــوع فکــر کردهایــم .از لحــاظ
کمــی بــه عددهــای بزرگــی رســیدهایم
ولــی اآلن بــه دنبــال بــاال بــردن کیفیــت
آموزشهــا هســتیم .بــا بــاال رفتــن
کیفیــت آموزشهــای آنالیــن ،امیدواریــم
بتوانیــم بــه افــراد عالقمنــد خــارج از
محــدوده رعــد هــم در قبــال پرداخــت
هزینــه بــه نفــع رعــد ،خدمــات ارائــه
دهیــم .در ایــن حــوزه رقبــا زیادنــد ،پــس
از لحــاظ کیفیــت بایــد بــه جایــی برســیم
کــه آموزشهــای ارائــه شــده قابــل رقابــت
بــا بقیــه شــوند.

و سخن آخر:
میخواهــم تشــکر ویــژهای از کلیــه
همــکاران در مجموعــه و همــه کســانی
کــه مــا را یــاری میکننــد ،داشــته باشــم.
از همــه همــکاران در واحــد توانبخشــی،
روانشناســی ،مــددکاری ،آمــوزش و
اشــتغال ،چــه کســانی کــه داوطلــب
هســتند و چــه کســانی کــه غیــر داوطلــب
بــا مــا همــکاری میکننــد ،صمیمانــه
تشــکر میکنــم.
اگــر امــروز بــه جایــی رســیدیم کــه
بــا ســرباال از ایــن عددهــا و رقمهــا و
خبرهــای خــوب بگوییــم ،نتیجــه زحمــات
همــه ایــن عزیــزان در ایــن پنــج واحــد که
مثــل یــک پیکــر واحــد در کنــار هــم کار
فعالیــت میکننــد ،اســت.

اطالعرسانی شما در مورد آموزشهای آنالین
چگونه بوده و افراد دارای معلولیت چگونه
میتوانند با شما ارتباط بگیرند؟
بــا تعــدادی از انجمنهــای حــوزه معلولیت
تمــاس برقــرار کردیــم .از هرانجمنــی در
حــوزه معلولیــت کــه افــرادی را تحــت
پوشــش دارنــد ،اســتقبال میکنیــم .آنهــا
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بهداشــتی ،مجبــور شــده کــه بازدیــد
از منــزل را بهصــورت ویدیویــی و از راه
دور انجــام دهنــد؛ چــون هــم همــکاران
مــا ممکــن اســت درمعــرض خطــر قــرار
بگیرنــد و هــم ،خانوادههــا بــه خاطــر
شــرایط موجــود تمایــل ندارنــد کســی وارد
خانهشــان شــود .بنابرایــن پــس از پایــان
منــازل بیشــتر خواهــد

کرونــا ،بازدیــد از
شــد و امیدواریــم کــه نیــاز بــه ســبدهای
حمایتــی هــم کمتــر شــود .فعالیــت
همــکاران مــا در واحــد روانشناســی ،بــه
دلیــل تقاضــای بــاال ،درایــن دوران بســیار
افزایــش یافت و برگزاری جلســات مشــاوره
در بخــش روانشناســی کــه اکثــرا آنالیــن
انجــام میشــود ،خیلــی بیشــتر شــد.
البتــه جلســات حضــوری هــم بــا تعییــن
وقــت قبلــی ،برگــزار میشــود .پــس از
کرونــا ،فعالیــت ایــن بخــش احتمــاال بــه
روال قبــل برمیگــردد .در واحداشــتغال،
روشهــای جدیــدی کــه راه افتــاده ،حتمــا
ادامــه پیــدا خواهــد کــرد .خوشــبختانه
واحــد اشــتغال و آمــوزش در ایــن شــرایط
بــه هــم خیلــی نزدیــک شــدند و بــه نتایــج
خوبــی رســیدیم .اینهــا فرصتهایــی
اســت کــه از دســتش نمیدهیــم ،چــون
زیرســاختش را فراهــم کــرده و ســعی در
ارتقایــش داریــم .امیــدوارم در زمینــه
برنامهنویســی و تولیــد محتــوا بتوانیــم
خبرهــای خوبــی بــه بچههــا بدهیــم .کار
جالبــی کــه همــکاران در دفتــر اشــتغال
انجــام دادنــد ،آمــوزش بــه افــرادی کــه
قلــم یــا صــدای خوبــی دارنــد ،بــرای
تولیــد پادکســت اســت .قــرار اســت یکــی
ازبهتریــن ســایتهای تولیــد پادکســت،
کمــک کنــد تــا بچههــا در ایــن زمینــه

آمــوزش ببیننــد تــا راه جدیــدی برایشــان
بــاز شــود .تهیــه پادکســت از کارهایــی
اســت کــه قبــل از شــیوع کرونــا ،هیچوقت
بــه آن فکــر نشــدهبود .در واحــد آمــوزش،
آمــوزش آنالیــن پــس از کرونــا هــم حتمــا
بــا قــدرت ادامــه خواهــد داشــت .در
کالسهــای هنــری ،کــه حضــور اســتاد
و کارآمــوز در کنــار هــم ضــروری اســت،
امیدواریــم پــس از کرونــا دوبــاره آمــوزش
حضــوری برقــرار شــود.

میتواننــد بــا دفتــر آمــوزش رعــد تمــاس
گرفتــه و از ایــن آموزشهــا برخــوردار
شــوند .دوســتان دارای معلولیتــی کــه عضو
انجمــن خاصــی نیســتند هــم میتواننــد
بــا داشــتن کارت عضویــت بهزیســتی ،بــا
واحــد آمــوزش تمــاس گرفتــه و درکالسها
شــرکت کننــد.

کرونا و فرصتها
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فاطمــه اکبرپــور برنجــی شــش ســال اســت کــه هم
بــه عنــوان مــدرس فنــی و حرفــه ای و هــم بــه عنــوان
همــکار در واحــد آمــوزش بــا مجتمع رعــد همــکاری دارد.
اکبرپــور در کالسهــای رعــد ،نرمافزارهــای گرافیکــی و در
دانشــگاه علمــی کاربــردی رعــد ،دروس روابــط عمومــی و
گرافیــک را تدریــس میکنــد.
از او در مـورد اثراتـی کـه شـیوع همهگیـری کرونـا در
فعالیـت دفتـر آمـوزش رعـد ایجـاد کـرده سـوال کردیم.

کارشناس دفتر اشتغال رعد؛
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استقبال کارآموزان از کالسهای آنالین
خیلی خوب است
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یکی از اهداف رعد ،ارائه آموزشهای
گوناگون به توانیابان است ،آموزشهایی که
در دفتر شما برنامهریزی و اجرا میشوند .با
شیوع بیماری کرونا ،چه تفاوتی در فعالیت
شما ایجاد شد؟
در مجتمع رعد قبل ازشیوع بیماری کوید،19
همه کالسها بهصورت حضوری برگزار
میشدند ،ولی با وجود اینکه فکر نمیکردیم
این شرایط اینقدر طوالنی شود ،از قبل به
فکر ارائه بعضی از کالسها از طریق آنالین
افتاده بودیم و بهمین دلیل با موسسه
نیکزی برای استفاده از محتوای آموزشی
ضبط شده توسط این استارت آپ ،تفاهمنامه

امضا کردیم .در اسفند ماه با همهگیری کرونا
به استفاده از دوره های نیکزی و واتساپ
برای تدریس روی آوردیم و با ادامه کرونا برای
برگزاری دورههای آموزشی در ترم تابستان ،به
سراغ نرم افزار ادوبی کانکت 1رفتیم و از این
نرمافزار برای آموزش استفاده نمودیم.
در همان زمان یک دوره آموزش تخصصی
بورس با کمک "موسسه توسعه صنعتی
ایران" هم برگزار کردیم که حدود چهارصد و
سی نفراز سراسر ایران در این دوره ثبتنام
1 - Adobe connect

کرونا و فرصتها

از طریق تلگرام و واتساپ اینفوگرافی
و کلیپ آموزشی جهت راهنمایی و
نحوه ورود به سیستم آموزش آنالین
برای کارآموزان ارسال شد.

کرده و صد و سی و هفت نفر ،در آزمون
ورودی پذیرفته و وارد کالس شدند .این
دوره در دوازده جلسه ارائه شد و پانزده نفر
از برترینهای کالس در یک دوره جداگانه،
آموزشهای پیشرفته را هم گذراندند.
از طریق تلگرام و واتساپ آموزشهایی برای
آشنا شدن کارآموزان با این نرمافزار طراحی
کردیم و کارآموزان توانستند تحت وب از
آموزشها استفاده کنند .بعد به فکر تهیه

سیستم آموزش آنالین 2برای رعد افتادیم که
با مساعدت هیات مدیره ،اینکار هم انجام
شد .از یک نرمافزار تحت وب که کار با آن
برای کارآموزان راحت بود و به نرمافزار خاصی
نیاز نداشت ،استفاده کردیم.
از نیمههــای تــرم پاییــز اســتفاده از ایــن
سیســتم شــروع شــده و خوشــبختانه
کارآمــوزان بســیار راضــی هســتند و بــه
راحتــی از آن اســتفاده میکننــد.
در حال حاضر چه تعداد از کارآموزان رعد و
خارج از رعد از سیستم آموزش آنالین رعد
استفاده میکنند؟
در حال حاضر کارآموزان خود رعد و کارآموزان
خارج از رعد از چهارده استان و هجده شهر از
آموزشها استفاده میکنند .خدمات آموزش
آنالین رعد ،در قالب سی و نه کالس ارائه
میشود .در این مدت دو وبینار هم در
حوزه اشتغال و فرصتهای شغلی توسط
واحد آموزش رعد برگزار شد .یکی از این
وبینارها توسط آقای میرهادی ،مسئول دفتر
کارآفرینی و آموزش و یکی هم توسط یکی
)2 - LMS)Learning management system

آموزش ،برای رفع اشکال تشکیل شده تا به
بتوانند رفع اشکال کنند.

راحتی

از اساتید دانشگاه رعد برگزار شد .من در
ترم پاییز و زمستان آموزش سه درس؛ کورل
 ،فتوشاپ مقدماتی و فتوشاپ پیشرفته را
تدریس کردم.
استقبال توانیابان از آموزشهای آنالین
چگونه بودهاست؟
جالب است که بدانید ،توانیابان خارج از رعد
خیلی بیشتر از کارآموزان خودمان از این
کالسها استفاده کرده و قدر این آموزشها را
بیشتر دانستند .از حضور و غیاب کارآموزان
و پرسش و پاسخی که در کالسها انجام
میشود ،متوجه استقبال باالی کارآموزان
خارج از رعد شدیم .البته چون کارآموزان
رعد بیشتر در کالسهای هنری فعال
هستند و ما نتوانستیم کالسهای هنری
متنوعی را از طریق آنالین برگزار کنیم،
حضور بچههای خودمان کمتر بود .کارهای
هنری و دستی باید حضوری و برمبنای
توانمندی هر کارآموز آموزش داده شود .مثال
هنری مثل سوزندوزی ،در صورتی که فرد
محدودیت حرکتی در دست داشتهباشد،
باید به طریق خاصی آموزش ببیند که با
آموزش آنالین امکانپذیر نیست.
کالس هنری را تا کنون توانستید به

کدام
صورت آنالین آموزش دهید و چه برنامهای
برای آینده آموزشهای هنری دارید؟
فعال فقط دو کالس هنری؛ یکی تئوری
موسیقی و یکی کالس موتیفبافی را داریم.
به این فکر هستیم که به طرف آموزشهای
ضبط شده در حوزه کالسهای هنری برویم،
برای همین کلیپهای آموزشی کاشی
شکسته را توسط خانم طالکوب ضبط و
تدوین کردیم .این آموزشها قرار است یک
جلسه در هفته ،برای کارآموزانی که ثبتنام
کردهاند ،بارگذاری شود .در انتهای دوره
برای رفع اشکال ،یک جلسه حضوری هم
با مدرس کالس ،با حفظ فاصله و رعایت
دستورالعملهای بهداشتی برگزار خواهد
شد.
در آینده قرار است کالسهای آموزشی
زیورآالت و عثمانیدوزی هم ضبط ،تدوین
و به عالقمندان ارائه شود.

خاطرعدم مناسبسازی مکان ،برای شرکت
در آزمون به سازمان فنیحرفهای نمیروند و
همیشه آزمونگر فنیحرفهای در رعد حاضر
میشود .ولی امسال به خاطر شیوع بیماری،
آزمونگران حاضر به حضور در رعد نشدند و در
نتیجه کارآموزان ما در آزمون شرکت نکردند.
ولی آزمون تمام دروس فنیحرفهای ،مثل؛
کاربر رایانه ،فتوشاپ ،کورل ،طراحی وب و
درآینده انجام میشود.
البته چنانچه فاصلهای تا برگزاری آزمون
ایجاد شود ،کالسهای فوقالعاده برای رفع
اشکال قبل از آزمون برگزار میشود .در
مجموع استقبال کارآموزان از کالسهای
آنالین خوب است .در ترم زمستان ،نود
نفر از کارآموزان داخلی و صد و سی نفر از
کارآموزان خارج از رعد از خدمات آموزشی
آنالین استفاده میکنند.
چه برنامهای برای برنامههای آموزشیتان
در بعد از پایان کرونا دارید ،آیا آموزشهای
آنالین ادامه پیدا خواهند کرد؟
معلوم نیست این شرایط تا چه زمانی ادامه
پیدا کند ،ولی کالسهای آنالین ما بعد از
پایان همهگیری کرونا هم ادامه خواهند
داشت .برای راهاندازی این سیستم خیلی
تالش کردیم .آموزش آنالین ،فرصتی است
که درهمه جای دنیا بسیار مورد استقبال
قرار گرفته است .افرادی که در بعضی
کالسها نمیتوانند حضوری شرکت کنند،
با آموزش آنالین از کالس عقب نمیافتند.
محتوای کالسهای آموزشی ،ضبط میشوند
و کارآموزان میتوانند بعد از ساعت کالس
هم به آموزشها دسترسی داشت ه و رفع
اشکال کنند.
عالوه بر این ،برای تمام کالسهای آموزشی،
گروههای واتساپی با حضور کارآموزان؛
مدرسین و یک نفر ازکارشناسان واحد

چه برنامه جدیدی برای آینده دارید؟
قرار بود یک سری آموزشهای کوتاه مدت
زود بازده هنری داشتهباشیم .ثبتنام
انجام شد ،مدرسین انتخاب شدند ،شرایط
محیطی هم به لحاظ بهداشتی آماده شد
ولی چون میخواستیم این کالسها را
بهصورت حضوری و با سه کارآموز برگزار
کنیم ،با افزایش تعداد مبتالیان به بیماری
کرونا مواجه شده و ترجیح دادیم فعال
کالس حضوری نداشتهباشیم .این آموزشها

شامل؛ شمعسازی ،چاپ پارچه ،پانچ
نیدلینگ و سوزندوزی بود که کارآموزان با
یادگیری آنها میتوانستند خیلی زود به خود
اشتغالی برسند.
امیدواریم با فروکش کردن آمار مبتالیان،
بتوانیم این کالسها را برگزار کنیم.
به دنبال باال بردن کیفیت آموزشهایمان
هستیم ،چون در شرایط کنونی که استفاده
از سیستمهای آنالین گسترش پیدا کرده،
کیفیت ،حرف اول را میزند.
و سخن آخر...
بــا شــیوع بیمــاری کرونــا تغییراتــی در
عملکــرد همــه نهادهــا ایجــاد شــد .ولــی
اگــر همیشــه در مــورد عــوارض ســوء کرونا
صحبــت شــده ،دوســت دارم در مــورد
فرصتهــای خوبــی کــه شــرایط کنونــی
ایجــاد کــرده هــم بگویــم .شــاید یکــی
از خوبیهــای کرونــا در ایــن باشــد کــه
افــراد خانــواده ،در ایــن ایــام بیشــتر در
کنــار هــم هســتند و قــدر بــا هــم بــودن
را بیشــتر احســاس میکننــد .بســیاری
از مــا بــه دلیــل مشــغلههای فــراوان،
مدتهــا بــود کــه کنــار هــم بــودن در
خانــه را فرامــوش کردهبودیــم ،ولــی
ـن همدیگــر را
حــاال قــدر در آغــوش گرفتـ 
بیشــتر میدانیــم و در آخــر بایــد بگویــم
کــه کرونــا ،امــکان دوســتی بیشــتر بــا
کامپیوتــر و آموزشهــای الکترونیکــی را
فراهــم کــرد.

کرونا و فرصتها
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آیا در پایان هردوره آزمون هم انجام شده و
گواهینامه گذراندن دوره به شرکت کنندگان
دادهمیشود؟
بله .در پایان هرترم آزمون برگزار میشود.
منتها آزمون دروسی که از طرف سازمان
فنی حرفه ای ارائه میشود با مشکل
روبهرو شد .چون کارآموزان ما معموال به

در ترم زمستان ،نود نفر از کارآموزان
داخلی و صد و سی نفر از کارآموزان
خارج از رعد ،از خدمات آموزشی
آنالین استفاده میکنند

کالسهــای ضبــط شــده تــا چــه زمانــی
در اختیاربچههــا قــرار میگیرنــد؟
کارآموزان ،تا آخر همان ترم به آموزشهای
ضبط شده دسترسی دارند ولی بعد از پایان
ترم ،محتوا بسته میشود .چون ذخیره
همه این اطالعات ،حجم زیادی از سرور را
اشغال میکنند.
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دالرام طالکـوب ده سـال اسـت کـه بـا مرکـز رعـد به
عنـوان مـدرس سـفال وکاشـی همـکاری دارد .تـا قبـل از
شـیوع بیمـاری کرونـا کالسهـای او بصورت حضـوری و با
پنـج تا هشـت کارآمـوز برگزارمیشـد ،اما تعطیلـی کالسها
او را بـه فکـر تهیه بسـته آموزشـی بـرای آمـوزش از راه دور
انداخت.

در گفتو گو با مدرس سفال و کاشی؛
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چگونگی تهیه اولین بسته آموزشی آنالین
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لطفــا از خودتــان و از فعالیتــی کــه بعــد
از همهگیــری ویــروس کرونــا تغییــر
کــرد بگوییــد:
دالرام طالکــوب هســتم ،ده ســال اســت
کــه بــا مرکــز رعــد بــه عنــوان مــدرس
ســفال وکاشــی همــکاری دارم .تــا
قبــل از شــیوع بیمــاری کرونــا ،کالس
ســفال بصــورت حضــوری و بــا تعــدادی
از کارآمــوزان ،در دو ســانس صبــح و
بعدازظهــر برگــزار میشــد .مــواد اولیــه
مــورد نیــاز توســط رعــد تامیــن شــده و در
اختیــار هنرجویــان قــرار میگرفــت .مــن
هــم بــه عنــوان مــدرس بــه آنهــا آمــوزش
مــیدادم .بــا همهگیــری کرونــا و لــزوم
تعطیلــی کالسهــای حضــوری ،وقفــهای
در آمــوزش ایجــاد شــد .قبــل ازشــیوع
کرونــا زمزمههایــی بــرای مجــازی کــردن
کالسهــای آموزشــی بــرای افــراد دارای
معلولیتــی کــه در شــهرهای دیگــری ســاکن
بودنــد ،وجــود داشــت امــا همهگیــری
بیمــاری کوویــد  19اجــرای آمــوزش
مجــازی را ســرعت داد .آمــوزش در فضــای
مجــازی بــرای فعالیتهــای هنــری بــا
بقیــه رشــتههای آموزشــی متفــاوت
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هریک از افراد دارای معلولیت که
عالقمند آموزش سفال باشند،
میتوانند با واحد آموزش رعد تماس
ت نام نمایند
گرفته و ثب 

اســت .بــرای همیــن بــود کــه قــرار شــد
بــرای آمــوزش مجــازی کالس ســفال
وکاشــی ،برنام ـهای تدویــن شــود .اینــکار
انجــام شــد و اولیــن بســته آموزشــی رعــد
کــه کاشیشکســته بــود ،بــر روی ســایت
رعــد قــرار گرفــت.
مراحل انجام کار چگونه بود؟
در ابتــدا طــرح اولیــه را آمــاده کردیــم

و ســپس وســایل و مــواد اولیــه را بــه
اســتادیوی نیــکزی بردیــم تــا مســیر
انجــام ایــن کار را از اول تــا پایــان،
فیلمبــرداری و ضبــط کنیم .ویدئــوی تهیه
شــده را تدویــن کردیــم و پنــج اپیــزود ده
دقیق ـهای را روی ســایت آمــوزش مجــازی
رعــد قــرار دادیــم .آموزشهــا بــه ایــن
ترتیــب ارائــه شــدتد؛ مرحلــه اول شــامل
شــناخت مــواد اولیــه و تاریخچــه هنــر
کاشیشکســته بــود .مرحلــه بعــد ،روش
کشــیدن طــرح و شکســتن کاشــی بــود و
در جلســات بعــد فراینــد اجــرای ایــن کار
تــا آخــر ارائــه شــد.
در حــال حاضــر چنــد نفــر هنرجــو در
ایــن کالس مجــازی شــرکت دارنــد و
آیــا همــه آنهــا از کارآمــوزان مرکــز رعــد
هســتند؟
در حــال حاضــر حــدود ده تــا دوازده نفــر
از ایــن آموزشهــا اســتفاده میکننــد.
آنهــا هــم از کارآمــوزان رعــد مرکــز و
هــم از کارآمــوزان ســایر مراکــز رعــد در
شهرســتانها هســتند .هریــک از افــراد
دارای معلولیــت در هــر کجــای کشــور

کار با گِ ل باعث آرامش روحی میشود
و اثرات درمانی مهمی را بر روح و
روان کارآموزان میگذارد

کــه عالقمنــد بــه ایــن آمــوزش باشــند،
میتواننــد بــا واحــد آمــوزش رعــد تمــاس
گرفتــه و ثبــت نــام نماینــد.

قبــا در کالسهــای حضــوری رعــد،
مــواد اولیــه و ابــزار در اختیــار
هنرجویــان قــرار میگرفــت ،االن آنهــا
بــدون مــواد اولیــه چگونــه میتواننــد
کار کننــد؟
در بســته آموزشــی کاشیشکســته ،همــه
مــواد اولیــه و آدرس مکانهایــی کــه
میتواننــد مــواد را از آنجــا تهیــه کننــد را
معرفــی کردیــم .ایــن کار نیــاز بــه فضــای
خاصــی نــدارد و در یــک اتــاق کوچــک
هــم میتــوان آن را انجــام داد .ولــی کار
ســفالگری چــون بــا ِگل و خــاک اســت،
حتمــا بــه فضــای خاصــی نیــاز دارد،
بخصــوص حــاال کــه نگرانــی نســبت بــه
آلودگــی مــوادی کــه از بیــرون وارد خانــه
میشــود ،زیــاد اســت .اگــر ِگل تهیــه
شــود ،بــا یــک ســری ابزارهــای ســاده
میتــوان ایــن کار را در خانــه انجــام
داد .مراحــل بعــد ،مرحلــه لعــاب و پخــت
اســت کــه حتمــا نیــاز بــه کارگاه و کــوره
دارد .کارآمــوزان ســاکن تهــران میتواننــد
بــا هماهنگــی بــا رعــد ،کارهایشــان را
بیاورنــد لعــاب بزننــد و در کــوره قــرار
دهنــد .افــرادی کــه در خــارج تهــران
هســتند هــم میتواننــد از کارگاههــای

اســتقبال کارآمــوزان از کالسهــای
مجــازی و بســتههای آموزشــی چگونــه
بود هاســت؟
بــه نظــرم مدتــی طــول میکشــد کــه
آمــوزش مجــازی بــرای بچههــا جــا
بیفتــد .کارآمــوزان درکالس در کنــار
آمــوزش ،روابــط اجتماعــی ،بــا هــم
بــودن و وقــت گذرانــدن در کنــار همدیگــر
را تجربــه کــرده و از آن لــذت میبرنــد.
ولــی دروضعیــت کنونــی کــه کالسهــای
حضــوری تعطیــل هســتند و خــروج
از از خانــه دشــوار اســت ،بایــد بــرای
تطبیــق بــا ایــن شــرایط فکــری کنیــم .در
شــروع ،اســتقبال بچههــا از کالسهــای
مجــازی خیلــی خــوب بــود ولــی وقتــی
بــا دشــواریهایی مواجــه شــدند ،عقــب
نشــینی کردنــد .ولــی وقتــی ببیننــد کــه
ی کــه
ایــن شــرایط ادامـهدار اســت ،افــراد 
میخواهنــد کاری انجــام داده و چیــزی
یــاد بگیرنــد ،بــه ســراغ بســتههای
آموزشــی خواهنــد آمــد.
آیــا افرادیکــه از ایــن بســتههای
کردهانــد،
اســتفاده
آموزشــی
توانســتهاند محصولــی تولیــد کننــد و
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چــه برنامــهای بــرای مجــازی کــردن
ســایر آموزشهــای هنــری داریــد؟
بســته آموزشــی کاشیشکســته ،اولیــن
بســته آمــوزش مجــازی موسســه رعــد
بــود کــه روی ســایت قــرار گرفــت.
در حــال برنامهریــزی بــرای آمــوزش
ســفال هســتیم .آمــوزش ســفالگری
در فضــای مجــازی دشــوار اســت چــون
نیــاز بــه ارتبــاط نزدیــک میــان مربــی و
هنرجــو دارد .ممکــن اســت مــن روشــی
را آمــوزش دهــم ولــی کارآمــوز بــا توجــه
بــه محدودیــت جســمی خــود ،نتوانــد
بــه ترتیبــی کــه مــن ارائــه میدهــم آن
را انجــام دهــد .در اینجــا خالقیــت فــرد
بــه کمکــش میآیــد .امیــدوارم پــس از
تعطیــات نــوروز ،شــرح درس ســفال را
مکتــوب و مراحــل آمــوزش آن را ضبــط
کنیــم .آمــوزش ســفالگری طوالنــی
اســت ،چــون در ایــن آمــوزش روشهــای
متفاوتــی وجــود دارد .مثــا عمــلآوری
نقــش برجســته در ســفال و یــا ســاختن
ظــروف ،روشهــای خاصــی دارنــد کــه
بایــد بطــور جداگانــه برنامهریــزی و
ضبــط شــوند .اجــرای کاشیشکســته،
تنــوع زیــادی نــدارد و از اصــول مشــخصی
پیــروی میکنــد .مــواد اولیــه معرفــی
شــده و اصــول کار بــه آنهــا آمــوزش داده
میشــود .بچههــا میتواننــد طرحهــای
مختلــف را خودشــان انتخــاب کــرده و
انجــام دهنــد .در همیــن پنــج جلســهای
کــه ضبــط شــد ،همــه اصــول و روش
کار ارائــه شدهاســت .ولــی ســفالگری

کار گســتردهای اســت و هــر شــاخه آن را
بــه چندیــن روش میتــوان انجــام داد.
بنابرایــن گنجانــدن همــه ایــن آموزشهــا
دریــک دوره کوتــاه بســیار دشــوار اســت،
ضمــن اینکــه حتمــا آموزشهــا بایــد بــه
شــیوهای ســاده ارائــه شــوند .امیدواریــم
کــه ســایر رشــتههای هنــری هــم بصــورت
بســته آمــوزش مجــازی در ســایت قــرار
بگیــرد کــه افــراد بتواننــد در هرزمــان و
هــر کجــا کــه هســتند از آن اســتفاده
کننــد.

ســفالگری موجــود در محــل خــود کمــک
گرفتــه و کــوره را اجــاره کننــد .بــه هــر
حــال امــکان انجــام کار وجــود دارد .در
بســته آموزشــی کــه بــرای کار ســفال
در نظــر داریــم ،بیشــتر روی ســاخت
ســفالینهها تمرکــز داریــم .کار بــا ِگل
باعــث آرامــش روحــی میشــود کــه
حتــی اگــر بــه تولیــد هــم منجــر نشــود،
اثــرات درمانــی مهمــی بــر روح و روان
کارآمــوزان از خــود باقــی میگــذارد و از
اســترس و افســردگی جلوگیــری میکنــد.
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آیــا شــما ایــن کارهــا را دیدهایــد؟
ایــن کــه بچههــا در ســطح وســیع مایــل
بــه گذرانــدن ایــن دورههــا و تولیــد
محصــول شــوند ،زمانبــر اســت .ولــی
ایــن اتفــاق افتــاده و بچههــا تولیــدات
خــود را درچندیــن فروشــگاه شــهر کتــاب
کــه بــا رعــد همــکاری دارنــد ،عرضــه و بــه
فــروش رســاندهاند.
بــا توجــه بــه اینکــه آمــوزش کارهــای
هنــری نیازبــه ارتبــاط رودر رو بین مربی
و کارآمــوز دارد ،ایــن روش آموزشــی تــا
چــه انــدازه موفــق بودهاســت؟
مســلما آموزشهــای هنــری نیــاز بــه
ارتبــاط نزدیــک افــراد بــا یکدیگــردارد،
ولــی در وضعیــت کنونــی اگــر ایــن نقیصــه
را بــزرگ کنیــم ،بــه بیعملــی و عــوارض
ناشــی از آن میرســیم پــس مجبوریــم
بــا ایــن شــرایط کنــار بیاییــم و در هــر
شــرایطی فعالیــت کنیــم.
محتــوای بســتههای آموزشــی بــه
صورتــی هســت کــه افــراد بــدون
هیچگونــه آشــنایی قبلــی هــم بتواننــد
کار را یــاد بگیرنــد؟
در تولیــد بســت ه آموزشــی کاشیشکســته،
بــا همیــن هــدف پیــش رفتیــم کــه افــراد
بــدون تجربـ ه قبلــی بتواننــد یــاد بگیرنــد
و تولیــد کننــد .رویکــرد مــا در بســته
آموزشــی ســفال هــم ،اینگونــه اســت.
ماهیــت کار بــا ِگل بگونــهای اســت
کــه اگــر فــرد هیــچ آمــوزش قبلــی هــم
ندیــده باشــد ،میتوانــد کار کنــد ،بــه
گل شــکل دهیــد و لــذت ببــرد .همانطــور
ِ
کــه یــک کــودک بــدون هیــچ آموزشــی بــا
خمیــر بــازی میکنــد و چیزهایــی خلــق
میکنــد .کار بــا ِگل ،ریزهکاریهایــی دارد
کــه از طریــق ایــن بســتههای آموزشــی
ارائــه میشــود.
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آیــا فکــر میکنیــد پــس از گــذار از
دوران کرونــا بــاز هــم آموزشهــای
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با شیوع کرونا بود که قدر نعمتهای
قبلی را درک کردیم و فهمیدیم که
باید در لحظه زندگی کنیم و بدانیم
که انسان قویتر از آن است که در
مواجهه با هر مشکلی خود را ببازد.

مجــازی ادامــه خواهــد داشــت؟
تــا جایــی کــه میدانــم ،سیســتم کل
دنیــا و اراده جهانــی بــر ایــن اســت کــه
آموزشهــا بــه ســمت آنالیــن پیــش
برونــد .اگــر روزی کرونــا هــم نباشــد ،بــا
وجــود مســائلی چــون؛ آلودگــی هــوا و
ترافیــک بــه نظــر میرســد آموزشهــای
از راه دور و مجــازی ادامــه یابنــد .ولــی
مــن هــم مثــل اغلــب کارآموزان ،دوســت
دارم کــه کالسهــای حضــوری برپــا شــوند
چــون همدلــی و همــکاری ،در جمــع
شــکل میگیــرد.
چشــمانداز شــما بــرای آینــده
چیســت ؟
همانطــور کــه گفتــم قــرار اســت
بســتههای آموزشــی ســفالگری تهیــه
شــود و امیدواریــم کــه بچههــا از ایــن
آموزشهــا اســتقبال کننــد .آمــوزش
مجــازی نوپــا اســت و در ایــن زمینــه کــم
تجربــه هســتیم .الزم اســت بازخوردهــای
ایــن نــوع آمــوزش را بررســی کــرده و
چالشهــای آن را برطــرف کنیــم تــا
بتوانیــم محتواهــای جذابتــر و مفیدتــری
بــرای کارآمــوزان تهیــه کنیــم.

ع رسانی در مورد این بستههای آموزشی
اطال 
چگونه انجام میشود؟
اظالعرســانی در مــورد محتــوای
آموزشــی و کالسهــای مجــازی ،برعهــده
واحــد روابــط عمومــی مجتمــع رعــد
اســت .کارشناســان ایــن دفتــر مرتــب
از فعالیتهــا و کالسهــای آموزشــی،
گــزارش تهیــه کــرده و در فضــای مجــازی
ارایــه میدهنــد .البتــه حتمــا نیــاز بــه
اطالعرســانی گســتردهتری از طریــق
رســانههای عمومــی مثــل؛ صــدا وســیما
و صفحــات مجــازی هــم وجــود دارد.
قبــا از طریــق بازارچههایــی کــه در رعــد
برگــزار میشــد ،جامعــه بــا ایــن مجموعــه
و فعالیتهایــش آشــنا میشــدند ولــی
حــاال کــه بــه خاطــر محدودیتهــای
کرونایــی بازارچههــا برگــزار نمیشــوند،
بهتــر اســت ایــن تبلیغــات از طریــق
رپرتاژآگهــی و صــدا و ســیما انجــام شــود.
و سخن آخر...؟
بــه نظــر مــن نبایــد بــه کرونــا بــه عنــوان
یــک مشــکل نــگاه کــرد .مــا در تاریــخ
معاصرمــان بــا مشــکالت زیــادی مثــل
جنــگ و بیماریهــای مختلــف مواجــه
بــوده و از آنهــا گــذر کردهایــم .فکــر
میکنــم انســان بــه دنیــا آمــده تــا بــا
یــک ســری از چالشهــا دســت و پنجــه
نــرم کنــد .دنیــا تنهــا بــرای خوشــی و
شــادی خلــق نشــده اســت ،دنیــا بــا
همراهــی ســختیها و خوشــیها در کنــار
هــم اســت کــه معنــا پیــدا میکنــد .بــا
شــیوع کرونــا بــود کــه قــدر نعمتهــای
قبلــی را درک کردیــم و فهمیدیــم کــه
بایــد در لحظــه زندگــی کنیــم و بدانیــم
کــه انســان قویتــر از آن اســت کــه در
مواجهــه بــا هــر مشــکلی خــود را ببــازد.
بیــن زندهبــودن و زندگــی کــردن تفــاوت
وجــود دارد و اگــر ایــن را درک کنیــم،
میتوانیــم از ایــن بحــران هــم گــذر
کنیــم.

دکتر فریبا محمدی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیتبدنی
و علوم ورزشی وزارت علوم است .او کارشناسی خود را در رشته
علوم ورزشی و کارشناسی ارشد و دکتری خود در رشته آسیبشناسی
ورزشی و حرکات اصالحی ،از دانشگاه تهران گرفتهاست .رویکرد پایاننامه
کارشناسی ارشد ،رساله دکتری و فعالیتهای پژوهشی ایشان ،در حوزه
تربیت بدنی و ورزش افراد دارای معلولیت است .او به عنوان اولین
ایرانی و اولین زن ،عضو کمیتهپزشکی کمیته بینالمللی پارالمپیک شده و
مدتها با فدراسیون ورزشهای نابینایان و کمبینایان به عنوان داور گلبال و
مدتی هم با فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین در حوزه کالسبندی
ورزشکاران کمتوان ذهنی و پارادوومیدانی ،همکاری داشتهاست.

دکتر فریبا محمدی؛

فعالیت بدنی به تقویت سیستم ایمنی
در مقابله با بیماریها کمک میکند

به عنوان اولین زن و اولین ایرانی،
از سال  2018عضو کمیته پزشکی
کمیته بینالمللی پارالمپیک شده و در
سال  2020از سوی کمیته ورزش زنان
 IPCبه عنوان یکی از سه زن موفق
در رهبری زنان در جنبش پارالمپیک،
انتخاب شدم

ورزشکاران کمتوان ذهنی ،همکاری
داشتهام .همچنین با کمیته پارالمپیک
ایران به عنوان سرپرست نائب رئیسی آکادمی
ملی پارالمپیک و سرپرست کمیتة آموزش و
پژوهش همکاری داشتهام .اکنون پژوهشگر
طرحهای «تاریخ شفاهی ورزش معلولین
و جنبش پارالمپیک در ایران» و « مطالعه
نیمرخ برخی از ویژگیهای آنتروپومتری

بــه نظــر شــما تأثیــر همهگیــری کرونــا
در حــوزه ورزش ،بهخصــوص ورزش افــراد
دارای معلولیــت چگونــهبــود؟
فعالیتهای ورزشی هم مانند بسیاری
از حوزهها ،از این همهگیری متأثر شد.
بهخصوص که فعالیتهای ورزشی تیمی و
تمرینات دستهجمعی با فاصلهگذاری فیزیکی
در تعارض بودند .به هر حال مهم ترین
فلسفه ورزش در حوزه افراد دارای معلولیت،
بازگرداندن آنها به مسیر زندگی و کمک به
ارتقاء توانمندیهای آنان از طریق مشارکت
در فعالیتهای ورزشی گروهی است .به
همین دلیل ،بحث فاصلهگذاری اجتماعی
و فیزیکی در شرایط شیوع کرونا ،اثرات منفی
روی فعالیت این افراد گذاشت .البته آمار
دقیقی از اثرات کرونا برمیزان فعالیتهای
ورزشی افراد دارای معلولیت در این ایام
نداریم ولی با استناد به نتایج پژوهشی که
آقای دکتر کمالی در اوایل این همهگیری
درخصوص تأثیر بحران کرونا بر زندگی افراد

کرونا و فرصتها
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لطفا در ابتدا از خودتان و از فعالیتهای
ورزشیتان بگویید:
فریبا محمدی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه
تربیتبدنی و علوم ورزشی وزارت علوم هستم.
مدرک کارشناسی را در رشته علوم ورزشی از
دانشگاه گیالن و کارشناسی ارشد و دکتری
را در رشته آسیبشناسی ورزشی و حرکات
اصالحی ،از دانشگاه تهران گرفتهام .گرایش
پایاننامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری و
رویکرد اغلب پژوهشهای من درحوزه ورزش
افراد دارای معلولیت است .حدود هفدهسال
داور گلبال بوده و هم اکنون ،داور بینالمللی
گلبال هستم و افتخار داوری در مسابقات
بینالمللی متعددی داشتهام .در داخل کشور
در حوزه ورزش نابینایان و کم بینایان ،در
مسابقات مختلف از جمله قهرمان کشوری،
لیگ جوانان و پیشکسوتان ،گاهی به عنوان
داورگلبال و گاهی هم به عنوان مسئول فنی
شرکت کردهام .در حال حاضر مسئولیت
کمیتة استعدادیابی فدراسیون را بر عهده
دارم .همچنین به عنوان اولین ایرانی و اولین
زن ،عضو کمیته پزشکی کمیته بینالمللی
پارالمپیک شده و با فدراسیون ورزشهای
جانبازان و معلولین در حوزه کالسبندی

وضعیتی ،روانشناختی و آمادگی جسمانی
ورزشکاران جانباز و معلول استان تهران»
هستم.
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دارای معلولیت انجام دادهبودند ،نشان داد
که بیش از  90درصد جامعه هدف ،خود را در
قرنطینه قرار داده بودند که به نظر میرسد
اثرات زیادی در کاهش تحرک این افراد
داشتهباشد.
اثرات کرونــا در ورزش افراد دارای معلولیت
را میتــوان در دو حــوزه بررســی کــرد:
اثــری کــه بــر ورزش حرفــهای داشــت و
اثــری که برفعالیــت بدنــی و ورزش همگانی
گذاشــت .در ورزش حرفــهای ،بزرگتریــن
رویــداد ورزشــی دنیــا کــه مســابقات
پارالمپیــک  2020بــود بــه تعویــق افتــاد.
خســارتهای مالــی زیــادی بــه کمســیون
بینالمللــی بررســیهای اقیانوســی 1و
کمیتــه بینالمللــی پاراالمپیــک ، 2کشــور
میزبــان و اسپانســرهای ایــن مســابقات
تحمیــل شــد و صــد البتــه کــه بیشــترین
آســیب را ورزشــکارانی دیدنــد کــه بــرای
آمادگــی شــرکت در ایــن مســابقات تــاش
کــرده بودنــد .ورزشــکاران باتوجــه بــه
پروتکلهــای کادر فنــی ،برنامههــای
تمرینــی مشــخص و مطابــق زمانبنــدی
دارنــد و نقطــه اوج عملکــرد و آمادگــی
آنهــا بــه تاریــخ برگــزاری رقابتهــا بســتگی
دارد .بــا تعویــق ایــن رقابتهــا و برخــی
مســابقات ،کســب ســهمیه و همچنیــن
تعطیلــی اردوهــا ،شــدت تمرینهــا
کاهــش یافتــه و شــرایط بدنــی آنهــا
افــت پیــدا کــرده و بازگشــت بــه آمادگــی
جســمانی و روانــی ،دشــواریهایی در
پــی دارد .رقابتهــای پارالمپیــک،
بزرگتریــن و مهمتریــن رویــدادی اســت
کــه ورزشــکاران دارای معلولیــت ،در
عرصــه جهانــی حضــور پیــدا میکننــد.
ایــن ورزشــکاران انگیزههــای متعــددی
بــرای حضــور در ایــن رقابتهــا و کســب
مــدال دارنــد؛ از افتخارآفرینــی بــرای میهن
تــا الهــام بخشــی بــه همــه افــراد دارای
معلولیــت و برقــراری ارتبــاط با ورزشــکاران
ســایر کشــورها ،تأمیــن هزینههــای زندگــی
و دیــده شــدن و نشــان دادن توانمندیهــا
بــه خانــواده و جامعــه .حــال تصــور کنیــد
بــا تعطیلــی رقابتهــا ،ایــن ورزشــکاران
حداکثــر توانمنــدی خــود را کجــا بایــد
نشــان دهنــد .کمتــر پیــش میآیــد
رســانهها بــدون مناســبت خــاص بــه
ســراغ ایــن ورزشــکاران برونــد و زحمــات و
توانمندیهــای آنــان را بــه تصویــر بکشــند.
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داور بینالمللی گلبال هستم و 17
سال است با فدراسیون ورزشهای
نابینایان و کم بینایان همکاری دارم

پارالمپیک بعدی چه زمانی قرار است اتفاق
بیافتد و آیا ورزشکاران ،در حال کسب
آمادگی برای شرکت در این رویداد هستند؟
طبق آخرین تصمیمات کمیته بینالمللی
پاراالمپیک 3این مسابقات به ماه آگوست
سال  ، 2021یعنی شهریور  ، 1400ولی با اسم
پارالمپیک  2020برگزار میشود .تا جایی که
اطالع دارم اردوهای تدارکاتی کلیه رشتهها
از سر گرفته شده و مطابق مصوبات جلسه
ستاد بازیهای پارالمپیک ،پیش میرود.
پیشبینی شده که حتی در صورت لغو
بازیهای توکیو ،2020آمادهسازی ورزشکاران
برای شرکت در بازیهای پاراآسیایی هانگژو
ادامه یابد .امیدوارم تا آن زمان ،ورزشکاران
کشورمان واکسینه شوند و بتوانند با
اطمینان خاطر بیشتری در مسابقات شرکت
کنند.
تأثیر بیماری کرونا بر ورزشهای همگانی
چطور بود؟
به نظر نمی رسد که آمار دقیقی از میزان
مشارکت افراد به ویژه افراد دارای معلولیت
ورزش همگانی در کشورمان وجود

در
داشتهباشد .منابع مختلف و حتی مسئوالن
امر همواره به آمارهای متفاوتی اشاره کردهاند.
یکی از آخرین منابع پیش از شیوع کرونا،
میانگین شیوع کم تحرکی در کشور را ۵۶
درصد اعالم کرده و کم تحرکی را عامل بیش
از  80درصد از مرگ و میرها در ایران دانسته
بود .به طور حتم این وضعیت متناسب با
شیوع ویروس کرونا ،تشدید میشود .مطابق
تحلیل فدراسیون ورزش همگانی از وضعیت
فعالیت ورزشی مردم ایران طبق اطالعات
مرکز ملی آمار ایران در سال  ،۹۶حدود
 ۷۰درصد مردم ایران یا ورزش نکرده یا به
میزان کافی ورزش نمیکنند .در حوزه میزان
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مشارکت افراد دارای معلولیت در ورزش
همگانی نیز آمار دقیقی وجود ندارد .طبق
آمار ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی در
آذرماه سال جاری ،حدود  150هزارنفر از
افراد دارای معلولیت ،ورزش میکنند .نظر
به اینکه حدود  10تا  15درصد از جمعیت
کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل
میدهند ،میتوان به آماری کمتر از  5درصد
در زمینه ورزش همگانی این افراد رسید که
باتوجه به شیوع کرونا و محدودیت فعالیت
باشگاهها و قرنطینه افراد در معرض خطر،
به نظر میرسد فعالیت بدنی این عزیزان نیز
کاهش چشمگیری داشتهباشد.
نبودن ورزشگاههای مناسبسازی شده در
نزدیک محل زندگی این افراد هم میتواند
دراین آمار تأثیر داشتهباشد؟
دقیقا همین طور است .نظربه فعالیت مداوم
اینجانب در حوزه نابینایان ،از زیرساختها
و امکانات ورزشی محدودی که در اختیار
این عزیزان قرار دارد ،اطالع دارم .تنها
مجموعه ورزشی ویژه افراد نابینا در تهران
مجموعه ورزشی شهید هرندی و مجموعه
قمربنیهاشم (ع) تهران نیز ویژه تمام افراد
دارای معلولیت است .تعداد انگشت شماری
نیز در شهرستانها وجود دارد و این عزیزان
باید از سایر اماکن ورزشی استفاده نمایند.
درخصوص خانمها هم که اصال اختصاص
ساعتی خاص برای آنها وجود ندارد .من
مربیان زحمتکشی را در ورزش گلبال
میشناسم که برای آماده سازی تیمهای
دختران در نمازخانه مدرسه و با یک توپ
غیر گلبال تمرین میکردند .این ورزشکاران
با سالن ورزشی و توپ واقعی گلبال برای
اولین بار در زمان حضور در مسابقات آشنا
شدند .طبیعت ًا سرانه ورزش و اماکن ورزشی
برای افراد دارای معلولیت کافی نیست .طبق
پیگیریهای ریاست فدراسیون ورزشهای
نابینایان ،وزیر محترم ورزش نیز به ادارات
کل استان ها دستور الزم برای احداث یا
بهرهبرداری از اماکن ورزشی برای افراد دارای
معلولیت را صادر کردهاست اما اینکه چقدر
این امر اجرایی شود ،به مسائل مختلفی
بستگی دارد .حتی اگر باشگاههایی نیز وجود
داشتهباشند ،اغلب مناسبسازی نشده و یا
مهارت کافی برای ارائة خدمات ورزشی به
افراد دارای معلولیت را ندارند.
آیا میتوان گفت که شرایط کرونایی موجود
فرصتی را هم در حوزه ورزش ایجاد کرده
و آیا میتوان کرونا را علیرغم عوارضی که
ایجاد کرده ،یک فرصت هم دانست؟
قطعـ ًا فرصتهایـی نیـز ایجاد شـده اسـت،

ً
مثلا اسـتفاده از آموزشهـای مجـازی،
کانالهـای اطالعرسـانی و اپلیکیشـنها
در ایـن دوران ،افزایـش چشـمگیری
داشتهاسـت .قرنطینه خانگـی و محدودیت
رفـت و آمـد و فضـای محـدود آپارتمانهـا
بـرای بـازی کـودکان و نوجوانـان در
شـهرهای بزرگ ،آنها را به سـمت تلویزیون،
بازیهـای کامپیوتـری و بـه ویـژه تلفـن
همـراه و تبلـت کشاندهاسـت .بنابرایـن
فرصتـی فراهـم شـده اسـت تـا آموزشهای
مجـازی فعالیـت بدنی در خانـه و با حداقل
امکانـات فراهـم آیـد .برنامههـای آموزشـی
ورزش همگانـی هرچنـد بهصـورت محـدود
امـا از گذشـته در حـوزه افـراد دارای
معلولیـت سـاخته شـدهاسـت .فدراسـیون
ورزشهـای جانبـازان و معلـوالن یکسـری
ویدئوهـای آمـوزش ورزش همگانی با اجرای
آقـای حامـدی تهیـه کـرده و از شـبکه سـه
سـیما پخـش میکنـد .گاهـ ًا پوسـترها و
بروشـورهایی نیـز بـرای آمـوزش حـرکات به
افـراد دارای معلولیـت تهیـه شدهاسـت.
یکـی از پژوهشهـای اخیر اینجانـب و آقای
دکتر حامد عباسـی همکارم در پژوهشـگاه،
طراحـی بسـتههای آموزشـی تمرینـی بـرای
افـراد دارای معلولیـت بـود کـه فـاز اول آن
بـرای افراد آسـیبنخاعی تهیه شـد .حدود ًا
 800حرکت ورزشـی بـا این دیـدگاه طراحی
کردهایـم کـه افراد آسـیب نخاعی بـا حداقل
امکانـات در منزل بتوانند حـرکات را بدون
نیـاز بـه باشـگاه و یا وسـایل ورزشـی گران
قیمـت انجـام دهنـد .این کار مراحـل زیر را
طی کـرده اسـت:
مرحله اول ،به صورت نوشتاری و به همراه
تصویر حرکات ورزشی است و به فرد آموزش
میدهد با توجه به سطح ضایعه و توانایی
باقیمانده ،چه حرکات کششی و مقاومتی را
انجام دهد .مرحله دوم ،طراحی اپلیکیشن
و آمادهسازی بستر ارائه اطالعات بود و هم
اکنون در حال تهیه کلیپهای مربوطه،
همراه با آموزش شفاهی برای بارگذاری در
بستر این اپلیکیشن هستیم .خوشبختانه این
اپلیکیشن ،موفق به دریافت مقام نخست
جشنواره توان تک در سال جاری نیز شد.

بـوده و عالقه بسـیاری به خدمت بـرای این
عزیـزان دارم ،تلاش میکنـم فـاز بعـدی،
توصیه تمرینات ورزشـی بـرای دانش آموزان
کـم تـوان ذهنـی ،سـندروم داون و طیـف
اتیسـم باشـد .یکـی از مشـکالت عمـدهای
کـه در ایـن ایـام بـه وجـود آمـده ،حضـور
مـداوم دانشآمـوزان دارای نیازهـای ویـژه
در منـزل اسـت که نیـاز اسـت خانوادههای
ن آمـوزان از طریـق بـازی و ورزش
ایـن دا 
بتواننـد بخشـی از اوقـات فراغـت آنهـا را پر
کنند .امید اسـت سـایر گروههـای معلولیت
نیـز در فازهـای بعـدی بـه انجام برسـد.
فدراسیونها در حوزه ورزشهای افراد دارای
معلولیت در دوران کرونا چه فعالیتهایی
انجام دادهاند؟
فدراسـیون ورزشهـای نابینایـان و
کمبینایـان ،مسـابقات آنالیـن شـطرنج را
برگـزار کـرد کـه بسـیار موفقیتآمیـز بـود.
همچنین ،دسـتورالعمل مسـابقات آمادگی
جسـمانی در منـزل را نیـز بهصـورت ویدئـو
تهیـه کـرده و از ورزشـکاران درخواسـت
میشـود تـا از عملکـرد خـود فیلـم گرفته و
به فدراسـیون ارسـال نمایند .ایـن فیلمها،
مـورد داوری قـرار گرفتـه و بـه نفـرات برتـر
حکـم و مـدال اهـدا میشـود .فعالیتهایی
هم در حـوزه دورههـای دانشافزایی مربیان
و داوران صورت گرفتهاسـت .از فعالیتهای
فدراسـیون ورزشهای جانبـازان و معلوالن
اطالعاتی نـدارم.
ورزش مورد عالقه شما چیست؟
عالقـه مـن بیشـتر بـه ورزشهایـی اسـت

کـه بـا تـوپ و راکـت انجـام میشـود مثل؛
تنیـس روی میـز ،بدمینتـون و والیبـال.
مـن در شمشـیربازی ،شـنا ،آمادگـی
جسـمانی ،والیبـال و تنیـس روی میـز هم

توصیه شما به افراد دارای معلولیت در این
شرایط کرونا چیست؟
بــه نظــر مــن هدفگــذاری در زندگــی
بســیار مهم اســت و افــراد باید مســیرهای
رســیدن بــه ایــن اهــداف را باتوجــه بــه
بحــران پیــش آمــده بازبینــی کــرده و
همــواره از نظــر ذهنــی ـ روانــی و جســمی
خــود را آمــاده نگــه دارنــد .یکــی از بهتریــن
عوامــل ایجــاد انگیــزه بــرای رســیدن بــه
هــدف و ارتقــای کیفیــت زندگــی ،فعالیــت
بدنــی اســت ،بــه خصــوص وقتــی کــه بــه
همــراه اعضــای خانــواده انجــام شــود.
هرگــز بــرای شــروع فعالیــت بدنــی دیــر
نیســت .از هــر لحظ ـهای کــه تصمیــم بــه
فعالیــت گرفتهایــد شــروع کنیــد و آن را بــه
زمــان دیگــری موکــول نکنیــد .حتــی اگــر
در یــک ســال گذشــته تحــرک و فعالیــت
بدنــی نداشــتهاید ،بــاز هــم میتوانیــد بــا
انجــام فعالیــت هــای بدنــی ســبک ،ســطح
ســامت کلــی بــدن خــود را ارتقــاء دهیــد.
فعالیــت بدنــی بــه تقویــت سیســتم ایمنــی
بــدن در مقابلــه بــا بیماریهــا کمــک
میکنــد .ورزش مناســب بــرای هــر رده
ســنی متفــاوت اســت امــا طبــق توصیــه
ســازمان بهداشــت جهانــی میــزان مناســب
ورزش بــرای افــراد بزرگســال ۱۵۰ ،دقیقــه
در هفتــه بــا شــدت متوســط اســت و در
کــودکان روزی یــک ســاعت بــازی توصیــه
میشــود .بنابرایــن متناســب بــا شــرایط
ســنی ،میــزان مناســب ورزش بــرای خــود
درنظــر بگیریــد .فعالیتهــای جســمی
را بهطــور تدریجــی و بــا فعالیتهــای
ســبک و زمــان کوتــاه (از  5تــا  15دقیقــه)
و بــه صــورت یــک روز در میــان آغــاز
کنیــد .همانطــور کــه بــه مــرور انجــام
فعالیتهــای شــما آســانتر میشــود،
میتوانیــد زمــان و شــدت آنهــا را افزایــش
دهیــد .هــدف شــما بایــد ایــن باشــد
کــه حداقــل یــک فعالیــت متوســط را
طبــق یــک برنامــه منظــم و مســتمر
داشتهباشــید.
به امید سالمتی و روزهای خوش برای
هموطنان عزیز.

کرونا و فرصتها

شماره  ،78زمستان 1399

آیا به غیر از معلوالن ضایعه نخاعی ،برای
برنامه دارید؟

ورزش سایر معلولیتها هم
برنامـه مـا طراحی بسـتههای تمرینـی برای
افـراد دارای معلولیـت اسـت .ایـن پـروژه
فازبندی شـدهو فاز اول آن ،به افراد آسـیب
نخاعـی اختصـاص یافتهاسـت .باتوجـه بـه
اینکـه رسـالة دکتری مـن در مـورد آمادگی
جسـمانی دانشآمـوزان کمتـوان ذهنـی

با فدراسیون ورزشهای جانبازان
و معلولین در حوزه کالسبندی
ورزشکاران کمتوان ذهنی و
پارادوومیدانی همکاری داشتهام

کارت مربیگـری درجـه  3دارم .از ورزش
گلبـال و بوچیـا نیـز لـذت میبـرم .در حال
حاضـر هفتـهای دوبـار یـوگا کار میکنـم و
خوشـبختانه چون ماشـین شـخصی ندارم،
هرروز مسـیر محل کار به خانـه را پیادهروی
میکنـم.
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رییسکمیتهبینالمللیالمپیک:

المپیک و پارالمپیک توکیو
نقطه آغازین جهان پس از کرونا است

شماره  ،78زمستان 1399

تهران -ایرنا -رییس کمیته بینالمللی المپیک با بیان اینکه امروز جهان بیش از هر زمان
دیگری به بازیهای ورزشی سال آینده نیاز دارد و بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰برای یک
میلیارد معلول جهان هرگز تا این اندازه مهم و ضروری نبوده است ،گفت :بازیهای
المپیک و پارالمپیک توکیو نقطه آغازین جهان پس از کرونا است.
به گزارش ایرنا؛ اندرو پارسونز که به صورت ویدئویی و در فضای مجازی سخن میگفت،
افزود :بازیهای پارالمپیک  ۲۰۲۰فقط یک رویداد ورزشی جذاب نیست بلکه میتواند
نقطه شروع جهان بهتری باشد ،زیرا تغییر با ورزش شروع میشود و بازیهای سال
آینده پارالمپیک  ۲۰۲۰بستری برای قرار دادن معلولیت در قلب این تغییرات است تا به
جهانیان نشان دهد که این فراگیری چقدر اهمیت دارد.
رییس کمیته بینالمللی پارالمپیک با اشاره به جهان در شرایط شیوع کرونا و تأثیر بیشتر
آن بر معلوالن ادامه داد :در حالی که ویروس کووید ۱۹-تقریبا بر زندگی همه مردم زمین
تاثیر گذاشته است این تأثیرگذاری برای افراد دارای معلولیت ،بیشتر بوده و وضعیت
گروههای حاشیهنشین در دنیا را بدتر از گذشته کرده است.
وی ادامه داد :شیوع کرونا باعث افزایش سطح تبعیض و محرومیت در بسیاری از مناطق
زمین شده است و در این شرایط جهان بیش ازهمیشه به همبستگی و فراگیری نیاز دارد
و دیگر نباید استثنایی وجود داشته باشد.
پارسونزگفت:با مشخص شدن تعداد تماشاگران توکیو  ،۲۰۲۰ما مصمم هستیم که از
پارالمپیک برای تغییر نگرش ،شکست موانع نابرابری و ایجاد فرصتهای بیشتر برای
افراد معلول استفاده کنیم.
وی با یادآوری تالشهای زیاد برای برگزاری رقابتهای المپیک وپارالمپیک پس از یک
تعویق یکساله ،خاطرنشان کرد :در طول تاریخ هرگز چنین سطحی از برنامهریزی و
آمادگی برای برگزاری یک رویداد ورزشی وجود نداشته است.
رییس کمیته بینالمللی پارالمپیک گفت :همه شرکا برای اطمینان از برگزاری المپیک
و پارالمپیک ،مطمئن و موفق با یکدیگر همکاری میکنند .سطح کار و تعهد شرکا برای
انجام به موقع کارها بی نتیجه نخواهد ماند ،بنابراین ما مصممیم که در  ۲۰۲۱امید
جدیدی را به وجود آوریم.
به گفته پارسونز؛ بازیهای المپیک و پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو که با یک سال تاخیر در
 ۲۰۲۱برگزار میشود ،یک جشن بزرگ از تواناییهای بشری و ویترینی جهانی از مقاومت
و نقطه آغازین پس از دوران کرونا خواهد بود.
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زمـزمــه
زندگی در لحظهی اکنون خوش است
مستی افزون خوش است
با شرابی،
ِ
ذهن را خالی کن از هر چه در اوست
دوری از افسانه و افسون خوش است
فکر آرام و غنی ،آاگه بود
عاشقی با بودن مجنون خوش است
زنداگنی را برای عشق کن
عاشقی در سایهی قانون خوش است
باز بشنو گفتهی مولود را
زندگی در لحظهی اکنون خوش است
مولود مولوی
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زمزمه
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یکسالگی ویروس کرونا و اثرات جهانی آن

1
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واکسیناسـیون در روسـیه ،انگلیـس و آمریـکا
هـم شـروع شـده اسـت ،امـا ایـن ویـروس
همهگیـر اثـرات سیاسـی ،اقتصـادی و
اجتماعـی زیـادی بـر جای گذاشـت که
ایـن اثرات برای سـالها و شـاید برای
همیشـه در ابعاد اقتصادی ،سیاسـی
و اجتماعـی در جهـان تاثیـرش بـر
جـای خواهـد ماند.
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تهـران  -ایرنـا  -یک سـال پیـش در چنین روزهایی یعنی اواسـط ماه
دسـامبر( ۲۰۱۹اواخـر آذر  )۹۸بـود کـه وجـود ویروس کرونا در شـهر
ووهـان واقـع در مرکـز چیـن گـزارش شـد .ابتـدا از این بیمـاری به
عنـوان ذاتالریـه نـام برده شـد امـا کمیسـیون ملی بهداشـت چین
در۳۰دسـامبر(۹دی) بصورت رسـمی شـیوع ویروس کرونـا و بیماری
کوویـد ۱۹-را اعلام کرد.
اگـر چـه حـدود یکسـال از آغـاز همهگیـری ایـن ویـروس میگـذرد
و در روزهـای اخیـر شـرکتهای داروسـازی فایـزر و مادرنـا آمریـکا،
دانشـگاه آکسـفورد انگلیـس و همچنیـن مراکز تحقیقاتـی در چین و
روسـیه اعالم کردهاند که واکسـن این ویروس را کشـف کرده و حتی
 - 1تلخیصی از مقاله خبرگزاری ایرنا

کرونا و فرصتها

کرونا و اثرات ویرانگر اقتصادی آن
همهگیـری کرونـا بـه غیـر از
تلفـات سـنگین انسـانی کـه بـه
بار آورده و تاکنـون بنابر آمارهای
رسـمی ،بالـغ بـر ۷۲میلیـون نفر
را مبتلا کـرده و یـک میلیـون و
یکصـد و شـصت هـزار نفـر را بـه
کام مرگ کشـیده ،بیشـترین ضربه
و آسـیب را بـه اقتصـاد جهـان وارد
کـرده اسـت.
افزایـش تعـداد بیـکاران ،تعطیلـی
کارخانههـا و شـرکتهای بـزرگ تولیدی،
آسـیب شدید بخش گردشـگری و هوانوردی،
کاهـش قیمـت نفـت و سـایر عوامـل از جملـه
اثـرات اقتصـادی ایـن ویروس کشـنده بوده اسـت.
امـا یکـی از بخشهایـی کـه بیشـتر ضربه اقتصـادی را
از کرونـا دیـده ،بخش گردشـگری اسـت .تارنمای کنفرانس
تجـارت و توسـعه سـازمان ملـل در گزارشـی در زمینـه تاثیر کرونا
بـر صنعـت گردشـگری جهان نوشـت :کرونا دسـت کـم  ۱.۲تریلیون
دالر بـر صنعـت گردشـگری جهان خسـارت وارد کرده اسـت.
کرونـا همچنیـن بر بازار بورس جهان تاثیر داشـته اسـت .بـا افزایش
شـمار مبتالیـان بـه کوویـد  ،۱۹همـه بازارهـای شـاخص بـورس در
جهـان ،شـاهد افت شـدید بـوده اند.
کرونـا شـمار بیـکاران را هـم افزایـش داد .طبق اعالم صنـدوق بین
المللـی پـول ،در آمریـکا درصـد بیکاران بـه بیش از  ۴درصد رسـیده
است.
بعضی از کارشناسـان هشـدار داده اند که ممکن اسـت سالها طول
بکشـد تـا وضعیت اسـتخدام نیـروی کار به حالت قبـل از همهگیری
بازگـردد .این کارشناسـان با اسـتناد بـه گزارش صنـدوق بینالمللی
پـول اعلام کردهانـد که اقتصـاد جهان در سـال جاری میالدی سـه

درصـد کوچکتـر شـده و رکـود فعلـی از زمـان رکود بزرگ سـال
 ۱۹۳۰تاکنون ،بدترین اسـت.
از سـوی دیگـر تحقیقـات نشـان میدهـد کـه مصرفکننـدگان
هنـوز هـم نسـبت بـه بازگشـت بـه فروشـگاهها نگـران هسـتند.
روزنامـه نیویـورک تایمـز درگـزارش جدیـد خـود به نقـل از بانک
مرکـزی اروپـا هشـدار داد بـه رغـم چشـمانداز تولیـد واکسـن و
محرکهـای اقتصـادی منطقـه یـورو انتظـار مـیرود کـه بحـران
اقتصـادی ناشـی از کرونـا در اتحادیه اروپا همچنان تا سـال ۲۰۲۲
ادامـه یابد.
دانشـگاه کمبریـج در تحقیقی اعالم کرد اقتصـاد جهان در بدترین
سـناریو ،بـه دلیـل شـیوع کرونا ممکن اسـت حـدود  ۸۲تریلیون
دالر خسـارت داشته باشد.
ایـن تحقیقـات نشـان داد در صورتـی کـه بهبود اقتصـادی جهان
بـا سـرعت بیشـتری پیـش بـرود «زیـان اقتصـادی» در حالتـی
خوشـبینانه احتمـا ًال  ۳.۳تریلیـون دالر خواهـد بـود.

نقش کرونا در گسترش فناوریهای جدید
انتظـار مـیرود کـه تجربـه مـردم از نشسـتن در خانـه در دوران
کرونـا و تکیـه بـر فناوریهـای جدیـد موجـب رشـد بیشـتر ایـن
تکنولوژیها و اسـتفاده از آنها در آینده شـود .گسـترش اسـتفاده
از تکنولوژیهـای نویـن ،باعـث رشـد و گسـترش بانکـداری
الکترونیکـی ،تجـارت الکترونیکـی ،پسـت الکترونیکـی ،آمـوزش
الکترونیکـی و سـایر خدمـات الکترونیکـی شـده و امـکان انجـام
بسـیاری از امـور را به صورت الکترونیکـی و بدون مراجعه فیزیکی
فراهـم نمـوده و هـم باعـث شدهاسـت که امـکان انجـام کارهای
متنـوع بـه صـورت دورکاری فراهم شـود تا کارها متوقف نشـوند.
طبیعتـا ،دورکاری و همچنیـن عـدم نیـاز بـه مراجعـه فیزیکـی
بـرای دریافـت خدماتی کـه از طریق الکترونیکی نیـز قابل دریافت
اسـت ،باعـث کاهش گسـترش بیماری نیز شـده اسـت ،مواردی
کـه در اپیدمیهایـی کـه بشـر در قـرون گذشـته بـه خـود دیـده،
سـابقه نداشتهاسـت.
فنـاوری هـای قدرتمنـدی کـه در دوران کرونـا گسـترش زیـادی
یا فتند :
خرید و سفارش آنالین
پرداخت اعتباری به صورت آنالین
دورکاری آنالین
تحصیل از راه دور
استفاده از پهپادها و رباتها
فناوری ۵G
سرگرمیهای آنالین
هوش مصنوعی

کرونا و فرصتها
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اثرات اجتماعی ویروس کرونا
در پایـان بحـران ویـروس کرونـا و هنگامـی کـه زندگـی بـه روال
عـادی خـود برگـردد ،اغلب افـراد به دالیـل مختلف دچـار نوعی
سـرگردانی خواهنـد شـد .خیلیهـا به دلیل اسـتفاده گسـترده از
مـواد ضـد عفونـی و تمیزکنندههـای شـیمیایی ،نیازمند پوسـت
درمانـی و مراجعـه بـه متخصصـان بیماریهـای پوسـت خواهند
بـود و بسـیاری دیگـر نیـز بـرای بازگشـت بـه زندگـی عـادی و
خانوادگـی و ارتباطـات در تردیـد بسـر خواهنـد برد.
بسـیاری از کارشناسـان اجتماعـی بدیـن باورنـد کـه تـداوم
نیازمنـدی بـه رعایـت بیـش از حـد بهداشـت ،تأثیـر شـگرفی در
شـیوه زندگـی بشـر خواهـد داشـت و تـا هنـگام برطـرف شـدن
تهدیـد ویـروس کرونا ،مردم آن چنان به مسـائل بهداشـتی عادت
خواهنـد کـرد کـه دیگـر توان کاهـش اسـتفاده از مواد بهداشـتی
را نخواهنـد داشـت.
از سـوی دیگـر ،خـودداری از دسـت دادن ،بوسـیدن و حضـور
تجمعـات و محافـل کـه در حـال حاضـر به منظور پیشـگیری
در ّ
از آلودگـی بـه ویـروس کرونـا صـورت میگیـرد میتوانـد بـا گـذر
زمـان افـراد جامعـه را وادار بـه تجدیـد نظـر در مورد بسـیاری از
آداب و رسـوم اجتماعـی کنـد و مـردم از حضور در اماکن شـلوغ،
اجتماعـات ،مهمانیهـا و عروسـیها تـا مدتهـا در آینـده نیـز
خـودداری کنند.
تعطیلـی مـدارس ،دانشـگاهها و سـایر نهادهـا بـرای جلوگیری از
شـیوع ویـروس کرونا باعث شـده تا مردم اوقات زیـادی را در خانه
سـپری کننـد ،این تحـول میتوانـد مـردم را به کسـب مهارتها
و سـرگرمیهای همچـون مطالعه ،نقاشـی ،موسـیقی ،دوزندگی،
پخـت و پـز و غیره سـرگرم کنـد و در نتیجه ،اسـتعدادهای نهفته
بسیاری کشـف شود.
در همیـن راسـتا ،مانـدن در خانـه میتوانـد تغییـری در روش

زندگـی افـراد ایجـاد کند و مـردم بـرای مدتی از هیاهـوی زندگی
بیـرون از خانـه دور شـوند و بـه امـور دیگـری از جملـه مطالعـه،
سـرگرمیهای مفیـد و آموزنـده و حفـظ سلامتی بپردازنـد.
البتـه هنـگام مانـدن در خانـه ،مـردم میتواننـد بـا اسـتفاده از
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات ،افـزون بر قراری روابـط خانوادگی
و دوسـتی ،بـا مراکـز علمـی و فرهنگـی در ارتبـاط باشـند و بـه
کسـب دانـش و معرفـت بپردازنـد ،بدون ایـن که با خارج شـدن
از منـزل ،سلامتی خـود و دیگـران را بـه خطـر اندازنـد.
تردیـدی نیسـت کـه قرنطینـه و دوری از اجتمـاع ،میتوانـد
تأثیـرات منفـی زیـادی در پـی داشـته باشـد و عـدم حضـور در
مدرسـه بـرای مـدت طوالنـی ،قـدرت آمـوزش و یادگیـری دانش
آمـوزان را و سـطح علمـی مراکـز دانشـگاهی را کاهـش میدهد.
اعلام وضعیـت اضطـراری بـه دلیل شـیوع بیماری کرونـا ،اغلب
فعالیتهـای ورزشـی ،فرهنگـی ،برنامههـای سـینمایی و تئاتـر
را بـه تعویـق انداختـه اسـت .افـزون بـر آن ،نشـر شـمار زیـادی
از کتابهـا و برگـزاری برنامههـای علمـی و فرهنگـی ،بـه علـت
محدودیـت هـای عبور و مـرور و قرنطینگی به آینده موکول شـده
ا ست .
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دکتر مروئه وامقی ،عضو هیئت علمی دانشگاه علوم
بهزیستی و توانبخشی و متخصص در زمینه اعصاب و روان
است .او سالها در سازمان بهزیستی در حوزه مسائل
اجتماعی کودکان کار ،فعالیت داشته است .با او در مورد
بحران کرونا و تاثیری که بر زندگی و سالمتی کودکان کار دارد
و اقداماتی که انجمنهای حامی کودکان در این ایام انجام
میدهند گفتوگو کردیم.

در گفتوگو با دکتر وامقی ،بررسی شد؛
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نقش انجمنهای مردم نهاد در کاهش
آسیبهای ناشی از همهگیری
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خانم دکتر لطفا خودتان را معرفی کنید و از
فعالیتهایتان در حوزه کودکان به خصوص
در این ایام که شیوع بیماری کرونا جان
بسیاری از کودکان کار را تهدید میکند
بگویید:
مروئــه وامقــی ،روانپزشــک هســتم .مــن از
ســالها پیــش در حــوزه مســائل اجتماعــی
کــودکان فعالیــت داشــتم .هــم اکنــون،
مســئولیت مرکــز تحقیقــات مدیریــت رفــاه
اجتماعــی دانشــگاه علــوم بهزیســتی و
توانبخشــی را بــر عهــده دارم .حــدود پانــزده
ســال اســت کــه تمرکــزم بــر پژوهــش
در حــوزه کــودکان و بررســی مســائل
اجتماعــی آنــان اســت.
قبــل از ایــن کــه بــه عنــوان هیــات علمــی
در دانشــگاه علوم بهزیســتی مشــغول شــوم،
کارشــناس ســازمان بهزیســتی و بهطــور
خــاص کارشــناس طــرح کــودکان کار و
خیابــان بــودم .از آن زمــان بــا انجمنهــای
مــردم نهــادی کــه در ایــن حــوزه فعالیــت
داشــتند آشــنا شــدم و درشــکلگیری
شــبکه کــودکان کار و خیابــان بــا آنهــا
همــکاری نمــودم.

کرونا و فرصتها

بر کودکان از جمله کودکان کار بیشتر متمرکز
شده و حوزه مطالعاتم وسیعتر شد.
ارزش این خدمات در این بود که اوال
خانوادهها ،احساس بیکسی و رها
شدگی نکردند و دوم اینکه انجمنها،
نه تنها به جمعیت تحت پوشش
خود ،بلکه تا جایی که توانستند به
جمعیت بزرگتری درمنطقه و محله،
خدمات ارائه نمودند

تحقیقات و پژوهشهای شما در حوزه
کودکان ،بیشتر بر کودکان کار ،متمرکز
بودهاست؟
مطالعات من تا پنج سال قبل بر روی کودکان
کار و خیابان متمرکز بود ولی بعد ،حوزه مورد
مطالعه را وسیعتر کرده و بر بهزیستی این
کودکان تمرکز کردم .بعد ازهمهگیری کرونا
هم سعی کردم روی تاثیرات این همهگیری

نتیجه مطالعات شما در حوزه تاثیرهمهگیری
کرونا برکودکان کار چگونه بودهاست و چه
تغییری در رویکرد شما داشتهاست؟
از فروردین ماه ،بهطور مشخص بر روی
کودکان کار و پیامدهای این همهگیری بر آنها
متمرکز شدیم .مطالعاتی در مورد کودکان
خانوادههای ک م درآمد و تجربه خانواده
بهخصوص مادران ،در مواجهه با این بحران
انجام دادیم که گزارش آن منتشر شدهاست.
بررسی عملکرد انجمنهای فعال در حوزه
کودکان کار و این که در این شرایط چه
فعالیتهایی دارند و با چه چالشهایی روبهرو
هستند ،هم از دیگر دغدغههایمان بود .این کار
توسط موسسه نیکوکاری دکتر مجتبی معین
که خودم از اعضای موسس شورای علمی آن
هستم ،انجام شد .این دو مطالعه باعث شد
ببینیم این همهگیری چه تاثیر قابلتوجهی
روی بچهها  ،خانوادهها و سازمانهای
غیردولتی مرتبط با کودکان داشتهاست؟
انجمنهایی که بیشتر با آنها در ارتباط
بودیم ،عموما به ارائه خدمات توانمندسازی

در شرایطی که هیچ حمایتی از
برخی گروههای آسیبدیده
توسط سازمانهای رسمی و دولتی
دیده نمیشد ،تنها حامی اقشار
آسیبپذیر ،سازمانهای غیردولتی
بودند

مراجعه کرده و در زمان تحویل بستههای
بهداشتی ،آموزشهای الزم رادادند .بعضی
ی بزرگتر ،آموزش
از انجمنها برای گروهها 
آنالین گذاشت ه و وبینار برگزار کردند .این
اقدامات بهطور خاص در ارتباط با پیشگیری
از بیماری کرونا بود.
تعــدادی از انجمنهــا بــرای آمــوزش بــه
کودکانــی کــه زبالهگــردی میکننــد،
بــه پاتوقهــای زبالهگــردی رفتــ ه و در
همانجــا آمــوزشدادنــد .ایــن فعالیتها در
شــرایطی کــه بیمــاری هنــوز ناشــناخته
بــود و حضــور در گودهــای زبالهگــردی،
حتــی بــا پوشــش ماســک و دســتکش،
کاری بســیار پــر مخاطــر ه بــود ،صــورت
گرفــت .آنقــدر شــرایط بهداشــتی در ایــن
مناطــق بــد بــوده کــه مجبــور شــدهبودند
از ســادهترین و ابتداییتریــن آموزشهــا
مثــل؛ طریقــه شســتن دسـتها و چگونگی
اســتفاده از مــواد ضدعفونــی و شــوینده و
زدن ماســک شــروع کننــد .میخواهــم
بگویــم کــه اقدامــات ایــن مراکــز ،فقــط
در رابطــه بــا خانــواده نبــوده ،آنهــا بــا
کــودکان کار ،ارتبــاط مســتقیم داشــتند
و در ســر چهارراههــا بــه آنهــا ،آمــوزش
حضــوری میدادنــد.
این اقدامات به طور مستقیم به بحث مفابله
با عوارض ناشی از کرونا مربوط میشود .این
همهگیری ،چه مشکالت دیگری هم ایجاد
کرد؟
اقدامات سازمانهای غیردولتی فقط در
مورد بیماری کرونا نبود .این همهگیری،
عوارض دیگری را هم به دنبال داشت و
دارد .یکی از این عوارض ،درخانه ماندن
طوالنیمدت بزرگترها و بچهها با هم بود.
بهخصوص که معموال فضای خانهها بسیار
کوچک و تعداد افراد خانواده زیاد هستند

آالن که ماهها از شیوع این بیماری گذشته،
چه ارزیابی از نتایج اقداماتی که توسط
انجمنها انجام شدهاست ،دارید ؟
بــه نظــر مــن تعهــدی کــه ایــن ســازمانها
در رســیدگی بــه مشــکالت خیــل وســیعی
از خانوادههــای آســیبپذیر و کــودکان،
در ایــن ایــام از خــود نشــان دادنــد ،بســیار
ارزشــمند و موثــر بــود .ایــن نتایــج فقــط
از گزارشهــای انجمنهــا بــه دســت
نیامــد ،در گزارشهایــی کــه خــود
خانوادههــا دادنــد هــم دیــده میشــود.
البتــه بایــد گفــت کــه نیازهــای خانوادهها،
بهخصــوص نیازهــای معیشــتی آنهــا
بســیار بیشــتر از چیــزی بــوده کــه
انجمنهــای غیردولتــی بــه دســت
خانوادههــا رســاندهاند .ولــی ارزش ایــن
خدمــات در ایــن بــود کــه اوال خانوادههــا،
احســاس بیکســی و رهاشــدگی نکردنــد
و دوم اینکــه انجمنهــا خدمــات را ،نــه
تنهــا بــه جمعیــت تحــت پوشــش خــود،
بلکــه تــا جایــی کــه توانســتند بــه جمعیــت
بزرگتــری درمنطقــه و محلــه ،هــم ارائــه
کردنــد .یعنــی در شــرایطی کــه متاســفانه
هیــچ حمایتــی از بســیاری از گروههــای
آســیب-دیده توســط ســازمانهای رســمی
و دولتــی دیــده نمیشــد ،تنهــا حامــی
ایــن گروههــا ،ســازمانهای غیردولتــی
بودنــد .نقشــی کــه انجمنهــای غیردولتــی
در ایــن دوران بحرانــی ایفــا کردنــد ،همــه
جانبــه بــود .آنهــا هــم در حــوزه تامیــن
معیشــت و حــوزه ســامت تمرکــز کردنــد
و هــم در اســتمرار خدمــات قبلــی خــود
تــاش نمودنــد .مثــا آموزشــی کــه بــه
بچههــای کار ،چــه از طریــق موسســات
آموزشــی مثــل مــدارس و چــه آموزشــی که

کرونا و فرصتها
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به کودکان و خانوادهها ،بهخصوص مسائل
تحصیلی بچهها و اشتغالیابی و حرفهآموزی
مادران فعالیت میکردند وکمتر خدمات
مالی ارائه میدادند .اتفاقی که در جریان
همهگیری کرونا دراسفندماه و فروردین با
شروع ناگهانی همهگیری افتاد ،تعطیلی
تعداد زیادی از موسسات غیردولتی مثل،
انجمنهای مربوط به کودکان کار بود.
فعالیت این انجمنها ،به دلیل کمتر شدن
حضور مردم به دلیل ترس و نگرانی ،دچار
اختالل شد .از طرف دیگر ،خانوادههای
تحت پوشش این موسسات ،بهطور گسترده
بیکار شدند چون اکثر آنها روزمزد بوده و یا
در جاهایی کار میکردند که به دلیل کرونا
تعطیل شدهبود .مثال مادرانی که خدمه
مهدهای کودک بودند یا مشاغل داخل
خانه مثل؛ بستهبندی موادغذایی داشتند یا
پدرانی که پیک موتوری بودند ،بیکار شدند.
عالوه براین ،کودکان کار هم که به نوعی
کمک خرج و در بعضی موارد ،تنها نانآور
خانواده بودند ،بیکار شدند .تعطیل شدن
این مجاری درآمدزایی ،لطمه بزرگی به
معیشت خانوادهها و کودکان زد و آنها را
نسبت به ابتال به بیماری پیامدهای همه
گیری کورونا آسیبپذیرتر کرد .به همین
دلیل ،انجمنها به این نتیجه رسیدند که
عالوه بر خدماتی که قبال ارایه میدادند ،در
شرایط فعلی باید اقدامات خود را روی این
دو حوزه متمرکز کنند؛ حفظ بقای خانواده
و تامین معیشت آنها.
آنها ،برای جذب کمکهای مردمی ،فراخوان
دادند و توانستند کمکهای بسیاری جذب
کنند .بخش قابل توجهی از مواد غذایی و
بستههای معیشتی به انجمنها رسید ،و آنها
با همه مشکالتی که به خاطر قرنطینه وجود
داشت ،این بستهها را به دست جمعیت
هدف رساندند .به خانوادههای نیازمندی
که مطمئن بودند ،پول را خرج مواد مخدر
نمیکنند هم پرداخت مالی کردند .در کنار
کمک به معیشت خانوادهها ،اقدامات جدی
و مهمی هم برای حفاظت از کودکان و
خانوادهها از بیماری کرونا انجام دادند .یکی
از این اقدامات ،آموزش در جهت پیشگیری
از ابتال به بیماری بود .این آموزشها و
اطالعات ،برای گروههایی که به صفحات
مجازی و اینترنت دسترسی داشتند،
فرستاده شد .برای بقیه هم ،آموزشها را
تلفنی و حتی حضوری در محل موسسه
در تعداد محدود انجام دادند .انجمنها
برای تهیه وسایل ضدعفونی و شوینده
و ماسک و دستکش هم فراخوان دادند
و پس از جمعآوری این مواد ،به خانهها

و سرپرستان گاهی مسائلی خاصی مثل،
اعتیاد و آسیبهای دیگری هم دارند .چنین
موقعیتی ،فضا را برای تنشها و اختالفات
داخل خانواده مستعد میکند .رسیدگی به
این موارد برای کاهش آسیب به کودکان،
چیزی است که عالوه برموسسات مرتبط با
کودکان کار ،در همه سازمانهای غیردولتی
مورد توجه قرار گرفت .در مورد کودکان کار،
این اقدامات شامل؛ تماس تلفنی با تک تک
خانوادهها و مشاوره با آنها بود .بعضی از
خانوادهها که از قبل با انجمنها در ارتباط
بودند ،خودشان با واحدهای مشاوره تماس
گرفته و چارهجویی میکردند .این اقدامات،
خصوصا در یکی دو ماه اول و در تعطیالت
فروردین که همه جا تعطیل و همه در خانهها
ماندهبودند ،شدت بیشتری داشت.
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توســط موسســات غیردولتــی بــه بچههــا
داده میشــد ،تــا بــه امــروز ،قطــع نشــد.
در این ایام برای آموزش تحصیلی بچههای
کار ،چه اقداماتی صورت گرفت؟
میدانیـد کـه بخشـی از بچههـای کار ،هـم
کار میکننـد و هـم تحصیـل .بچههـای
کار ،چـه مهاجـران افغـان و چـه ایرانـی،
در مـدارس دولتـی درس میخواندنـد.
مخصوصـا کـه امـکان ثبتنـام مهاجـران
در مـدارس از چنـد سـال پیـش ایجـاد
شـد .ولـی بـا تعطیـل شـدن مـدارس ،این
بچههـا ،نیـاز بـه آمـوزش مجازی داشـتند.
بدیهـی اسـت کـه خانـواد ه ایـن کـودکان،
بـه سـختی امـکان تهیـه تجهیزاتـی مثل؛
موبایـل ،تبلـت ،کامپیوتـر ،اینترنـت و نیز،
سـواد و دانش اسـتفاده از گوشـی هوشمند
و لپتـاپ و غیـره را نداشـتند .کار تهیـه
تجهیـزات بـرای بچههـا را هـم انجمنهـا
برعهـده گرفتنـد .خوشـبختانه کمکهـای
مردمـی خوبـی هم بـرای تامین این وسـایل
انجـام گرفـت .در مجمـوع بایـد بگویـم که
سـازمانهای غیردولتـی در مدیریـت بحران
کرونـا ،نمـره بسـیار قابـل قبولـی گرفتند.
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به نظر شما بحران کرونا به جز مشکالتی که
در سطح وسیع ایجاد کرد ،فرصتهایی را
هم پدید آورد؟
بلـه .ایـن بحـران ،فرصتهای خوبـی را هم
فراهم کـرد .مثلا ارائه خدمات توانبخشـی
بـرای کـودکان دارای معلولیـت ،از راه
دور .موسسـاتی کـه بـه ایـن گـروه خدمات
میدهنـد ،خدمـات توانبخشـی از راه دور
را بـرای خانوادههـا و کـودکان را راهانـدازی
کـرده و تـا حـدودی توانسـتند ،بـا توجـه
بـه مشـکالتی کـه بهخصـوص خانوادههـای
کمدرآمـد در تهیـه ابـزار داشـتند ،بـه آنهـا
آمـوزش دهنـد .میدانیـد کـه وقتـی بحث
توانبخشـی از راه دور مطـرح باشـد ،هـم
خانـواده و هـم بچههـا و خصوصا مـادران،
بهشـدت درگیـر میشـوند .اسـتفاده از
فضـای مجازی برای هر آمـوزش یا خدماتی،
یـک فرصت منحصـر به فـرد و نقطه عطفی
بـود کـه در دوران همهگیـری کرونـا بـا آن
مواجـه شـدیم .در مـواردی هیـچکاری
بهجـز آموزش مجـازی نمیتوانسـتیم انجام
دهیـم و اگـر این امکان وجود نداشـت ،هر
نـوع خدماتدهـی قطـع میشـد.
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آیا خدماتی که توسط موسسات غیردولتی
انجام میدهند ،در قالب شبکه است؟
مــن در تهــران بــا دوازده ،ســیزده موسســه

کرونا و فرصتها

نقشی که انجمنهای غیردولتی در
این دوران بحرانی ایفا کردند ،همه
جانبه بود .آنها هم در حوزه تامین
معیشت و سالمت افراد تمرکز کردند
و هم در استمرار خدمات قبلی خود
تالش نمودند

فعــال در حــوزه کــودکان کار ارتبــاط دارم
کــه هــر کــدام جمعیتــی را تحــت پوشــش
دارنــد و کمکرســانی میکننــد .بــه
دنبــال همهگیــری کرونــا از همــان اوایــل
اســفند ،عــاوه بــر فعالیــت هایــی کــه
تعــدادی از موسســات بــه شــکل منفــرد
بــرای جمعیــت هــدف خــود داشــته انــد،
یــک تشــکل بیــن شــبکهای هــم راه
انــدازی شــد افتــاد بــه نــام شــبکه "کمــک"
کــه ترکیبــی از شــبکههای مختلــف
ســازمانهای مــردم نهــاد بــود .آنهــا در
هماهنگــی بــا هــم اقداماتــی انجــام دادنــد
و هدفشــان هــم ایــن بــود کــه جلــوی
مــوازی کاری گرفتــه شــده و همافزایــی
ت از جمعیــت
کننــد .در حــوزه حمایــ 
هــدف و پیگیــری مطالبــات آنهــا ،با ســتاد
کرونــا تهــران نشســتهایی داشــتند و
حتــی بــا خــود رئیــس جمهــور و مســئول
ســتاد کورونــای تهــران ،دکترزالــی،
نشســت داشــته و مکاتباتــی کردنــد .یــک
ســری اقدامــات کمکرســانی امــدادی و
فعالیتهــای آموزشــی را هــم بــه خانوارهــا
در شهرســتانها انجــام دادنــد .تعــداد
زیــادی کلیــپ و ویدیــو تهیــه و ارائــه
کردنــد .حتــی در همــان ماههــای اســفند
و فروردیــن کــه اوج اولیــه بیمــاری بــود،
توانســتند تــا حــد زیــادی بــه تامیــن نیازها
و تجهیــزات بیمارســتانها کمــک کننــد.
ایــن فعالیتهــا درقالــب شــبکه "کمــک"
بــود.
ارزیابـی شـما از فعالیتهـای موسسـات
غیردولتـی در حـال حاضـر نسـبت به ده
مـاه پیش چطـور اسـت؟ این موسسـات
چـه چشـماندازی بـرای آینـده دارند؟
بــه نظــرم خدمــات ایــن موسســات از آنجا
کــه نمیتــوان پیشبینــی کــرد کــه ایــن

بیمــاری تــا چــه زمانــی ماندنــی اســت،
بــا بــاال و پایینهایــی ادامــه خواهــد
داشــت .وقتــی شــدت مــرگ و میــر
بیمــاری در کشــور زیــاد میشــود ،یــک
ســری از مشــاغل تعطیــل شــده ،خدمــات
حضــوری کــم میشــود و خدمــات آنالیــن
بیشــتر میشــود .وقتــی مــرگ و میــر کــم
میشــود ،دوبــاره ایــن موسســات شــروع
بــه دادن خدمــات حضــوری میکننــد.
ارائــه بســتههای معیشــتی هــم تــا حــدی
کــه در تــوان انجمنهــا باشــد ،ادامــه
خواهــد داشــت .بنــا بــه گفتــه خــود آنها از
ابتــدای همهگیــری ،کمکهــای مســتقیم
بــه ایــن موسســات بهتــر شــده بــود ،ولــی
کمکهایــی کــه بــه خــود انجمنهــا بــرای
گــردش کارشــان میشــد ،بــه شــدت کــم
شــد .چــون مــردم ترجیــح میدادنــد
بــه جــای پــول ،موادغذایــی و بهداشــتی
را بهطــور مســتقیم در اختیــار موسســات
قــرار دهنــد .بــه هرحــال تــا جایــی کــه
مــن اطــاع دارم موسســات خدمــات خــود
را قطــع نکردهانــد و بــا افــت و خیزهایــی
کارشــان را چــه حضــوری و چــه مجــازی،
انجــام میدهنــد.
و سخن آخر شما؟
خیلــی دوســت دارم بتوانیــم گــزارش
کاملــی از فعالیتهــای موثــر انجمنهــا
در ایــن ایــام دشــوار تهیــه کــرده و در
اختیــار همــه قــرار دهیــم .از ایــن بابــت
کــه ایــن تجربــه وســیع و طوالنــی،
تجربــه بســیار ســنگینی بــود .گرچــه
موسســات غیردولتــی در شــرایط دشــوار
همیشــه حاضــر بودهانــد ،ولــی درســی
کــه آموختیــم ایــن بــود کــه هیچکــدام
از انجمنهــا ،بــرای رویارویــی بــا چنیــن
بحرانــی ،آمادگــی نداشــتند .بایــد بیشــتر
خودمــان را مجهــز کــرده و یــک ســاختار
مداخلــه در بحــران را پیشبینــی نماییــم.
بــا توجــه بــه اینکــه کشــور پربحرانــی،
نــه تنهــا از نظــر بحرانهــای زیســت
محیطــی ،بلکــه از نظــر بحرانهــای
اقتصــادی ،بهداشــتی و غیــره داریــم،
بایــد بــرای جمعیتهایــی کــه کســی را جــز
ســازمانهای غیردولتــی ندارنــد ،آمادهتــر
باشــیم .البتــه دادن خدمــات و حمایــت
از گروههــای آســیبپذیرجامعه در شــرایط
بحرانــی ،وظیفــه دولــت اســت .امیــدوارم
در مدیریــت ایــن بحــران کــه معلوم نیســت
تــا چــه زمانــی ادامــه داشــته باشــد،
نهادهــای دولتــی پــر رنگتــر ایفــای نقــش
کننــد.

زمـزمــه

باور نکن...
م زیباست
زندگی یک رس 
گر نقش تو نا زیباست
تصویر را باور نکن
تو به بوم زندگی هر نقش می خواهی
بکش
م زندگی هر قدر می خواهی بچش
تو ز جا 
تقدیر را باور نکن
تو نغمه شادی بخوان
تو شاد و آزادی بدان
زنجیر را باور نکن
نازنین رحیمزاده
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خاطرات کرونایی
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سالم
من سپیدهام.
امروز  ۳٠آبان  ۱۳۹۹است.
االن که دارم این یادداشت را مینویسم در روزهایی اسیریم
که اسمش را گذاشتهاند روزهای کرونایی.
میخواهم از خاطرات همین روزهای کرونایی برای شما
بنویسم .روزهایی که با تمام بدیهایش خوبیهایی هم
داشته یا بهتر است بگویم ،دارد.
در همان ماههای اول کرونا و قرنطینه ،که ترس و تنهایی و
افسردگی مهمان ما و خانهیمان شده بود ،نامهای بهدستم رسید
که نوشته بود :لطف ًا مرا بردار ،ورق بزن ،بخوان.
یاد کتابی افتادم که مدتها پیش خریده بودم و حاال نمیدانستم
در کدام گوشه خانه افتاده و دارد خاک میخورد .در جستوجوی
کتاب ،شروع کردم به گشتن خانه.
قفسه کتابهایم را گشتم .کمد لباسهایم را گشتم .کتابخانه پدر
را گشتم .آشپزخانه را گشتم .پذیرایی را گشتم .ولی در هیچکدام
از آنجاها نبود.
آلبوم شجریان آنجا بود که پدر مدتها پیش خریده بود تا بشنود اما
فرصت نکرده بود .پودر کیک پرتقالی آنجا بود که مادر خریده بود تا
بپزد اما فرصت نکرده بود .رنگروغنهایی آنجا بود که خریده بودم
تا نقاشی بکشم اما فرصت نکرده بودم .بذر گلهایی آنجا بود که
خریده بودم تا توی گلدان بکارم اما فرصت نکرده بودم.
حاال تمام چیزهایی که خریده بودیم و کارهایی که میخواستیم
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من ،این دستها ،عزیزانم ،کرونا
خیلی بچه بودم که پاهام من رو تنها گذاشتند و باهام قهر کردند.
همیشه فکر میکردم بدون پا دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم،
هیچ کار
فکر میکردم بدون پا هیچکی روم حساب باز نمی کنه! فکر
میکردم بدون پا دیگه هیچوقت نمیتونم گره از زندگی کسی
دیگه باز کنم!..
اما..
یواش یواش چشم و گوش و دستهام دلشون به حالم سوخت.
چشم و گوش و دستهام با دلم آشتی کردند.
کم کم یاد گرفتم توی کالس درس زندگانی پدر و مادرم و
دوستانم و با نگاه مهربان خدایم ،از دستهام بال بسازم
که بپرم تا قلهی کوه ،تا آسمون همت تا بلندای تصمیم..
اون روزی که فراخوان دعوت به همکاری نیروهای جهادی و
داوطلب (بیبها و بیبهانه) برای بستهبندی مواد ضدعفونی

خاطرات

انجام بدهیم و فرصت نکرده بودیم برابر چشمانمان بود و داشتند
خودشان را به من نشان میدادند.
گریهام گرفت ،برای بذرهای که هرگز جوانه نزده بودند ،برای پودر
کیک پرتقالی که هرگز پخته نشده بود ،برای رنگروغنها ،برای
آلبوم شجریان.
گریـه کـردم ،بـرای تمـام چیزهـای کوچـک و سـادهای کـه در
شـلوغی زندگـی
گوشهگوشـه خانـه منتظـر مـا بودنـد و مـا در
ِ
ماشـینیمان فراموششـان کـرده بودیـم.
آن روز پدر شجریان تزریق کرد توی رگهای خانه ،مادر بوی کیک
پرتقالی ،من هم نشستم نقاشی کشیدم .نمیدانم تعبیر شما از
یک روز خوب چیست ،برای من آن روز یک روز خوب بود.
تا یادم نرفته این را هم بنویسم که دیروز دوست کاغذیام را
پشت میز تحریرم پیدا کردم .و حاال دارم به این فکر میکنم که
کرونا باید سبک زندگی میشد نه یک نوع بیماری.

کننده در جهت مبارزه با کرونا رو دیدم و خوندم که هر چه زودتر
مواد ضد عفونی کننده بایستی وارد بازار بشه ،اول از همه یه
نگاه به دستهام کردم و با خودم گفتم؛ این دستها پر از حس
زندگانی هستند و بعد یه نگاه به اطرافم انداختم و با خودم گفتم
حیفه که با این همه توان که دارم ،از آن برای خدمت به عزیزانم
استفاده نکنم .بنابراین آستینهام رو زدم باال و چرخهای ویلچرو
گردوندم و رفتم کارخونهی بستهبندی مواد ضدعفونی و از صبح
تا شب ...کار کار کار
نمی دونم شاید اگر پا داشتم با پا تو مسیر می موندم ولی حاال
همه ی کسانی که پا دارند چشمشون به رقص آسمانی پرواز
منه..
مونا عبدالحسین مزرعی
ضایعه نخاعی تی 6
عضو گروه جهادی "راه خدا" دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
اهواز

قدر داشتههایمان ا بدانیم
خیلی دوستت دارم خدا ،برای اینکه هروقت درخواستی ازت
داشتم کمکم کردی و تا االن تو هر مرحله از زندگی تنهام
نذاشتی.
امان از تجربه قرنطینه .چند وقتی بود که دلم برای ورزش بوچیا
خیلی تنگ شده بود ،چرا که از زمان شیوع ویروس کرونا بهخاطر
سالمتی خودم و اطرافیان تو خونه موندم و تمام فعالیتهای
حضوری مثل؛ باشگاه رفتن و کالس و  ...را متوقف کردم.
البته اوایل برام سخت بود چون من از هفت روز هفته ،هشت
روز بیرون بودم ولی همه این سختیها باعث نشد که من از
علمآموزی و پیشرفت باز بمونم ،چون من با این موقعیت کنار
اومدم و دنیای مجازی هم به کمکم اومد.
یک روز در سایت فدراسیون جانبازان و معلولین یه چیزی به
چشمم خورد که اصال باورم نمیشد ،فراخوان ثبت نام مسابقات
قهرمان کشوری بوچیا به صورت مجازی! مگه میشه ؟؟!
چهجوری آخه ؟؟؟!!!
از خوشحالی بال درآوردم و سریع فایل پی دی اف راهنمای
مسابقه رو دانلود کردم و خوندم .نوشته بود در منزل خود
یا پارکینگ از چند موقعیت ( با شرایط ذکر شده مثل  :زمان
مشخص و ابعاد فضای زمین مسابقه و شرح آیتم ها و ) ...
فیلمبرداری کنید و تا زمان قید شده برای مسئول مربوطه ارسال
کنید.
در عین خوشحالی پیش خودم کلی فکر کردم و از مادر و پدرم یار
و یاور همیشگیم مشورت گرفتم و آن ها در این موفقیت دلچسب
هم همراهیم کردن .انشااهلل خدا همه پدر و مادر هارو حفظ کنه

که اینقدر ماهن.
ثبت نام کردم و اسمم رو دادم ،مسلم ًا برای اینکه نتیجه خوبی
بگیری و موفق بشی باید تالش و تمرین کنی .مادرم زحمت
کشیدن فضای خونه رو برای تمرین و اجرای آیتمها آماده کردن،
رمپ و توپ و وسایل ورزشی را اول ضد عفونی کردیم ،بعدش
با همراهی مادرم شروع کردم به تمرین کردن .یک هفته ،دونه
دونه آیتمها رو اجرا کردم تا کام ً
ال تسلط پیدا کنم .یک روز هم
اختصاص دادیم برای ضبط آیتمها .پدر مهربانم هم لطف کردند
و صبورانه و به صورت حرفهای فیلمبرداری کردن.
خب وقتی پدر و مادر مثل کوه پشتت باشن و همه جوره هم
همراهی کنن و خودتم هم تالش کنی ،صد در صد نتیجه عالی
میشه.
فیلم رو با کلی امید برای داوران مسابقه فرستادم و چند روز
انتظار کشیدم تا برنده مسابقه اعالم بشه .تقریب ًا هفت هشت روز
بعد نتایج مسابقات اومد .به یاری خداوند و پدر و مادر عزیزم مقام
اول را کسب کردم.
موفقیت من باعث خوشحالی خودم ،پدر و مادرم وکل خانواده
شد.
این هم خاطره خوب کرونایی.
زندگی ،طلوع آفتاب ،عشق و محبت ،مهربانی ،تالش،
همصحبتی ،مطالعه ،احساس ،عبادت ،امید ،قرنطینه نشده
است!
قدر داشتههایمان را بدانیم .قرنطینه فرصت مناسبی برای انجام
کارهایی است که همیشه قصد انجام آنها را داشتهایم.
فاطمه بهمنی

چطور هنر جدیدی را یاد گرفتم
وقتی که در تهران وضعیت قرمز اعالم شد و شهر قرنطینه شد،
دانشگاه و رعد تعطیل شدند و من درخانه زندانی شدم ،شروع
به خواندن کتابهایی که خیلی وقت پیش خریده بودم کردم.
فیلمها وسریالهایی که ذخیره کرده بودم رو دیدم .حوصلهام سر
رفت .چقدر کتاب و فیلم! گلدوزی را بلد بودم ولی مواد اولیه
نداشتم .برای خرید هم که تا حد امکان نباید بیرون میرفتم.
از طرفی سایت معتبر اینترنتی هم برای خرید وسایل مورد نظر
سراغ نداشتم ،از بیحوصلگی گریهام گرفت .مادرم که اوضاع و
احوالم را دید ،به من گفت ،نخ قالیبافی دارد و میتواند قالیبافی
یادم دهد .دو سال پیش میخواستم قالیبافی یاد بگیرم ولی
دستم به شدت میلرزید و نخ روی دستم ثابت و بیحرکت قرار
نمیگرفت .خسته میشدم و وسایل را کنار میگذاشتم ،ولی با

خود میگفتم حتما بعدا میتوانم این کار را انجام دهم .در دو
سال گذشته لرزش دستهام کم شده بود ،به طوری که خودم
تو خونه جزوههای دانشگاهم رو مینوشتم ،پس به خودم گفتم،
شاید این دفعه بتونم .پس به فکر یادگرفتن هنر جدید افتاد.
اول یک زیر قابلمه برای خودمان و بعد برای مادربزرگم بافتم که
بسیار قشنگ شد.
همیشه به یاد خواهم داشت که در روزهای قرنطینه چطور هنر
جدیدی را یاد گرفتم.
مرجان میرحسینیان
شماره  ،78زمستان 1399

خاطرات
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حسین خرسند امیری ،متولد سال  65در شهر اصفهان
است .او از نوجوانی با ورزش کاراته وارد دنیای ورزش شد و تا
مسابقات استانی پیش رفت .در سال  83براثر تصادف ،دچار
ضایعه نخاعی گردنی و ویلچرنشین شد .حسین بعد از گذشت
پنج سال فاصله ،مجددا به ورزش روی آورد و موفق به کسب
مقامهای کشوری در ورزشهای دومیدانی شد .این قهرمان
ورزشی ،در رشته روانشناسی ورزش در مقطع کارشناسی ارشد
تحصیل کرده و عضو تیم ملی پارادومیدانی کشور میباشد.

حسین خرسند امیری؛

ورزش کمکم کرد تا هدفمند زندگی کنم

شماره  ،78زمستان 1399

خودتان را معرفی کنید؟
حسین خرسند امیری ،متولد سال  65در
شهر اصفهان و ساکن شهرری هستم .در رشته
روانشناسی ورزش در مقطع کارشناس ارشد
تحصیل کرده و عضو تیم ملی پارادومیدانی
کشور میباشم .در سال  83براثر تصادف
دچار ضایعه نخاعی گردنی و معلولیت جسمی
حرکتی شدم.
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چگونه با مشکل جسمی خود کنار آمدید؟
به دلیل عدم آگاهی در مورد معلولیت و آشنا
نبودن با عارضه ضایعه نخاعی ،کنار آمدن
با این موضوع در ابتدا برایم بسیار دشوار
بود .تقریبا پنج سال طول کشید تا با شرایط
جدیدم کنار بیایم .تا مدتها تصور میکردم
که مشکل جسمیام به تدریج بهبود یافته
و دوباره به شرایط قبل خود برمیگردم .با
حمایت خانواده بود که توانستم برافسردگی
و نا امیدی غلبه کرده و به زندگی برگردم.
با شروع فعالیتهای ورزشی ،توانستم به
خودباوری الزم برای ادامه زندگی حرفهای
خود برسم .ورزش در بازگشت روحیه و نشاط
در زندگی من بسیار تاثیرگذار بوده و به من
کمک کرده تا هدفمند زندگی کنم .بیشتر

یک چهره

ورزش در بازگشت روحیه و نشاط به
زندگی بسیار تاثیرگذار بود و به من
کمک کرد تا هدفمند زندگی کنم

داده و هر
اوقات خود را به ورزش اختصاص 
زمان که به خاطر عدم موفقیت و مواجهه با
موانع موجود ،خسته و نا امید میشوم ،بعد
از یک هدفگذاری مجدد ،محکمتر از قبل
ورزش میکنمتا حالم خوب شود.
از چه زمانی به ورزش عالقمند شدید؟
دوازده سـالگی ورزش را شروع کردم و

من از
از همـان زمـان ،ورزش جزئـی از برنامههای
روزمـره زندگیـم بود .با کاراته شـروع کردم و

تا مسـابقات اسـتانی پیش رفتـم .بعد جذب
رشـته بدنسـازی شـدم و در ایـن زمینـه هم
بـه پیشـرفتهای قابلتوجهـی رسـیدم .تـا
زمـان تصـادف در همین رشـته فعـال بودم.
از سـال  88با رشـتههای ورزشـی معلولین
آشـنا شـدم و از سـال  90بطور جدی رشـته
دومیدانـی را دنبال کردم و از سـال  93بطور
حرفـهای در این رشـته به فعالیـت پرداختم.
درهمـان سـال هـم اولیـن مقـام کشـوری
خـود را بهدسـت آوردم کـه انگیـزهای بـرای
رسـیدن بـه موفقیتهـای باالتـر و تلاش
بیشـتر شد.
در چه مسابقات ملی و بینالمللی شرکت
داشته و به چه مقامهایی دست یافتید؟
در خردادماه سال  93اولین مدال خود را
در رشته پرتاب وزنه در مسابقات بینالمللی
تهران کسب کردم .در سال  2016در
مسابقات جایزه بزرگ امارات ،در ماده پرتاب
نیزه به مقام اول و مدال طال دست یافتم.
در سال  2018در مسابقات پاراآسیایی جاکارتا
اندونزی ،عالوه بر کسب مدال طال ،رکورد
آسیا را 2متر و 17سانت ارتقا دادم.

افتخار بیافرینم.
در مورد چگونکی آشنایی خود با مجموعه
رعد بگویید؟
قبل از تصادف ،در رشته کامپیوتر دیپلم
گرفته بودم و به ادامه تحصیل عالقه داشتم.
پس از تصادف چند بار کنکور دادم و قبول
شدم ،ولی به علت عدم مناسبسازی محیط
دانشگاهها از تحصیل بازماندم .تا اینکه از
طریق یکی از دوستانم با دانشگاه علمی
کاربردی رعد آشنا شدم که کامال برای حضور
افراد دارای معلولیت مناسبسازی شده بود.
پس از ثبت نام دراین دانشگاه و با توجه به
عالقهام به حوزه ورزش ،از سال  92در رشته
کاردانی مربیگری ورزش معلوالن ،شروع به
تحصیل کردم و دوره کارشناسی را در رشته
مدیریت ورزشی در همان دانشگاه گذراندم.
کارشناسی ارشدم را نیز در رشته روانشناسی
ورزش در دانشگاه یادگار امام ادامه دادم .در
طول تحصیل در دانشگاه ،با مرکزآموزشی
نیکوکاری رعد آشنا شدم و دوستان خوبی
را در روابط عمومی رعد پیدا کردم .به دنبال
این آشنایی در فروردین سال  95در نشستی
که با مدیرعامل وقت مجموعه و سایر
مسئوالن داشتیم ،تصمیم بر تشکیل انجمن
ورزشی کارآموزان رعد را گرفتیم.
آیا انجمن ورزشی کارآموزان رعد تشکیل
شدهاست؟
در اولین جلسهای که در این خصوص برگزار
شد حضور داشتم ،در آن جلسه تصمیم بر
آن شد برای پیشبرد اهداف ورزشی مجموعه
جلسات دیگری برگزار شود تا تصمیمات
بیشتری برای این مهم اتخاذ گردد .از من
برای حضور در جلسات بعدی دعوت نشد
و اطالعی از ادامه روند جلسات و تشکیل
کارگروه ورزشی مجموعه که میتوانست
متشکل از افراد معلول موفق باشد ،ندارم.

یا مکانهایی که بتوان با رعایت پروتکل
های بهداشتی به تمرین پرداخت را بوجود
بیاورم .در حال حاضر با مربی خود به صورت
خصوصی مشغول تمرین و رسیدن به آمادگی
برای مسابقات اسفند ماه هستم.
در مورد این مسابقات بیشتر توضیح دهید؟
مسابقات المپیک و پاراالمپیک هر چهار
سال یکبار برگزار میشود .این مسابقات
قرار بود در سال  2020در ژاپن برگزار شود
که به خاطر همهگیری کووید 19یکسال به
تاخیر افتاد و قرار شد در شهریور سال 1400
برگزار شود .لیست نهایی ورزشکاران اعزامی
به پاراالمپیک سال  2021یا همان  ،1400تا
اردیبهشت ماه سال آینده مشخص میشود.
از آنجا که فدراسیون پزشکی ورزشی به
خاطر کرونا اجازه برگزاری مسابقات قهرمانی
کشور را به انجمن دو و میدانی نداد و از
طرفی باید از ورزشکاران تیم ملی برای ثبت
رکورد و انتخاب شدن رکورد گرفته میشد،
انجمن دو ومیدانی تصمیم گرفت در اواسط
اسفند ماه از ورزشکارانی که شرایط حضور در
مسابقات پاراالمپیک را دارند ،دعوت کند تا
رکوردهای خود را ثبت کرده تا تیم ملی برای
انتخاب نهایی تصمیمگیری کند .البته این
مسابقات در تقویم ورزشی فدراسیون ثبت
نشده ،ولی از حساسیت باالیی برخوردار
است و تمام قوانین و مقررات مسابقات
جهانی در آن لحاظ میشود و حکم مسابقات
انتخابی تیم ملی برای حضور در پاراالمپیک
را دارد.
چه چشماندازی برای آینده خود دارید؟
برنامه من تمرین و آمادگی هرچه بیشتر
برای رسیدن به شرایط مطلوب برای
مسابقات انتخابی اسفند ماه و دریافت حکم
انتخابی تیم ملی دو ومیدانی برای اعزام به
پاراالمپیک توکیو است .امیدوارم بتوانم در
پاراالمپیک سال  2021با کسب مقام قهرمانی
در رشته دو ومیدانی ،برای کشورم و مردم و
خصوصا جامعه ورزشکاران دارای معلولیت،

بـه عنـوان یک فـرد موفـق که بـا وجود
مشـکالت جسـمی ،در حـوزه ورزش
بـه موفقیـت چشـمگیری دسـت پیـدا
کردهایـد ،چه توصیهای به سـایر دوسـتان
دارای معلولیـت داریـد؟ آیـا میشـود از
شـرایط تهدیـد و سـخت کرونایـی بـرای
خـود یـک فرصـت جدیـد سـاخت؟
از نظر شـخصیتی بین افـراد دارای معلولیت
و افـراد سـالم تفاوتـی وجـود نـدارد ،ایـن
تفـاوت تنهـا در ظاهر و در دسترسـی آنها به
اسـتفاده از اماکن و امکانات عمومی اسـت.
افـراد با هـر ویژگی جسـمی ،از مغز و قدرت
تفکـر برخوردارنـد و میتواننـد بـا اسـتفاده
از قـدرت تفکـر ،راه را بـرای پیشـرفت خـود
در هـر زمینـهای کـه عالقـهدارنـد ،همـوار
کننـد .فقـط کافـی اسـت بـه خودبـاوری و
اعتمـاد بهنفـس الزم بـرای رسـیدن بـه
خواستههایشـان برسـند تـا بتواننـد در راه
هدفشـان بـه مـدارج عالـی دسـت یابنـد.
توصیـه مـن بـه عزیـزان دارای معلولیـت
ایـن اسـت که خـود را ببیننـد و بـه توانایی
خـود اعتقاد داشـتهباشـند تا بواسـطه این
دیـدگاه ،دیگـر افـراد جامعـه هـم آنهـا و
تواناییهایشـان را بـاور کننـد.
کرونا باعث شد که فاصله فیزیکی بین
آدمها زیاد شود و این فرصت خوبی است که
انسانها به درون خود نزدیکتر شده و با خود
و خواستههایشان ارتباط صمیمیتری برقرار
کنند و تواناییهای خود را بهتر بشناسند.
کرونا محدودیتهای زیادی ایجاد کرد ،ولی
فرصتی هم ایجاد کرده تا بیشتر برای خود
وقت بگذاریم و به کارهایی بپردازیم که شاید
قبال وقتی برای انجامش نداشتیم.
امیدوارم همگی بتوانیم از این فرصت به نحو
احسن استفاده کنیم.

یک چهره
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شیوع همهگیری کرونا چه تاثیری بر ورزش
حرفهای شما گذاشت و چگونه در این
وضعیت ،توان بدنی خود را حفظ و ارتقا
میدهید؟
متاسفانه با همهگیر شدن کرونا ،با تعطیلی
ورزشگاهها مواجه شدیم .این اتفاق باعث شد
از شرایط طبیعی تمرین دور شده و روابط
و همکاری با مربیان و سایر ورزشکاران به
حداقل برسد .این موضوع عالوه بر دورماندن
از تمرینهای ورزشی ،باعث تضعیف روحیه
ورزشکاران هم شدهاست .در این شرایط و
با ادامه یافتن این وضعیت ،چارهای نداشتم
جز این که به نحوی شرایط تمرین را در خانه

در سال  2018در مسابقات پاراآسیایی
جاکارتا اندونزی ،عالوه بر کسب
مدال طال ،رکورد آسیا را 2متر و17
سانتیمتر ارتقا دادم

به نظر شما ورزش افراد دارای معلولیت در
شرایط کنونی با چه چالشهایی روبهروست
و چه کاری الزم است از طرف مسئوالن
فدراسیون جانبازان و معلولین انجام شود؟
به نظرم عمده مشکل ورزش افراد دارای
معلولیت ،کمبود فضا و امکانات ورزشی
برای این قشر از جامعه هست .باشگاهها
و اماکن ورزشی مخصوص این افراد بسیار
کم هستند .به غیر از ساخت و تجهیز
اماکن ورزشی مختص این افراد ،کمترین
کاری که مسئوالن میتوانند انجام دهند،
مناسبسازی ورزشگاههای موجود ،فضاهای
شهری ،پارکها ،سراهای محله و در اختیار
قرار دادن این اماکن در ساعات مناسب به
افراد دارای معلولیت است.
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یک فرزند!.....؟

دلنوشتهای از
علیرضا قلیخانی

گــذری بــه جمالتــی کــه اغلــب خانوادههــا بــه فرزنــد دارای
معلولیــت خــود میگوینــد ،نشــان میدهــد کــه بــر زبــان آوردن
ایــن جمــات چقــدر باعــث آزار ایــن بچههــا میشــود .جمــات،
تاثیــر بســزای در زندگــی هــر فــرد دارد .ولــی در زندگــی یــک
شــخص معلــول قطعــا تاثیــر آن بیشــتر اســت .رایــج تریــن جمــات
آزار دهنــده ،عبارتنــد از اینهاســت:
ســنت ،ســه برابــر شــده ولــی قــد بچــه نمیفهمــی .هنــوز
رفتارهــای بچهگانــه داری و بــزرگ نمیشــی .تــوی هــر کاری ،بایــد
حتمــا یکــی دنبالــت باشــه و کارهــات رو انجــام بــده؟ خــودت چــرا
انجــام نمــیدی؟ واقعــا کــی میخــوای بــزرگ بشــی؟ میدونــی
چنــد ســالته؟ تــو دیگــه بچــه نیســتی و بایــد خــودت کارهــات رو
انجــام بــدی .تــو دیگــه بایــد بــه فکــر ازدواج باشــی ،ولــی هنــوز
مــث بچههــا میمونــی!
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افــراد دارای معلولیــت ،ایــن جمــات را طــی عمــر خــود بارهــا از
خانــواده و دوســتان خــود شــنیده و بارهــا مــورد ســرزنش قــرار
گرفتهانــد .بــه راســتی فــرد دارای معلولیتــی کــه حــاال دیگــر
بــزرگ شــده و ســنش زیــاد شــده ،چــرا نمیتوانــد از پــس کارهــای
خــود بــه تنهایــی برآیــد؟ چــون از کودکــی همیشــه مــورد حمایــت
واقــع شــده و اعضــای خانــواده از روی لطــف و یــا بیصبــری،
اجــازه ندادنــد کــه او یــاد بگیــرد ،کارهــای شــخصیاش را خــودش
انجــام دهــد .حــال ،او بزرگتــر شــده و انجــام دادن کارهایــی را
یــاد نگرفتــه ،پــس چــه انتظــاری وجــود دارد کــه کارهــای خــودش
را انجــام دهــد؟
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در بیشــتر خانــواده معمــوال همــه بچههــا بــه حــال خــود رهــا
میشــوند .بــزرگ و بــزرگ میشــوند ،تحصیــل میکننــد و بــه
دنبــال سرنوشــت و زندگــی خــود میرونــد .ولــی اگــر در همیــن

حیاط خلوت

خانــواده یــک فرزنــد دارای معلولیــت وجــود داشــته باشــد ،خانواده
معمــوال بــه او توجــه بیشــتری کــرده و گاه از روی محبــت ،او
را از انجــام کارهــای شــخصی خــود بــاز میدارنــد .حتــی کارهــای
بســیار کوچــک را هــم نمیگذارنــد خــودش انجــام دهــد .بــا ایــن
عنــوان کــه " تــو نمیتونــی " و یــا " ایــن کار تــو نیســت " .بــا همیــن
کلمــات ،کــودک دارای معلولیــت ،بــاور میکنــد کــه ناتــوان
اســت و نمیتوانــد کاری را بــه تنهایــی انجــام دهــد .بــا همیــن
بــاور ،ســن او روز بــه روز بیشــتر و او بــزرگ و بزرگتــر شــده و
هــر روز وابســتهتر بــه خانــواده میشــود ،زیــرا خانــواده بــا حــس
دلســوزی ،باعــث میشــود کــه شــخص معلــول هیــچ کار شــخصی
را انجــام ندهــد و خــودش را ناتــوان بدانــد.
ایــن برخوردهــا باعــث کاهــش اعتمــاد بــه نفــس فــرد دارای
معلولیــت شــده و باعــث میشــود کــه او از انجــام هــر کاری طفــره
رفتــه ،گوشــهگیر شــود و ذهــن او در همــان حالــت کودکانــه و
گذشــته باقــی بمانــد .او حتــی خیــال میکنــد کــه چــون مثــا؛
علــی یــا زهــرا در زمــان کودکــی بــا او دوســت بــوده و بــا هــم بــازی
میکردنــد ،حــال کــه ســنی از آنهــا گذشــته هــم بــاز بایــد بــا او
وقــت بگذراننــد و از گذشــته و از ایــام کودکــی بگوینــد .ایــن در
حالــی اســت کــه علــی و زهــرا شــاید متاهــل شــده ،فرزنــد داشــته
و در گیــر زندگــی شــخصی خــود شــدهاند.
از طرفــی چــون فــرد داری معلولیــت در طــول کودکــی ،نوجوانــی و
بزرگســالی نتوانســته ماننــد دیگــران رشــد کنــد و در جامعــه حضــور
پیــدا کنــد ،همیشــه دوســت دارد در بیــن دوســتان و آشــنایان
باشــد و گاهــی کــه ســعی میکنــد بــا شــوخی کــردن جلــب
توجــه کنــد ،یکدفعــه بــا مخالفــت و یــا بــه عبــارت ســادهتر،
ضــد حــال خــوردن ،مواجــه میشــود .ایــن نــوع برخوردهــا بــاز
هــم بــه گوشــهگیری و خانهنشــینی بیشــتر او منجــر شــده و

خیــال میکنــد کــه همــه بــا او دشــمن هســتند و کســی او را
قبــول نــدارد.
پــدر و مــادر گرامــی؛ ایــن شــما هســتید کــه بایــد فرزنــد دارای
معلولیــت خــود را بــاور کنیــد ،تواناییهایــش را بشناســید و تــا
جــای ممکــن ،بســتری بــرای افزایــش تواناییهــای او فراهــم
کنیــد .بــرای اســتقالل فردیــش احتــرام قائــل شــده و در انجــام
کارهــای شــخصیش از کودکــی حمایتــش کنیــد.
بدانیــد کــه فرزنــد شــما مقصــر نیســت .هیــچ کــس مقصر نیســت،
حتــی خــود شــما! ســعی کنیــد حرفهــای ســرزنشآمیز را دیگــر
تکــرار نکنیــد .بــا مشــاورین بهزیســتی در ارتبــاط باشــید و از آنهــا
در خصــوص بدخلقیهــای فرزنــد خــود مشــاوره بگیریــد تــا هــم
خودتــان کمتــر عصبــی شــوید و هــم فرزندتــان کمتــر رنــج ببینــد.
اگــر فرزندتــان بــا معلولیــت متولــد شــده و اگــر فرزنــد دارای
معلولیــت شــما بــزرگ ســال هســت هــم ســعی کنیــد او را در
کارهایــش یــاری کنیــد نــه اینکــه کار را از دســت او گرفتــه و
خودتــان انجــام دهیــد .انجــام همیــن کارهــای کوچــک ،باعــث
رشــد مغــز و افزایــش تواناییهــای دیگــرش میشــود.

تغییــر ،یــک شــبه رخ نمیدهــد .انجــام کارهــای کوچــک،
میتوانــد باعــث افزایــش انگیــزه و امیــد بخشــی بــه فرزنــد دارای
معلولیــت شــود .خودتــان امتحــان کنیــد و ببینــد کــه وقتــی انجام
کار کوچکــی را بــه فرزنــد دارای معلولیــت خــود میدهیــد و او
انجامــش میدهــد ،چقــدر انــرژی گرفتــه و شــاد میشــود.
لطفا وقتی کاری را به فرزند دارای معلولیت خود میدهید ،مواظب
باشید؛
پرخاشگری نکنید
داد و بی داد نکنید
چشمان خود را درشت نکنید
و از نوچ و نچ کردن حتما خود داری کنید
زیــرا همیــن رفتارهــا باعــث میشــود کــه او بترســد ،مضطــرب
شــود و اســترس بگیــرد و نتوانــد کار را انجــام دهــد.
یــک توصیــه :موقعــی کــه مــی خواهیــد بــه فرزنــد دارای
معلولیــت خــود انجــام کاری را واگــذار کنیــد ،او را طــوری
یــاری کنیــد کــه انــگار او فرزنــد بهتریــن دوســت شماســت
و بــا او همــان رفتــاری را کــه قــرار اســت بــا فرزنــد دوســت
خــود داشــته باشــید و قربــان صدقــه اش برویــد را بــا فرزند
خــود داشتهباشــید.

شماره  ،78زمستان 1399
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با دورکاران رعد ...
یکــی از اتفاقهایــی کــه همهگیــری کوویــد  19باعــث رواج ان شــد ،بحــث دورکاری
اســت .دورکاری پیــش از ایــن در همــه جــای دنیــا شــروع شــده بــود ،امــا ایــن همــه
گیــری بــه ســرعتش افــزود .کارآمــوزان رعــد جویــای کار هــم از ایــن قافلــه عقــب
نماندنــد .بــا ســه نفــر از آنهــا کــه هــر کــدام دورههــای آموزشــی مختلفــی را در رعــد
گذرانــده و حــاال دور کار شــده و بــه درآمــد رســیدهاند  ،از راه دور بــه گفتوگــو
نشســتیم کــه میخوانیــد:

شماره  ،78زمستان 1399

فعال دورکاری ،بهترین نوع اشتغال
برای من است
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مهدی ســلطانی ســی دوســاله
و مهنــدس بــرق اســت .او از
ســال  96از طریــق رویــداد
تــوان تــک بــا مجتمــع رعــد
آشــنا شــد و بعــد از آن در
کالسهــای مختلفــی چــون؛
کالسهــای آشــنایی بــا
 ،ICDLزبــان انگلیســی ،طراحــی ســایت ،فتوشــاپ و کــورل
و همچنیــن کالس موســیقی(آموزش گیتــار) شــرکت کــرد.
او از ســال  98در شــرکت ســیما رایــان شــریف یــا تلوبیــون
بــا شــیوه دورکاری عهــدهدار تولیــد محتــوا بــرای ســایت
و نــرم افــزار تلوبیــون اســت .او تجربــه کار اداری دریکــی
از شــعب بهزیســتی و بازاریابــی اینترنتــی را هــم دارد.
مهــدی کــه مبتــا بــه بیمــاری ژنتیکــی  SMAمیباشــد،
هــم تجربــه کار حضــوری و هــم دورکاری را دارد .او در
مقایســه ایــن دو نــوع کار میگویــد :بــه دلیــل مشــکالت
جســمی و شــیوع بیمــاری کرونــا فعــا دورکاری ،بهتریــن
تــوع اشــتغال بــرای مــن اســت .او میگویــد :مهمتریــن
فایــده آن،؛ جلوگیــری از خســتگی در رفــت و آمــد و
مشــکالتی کــه در نبــود مناسبســازی محیطــی در محیــط
کار بــا آن روب ـهرو میشــدم ،اســت .معایــب دورکاری هــم،
حضــور بیــش از حــد در منــزل اســت کــه باعــث کالفگــی
و خســتگی روحــی میشــود .او میافزایــد :مایلــم بعــد از
کرونــا هــم همیــن روال را البتــه بــا یــک ســری تغییــرات
ادامــه دهــم .یعنــی عــاوه بــر کار در منــزل ،بتوانــم بــرای
تفریــح یــا انجــام کارهــای شــخصی از خانــه خــارج شــوم.
مهــدی معتقــد اســت کــه نبایــد مناسبســازی اماکــن و
فضاهــای شــهری بــه دلیــل دورکاری افــراد دارای معلولیــت،
بــه فراموشــی ســپرده شــود .کمــا ایــن کــه بســیاری از

کرونا و فرصتها

افــراد دارای معلولیــت دورکاری را دوســت ندارنــد و یــا
مجبورنــد حضــوری کار کننــد .او در مــورد میــزان رضایتــش
از دســتمزدی کــه دریافــت میکنــد میگویــد:
حقوقــی کــه دریافــت میکنــم ،مطابــق بــا قوانیــن
وزارت کار اســت .فعــا در اولیــن ســال فعالیتــم در ایــن
شــرکت ،از دســتمزدم راضــی هســتم .ولــی ایــن میــزان بــا
تــورم موجــود ،مخصوصــا بــرای افــراد دارای معلولیــت کــه
هزینههــای بیشــتری نســبت بــه ســایرین دارنــد ،مناســب
نیســت.

کروناآمد تا مردم استفاده از
امکانات فضای مجازی را یاد بگیرند
مولــود مولــوی ،هــم دورکاری
میکنــد .او متولــد ســال
 1364و کارشــناس ارشــد
ادبیــات فارســی اســت .مولــود
میگویــد :آشــنایی مــن بــا
مجموعــه رعــد برمیگــردد
بــه آمدنــم بــه تهــران
پــس از فارغالتحصیلــی
از شــهر دزفــول .دنبــال
کار میگشــتم و بــرای چنــد شــرکت بــرای ویراســتاری
و محتــوا نویســی ،رزومــه فرســتادم .بالخــره در جایــی
مشــغول بــه کار شــدم امــا بــه دلیــل بدحســابی کارفرمــا،
خیلــی زود اســتعفا دادم .در حــال جس ـتوجو بــرای پیــدا
کــردن شــغل دلخــواه بــودم کــه اســم مجتمــع نیکــوکاری و
آموزشــی رعــد بــه چشــمم خــورد .همــان لحظــه ایمیــل
زدم و آنهــا شــرایط ثبــت نــام در کالسهــای آموزشــی را
برایــم توضیــح دادنــد .البتــه مــن قصــد آمــوزش نداشــتم،
هدفــم اشــتغال و کســب درآمــد بــود .امــا وقتــی بــا رعــد
و خدماتــش آشــنا شــدم ،تصمیــم گرفتــم تــا تنــور داغ
اســت نــان را بچســبانم! در ســال  95در کالس  ICDLثبــت

همهگیری ،فرصتی است
برای اثبات تواناییها
رضــا ترابــی ،متولــد  1367و
دارای معلولیــت  CPاســت.
او فارغالتحصیــل کاردانــی
رشــته نــرمافــزار کامپیوتــر
اســت .رضــا از پاییــز ســال 97
در کالسهــای مختلفــی مثــل؛
طراحــی وب و تعمیــرات
موبایــل در رعــد شــرکت کــرد.
او هــم از طریــق واحــد اشــتغال رعــد بــه شــرکت تلوبیــون
معرفــی و پــس از قبولــی در مصاحبــه ،در ایــن شــرکت
مشــغول بــه کار شــد .یکســال اســت کــه او بــه عنــوان
کارمنــد آرشــیو برنامههــای تلویزیونــی مشــغول بــه کار
اســت .مربــی شــغلی او آقــای قریشــی اســت.
رضــا در مــورد مزایــا و معایــب دورکاری میگویــد :دور
کاری مزیتهــای زیــادی دارد ،یکــی از آنهــا؛ تمــاس کمتــر
بــا محیــط خــارج از خانــه و کاهــش ابتــا بــه بیمــاری و
دیگــری ،حــذف مشــکالت رفــت وآمــد و هزینههــا اســت .او
ادامــه میدهــد :دورکاری معایبــی بــه دلیــل دور شــدن از
مــردم و از جامعــه بــرای فــردی چــون مــن دارد چــون باعــث
شــده ،حتــی بــرای کســب درآمــد هــم مجبــور نباشــم از
خانــه خــارج شــوم .رضــا نگــران اســت کــه دورکاری افــرادی
کــه معلولیــت دارنــد ،منجــر بــه بیتوجهــی مســئوالن
نســبت بــه مناسبســازی فضاهــا و اماکــن شــهری شــود.
او ادامــه میدهــد :مــا کــه فقــط بــرای رفتــن بــه ســرکار از
خانــه خــارج نمیشــویم ،همــه مــا بــرای تفریــح ،درمــان،
خریــد وگذرانــدن امــور زندگــی خــود بایــد بتوانیــم بــه
راحتــی رفــت و آمــد کنیــم و الزمــه آن ،مناســب ســازیهای
محیــط خــارج از منــزل اســت .او فعــا از درآمــدش در قبــال
کاری کــه انجــام میدهــم راضــی اســت ،رضــا برنامــه
نویســی بهصــورت فریلنســرینگ را هــم انجــام میدهــد.
بــه عقیــده او ،شــاید تنهــا نکتــه مثبــت ایــن همهگیــری،
رواج دورکاری و ایجــاد فرصــت بــرای افــراد دارای معلولیــت
بــرای شــاغل شــدن و اثبــات تواناییهایشــان بــود.

کرونا و فرصتها
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نــام کــردم و مــدرک گرفتــم .ســال بعــد بهطــور موقــت ،در
بخــش تولیــد محتــوای بــرای روابــط عمومــی مجتمــع رعــد
کار کــردم .از آنجــا کــه در پادکستنویســی و شعرســرایی
هــم مهــارت داشــتم ،مدتــی اســت محتــوای پیــج شــخصی
یکــی از مســئوالن رعــد را تهیــه میکنــم و خــدا را شــکر
کــه از ایــن کار بســیار راضــی هســتم .مولــود در ادامــه بــه
نقــش مربــی شــغلی او در آن زمــان( خانــم جمع ـهزاده) ،در
بــه دســت آوردن ایــن شــغل ،اشــاره میکنــد  .میگویــد:
حــاال مربــی شــغلی دیگــری( آقــای قریشــی) دارم.
مولــود دورکار اســت ولــی چــون از مانــدن درخانــه خســته
ـی مربــی شــغلی،
شــده ،بــه درخواســت خــودش و هماهنگـ 
قــرار شــده هفتــهای دو روز در مجتمــع حاضــر شــود و
از اتاقــی کــه بــه تولیــد محتــوا اختصــاص یافتــه ،کار
کنــد .مولــود ،از دورکاری بــه دلیــل آزادی در برنامهریــزی
راضــی اســت .او در مــورد مــدت زمانــی کــه در خانــه بــه کار
اختصــاص میدهــد ،میگویــد :بســتگی بــه نــوع موضــوع
دارد .اگــر موضوعــی تخصصــی و ســخت باشــد ،چنــد روز را
بــه آن اختصــاص میدهــم .او از درآمــدش هــم راضیســت و
میگویــد :خــودم مبلغــی را پیشــنهاد کــردم و مــورد قبــول
قــرار گرفــت بــه همیــن دلیــل از درآمــدم راضــی هســتم.
مولــود از اثــرات منفــی و نیــز از فرصتهایــی کــه شــیوع
کرونــا ایجــاد کــرده میگویــد :افــراد دارای معلولیــت در
شــرایط عــادی هــم بــا مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه
نــرم کــرده و زندگــی پــر تنشــی دارنــد ،اآلن بــا شــیوع ایــن
بیمــاری و تعطیلــی مراکــز آموزشــی ،فرهنگــی ،تفریحــی و
ـی آنهــا ســختتر شدهاســت .پیــش از ایــن،
ورزشــی ،زندگـ 
گاهــی ازخانــه بیــرون میآمدنــد ولــی امــروز از تــرس ابتــا
بــه بیمــاری ،کامــا خانهنشــین شــده و تنهاتــر ازهمیشــه
روزگار میگذراننــد .سیســتم آمــوزش آنالیــن مجتمــع
رعــد کــه بــه تازگــی راهانــدازی شــده ،ایــن امــکان را فراهــم
کــرد تــا بــا گســترش بســتر آمــوزش در سراســر ایــران ،افــراد
دارای معلولیــت بیشــتری بتواننــد توانمندیهــای خــود را
افزایــش دهنــد .ایــن گام بلنــدی بــود کــه در دوران کرونــا
برداشتهشــد .از طــرف دیگــر ،بــا روی آوردن مــردم بــه
خریدهــای اینترنتــی ،تعــدادی از دوســتان دارای معلولیــت
کــه کارهــای دســتی و هنــری انجــام میدهنــد ،صفحــه
شــخصی خــود را ارتقــا داده و توانســتند تولیــدات خــود را
عرضــه کــرده و بــه فــروش برســانند .انــگار کرونــا بایــد
میآمــد تــا اکثــر خدمــات در جامعــه مجــازی شــود و مــردم
راه اســتفاده بیشــتر از امکانــات فضــای مجــازی را یــاد بگیرند.
راه افتــادن خدماتــی ماننــد؛ ویزیــت رایــگان در منــزل بــه
صــورت اینترنتــی هــم از مزایــای ایــن دوران اســت .بــرای

بســیاری از افــراد دارای معلولیــت ،اســتفاده از خدمــات
درمانــی و پزشــکی بــه صــورت حضــوری بســیار دشــوار بــود
ولــی اآلن ایــن امــکان فراهــم شــده تــا از طریــق تمــاس
تصویــری و مجــازی بــا پزشــکان متخصــص ارتبــاط بگیرنــد.
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گیتا بزرگنیا  ،دانشآموخته رشته صنایع غذایی
است .او که در شرکتهای تجاری در داخل و خارج از
کشور فعالیت داشته ،در تمام این سالها در حوزههای
اجتماعی نیز مشغول به فعالیت بودهاست .پس از
فعالیتهای خیریهای متفرقه ،اخیر ًا به لحاظ فعال و معتمد
بودن ،یکی از دوستان خانوادگی ،مدیریت اموال خانواده
را برای فعالیتهای عامالمنفعه وخیرجویانه ،به او سپرد.
به گفته خودش مدتها بر روی چگونگی فعالیت و مدیریت
اموال با برخی از دوستانش که در حوزههای خیریهای فعال
بودند ،به مشورت نشست و سرانجام "خیریه دات" را برای
توانمندسازی افراد محروم جامعه با اولویت افراد دارای
معلولیت ،راهاندازی کرد.
او خیریـه دات را در چشـمانداز آینـدهاش ،مؤسسـهای
پویـا ،مجهـز بـه دانـش نویـن و فعـال در آموزشهای
آنالیـن پیشبینـی میکنـد.
عضو هیات مؤسس خیریه دات؛
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هدف مؤسسه خیریه دات ،توانمندسازی محرومان
با اولویت افراد دارای معلولیت است
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لطفا خودتان را معرفی کنید و از چگونگی و
چرایی تاسیس خیریه دات بگویید:
گیتا بزرگنیا هستم .در رشته صنایع غذایی و
خلبانی در خارج از کشور تحصیل و کار کردهام.
در طول زندگی همواره در کنار کارهایم به
فعالیتهای اجتماعی نیز عالقهمند بوده و
به طور عملی نیز فعالیتهایی در این زمینه
داشتهام .معتقدم همه ما انسانها میتوانیم و
باید در کنار فعالیتهای روزمره خود ،بخشی
را هم به امر اجتماعی اختصاص دهیم .این
یک ضرورت اخالقی و انسانی است .البته
من  10سال هم در حوزه روابط بینالملل کار
کردهام و این سابقه ،زمینهای شد تا با فعاالن
اقتصادی در خارج از کشور مرتبط باشم.
در این بین یکی از دوستان پدرم که فردی
متمول و خیر بودند ،به من پیشنهاد دادند
تا وکالت و مدیریت مالی امالک و اموالشان
را بر عهده بگیرم و من نیز پذیرفتم .ایشان
بعد از مدتها کار اقتصادی ،تمایل داشتند
یک خیریه جهت فعالیتهای عامالمنفعه
تاسیس کنند ،هدفشان استفاده از اموال و
داراییهایشان چه در زمان حیات و چه بعد

سازمان مردم نهاد

از اقداماتی که تا به حال با همکاری
خیریههای دیگر به انجام رساندهایم،
تهیه حدود  300تبلت برای
دانشآموزان محروم با اولویت افراد
دارای معلولیت بودهاست

برنامهریزی و فعالیت هدفمند ،به همنوعانم
کمک کنم تا آنها هم توانمند شوند و بتوانند
به دیگری هم کمک کنند .در این راستا با
یکی از دوستان در هیات مدیره رعد( مهندس
لواسانی) که از قبل با ایشان آشنایی داشتم،
تماس گرفتم و این موضوع را مطرح کردم .با
کمک ایشان با دوستان دیگری از خیرین رعد
آشنا شده و فعالیت خیریه دات را با کمک
آنها شروع کردم .در حال حاضر بیشتر اعضای
هیات مدیره خیریه دات ،از رعد هستند
و چون آنها سالها تجربه کار در جهت
توانمندی افراد دارای معلولیت را داشتند،
تصمیم گرفتیم فعالیتی گسترده بهویژه در
نقاط محروم کشور را در ادامه خدمات رعد
شروع کنیم.

از آن در فعالیتهای خیریهای و بشردوستانه
بود .پس از فوت آن مرحوم ،فرزندانشان
هم پیشنهاد پدر را دوباره با من درمیان
گذاشتند .من نیز به لحاظ ذهینیت پیشین
و عالقهمندی به کار خیر ،این پیشنهاد را
پذیرفتم .میدانستم که قبول چنین امانتی،
بسیار سنگین است اما امیدوارم بتوانم با

پس گروه هدف شما در خیریه دات ،افراد
دارای معلولیت جسمی و حرکتی هستند؟
هدف دات در اسمش نهفته است" ،دانش" ،
"آموزش" و "توانمندی" اما تمرکز ما بر محرومان
جامعه ،با اولویت افراد دارای معلولیت
میباشد .تصمیم داریم فعالیتهایمان را در

نقاط محروم کشور شروع کنیم .بنای ما ورود
همهجانبه در حوزه توانمندی و توسعه است.
در هــر منطقــه مطالعــات اولیــه را جهــت
اجتنــاب از دوبارهکاریهــا و پیــدا کــردن
اولویتهــا انجــام داده و قصــد داریــم بســتر
آن منطقــه را بــرای آمــوزش ،البتــه در حــد
تــوان ،آمــاده کنیــم و بعــد مراکــز آموزشــی
خــود را راهانــدازی کنیــم .تأکیــد ما بیشــتر
روی نرمافــزار اســت ،نــه ســختافزار.
منظــورم ایــن اســت کــه مــا بیشــتر روی
آموزشهــای آنالیــن ،محتــوای درســت و
وســایل کمکآموزشــی تمرکــز خواهیــم
کــرد و ســاختن مدرســه و  ...را بــه دیگــر
خیریههــا واگــذار میکنیــم .یکــی از
اســتراتژیهای اصلــی مــا ،اعتمــاد بــه
خیریههــای محلــی ،تقویــت آنهــا و تــا
جایــی کــه امــکان داشــته باشــد ،ســپردن
کار بــه دســت خــود آنهــا البتــه تحــت
نظــارت خودمــان اســت.
ثبت شدهاست و مکان

آیا خیریه "دات"
خاصی برای این خیریه در نظر گرفتهاید؟
فعال اساسنامه آن درسازمان بهزیستی است.
تأییدیههای اولیه را گرفتهایم و امیدواریم
در چند ماه آینده "خیریه دات" ،ثبت رسمی
شود .دفتر خیریه هم در خیابان قائم مقام
فراهانی است.

خیریـه نیکگامـان نیـز تشـکر میکنـم
کـه بسـیار وسـیع و در حوزههـای مختلـف
فعالیـت دارند.
لطف ًا از اقداماتی که تا االن انجام دادهاید یا
در حال انجام هستید بیشتر توضیح دهید.
ما مطالعات زیادی در حوزه ورود به نقاط
محروم انجام دادهایم .برای ورود یکی از
محرومترین مناطق ایران را که برای پیشبرد
کارمان به طور میدانی در آن حضور داریم،
انتخاب کردیم .این منطقه ،حدود هفتاد و
چهار روستا با بیش از بیست هزار جمعیت
دارد .تصمیم داریم این روستاها را به
طرق مختلف ،توانمند سازیم .قصد داریم
کالسهایی از مدارس این منطقه را با کامپیوتر
و سرور تجهیز کرده تا برای دانشآموزان
آموزش آنالین داشتهباشیم .یکی دیگر از
برنامههایمان ،تهیه دستگاه تصفیه آب و آب
شیرینکن برای روستاهایی است که به آب
سالم دسترسی ندارند .یکی دیگر از خدماتی
که با کمک سایر انجمنها در منطقهای بسیار
محروم انجام میدهیم ،تامین نان مصرفی
برای خانوادههای نیازمند است .حدود هزار
کارت معیشتی با کمک سایر انجمنها بین
خانوادههای نیازمند پخش کردیم .فعال
تبلیغات نداریم چون معتقدیم هرچه بی
سر و صداتر باشیم ،مفیدتر خواهیم بود.
با افرادی که به شرایط و نیازهای مناطق
سیستان و بلوچستان آشنا هستند ،مشورت
کرده و از آنها ایده میگیریم.
در زمینـه آمـوزش آنالین چـه اقداماتی را
شـروع کردهاید؟
فعال درحال راهاندازی سایت و تهیه محتوای
آموزشی هستیم و دوست داریم در این
زمینه با مجتمع رعد همکاری داشتهباشیم.
معتقدیم وقتی دست به دست هم بدهیم،

آیا مشخص است که آموزشهای آنالین در
چه حوزههایی هستند؟
هدف نهایی آموزشها ،اشتغالزایی و افزایش
توانمندی است .این که هر شخص چه
محروم و چه دارای معلولیت ،بتواند به
خودش تکیه کند و به اشتغال برسد .یکی از
اهداف ما در خصوص افراد دارای معلولیت،
آشنایی آنها با حقوقشان و آموزش مهارتهای
زندگی به آنهاست .با وجود فرهنگ غنی که
داشتهایم و به آن افتخار میکنیم ،هنوز به
بسیاری از آموزشهای اولیه؛ چه بهداشتی
و چه در حوزه ارتباطات جمعی ،نیاز
داریم .کاش میتوانستیم به همه گروههای
آسیبپذیر ،مددرسانی کنیم ولی با دنیایی
از کمبودها روبهرو هستیم .در این راستا
یک طرح پژوهشی انجام دادیم که در ماه
آینده به دلیل کرونا به صورت مجازی برای
خیریههایی که در زمینه افراد دارای معلولیت
فعالیت دارند ،ارایه خواهیم کرد .این پژوهش
با سرپرستی استاد توانبخشی ،آقای دکتر
کمالی انجام شده و مطمئنم دید وسیعی
نسبت به افراددارای معلولیت ،به انجمنها
خواهد داد.
چشـماندازتان بـرای آینـده خیریـه "دات"
چیست ؟
نهایــی شــدن ثبــت خیریــه اولویت ماســت.
بــا توجــه بــه آشــنایی بــا ظرفیــت خیریــن
خــارج از کشــور و امــکان تامیــن منابــع
مالــی و جــذب کمــک از آنهــا ،دریافــت
مجــوز اوفــک نیــز از الویتهــای فعلــی
ماســت .بــر اســاس اینکــه رویکــرد اصلــی
مــا توانمندســازی بــا اســتفاده از آمــوزش از
راه دور میباشــد ،ایجــاد زیرســاخت بــرای
آموزشهــای مجــازی ،کانــون اصلــی
چشــم انــداز مــا اســت.
در مناطـق محروم روسـتایی تـا جایی که در
توانمان اسـت ،در کنار نیازمندان قرارداریم.
در چشـم انـداز ما ،ایجاد هم افزایی با سـایر
سـمنها ،جـذب داوطلب بهطور گسـترده و
توانمندسـازی دوگانـه ،هـم داوطلـب و هم
گروههـای هـدف ،قـرار دارد .در ایـن مسـیر
بـا اعتقـاد و اعتماد بـه موفقیتمـان با توکل
بـه خداونـد مهربـان و بـاور به مـردم حرکت
میکنیم .

سازمان مردم نهاد
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گروههای هدف چگونه شناسایی میکنید و
با چه الویتی به آنها خدمات ارائه میدهید؟
الویـت اول ما مناطقی هسـتند که از عدالت
توسـعهایی ،بـاز مانده و دسترسـیهای آنها
ناچیز اسـت .بر این اسـاس منطقه مورد نظر
را انتخـاب کرده و بعد با همکاری بهزیسـتی
و مراکـز خیریـهای دیگر ،گروههـای هدفمان
را شناسـایی و طبقهبنـدی میکنیـم .تـا
االن بـه دلیل اینکـه ثبت رسـمی نبودهایم،
پروژههایمـان را بـه صـورت مشـترک بـا
خیریههـای دیگـر تعریـف کـرده و خودمـان
داوطلبانـه در کنـار آنهـا پروژههـا را دنبـال
میکنیم .بیشـترین همکاری مشـترک را با
مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد و جامعه
معلولیـن داریـم .در همین جـا الزم میدانم
کـه از مدیریت هر دو موسسـه سپاسـگزاری
کنـم .در طـول مـدت همهگیـری کرونـا،
توانسـتیم مبالغـی را از خیریـن خـارج
از کشـور جـذب کـرده و پروژههایـی را بـا
خیریـه نیکگامـان ،بـه دلیـل اینکـه آنهـا
مجـوز اوفـک دارنـد ،تعریـف کنیـم .البتـه
مـا در اجـرای ایـن پروژههـا ،نقـش خیـر و
حامـی داشـته و اعضای گروه هـم به عنوان
داوطلـب ،همـکاری میکننـد .همینجـا از

از برنامههای انجمن در نقاط
محرومی چون سیستان و
بلوچستان ،تهیه دستگاههای
آبشیرینکن ،تاسیس مراکز
فنآوریهای کوچک ،مشاوره
پزشکی و آموزش از راه دور است

میتوانیم کارهای بزرگتری را انجام
دهیم .امیدواریم با راهافتادن سایت انجمن،
آموزشها را شروع کنیم .یکی از اقداماتمان،
در اختیار گذاشتن حدود سیصد تبلت در
اختیار دانشآموزان محروم ،با اولویت افراد
دارای معلولیت بود.
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با محسـن قاسمی و حسـنیه جلیلی در کارگاه
جواهرسـازی واقـع در سـرای محلـه ارامنـه
در خیابـان سـبالن شـمالی دیـدار کردیـم.
کارگاهـی پر از سـنگهای تزیینـی و جواهرات
دستسـاز .از این زوج هنرمند از زندگیشـان،
از چگونگـی آشناییشـان بـا هـم و از هنـری
کـه بـه آن مشـغولند و بـا درآمـدش زندگـی
میکننـد پرسـیدیم .بـا وجودیکـه همهگیری
کوویـد  19روی درآمـد و کار آنها تاثیر گذاشـته
ولـی آنهـا بـا امیـد و عشـق کار میکننـد و
میسـازند و هنـوز هـم سـفارش میگیرنـد.

محسن قاسمی ،هنرمند سنگ تراش؛

به دستانم هنر آموختم که
نیازمند دستان دیگری نباشند!
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
محســن قاســمی ،متولــد ســال 1360
متاهــل و دارای یــک دخترچهارســاله
هســتم .حــدود هشــت ســال اســت کــه در
کار تــراش ســنگهای قیمتــی و ســاخت
زیــورآالت فعالیــت میکنــم.
ُحســنیه جلیلــی فکــرت ،متولــد  1356و
دیپلمــه هســتم .در زمینــه تــراش ســنگ
بــا همســرم همــکاری دارم.
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در مــورد کارتــان برایمــان بگوییــد .چــه
شــد کــه بــه چنیــن فعالیتــی عالقمنــد
شــدید و چــه مــدت اســت کــه بــه ایــن
حرفــه مشــغول شــدهاید؟
محســن :پــس از دیپلــم ،دوســه ســال
بــیکار بــودم .متاهــل بــودم و دنبــال
کاری میگشــتم کــه هــم بــه آن عالقــه
داشتهباشــم و هــم بتوانــم هزینــه
زندگــیام را تامیــن کنــم .بــه جواهرســازی
عالقمنــد بــودم و دوســت داشــتم آن را یاد
بگیــرم .بــه هــر آموزشــگاهی کــه مراجعــه

یک زندگی

محسن :بعد از ازدواج،
به شرایط روحی و روانی
خوبی رسیدم و
دیدگاهم به زندگی
مثبت شد

میکــردم ،مناسبســازی نبــود .بالخــره
آموزشــگاهی را پیــدا کــردم کــه فقــط دو
ســه تــا پلــه داشــت .بــا کمــک همســرم
ســه مــاه در ایــن آموزشــگاه آمــوزش دیــدم
و کار را یــاد گرفتــم .بعــد از پایــان دوره
آموزشــی ،در یــک نمایشــگاه صنایع دســتی
بــه مناســبت دهــه فجــر در بــاغمــوزه

قصــر شــرکت کــردم و در آنجــا بــا تعــدادی
از هنرمنــدان دیگــر در ایــن حــوزه
آشــنا شــدم .بــه تشــویق ایــن دوســتان،
آمــوزش را ادامــه دادم و توانســتم مــدرک
فنیحرفــهای در رشــته جواهرســازی و
ســاخت زیــورآالت دستســاز را بگیــرم.
از همــان ســال عضــو اتحادیــه صنایــع
دســتی و ســال بعــد ،عضــو اتحادیــه طــا
و جواهــرات شــدم .پنــج دوره در نمایشــگاه
طــا و جواهــر کــه هرســال درنمایشــگاه
بینالمللــی تهــران برگــزار میشــد،
حضــور داشــتم .در ایــن نمایشــگاه،
جواهرســازان از کل ایــران و از کشــورهای
حــوزه خلیجفــارس شــرکت داشــتند.
چهــار دوره در نمایشــگاه صنایــع دســتی و
یــک دوره هــم در نمایشــگاه صنایع دســتی
اســتان همــدان شــرکت کــردم و لــوح
تقدیــر دریافــت کــردم.
بــا درآمــدی کــه از ایــن کار هنــری بــه
دســت میآوریــد ،قادریــد کــه مســتقل

زندگــی کنیــد؟
محســن :ایــن حرفــه هــم مثــل بقیــه
کارهــای هنــری ،طــول کشــید تــا درآمدزا
شــود .در ابتــدا در خانــه کار میکــردم
ولــی بعــد از بــه دنیــا آمــدن دخترمــان،
بــه دنبــال مکانــی گشــتم .محلــی را
اجــاره کــردم و بعــد بــا مجموعــه ســرای
محلــه ارامنــه از طریــق شــهرداری آشــنا
شــدم .طرحــی بــا عنــوان توانمندســازی
افــراد دارای معلولیــت و افــراد آســیبپذیر
بــه شــهرداری منطقــه ارائــه دادم.
خوشــبختانه ایــن طــرح پذیرفتــه شــد
و محلــی در اختیــار مــا گذاشــته شــد.
حــدود یکســال و نیــم اســت کــه در
ایــن مــکان( ســرای محلــه ارامنــه) بــه
همــراه همســرم کار میکنیــم .عــده
زیــادی را آمــوزش دادم کــه در خانههــای
خــود مشــغول بــه کار هســتند .تــا
وقتــی نمایشــگاهها فعــال بودنــد،
تولیــدات ایــن افــراد را در نمایشــگاه
ارائــه میدادیــم .در شــرایط کنونــی کــه
نمایشــگاهی برگــزار نمیشــود ،تولیــدات
را درســایت آذیــن گوهــر کرافتــز 1در
اینســتاگرام و در فروشــگاههای مجــازی
مثــل دیــوار و پاســاژ ،در معــرض فــروش
میگذاریــم .افــراد دارای معلولیــت از
ایــن منطقــه و از دیگــر مناطــق بــه مــا
مراجعــه میکننــد و آمــوزش میبیننــد.
دوســتانی از شهرســتانهای دیگــر مثــل؛
مازنــدران و کــرج هــم در دورههــای مــا
شــرکت کردهانــد .بــرای ایــن افــراد
دورههــای فشــرده در پانــزده جلســه
برگــزار میکنیــم کــه ســریعتر بــه
نتیجــه برســند .ســایت آذیــن گهــر ،فعــال
اســت و از طریــق ســایت بــرای فــروش،
ســفارش کار و آمــوزش بــا متقاضیــان در
ارتبــاط هســتیم.
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متوجــه شــدم در دویــدن و ورزش کــردن،
کردیم و

کــم مــیآورم .به پزشــک مراجعــه
متوجــه شــدم کــه بــه بیمــاری دیســتروفی
عضالنــی کــه درمانــی هــم نــدارد ،مبتــا
هســتم .مدرســه را رهــا کــرده و خــودم
را بــرای مدتــی در خانــه حبــس کــردم .از
هجــد ه تــا بیستســالگی اصــا از خانــه
بیــرون نرفتــم .اگــر مهمــان هــم میآمــد،
خــودم را پنهــان میکــردم .کنارهگیــری
از اجتمــاع بــه تشــدید بیماریــم منجــر
شــد و خیلــی زود ویلچرنشــین شــدم.
در بیســت و یــک ســالگی در زیرزمیــن
خانــه پدریــم کار خریــد و فــروش موبایــل
راشــروع کــردم ولــی چــون درآمــد چندانی
نداشــت ،رهایــش کــردم.
چــه شــد کــه بــه فکــر ازدواج افتادیــد
وچگونــه بــا همســرتان آشــنا شــدید؟
محســن :در ســن بیســت و هشــت
ســالگی تصمیــم بــه ازدواج گرفتــم.
یکــی از فامیلهــای مــادرم در همــدان،
همســرمُ ،حســنیه کــه ســاکن همــدان
بــود را بــه مــا معرفــی کــرد .مــادرم
شــرایط جســمانی مــن را بــرای خانــواده
ایشــان شــرح داده بــود .یکبــار کــه
ُحســنیه بــه تهــران آمــد در خانــه
بــرادرش یکدیگــر را دیدیــم ،بــا هــم
صحبــت کردیــم و همدیگــر را پســندیدیم.
در ســال  90ازدواج کردیــم .بعــد از ازدواج
بــا تشــویق همســرم درس خوانــدم و بــا
نمــرات خوبــی دیپلــم گرفتــم .ادامــه
تحصیــل نــدادم چــون میخواســتم کار
کنــم و مســتقل شــوم.

ایــن ســرای محلــه کــه در آن مســتقر
شــدهاید ،بــرای حضــور افــراد دارای
معلولیــت مناسبســازی شدهاســت؟
محســن :ایــن مــکان آسانســور داشــت،
ولــی مناسبســازی نشــده بــود .بــا
کمــک شــهرداری منطقــه  7ســبالن
شــمالی ،ایــن مــکان مناسبســازی شــد
و بــرای حضــور دوســتان دارای معلولیــت
آمــاده اســت.
بــا طــا فروشــیها یــا فروشــگاههای
زیــورآالت هــم همــکاری داریــد؟
محســن :طــا فروشــیها معمــوال کار
آمــاده را ارائــه میدهنــد ،ولــی اگــر
مشــتری بــه آنهــا کارخاصــی را ســفارش
دهــد ،بــه مــا مراجعــه میکننــد و
ســفارش میدهنــد .مــا هــم مطابــق
ســفارش ،کار را آمــاده کــرده و تحویــل
میدهیــم .ســفارشهای شــخصی
مثــل؛ دســتبند و انگشــتر را هــم انجــام
میدهیــم .طالســازان بــرای ســفارش
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معلولیــت حرکتــی شــما چیســت و
از چــه زمانــی متوجــه ایــن مشــکل
شــدید؟
محســن :مــن مبتــا بــه دیســتروفی
عضالنــی پیشرونــده هســتم .تــا پانــزده
ســالگی هیــچ مشــکلی نداشــتم .ورزشــکار
بــودم وکمربنــد مشــکی کاراتــه داشــتم،
همیــن باعــث شــدهبود کــه در جمــع
دوســتان ،برجســته باشــم .در ســال ســوم
راهنمایــی و در اوج فعالیــت بــودم کــه

محسن :در شرایطی که نمایشگاه
برگزار نمیشود ،تولیداتمان را
درسایت آذین گوهر کرافتز 1در
اینستاگرام و در فروشگاههای مجازی
مثل دیوار و پاساژ ،عرضه میکنیم

ُحســنیه :مــن در یکــی از شهرســتانهای
همــدان زندگــی میکــردم .همانجــا
درس خوانــدم و دیپلــم گرفتــم .چنــد
ســالی در مرکــز بهداشــت منطقــه
خودمــان کار کــردم ،ولــی چون اســتخدام
نمیکردنــد ،کار را رهــا کــردم .محســن
از طریــق یکــی از آشــنایان معرفــی شــد.
مادرشــان بــه خانــه مــا آمدنــد و شــرایط
او را برایــم گفــت .مــادرم بــا ازدواج مــن
بــا محســن موافــق نبــود ،چــون مــن
دختــری اجتماعــی و اهــل رفــت و آمــد با
دوســتان و فامیــل بــودم .مــادر از اینکــه
نتوانــم بــا شــرایط محســن کنــار بیایــم
و باعــث آســیب بــه خــودم یــا او بشــوم،
نگــران بــود .ولــی خواهــر و برادرانــم چون
خــودم بــه ایــن ازدواج مایــل بــودم،
موافــق بودنــد .حــاال هــم ،مــادرم از ایــن
ازدواج راضیســت و هــم خــودم از ازدواج
بــا محســن بســیار خوشــحالم و خــدا را
شــکر میکنــم .دختــر چهارســالهای بــه
نــام بــاران داریــم کــه بــا تولــد او زندگــی
مــا گرمتــر و دلپذیرتــر شــد.
زندگــی مــا هــم مثــل زندگــی بقیــه
مــردم ،بــاال و پاییــن دارد و بــا مشــکالتی
روب ـهرو میشــویم ولــی بــا کمــک خــدا از
پــس مشــکالت برمیآییــم.
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ســنگ و تــراش ســنگ هــم بــه مــا
مراجعــه میکننــد.
سنگها را از کجا تهیه میکنید؟
محســن :کشــور مــا پــراز معــادن
ســنگهای قیمتــی اســت ،ولــی
متاســفانه بــه اســتخراج ســنگ بهــا داده
نمیشــود .بیشــتر ســنگها از هنــد،
پاکســتان ،افغانســتان و چیــن وارد ایــران
میشــوند .ایــران ،عقیــق خوبــی دارد.
فیــروزه نیشــابور و یاقــوت کبــود همــدان
هــم بســیار مرغــوب اســت .ســنگها را
ســفارش میدهیــم و میخریــم.
در شــرایط شــیوع بیمــاری کرونــا
شــرایط کاری شــما چگونــه اســت؟
محســن :در حــال حاضــر ،متاســفانه
برگــزاری نمایشــگاهها قطــع شــده و
فــروش مــا بســیار کاهــش یافتــه .همیشــه
چنــد مــاه در ســال کار میکردیــم و دو
بــار در ســال در نمایشــگاه صنایع دســتی،
ارائــه میکردیــم و فــروش خوبــی داشــتیم.
شــیوع ایــن بیمــاری ،بســیاری از مشــاغل
را بــا رکــود مواجــه کــرد و کارهــای زینتــی
هــم کــه جــزء اولویــت زندگــی مــردم
نیســتند ،بــا رکــود روبــهرو اســت.
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درآمــد زایــی ایــن حرفــه در شــرایط
عــادی چطــور اســت؟
محســن :در شــرایط عــادی خیلــی خــوب
اســت و بــه راحتــی میتوانــد خــرج یــک
خانــواده را تامیــن کنــد .اگــر کســی واقعــا
بــرای یادگیــری ایــن حرفــه وقــت بگــذارد،
میتوانــد درآمــد داشــته باشــد و مســتقل
شــود .از ســال قبــل کــه در ســرای محلــه،
مشــغول بــه کار شــدیم ،حــدود ده نفــر از
دوســتان دارای معلولیــت را آمــوزش دادم.
البتــه در کل بــه بیــش از صــد نفــر آموزش
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ُحسنیه  :زندگی ما هم مثل زندگی
بقیه مردم ،باال و پایین دارد و با
مشکالتی روبهرو میشویم ولی با
کمک خدا از پس آن برمیآییم

دادهام کــه اغلبشــان بــا همیــن حرفــه بــه
درآمــد رســیدهاند .اواخــر بهمــن ســال
گذشــته ،در نمایشــگاه صنایــع دســتی
شــرکت کردیــم و کارهــای بچههــا را
عرضــه کردیــم و فــروش خوبــی داشــتیم.
ولــی ایــن آخریــن نمایشــگاهی بــود کــه
برگــزار شــد .تــا قبــل از شــیوع کرونــا،
در صفحــات مجــازی فعالیتــی نداشــتیم
ولــی از ســال گذشــته ،اینســتاگرام خــود
را فعــال کــرده وکارهــای خودمــان و
کارهــای بقیــه را در آن میگذاریــم .در
همیــن شــرایط هــم ،هفتــهای یکــی دو
ســفارش از کل ایــران داریــم.
شــما هــم در ایــن حرفــه بــا همســرتان
همــکاری داریــد؟
ُحســنیه :بلــه .مــن کار را نــزد محســن
یــاد گرفتــم و در تــراش ســنگها بــه او
کمــک میکنــم.
محســن :وقتــی کارمــان خیلــی زیــاد
بــود ،ایشــان تمــام برشهــای اولیــه تــا
مرحلــه پولیــش را انجــام مــیداد .در واقــع
انجــام نصــف کار بــه عهــده ایشــان بــود.

ُحســنیه ،همیشــه همــراه و همپــای مــن
بــود ه و خــود را مدیــون او میدانــم.
زمانــی کــه ازدواج کردیــم ،مــن چیــزی
از خــودم نداشــتم و دلیــل موفقیــت مــن
در زندگــی حضــور ایشــان اســت .منتهــی
ُحســنیه بســیار فروتــن اســت و زحمــات
خــود را نادیــده میگیــرد.
آقــا محســن ،بــرای پیشــگیری از
پیشــروی بیمــاری ،اقدامــی انجــام
مید هیــد ؟
محســن :قبــا هفتــهای یکــی دو بــار
بــه یــک مرکــز درمانــی در خیابــان
مولــوی بــرای فیزیوتراپــی وکاردرمانــی
میرفتــم ،ولــی بعــد از شــیوع بیمــاری،
ادامــه نــدادم .کاردرمانــی تاثیــر خوبــی
بروضعیــت جســمانی مــن دارد و باعــث
میشــود بدنــم منعطفتــر شــود.
فعلا نرمشهایـی را بـا کمـک همسـرم
در خانـه انجـام میدهـم که بدنم خشـک
نشـود .به هرحـال این بیمـاری کل بدن را
درگیـر کرده و به تدریج باعث ضعیفشـدن
عضلات بـدن میشـود .در دو سـالی کـه
خـودم را در خانـه حبس کـردم ،بیماریام
بسـیار پیشـرفت کـرد و مـرا از پـا انداخت.
ولـی در طـول مدتـی کـه ازدواج کـردم و
بـه کار مشـغول شـدم ،از لحـاظ روحـی و
روانـی بهتـر شـدم و دیدگاهـم بـه زندگـی
مثبـت شدهاسـت .با وجـودی که شـرایط
جسـمیام بدتـر شـده ،ولـی سـعی میکنم
در جامعـه حضـور داشـته باشـم ،کنفرانس
میدهـم ،در جمـع صحبـت میکنـم،
جلسـه مـیروم ،نمایشـگاه مـیروم و دیگر
معلولیتـم را نمیبینـم .اگر جایـی بروم که
پلـه داشـته باشـد ،آنجاسـت کـه معلولیت
بـه چشـمم میآیـد .محـل زندگیمـان هم
مناسـب اسـت و پله نـدارد.


ُحسنیه  :خدا را شکر میکنم که
دختر چهارسالهای
به نام باران داریم که با تولد او
زندگی ما
گرمتر و دلپذیرتر شد

شــما اکنــون مســتقل از خانــواده
زندگــی میکنیــد؟
محســن :بلــه کامــا مســتقل هســتیم.
چهارســال اول زندگــی کــه هنــوز کارم
روی غلتــک نیفتــاده بــود ،درخانــه پــدرم
زندگــی کردیــم ،ولــی حــاال در آپارتمانــی
در طبقــه اول زندگــی میکنیــم .در خانــه
از ویلچــر اســتفاده نمیکنــم ،بــا کمــک
همســر و یــا بــا تکیــه بــه دیــوار ،بلنــد
میشــوم و روی پاهایــم راه مــیروم.

محســن :مــن هــم بــه دوســتان توصیــه

آیا با مجموعه رعد آشنایی دارید؟
محســن :قبــل از ازدواج ،یکــی از
دوســتان ،رعــد را بــه مــن معرفــی کــرد

بــرای بعــد از کرونــا چــه برنامــهای
داریــد؟ آیــا دوســت داریــد هنرخــود را
بــه بقیــه دوســتان دارای معلولیــت در
رعــد هــم آمــوزش دهیــد؟
بلــه حتمــا .وقتــی بــرای یادگیــری ایــن
حرفــه بــه آموزشــگاه میرفتــم ،آنقــدر
بــه ایــن کار عالقــه داشــتم کــه متوجــه
گذشــت زمــان نمیشــدم .آنقــدر روحیــه
مــن تغییــر کــرده بــود کــه بــا خــودم
عهــد کــردم کــه بــه افــراد دارای معلولیــت
عالقمنــد ،ایــن حرفــه را آمــوزش دهــم تــا
آنهــا هــم مثــل مــن ،نگاهشــان نســبت
بــه زندگــی مثبــت شــود .تــا امــروز بــه
تعــدادی از ایــن دوســتان آمــوزش دادهام
و اگــر بعــد از ایــن هــم امکانــش فراهــم
باشــد ،حتمــا ایــن کار را میکنــم..

یک زندگی
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آیــا دوســتان دارای معلولیــت خــود را
بــه ازدواج توصیــه میکنیــد؟
ُحســنیه :مــن بــه همــه دوســتان ازدواج
را توصیــه میکنــم .ازدواج بــا کســی کــه
همــراه و همــدل باشــد ،بــه رشــد انســان
میانجامــد .مــن هیچوقــت احســاس
نمیکنــم کــه ایشــان مشــکل جســمی
دارد چــون همیشــه همــراه و رفیــق مــن
بودهاســت .از زندگــی بــا محســن بســیار
راضــی هســتم .خــدا همیشــه یاریمــان
کــرده و بــا بخشــیدن یــک فرزنــد خــوب
و ســالم ،بــه زندگیمــان رونــق دادهاســت.
مشــکالت بالخــره حــل میشــوند ،ولــی
انســان بایــد صبــور و قانــع باشــد و بــه
مســائل ناچیــز اهمیــت ندهــد.

میکنــم کــه بــه دنبــال زندگــی مشــترک
و ازدواج باشــند ،ولــی بایــد دیدگاهشــان
را نســبت بــه معلولیــت تغییــر دهنــد .مــن
دوســتانی دارم کــه معلولیــت هــم ندارنــد،
ولــی از پذیــرش مســئولیت در زندگــی
فــرار و شــرایط را بهانــه میکننــد .مــن بــا
وجــود مشــکالت جســمانی ،کار میکنم و
خــرج زندگــی را تامیــن میکنــم .اگــر فــرد
امیــدوار باشــد و تــاش کنــد ،خــدا هــم
مســیر را برایــش همــوار میکنــد .ولــی اگر
مشــکالت را عمــده کنــد ،هیچوقــت بــه
جایــی نمیرســد .وقتــی مــن تصمیــم بــه
ازدواج گرفتــم ،خانــوادهام بــه تصمیمــن
احتــرام گذاشــتند وکمکــم کردنــد تــا
بتوانــم در زندگــیام تغییــر ایجــاد کنــم.
همراهــی خانــواده خیلــی مهــم اســت.
شــعار مــن ایــن اســت :بــه دســتانم هنر
آموختــم کــه نیازمنــد دســتان دیگــری
نباشــم .مــن از طریــق هنــر ،کســب روزی
میکنــم و دوســت دارم بــا آمــوزش ایــن
هنــر بــه دیگــران آنهــا را هــم بــه زندگــی
مســتقل تشــویق کنــم .امیــدوارم بتوانــم
کاری کنــم کــه امیــد بچههــای دارای
معلولیــت بــه زندگــی برگــردد.

و گفــت میتوانــم بــرای آمــوزش بــه آنجــا
مراجعــه کنــم .مــن بــه مرکــز رعــد رفتــم
و در یکــی از کالسهــا هــم ثبتنــام
کــردم ،ولــی چــون مســیرش خیلــی
دور بــود ،نتوانســتم ادامــه دهــم .مــا بــه
آمــوزش طراحــی نیــاز داریــم ،اگرچنیــن
آموزشهایــی در رعــد و بطــور آنالیــن
وجــود داشتهباشــد ،حتمــا مایلــم در آن
شــرکت کنــم.
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سایت پرکارانpk ،
نگاهــی بــه زندگــی رالــف بــراون ،مختــرع
ویلچرهــای برقــی و بــاال بــر ویلچــر بــرای ماشــین
رالــف بــراون در  18دســامبر ســال  1940چشــم
بــه جهــان گشــود .در  6ســالگی پزشــک او یــک
بیمــاری ژنتیکــی را در او تشــخیص داد کــه بــر اثر
آن ماهیچههــای فــرد بــه مــرور زمــان تحلیــل
میرونــد و ضعیــف میشــوند و فــرد در نهایــت
قــادر بــه راه رفتــن نخواهــد بــود .رالــف تــا ســن
 14ســالگی بــا بیمــاریاش دســت و پنجــه نــرم
کــرد تــا اینکــه در ســن  14ســالگی بــه طــور
کامــل از راه رفتــن عاجــز شــد .ولــی ایــن اتفــاق
نتوانســت مانعــی بــرای پیشــرفت او ایجــاد کنــد.
رالــف در  14ســالگی بــر روی ویلچــر نشســت ولی
بعــد از گذشــت یــک ســال و در ســال  1955در
گاراژ خانــه و بــه کمــک پدرش توانســت بــا اضافه
کــردن موتــور و قطعاتــی بــه ویلچــر شــخصی خود
آن را بــه یــک ویلچــر برقــی تبدیــل کنــد .هــدف
رالــف و پــدرش از ارتقــای ویلچــر ایــن بــود کــه او
بتوانــد بــه راحتــی و بــدون هیــچ مشــکلی آزادانه
بــه اطــراف بــرود و بــه راحتــی حرکــت کنــد .ولی
او هنــوز در جابهجایــی بــه مشــکل برمیخــورد و
بــه ایــن ویلچــر ســاده برقــی قانــع نبــود .
رالــف بــراون  5ســال بعــد و ایــن دفعه در بیســت
ســالگی یــک اســکوتر برقــی بــا موتــور ،طراحــی
کــرد و آن را ســاخت .
رالــف بــراون از اســکوتر برقــی کــه ســاخته بــود
بــرای رفــت و آمــد بــه ســرکار اســتفاده میکــرد.
او در آن زمــان در قســمت مدیریــت و کنتــرل
کیفــت یــک کارخانــه تولیــدی محلــی اشــتغال
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داشــت و رفتــن بــه ســرکار بــا اســکوتری کــه
ســاخته بــود راحــت بــود تــا اینکــه آن کارخانــه
بــه محلــی چندیــن کیلومتــر دورتــر انتقــال یافت.
همیــن اتفــاق ســبب شــد کــه اســکوتر برقــی او
کــه بــرای فواصــل کوتــاه طراحــی شــده بــود ،بی
اســتفاده شــود و بــراون را مجبــور بــه ســاخت
وســیلهی کاربــردی جدیــدی کــرد .
بــراون یــک خــودرو جیــپ قدیمــی متعلــق بــه
اداره پســت را خریــداری کــرد کــه در عقبــی آن
َون هیدرولیکــی و آن َون درقســمت عقبــش یــک
ســطح شــیبدار داشــت و او تنهــا بــا اضافــه
کــردن یــک کنتــرل دســتی  /برقــی بــه در
هیدرولیکــی خــودرو و ســطح شــیبدار ( قابلیــت
بیــرون آمــدن ســطح شــیبدار و جمــع شــدن آن
) توانســت ایــن ماشــین اداره پســت را به ماشــین
شــخصیاش تبدیــل کنــد.
بعدهــا او توانســت طرحهــای خــود را ارتقــاء
دهــد و بــه یــک مــرد موفــق در تجــارت تبدیــل
شــود؛ کمپانــی خــود را بنیانگــذاری کــرد و
بــه عنــوان مدیــر عامــل در آن فعالیــت نمــود.
وی بــا ســاخت همیــن سیســتم هیدرولیکــی
خــودرو بــرای معلــوالن بــه ســفارش شــرکتهای
خودروســازی بــزرگ دنیــا مطــرح شــد و در ســال
 ،1970اولیــن خــودروی َون کامــا ســازگار بــا
معلولیــن را ســاخت بــود .رالــف بــراون در ســال
 2013و در ســن  72ســالگی ،در حالــی کــه ثروتی
بالــغ بــر  5میلیــون دالر داشــت در گذشــت .
رالــف بــراون را در همــه جــای دنیــا بــه عنــوان «
پــدر صنعــت جابهجایــی” میشناســند .

کتاب
معرفی

کتابهای «حس یکطرفه» و «رج میزنم تو را شبیه غزل»
از مهتاب ناظری است.
مهتاب ،متولد اردیبشت ماه در سال  ۱۳۶۶میباشد.
از وقتی حروف الفبا رو یاد گرفتم مینویسم؛ داستان کوتاه ،بلند ،متنهای
ادبی و شعر .میگوید:
سبک شعرهای او سپید هست.
این شاعر تاکنون دو جلد کتاب شعر چاپ کردهاست.
کتاب اول او «حس یکطرفه» را انتشارات الف در سال  ۱۳۹۴و کتاب دوم،
«رج میزنم تو را شبیه غزل»
در سال  ۹۹،نشر ماه باران چاپ کرد.
طراحی جلد کتاب دوم را خودش انجام داده است.
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وسایل حرکتی و کمک حرکتی بیماران با محوریت انواع آن
در دنیای امروز طراحی و ساخت انواع وسایل کمک حرکتی به یاری افراد آمده تا بتوانند با محدودیت
کمتر و در اکثر موارد بدون هیچ محدودیت خاصی حرکت کنند و به تنهایی به انجام کارهای روزمره خود
بپردازند .ساخت این دستگاهها و وسایل ،آسایش و راحتی را به معلوالن ،سالمندان ،بیماران و افرادی
که بر اثر سانحه ای نظیر تصادف ،دچار شکستگی و آسیب در اندام های حرکتی خود شده اند ،هدیه
داده است.
در این مقاله قصد داریم تا در مورد انواع این وسایل و همچنین کاربرد و اهمیت استفاده از آن ها مطالبی
را برای شما بیان کنیم.

برای انتخاب یک وسیله کمک حرکتی مناسب چه باید کرد؟
مسـلما نـوع وسـیلهای کـه انتخـاب میشـود بایـد متناسـب با مشـکل بیمار و بـه فراخور حـال او باشـد .به عنـوان مثال؛
راه رفتـن بـا عصـا بـرای افرادی کـه راحتتـر میتوانند پاهایشـان را از زمیـن بردارند و در برداشـتن گامهای بلندتر مشـکل
زیـادی ندارنـد توصیـه میشـود .اما اگر شـخص توانایی ایسـتادن ندارد و یـا نمیتواند گامهـای طوالنی را بردارد بهتر اسـت
از واکـر اسـتفاده کنـد .در ایـن بـاره بهتریـن کار این اسـت با پزشـک بیمار مشـورت کنیـد .اندازه وسـیله هم بایـد با توجه
به سـن شـخص باشـد تـا بتواند به راحتـی آن را حرکـت داده و مورد اسـتفاده قـرار دهد.
یکـی از اهـداف اسـتفاده از ایـن گونـه وسـایل ،کاهش درد بیمار اسـت .انتخاب مناسـبترین وسـیله باید به گونهای باشـد
کـه بیمـار بـه راحتـی بتوانـد حرکت کنـد و درد کمتـری را در اندامهای آسـیب دیـده خود ،تحمـل نماید .تناسـب قدرت و
اسـتحکام وسـیله بـا وزن فـرد هم یکـی دیگـر از فاکتورهایی اسـت که باید مـورد توجه قـرار گیرد.
انواع وسایل کمک حرکتی:
ویلچر
ویلچـر بـرای کسـانی مناسـب اسـت کـه از ناحیـه کمر یا پـا دچـار آسـیب و معلولیت شـدهاند .افـرادی که پاهـای ضعیفی
دارنـد و توانایـی الزم بـرای ایسـتادن بـه خصـوص بـرای زمـان هـای طوالنـی را ندارند ،بایـد از این وسـیله اسـتفاده کنند.
ویلچرهـا بـرای طـی کـردن مسـافتهای طوالنـی بسـیار مناسـبند و فـرد یـا میتواند بـرای حرکـت دادن از کمـک دیگران
اسـتفاده کنـد ،بـا دسـت چرخهـا را بچرخانـد و یـا از کنترلهـای الکتریکی بـرای هدایـت آن اسـتفاده نماید.
عصا
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متداولترین وسـیله حرکتی در میان سـالمندان ،افراد نابینا یا کم بینا ،کسـانی که یک پایشـان دچار شکسـتگی و آسـیب
شـده و یـا دارای معلولیـت در ایـن انـدام هسـتند ،عصـا اسـت .ایـن وسـیله معموال فشـاری را بر دسـت و بـه خصوص مچ
ایجـاد میکنـد و از ایـن نظـر ممکن اسـت در مسـافت های طوالنی باعث خسـتگی و رنجش شـخص شـود.

42

تجهیزات

عصاها انواع متفاوتی دارند که عبارتند از:
عصای ساده
این دسـته شـامل عصاهایی هسـتند که از جنس چوب یا پالسـتیک سـخت سـاخته
میشـوند و در دسـت قـرار گرفتـه و در هـر قـدم به عنوان تکیـهگاه برای بیمـار مورد
اسـتفاده قـرار میگیرد.
عصای بازو (زیر بغلی)
عصـای بـازو ،بلندتـر اسـت و دارای یـک میله بـرای قرارگیـری در زیر بغل میباشـد.
میلـه دیگـری هـم وجـود دارد که بـرای به دسـت گرفتن آن اسـتفاده می شـود .این
عصاها معموال به صورت دوتایی برای هر دو دسـت اسـتفاده می شـوند و فشـار وارد
شـده بـه دسـت را از بازو تـا مچ توزیع مـی کنند.
عصای چهارپایهدار
عصـای چهارپایـهدار یا عصای چهارگوش ،مانند عصای سـاده هسـتند امـا در انتهای
آنهـا بـه جـای یک پایه ،چهارپایه وجـود دارد .علت این کار ثبات بیشـتر عصا و کمک
بـه حفظ تعادل بیشـتر اسـت؛ به خصـوص در جاهایی که زمین لغزنده باشـد.
عصای سفید
عصـای سـفید نازکتـر و سـبکتر از عصاهـای معمولـی اسـت و قابـل جمع شـدن
هسـتند .ایـن عصاهـا مخصـوص افـراد کـم بینا یـا نابینـا میباشـند تا هـم دیگران
بـه مشـکل آنهـا پـی ببرند و هـم خودشـان بتوانند اشـیاء موجود بر سـر راهشـان را
شناسـایی کنند.
واکر
واکرهـا بـه صـورت چـرخدار و بـدون چـرخ هسـتند .شـکل ظاهـری آنها بـه صورت
یـک قـاب اسـت کـه بیمـار را احاطـه میکنـد و طریقـه اسـتفاده از آن بـه گونـهای
اسـت کـه فـرد بـرای رفتن یـک قدم به جلـو بایـد آن را بلند کـرده و دوبـاره بر زمین
بگـذارد .ایـن وسـیله برای افرادی مناسـب اسـت کـه میخواهند هر دو دسـت خود
را تکیـهگاه قـرار دهنـد و قـادر بـه حفـظ تعادل خـود با عصـای معمولی نیسـتند.
پلکان باالبر
بـرای بـاال و پاییـن رفتـن از پلـه ها در خانـه ها و مکانهایـی که آسانسـور ندارند می
تـوان از این وسـیله اسـتفاده نمود .انواع مختلفـی از باالبرها در بازار موجود هسـتند
کـه بایـد با توجه به شـرایط محیـط آنها را انتخـاب کرد.
کاری از تحریریه طب تولید
شماره  ،78زمستان 1399
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جشــن باســتانی نــوروز از دیربــاز بــرای ایرانیــان
یــادآور شــور و شــوق آمــدن بهــار و تازگــی اســت .تازگــی
خریدهــا ،تازگــی درختــان و ســبزهها ،تازگــی هــوا و
تازگــی دیدارهــا.
نــوروز بــرای ایرانیــان نمــادی اســت از طــراوت و
شــادی بهــاری کــه ایــن جشــن و ســرور و نــو شــدن،
آنقــدر زیباســت کــه همــه مــردم ســال نــو را بــا تــازه
کــردن دیــدار و تبریــک عیــد جشــن میگیرنــد.
یکــی از زیباتریــن و شــاید مهمتریــن رســوم عیــد
نــوروز ،تــازه کــردن دیدارهــا و دیــد و بازدیــد از اقــوام و
آشــنایان اســت.
از گذشــتههای دور تــا بــه امــروز در تاریــخ ســرزمین
مــا ،صــدای قدمهــای شــکوفهها ،موســیقی زیبــای
بهــاری بــوده و آمــدن بهــار ،شــور و شــوق بیشــتری بــه
دیدارهــای نــوروزی داده اســت.
در ایــن روزهــای پایانــی زمســتان کــه کمکــم
پنجههــای خورشــید جــان میگیــرد و ســرما کمتــر
میشــود ،تکاپــوی آمــدن ســال نــو را در جایجــای ایــران
و در همــۀ خانههــا میشــود حــس کــرد .ســبزههایی
کــه شــروع بــه جوانــه زدن میکننــد ،خانــه تکانیهــا
و خریدهــا و شــادیها ،همــه نویــد رســیدن ســال نــو
را میدهنــد.
بــا همــۀ ایــن زیباییهــا و جذابیتهــای نــوروز،
امســال ســالی اســت کــه بــا وجــود محبــت و نزدیکــی در
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قلبهــا ،چشــمها فرصــت دیــدار هــر ســاله را ندارنــد.
ویــروس کوچکــی کــه ماننــد بهــار از راهــی دور
آمــده اســت ،زیبایــی و مهربانــی بهــار را نــدارد و رونــد
بســیاری از اتفاقــات را تغییــر داده اســت .یکــی از ایــن
اتفاقــات همیشــگی دیــد و بازدیدهــای نــوروز اســت کــه
امســال برگــزار نمیشــود .روزگاری دیــد و بازدیــد در روز
عیــد ،نشــانۀ احتــرام و عالقــه بــه بزرگترهــا و دوســتان
و آشــنایان بــود؛ امســال امــا ،رعایــت قرنطینــه و فاصلــۀ
اجتماعــی ،بهنوعــی محبــت دیگــری اســت کــه همگــی
بایــد آن را نثــار دیگــران کنیــم .امســال بهــاری دیگــر ،بــه
همــان زیبایــی امــا بــا رنــگ دیگــری در پیــش رو داریــم؛
بهــاری کــه در آن بایــد از ســفرها گذشــت ،تــا دســت
ویــروس کرونــا از جادههــا کوتــاه شــود ،بایــد قرنطینــه را
بــه یــاد داشــت تــا عزیــزی مبتــا نشــود و بایــد بذرهــای
صبــر را دوبــاره کاشــت ،تــا از آن جوانههــای پیــروزی
برویــد.
دوری از عزیــزان و آشــنایان مدتهاســت کــه
تکتــک افــراد جامعــه را دلتنــگ کــرده ،امــا بایــد بــه
یــاد داشــته باشــیم کــه قــدرت امیــد ،از قــدرت هــر
ویروســی بیشــتر اســت و شکســت دادن ایــن ویــروس بــا
تــاش و امیــد ،خــود بهــاری دیگــر در دل مــردم ایــن
ســرزمین اســت.
فاطمه کنهانی

درشیوعکرونا

ازبیماریهایمزمن

غفلتنکنیم

پورتال به سایت ایران

در شـرایطی کـه پاندمـی کوویـد 19در جهـان حاکـم اسـت و رعایـت
دسـتورالعملهای بهداشـت شـخصی و فاصلهگذاری فیزیکـی برای همه
ضـروری اسـت؛ مراقبت از خـود در مقابـل بیماریهای مزمـن غیرواگیر
هـم باید مـورد توجـه قـرار گیرد.
بیاییـد بـه جهان قبـل از شـیوع پاندمی (همهگیـری) کوویـد 19-نگاهی
دوبـاره بیاندازیـم .خیلـی وقـت بـود کـه عمـده توجـه دسـتاندرکاران
حـوزه سلامت ،معطـوف بـه بیماریهـای مزمـن غیـر واگیـر از جملـه
دیابـت ،پرفشـاری خـون ،کبـد چـرب و انواع سـرطانها شـده بـود .با
پیشـرفت دانـش بشـر ،پیشـگیری و درمـان بیماریهـای عفونـی واگیـر
خیلـی سـادهتر از قبـل شـده و برخـی بیماریهـای عفونـی تقریبـا بطور
کامـل ریشـهکن شـده بودند .به عقبتـر برگردیم .بعـد از انقالب صنعتی
در اروپا و گسـترش شهرنشـینی و جهانی شـدن ،سـبک زندگی انسانها
در کل دنیـا تغییـر کـرده و تمـام حوزههـای آن از جملـه تغذیـه ،فعالیت
بدنـی ،خـواب و  ...تحـت تأثیـر قرار گرفته اسـت.
بـه برخـی آمـار رسـمی در ایـران نـگاه کنیـم :طبـق گفتـه رئیـس مرکز
تحقیقـات بیماریهـای غیر واگیر دانشـگاه علوم پزشـکی تهـران ،حدود
 12درصـد جمعیـت بـاالی  25سـال کشـور مبتلا بـه دیابت هسـتند و
نزدیـک بـه  9/5درصـد از کل هزینههای سلامت کشـور صـرف بیماری
دیابـت میشـود .حـدود  10درصد از مـرگ و میرهای کشـور در ردههای
مختلـف سـنی و جنسـی بـه دیابـت مرتبـط اسـت؛ یعنی چیـزی حدود
 135هـزار مـورد مرگ سـاالنه.

برگردیـم بـه موضـوع مـورد بحـث خودمـان :هرچنـد
چ موقـع از شـر
شـیوع کوویـد 19-نشـان داد بشـر هیـ 
موجودات میکروسـکوپیک بیمـاریزا در امان نخواهد
بـود و چـه بسـا بیماریهـای عفونـی شـدیدتری در
آینـده بـروز کنـد؛ امـا خطـر بیماریهـای مزمـن غیر
واگیـر همچنـان پابرجاسـت و نیـاز بـه توجـه دارد.
اتفاقـ ًا افـرادی کـه مبتلا به ایـن بیماریها هسـتند،
سیسـتم ایمنـی ضعیفتری داشـته و مقاومت کمتری
در مقابـل ویـروس کرونـا و سـایر میکروارگانیسـمها
داشـته و راحتتر مبتال شـده ،دورههای شـدیدتری از
بیمـاری را تجربـه کـرده و دیرتر بهبـودی مییابند .در
شـرایط فعلی که پاندمی کوویـد 19-در جهان حکومت
میکند و رعایت دسـتورالعملهای بهداشـت شـخصی
و فاصلـه گـذاری فیزیکـی بـرای همـه الزم و ضـروری
اسـت؛ مراقبـت از خـود در مقابل بیماریهـای مزمن
غیـر واگیـر هم درخـور توجـه و اهتمام اسـت.

سالمت
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حـدود  40درصـد مـردان و زنان بزرگسـال ایرانی مبتال به چاقی شـکمی
هسـتند کـه ایـن میـزان در زنان بـه نزدیـک  60درصد میرسـد .نزدیک
 60درصـد بزرگسـاالن ایرانـی مبتلا بـه اضافـه وزن یـا چاقی هسـتند،
حـدود  25درصـد پرفشـاری خـون دارنـد و حـدود  35درصـد افـراد در
معـرض ابتلا بـه فشـار خـون بـاال هسـتند؛ یعنـی در صـورت مراقبـت
نکـردن از خـود ،در آینـدهای نزدیـک بـه آن دچـار خواهند شـد .بسـیار
جـای تأسـف اسـت که حـدود  75درصـد ایرانیـان ،فعالیت بدنـی کافی
بـرای برخـورداری از سلامت را ندارند.

بیماری های مزمن را فراموش نکنیم
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اهمیت فعالیت بدنی در بیماری های مزمن
از یـک جنبـه فعالیت بدنی مهمترین بعد سـبک زندگـی در این دوران
اسـت .قرنطینـه خانگـی ،تعطیلی مـدارس ،دانشـگاهها و بسـیاری از
کسـبوکارها ،باشـگاههای ورزشـی و  ...سـبب شـده اسـت میـزان
فعالیـت بدنـی عمـوم افـراد جامعـه نسـبت بـه قبـل از همهگیـری
کوویـد 19-بـه میـزان قابـل توجهـی کاهـش یابـد .بـا کاهـش میزان
فعالیـت بدنـی و افزایـش دریافـت غذاهـا ،بسـیاری از مـردم چنـد کیلوگـرم وزن اضافـه کردهانـد .بعـد
از اتمـام همهگیـری کرونـا شـاهد خیـل عظیمـی از افـرادی هسـتیم کـه بـه منظـور کاهش وزن سـراغ
مطبهـا و کلینیکهـا و البتـه بعضـ ًا راههـای عجیـب و غریـب میروند .در این شـرایط توصیه میشـود
همـه افـراد بـا توجه به شـرایط خود ،میزان فعالیـت بدنی را افزایـش داده و از ورزشهـای خانگی غفلت
نکننـد .البتـه بـا رعایـت فاصلهگـذاری فیزیکـی و رعایت دسـتورالعملهای بهداشـتی میتـوان بیرون از
منـزل هـم ورزشهـای سـادهای ماننـد پیـادهروی و دویـدن را اجرا کـرد .ملاک در ورزش ،کمی سـرخ
شـدن رنـگ چهـره ،شـروع تعریـق و افزایـش تعـداد تنفـس و ضربان قلب اسـت کـه در افـراد مختلف،
زمانهـای متفاوتـی دارد.
نبایـد خیلـی سـخت گرفـت و نبـودن امکانـات را بهانه کـرد؛ بطوری که حتـی  15بـار ورزش  2دقیقهای
درجـا زدن و آرام دویـدن در منـزل در طـول شـبانهروز هـم بـه افزایش متابولیسـم بدن ،کسـب انگیزه و
ایجـاد نشـاط کمک شـایان توجهـی میکنـد .ورزش نکردن سـبب بروز افسـردگی ،اضطراب و اسـترس
شـده و احتمـال ابتلا بـه بیماریهـای قلبی عروقـی و دیابـت را چندین برابـر میکنـد .در مقابل ورزش
کـردن بـا مکانیزمـی غیر از انسـولین سـبب بهبود کنتـرل قند خون میشـود.

تغذیه سالم کلید سالمت
جزء بعدی سبک زندگی ،تغذیه است .هرچند شرایط نامناسب اقتصادی سبب شده
است سفره مردم کوچکتر شده و بسیاری از خانوارها درجاتی از ناامنی غذایی را
تجربه کنند؛ با دانستن برخی نکات میتوان تغذیه خانوار را بهتر مدیریت کرد .از
برخی عادات ناپسند تغذیهای در این دوران میتوان به پرخوری (به علت قرنطینه و
به منظور سرگرمی) ،نداشتن نظم در ساعات غذا خوردن ،افزایش مصرف قندهای
ساده و غذاهای پرچرب خانگی (به دلیل بروز خالقیت بانوان در زمینه کیک و
شیرینیپزی و تعطیلی خیلی از رستورانها و فستفودها) اشاره کرد.
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پرخوری و دریافت بیش از حد نیاز انرژی وقتی با فعالیت بدنی کم ترکیب میشود؛
از مهمترین عوامل بیماریزا محسوب شده و فرد را مستعد ابتال به بیماریهای
واگیر و غیر واگیر میکند .اتفاق ًا دیده شده است مرگ و میر ناشی از کووید 19-در افراد دارای اضافه وزن
و چاقی بیشتر است .دریافت بیش از حد انرژی از گروه نان و غالت و عدم دریافت لبنیات ،میوهها و
سبزیهای تازه منجر به بروز سوءتغذیه شده و احتمال ابتال به انواع بیماریها را افزایش میدهد .توجه به
سیری سلولی (فراتر از سیری شکمی) و مصرف طیف متنوعی از گروههای غذایی در حفظ و ارتقای سالمتی
بسیار مهم است .علیرغم گرانی بیش از حد مواد غذایی در ماههای اخیر ،میتوان با حذف برخی هزینههای
غیر ضروری ،گروههای اصلی غذایی (نان و غالت ،گوشت و تخم مرغ ،لبنیات ،میوهها و سبزیها) را بطور
حداقلی برای همه اعضای خانوار بویژه کودکان در حال رشد تأمین کرد.
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حذف وعدههای اصلی غذایی بویژه صبحانه (که معمو ًال ناشی از عادات نامناسب خواب است) نیز سبب به
هم ریختن نظم گوارشی شده و در بروز چاقی و سایر بیماریهای مزمن مؤثر است .خوردن یک نوع غذا در
وعدههای اصلی غذایی در ساعات منظم به شکل آرام و به دور از هیجان همراه با جویدن کافی و پرهیز از
نوشیدن مایعات تا یک ساعت بعد از غذا و مصرف میوهها در میان وعدهها بسیار در حفظ سالمتی مؤثر
است .اصل تنوع غذایی یعنی استفاده از مواد غذایی مختلف در گروههای غذایی را باید در وعدههای متعدد
به کار برد؛ نه در یک وعده!

سالمت

خوب بخوابید تا سالم بمانید
یکی دیگر از اجزای سبک زندگی ،خواب است .همه تجربه کردهایم
که یک خواب کافی و عمیق بعد از خستگی روزمره چقدر به بازسازی
قوا کمک میکند .درواقع خداوند خواب را مایه آرامش انسان بعد
از فعالیتهای روزانه قرار داده است و هرکس از آن محروم باشد؛
در تأمین سالمتی کامل و همه جانبه با مشکل مواجه خواهد شد.
مجموعه گستردهای از سیاستهای نادرست سبب شده است مردم در
این زمانه دیر بخوابند و صبح زود را درک نکنند .باید بدانیم خواب روز
مجموعهای از پیامدهای ناگوار را به همراه خواهد داشت .کسالت و بیحوصلگی ،مشکالت گوارشی و التهاب از مهمترین آنهاست .آلودگی
نوری در شب یکی از عوامل اصلی بروز بیخوابی در افراد است و ترجیح ًا باید ساعات قبل از خواب ،نور محیط را کم کرد تا هورمونهای
خواب به مقدار کافی ترشح شود .کسانی که عادت به دیر خوابیدن دارند ،باید به تدریج ساعات خوابشان را جلو آورده و تا حد امکان در
ساعات منتهی به خواب از دیدن فیلمهای هیجانی و کار با موبایل پرهیز کنند.

مدیریت استرس و سالمت روانی را دست کم نگیریم
مدیریت حاالت روحی روانی نیز از مهمترین اسباب حفظ و ارتقای سالمتی
است .شرایط زندگی امروز مخصوص ًا که با شیوع کووید 19-همراه شده است؛
خود به خود استرسزاست .اما نباید به این شرایط دامن زد .باید توجه
داشت که مرگ و میر مبتالیان به کووید 19-که استرس زیادی دارند ،بیشتر
است .استرس زیاد ،سیستم ایمنی را ضعیف کرده و توان مقابله آن با عامل
بیماری را کم میکند .کسانی که استرس زیادی دارند ،باید از پیگیری اخبار
نگران کننده اجتناب کرده و ساعاتی از روز را به گفتوگو با افراد خوشبین و امیدوار به زندگی یا دیدن فیلمهای نشاط آور و خواندن
داستانهای مثبت اختصاص دهند .یکی دیگر از نکاتی که مبتالیان به استرس باید به آن توجه کنند ،پرهیز از حضور افراطی در فضای
مجازی است .با قرار گرفتن در این فضا در مدت کوتاهی حجم گستردهای از تصاویر و پیامها وارد مخزن ذهن شده و تجزیه و تحلیل
آنها سبب آشفتگی ذهن و بروز استرس و اضطراب میشود .خوردن بیش از حد مواد غذایی مانده ،گوشت گاو و گوساله ،ادویه فراوان و
ترشیها به این افراد توصیه نمیشود .در عوض نوشیدن شربتهای مفرح مانند گالب ،زعفران ،بیدمشک ،بهارنارنج ،شیره انگور و سیب
در فروکاستن از استرس زیاد مؤثر است (مبتالیان به دیابت در نوشیدن شربتها جانب احتیاط را رعایت کنند).
در بحران شیوع کرونا سبک زندگی سالم را نادیده نگیریم

محمد احمدی
دانشجوی دکتری سیاستهای غذا و تغذیه دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی
بازرس انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سالمت ایران

سالمت
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در آخر باید اشاره کنیم که افراط در هر چیزی
میتواند به تفریط در برخی امور دیگر منجر
شود .پرداختن بیش از حد اخبار و تأکیدات
مسئولین بهداشتی کشور به رعایت اصول
پیشگیری از کرونا میتواند سبب نادیده
گرفتن بسیاری از اصول سبک زندگی سالم
جهت پیشگیری از بیماریهای مزمن توسط
مردم شده و بار بیماریهای مزمن را در کشور
مضاعف کند .توجه شما را به چند نکته
بهداشتی هم که معمو ًال از آن غفلت شده و
در توصیههای بهداشتی مقابله با کرونا به آن
پرداخته نشده است؛ جلب میکنیم:
تنفس عمیق :در مرحله اول به مدت  3تا
 4ثانیه از راه بینی هوا را داخل بکشید .در
این حالت ریه کامالً از هوا پر میشود .در
هنگام دم عمیق باید شکم برآمده شود؛ نه
اینکه شانهها باال رود یا فقط سینه منبسط
شود .در مرحله دوم نفس به مدت  2ثانیه

حبس میشود .مرحله سوم ،بازدم عمیق از
راه دهان است که  3تا  4ثانیه طول می
کشد .در این مرحله با کمک عضالت شکم،
تمام هوای مانده در ریه خارج میشود .در
مرحله آخر هم  2ثانیه توقف صورت میگیرد
تا تنفس بعدی شروع شود.
بهتر است این تنفس  3تا  5نوبت و در هر
نوبت 12 ،تا  15بار انجام شود .چه بهتر که
حداقل یک نوبت آن در هوای خنک و تازه
صبحگاهی و یک نوبت نیز شب پیش از خواب
باشد .اگر به هوای تازه و خنک دسترسی
نداشتید؛ در حین تنفس از افشانهها و بوهای
خنک و مفرح مانند بوی گالب ،خیار ،پوست
پرتقال ،به و سیب بهره ببرید.
اصل ترقیق :این اصل بیان میدارد که هر
بار شستن مجاری تنفسی با آب ساده به
کاهش تعداد میکروارگانیزمها (ویروسها
و باکتریها) و پیشگیری از تجمع کلونی

آنها و کاهش احتمال ایجاد عفونت منجر
میشود .بنابراین توصیه میشود چند بار
در طول روز بخصوص زمانهایی که در
محیطهای بیرون از منزل یا مکانهای شلوغ
قرار گرفتهاید؛ عالوه بر این که دستهایتان را
با آب و صابون میشویید؛ قرقره و استنشاق
را انجام دهید .بدین طریق که آب را داخل
دهان چرخانده و بیرون بریزید .سپس آب را
داخل گلو قرقره کرده و بیرون بریزید .کمی
هم آب داخل بینی کشیده و بیرون بریزید.
با اجرای این کارهای ساده از تجمع احتمالی
ویروسها در مجاری تنفسی فوقانی و تکثیر
آنها پیشگیری میشود.
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معرفی بهترین سرگرمیهای قرنطینه؛

با کرونا هم میشه تفریح کرد
خبرگزاری مهر
کرونـا همیشـگی نیسـت .امـا اگـر دوران قرنطینـه و خانهنشـینی را بهدرسـتی اسـتفاده نکنیم،
پـس از پایـان اپیدمـی ایـن بیماری احسـاس خوبـی نخواهیم داشـت ،چراکه یک فرصـت عالی را
از دسـتدادهایم.
بـه گـزارش بازرگانـی خبرگـزاری مهر ،تا پیـش از کرونا ،زندگی یـک جریان عادی داشـت .اما این
ویـروس روال و نظـم عـادی زندگـی را بهطورکلـی دگرگون کرد .آنالین شـدن فرآیندهـا ،قرنطینه
و فاصلهگـذاری اجتماعـی از مهمتریـن پیامهـای کرونـا ویـروس بـود .فاصلهگـذاری اجتماعـی
بسـیاری از سـرگرمیها و تفریحـات عـادی زندگـی را تحـت تأثیـر قـرار داد .اما زندگـی هیچوقت
توقفپذیـر نیسـت .در ایـن مقاله میخواهیـم تفریحات و سـرگرمیهای جذابی را به شـما معرفی
کنیـم تـا بتوانیـد در فاصلهگـذاری اجتماعی و قرنطینه هم سـرگرم باشـید.

تأثیرات شگفتانگیز کرونا؛ ویروسی که زندگی بشر را تغییر داد
کرونـا ویـروس تغییراتـی عجیـب و طوالنـی در زندگـی بشـر ایجـاد کـرده اسـت .بسـیاری از
کسـبوکارها دچـار ضررهـای هنگفتـی شـدند .سـرگرمیها و تفریحـات هیجانانگیـز بـرای
جلوگیـری از گسـترش بیمـاری ،لغو و تعطیل شـدند .باشـگاههای ورزشـی ،کافههـا و مکانهای
دیگـری کـه افراد بیشـتر وقت خـود را برای تفریـح و سـرگرمی در آن میگذراندند تعطیل شـدند.
در حقیقـت قرنطینـه خانگـی باعـث شـده کـه شـکل تفریحـات هم عوض شـود.
کرونـا ویـروس هـم مثـل هر پدیـده و اتفاق دیگـری روزی تمـام خواهد شـد .اما نباید اجـازه داد
کـه ویـروس کرونـا ،زندگـی عـادی را تحـت تأثیر قـرار دهـد .قرنطینـه میتواند باعث افسـردگی
و تنهایـی افـراد شـود .امـا اگـر بـرای قرنطینه هـم برنامهریـزی کنیـم ،میتوانیم علاوه بر حفظ
سلامتی خـود از روزهـای قرنطینـه با خاطـرهای خوب عبـور کنیم.
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بهترین سرگرمیها را در دوران قرنطینه تجربه کنید
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بـرای رهایـی از افسـردگی و تنهایـی الزم نیسـت خانـه را ترک کنیم .کافی اسـت بـرای اوقاتی که
در خانـه هسـتیم ،برنامهریـزی کنیـم .اگر از دیـدی دیگر به قرنطینـه نگاه کنیـم ،در خانه ماندن
بهتریـن فرصـت بـرای انجـام کارها و لـذت بردن از تفریحاتی اسـت که همیشـه برایـش به دنبال
فرصـت بودهایم.

سالمت

فیلم ببینید؛ سینما را به خانه بیاورید
فیلـم ،سـریال و کارتـون میتواند همه را سـرگرم کنـد .قرنطینه فرصت طالیی فیلـم دیدن و لذت
بـردن از سـینما اسـت .اگر بـا خانواده زندگـی میکنید یـا فرزند خردسـالی هم داریـد ،میتوانید
سـریالهای خانوادگـی یـا کارتون و انیمیشـن تماشـا کنید .دیدن یـک فیلم خوب میتواند شـما
را از تنهایـی دربیاورد.

خانه را به کارخانه مهارتآموزی تبدیل کنید
شـاید پـس از اتمـام قرنطینـه حسـرت مهارتهایی کـه میتوانسـتیم در دوران قرنطینه به دسـت
آوریـم ،هرگـز مـا را رهـا نکند .پس همیـن حاال دسـتبهکار شـوید و مهارتهای خـود را افزایش
دهـد .ایـن مهارتهـا میتوانـد از جنـس مهارتهـای مرتبـط بـا تخصـص و کار حرفـهای شـما
باشـد ،میتواند از جنس سـرگرمی یا حتی یادگرفتن کاری باشـد که همیشـه دوسـت داشـتهاید.

کتاب بخوانید؛ بهترین فرصت برای کتاببازها
اگـر بـه دنبـال یک تفریح و کار جذاب و سـرگرمکننده هسـتید ،کتـاب بخوانید .بـرای کتاببازها
و حتـی کسـانی کـه کمتـر فرصـت کتابخوانـی دارنـد ،قرنطینـه خانگـی فرصـت خوبـی بـرای
خوانـدن کتـاب فراهم کرده اسـت.

یک باشگاه ورزشی در خانه درست کنید
قرنطینـه خانگـی بسـیاری را بـا مشـکل اضافـهوزن روبـهرو میکنـد .بـه همیـن دلیـل یکـی از
کارهـای مفیـد ،ورزش کـردن اسـت .اسـتفاده از تردمیـل ،خریـد وزنههـای کوچک ،اسـتفاده از
دمبـل ،دراز نشسـت و بارفیکـس ازجملـه ورزشهایی اسـت کـه میتوان آنهـا را در خانـه انجام
داد .البتـه دقـت داشـته باشـید ورزش صرفـ ًا بـه خاطـر سلامتی جسـمی نیسـت و یک سـاعت
ورزش میتوانـد حسـابی حـال روحـی شـما را هـم بهتـر کند.

نوشتن ،خاطرات این روزها را ثبت کنید
شـاید تـا صدسـال دیگر هم شـرایط مثل کرونـا را تجربه نکنیـم .اگـر از ورزش و یادگرفتن مهارت
هـم دلخوشـی نداریـد ،بنویسـید .نوشـتن میتوانـد خاطـرات ایـن روزهـا را برای همیشـه ثبت
کنـد .شـاید یـک روز نوشـتههای خودتـان را چـاپ کردید یا بـرای دیگـران خواندید .اما همیشـه
بـه یـاد داشـته باشـید که نوشـتن خاطرات جـدای از ثبت آنهـا تأثیر بسـیار مثبتـی روی روحیه
شما دارد.

بهترین سرگرمیهای قرنطینه ،کاری است که شما دوست داشته باشید
کرونا همیشـگی نیسـت .اما اگر دوران قرنطینه و خانهنشـینی را بهدرسـتی اسـتفاده نکنیم ،پس
از پایـان اپیدمـی ایـن بیمـاری احسـاس خوبـی نخواهیـم داشـت .چراکه یـک فرصت عالـی را از
دسـتدادهایم .ورزش و یادگرفتـن مهارتهـای جدیـد میتوانـد دوران قرنطینـه را به یک سـکوی
پرش تبدیـل کند.
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آییـن معارفـه دکتـر هاجـر حکیمـی مدیرعامل جدیـد مجتمع رعد در جمـع محـدودی از اعضا هیأت
مدیـره ،کارکنـان و مسـؤوالن گروههـای همیاری بانـوان و جوانان برگزار شـد.
مهنـدس رحمـان عالقهبنـد مدیرعامـل سـابق مجتمـع رعـد ،بـا اشـاره بـه تالشهـای کارکنـان در
مـدت خلاء وجـود نقـش مدیر عاملـی در رعـد و پذیرش مسـؤولیت در ایـن دوران افـزود :بنا بـه توصیه
و تکلیفـی کـه هیـأت مدیـره برعهـدهام گذاشـتند ،در چندماهی کـه مدیرعامـل قبلی همکاری خـود را با
رعـد پایـان داد تـا امـروز که مسـؤولیت هدایت رعـد را برعهده داشـتم ،در پی انتخاب شـخصی بودیم که
توانایـی پذیرش این مسـؤولیت را داشـته باشـد.
وی در ادامـه گفـت :حـال بـا انتخـاب مدیرعامـل جدیـد الزم میدانـم از تمـام همـکاران محتـرم
قدردانـی و تشـکر نمـوده و بـرای مدیرعامـل جدیـد آرزوی موفقیـتنمایـم.
در ادامـه ایـن مراسـم ،هاجـر حکیمـی مدیرعامـل جدیـد مجتمع رعـد با اشـاره به سـوابق تحصیلی
خـود در رشـته دکتـری مدیریـت بازرگانـی و تجربـه کاری در حـوزه بیمـه ،بانکـداری و بازاریابـی ،افزود:
بسـیار خوشـحالم کـه توفیـق خدمت در مؤسسـهای خوشنـام همچون مجتمـع رعد نصیبم شدهاسـت.
وی در ادامـه افـزود :پیگیـری برنامه ها مصوب اسـتراتژیک رعد در سـال جاری و پیـش بینی اولویت
هـای سـال پیـشرو از مهمتریـن اقدامات ماه هـای آتی به شـمار میرود.
در پایـان ایـن مراسـم دکتـر مریـم رسـولیان رئیس هیـأت مدیره بـا تشـکر از همت و تلاش کارکنان
مجتمـع رعـد کـه در هـر شـرایطی موجـب افتخـار مؤسسـه هسـتند با اهـداء حکـم مدیرعاملی بـه دکتر
هاجـر حکیمـی بـرای ایشـان آرزوی موفقیـت کـرد و در ادامـه حضـار تکتک خـود را و حوزه مسـؤولیت
شـان را معرفـی کردند.
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نتِک
گزارش آیین اختتامیه چهارمین رویداد توا 

مدیریت زهرا خاناف مقام سوم را کسب کردند .همچنین
به برگزیدگان این بخش جایزه نقدی ،تندیس ،لوح سپاس
و امکان استفاده از فضای کار اشتراکی مرکز تابش رعد
اهدا شد.
در بخش خانواده حمایتگر از توانیاب ،منیژه زینلی
مادر بزرگوار مهدیه رستگار از کارآموختگان مجتمع رعد
منتخب هیأتداوران بود که تندیس و لوح سپاس توان ِتک
با همراهی پدر خانواده به ایشان اهدا شد.
تندیس سفیران توانمندی نیز به غنچه استوار نیا،
هستی صادقیتبار و وحید رجبلو اهدا شد .سفیران
توانمندی شاخصترین افراد دارای معلولیت هستند که با
حضور مستمر در شبکههای اجتماعی از حقوق افراد دارای
معلولیت دفاع میکنند.
در پایـان مراسـم سـید مهـدی میرهـادی معـاون
آمـوزش ،اشـتغال و توانبخشـی خیریـه رعـد بیانیـه
هیـاتداوران را قرائـت کـرد.
مهدیـه رسـتگار از گوینـدگان پرتـوان رادیـو تـوان و از
کارآموختـگان موفـق مجتمـع رعد ،اجـرای ایـن برنامه را
بـر عهده داشـت.
بیانیه هیأت داوران
ن ِتک به نکات
در بیانیه هیأت داوران چهارمین رویداد توا 
مهمی اشاره شده بود که جهت آگاهی در ادامه خواهد آمد.
امـروز نقـش فضای مجازی و خدمـات آنالین در بهبود
کیفیـت زندگـی جوامـع بشـری انکارناپذیر اسـت و رویداد
توان ِتـک بـا هدف فراهم آوردن شـتاب بیشـتر در توسـعه
فناوریهـا ،اپلیکیشـنها و وبسـایتهای ارایـه دهنـده
خدمـات بـه افـراد دارای معلولیـت یا ایجاد شـده توسـط
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اختتامیه چهارمین رویداد توان تک با حضور
مدیرعامل و اعضای هیأتمدیره مجتمع رعد ،ریاست
مرکز علمی کاربردی رعد ،الهه طاهری از مدیران وب
سایت دکتردکتر و مدیران تیمهای برگزیده با رعایت فاصله
اجتماعی دوران کرونا در سالن همایش رعد برگزار شد.
دکتر هاجر حکیمی مدیرعامل مجتمع رعد طی
سخنانی کوتاه با قدردانی از برگزارکنندگان چهارمین
دوره توان ِتک در مجتمع رعد و ششمین دوره الکام
استارز گفت :با شرایطی که در دوران کرونا شاهد آن
هستیم استقبال و حضور تیمهای شرکتکننده و ایدههای
مطرحشده جای شگفتی دارد؛ این اتفاق بسیار ارزشمند و
حائز اهمیت است که باید به آن توجه ویژه داشتهباشیم.
وی با ابراز امیدواری برای پربارتر بودن توان تک در
دورههای آینده افزود :با برنامهریزیهای انجامشده ،مقرر
شد که مجتمع رعد در آینده از استارتآپها و ایدههای
مؤثر در حوزه معلولیت حمایت کند.
مهندس شاهین طبری از بنیانگذاران این رویداد
با اشاره به تاریخچه شکلگیری توانتک گفت :توانتک
فرصتی برای افراد دارای معلولیت است که نشان میدهد
این افراد در حوزه تکنولوژی و فناوری میتوانند مانند
رشتههای ورزشی جایگاهی برابر با دیگران برای فعالیت
داشتهباشند .بسیار خوشحالم که توانتک عرصهای برای
درخشش افراد دارای معلولیت شدهاست .در حال حاضر
افراد دارای معلولیتی داریم که در کسبوکارهای آنالین،
دارای جایگاهها و موقعیتهای ویژهای هستند.
در ادامه مراسم مجری ،با دعوت از مدیران مجتمع و
مرکز علمی کاربردی رعد و الهه طاهری نماینده وب سایت
دکتردکتر ،حامی مالی این دوره از رویداد به روی جایگاه
برای اهدای جوایز ،نتایج داوری چهارمین رویداد توان تک
در سال  1399را اعالم کرد.
در چهارمین رویداد توان ِتک در بخش جایزه مسؤولیت
اجتماعی رعد؛ هیأتداوران جایزه این بخش را به گروه
سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران از شرکت فیروزه به
دلیل تالش مستمر و چشمگیر در حوزه آموزش و تغییر
نگرش اهدا کرد .در این بخش ،نماینده شرکتهای توسعه
صنعتی ایران و تپ سی به عنوان نامزدهای دریافت جایزه
حضور داشتند.
دکتر رعنا ایمانی مدیر روابط عمومی شرکت فیروزه
پس از دریافت تندیس مسؤولیت اجتماعی رعد گفت :هر
تالشی که در این راه انجام دادهایم ،کارهایی بوده که
با همکاری تکتک همکاران در شرکت فیروزه انجامشده
است.
در بخش استارت آپهای برتر ،استارتآپ تمرینات
ورزشی ویژه افراد با آسیب نخاعی به مدیریت دکتر فریبا
محمدی مقام اول؛ اپلیکیشن مای رمپ به مدیریت مهندس
محمدعلی فیروزان مقام دوم و وبسایت رادیوتوان به
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چشمگیر در حوزه آموزش و تغییرنگرش اهدا نمود.
هیـأت داروان ضمـن پاسداشـت از مقـام واالی مـادر کـه تمـام
افـراد دارای معلولیـت مدیـون فداکاریهـای آنهـا هسـتند ،جایـزه
تجلیـل از اعضـا خانـواده توانیـاب را به سـرکار خانم منیـژه زینلی
مـادر بزرگـوار سـرکار خانـم مهدیه رسـتگار اهـدا نمود.
همچنیـن تندیـس «سـفیر توانمنـدی» بـه شـاخصترین
توانیابانـی کـه در شـبکههای اجتماعـی حضـور مسـتمر دارنـد و
از حقـوق افـراد دارای معلولیـت دفـاع میکننـد ،اهـدا میشـود که
برگزیـدگان ایـن دوره عبارتانـد از:
 -1سرکارخانم غنچه استوار نیا
 -2سرکار خانم هستی صادقیتبار
 -3جناب آقای وحید رجبلو
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افـراد دارای معلولیـت در کنـار الکاماسـتارز  4سـال پیـش فعالیـت
خـود را آغاز کـرد .در چهارمین دوره توان ِتک 8 ،اسـتارتآپ حضور
داشـتند کـه علاوه بـر شـرکت در داوری گروهـی اسـتارتآپهای
الکاماسـتارز و کسـب نتایـج خیـره کننـده ،در داوری اختصاصـی
رویـداد توان ِتـک هـم حضور داشـتند.
هیـأت داوران توان ِتـک بـا در نظـر گرفتـن اهمیـت مسـأله و
کاربـردی بـودن قابلیـت رقابت و حضـور در بازار ،فراگیـری و الگوی
کسـب و کار ،تـک تـک شـرکتکنندگان را بررسـی کـرد و در پایـان
نتایـج ایـن دوره را بـه شـرح زیر اعالم کـرد -1 :اسـتارتآپ تمرینات
ورزشـی افـراد با آسـیب نخاعـی به مدیریت سـرکار خانـم دکتر فریبا
محمـدی برنـده مقـام اول ،جایزه نقـدی ،تندیس ،لوح سـپاس و 6
مـاه اسـتفاده از فضـای کار اشـتراکی مرکـز تابش رعد.
 -2اپلیکیشـن مـای رمـپ بـه مدیریـت جنـاب آقـای مهنـدس
محمدعلـی فیـروزان برنـده مقـام دوم ،جایـزه نقـدی ،تندیس ،لوح
سـپاس و  4مـاه اسـتفاده از فضای کار اشـتراکی مرکـز تابش رعد.
 -3اسـتارت آپ و وبسـایت رادیوتوان به مدیریت سـرکار خانم
زهـرا خـاناف را برنـده مقـام سـوم ،جایـزه نقـدی ،تندیـس ،لـوح
سـپاس و  2مـاه اسـتفاده از فضای کار اشـتراکی مرکـز تابش رعد.
همچنین در بخش جایزه مسؤولیت اجتماعی ،رعد ضمن قدردانی
از فعالیت تمام مؤسسات و شرکای اجتماعی مجتمع رعد که در زمینه
دسترسپذیری افراد دارای معلولیت تالش کردهاند ،جایزه این دوره را
به گروه سرمایهگذاری توسعه صنعتی ایران به دلیل تالش مستمر و
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پیام بنیانگذار مجتمع رعد
ن ِتـک بنیانگـذار
بـه مناسـبت موفقیـت آسـتارتآپهای توا 
مجتمـع رعـد مهندس احمـد میرزاخانـی طی پیامی ضمـن تبریک
بـه برگزیـدگان ،گفت:
بسیار خرسندم که تالش فکری جوانان ایرانزمین و تفکر
دختران و پسران خستگیناپذیر ما در مسیری گام نهاده که به
افزایشکیفیت زندگی افراد دارای معلولیت منجر گشته و خواهد شد.
در خبری که به دست من رسید متوجه شدم برخی از این طرحها و
ایدهها را خود عزیزان توانیاب ،مدیریت و برنامهریزی کردهاند که باعث
افتخار بیشتر بنده است .این همان هدفی است که تمام فعالیتهای
مجتمع و دانشگاه رعد بر اساس آن بنا نهاده شده و حضور م ُوثر
اجتماعی افراد دارای معلولیت را در تمام عرصههای جامعه بدون در نظر
گرفتن محدودیتهایی که در زندگی تجربه میکنند ،فراهم میسازد.
امروز دانش و پژوهش درجهان مرزبندی خاصی ندارد و همه اعضای
جامعه بشری با هر توان و جنسیتی میتوانند در آن نقشآفرین
باشند.
همچنیـن شایسـته اسـت از مدیـران و برنامهریـزان فضـای
مجـازی کـه یقینـ ًا بـا حمایـت و همراهـی آنهـا ایـن شـرایط فراهم
و مهیـا شـده اسـت ،سپاسـگزارینمایـم و بـه همـه فرزنـدان خود
میگویـم کـه طبـق آیه شـریفه ِإ َّن َّ َ
الل َل ُيغَ ِّي ُر َما ب َِق ْو ٍم َحتَّـى ُيغَ ِّي ُروا َما
ـه ْم خداونـد سرنوشـت هيـچ قـوم (و ملتي) را تغييـر نميدهد
ب َِأن ُْف ِس ِ
مگـر آنكـه آنهـا خـود را تغييـر دهند .پس بـر تالش و کوشـش خود
در راهـی کـه در پیشگرفتهایـد ،بـکار بندیـد و ثابتقـدم باشـید.
احمد میرزاخانی -بهمن 1399
پیام تبریک مدیرعامل مجتمع
دکتـر هاجـر حکیمـی مدیرعامـل مجتمـع رعـد بـا اشـاره بـه
ن ِتـک در ششـمین دوره الـکام اسـتارز
کسـب موفقیـت تیمهای توا 
سـال  1399ایـن عملکرد را حاصـل تالش اعضای تیمهای اسـتارت
آپـی و حمایـت چندیـن سـاله مجتمع رعـد و فعاالن صنعـت آی تی
کشـور دانسـت و کسـب این موفقیـت را تبریـک گفت.
وی در پیــام خــود آورده اســت :درخشــش تیمهــای
توان ِتــک در الــکام اســتارز امســال ضمــن مایــه مباهــات و غــرور
بــرای مــن و تمامــی اعضــای خیریــه رعــد ،نشــانه تبلــور و جوانــه
زدن بــذری اســت کــه چندیــن ســال پیــش بهمنظــور کســب
جایــگاه واقعــی افــراد دارای معلولیــت در فضــای مجــازی کشــور
کاشــته شــده اســت.
مـن بـه یکایـک اعضـای  8تیـم شـرکتکننده توان ِتـک تبریک
میگویـم و بـا ارج نهـادن به تلاش این عزیـزان؛ امیدوارم شـما نیز
همچـون اسـتارت آپهـای رادیوتـوان و تـن تونیـک کـه موفـق بـه
کسـب جایگاه سـوم و چهـارم در بین  60تیم شـرکتکننده شـدند،
مسـیر رشـد و تعالـی ایـده خـود را بـه کوشـش ،دانـش و پشـتکار
فـراوان و بـا حمایـت مجتمع آموزشـی نیکـوکاری رعد طـی نمایید.

درخشش دانشجویان دارای معلولیت در
مسابقات ورزشی پارالمپیاد مجازی
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مراسـم تقدیـر و تشـکر از دانشـجویان دارای معلولیت دانشـگاه علمی کاربـردی نیکوکاری رعد
کـه در اولیـن دوره از مسـابقات ورزشـی پارالمپیـاد مجـازی دانشـجویان خـوش درخشـیدند ،بـا
حضـور مسـؤوالن دانشـگاه جامع برگزار شـد.
در این مراسـم کـه دکتـر محمدحسـن پیشبین رئیس دانشـگاه جامع علمی کاربردی اسـتان
تهـران واحـد غـرب ،معیـن محجـوب معـاون فرهنگـی ،مهنـدس هدایت تاجیـک معـاون اجرایی
واحـد اسـتانی غـرب تهـران ،دکتـر اعظم بیـات رئیـس مرکـز آمـوزش علمی-کاربـردی نیکوکاری
رعـد ،حسـن محمـود آبـادی مدیـر گـروه رشـته تربیـت بدنـی و جمعـی از همـکاران مرکـز رعـد
حضـور داشـتند ،دکتـر پیـش بین ضمـن تبریک بـه دانشـجویان پرتلاش و باانگیزه مرکـز رعد که
توانسـتند مقامهـای اول تـا سـوم را در اولیـن دوره از مسـابقات پارالمپیاد ورزشـی مجازی کسـب
کننـد ،گفـت :ایـن قهرمانـان باعـث افتخـار واحـد غـرب اسـتان تهـران هسـتند و رسـالت اصلی
اجـرای ایـن مسـابقه ایجـاد انگیـزه و توانمنـد سـاختن افـراد دارای معلولیـت در رقابـت سـالم با
سـایرین بـوده اسـت .دکتـر پیشبین ،همچنین از هیات رئیسـه دانشـگاه رعد و دکتـر اعظم بیات
رئیـس دانشـگاه نیز تشـکر ویـژه نمودند.
دکتـر اعظـم بیـات ضمن عرض خیرمقدم و تقدیر و تشـکر از حضور دکتـر پیشبین و همکاران
محترمشـان در ایـن مراسـم ،بـه دانشـجویان و خانـواده محترمشـان تبریک گفت و از مسـؤوالن
دانشـگاه برای اجرای این دوره از مسـابقات که فرصت مناسـبی در این شـرایط کرونایی در اختیار
افـراد دارای معلولیـت قـرار داد تا توانمندی و شایسـتگیهای خود را نشـان دهنـد ،قدردانی کرد.
حسـن محمودآبـادی مدیـر گـروه تربیـت بدنـی مرکز علمـی کاربردی رعـد نیز ضمن تشـکر از
برگزاری این مراسـم ،خواسـتار مسـاعدت بیشـتر نسـبت به مرکز رعد شـد.
در پایـان الـواح تقدیـر و مدالهـای قهرمانـی و جوایـز توزیـع شـدند و حضـار عکس یـادگاری
گر فتند .
نفرات برتر این دوره عبارت بودند از:
کنترل توپ تنیس روی میز نفر اول عطیه شرعیاتی
پرتاب توپ در سبد (بانوان) نفر اول فاطمه بهمنی
پرتاب توپ در سبد (آقایان) نفر دوم علیرضا عزیزی
پرتاب توپ در سبد (بانوان) نفر سوم ملیحه حصارخانی
پرتاب توپ تنیس روی میز نفر سوم اکبرخانی
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بـا حضـور اعضـای هیـأت امنـا ،هیـأت مدیـره،
مدیرعامـل ،نمایندگان گروههای همیـاری بانوان و جوانان،
عضـو شـورای کارآمـوزان ،کارکنـان و رئیـس مرکـز آموزش
علمی-کاربـردی رعـد و به اتفاق نمایندگان اسـتارتآپهای
ن ِتـک ،آییـن افتتاح رسـمی
برگزیـده چهارمیـن رویـداد توا 
مرکـز نـوآوری تابـش فـرد برگزار شـد.
در ایـن مراسـم کـه بـه صـورت حضـوری و
غیرحضوری(آنالیـن) برگـزار شـد ،ابتـدا سـیدمهدی
میرهـادی معـاون آموزشـی مجتمـع رعـد ضمـن اشـاره
بـه تاریخچـه ایدهپـردازی ،طراحـی و سـاخت فضـای کار
اشـتراکی و حمایـت از اینفلوئنسـرهای دارای معلولیـت،
افـزود :بـا توجه به پیشـرفت فناوریهای نویـن و حذف ُبعد
زمـان و مـکان در اشـتغال توانیابـان ،ضـرورت بهرهگیـری
از مراکـز نـوآوری و شـتابدهندهها ،گامی مهـم در خلـق
فرصتهـای برابـر شـغلی محسـوب میشـود و مجتمع رعد
بـا درک صحیـح از این موقعیت ،هنگامی کـه برای نماینده
خانـواده زندهیـاد حاج طرخانـی از همراهـان و نیکوکاران
قدیمـی مراکـز رعد ،ابعاد این طرح را تشـریح کرد و ایشـان
بـه میـزان تاثیرگـذاری آن در رشـد توانمنـدی افـراد جامعه
هـدف واقف شـد ،موافقتخـود را با اختصـاص کمک مالی
وارثـان خیـر در گذشـته بـرای ایجـاد مرکز نـوآوری و فضای
کار اشـتراکی رعـد اعلام کـرد
وی در ادامـه افـزود :در چنـد ماهـی کـه مراحـل
طراحـی ،آماده سـازی ،خریـد و تهیه تجهیـزات کامپیوتری
و تهیـه زیرسـاختهای مـورد نیـاز ادامـه داشـت ،علاوه
بـر تلاش همـکاران دلسـوز رعـد همچون؛ امیـد قریشـی،
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النـاز سـعادتی ،فاطمـه اکبرپـور ،گروهـی از کارشناسـان
و صاحبنظـران در تخصصهـای گوناگـون بـه صـورت
داوطلبانـه و رایـگان بـا ایـن پروژه همـکاری داشـتند که به
حکـم وظیفـه از تـک تـک آنهـا قدردانـی میکنـم.
در ادامـه دکتـر امیـن معاضـدی نماینده خانـواده زنده
یـاد حـاج طرخانـی کـه بـه صـورت آنالیـن در ایـن مراسـم
حضـور داشـت ،ضمـن ابـراز خوشـحالی از افتتـاح مرکـز
نـوآوری تابـش رعـد ،افـزود :مایـه خرسـندی و مباهـات
اسـت که در نخسـتین گام ،برگزیـدگان رویداد اسـتارتآپی
توانتـک بـه عنـوان بخشـی از جوایـز خـود میتواننـد
در مدتـی معیـن از امکانـات و فضـای کار اشـتراکی رعـد
اسـتفاده کنـد.
وی در ادامـه اظهـار امیـدواری کرد مرکـز نـوآوری تابـش با
جـذب هرچه بیشـتر ایدههـای جدید و در اختیـار قرار دادن
امکانـات ایـن مرکـز بـه اسـتعدادهای تـازه شـکوفا شـده،
شـاهد موفقیتهـای بیشـتر جوانـان دارای معلولیـت در
عرصههـای مختلـف کار ،تلاش ،تکنولـوژی و فعالیتهای
علمی باشـد.
ایـن مراسـم بـا بریـدن روبـان افتتاحیه توسـط دکتـر مریم
رسـولیان رئیـس هیئـت مدیـره رعـد بـه صـورت رسـمی
آغاز بـهکار کـرد .در ایـن مرکـز در حـال حاضـر  ۵میـز کار
اشـتراکی بـا تجهیـزات کامـل ،میـز کارگروهـی ،اینترنـت
پرسـرعت ،چاپگـر رنگـی و دیگـر امکانـات مـورد نیـاز
پیشبینـی شـده اسـت.

رونمایی رسمی از سامانه آموزش آنالین رعد

بـا حضـور مدیرعامل ،اعضاء هیـأت مدیره ،کارکنـان و نیروهای داوطلـب مجتمع رعد،
مراسـم رونمایی از سـامانه هوشـمند آمـوزش آنالین مجتمع آموزشـی نیکـوکاری رعد برگزار
شـد و این سـامانه رسـم ًا آغاز بهکار کرد.
ایـن مراسـم بـا گـزارش سـیدمهدی میرهـادی معاون آموزشـی مجتمـع رعد آغاز شـد.
وی بـا اشـاره بـه رویـای دیرینه مجتمع رعد که عرضه خدمات آموزشـی در گسـتره کشـور به
افـراد دارای معلولیـت بـود ،افزود :در پی برگزاری جلسـات متعـدد با هدف راهانـدازی پروژه
آمـوزش آنالیـن کـه گروهی از همـکاران به اتفاق کارشناسـان داوطلب خارج از مؤسسـه طی
چنـد مـاه ادامـه داشـت ،این سیسـتم به بهتریـن کیفیـت ممکن راهاندازی شـد بـه نحوی
کـه امـروز بـا فراگیـری  14اسـتان و  18شهرسـتان بالغ بـر  500نفـر کارآموز از ایـن امکانات
علمی و آموزشـی بهرهبـرداری میکنند.
در ادامـه ایـن نشسـت ،دکتـر هاجر حکیمی با اشـاره بـه انگیزههای شـخصی و رضایت
درونـی خـودش از همـکاری بـا مجتمع رعد گفت :بسـیار خوشـحالم کـه این پـروژه ملی در
کوتاهتریـن زمـان ممکـن و در سـختترین شـرایط زمانـی که همـان همهگیری کرونـا بود با
موفقیـت کامـل در مجتمـع رعـد بـه بهرهبـرداری رسـید و ایـن نشـان از تالش و پشـتکاری
اسـت که در نیروی انسـانی ارزشـمند این مؤسسـه نهفته دارد.
در خاتمـه ،از همکارانـی کـه در ایـن پـروژه نقـش تعیینکننـده داشـتند بـه ترتیـب:
سـیدمهدی میرهـادی معـاون آمـوزش ،الناز سـعادتی مدیر واحـد  ،ITفاطمـه اکبرپور مدیر
آموزش ،امید قریشـی مسـؤول واحد اشـتغال ،مشـکات مختاری کارشـناس آموزش و شیما
مرکباتـی کارشـناس آمـوزش بـا اهـدا لوح سـپاس قدردانی شـد و حاضـران با ایسـتادن در
کنار نقشـهای از ایران که گسـترش شـبکه آموزش آنالین رعد در اسـتانها و شهرسـتانهای
جدیـد را بـا رنـگ آبـی سـازمانی رعد مشـخص کـرده بود ،عکسـی به یـادگار گرفتنـد و هم
قسـم شـدند کـه در سـال آینـده ظرفیـت کارآمـوزان آمـوزش آنالین رعـد را با تالش بیشـتر
بـه  2برابر افزایـش دهند.
شماره  ،78زمستان 1399
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در آسـتانه روز جهانـی افـراد دارای معلولیـت و نیـز روز
ملـی دانشـجو دکتـر منصـور غالمـی وزیـر محتـرم علـوم،
تحقیقـات و فنـاوری بـه اتفـاق مسـؤوالن دانشـگاه جامـع
علمـی کاربـردی از فعالیتهـای آموزشـی مجتمـع و مرکـز
علمـی کاربـردی رعـد بازدیـد کردنـد.
در آغـاز ایـن بازدیـد سـیدمهدی میرهـادی معـاون
آموزشـی مجتمـع رعـد و مسـؤول کارآفرینی و اشـتغال مرکز
در سـخنان ضمن ارایه گزارش کوتاهـی از فعالیتهای دوران
کرونـا ،افـزود :ضرورت خدمترسـانی بـه عزیـزان توانیاب،
مجتمـع رعـد را برآن داشـت تا تمـام خدمات آموزشـی که تا
پیـش از کرونـا بـه صـورت حضوری عرضـه میشـد از ابتدای
سـال  1399در بسـتر اینترنت و به شـکل مجازی ارایه دهد.
معاون آموزشـی رعد همچنین افـزود :افزایش کارآموزان
از  285نفـر بـه  489نفـر از مزیتهـای بهرهمنـدی از ایـن
طـرح اسـت که بـا سـرمایهگذاری و مشـارکت نیکـوکاران به
شـده اسـت.

مورد اجرا گذاشـته
در ادامـه ایـن بازدیـد دکتـر اعظـم بیـات ضمـن معرفی
کالسهـای آنالیـن مرکـز آموزش علمـی کاربـردی نیکوکاری
رعـد ،یکـی از کالسهـای در حـال برگـزاری مرکز را تشـریح
کرد.
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در ادامـه مراسـم ،مهندس احمـد میرزاخانـی بنیانگذار
مجتمـع رعـد و رئیـس هیـأت رئیسـه مرکـز آمـوزش علمی
کاربـردی رعـد در پیامـی کـه بـه صـورت آنالیـن قرائـت کرد
ضمن تشـکر از حضـور وزیر علوم و همراهـان به ظرفیتهای
مثـال زدنـی دانشـجویان توانیاب اشـاره کرد و افـزود :یکی

از موفقیتهـای بزرگـی کـه رعـد در ایـن سـالها بـه آن
دسـت یافتـه اسـت ،تأسـیس مرکز آمـوزش علمـی کاربردی

نیکـوکاری رعـد اسـت که مسـیر ادامـه تحصیل افـراد دارای
معلولیـت را تسـهیل کردهاسـت.
رئیـس هیأت رئیسـه مرکز با اشـاره به برنامـه آینده مرکز
کـه تبدیل شـدن به مرکـز تحقیقات و پژوهش اسـت ،افزود:
ایـن مرکز میبایسـت بـرای مشـکالتی کـه افـراد توانیاب با
آن روبـهرو هسـتنداز قبیـل :پیشـگیری از معلولیـت ،بهبود
کیفیـت توانبخشـی و ارتقـاء فنـی وسـایل کمـک حرکتـی،
فعالیت جدی داشـته باشـد.
در ادامـه ایـن مراسـم ،امیـر حسـین شـهبازی نماینده
کارآموزان رعد ،فریبا شـهبازی نماینده دانشـجویان توانیاب
و حسـین خرسـندامیری ،قهرمـان آسـیایی پرتاب دیسـک و
فـارغ التحصیلان مرکـز ،مهمترین مسائلشـان را با

نماینـده
وزیر علـوم در میان گذاشـتند.

دکتـر مریـم رسـولیان رئیـس هیـأت مدیـره مجتمـع
رعـد طـی سـخنانی بـا اشـاره بـه هـدف ایـن مؤسسـه کـه
توانمندسـازی افـراد دارای معلولیت بود ،افـزود :دوران کرونا
فرصتـی فراهـم آورد تـا مؤسسـات آموزشـی بـه فکر توسـعه
فعالیتهـای خـود در بسـتر آنالین باشـند و در ایـن مدت ما
علاوه بر برنامهریزی برای توسـعه زیرسـاخت و نـرمافزارهای
آموزشـی در فکـر تولیـد محتوای آموزشـی هسـتیم .البته در
ارایـه خدمـات آموزشـی بایـد بـه پهنـای بانـد توجه کـرد که
در ایـن زمینـه امیدواریـم مسـؤوالن دانشـگاه جامـع علمی
کاربـردی و وزارت علـوم ،تحقیقـات و فنـاوری بـه ایـن مهم
اهتمـام ویـژه نمایند.
دکتـر محمدحسـین امیـد رئیـس دانشـگاه جامع علمی
کاربـردی طـی سـخنانی گفـت :مرکـز علمـی کاربـردی رعد
یکـی از مراکز موفق آموزشـی دانشـگاه محسـوب میشـود و
همـواره از مسـاعدتهای دانشـگاه در سـطح بـاال بهرهمنـد
بوده اسـت .

رئیـس دانشـگاه جامع در ادامه بـا تأکید بر نقش فعالیت
اسـتارتآپی ،افـزود :امسـال در شـرایط کرونـا هدفگذاری،
توسـعه فعالیـت مراکـز نوآوری اسـت کـه چندی پیـش مرکز
کرده اسـت.
آموزشـی رعد اسـتارتآپ کفـش را برگزار 
دکتـر امیـد در ادامـه افـزود :بـا هـدف حمایـت از
دانشـجویان توانیـاب رعـد ،موافقـت خـود را بـا تخفیف 15

درصـدی شـهریه ایـن دانشـجویان اعلام میکنـد.
دکتـر منصـور غالمـی وزیـر علـوم ،تحقیقـات و فناوری
ضمـن ابـراز خرسـندی از حضـور در مجتمع رعد در آسـتانه
روز جهانـی افـراد دارای معلولیـت و روز ملـی دانشـجو ایـن
مناسـبتها را بـه دوسـتان رعـد تبریـک گفـت و افـزود:
موضـوع توسـعه آمـوزش در دوران کرونـا مسـأله اصلـی
وزارتخانـه اسـت و در ایـن زمینـه از هیـچ تالشـی کوتاهـی
نخواهـد کـرد.
دکتـر علـی ربیعـی سـخنگوی دولت کـه در این مراسـم
حضـور داشـت نیـز بـا ابـراز عالقهمنـدی بـه فعالیتهـای
مؤسسـات حـوزه افـراد دارای معلولیت ،افـزود :این پیگیری
از زمـان تصـدی مـن در وزارت رفـاه همیشـه بـا مـن همراه
بـوده و همیشـه بـه حـل مسـائل افـراد دارای معلولیـت،
اهتمـام ویژهای داشـتهام.
دکتـر ربیعـی در ادامه بـا اهمیت موضوع مناسبسـازی
دانشـگاهها ،از وزیـر علـوم در خواسـت کـرد کـه بـرای
مناسبسـازی دانشـگاهها و مراکـز آموزشـی ،امتیـازات و
جوایـز خاصـی در نظـر بگیرنـد.
در ایـن بازدیـد اسـتودیو تولیـد و ضبـط برنامههـا و
محتوای آموزشـی مجتمع رعد توسـط وزیر علـوم ،تحقیقات
و فنـاوری افتتـاح شـد.
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در آستانه سال جدید ،مراسم پایانی طرح توانمندسازی
مراکز رعد با حضور نمایندگان  20مرکز مشابه و مستقل از
سراسر کشور و نیز نماینده حامیان این طرح از شرکتهای
سرمایهگذاری سبحان ،فیروزه و توسعه صنعتی ایران به
همراه اعضا هیأت مدیره ،مدیرعامل ،مدیران و کارکنان
مجتمع رعد برگزار شد.
مراکز کشوری رعد در نزدیکی سال نو و با هدف اجرایی
کردن تفاهمنامه توسعه فعالیتهای آموزش آنالین ،تجهیزات
توانبخشی و حمایت از اشتغال و صنایع دستی گرد هم آمدند
تا طرحی را که مجتمع رعد به گروه سرمایهگذاری توسعه
صنعتی ایران پیشنهاد کرده بود را به مورد اجرا بگذارند .این
طرح که مشارکت شرکت فیروزه ،گروه سرمایهگذاری توسعه
صنعتی ایران و شرکت سرمایهگذاری سبحان را به همراه
دارد با عنوان «توانمندسازی مراکز رعد» هدایایی به ارزش
 10میلیون تومان شامل :تبلت ،هدست ،ویلچر ارتوپدی،
واکر و عصا ،هزینه اینترنت پر سرعت و حمایت از تولیدات
صنایع دستی کارآموزان ،مراکز رعد را حمایت میکند.
در ابتدای این مراسم دکتر هاجر حکیمی مدیرعامل
مجتمع رعد با اشاره به رشد بهرهوری آموزشی در دوران
کرونا ،افزود :طرح توانمندسازی مراکز رعد با نگاهی به
ظرفیتهای موجود مراکز رعد ،تالش دارد با بهرهبرداری از
زیر ساختها ،آموزش آنالین را به حداکثر برساند ،از این
رو اغلب تجهیزات خریداری شده در این طرح به ابزارهای
آموزشی و فناوری آموزشی اختصاص دارد.
وی اظهار امیدواری کرد :سال آینده با استفاده از
تجهیزات اهدایی به مراکز بتوانیم ظرفیت  500نفری
کارآموزان را به  1000نفر افزایش دهیم و این مهم در گرو
همکاری صمیمانه مرکز با کارشناسان بخش آموزش مجتمع
رعد است.
در ادامه مراسم ،دکتر رعنا ایمانی مدیر روابط عمومی
شرکت فیروزه ضمن قدردانی از نمایندگان مراکز رعد که در
این طرح مشارکت کردند ،از دکتر سید محمدحسن ملیحی
عضو هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سبحان
دعوت کرد به عنوان نماینده حامیان طرح توانمندسازی
مراکز سخنانی ایراد کنند ،ایشان با اشاره به وظیفه اجتماعی
مؤسسات و شرکتهای سرمایهگذاری در حمایت از گروههای
آسیبپذیر جامعه همچون افراد دارای معلولیت به نظریه مال
صدرا اشاره کرد و افزود :فالسفه و مالصدرا روی رابطه جسم
و روح ،مباحث فراوانی را مطرح میکنند که یکی از آنها
تقدم والدت جسم بر روح است ،دیگری فنای جسمانی و
بقای روحانیست .استدالل دیگر این است که اگر عضوی
از اندام انسان از بین برود یا قطع شود ،بر شخصیت انسان
خدشهای وارد نمیشود .فالسفه بر این باورند که رابط جسم
و روح رابطه مرکب و راکب است ،گاهی مرکب که جسم
باشد ممکن است اشکاالتی داشته باشد اما به راکب یا روح
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که بر جسم سوار است ،آسیبی نمیرساند .ما همه وظیفه
داریم اگر مانعی هست آن مانع رفع شود و مسیر هموار شود
تا آن مرکب مسافر خود را به مقصد برساند .اما این نگاه
ترحمی که در جامعه وجود دارد بشدت مذموم است چون
شخص دارای معلولیت اشکالی ندارد ،آن کسی که خودش
را بنده مرکبش کنند ،نیازمند ترحم است.
در بخش دیگری از این مراسم ،سید مهدی میرهادی
معاون آموزشی مجتمع رعد با اشاره به ظرفیتهای سامانه
هوشمند آموزش آنالین ،افزود :در گام نخست پس از مکاتبه
با  7مرکز ،همکاری مناسبی آغاز شد و با معرفی کارآموزان
خود از امکانات سیستم  LMSبهرهبرداری کردیم .امیدوارم
در طرح حاضر مراکز از این ظرفیت حداکثر بهرهبرداری را
بهعمل آوردند.
وی در ادامه افزود :این مژده را به نمایندگان محترم
مراکز رعد میدهم که در سال آینده عالوه بر تولید محتوای
متنوع و گسترده در موضوعات روانشناسی ،توانبخشی و
مهارتهای زندگی ،آموزش کارکنان مراکز نیز از همین بستر
ارایه میشود و این امکان به وجود آمده که عناوین جذاب
آموزشی مراکز با اساتید و با نام خودشان تولید و در سطح
ملی منتشر شود    .
مراکز بیست گانه حاضر در مراسم عبارت بودند از:
مؤسسات نیکوکاری رعدالغدیر تهران ،رعد زاهدان ،رعد
الغدیرپاکدشت ،توانیابان موسی بن جعفر (ع) ،رعد
سنندج ،رعد کرمان ،رعد کرمانشاه ،فاطمیه قم ،کاشانه
مهر کاشان ،رعد کرج ،توانیابان مشهد ،رعد زنجان ،رعد
طالقان ،رعد الغدیر شیراز ،رعد گیالن ،رعد الیگودرز ،مرکز
حرفه آموزی بندرعباس (هرمزگان) ،رعد اراک و رعد بوشهر
باران مهرلیان.
در خاتمه این مراسم ،نمایندگان حاضر اقالم اهدایی از
دستان نمایندگان حامیان طرح توانمندسازی مراکز تحویل
گرفتند.

قدردانی از روابط عمومی مجتمع رعد
در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی
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بـا هـدف شناسـایی روابـط عمومیهـای برتـر
دسـتگاههای دولتـی ،خصوصـی و تشـکلهای مردمـی،
پانزدهمیـن جشـنواره ملی انتشـارات روابطعمومی در مرکز
همایشهـای سـازمان مدیریـت صنعتـی برگـزار شـد.
دکتـر مهـدی باقریـان دبیـر جشـنواره ملـی انتشـارات
روابطعمومـی بـا حضـور در جایـگاه ،گفـت :شـورای عالـی
سیاسـتگذاری وظایف مهمی از جمله برگزاری جشنواره ملی
انتشـارات روابطعمومـی را برعهـده دارد کـه در ایـن زمینـه
تعییـن هیـأت داوران ،ضوابط ارزیابی ،شـاخصهای محتوا،
شـاخصهای آثـار دیـداری ،بصـری و ...از آن جملهانـد.
دکتـر باقریـان بـا اشـاره بـه مراحـل ارزیابی جشـنواره،
افـزود :نخسـتین مرحلـه در ارزیابی جشـنواره ،مرحله خود
ارزیابـی اسـت کـه روابطعمومیهـا بایـد  3اثـر برتـر در هر
زمینـه را مدنظـر قـرار داده و ارسـال کنند.
دکتـر حسـین امامـی رئیـس انجمـن متخصصـان
روابطعمومـی ،دیگـر سـخنران ایـن مراسـم طی سـخنانی
بـا اشـاره به ضرورت ارتباطـات دیجیتالی ،افـزود :در دوران
کرونـا اثربخشـی ارتباطات دیجیتال بیشـتر مـورد توجه قرار
گرفتـه و در ایـن دوران تولیـد محتـوای چندرسـانهای از
قبیـل :کتابهـای صوتی ،پادکسـت و  ...بیشـترین اقبال
را بـه همـراه داشتهاسـت .وی بـا تأکیـد بر تفاوتهای نشـر

الکترونیـک و نشـر وبـی ،گفـت :در نشـر وبـی مشـارکت
کاربـران ،اشـتراکگذاری ،نظرخواهـی و بهروزرسـانی،
مهمتریـن ویژگیهـای ایـن گونـه محسـوب میشـود.
محمد خـوددادی ،معاون اطالعرسـانی وزارت فرهنگ
و ارشـاد اسلامی میهمـان ویـژه جشـنواره ملی انتشـارات
روابطعمومـی نیـز در ایـن مراسـم بـا اشـاره بـه وظایـف و
ضرورتهـای روابطعمومـی در جهـان معاصـر ،افـزود :در
ایـن شـرایط مهمتریـن نقـش روابطعمومیها ،تسـهیل و
گسـترش ارتباطـات مؤثـر اسـت و فضـای تبلیغـی بایـد به
اطالعرسـانی تبیینـی تغییـر کنـد.
وی در ادامـه افـزود :روابطعمومیهـا بایـد
مخاطبشناسـی کنند ،پاسـخگوی سئواالت و شبهات بوده
و پاسـخی بـه تقاضـا باشـند .در یـک کالم روابطعمومیها
بایـد فرماندهـی تولیـد محتـوا را برعهـده داشـته باشـد.
در پایـان مراسـم ،از روابطعمومیهـای برتـر اسـتانی
و ملـی بـا اهـدای یادمـان و لـوح سـپاس ،تجلیـل به عمل
ی مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد،
آمـد .روابطعمومـ 
بـرای بخشهای فیلم مسـتند ،رتبـه اول ،بـرای ارایه آثار،
رتبه اول مشـترک ،بـرای اینفوگرافیرتبـه دوم ،برای تولید
تیـزر ،رتبه سـوم و برای بخشهای پوسـتر و انتشـار نشـریه
داخلی ،شایسـته تقدیر دانسـته شـد.
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در پـی ارسـال گزارشـی از مراحـل سـاخت اسـتودیو تولید محتـوای آمـوزش آنالین و نیـز اقدامات
صـورت پذیرفتـه در عرصـه تشـکیل کالسهای برخط ،توسـعه زیرسـاخت ،نصـب و راهانـدازی نرمافزار
و سـختافزار مـورد نیـاز مجتمـع رعـد ،محمدرضا دانش آذر ،معاون توانبخشـی بهزیسـتی شـمیرانات
بـه اتفـاق فهیمـه دانشطلـب کارشـناس ایـن حوزه ضمـن بازدیـد از مجتمع رعـد با اهدا لوح سـپاس
از خدمـات مؤسسـه قدردانـی کـرد و قسـمتهای مختلفـی از جمله :کلینیک توانبخشـی ،مـددکاری،
روانشناسـی ،مرکـز اشـتغال حمایت شـده و کارگاههای سـفال ،نقاشـی ،معرق و سـایت آمـوزش رایانه
را مـورد بازدیـد قـرار داد و از نزدیـک در جریـان اقدامـات و عملکرد مؤسسـه قرار گرفت .ایشـان در این
دیـدار بـه اهمیـت تمرکـز بـر معقوله آمـوزش آنالین اشـاره کـرد و افزود :با گسـترش ویـروس کرونا و به
منظـور حمایـت از جامعـه توانیابـان ،موضـوع آموزش مجـازی را در دسـتور کار قرار داده و با مقایسـه
عملکـرد آمـوزش حضـوری و مجـازی بـه این نتیجه رسـیدیم که با اسـتفاده از فناوریهـای نوین به چه
حجـم گسـتردهای از کارآمـوزان میتوان خدمترسـانی کرد .دکتـر دانش افـزود؛ در بهترین حالت ،هر
سـال حـدود  200نفـر از توانیابـان از آموزشهـای رعـد اسـتفاده میکردنـد ،در حالی که در ایـن دوران
دوره هـای حضوری ثبتنام داشـتند.
فقـط در یـک دوره آمـوزش بـورس ،بیـش از  2برابر 
در ادامه دکتر دانش آذر با اشـاره به اینکه مجتمع رعد را از دوران کارورزی دانشـجویی میشـناخته
و از آن دوران بـه مؤسسـه رفـت و آمـد داشـته ،افـزود :بـا توجـه به اندیشـههای نو در مسـیر حمایت و
خدمترسـانی بـه افـراد دارای معلولیـت و نیـز توجـه به تالشـی که پرسـنل مجتمع رعد در این مسـیر
انجـام میدهنـد ،وظیفـه داشـتم که با حضور خود در این موسسـه ،لوح سـپاس بهزیسـتی شـمیرانات
را اهـدا نمایم.
در قسـمتی از لـوح اهدایـی کـه توسـط دکتـر مینـا رجایـی ،سرپرسـت بهزیسـتی شـمیرانات امضا
شـده آمـده اسـت :چه غـرور آفریننـد عزیزانی که با سـعه صدر ،حس نوعدوسـتی ،حسـن اخلاق و به
پشـتوانه دانـش روز و بـا همـت و تلاش جدی ،در بهبـود زندگی و عملکـرد عزیزان آسـیب دیده جامعه
هـدف سـازمان بهزیسـتی گام مینهند.
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در رعد چه خبر؟

on continuing with the services they already had at
hand.
Dr. Vameghi believes that, in a situation where there
is no support for those under difficult circumstances
from governmental bodies, the only ones who pitched
in were the NGOs.

 I taught skills to my own hands so that I will not
need anyone else›s !

 Murmur

Nazanin Rahimzadeh

Memories of the coronavirus era

Ra›ad’s trainees’ memories of their staying-at-home
time

Murmur

Molood Molavi

 Sports helped me to find a sense of purpose in
my life

A conversation with a jewelry maker couple
Mohsen Ghasemi and Hosnieh Jalili are a couple who
make a living by cutting gems and making jewels.
Mohsen suffers from progressive muscular dystrophy.
However, he both works and teaches. This couple
have a beautiful little girl called Baran, who is healthy
and has no disability.

 Life skills
 Ralph Brown - an inventor who transcended the
A conversation with Hossein Khorsand - an athlete and
a member of Iran Paralympics Track and Field team
In 2004, Khorsand sustained a spinal cord injury and
got paralyzed due to a car accident.
After going through a period of isolation and
depression, he took up sports in which he went up to a
championship level.
He is doing an MA in Psychology of Sports.

Words straight from the heart of a little child who
suffers from disability
Backyard

 …with those who are remote working

A conversation with three of Ra›ad’s trainees: Mehdi
Soltani, Reza Torabi, and Molood Molavi, who are
making money via remote working
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goal of Daat Charity Association is to
invigorate and empower the underprivileged, but
giving priority to people with disability
A conversation with Gita Bozorgnia - the managing
director of Daat Charity Association
Cooperating with Ra›ad Organisation, Daat Charity
Association empowers those living in the deprived
parts of the country, while giving priority to those who
have a disability.

boundaries of disability

The books «One Way Sense» and «I Will Scan
You Like a Lyric» by Mahtab Nazeri
Introducing books
A different Nowruz
Fatemeh Kanhani

Let

us not allow the coronavirus pandemic to
have us neglect chronic diseases
Health

Introducing

the best entertainments during
quarantine;
We can have fun even when there is coronavirus

What’s up in Ra'ad?
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 Editorial
The outbreak of COVID-19 affected all of Ra›ad’s

activities

made Ra›ad achieve its dream of taking the education
it provides beyond its boundaries.

The trainees› welcome to the online classes has
been very well
A conversation with Fatemeh Akbarpour - the expert
of the educational office of Ra›ad - about the changes
that have been brought about in Ra›ad’s educational
classes because of the coronavirus
She believes that Ra›ad’s online classes will continue
even when the pandemic comes to an end.
According to her, online education is an opportunity
that has been welcomed everywhere around the
world, especially by those who are unable to attend
some classes in person.
 The more physically active you are, the stronger
your immune system against the diseases will be

A conversation with Rahman Alagheband, member of
Ra'ad’s board of trustees and board of directors, about
the effects the pandemic has had on Ra'ad’s activities
According to him, the outbreak of the disease served
as a wake-up call to Ra'ad to reevaluate its three
main areas of activity: education, job creation and
employment for the trainees as well as enabling them
to make money.
In this conversation, he points out the importance of
online education and regards it as a necessity that
should be carried out as the aim of the target society.

 We were able to turn this major threat into an
opportunity

A conversation with Dr. Fariba Mohammadi - a
member of Sports Sciences Research Institute of Iran
(SSRI) - about the effects of the coronavirus pandemic
on sports and the Paralympic Games
Being the first Iranian and the first female member of
the medical international paralympic committee, she
hopes that the paralympic athletes will be vaccinated
by September 2021 in order to participate in the
games.

The coronavirus, one year on, and its global
impact
An article
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A conversation with Mehdi Mirhadi -Raad’s deputy for
education and employment - about the opportunities
that have come up due to the pandemic
Mirhadi believes that the coronavirus pandemic has

The role of NGOs in reducing the damage caused
by COVID-19
A conversation with Dr. Vameghi - a psychiatrist and
university professor - about the role NGOs have
played during the pandemic
According to her, NGOs have focused their attention
on people’s livelihood and health; they have also tried
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