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سرمقاهل

سرمقاله

چهارمین رویداد توان تک در حالی برگزار شد که هنوز جهان و کشور ما ایران، درگیر همه گیری 
کرونا بود. 

 شیوع بیماری کرونا  و نیاز به رعایت  اصول بهداشتی، در این دوره مانع از این شد که این رویداد 
حضوری انجام شود.  تعداد کمی  بصورت حضوری و تعدادی بیشتر،  غیرحضوری و در  فضای 
مجازی با این رویداد همراه شدند. این در حالی است که  برگزاری توان تک در هر شرایطی اهمیت 
این را داشت که تداوم داشته باشد. نقش تداوم این رویداد  که به زندگی و اشتغال جمعیت بزرگی 

از شهروندان مربوط می شود، انکار ناشدنی بود. 
با شیوع این بیماری همه گیر، اینترنت و فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرد  و اهمیت کار در 

فضای مجازی و آنالین  در اولویت قرار گرفت.
برگزار کنندگان توان تک چهارم که تجربه و سابقه چهارسال برگزاری را پشت سر  داشتند در شرایط 
جدید، تصمیم به برگزاری  رویداد در دو شکل  آنالین و حضوری گرفتند.  اتفاقی که هم به کاهش 
هزینه برای حضور افراد دارای معلولیت از تمام نقاط کشور انجامید و هم تبعیض میان افراد دارای 
معلولیت با دیگران  را کاهش می داد. در برگزاری حضوری این رویداد، خواه ناخواه مرزی میان 
کسانی که حضوری شرکت داشتند با  کسانی که از این امکان برخوردار نبودند، کشیده می شد و 
هدف اصلی این رویداد که جلب مشارکت توانیابان بود را به محاق می برد. ولی در چهارمین رویداد 
توان تک  این مرز برداشته شد.  این در حالی بود که روز به روز  تعداد سایت ها و اپلیکیشن هایی که 
برای افراد دارای معلولیت متناسب شده اند،  بیشتر شد و   مناسب سازی ها در این حوزه  افزایش 

یافت.
  هنوز برای رسیدن این رویداد به موقعیت مناسب و قابل قبول، فاصله است  ولی این امیدواری 
وجود دارد که در سال های بعد رویداد توان تک جای مناسبی  در فضاهای عمومی و تخصصی  پیدا 

کند. 
برگزار کنندگان رویداد در چهارمین دوره معتقدند، شرکت کنندگان  نسبت به توان تک های قبلی، 
از پختگی و بلوغ بیشتری برخوردار بودند که این نشان  دهنده تمرکز بیشتر  روی ایده های ارایه شده 
و قابلیت تجاری سازی آنها بود. ایده آل این است که  استارت آپ های بیشتری در سراسر ایران درگیر  
حوزه معلولیت شده و  تنوع فعالیت ها در این حوزه افزایش پیدا کند. کسب و کارها باید بدانند که  
یازده درصد از مشتریان معلولیت دارند و  این جمعیت بزرگ باید بتوانند هم از خدمات ارائه شده 

بهره بگیرند و هم بهره برسانند.
توان تک از آغاز با دو رویکرد آغاز شد، یکی، ارائه خدمات برای افراد دارای معلولیت و دیگری ارائه 

ابتکارات و نوآوری  در فضای مجازی توسط  خود این افراد. 
به امید گسترش و فرآگیری بیشتر  چنین فعالیت هایی در رویدادهای بعدی.



چهارمیـن رویـداد توان تـک، در دی مـاه 
سـال گذشـته برگزار شد. شـما به عنوان 
یکـی از بنیانگـذاران ایـن رویـداد، رونـد 
آن را  درایـن چهـار دوره چگونـه ارزیابـی 

می کنیـد؟
از  مقدمــه ای  بــا  باشــید  موافــق  اگــر 
ــن و  ــم. م ــروع کنی ــک ش ــه توان ت تاریخچ
ــران  ــن" ای ــم در کمپی ــا ه ــه ب ــتانی ک دوس
فکــر  بــه  می کردیــم،  فعالیــت  یــازده" 
ــی  ــت زندگ ــاء کیفی ــتر و ارتق ــور بیش حض
ــش  ــه نق ــم و ب ــت بودی ــراد دارای معلولی اف
ــتیم.  ــاور داش ــداف ب ــن اه ــوژی درای تکنول
چــون می دانســتیم کــه تکنولــوژی در ارتقاء 
کیفیــت زندگــی افــراد دارای معلولیــت، 
ــتیم  ــی دارد. می دانس ــیار  پررنگ ــش بس نق
کــه بــرای ایجــاد  شــغل، بایــد بــه دو 
ــیم:  ــژه داشته باش ــه وی ــی توج ــن اساس رک
یکــی، آمــوزش و دوم بــه حداقــل رســاندن  

ــراد.   ــن اف ــری  ای ــترس پذی ــکالت دس مش
تکنولــوژی، هــر دوی ایــن حــوزه  را خیلــی 
شــرایط  در  می دهــد.   پوشــش  خــوب 
کنونــی بــا وجــود ایــن کــه متاســفانه کرونا، 
ــک  ــا ی ــا گرفــت، ام ــادی را از م ــزان زی عزی

ســری از چیزهایــی کــه مدت هــا طــول 
ــت  ــا انداخ ــد را ج ــا بیفت ــا ج ــید ت می کش

ــرد.  ــی ک و عموم
ــته  ــام داش ــد پی ــود چن ــرار ب ــک ق  توان ت
باشــد؛  محوریتــش براســتفاده از تکنولــوژی 
بــرای افــراد دارای معلولیــت باشــد و توســط 

خــود آنهــا اجرایــی شــود. 
پــس صاحبــان کســب و کار، بــا توجــه بــه 
ــت   ــه  معلولی ــرادی ک ــزرگ اف ــت ب جمعی
ــا  ــب ب ــان را متناس ــد خدماتش ــد، بای دارن

ــد. ــا  کنن آنه
قشــر دیگــری کــه در توان تــک حضــور فعال 
دارنــد، افــرادی هســتند کــه خودشــان 
معلولیــت دارنــد و چــون شــناخت خوبــی از 
ــد، کســب وکاری را در  نیازهــای خــود دارن
جهــت کمــک بــه افــرادی مثــل خودشــان، 

ــد.  ــدزی می کنن راه ان
در عیـن حـال ایـن رویـداد،  مکانـی اسـت 

نقش توان تک در به رسمیت شناختن نیازهای توانیابان 
و ایجاد کسب و کارهای جدید 

صاحبان کسب و کار، با توجه به 
جمعیت بزرگ افرادی که  معلولیت  

دارند، باید خدماتشان را متناسب با 
آنها  کنند

 

شـاهین طبـری، رییـس هیـات مدیـره شـرکت 
چارگـون، در حوزه تکنولـوژی تخصص دارد. او که 
به نقـش تکنولوژی در توانمند شـدن و اشـتغال 
افـراد دارای معلولیـت واقف اسـت، بـا همکاری 
موسسـه رعـد رویـداد توان تـک را در سـال 96 
در محـل ایـن موسسـه، برگزار کـرد. در خصوص 
چهارمیـن رویـداد  کـه بـه دلیل شـیوع بیماری 
کرونا بصـورت غیرحضوری برگزار شـد با ایشـان 

گفت وگـو کردیـم کـه می خوانید.

در گفت وگو با بنیانگذار رویداد توان تک بررسی شد؛  
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چهارمین رویداد



بـرای گردهمایـی و تعامـل موسسـاتی که در 
حـوزه معلـوالن کار می کننـد. توان تـک در 
اول در مجتمـع رعـد و در دوره دوم  دوره 
الـکام اسـتارتز در  و سـوم، در دل رویـداد 
برگـزار شـد.  تهـران  بین المللـی  نمایشـگاه 
دوره چهـارم توان تـک هـم کـه  تجربـه ای 
متفـاوت بـود، بصورت آنالین در موزه پسـت 

شـد.  برگزار 

با وجود برگزاری چهار دوره رویداد توان تک، 
از  که  نرم افزارها  مناسب سازی   نظر شما  به 
اهداف اولیه توان تک بود، تا چه اندازه انجام 

شده است؟
بایـد بگویـم کـه  بعـد از برگـزاری توان تـک،  
تعـداد سـایت ها و اپلیکیشـن هایی کـه برای 
متناسب شـده اند،   معلولیـت  دارای  افـراد 
خیلـی بیشـتر و  تقاضـا بـرای انجـام چنین 
بـه  یافـت.   افزایـش  مناسب سـازی هایی  
گفتـه مسـئول سـازمان فنـاوری اطالعات ) 
دکتـر ناظمی(،  اسـتاندارد مناسب سـازی ها 
توسـط ایـن سـازمان، مـدون  و در اختیـار 
همـه  تـا  گرفـت،   قـرار  دولتـی  ادارات 
سـازمان ها، چـه دولتـی و چـه خصوصـی از 

الگویـی واحـدی تبعیـت کننـد. 

چه اتفاقاتـی در راه اندازی کسـب و کارهای 
رویدادهـای  برگـزاری  از  بعـد  جدیـد، 
توان تـک در پاسـخ بـه نیازهـای جمعیـت 
توانیابـان  شـکل گرفته اسـت؟  وسـیع 

در بخـش خصوصـی کسـب وکارهای زیـادی 
بعـد از رویـداد توان تـک فعـال شـدند. مثال 
فراهـم  را  امکانـی   تلفنـی،  تاکسـی های 
کردنـد کـه فـرد دارای معلولیـت، بـا اعـالم 
اینکـه  نیـاز به مکانـی برای ویلچـرش دارد، 
از خـودروی مناسـب اسـتفاده کنـد. یـا اگر 
کاالیی را قرار اسـت در محلی به فرد ناشـنوا 
تحویـل دهنـد، بداننـد که چگونه آمدنشـان 
را اطـالع دهنـد؟  کسـب  وکارهایـی هم  در 
مـورد مراقبت هـای بـارداری و نحـوه فرزنـد 
پروری بـرای افراد دارای معلولیـت راه اندازی 
معلولیـت،  دارای  فـرد  کـه چنانچـه  شـده 
بچـه دار شـود و یـا اگرمـادری، فرزنـدی  بـا 
معلولیـت بـه  دنیـا آورد، راهنمایی های الزم 
را دریافـت کند. این اتفاقات بعـد از برگزاری 
توان تـک شـروع شـده و قـدم بـه قـدم  جلو 
مـی رود. مناسب سـازی ها تا حـدودی انجام 
شـده ولـی هنـوز تـا رسـیدن بـه ایده آل هـا 

فاصلـه زیاد اسـت.

چه  شد.   برگزار  آنالین  چهارم،  توان تک 
ضرورتی وجود داشت که حتما این رویداد در 
این شرایط برگزار شود  و درمقایسه با دفعات 

قبل، چگونه برگزار شد؟
بــا شــیوع بیمــاری کرونــا  نیــاز بــه رعایــت 
ــتیم و  ــتی داش ــول بهداش ــری اص ــک س ی
نمی شــد بــا برگــزاری حضــوری، خطــر کــرد 
و بــا جمــع شــدن تعــداد زیــادی افــراد را در 
یــک محــل، باعــث نشــر ویــروس و بیمــاری 
ــداد در  ــن روی ــه ای ــد ک ــی می ش ــد. ول ش
فضــای مجــازی انجــام شــود. بنابرایــن 
ــوری و  ــورت حض ــن، بص ــدادی ازمدعوی تع
تعــدادی هــم بصــورت غیرحضــوری دعــوت 
بــا  و  آنالیــن  ارائه هــا،  و همــه  شــدند 
اســکایپ انجــام گرفــت. هــر کــدام از داوران 
ــرکت کنندگان،  ــی از ش ــی  و بخش در مکان
آنالیــن و بخشــی هــم در محــل حاضــر 
ــک، در  ــزاری توان ت ــرورت برگ ــد.  ض بودن
تــداوم ایــن رویــداد بــود. درســت اســت کــه 
ــن  ــا ای ــه م ــی وظیف ــود دارد ول ــا وج کرون
اســت کــه مســائل و مشــکالت افــراد دارای 
ــرح  ــه مط ــان در جامع ــت را همچن معلولی
کنیــم. کســب وکارهایــی کــه در طــول ایــن 
یــک ســال تــالش کردنــد، بایــد دیــده شــده 
و بــرای ادامــه فعالیــت خــود انگیــزه پیــدا 
کننــد، چــون در همیــن یــک  ســال هــم،  
اتفاقــات مثبتــی روی داده بــود.  تــداوم یــک 
ــاد  ــد و ایج ــا ارزش می کن ــداد، آن را ب روی
وقفــه  بــه هــر دلیلــی،  باعــث کــم  اهمیــت 
ــه  شــدن آن می شــود. برگــزاری توان تــک ب
شــکل قبــل، مــورد تاییــد هیچ کــس نبــود 
ــاده ای،  ــه  فوق الع ــد، تجرب ــی روش جدی ول
ــرای  ــه ب ــدگان، چ ــزار کنن ــرای برگ ــه ب چ
ــدگان  ــه بــرای بینن شــرکت کنندگان و چ

بــود.  

باعـث  توان تـک  آنالیـن   برگـزاری  آیـا  

مشـارکت بیشتر افراد نسـبت به دوره های 
قبـل شـده بود؟

کامــال همین طــور بــود. مثــال یکــی از 
داوران، خانــم کتایــون ســپهری از قشــم بــه 
ــری  ــزان دیگ ــد. عزی ــل بودن ــتم متص سیس
ــه  ــوان داور حضــور داشــتند ک ــه عن هــم ب
می کردنــد.   داوری  جایــی  از  کــدام  هــر 
آقــای عالقه بنــد  مــن، خانــم فکــور و 
هــم در محــل حضــور داشــتیم.  کســب  و 
ــن  ــور آنالی ــم بط ــرکت کننده ه ــای ش کاره
ــام  ــود را انج ــای خ ــدند و ارائه ه ــل ش وص
دادنــد. ایــن اتفــاق  بســیار دلگــرم  کننــده 

ــود.  ــب ب و جال

چند کسب وکار در این رویداد چهارم شرکت 
کردند ودر چه حوزه هایی فعالیت داشتند ؟

بــا توجــه بــه ایــن کــه زمــان گذشــته، عــدد 
ــب  ــی کس ــت. ول ــرم نیس ــه خاط ــم ب و رق
وکارهایــی  شــامل؛ سیســتم های  نشــر 
اطالعــات در حــوزه معلــوالن کــه تجهیــزات 
ــرای  ــک ب ــتفاده از روباتی ــی و اس توانبخش
همچنیــن  و  خــاص  معلولیت هــای 
ــن  ــی اماک ــه معرف ــوط ب ــای مرب نرم افزاره
ــای  ــزارش مکان ه مناسب ســازی شــده و گ
نامناســب، در ایــن رویــداد حضور داشــتند.  
کســب و کارهــای متعــددی شرکت داشــتند 
و دیــدن رقابــت و تــالش ایــن کســب  
جالــب  و  لذت بخــش  بســیار  وکارهــا، 
ــا دوره اول  ــک ب ــارم توان ت ــود. دوره چه ب
آن خیلــی متفــاوت بــود.  در دور اول تنهــا 
از یــک  کســب وکار در حــوزه معلولیــت 
بــرای شــرکت در ایــن رویــداد دعــوت 
ــب  ــن دوره،  کس ــی در چهارمی ــم، ول کردی
وکارهــای متعــددی حضــور داشــتند.  افراد 
اپلیکیشــن های  نابینایــان  بــرای  نابینــا 
ــد  ــی کرده بودن ــده طراح ــازی ش متناسب س
و افــراد ناشــنوا بــرای ناشــنوایان.  بــه نظــر 
می رســد ایــن رویــداد ســال بــه ســال، جــا 

می شــود. کامل تــر  و  افتاده تــر 

 به نظر شما پس از گذار ازدوران کرونا،  این 
الگو باز هم  تکرار  شود؟

ــرایط  ــه ش ــر ب ــاده دیگ ــاق افت ــه اتف   آنچ
ــت  ــه  رعای ــور ک ــردد. همانط ــل برنمی گ قب
فاصله گــذاری  و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
اجتماعــی تاثیــر زیــادی در کاهــش بیمــاری 
داشــت، ایــن رفتارهــا هــم، جزئــی از 
ــاال   ــن ح ــت. همی ــردم شده اس ــی م زندگ
در فضــای مجــازی و از راه دور مصاحبــه 
می کنیــم. هرکــدام در خانــه و دفتــر خــود 
نشســته  و از ســه مــکان مختلــف  بــا هــم 
صحبــت می کنیــم.  چنــد ســال قبــل 

روز به روز  تعداد سایت ها و 
اپلیکیشن هایی که برای افراد دارای 

 معلولیت متناسب شده اند،  
  بیشتر شده و  

 انجام چنین مناسب سازی هایی  
افزایش یافته است
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ــود  ــه بش ــم ک ــورش را نمی کردی ــال تص اص
چنیــن کاری انجــام داد. وقتــی  می توانیــم 
بــه راحتــی چنیــن جلســاتی را برگــزار 
ــتفاده  ــر اس ــود حداکث ــت خ ــرده  و از وق ک
ادامــه  را  روش  ایــن  حتمــا  بکنیــم،  را 
ــک،  ــن توان ت ــزاری آنالی ــم داد. برگ خواهی
باعــث  گســترش آن در سراســر ایــران 
شــد. چیــزی کــه قبــل از آن،  تنهــا خــاص 
کســب وکارهــای موجــود در تهــران بــود. در 
ــش  ــار بخ ــا در کن ــده، حتم ــال های آین س
نمایشــگاهی و حضــوری،  بخــش مجــازی و 

ــت. ــم داش ــم خواهی ــن را ه آنالی

اطالع رسانی توان تک چهارم چگونه  انجام 
شد تا کسب وکارها به این رویداد بپیوندند؟
 ایــن رویــداد توســط  نظــام صنفــی رایانه ای 
و  نرم افــزاری  شــرکت های  شــامل  کــه 
برگــزار می شــود.  ســخت افزاری اســت، 
ــاف،   ــایر اصن ــد س ــم مانن ــف ه ــن صن ای
رســانه هایی دارد و ارتباطــات بســیار خوبــی 
ــد.   ــرار می کن ــانه ها برق ــایر رس ــا س ــم ب ه
وب  ایمیــل،  طریــق  از  اطالع رســانی ها 
در  کــه  نوتیفیکیشــن هایی  و  ســایت 
گرو ه هــای مختلــف فرســتاده می شــود، 
انجــام می شــود. البتــه چــون توان تــک 
کســب  شده اســت،   برنــد  نوعــی  بــه 
وکارهــا و افــراد عالقمنــد، بــه دنبــال اخبار 

آن هســتند.

چشم انداز شما برای سال های بعد چیست؟
بــه  قبــل  ســال  در  توان تــک  رویــداد 
ــال  ــه امس ــود،  ک ــیده ب ــی رس ــه خوب نقط
ســال  در  کنیــم.  تکــرارش  نتوانســتیم 
ــه  ــن در غرف ــی انجم ــش از س ــته بی گذش
ــد  ــدا کردن ــم حضــور پی ــار ه ــک  کن توان ت
و  بــه گفــت و گــو و تعامــل و بــه اشــتراک 
پرداختنــد.   خــود  تجربیــات  گذاشــتن 
فضــای بســیار خوبــی شــکل گرفته بــود کــه 

امســال از آن محــروم بودیــم. ولــی توســعه 
ــن  ــور و ای ــطح کش ــک در س ــداد توان ت روی
کــه بتوانــد بــه عرصــه ای تبدیــل شــود کــه 
افــراد و کســب وکارهــا و انجمن هــا و همــه 
ــت  ــوالن فعالی ــوزه معل ــه در ح ــانی ک کس
ــد،  ــرار بگیرن ــم ق ــار ه ــد را در کن می کنن
ــه برگــزاری  ــاق بزرگــی اســت. مــا تجرب اتف
ــال  و  ــه س ــک  را در س ــگاهی توان ت نمایش
تجربــه برگــزاری مجــازی آن را یک ســال 
آینــده  ســال  در  امیدواریــم  و  داشــتیم 
ترکیبــی از نــکات مثبــت هــردو شــکل ایــن 

را داشته باشــیم.  رویــداد 

سخن آخر..؟
 رویــدادی مثــل توان تــک  برگــزار می شــود 
و مــورد اســتقبال هــم قــرار می گیــرد، ولــی  
در کنــار آن،  اتفاقــات مثبــت و مهمــی هــم 
می افتــد.  می گیــرد.  شــکل  جامعــه  در 
مثــال  خودباوری هایــی  ایجــاد می شــود 
ــدی راه  ــای جدی ــب وکاره ــا و کس و کاره

می افتــاده و مطــرح می شــوند. ادعــا نــدارم 
کــه  کارهایــی کــه انجام شــده خیلــی بزرگ 
هســتند، ولــی می گویــم کــه  ایــن مســئله 
مطــرح  و بــه عنــوان وظیفــه و مســئولیت 
ــه  ــت. کار ب ــام اس ــال انج ــی در ح اجتماع
جایــی رســیده کــه اگــر کســب وکاری هنــوز 
ــت  ــراد دارای معلولی ــرای اف ــش را ب خدمات
مناسب ســازی نکرده باشــد،  بــا شــرمندگی 
انجــام  آینــده  در  کــه  می کنــد  اعــالم 
ــک  ــه توان ت ــن کاری ک ــم. بزرگ تری می دهی
انجــام داده، فرهنگســازی اســت. افــراد 
زیــادی در جاهایــی مثــل مجتمــع رعــد در 
ــرای افــراد  حــال تالشــند  کــه زندگــی را ب
دارای معلولیــت راحت تــر کننــد، ولــی 
ــبت  ــه نس ــی ک ــه تبعیض های ــه ب ــا توج ب
بــه ایــن افــراد در جامعــه وجــود دارد،  
ــت  ــت. دوس ــدود اس ــی و مح ــیار ناکاف بس
دارم در هــر موقعیتــی ایــن موضــوع را 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــم ک ــرح کن مط
ــه  ــوق بیشــتری نســبت ب ــد حــق و حق بای
ــن در  ــند و ای ــته باش ــران داش ــوق دیگ حق
حالیســت کــه  حــق وحقــوق آنهــا کمتــر از 
بقیــه اســت. ایــن افــراد مســتحق زندگــی 
مــا  کشــور  هــم  هســتند.  راحت تــری 
متناسب ســازی نیســت و هــم ذهــن مــردم 
ــت  ــن جمعی ــوق  ای ــت حق ــرای رعای ــا ب م
ــه  ــت.  نکت ــازی نشده اس ــزرگ متناسب س ب
مهــم فرهنگ ســازی در کل جامعــه  اســت 
کــه همــه بداننــد افــرادی  بــا توانایی هــای 
درشــکل  کــه  باتفاوت هایــی  و  مختلــف 
ظاهــری دارنــد، نبایــد از جایــگاه اجتماعــی 
ــان  ــند و احترامش ــوردار نباش ــب برخ مناس
ــی  ــت زندگ ــه اهمی ــر ب ــود. اگ ــت نش رعای
مناســب بــرای همــه افــراد در جامعــه 
بــا هــر ویژگــی، بــاور داشــته باشــیم، 
ــهری در  ــی و ش ــازی های فرهنگ مناسب س
اولویــت قــرار می گیــرد و زندگــی بــرای همه 

ــود.  ــول می ش ــل قب ــه قاب ــراد جامع اف

برگزاری توان تک به صورت آنالین، 
باعث  گسترش آن در سراسر ایران 

شد، چیزی که قبل از آن،  فقط 
مخصوص کسب وکارهای موجود در 

تهران بود
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همه چیز درباره درباره توان تک

ــاری  ــیوع بیم ــل ش ــه دلی ــاه 99 ب ــک، در دی م ــداد توان ت ــن دوره روی چهارمی
کوویــد19، بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد. قصــد داریــم در ایــن گــزارش مــروری 

ــیم.  ــاردوره داشته باش ــن چه ــه ای ب
رویــداد توان ِتــک1 بــا هــدف گردهمایــی شــرکت های موفــق اســتارت آپی و 
ــه شــرکت ها  ــق و شــاغل در این گون ــان موف ــرف توان یاب ــک، مع تجــارت الکترونی

اســت. 
ــارت  ــای تج ــا فض ــنایی ب ــار آش ــان در کن ــا توان یاب ــت ت ــی اس ــک فرصت توان ِت
ــرکت ها، از  ــه ش ــدار در این گون ــتغال پای ــای اش ــناخت فرصت ه ــک و ش الکترونی
ــازه ای بــرای عرضــه کاال، خدمــات و رونــق کســب وکار خــود اســتفاده  راه هــای ت
کننــد. همچنیــن مدیــران شــرکت های اســتارت آپی عــالوه بــر شــناخت توانایی هــا 
و مهارت هــای افــراد دارای معلولیــت، رو در رو بــا مشــتریان و مخاطبــان ارتبــاط 
ــداد تخصصــی عمــل  ــک روی ــه مســؤولیت های اجتماعــی در ی ــرار نمــوده و ب برق

کننــد.
ــه در آن شــناخت  ــت اســت ک ــدادی اســتارت آپی در حــوزه معلولی ــک، روی توان ِت
افــراد دارای معلولیــت از فناوری هــای نویــن و کاربردهــای آن در مشــاغل 
ــدار در  ــغلی پای ــای ش ــی از فرصت ه ــز آگاه ــی و نی ــر فیزیک ــور و غی ــش مح دان

کســب وکارهای تجــارت الکترونیــک، بررســی و معرفــی می شــود.
ــال  ــتارت آپ های فع ــارکت اس ــی و مش ــا هم افزای ــود ب ــالش می ش ــک ت در توان ِت
ــوع کســب وکار، اقدامــات  ــن ن ــرای گســترش و توســعه ای ــت، ب در حــوزه معلولی
ــرای ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه  ــری انجــام شــده و چشــم اندازی روشــن ب مؤث
فراهــم شــود. همچنیــن امکانــات موجــود در فضــای مجــازی و اثــر مثبــت آن در 
زندگــی فــردی و اجتماعــی افــراد دارای معلولیــت، را بــه نمایــش گذاشــته شــود.

1 - -Tavan Tech   

محمدرضا دشتی، کارشناس روابط عمومی رعد
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رویداد توان تک چیست؟

رویــداد توان تــک کــه از آن بــه عنــوان الکامــپ حــوزه معلولیــت یــاد می شــود، محصــول همــکاری مجتمــع آموزشــی 
ــر را دنبــال می کنــد: نیکــوکاری رعــد و صاحب نظــران عرصــه فنــاوری اطالعــات اســت و اهــداف زی

- دسترس پذیری بیشتر افراد دارای معلولیت به فضای وب
- توسعه کاربران و مخاطبان کسب وکارهای موفق و نوپا از طریق متناسب سازی محصوالت و خدمات

- بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت با بهره مندی از ظرفیت فناوری اطالعات
- شناخت و معرفی فرصت های اشتغال در حوزه فناوری اطالعات، به ویژه برای افراد دارای معلولیت

- معرفی توانیابانی که در عرصه کسب وکارهای نوپا )استارت آپ( فعالیت می کنند  

Tavan Tech   

اولیــن دوره رویــداد تــوان تــک در مجتمــع آموزشــی 
ــق و  ــتارت آپ های موف ــور اس ــا حض ــد، ب ــوکاری رع نیک
ــا  ــک و ب ــارت الکترونی ــوزه تج ــام ح ــرکت های صاحب ن ش
هــدف معرفــی ســرویس و خدمــات موثــر در بهبــود کیفیت 
ــا  ــخ ۲1 ت ــان، از تاری ــه توان یاب ــهروندان از جمل ــی ش زندگ

ــد. ــرار ش ــال 1396برق ــاه در س ۲۴ آذرم
در ایــن رویــداد، ۲0 اســتارت آپ و 30 کســب  وکار اینترنتــی 
ــز، ۲۲  ــابقه نی ــش مس ــتند. در بخ ــارکت داش ــق مش موف

ارائــه انجــام شــد. 
در ســه روز نمایشــگاه، ۲56 فرصــت شــغلی توســط 
کســب وکارها معرفــی و 168 رزومــه شــغلی، توســط 
نوشــته شــد. رســانه های  توانیابــان شــرکت کننــده 
ــن مــدت پوشــش گســترده ای را  ــوب و مجــازی در ای مکت
ــر؛  ــه در توییت ــوری ک ــه ط ــد ب ــه دادن ــداد ارائ ــن روی از ای
ــار،  بیــش از ۲00هــزار، در اینســتاگرام بیــش از 65هــزار ب
در آپــارات 1۲هــزار و در تلگــرام نزدیــک بــه 300هــزار بــار، 

ــد. ــده ش ــک دی ــه توان ت ــوط ب ــب مرب مطال

جوایز استارت آپ ها:
ــن  ــه ی اول ای ــا، رتب ــتارت  آپ ه ــدگان اس ــش برگزی در بخ
مســابقه بــه »همیــار بینــا«، دســتگاهی کــه بــه منظــور 
تشــخیص موانــع معلــق طراحــی شــده کــه عصــای ســفید 
ــن  ــت. ای ــق گرف ــد، تعل ــا را تشــخیص ده ــد آن ه نمی توان
ــام  ــه  اجس ــد فاصل ــرزش، می توان ــطه  ل ــه واس ــتگاه ب دس
ــل  ــر منتق ــه کارب ــه ب ــس المس ــا ح ــود را ب ــه روی خ روب
کنــد. »ویتامیــد«،  ســازنده   بازی هــای توانبخشــی بــرای 
ــه   ــت، رتب ــرد. در نهای ــب ک ــه  دوم را کس ــان، رتب توان یاب
ســوم بــه »به تــوان کاال« و »همیــار مهــر« تعلــق گرفــت. 
ــات  ــا و خدم ــازی کااله ــن مرجــع مج ــوان کاال"، اولی "به ت
ــه  ــار مهــر"، درگاه واحــد ارائ ــان و "همی مخصــوص توان یاب

ــتند.   ــان هس ــرای توان یاب ــب ب ــای مناس ــات و کااله خدم
همچنیــن از ســه اســتارت آپ D fast  بــه عنــوان پلتفــرم 
ــه  ــدی و مارکت پلیــس جامع ــت 3بع ــن خدمــات پرین آنالی
طراحــان و پرینتــر داران، صندلــی فیبرکربــن، تولیــد ویلچــر 
ــان  ــتر توان یاب ــتقالل بیش ــت اس ــال در جه ــبک وزن فع س
مکان هــای  مناسب ســازی  اطالعاتــی  )بانــک  بــام،  و 
شــاخص عمومــی شــهر بــرای معلــوالن( هــم قدردانــی بــه 

عمــل آمــد.

جوایز مسئولیت اجتماعی رعد:
در ایـــن دوره، تندیـــس مســـئولیت اجتماعـــی تاکســـی 
ـــان  ـــور توان یاب ـــش حض ـــل افزای ـــه دلی ـــنپ، ب ـــن اس آنالی
ــر از  ــزار نفـ ــه دو هـ ــه و اســـتخدام نزدیـــک بـ در جامعـ
توان یابـــان بـــه عنـــوان راننـــده و کمـــک بـــه اشـــتغال 
ـــد  ـــس رع ـــت تندی ـــته دریاف ـــت، شایس ـــراد دارای معلولی اف
ــی  ــت زندگـ ــاء کیفیـ ــش ارتقـ ــد.  در بخـ ــناخته شـ شـ
توان یابـــان، شـــرکت دانش بنیـــان پکتـــوس بـــه دلیـــل 
توليـــد تجهيـــزات كامپيوتـــري و الكترونيكـــي ويـــژه 
نابينايـــان و فراهـــم آوردن امـــکان اســـتفاده افـــراد نابینـــا از 
ـــاء دانـــش و آگاهـــی  ـــر و اینترنـــت و در نتیجـــه ارتق کامپیوت
آنهـــا و بهبـــود کیفیـــت زندگـــی ایشـــان، بـــه دریافـــت  
تندیـــس رعـــد نائـــل آمـــد. در بخـــش فرهنگ ســـازی و 
ـــتمت«  ـــن »هس ـــز، از کمپی ـــه نی ـــرش در جامع ـــر نگ تغیی
ــن  ــن کمپیـ ــن و فراگیرتریـ ــرای بزرگ تریـ ــا اجـ ــه بـ کـ
ــه  ــرام بـ ــعار احتـ ــا شـ ــط زیســـت، بـ ــت از محیـ حمایـ
ـــا  ـــرد ت ـــالش ک ـــان،  ت ـــه انس ـــرام ب ـــت و احت ـــط زیس محی
ـــرده و  ـــراه ک ـــت هم ـــط زیس ـــت از  محی ـــردم را در حفاظ م
ـــع  ـــتیکی جم ـــای پالس ـــروش دره ـــل از ف ـــد حاص ـــا درآم ب
آوری شـــده و خریـــد ویلچـــر بـــه ازای آن، و کمـــک بـــه 

ـــد.  ـــل آم ـــه عم ـــر ب ـــان، تقدی ـــه توانیاب جامع

گزارش اولین دوره رویداد توان تک در سال 1396 1
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دومیـن رویـداد توان تـک در کنـار نمایشـگاه الکامـپ، 
طـی ۴ روز از ششـم تـا نهم مـرداد ماه 1397، در سـالن 
10 و 11 محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی تهران، 
همزمـان بـا بیسـت و چهارمیـن نمایشـگاه بین المللـی 
الکترونیـک، کامپیوتـر و تجـارت الکترونیـک در غرفه ای 
بـا  مرتبـط  ویـژه  عرفه آرایـی  بـا  مترمربـع   30 حـدود 
نمادهـای معلولیـت، در 3 بخـش نمایشـگاهی شـامل؛ 
پاویـون رعـد و اسـتارت آپ هـا، کنفرانـس مطبوعاتـی 
بـا حضـور اسـتارت آپ های حـوزه معلولیـت پداسـیس، 
یـازده ایـران، مهربانـه، توانیتـو، برناتـک، پازلـی، دکتـر 
اینجاسـت و پـاراواک بـا شـعار "فرصـت هـای برابـر در 

فنـاوری و دسـترس پذیـری" برگـزار شـد.

جوایز استارت آپ ها در این رویداد:
جوایز مسئولیت اجتماعی رعد:

جایــزه اول بــه نماینــده شــرکت سامســونگ بابــت اجــرای طــرح کــودکان امیــد 
و راه انــدازی کتابخانــه گویــا در 15 شــهر بــرای کمــک بــه ترویــج فعالیت هــای 

فرهنگــی بــرای کــودکان نابینــا و کــم بینــا، اهــدا گشــت. 
جایزه دوم به سایت تأمین مالی جمعی مهربانه، با به اجرا گذاشتن 170 پروژه موفق 
حمایت از اشخاص حقیقی یا حقوقی به خصوص پروژه های مرتبط با توان یابان 

اهدا شد.
جایزه سوم به شرکت اپلیکیشن ساز پازلی، بابت ۲ سال حمایت مستقیم از مؤسسه 
رعد، کمک به ساخت بیش از 30 اپلیکیشن کارآموزان رعد، برگزاری چند کارگاه 
فضای  و  توان یاب  جشنواره  برگزاری  در  همکاری  و  اپلیکیشن  ساخت  آموزشی 

مجازی اهدا شد. 

تیرمـاه   30 تـا   ۲7 تاریـخ  از  توان تـک،  رویـداد  سـومین 
بـه مسـاحت ۲00 مترمربـع، در سـالن 8 و 9  در غرفـه ای 
نمایشـگاه های بین المللـی تهـران، بـا حضـور بیـش از ۲5 
انجمـن فعـال در حـوزه معلولیـت برای مشـاوره به کسـب  و 
کارهـا جهـت دسـترس پذیری بیشـتر مخاطبـان بـه خدمات 
و سـرویس های مناسب سـازی شـده، برگـزار شـد. در ایـن 
رویـداد، 11 اسـتارت آپ و 5 کسـب و کار کـه فعالیـت خـود 
را بـرای افـراد دارای معلولیـت دسـترس پذیر کرده بودنـد، به 

معرفـی خدمـات و سـرویس های خـود پرداختنـد.
برتـر،  کسـب وکار  بخش هـای  بـه  جوایـزی  دوره،  ایـن  در 
مؤثرتریـن حامـی خانواده توان یـاب و اسـتارت آپ های موفق 

شـد.  اهدا 

جوایز مسئولیت اجتماعی رعد:
جایـزه مسـئولیت اجتماعی رعد به شـرکت ویتانـا به مدیریت 

آقـای مهندس فخرالدینی اهدا شـد. 
در بخـش اسـتارت آپ ها،  جایـزه برتـر بـه حمیدرضـا محترم، 
بـرای طراحی اسـتارت آپ هانـاپ، در رفع نیازهای ناشـنوایان 
اختصـاص یافـت. جایـزه دوم بـه اسـتارت آپ، نسـیم صحت 
راسـتین نصـر بـا مدیریت آقـای دکتر حیـدری، بـرای طراحی 
ویلچـر ارزان قیمـت برقـی و جایزه سـوم، به آزمایشـگاه آنالین 

بـه آقـای محمد مجـددی تعلـق گرفت. 

جایزه خانواده توان یاب:
جایـزه تقدیـر از خانـواده توان یـاب  بـه ابراهیم دشـتی، برادر 
محمدرضـا دشـتی سـردبیر وب سـایت شـمعدانی و یکـی از 
فعـاالن حمایت از حقـوق افراد دارای معلولیـت تعلق گرفت.

ویژگی سومین دوره رویداد توان تک:
• تشـکیل پاویـون برای مشـورت های تخصصـی انجمن های حـوزه معلوالن و 
اعـالم دسترسـی های موردنیـاز توانیابـان بـه صاحبـان کسـب وکارهای موفق 

یـا نوپا
• برپایی نمایشـگاهی از اسـتارت آپ ها و کسـب وکارهای مناسب سـازی شـده 

یـا کسـانی که قصـد مناسب سـازی کسـب  وکارشـان را  دارند. 
• معرفی استارت آپ هایی که توانیابان راه اندازی کرده اند

• برگزاری کنفرانس خبری برای تشریح نتایج رویداد توان تک
• برگـزاری جلسـاتی بـرای ارائـه نقـش فنـاوری اطالعـات در بهبـود کیفیـت 
و  تخصصـی  انجمن هـای  صاحب نظـران  حضـور  بـا  توانیابـان  زندگـی 

نویـن کسـب وکارهای 
• اهـدا جایـزه مسـؤولیت اجتماعـی رعـد به موفق تریـن کسـب وکار و برگزیده 

رویـداد تـوان تک بـه موفق ترین اسـتارتآپ

لیست استارتآپ های حاضر درسومین رویداد توان تک :
• هاناپ: هوش مصنوعی برای کمک به افراد ناشنوا

• فن آسا: تولید نوعی قاشق برای افرادی که لرزش دست دارند
• آی قصه: داستان صوتی برای افراد نابینا

• نسیم صحت راستین نصر: تولید تسهیل کننده حرکتی ویلچر
• آزمایش آنالین: خدمات آزمایش و چکاپ در منزل

• توانیتـو: رابـط افـراد دارای معلولیـت و سـالمندان با سـرویس ها و خدمات 
مختلف

• پکنوما: تسهیل اشتغال افراد نابینا
• سازیتو: ایجاد سایت فروش محصوالت

• پونز: معرفی امکان دسترس پذیر برای افراد دارای معلولیت
• الندراپ: خدمات شست و شوی لباس با دریافت و ارسال رایگان

• پونیشا: پلتفرمی برای جست وجوی کار در زمینه آی.تی
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چهارمیــن دوره رویــداد تــوان تــک بــا توجــه بــه فراگیــری 
کرونــا، بــه صــورت آنــالن برگــزار شــد. از ویژگی هــای ایــن 
ــک،  ــای توان ت ــتارت آپ ه ــی اس ــه راهیاب ــوان ب دوره می ت

بــه بخــش رقابتــی الــکام اســتارز اشــاره کــرد.
ــل  ــت کام ــا رعای ــه ب ــداد ک ــن روی ــه ای ــم اختتامی در مراس
پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد؛ دکتــر هاجــر حکیمی 
مدیرعامــل مجتمــع رعــد طــی ســخنانی کوتــاه بــا قدردانــی 
از برگزارکننــدگان چهارمیــن دوره  توان تــک در مجتمــع 
ــا شــرایطی  ــت: ب ــکام اســتارز گف ــد و ششــمین دوره ال رع
کــه در دوران کرونــا شــاهد آن هســتیم، اســتقبال و حضــور 
ایده هــای مطرح شــده جــای  تیم هــای شــرکت کننده و 
شــگفتی دارد. ایــن اتفــاق بســیار ارزشــمند و حائــز اهمیــت 
اســت کــه بایــد بــه آن توجــه ویــژه داشــته باشــیم. وی بــا 
ابــراز امیــدواری بــرای پربارتــر بــودن تــوان تــک در دوره های 
انجام شــده،  کــه  برنامه ریزی هایــی  بــا  افــزود:  آینــده 
ــر  مجتمــع رعــد در آینــده از اســتارت آپ ها و ایده هــای مؤث

در حــوزه معلولیــت حمایــت خواهــد کــرد.

جوایز مسئولیت اجتماعی رعد:
در چهارمیــن رویــداد توان تــک در بخــش جایــزه مســئولیت 
اجتماعــی رعــد؛ هیــات داوران جایــزه ایــن بخش را بــه گروه 
ســرمایه گذاری توســعه صنعتــی ایــران از شــرکت فیــروزه بــه 
دلیــل تــالش مســتمر و چشــمگیر در حــوزه آمــوزش و تغییر 
ــعه  ــرکت های توس ــش ش ــن بخ ــرد؛ در ای ــدا ک ــرش اه نگ

صنعتــی ایــران و تــپ ســی حضــور داشــتند.
دکتــر رعنــا ایمانــی مدیــر روابــط عمومــی شــرکت فیــروزه 
پــس از دریافــت تندیــس مســئولیت اجتماعــی رعــد گفــت: 
هــر تالشــی کــه مــا در ایــن راه انجــام داده ایــم، کارهایــی 
بــوده کــه بــا همــکاری تک تــک همــکاران در شــرکت 

ــت. ــده اس ــروزه انجام ش فی

جوایز استارت آپ ها:
در بخــش اســتارت آپ های برتــر، اســتارت آپ تمرینــات 
ورزشــی ویــژه افــراد بــا آســیب نخاعــی بــه مدیریــت 
ــپ  ــن مای رم ــام اول، اپلیکیش ــدی مق ــا محم ــر فریب دکت
ــام دوم و  ــروزان، مق ــی فی ــدس محمد عل ــت مهن ــه مدیری ب
وب ســایت رادیوتــوان بــه مدیریــت زهــرا خــان اف مقام ســوم 
ــش  ــن بخ ــدگان ای ــه برگزی ــن ب ــد. همچنی ــب کردن را کس
جایــزه نقــدی، تندیــس، لــوح ســپاس و امــکان اســتفاده از 

ــد. ــدا ش ــد اه ــش رع ــز تاب ــتراکی مرک ــای کار اش فض

جایزه خانواده نمونه توان یاب:
ــه  ــوار مهدی ــادر بزرگ ــی م ــژه زینل ــم منی ــه، خان ــواده نمون ــش خان در بخ
رســتگار از کارآموختــگان مجتمــع رعــد منتخــب هیــات داوران بودنــد کــه 
تندیــس و لــوح ســپاس توان تــک بــا همراهــی آقــای رســتگار پــدر خانــواده 

بــه ایشــان اهــدا گردیــد.
تندیس سفیران رعد در فضای مجازی:

تندیــس ســفیران توانمنــدی نیــز بــه غنچــه اســتوار نیــا، هســتی صادقی تبار 
و وحیــد رجبلــو اهــدا شــد؛ ســفیران توانمنــدی شــاخص ترین افــراد دارای 
ــی از  ــبکه های اجتماع ــتمر در ش ــور مس ــا حض ــه ب ــتند ک ــت هس معلولی

ــد . ــاع می کنن ــراد دارای معلولیــت دف ــوق اف حق

راهیابـی اسـتارت آپ هـای چهارمیـن دوره توان تـک بـه بخـش رقابتـی 
ششـمین دوره  الـکام اسـتارز 

ــه در  ــکان ارائ ــتارت آپی ام ــرکت  اس ــش از 60 ش ــداد بی ــن دوره از روی در ای
بخــش رقابتــی الکام پیــچ را داشــتند. ســه تیــم اول برنــده ایــن دوره  راورو، 
پاســتا و رادیوتــوان )بخــش توان تــک(  بودنــد کــه بــه ترتیــب جوایــز نقــدی 
۲0، 18 و 15 میلیــون تومانــی دریافــت کردنــد. همچنیــن تیم هــای چهــارم 
ــده الکام اســتارز ششــم نیــز شــامل؛ تنونیــک، فروگانیــک،  ــا دهــم برگزی ت
کارفیــت، تلــه بــورس، ســپارکس، بهشــت یار و ترنــج بودنــد  کــه هــر کــدام 

10 میلیــون جایــزه نقــدی دریافــت نمودنــد.
ــت(  ــراد دارای معلولی ــه اف ــوط ب ــش مرب ــک )بخ ــش توان ت ــان بخ منتخب
رادیوتــوان، تنونیــک و سیســتم ســازگاری چــرخ خیاطــی بــرای افــراد دارای 

معلولیــت بودنــد.
رادیوتــوان، رادیویــی اینترنتــی تخصصــی حــوزه افــراد دارای معلولیــت اســت 
ــه  کــه توســط مهنــدس زهــرا خــان اف، مهنــدس یوســف رســتمی و مهدی

ــت. ــدازی شده اس ــتگار راه  ان رس
ــک  ــاند و مایوالکتری ــز مایوس ــد پروت ــه تولی ــز ب ــک نی ــتارت آپ تنونی   اس
)دســت مصنوعــی بــا پســخورد حســی( پرداختــه اســت. ایــن اســتارت آپ 
را دکتــر ســعید بهرامــی مقــدم بــا همراهــی مهندســان؛ ســید محمدعلــی 
ــت  ــی یزدان پرس ــور و عل ــترن طاهری پ ــروآبادی، نس ــی خس ــن، عل پیش بی

راه انــدازی کرده انــد.
 سیســتم ســازگاری چــرخ خیاطــی بــرای افــراد دارای معلولیــت، مختــص 
افــرادی اســت کــه دچــار حادثــه شــده  و یــا از بــدو تولــد دچــار معلولیــت 
هســتند و امــکان اســتفاده همزمــان از دســت وپــای خــود را ندارنــد. ایــن 
اســتارت آپ توســط خانــم معصومــه حســن زاده از شــهر مشــهد، بــه بخــش 

ــت. ــک راه یاف ــداد توان ت داوری  روی
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شما در رویداد چهارم توان تک  در جایگاه داور 
ایفای نقش کردید. چه ارزیابی از این رویداد و 

از شرکت کنندگان آن دارید؟
خیلــی  چهــارم  توان تــک  نظرمــن  بــه 
ــگاه خــود  درحــوزه  ــود و جای ــر شــده ب بالغ ت
را  می شــود  برگــزار  کــه  نمایشــگاه هایی 
ــل شــاید   ــود. در ســال های قب ــرده ب ــدا ک پی
موضــوع و هــدف خاصــی بــه جــز اینکــه افراد 
دارای معلولیــت در آن حضــور داشــته باشــند 
را دنبــال نمی کــرد، امــا امســال رویــداد 
توان تــک هدفمندتــر برگــزار شــد. چهارمیــن 
ــی کــه  ــر کســب وکارهای ــداد توان تــک، ب روی
ــه  ــب ب ــرویس های مناس ــه س ــص ارائ مخت
ــز شــده  ــه باشــند متمرک ــن قشــر از جامع ای
ــراد فعــال در حــوزه  ــود  و داوران هــم از اف ب

معلــوالن، کــه اطالعــات کاملــی از ایــن جامعــه داشــتند بودنــد، نه 
داوران عمومــی در حــوزه تکنولــوژی و کســب وکارهــای آنالیــن. من 
هــم یکــی از ایــن داوران بــودم و بــه نظــرم رویــداد چهــارم توان تــک 
خیلــی پخته ترنســبت بــه قبــل شــده بــود و تعــداد کســب وکارهــا 
هــم بیشــتر از دوره هــای قبــل بــود. احســاس می کنــم در دوره هــای 
بعــدی ایــن رویــداد، جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا خواهیــم کــرد .

چه دستاوردی  برای توان تک قائل هستید و فکر می کنید که چه 

نقشی در راه اندازی کسب و کارهای جدید 
ایفا می کند؟

دســتاورد توان تــک ایــن اســت کــه بــه 
افــراد دارای معلولیــت ایــن امیــد و قــدرت را 
می دهــد کــه بتواننــد در جامعــه بــه عنــوان 
یــک فــرد کارآفریــن  حضــور داشته باشــند. 
افــرادی کــه می خواهنــد در  از طرفــی، 
حــوزه معلولیــت فعالیــت یــا خدماتــی 
ــا  ــان ب ــت خودش ــر اس ــد، بهت ــه دهن ارائ
چالش هــای  معلولیــت از نزدیــک  آشــنا 
ــاد  ــکان را ایج ــن ام ــک ای ــوند و توان ت ش
ــک،  ــارم توان ت ــد.  برگــزاری دوره چه می کن
بــا وجــود ایــن کــه در شــرایط پاندمــی 
بیمــاری کرونــا بــود ولــی  بــا تعــداد زیــادی 
از افــراد کــه مشــتاقانه  حضــور پیــدا کردند، 
ــه رو شــدیم. ایــن اســتقبال  نشــان داد کــه توان تــک، امیــد و  روب

ــرده اســت.  انتظــار ایجــاد ک

بـه نظـر شـما توان تک بـا چـه چالش هایی روبه روسـت کـه غلبه 
بـر آن بـرای بهتر برگـزار شـدن دوره های بعدی الزم اسـت؟

ــودن  ــنا نب ــت، آش ــا آن روبه روس ــک ب ــداد توان ت ــه روی ــی ک چالش
کســب وکارها بــا نیازهــای جمعیــت بــزرگ دارای معلولیــت در 
کشــور اســت و  اینکــه آنهــا امیــد و انگیــزه بــرای راه انــدازی  کســب 

وحیـد رجبلـو بـا سـابقه 15 سـال فعالیـت در حوزه 
فنـاوری اطالعـات، چهـره شـناخته شـده ای  در این 
حـوزه اسـت. ایـن کارآفریـن کـه در اولیـن رویـداد 
توان تـک با اپلیکیشـن توانیتـو حضور پیدا کـرد، در 

توان تـک چهـارم، داور ایـن مسـابقات بـود. 

توان تک به افراد دارای معلولیت، این 
امید و قدرت را می دهد که بتوانند  به 

عنوان یک  کارآفرین  در جامعه حضور 
داشته باشند

امسال رویداد توان تک هدفمندتر برگزار شد 
وحید رجبلو، داور چهارمین توان تک؛       
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ــت  ــراد دارای معلولی وکار خــود  در حــوزه اف
پیــدا کننــد. افــراد زیــادی در ســطح کشــور  
ــت  ــراد دارای  معلولی ــی اف ــاه زندگ ــرای رف ب
تــالش می کننــد ولــی پیــدا کــردن ایــن 
افــراد و ایــن کــه آنهــا هــم مــا را پیــدا کننــد، 
ــن  ــر ای ــه نظــرم اگ ــی اســت. ب ــش بزرگ چال
فاصلــه برطــرف شــود، دســتاوردهای رویــداد 
ــود.  ــر می ش ــر بزرگ ت ــا براب ــک،  صده توان ت

چنـد اسـتارت آپ در ایـن رویـداد شـرکت 
داشـتند وتعداد شـرکت کنندگان نسـبت به 

دوره هـای قبـل  کمتر بـود یا بیشـتر؟
ــداد  ــرکت کنندگان در روی ــق ش ــداد دقی  تع
توان تــک  را  بــه خاطــر نــدارم. مــن خــودم 
چهــار اســتارت آپ را داوری کــردم، ولــی  

ــل،   ــای قب ــه دوره ه ــبت ب ــتارت آپ ها  نس ــداد اس ــرم تع ــه نظ ب
چنــد برابــر شــده بــود. نکتــه قابــل توجــه، تقدیــر خیریــه رعــد از  
ــر  ــای دیگ ــراد و تیم ه ــه اف ــن کار ب ــود. ای ــر ب ــتارت آپ های برت اس

ــد. ــداد را می ده ــن روی ــرکت  درای ــرای ش ــزه ب ــه و انگی روحی

شـما در اولیـن رویـدا توان تـک بـا اپلیکیشـن توانیتو شـرکت و 
برگزیـده شـدید. توانیتو در طول این مدت توانسـته بـه انتظاراتی 

که شـما از آن داشـتید پاسـخ بگوید؟
بایــد بگویــم کــه اســتار ت آپ  اول مــن، همیــار مهربــود کــه  بعــد  
ــک  ــن دوره توان ت ــن در اولی ــد. م ــل ش ــو تبدی ــد توانیت ــه برن ب
شــرکت کــردم و دیــده شــدم.  در دوره هــای بعــد هــم ســعی کــردم 
ــو را  ــر، توانیت ــای دیگ ــزه در تیم ه ــاد انگی ــد و ایج ــرای دادن امی ب
ــق آن  ــود و از طری ــه اول مــن ب ــو تجرب ــا توانیت شــرکت بدهــم. ام
کســب تجربــه کــردم  تــا بتوانــم فعالیتــم را گســترش دهــم. توانیتو  
خیلــی بــه مــن کمــک کــرد، چــون پــر از چالــش و اتفاقــات خــوب 
ــروز در  ــن شــوم و ام ــا کارآفری ــرد  ت ــو کمکــم ک ــود. توانیت ــد ب و ب

نقــش داور ایــن حــوزه ایفــای نقــش کنــم. 
ایــن نشــان می-دهــد کــه توانیتــو چقــدر بــه 
رشــد مــن کمــک کــرد و چیــزی  کــه از آن 

انتظــار داشــتم را بــه مــن داد.  

 چـه برنامـه ای بـرای ارتقـا این اپلیکیشـن 
دارید؟

بــرای ارتقــا توانیتــو برنامه هــای زیــادی 
ــه  ــردم ک ــاس ک ــد  احس ــی بع ــتم ول داش
ورود آن بــه حوزه هــای مختلــف، بــه آن 
ــد. فکــر می کنــم  اگــر توانیتــو  ــه می زن ضرب
ــه  ــوزه ارائ ــط در ح ــال فق ــر و  مث متمرکزت
خدمــات بــه افــراد دارای معلولیــت فعالیــت 
ــم  ــد.  مصم ــر باش ــد مفیدت ــد، می توان کن
هســتم مجموعه هایــی را در کنــار توانیتــو بــا 
همــکاری برندهــای دیگــر راه انــدازی  و فعالیت هــای دیگــری را در 
حــوزه  معلولیــت و بــرای بهبــود زندگــی ایــن افــراد پوشــش دهــم. 
ــده  ــداد توان تــک در آین ــر روی ــرای برگــزاری بهت چــه پیشــنهادی ب

داریــد؟
ــود  ــه خ ــک  ب ــداد توان ت ــرای روی ــه  اج ــت ک ــن اس ــنهادم ای پیش
ــوزه  ــته ح ــود. از داوران برجس ــپرده ش ــت س ــراد دارای معلولی اف
تکنولــوژی  هــم خواهــش می کنــم کــه در رویــداد توان تــک  
ــت  ــوزه معلولی ــای ح ــب وکاره ــا کس ــا ب ــند ت ــور داشته باش حض

ــوند.  ــنا ش ــتر آش بیش
ــم  و  ــداد توان تــک خســته نباشــید می گوی ــه برگزارکننــدگان روی ب
امیــدوارم ایــن رویــداد هــر ســال بهتــر از ســال قبــل برگــزار شــود.  
ــه   ــرد جامع ــر رویک ــرای تغیی ــه ب ــردی ک ــوان ف ــه عن ــز ب ــن نی م
نســبت بــه معلولیــت تــالش می کنــد،  همیشــه در کنــار توان تــک 

هســتم. 
درود می فرســتم بــه آقایــان شــاهین طبــری و  آرش برهمنــد عزیــز 

ــد. ــک بودن ــذاران توان ت ــه بنیان گ ک

پیشنهادم این است که  اجرای رویداد 
توان تک،  به خود افراد دارای معلولیت 

سپرده شود
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لطفا از معرفی خود آغاز کنید و از فعالیتتان  
در رعد بگویید؟

مــدت  بــه   83 تــا   76 ســال  از  مــن 
ــی  ــودم.  زمان ــد ب ــوز رع ــال کارآم هفت س
ــدی  ــت ب ــمانی وضعی ــاظ جس ــه از لح ک
ــردم،   ــت می ک ــری حرک ــا ویلچ ــته و ب داش
بــا کمــک کارشناســان دلســوز واحــد 
فیریوتراپــی رعــد، ســرپا شــدم و شــروع بــه 
ــال 90،  ــردم. در س ــا ک ــا عص ــن ب راه  رفت
ــط عمومــی،  یکــی از دوســتان واحــد رواب
ــکاری  ــرای هم ــد ب ــای عالقبن ــه آق ــرا ب م
ــار  ــرار شــد اخب ــرد. ق ــی ک ــد، معرف در رع
حــوزه معلــوالن را در ســایت رعــد، کار 
ــج، کارهــای دیگــری هــم  ــه تدری ــم.  ب کن
ــد   ــایت رع ــئول س ــپرده  و مس ــن س ــه م ب
شــدم و صفحــات اینســتاگرام، فیســبوک و 
توییتررعــد را هــم راه انــدازی کــردم. قبــال 
ــی   ــتم ول ــزار داش ــی نرم اف ــدرک کاردان م
ــات  ــاوری اطالع در ســال 9۴ در رشــته فن
ــه  ــد ادام ــردی رع ــگاه علمی کارب در دانش
ــه  ــم. البت ــانس گرفت ــل داده و لیس تحصی
آنچــه کــه  در طــول کار یــاد گرفتــم، 
خیلــی بیشــتر از چیــزی  بــود کــه در 

ــم.  ــگاه آموخت دانش

ــو،   کارت   ــال ن ــک س ــرای تبری ــال ب امس
ــه  ــردم ک ــه ک ــی تهی ــتال های دیجیتال پس

ــت. ــرار گرف ــتقبال ق ــورد اس ــیار م بس

شـما در چهارمیـن رویـداد توان تـک برای 
را  سـوم  مقـام  تـوان،  رادیـو  راه انـدازی 
کسـب کردیـد. چطـور شـد کـه بـه فکر 

افتادیـد؟ رادیوتـوان  راه انـدازی 
 مدتــی پیــش کــه مــن و آقــای رســتمی، 

ــی  ــات مرکزعلم ــاوری اطالع ــته فن در رش
کاربــردی رعــد بــه هــم درس می خواندیــم، 
ــو  ــوع رادی ــک ن ــدازی  ی ــده  راه ان ایشــان ای
ــت  ــراد داری معلولی ــوزه اف ــی در ح اینترنت
را بــا مــن در میــان گذاشــت. ایــده خوبــی 
بــود و چگونگــی اجــرای آن را پیگیــری 
بــا  بــود  مصــادف  زمــان  آن  کردیــم. 
ــا  ــک و م ــداد توان ت ــن روی ــزاری اولی برگ
بــه دنبــال فــردی بــه عنــوان مجــری ایــن 
برنامــه می گشــتیم. خانــم مهدیــه رســتگار 
را از قبــل می شــناختم  و می دانســتم کــه  
ــت  ــا موافق ــه دارد. ب ــی عالق ــه گویندگ ب
ــا او  ــنهاد را ب ــن پیش ــتمی، ای ــای رس آق
مطــرح کــردم کــه مــورد اســتقبال  ایشــان 
قــرار گرفــت. باالخــره رادیــو اینترنتــی 
تــوان از ســال 96 شــروع بــه کار کــرد.  در 
اوایــل  خانــم فرزانــه حبوطــی هــم بــا مــا 
همــکاری داشــت و تــالش بســیاری در بــاال 
بــردن ســایت رادیــو تــوان انجــام مــی داد. 
ــی، در  ــر گویندگ ــالوه ب ــتگار ع ــم رس خان
تهیــه محتــوای کانــال تلگرامــی رادیــو 
ــود و متن هــای  ــوان هــم بســیار فعــال ب ت
ــای  ــم بچه ه ــرد.  کم ک ــه می ک ــی تهی خوب
دیگــری هــم بــه ایــن موضــوع عالقمنــد و 

زهـرا خـان اف کـه بـه مـدت هفـت سـال، کارآمـوز 
کالس هـای آموزشـی رعد بود، همـکاری خود با موسسـه را 
از سـال 90 شـروع کرد. به دلیل تخصصش در حـوزه نرم افزار 
بـه تدریـج مدیریـت سـایت رعـد بـه او سـپرده شـد. او با 
کمک دوسـتان، سـایت رادیو تـوان را هم راه انـدازی کرد. او 
آرزو دارد کـه این سـایت به در آمد رسـیده و برای عالقمندان 

و متقاضیـان،  کارآفرینـی کند.

با رادیو توان، در سه رویداد  توان تک 
شرکت کردیم و در هر سه رویداد،  در 
شاخه مسئولیت اجتماعی اول شدیم

چرایی و چگونگی راه اندازی رادیو اینترنتی توان تک 
در گفت وگو با مدیر سایت رعد بررسی شد؛                     
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ــی  ــال قصه گوی ــا در کان ــب شــدند ت داوطل
جالــب  کلیپ هــای  و  کننــد   شــرکت 
ــر دوش  ــا ب ــتر کاره ــه بیش ــد. البت بگذارن
آقــای رســتمی و خانــم رســتگار بــود، آنهــا  

ــد.  ــه می دادن ــی و ارائ ــا را ارزیاب کاره

شـما چـه نقشـی در فعالیت هـای رادیـو 
داشـتید؟  توان 

مــن بیشــتر  در پشــت صحنــه و بــه عنوان 
مالــی  پشــتیبان  و  اولیــه  ســرمایه گذار 
ــتم.  ــکاری داش ــا هم ــا آنه ــوان  ب رادیوت
ــا،  ــر بچه ه ــت موث ــا فعالی ــبختانه  ب خوش
ــد و  ــناخته تر ش ــرور ش ــه م ــوان ب رادیوت
ــه در  حــدود صــد نفــر از بچه هــا داوطلبان
ــد.  ــا کمــک می کردن ــه م ــوا ب ــد محت تولی
البتــه  بــه مــرور ایــن افــراد کمتــر شــدند و 
حــاال تعــداد کمتــری از دوســتان توانیــاب 

ــد. ــکاری دارن ــوان هم ــا رادیو ت ب

رادیـو تـوان در اولیـن رویـداد توان تـک  
هـم شـرکت کـرد در ایـن رویـداد چـه 

کردیـد؟ کسـب  جایگاهـی 
بلــه. مــا در اولیــن توان تــک  شــرکت 
ــم.  ــه ای بدســت نیاوردی ــی رتب ــم، ول کردی
ــه  ــروژه را ب ــار پ ــان چه ــه  در آن زم البت
هــم شــروع کرده بودیــم  کــه یکــی از آنهــا 
ــم کارآفرینــی"   ــام "عل ــا ن اجــرای ســایتی ب
بــود کــه خــودم طراحــش بــودم  و در 
واقــع پــروژه  پایان نامــه کارشناســی ام 
بــود.  تــا مدت هــا  خــودم  در ایــن ســایت 
ــردم،  ــته و آن را اداره می ک ــب گذاش مطل
ولــی چــون بیشــتر وقتــم را  رادیــو تــوان 
می گرفــت، از ادامــه  آن صــرف نظــر کردم. 
ــک  ــداد  توان ت ــوان، در ســه روی ــا رادیو ت ب
شــرکت کردیــم و در هــر ســه رویــداد،  در 
شــاخه مســئولیت اجتماعــی اول شــدیم. 

ــوع  ــک ن ــوان ی ــو ت ــی، رادی ــور کل ــه ط ب
ــی  ــئولیت اجتماع ــوزه مس ــت در ح خدم
ــب  ــدی کس ــوان از آن درآم ــت و نمی ت اس
ــه  ــاز ب ــت و نی ــتر هزینه براس ــرد.  بیش ک

ــداوم دارد.  ــارژمالی م ش

  رادیو توان از چه سالی شروع به کار کرد و 
االن در چه مرحله ای است؟

ــروع  ــال 96 ش ــا از س ــوان تقریب ــو ت رادی
بــه کار کــرد. در حــال حاضــر یــک کانــال 
تلگرامــی بــا نــام رادیــو تــوان  و یــک پیــج 
ــوان   ــو دات ت ــام رادی ــا ن ــتاگرامی ب اینس
ــا  ــون ب ــتند.  تاکن ــت هس ــال فعالی در ح
خوبــی  پیش رفــت  دوســتان   کمــک 
داشــتیم، آنهــا کلیپ هــای قشــنگی تهیــه 
کم بینــا،  دوســتان  از  یکــی  می کننــد. 
ویدیوهــا و کلیپ هــا را بــه خوبــی ویرایــش 

می کنــد.

 مخاطبین توان تک، چه کسانی هستند و 
اطالع رسانی آن  چگونه شکل گرفته است؟
مــا از همــه جــای کشــور مخاطــب و عضــو 
داریــم  و اطالع رســانی هــم از طریــق 
کانــال تلگرامــی بــود.  لینــک رادیــو تــوان 
را بــه کانال هــای مختلــف فرســتاده و 
رادیو تــوان قــرار داده  مطالبــی کــه در 
ــا  ــی گروه ه ــال  تلگرام ــه کان ــد را ب می ش
و انجمن هــای معلــوالن می فرســتادیم. 
از ایــن طریــق تعــداد زیــادی عضــو و 
مخاطــب پیــدا کردیــم. البتــه رادیو تــوان، 
خــاص افــراد دارای معلولیــت نیســت، مــا 
از افــراد غیرمعلــول هــم مخاطــب داریــم و 
هــدف مــا فرهنگ ســازی عمومــی نســبت 
بــه افــراد دارای معلولیــت اســت. منتهــی 
اداره ایــن رادیــو توســط خــود افــراد دارای 
معلولیــت اســت.  مــا از همــه داوطلبــان، 

چــه دارای معلولیــت و چــه تندرســت کــه 
عالقمنــد بــه همــکاری باشــند، اســتقبال 
ــی از  ــی یک ــه مدت ــا این ک ــم. کم می کنی
ــابقه کار در  ــه س ــول ک ــتان غیرمعل دوس
ــه دلیــل  صــدا و ســیما را هــم داشــت، ب
عالقــه   بــا مــا همــکاری می کــرد و مدتــی 

ســردبیر مــا بــود.

هدف شما از راه اندازی رادیوتوان چه بوده  و 
محتوای رادیوتوان، چه بخش هایی را شامل 

می شود؟
و  روحیــه  ایجــاد  مــا  اصلــی  هــدف 
انگیــزه بــرای افــراد دارای معلولیــت و 
ــود  ــود.  خ ــه ب ــار جامع ــه اقش ــه هم البت
توانیابــان بیشــتر در تولیــد محتــوا و اداره 
ــتند و  ــال هس ــوان فع ــای رادیو ت برنامه ه
ــد.  ــال می کنن ــا شــور و شــوق آن را دنب ب
ــی  ــوان شــامل؛ گویندگ ــای رادیوت برنامه ه
پادکســت  کلیــپ،  تولیــد  دکلمــه،  و 
ــه دنبــال تهیــه کتــاب  و.... اســت. مــا ب
ــوان هــم هســتیم کــه   ــو ت ــی در رادی صوت
ــیارقابل  ــا بس ــا و نابین ــراد کم بین ــرای اف ب
اســتفاده اســت.  بــرای ایــن  کار نیــاز بــه 

ــم. ــتری داری ــدگان بیش ــکاری گوین هم
ــا  ــوور ی ــداد فال ــه تع ــر چ ــال حاض در ح
ــا در  ــداد از بچه ه ــه تع ــد و چ ــو داری عض
ــد؟ ــکاری دارن ــما هم ــا ش ــوان ب ــو ت رادی

حــدود ســه چهــار هــزار نفــر عضــو کانــال 
ــوان  ــو ت ــتاگرام رادی ــور اینس ــرام و فال تلگ
هســتند کــه البتــه کــم و زیــاد هــم 
ــا،  ــر از بچه ه ــاه نف ــدود پنج ــود. ح می ش
ــت  ــپ و پادکس ــه کلی ــی و تهی کار گویندگ
را بــه عهــده دارنــد. شــش هفــت نفرهــم 
ــرده   ــه ک ــف تهی ــای مختل ــب از جاه مطل
یــا خودشــان می نویســند و در اختیــار 
مــا قــرار می دهنــد. خانم هــا؛  فرزانــه 

در حال حاضر یک کانال تلگرامی با 
نام رادیو توان  و یک پیج اینستاگرامی 
با نام رادیو دات توان  در حال فعالیت 
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ــتانی   ــتگار از دوس ــه رس ــی و مهدی حبوط
ایــن زمینــه بــا مــا  هســتند کــه در 
همــکاری دارنــد. مــا هــم در کانــال تلگرام 
و هــم در اینســتاگرام مطلــب می گذاریــم.  
البتــه مطالــب ایــن دو کانــال تــا حــدودی 

ــد. ــرق دارن ــا هــم ف ب

آیا این افـراد در مقابـل کاری که می کنند، 
مبلغی هم دریافـت می کنند؟

خیــر. همــه دوســتان تاکنــون داوطلبانــه 
کار کرده انــد کــه مــن شــرمنده آنهــا 
ــه  هســتم. خیلــی دوســت دارم، بتوانــم ب
ــم و  ــران کن ــا را جب ــات آنه ــی زحم طریق
ــان  ــان برایش ــل کارش ــتمزدی در مقاب دس
ــون نتوانســته ام.  ــرم کــه تاکن در نظــر بگی
امیــدوارم کــه رادیوتــوان در جامعــه بیشــتر 
تبلیغــات  بتوانیــم  کــه  معرفــی شــود 
بگیریــم و یــا اسپانســر جــذب کنیــم.
ــذاران  ــه از بنیان گ ــتمی ک ــای رس آالن آق
اصلــی رادیوتــوان هســت و دارای خانــواده 
ــن  ــون از ای ــت، چ ــخصی اس ــی ش و زندگ
طریــق درآمــدی نــدارد، تصمیــم بــه 
کــه  گرفته اســت  رادیوتــوان  از  جدایــی 

ــت.  ــرای ماس ــدی ب ــر ب خب

فکـر  تـوان  رادیـو  درآمدزایـی  بـه  آیـا 
؟ یـد ه ا د کر

ــرای توانیابانــی   ــی ب ــه درآمدزای از ابتــدا، ب
ــوند   ــغول می ش ــوان مش ــو ت ــه در رادی ک
فکــر می کردیــم. آقــای رســتمی هــم 
ــم  ــد بتوانی ــا بای ــه حتم ــود ک ــد ب معتق
ــرای  ــد ب ــب درآم ــه کس ــق ب ــن طری از ای
کارکنــان رادیوتــوان برســیم. ولــی بعــد بــه 
ایــن نتیجــه رســیدیم  کــه اینــکار براحتــی 
ــم  ــم گرفتی ــت و تصمی ــر نیس ــکان پذی ام

کــه بــه عنــوان یــک مســئولیت اجتماعــی 
و یــک نــوع فرهنگ ســازی در جامعــه 
نســبت بــه افــراد دارای معلولیــت بــه 
ــه دنبــال جــذب  ــگاه کنیــم. البتــه ب آن ن
اسپانســرو درآمدزایــی از طریــق رادیوتــوان 

ــتیم.  ــم هس ه

توان تـک،  رویـداد  چهارمیـن  در  شـما 
رتبه سـوم را بدسـت آوردیـد. در این باره 

دهید؟ توضیـح  بیشـتر 
بلــه، درســت اســت.  نفــر اول  توان تــک، 
ــن  ــه اپلیکیش ــدی  ک ــا محم ــم فربب خان
ــد.  ضایعــات نخاعــی را تهیــه کــرده، بودن
ــا  ــروزان، ب ــی فی ــای محمدعل ــر دوم آق نف
ــر ســوم هــم  اپلیکیشــن مــای رمــپ و نف
مــا،  بــا رادیوتــوان بودیــم. دوســتان ما در 
رادیو تــوان، واقعــا دلــی کار می کننــد و 
ســعی دارنــد کارهــای خوبــی ارائــه دهنــد. 
ــم  ــی می کن ــا قدردان ــه از آنه مــن صمیمان
و امیــدوارم بــا معرفــی هرچــه بیشــتر 

رادیوتــوان بــه جامعــه و فرهنگ ســازی 
بتوانــم  معلولیــت،  حــوزه  در  بیشــتر 

ــم. ــران کنی ــان را جب زحماتش

چشم انداز شما برای رادیوتوان چیست؟
ــا تمــام انجمن هــای  ــم بتوانیــم ب امیدواری
همــکاری  معلولیــت  حــوزه  در  فعــال 
ــا  ــن انجمن ه ــای ای ــیم و اعض داشته باش
ــکاری  ــا هم ــا م ــوا ب ــد محت ــم درتولی ه
انجمــن  از  جمالــی  آقــای  بــا  کننــد. 
بــا  بایــد  داریــم،  ارتبــاط  نابینایــان 
ســایر  و  ناشــنوایان  انجمن هــای 
ارتبــاط  هــم  معلولیتــی  گروه هــای 
ــب  ــه داوطل ــانی ک ــه کس ــم. از هم بگیری
همــکاری بــا رادیوتوان هســتند، اســتقبال 
می کنیــم. بــا شــهرداری تهــران هــم 
همــکاری داشــتیم و چندیــن برنامــه هــم 
کــه بــه مــا ســفارش دادنــد را تهیــه و اجرا 
کردیــم. متاســفانه شــیوع بیمــاری کرونــا 
ــر  ــد، ب ــاد ش ــه ایج ــی ک و محدودیت های
ــر گذاشــت و  ــم تاثی ــوان ه روی کار رادیوت

ــد. ــا  ش ــت م ــعه فعالی ــع توس مان

و سخن آخر....؟
ــا مــا  ــد ب ــی کــه مایلن  از همــکاری عزیزان
همــکاری کننــد، چــه دارای معلولیــت 
باشــند و چــه غیرمعلــول ، بــا جــان و دل 
ــتان  ــدات دوس ــم.  تولی ــتقبال می کنی اس
ــه  ــرد و چنانچ ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب م
از اســتانداردهای الزم برخــوردار باشــد، در 
رادیوتــوان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
ــم  ــر ه ــوان اسپانس ــه عن ــرادی ب ــر اف اگ
از مــا حمایــت کننــد، بســیار ممنــون 

ــم شــد. خواهی

 از همه داوطلبان 
 عالقمند به همکاری با رادیو توان  

استقبال می کنیم
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تیـم شـما در اولیـن رویـداد توان تـک بـا 
اسـتارت آپ  پازلـی، حضـور پیدا کـرد. در 
چهارمیـن دوره ایـن رویـداد کـه بـه دلیل 
بـود،   غیرحضـوری  کرونـا،  همه گیـری 
برگـزاری آنالین ایـن رویداد بر عهده شـما 
گذاشـته شـد. در مورد خودتان و  استارت 

آپ پازلـی بیشـتر توضیـح دهید.   
پنـج سـال قبـل کـه اسـتارت آپ  پازلـی  را 
مهندسـی  دانشـجوی  کردیـم،  راه انـدازی 
بـودم.  بیرجنـد  صنعتـی  نرم افزاردانشـگاه 
ادامـه تحصیـل در  بـرای  در حـال حاضـر 
رشـته کارشناسـی ارشـد بـه تهـران آمده و 
همـراه با فعالیـت در اسـتارت آپ پازلی ، در 
رشـته کارآفرینی  کسـب وکار الکترونیک در 
دانشـگاه تهران مشـغول به تحصیل هستم. 
شـروع کار پازلـی، هم زمـان بود بـا برگزاری 
اولیـن رویـداد توان تک در رعد. اسـتارت آپ 
پازلـی بـا چهار نفر شـروع به فعالیـت کرد و 
اآلن پانـزده نفـر به طـور ثابـت و دو سـه نفر 
هـم پـروژه ای با آن همـکاری دارند. در حال 
حاضـر یـک دفتر کار در شـهر بیرجند و یک 

دفتـر هـم در تهـران داریم. 
سـاختن  بـرای  اسـت  ابـزاری  پازلـی، 
ایـن  سـاخت  در  موبایـل.  اپلیکیشـن 

اپلیکیشـن، برنامه نویسـی را حـذف کرده  تا 
افـراد بتواننـد  ماننـد چیـدن قطعـات پازل 
در کنـار هـم، محتـوا را در سـایت پازلـی 
کپـی کرده  و  از اپلیکیشـن خـود، خروجی 
بگیرنـد. بـا ایـن روش اگـر کسـی  بخواهـد 
کنـد،  ارائـه  آنالیـن  را  خـود  وکار  کسـب 
می توانـد در عرض چند سـاعت، اپلیکیشـن  
بسـازد، آن را دانلـود و  یک نسـخه موبایلی 

از کسـب وکارش بدسـت بیـاورد. بـه نوعی 
پازلـی، یـک سـرویس اپلیکیشن سـاز آنالین 

. ست ا

به نظر می آید، شیوع کرونا در کسب و کار 
اینطور  داشته است.  مثبتی  تاثیرات  شما 

نیست؟
کامال درست است. کرونا ما را به جلو پرتاب 
کرد، چون  با شیوع این بیماری، اینترنت و 
فضای مجازی اهمیت بسیاری پیدا کرد  و 
مردم  ضرورت کار در فضای مجازی و آنالین 
کار  ترتیب،   این  به  کردند.  درک  بیشتر  را 
البته  اولویت قرار گرفت.  آنالین در  بصورت 
شیوع کرونا در مجموع،  اتفاق خوبی نبود 
و باعث از دست دادن افراد زیادی شد  ولی 
تاثیراتش  در حوزه کار  مجازی، مثبت بود. 

در مورد رویداد توان تک چهارم وتفاوت آن با 
توان تک های قبلی بگویید؟

توان تـک اول، در محوطـه رعـد و بـا حضور 
حـوزه،   ایـن  بـه  عالقمنـدان  از  تعـدادی 
برگـزار شـد. در ایـن رویـداد،  همـه چیـز 
از؛ برنامه ریـزی، ایده پـردازی و اجـرا و ..... 
خیلی سـریع اتفـاق افتـاد. در توان تک دوم 

مصطفـی لطفـی، مهنـدس نرم افـزار در مقطع کارشناسـی و 
فارغ التحصیـل رشـته کارشناسـی ارشـد در رشـته کارآفرینی  
کسـب وکار الکترونیـک از دانشـگاه تهـران اسـت. او با چهار 
نفـر از دوسـتان، از حامیان برگزاری اولین رویـداد توان تک  در 
سـال 96 بود. این کارآفریـن موفق، مجری برگـزاری چهارمین 

رویـداد توان تـک به صـورت آنالین در سـال گذشـته بود. 

استارت آپ پازلی با چهار نفر آغاز  شد 
و اآلن پانزده نفربه طور ثابت و دو سه 
نفر هم پروژه ای با آن همکاری دارند 

 امسال مرزبندی ها برداشته و 
فرصت مشارکت بیشتر شد 

مصطفی لطفی، برگزار کننده آنالین رویداد توان تک؛

15

14
00

ن  
ستا

 تاب
 ،8

ه 0
مار

  ش
 

چهارمین رویداد



و سـوم، سـازمان نظـام صنفـی بـه عنوان 
اسپانسـر، ایفـای نقـش نمـود و امکانـات 
خـود را در اختیـار ایـن رویـداد قـرار داد.  
در توان تـک چهـارم کـه تجربـه و سـابقه 
خـود  سـر  پشـت  را  برگـزاری  چهارسـال 
داشـت، به خاطر شـرایط کرونایی، تصمیم 
گرفتـه شـد کـه  ایـن رویـداد، تلفیقـی از 
آنالیـن و حضـوری باشـد. این اتفـاق  از دو 
جنبـه بسـیار مثبت بـود؛ یکی، کم شـدن 
هزینـه برای حضـور افـراد دارای معلولیت، 
چیـزی کـه در توان تک هـای قبلـی، مانـع 
حضـور تعـدادی از آنها شـده بود  و دیگری، 
حضـور افراد بیشـتری از تمام نقاط کشـور. 
در برگـزاری آنالیـن، تبعیـض میـان افـراد 
دارای معلولیـت با افراد تندرسـت برداشـته 
شـد کـه مایـه خوشـحالی بـود. وقتـی این 
بـود،   توانیابـان  موضوعـش  کـه  رویـداد 
حضـوری برگـزار می شـد، مثـل ایـن بـود 
کـه بـه دسـت خـود  مـرزی  بیـن کسـانی 
کـه امـکان حضـور دارنـد بـا  کسـانی کـه 
ایـن امـکان را  ندارنـد، می کشـیدیم. ولـی 
امسـال ایـن مـرز برداشته شـد کـه اتفـاق 

بود . بسـیار مبارکـی 

 برگـزاری آنالیـن توان تـک، واقعـا  باعث 
حضـور بیشـتر افراد شـده بود؟ 

هزینـه  وقتـی  بـود.  همین طـور  دقیقـا 
بـه گروه هـای  حضورفیزیکـی کـم  شـود،  
مختلـف فرصـت برابـر داده می شـود، کـه 
البتـه  هنـوز کافـی نیسـت. امسـال  در 
توان تک، هشـت اسـتارتاپ موفـق در حوزه 
ولـی  تهـران داشـتیم،  از شـهر  معلولیـت 
نداشـتیم.   اسـتارت آپی  شهرسـتان ها  از 
بنابرایـن معتقـدم هنـوز بـرای رسـیدن بـه 
موقعیـت مناسـب، فاصلـه زیـادی داریم و  
بایـد توان تک را بیشـتر معرفـی و عمومی تر 
کنیـم. در  سـال های قبـل، افـرادی مثـل 
حمیدرضا محترم را از شهرسـتان مرودشت 
داشـتیم که در حوزه ناشـنوایان اپلیکیشـن 
سـاخته بـود، ولـی امسـال همـه ارائه ها از 
تهـران بودنـد.  وجود  مجتمـع رعد و نقش 
آن در  آگاه سـازی و آمـوزش بچه هـا بسـیار 
مهم اسـت. بایـد افـراد دارای معلولیت  در 
از وجـود چنیـن  شهرسـتان های مختلـف 
فرصتـی آگاه شـده و در آن شـرکت کننـد.

بـا توجه به اینکه شـما در برگـزاری آنالین 
ایـن رویداد  نقـش اصلی را ایفـا کردید، با 

بودید؟ چالش هایـی  چه 
در  برگــزاری الکامــپ اســتارز، بــا مشــکل 
عجیبــی روبــه رو شــدیم.   در روز دوم 
الکامپ اســتارز  صفحــه  بــه  رویــداد، 

ــا  حملــه ســایبری شــد و پلت فرمــی کــه ب
ــزاری  ــاد. برگ ــم از کار افت آن کار می کردی
ــا  ــود و م ــن  نب ــال آنالی ــداد، کام ــن روی ای
ــرای   ــم ب ــی را  ه ــور فیزیک ــاب حض انتخ
افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی  امــکان حضور 
آنالیــن نداشــتند را قائــل بودیــم.  بنابراین 
ــرکت کننده  ــا، ش ــری از ارائه ه ــک س در ی
آنالیــن  و داوران حضــوری بودنــد و در یک 
ــوری و  ــرکت کننده حض ــر، ش ــری دیگ  س
ــن شــرایط  ــد. در چنی ــن بودن داوران آنالی
ــانی و  ــه آگاهی رس ــی ک ــی، پلت فرم متنوع
ــاره از  ــه یک ب ــود، ب ــده ب ــوزش داده ش آم
کار افتــاد.  بالفاصلــه تصمیــم گرفتیــم کــه 
ــرکت کننده ها  ــه ش ــری را ب ــرم دیگ پلت ف
ــا ســالن هــم هماهنــگ  آمــوزش داده و ب
ــرار  ــد ق ــرم جدی ــت  پلت ف ــه تح ــم ک کنی
ــرخ  ــدیم چ ــور ش ــع  مجب ــرد. در واق بگی
قطــار را در حــال حرکــت تعویــض کنیــم!   
روز بعــد کــه خودمــان را بــا شــرایط 
هماهنــگ  ســایبری،  حملــه  و  جدیــد 
ــرق  ــی، ب ــل بارندگ ــه دلی ــم، ب کرده بودی
ــام  ــر انج ــه تاخی ــا ب ــد و  ارائه ه ــع ش قط
گرفــت. هماهنگــی از راه دور بــا مشــکالت 
هــم  بــود،  دشــوار  نشــده  پیش بینــی 
بایــد روی حضــور بــه موقــع داوران و 
زیــاد   تعدادشــان  کــه  شــرکت کنندگان 
بــود نظــارت داشــتیم و هــم را از راه دور، 
هماهنگی هــا را انجــام می دادیــم. بــه 
هــر حــال  اتفــاق تــازه  و جالبــی بــود.  از 
شهرســتان چنیــن رویــدادی را مدیریــت  و  
ــی  ــازی و اینترنت ــای آن را  مج هماهنگی ه
نیــاز  آنجایی کــه  از  می دادیــم.  انجــام 
بــه حضــور فیزیکــی نبــود،  بــه ایــن 
ــی  ــاید روزی یک ــه  ش ــیدیم ک ــه رس نتیج
برگــزار  معلولیــت،  دارای  دوســتان  از 
کننــده الکامپ اســتارز شــود. مــن بــه 
عنــوان نایــب رئیــس الکامپ اســتارز در 

ــچ  ــر الکام پی ــد، مدی ــر خــود در بیرجن دفت
ــم  ــری  ه ــکاران دیگ ــن  و هم ــار م در کن
ــم  ــرادی ه ــد. اف ــر بودن ــهرهای دیگ در ش
ــد.   حضــوری، در محــل مــوزه پســت بودن
برنامه هــای  الکامپ اســتارز  البتــه 
جانبــی متنوعــی هــم داشــت مثــل؛  
ــه  ــرمایه ک ــا آوردگاه س ــتاب ی ــون ش پاوی
بودنــد  تهــران  در  شــرکت کنندگانش 
ــزار  ــود، آن را برگ ــر خ ــل دفت ــی ازمح ول

می کردنــد. 

آیـا در سـال های آینـده رویـدادی مثـل 
الکامـپ اسـتارز و توان تـک را می توان در  
گسـتره وسـیع تری، هم بصـورت آنالین و 

هم حضـوری  انجـام داد؟
چهارمین  امسال  شود.  این گونه  امیدواریم 
دوره توان تک و ششمین دوره الکامپ استارز 
بود که برای اولین بار، آنالین انجام شد و 
نبود.   قبلی   رویدادهای  با  مقایسه  قابل 
تجربه موفقی را برگزار کردیم  و قصد داریم 

در آینده  در همین راستا حرکت کنیم. 

چـه ایـرادی می توانیـد بـه برنامـه ای کـه 
بگیرید؟  اجـرا شـد 

یکی از ایرادهایی که می توان به الکامپ استارز 
شرکت کنندگان  در  پایین  تنوع  کرد،  وارد 
بود. الزم است از گروه های سنی، اجتماعی 
و جنسیتی مختلف دعوت  و بستر مناسب  
برای همه آنها در بهره گیری از سهم برابر و 
امکان حضور  آنالین، ایجاد کرد تا به نتایج 

بهتری برسیم. 

برای باالبردن مخاطبین و شـرکت کنندگان 
دررویـداد توان تـک و الکامـپ اسـتارزدر 
سـال آینـده چـه برنامه هایـی مـد نظـر 

دارید؟
الکامـپ  مثـل  رویـدادی  اصلـی  ماهیـت 
نظـام  سـازمان  آن  متولـی   کـه  اسـتارز 
صنفـی اسـت، بر پایه همـکاری  نمایندگان 
همـه اصنـاف فعـال در ایـن حـوزه اسـت. 
یـک  بنیان گـذار  عنـوان  بـه  مـن  مثـال 
اسـتارت آپ، هز سـال بخشـی از مسئولیت 
برگـزاری الکامـپ اسـتارز را بر عهـده دارم. 
در توان تـک هم همیـن اتفاق افتـاد. یعنی 
از داخـل جامعـه توانیابان  و ازخود مجتمع 
رعد این پیشـنهاد مطـرح  و خودش متولی  
آمـوزش،  کار  پیـش   بـرد.  را  کار  و  شـد 
آماده سـازی، اطالع رسـانی و ثبت نام و همه 
مسـئولیت های توان تـک، بـا خـود مجتمع 
رعـد بـود. اتفـاق خوبی کـه امسـال افتاد، 
اضافـه شـدن دانش آمـوزان به ایـن رویداد 

در برگزاری آنالین  رویداد توان تک، 
تبعیض میان افراد دارای معلولیت با 

سایر افراد  برداشته شد 
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بـود.  امسـال الکامپ اسـتارز دانش آمـوزی 
هم داشـتیم که توسـط  نهـادی که دغدغه  
کارآفرینـی در مدارس را دارنـد، برنامه ریزی   
 ( فنـاوری اطالعـات  از طـرف سـازمان  و 
آقـای دکتـر ناظمـی و خانـم اسـدی( به ما 
معرفـی شـدند. این نهـاد  از اطالع رسـانی 
تـا ثبت نـام را  پیش بـرد. امیدواریـم  کـه 
فعـال   نهادهـای  و  مختلـف  گروه هـای  از 
جامعـه در رویدادهـای بعـدی نمایندگانـی 
حضـور داشته باشـند  و مـا هـم بسـترهای 

الزم بـرای  شـرکت آنهـا را فراهـم کنیـم.

رونـد برگـزاری رویـداد توان تـک آنالین و 
اطالع رسـانی و ثبت نـام چگونـه بـود؟

کارهـای  از  زیـادی  بخـش  دوره،  ایـن  در 
مقدماتـی رویداد توان تک با  الکامپ اسـتارز 
مشـترک بود. تاریـخ برگزاری ایـن برنامه ها 
دو بـار، بـه دلیل شـدت همه گیـری کرونا، 
تغییـر کـرد. بعـد از مشـخص شـدن زمان 
برگـزاری، بـه مـدت یک مـاه اطالع رسـانی 
کـه  فعالـی  نهادهـای  سـراغ  بـه  و  کـرده 
نهادهـای  یـا  رعـد  مثـل؛  می شـناختیم 
دانش آمـوزی رفتیـم و از آنهـا در برگـزاری 
مرحلـه  در  خواسـتیم.  کمـک  رویـداد، 
اطالع رسـانی  کانال هـای  از  ثبت نـام، 
سـازمان   بـه  مربـوط  کـه  الکامپ اسـتارز  
و  بودنـد  همـکاران  از  و  صنفـی  نظـام 
همچنیـن از طریـق شـبکه های اجتماعـی  
ایـن  از  کـدام  هـر  اطالع رسـانی کردیم. 
نهادهـا مثل رعد و نهادهـای دانش آموزی،  
بـه  اطالع رسـانی  بـرای  کانال هایـی 
مخاطبـان خود داشـتند. بیشـتر ثبت نام ها 
در رعـد و در نهـاد دانش آمـوزی  بررسـی 
و بـا آنهـا  تمـاس و هماهنگـی الزم انجـام 
گرفـت. وظیفـه مـا فراهـم کـردن  بسـتر 
حضـور آنهـا در رویـداد بـود. مثـال وقتـی 
مجبـور بـه عـوض کـردن پلت فـرم شـدیم، 
بـا مسـئول توان تـک در رعـد بـرای اطالع 
تـا  کردیـم  هماهنـگ  اسـتارت آپ ها  بـه  
در یـک جلسـه تصویـری، پلت فـرم جدیـد 
را  آمـوزش دهیـم. بـرای اسـتارت آپ هایی 
کـه در توان تـک بودنـد، عـالوه بـر داورانی 
کـه دررقابت هـای آزاد حضـور داشـتند، از 
خـود توان تـک هـم داورانـی را داشـتیم. 
داورانـی  کـه بـا فضـای کسـب  و کارهـای 
حـوزه افـراد دارای معلولیـت، آشـنا بودند. 
روال برگـزاری رویـداد توان تک هـم اینگونه 
بـود کـه مـا یـک اتـاق انتظـار) Skyp(  و 
یـک اتـاق) room ( داشـتیم کـه برنامـه 
در آن اجـرا می شـد. تیـم بعـدی در اتـاق 
انتظـار،  چـک می شـدند و اگر مشـکلی در 
ارائـه داشـت، برطرف  و نـکات الزم به آنها 

تذکـر داده می شـد. هر تیـم در اتاق اصلی، 
کارش را ارائه مـی داد. در برنامه اختتامیه، 
نتایـج داوری هـم اعـالم شـد. امسـال بـه 
دانش آمـوزی،  تیم هـای  حضـور  خاطـر 
یـک روز بـه برنامـه رویـداد اضافـه شـد. 
شـرکت کنندگان، هـم از توان تـک و هـم از 
رقابت هـای ازاد بودنـد. هـدف مـا ایـن بود 
کـه افـراد دارای معلولیـت از تیم هـای آزاد 

جـدا نباشـند.
هیات داوران چه کسانی بودند؟

محمـد  آقایـان؛  شـامل:  داوران  هیـات 
پازلـی،  ازاپلیکیشـن  محسـنی  حسـین 
مهنـدس شـاهین طبریـاز چارگـون، وحید 
رجب لـو از توانیتو، رحمـان عالقه بند، رضا 
سـخن سـنج  و خانم هـا؛ هاجرحکیمـی و 

دکتـر مریـم رسـولیان بودنـد. 
افـراد تیـم برگـزار کننـده هـم: خانم هـا؛ 
شـکیبا قهوه چـی، ریحانه وحیدیـان، زهرا 
خان اف، سـحر طوسـی و آقایـان؛ ابراهیم 
زرگـران، محمدرضادشـتی، فـراز حیدری و 

اتابـک اکسـون بودند.

مثـل  رویدادهایـی  آنالیـن  برگـزاری  آیـا 
توان تـک و الکامپ اسـتارز، باعـث کمتـر 
شـدن حضـور افـراد دارای معلولیـت در 

نمی شـود؟ جامعـه  
مـن اینطـور فکـر نمی کنـم. فضـای آنالین 
می توانـد بسـیاری از تهدید هـا را به فرصت 
معلولیـت  دارای  فـرد  یـک  کنـد.  تبدیـل 
درفضـای آنالیـن بهتـر می تواند خـودش را 
مطـرح  و درخواسـت هایش را بیـان کنـد. 
یکـی از اتفاق هایـی کـه در خـالل  رویـداد   
توان تـک افتـاد ایـن بود که شـرکت تپسـی  
قابلیتـی را بـه سـرویس خـود اضافـه  کرد 
تـا  مشـتری دارای معلولیـت، بتوانـد ایـن 
ویـژه  سـرویس  و  اعـالم  را  خـود  ویژگـی 

درخواسـت کنـد.  ایـن نمونـه یـک  کسـب 
و کارآنالیـن اسـت که بـا اضافه کـردن یک 
قابلیـت، هـم  تـردد افـراد دارای معلولیت 
را آسـان تر کـرد و هـم مشـتریان بیشـتری 
را جـذب ایـن کسـب و کار نمـود. فضـای 
مجـازی مجرایـی  اسـت کـه افـراد دارای 
وارد   آن  طریـق  از  می-تواننـد  معلولیـت  

شـوند.  جامعه 

رویدادتوان تک  آینده  برای  شما  چشم انداز 
چیست؟

بتوانیـم  کـه  اسـت  ایـن  مـا  ایـده آل 
اسـتارت آپ های بیشـتری را درگیـر  حـوزه 
را    فعالیت هـا  تنـوع  و   کـرده  معلولیـت 
باالتـر ببریـم.  امیدواریـم در آینـده تنـوع  
و  بیشـتر شـود  توان تـک  شـرکت کنندگان 
از مناطـق مختلـف وگروه هـای اجتماعـی 
شـرکت کننده  مختلـف  جنسـیتی  و 
کـه  رجب لـو  وحیـد  مثـل  داشته باشـیم. 
قبـال در توان تـک شـرکت کننده بـود ولـی 
امسـال داور ایـن رویـداد بـود. امیدواریـم 
سـال بعـد بتوانیم تعـداد شـرکت کنندگان 
را افزایـش داده و اهداف جدیدی را ترسـیم 
کـرده و شـاهد عملیاتی شـدن و بـه درآمد 
رسـیدن  کسـب و کارهـای شـرکت کننده 

در ایـن رویـداد باشـیم. 

بـه نظـر شـما بعـد از کرونـا،  بـاز هـم 
و  الکامپ اسـتارز  مثـل  رویدادهایـی 
توان تـک را  آنالیـن و حضـوری خواهیـم 
داشـت، یـا به حالـت قبـل برمی گـردد؟

اگـر روزی امـکان برگـزاری آنالیـن  چنیـن 
بـه  نداشته باشـد،  وجـود  رویدادهایـی 
معنـای بازگشـت بـه عقـب اسـت. محـور 
برگـزاری  شـدن  رنگ تـر  پـر  بـر  بایـد  کار 
آنالیـن این رویدادها، بیشـتر شـدن  تعداد 
و  کننده هـا  بازدیـد  و  شـرکت کننده ها  
باشـد.   آنهـا   روی  بیشـتر  سـرمایه گذاری 

سخن آخر:
بـه  بارهـا  توان تـک،   ایـن چنـد دوره  در 
مـن ثابـت شـد کـه افـراد دارای معلولیـت 
بقیـه  از  ضعیف تـر  و  کمتـر  هیچوقـت 
نبودنـد، ولـی درخیلـی از آنهـا مقاومـت و 
در  داشـت.  وجـود  از شـرکت کردن  تـرس 
بـه جـرات  از موفقیـت  حالـی کـه نیمـی 
برمی گـردد.  در میـدان  داشـتن و حضـور 
شـاهد  بعـدی  رویدادهـای  در  امیـدوارم 
حضـور بیشـتر این دوسـتان باشـیم  چون 
بـه مـن ثابـت شـده کـه وقتـی وارد صحنه 
می شـوند،  اعتمـاد بـه نفـس پیدا کـرده و 

می برنـد. پـی  توانایی هایشـان   بـه 

چون نیاز به حضور فیزیکی نیست،  
به این نتیجه رسیده ام که  شاید روزی 

یکی از دوستان دارای معلولیت، 
برگزار کننده الکامپ استارتز شود
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لطفا خودتان را معرفی کنید:
هســتم  محســنی  حســین  محمــد 
کارشــناس ارشــد نرم افــزار.  از ســال 91 در 
ــای  ــب و کاره ــتارت آپ ها و کس ــوزه اس ح
ــار   ــم. افتخ ــه کار می باش ــغول ب ــا مش نوپ
ــا  ــکاری خــود  ب ــه از ســال  9۴هم دارم ک
مجتمــع نیکــوکاری رعــد را  آغــاز کــرده ام. 
اســتارت آپ  مدیرعامــل  و  بنیان گــذار 
حــوزه  در  وکاری  کســب  کــه   پازلــی 
ســاخت اپلیکیشــن های موبایــل بــدون 
نیــاز بــه دانــش برنامه نویســی اســت، 
ــاد  ــدود هفت ــر  ح ــال حاض ــتم. در ح هس
ــزار  ــدود صده ــران  و ح ــر در ای ــزار کارب ه
ــی ســاخته شده اســت.   ــا پازل اپلیکیشــن ب
ــون  ــش از ســی  میلی ــن اپلیکیشــن ها بی ای
ــده اند.   ــد ش ــن بازدی ــط مخاطبی ــار توس ب

چهارمین دوره رویداد توان تک  برگزار شد.  
با توجه به حضور شما  به عنوان داور وسابقه 
را  توان تک  روند  قبل،  دردوره های  حضور 

چگونه ارزیابی می کنید؟
مــن از اولیــن  توان تــک  در  مجتمــع 
ــن  ــا چهارمیــن آن کــه بطــور آنالی رعــد  ت
ــداد  ــن روی ــد، در ای ــزار ش ــازی برگ و مج

ــه  حضــور داشــتم. در توان تــک چهــارم، ب
ــا و  ــه طرح ه ــی از داوران،  کلی ــوان یک عن
فایل هــا را  مــورد بررســی قــرار دادم و فکــر 
ــن  ــده در ای ــه ش ــای ارائ ــم طرح ه می کن
ــی، از  ــای قبل ــه توان تک ه ــبت ب دوره  نس
پختگــی و بلــوغ بیشــتری برخــوردار بودند. 
ــرکت کنندگان  ــه ش ــی داد ک ــان م ــن نش ای
روی ایده هــا،  تخصــص و تمرکــز بیشــتری 
بــه خــرج داده و طرح هایشــان  قابلیــت 

تجاری ســازی بهتــری نســبت بــه قبــل  
البتــه شــور و اشــتیاقی کــه  داشــت. 
رعــد  در  توان تــک  رویــداد  اولیــن  در 
نشــد.  تکــرار  دیگــر  داشــت،  وجــود 
امســال  بــا وجــودی غیــر حضــوری بــودن 
ــیار   ــده بس ــه ش ــای  ارائ ــداد،  ایده ه روی
خــودرو  مثــل؛   بودنــد.  توجــه  قابــل 
مکان هــای  اپلیکیشــن های  سیســتم، 
ورزشــی  اپلیکیشــن های  مناسب ســازی، 
ــا  ــب  وکاری ت ــر کس ــه ه ــی اینک و..... ول
ــه،  ــو رفت ــوزه  جل ــن ح ــدازه در ای ــه ان چ

ــت.  ــتری داش ــی بیش ــه  بررس ــاز ب نی

برگزاری  به  نسبت  که  اشرافی  به  توجه  با 
کرده اید،  کسب  توان تک  دوره  چهار  این 
چه پیشنهادی برای گرفتن نتیجه بهتر  در 

سال های بعد دارید؟
مدیــران  اســت  ایــن  مــن  پیشــنهاد   
توان تــک،  بــه ارائــه ســالی یــک بــار  
ــد.  در طــول  ــا نکنن ــا  اکتف کســب وکاره
ســال هــم پیگیــر فعالیــت آنهــا باشــند تــا 
بــه بهــره وری بهتــری دســت پیــدا کننــد. 
پیشــنهاد می کنــم  گروهــی متشــکل از 
مدیــران کســب  وکار و یــا کارشناســان 

محمد حسـین محسـنی  کارشـناس ارشـد نرم افزاراسـت  
و از سـال 91 در حـوزه اسـتارت آپ ها و کسـب و کارهـای 
نوپـا مشـغول بـه کار می باشـد. او  بنیان گـذار و مدیرعامل 
سـاخت  حـوزه  در  وکاری  کسـب  پازلـی،  اسـتارت آپ 
اپلیکیشـن های موبایـل بـدون نیاز بـه دانش برنامه نویسـی 
اسـت. محسـنی از اولین رویداد  توان تک  شـرکت داشـته 
و در آخریـن  توان تـک هـم بـه عنـوان داور  حضـور پیـدا 
کرده اسـت.  بـه نظـر او  طرح های ارائه شـده در ایـن دوره از 

بلـوغ بیشـتری نسـبت به قبـل برخـوردار بوده اسـت.  

پیشنهاد من این است مدیران 
توان تک،  به ارائه سالی یک بار  کسب 
وکارها  اکتفا نکنند و در طول سال  هم 
پیگیر فعالیت آنها باشند تا  بهره وری 

بهتری به دست آید 

لزوم  ایجاد دبیرخانه دائمی توان تک 

در گفت وگو با مدیرعامل استارت آپ پازلی بررسی شد؛ 
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ــت  ــوزه فعالی ــن ح ــه در ای ــد ک عالقه من
ــا در طــول ســال   ــد تشــکیل شــود ت دارن
نیــز بــه کســب وکارهــا مشــاوره تخصصــی  
ــا  ــال تجاری  ســازی ایده ه ــا احتم ــد ت دهن

ــود.  ــتر ش بیش

 به عنوان کسی که از ابتدا با رویداد توان تک 
آیا ارزیابی از شرکت کنندگان  همراه بودید، 
در  که چقدر  دارید  توان تک  قبل  دوره های 
نتایجی  وبه چه  کرده   پیشرفت  مسیر خود 

رسیده اند؟
ایــده ای کــه  از  فکــر می کنــم مهم تــر 
فــردی  شــخصیت   می شــود،  مطــرح 
ــر  ــد. اگ ــه می ده ــده را ارائ ــه ای ــت ک اس
ــد  ــر و عالقمن ــانی پیگی ــخص انس ــن ش ای
ــده  ــر ای ــود و اگ ــرد نمی ش ــد،  دلس باش
اولــش، بــه نتیجــه نرســید بــا ایــده 
دیگــری وارد و کســب وکارش را راه انــدازی 
ــک   ــن از نزدی ــه م ــورد ک ــد. دو م می کن
ــک  ــی؛ باب ــاط هســتم یک ــا در ارتب ــا آنه ب
و  دیجی یاتــو  کســب وکار  در  حیــدری 
توانیتــو  در  رجب لــو  وحیــد  دیگــری، 
ــا  ــدا ب ــاید از ابت ــراد ش ــن اف ــتند. ای هس
ایــن ایــده شــروع نکردنــد، ولــی االن 
ــده   ــی ش ــب وکارهای بزرگ ــه کس ــل ب تبدی
ــو  ــا الگ ــا از آنه ــد  وخیلی ه ــه تاثیرگذارن ک
ــدارم. ــری ن ــراد خب ــد. از ســایر اف می گیرن

توان تک  رویدادچهارم  در  شرکت کنندگان 
چندنفر بودند و چه ارزیابی از آنان دارید؟ 
نشدند  برگزیده  که  هایی  وایده  طرح ها  آیا 

می توانند سال آینده  دوباره شرکت کنند؟ 
ــورد  ــه شــده را م ــن  هشــت طــرح ارائ م
ــی از کل  ــار دقیق ــرار دادم و  آم بررســی ق
ــدارم.   شــاید افــرادی  شــرکت کنندگان  ن
بودنــد کــه قبــال پاالیــش شــده  و بــه 
بیــن  از  نرسیده باشــند.  داوری  مرحلــه 
ــده  ــرح برگزی ــه ط ــرح، س ــت ط ــن هش ای
نهایــی بــود. ایــن کــه افــراد دوبــاره 
بــا همــان ایــده و طرح هــا بتواننــد در 
ــتگی  ــد، بس ــرکت کنن ــد ش ــک بع توان ت
ــک دارد  ــی توان ت ــم ارزیاب ــه سیاســت تی ب
ایــن  در  نمی کنــم محدودیتــی  فکــر  و 

مــورد وجــود داشته باشــد.

چه  با  توان تک  رویداد  آنالین  برگزاری  در 
چالش ها و چه مزیت هایی روبه رو بودید؟

توانیــاب،  دوســتان  از  بســیاری  بــرای 
جابه جایــی ســخت اســت. در توان تــک 
معلولیــت  دارای  ازافــراد  بســیاری  اول 
امــکان حضــور در غرفه هــا را نداشــتند 
و اگــر هــم حضــور داشــتند، برایشــان 

در  ســاعت  هشــت  کــه  بــود  ســخت 
ــیاری از  ــرای بس ــا ب ــد. قطع ــل بمانن مح
ایــن افــراد برگــزاری آنالیــن توان تــک 
ــر،  ــرف دیگ ــی از ط ــت ول ــب تر اس مناس
برقــراری  امــکان  و  محــل  در  حضــور 
تعامــل بــا دیگــران بســیار جــذاب اســت. 
بــا  توان تــک  اول  رویــداد  نظــرم  بــه 
وجــود ایــن کــه در فضــای محــدود رعــد 
ــه وارد  ــی ک ــه وقت ــزار شــد، نســبت ب برگ
الکامــپ اســتارز شــد، بســیار دلنشــین تر 
بــود. البتــه هرکــدام  مزایــا و معایبــی 
داشــتند. بــه هــر حــال جامعــه مخاطــب 
ــیع تر  ــتارز وس ــپ  اس ــگاه الکام در نمایش
ــا  ــتری ب ــراد بیش ــد اف ــب ش ــود و موج ب
ــرژی و  ــی ان ــوند، ول ــنا ش ــوزه آش ــن ح ای
شــور و نشــاطی کــه در رعــد بــود، وجــود 
ــن  ــه مثبــت دوره چهــارم ای نداشــت. نکت
ــود کــه جامعــه مخاطــب حتــی نســبت  ب
دوره هــای  حضــوری  رویدادهــای  بــه 
ــزاری  ــود.  برگ ــیع تر ب ــیار  وس ــل، بس قب
رویــداد،  هــم بــه صــورت حضــوری و هــم 
آنالیــن،  اتفــاق  خوبــی بــود کــه در ایــن 
ــس  ــدوارم پ ــم.  امی ــاهدش بودی دوره ش
ــه  ــت ب ــری و برگش ــن همه گی ــان  ای از پای
شــرایط عــادی، ایــن  نــوع شــیوه برگــزاری 
ادامــه یابــد تــا امــکان حضــور بــرای 
ــود.  ــم ش ــراد فراه ــتری از اف ــداد بیش تع
البتــه ارتبــاط نزدیــک  بــا مخاطــب و 
ایــن کــه  بچه هــا حضــور فیزیکــی داشــته 
ــا  ــک ب ــرکت کنندگان از نزدی ــند و ش باش

کســب وکارهای آنهــا  آشــنا و  ارتبــاط 
ــاط   ــت.  ارتب ــری اس ــز دیگ ــد، چی بگیرن
نزدیــک بــا جامعــه مخاطــب، باعــث 
می شــود.  آنهــا  مهارت هــای  افزایــش 
ــت  ــود ده اس ــاط دو سرس ــک ارتب ــن ی ای
کــه هــم بــرای  افــرادی کــه بــه نمایشــگاه 
می آینــد و بــا ایده هــا آشــنا می شــوند 
ــرادی  ــرای خــود اف ــم ب ــد اســت و ه مفی

کــه در ایــن حــوزه کار می کننــد.

شد،  برگزار  رویکرد  دو  با  آغاز  از  توان تک 
دیگر  و  معلولیت  دارای  افراد  برای  یکی 
توسط افراد دارای معلولیت. به نظر شما در 
اهداف  این  به  اندازه  چه  تا  چهاردوره  این 

نزدیک شده است؟
ایــن  بــه  نســبت  کاملــی  اطالعــات   
ــدازه  ــه ان ــا چ ــزان ت ــن عزی ــود ای ــه خ ک
در برگــزاری ایــن نمایشــگاه مشــارکت 
ــی  ــوان یک ــه عن ــن ب ــدارم. م ــتند، ن داش
از طرح هــا  تعــداد محــدودی  داوران  از 
را داوری کــردم. دقیقــا  نمی دانــم چــه 
ــه  ــده و توســط چــه افــرادی ارائ تعــداد ای
ــب  ــه ســطح کس ــدم ک ــی  معتق ــد، ول ش
از  شــده  ارائــه  طرح هــای  و  وکارهــا 
توان تــک اول تــا چهــارم، رشــد قابــل 
دوره  هــای  در  داشته اســت.   توجهــی 
قبــل، فقــط چنــد طــرح ممتــاز داشــتیم 
و بقیــه خیلــی معمولــی بودنــد، ولــی اآلن 
و  جدی تــر  تیم هــای  حضــور  شــاهد  
دیــدگاه بهتــری هســتیم. پیشــنهادی کــه 
در مــورد وجــود یــک تیــم فعــال در طــول 
ــن  ــه ای ــد ب ــردم،  می توان ســال مطــرح ک

ــد. ــک کن ــه کم قضی

بـا چـه  دوره چهـارم   داوری  بخـش  در 
بودیـد؟ روبـه رو  چالش هایـی 

روال داوری ایــن اســت کــه بــه داور  فایلی 
ارائــه می شــود و او بررســی  و  ارزیابــی 
می کنــد. خــود ایــن موضــوع چالشــی 
ــه  ــود ک ــی ب ــت،  فرم ــن نداش ــرای م ب
ــی  ــا را ارزیاب ــاس آن طرح ه ــر اس ــد ب بای
ــول  ــه در ط ــا ک ــی از آنج ــم. ول می کردی
ــرای  ــه وقــت ب ــه دقیق ــط س داوری  فق
ســوال و جــواب و مطــرح کــردن مــواردی 
بــا افــراد داشــتم، شــاید نتوانســته باشــم 
بــه ارزیابــی دقیقــی برســم. بــه نظــر مــن 
ــت،  ــراد دارای معلولی ــوزه  اف ــون در ح چ
بچه هــا نیــاز بــه راهنمایــی بیشــتری 
ــل  ــتر قاب ــت بیش ــاص وق ــد، اختص دارن
ــد   ــه نظــر مــن داوران بای ــول اســت. ب قب
ــا   ــی طرح ه ــرای ارزیاب ــتری ب ــت بیش فرص

ــند.  ــته باش داش

امسال  با وجود غیر حضوری بودن 
رویداد،  ایده های  ارائه شده بسیار  

قابل توجه بودند. مثل؛  خودرو 
سیستم، اپلیکیشن های مکان های 

مناسب سازی، اپلیکیشن های 
ورزشی و..... ولی اینکه هر کسب 
 وکاری تا چه اندازه در این حوزه  جلو 

رفته، نیاز به  بررسی بیشتری داشت 
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 بـه نظرشـما ایـن چنیـن پیشـنهاداتی 
توسـط چـه نهـادی بایـد پیگیری شـود؟
دبیرخانــه ای  توان تــک  رویــداد  حتمــا 
دارد کــه  نزدیــک بــه برگــزاری آن، فعــال 
ــک  ــه توان ت ــر دبیرخان ــی  اگ ــود. ول می ش
دائمــی شــود،  می توانــد جلســات ماهانــه  
ــه  ــد داوطلبان ــه می خواهن ــی ک ــا مربیان ب
کنــد.  برگــزار  کننــد،  کار  بچه هــا  بــا 
ــب  ــه کس ــاوره ب ــرای مش ــادی ب ــر  نه اگ
ایــن  وارد  می خواهنــد  کــه  وکارهایــی 
حــوزه شــوند راه بیفتــد، چــه اینکــه 
افــراد دارای معلولیــت مشــتری نهایــی 
ــراد خودشــان  ــن اف ــا باشــند و چــه ای آنه
ــا تولیــد کننــده  ــه عنــوان کســب وکار ی ب
بخواهنــد کار کننــد، اتفاق هــای خوبــی را 
شــاهد خواهیــم بــود.  بــه نظــر مــن ایــن 
کار از طریــق مجتمــع رعــد  قابــل پیگیــری 
و اجــرا اســت. اگــر دبیرخانــه دائمــی 
بوجــود بیایــد  و ذیــل منشــور خــود یــک 
ــب  ــاوره کس ــل؛ مش ــداف را مث ــری اه س
وکار یــا آمــوزش کســب وکار را دنبــال 
کنــد اتفــاق خوبــی اســت.  مــن مربیانــی 
را می شناســم کــه بــا افتخــار حاضرنــد در 
ــگان  ــی رای ــای آموزش ــال دوره ه ــول س ط
بگذارنــد. بــا آمــوزش آنالیــن، بچه هــا 
ایــران می تواننــد شــرکت  از هرکجــای 
ــران  ــای ای ــم از هرکج ــی ه ــد و مرب کنن
در  را  مختلفــی  کارگاه هــای  می توانــد 
ــذارد.  ــف کســب وکار بگ ــای مختل حوزه ه
چنیــن اقداماتــی  بــه خروجــی نهایــی 
ــیاری  ــک بس ــت،  کم ــک اس ــه توان ت ک

می کنــد.

توان تـک  آینـده  بـرای  پیشـنهادی  چـه 
داریـد؟

ــه  ــه هرچ ــت ک ــن اس ــن ای ــنهاد م پیش
ــب  ــانه های پرمخاط ــق رس ــتر  از طری بیش
مجــازی  و نهادهــای فعــال در حــوزه 
ــانی  ــالع رس ــورد اط ــن م ــت در ای معلولی
شــود تــا آشــنایی افــراد نســبت بــه  ایــن 
رویــداد بیشــتر  شــود. پیشــنهاد دیگــر 
ــک  ــه دائمــی توان ت مــن،  ایجــاد دبیرخان
ــوزش  ــوزه آم ــا در ح ــری کاره ــرای پیگی ب
و  ارزیابــی ایده هاســت.  دبیرخانــه ای کــه  
در ارتبــاط بــا کســب کارهــا و ایده پــردازان 
ــال های  ــداد در س ــت روی ــا کیفی ــد ت باش

ــر رود. ــده  باالت آین

چـه توصیـه ای  بـه کسـب وکارهایـی که  
مایلنـد در حـوزه معلولیـت فعالیت  کنند، 

دارید؟ 
توصیــه مــن بــه همــه کســب وکارهاســت.  
ــازده  ــه  ی ــد ک ــد بدانن ــا بای کســب و کاره
معلولیــت  آنهــا  مشــتریان  از  درصــد 
ــات  ــد از خدم ــد بتوانن ــا بای ــد و آنه دارن
ــوز کســب  ــد. هن ــره بگیرن ــه شــده به ارائ
ــه  ــیده اند ک ــاور نرس ــن ب ــه ای ــا ب وکاره
بایــد بــه یــازده درصــد از مشــتریان خــود  
مــا   دهنــد.  ارائــه  مناســب  ســرویس 
ــا و  ــم بین ــراد ک ــرای اف ســایت خــود را  ب
ــن  ــه ای ــم. ب ــازی کرده ای ــا مناسب س نابین
ــه  ــن-هایی ک ــه اپلیکیش ــه هم ــی ک معن
ــن  ــرای ای ــی ســاخته می شــود،  ب ــا پازل ب
افــراد مناسب ســازی شــده اند. ایــن در 
حالیســت کــه  در کســب وکارهــای بزرگ،  
متوســط  و کوچــک در کشــور بنــدرت 
ــه ام  ــم. توصی ــی را می بینی ــن توجه چنی
بــه تمــام  کســب وکارهــا ایــن اســت 
ــن  ــزرگ  از مخاطبی ــت ب ــن جمعی ــه ای ک
خــود را جدی تــر بگیرنــد. معمــوال بیشــتر 
بــر روی مناسب ســازی فیزیکــی تاکیــد 
می شــود، ولــی مناسب ســازی مجــازی 
هــم بــه همــان انــدازه اهمیــت دارد. همــه 
ســایت ها و اپلیکیشــن ها بایــد بتواننــد 
ــرار  ــت ق ــراد دارای معلولی ــترس اف در دس
ــم  ــت ه ــراد دارای معلولی ــه اف ــد. ب بگیرن
توصیــه می کنــم کــه بــا اعتمــاد بــه 
نفــس و پشــتکار، الگوهــای موفقــی مثــل 

ــد. ــق کنن ــو را خل توانیت

پیشنهاد می کنم  گروهی متشکل از 
داوطلبانی که در این حوزه فعالیت 

دارند تشکیل شود تا در طول سال با 
داوران و مربیان  در تماس باشند و 

کسب وکارها  ایرادات خود را برطرف 
کنند
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 نمــی خواهــم قدیســی باشــم تــا بــا شــمایلی کــه خــدا مــن رو آفریــده، آدم هــای ســالم 
بــا دیدنــم یــادی از او کننــد و شــکری بــه جــا بیاوردنــد و اگــر دیگــر خیلــی خواســتند 
انســانیت بــه خــرج دهنــد کمــی ترحــم کالمــی و لبخندهــای از ســر دلســوزی بزننــد یــا 
چیــزی برایــم کنــار بگذارنــد کــه همیشــه در حــد یــک قــول انجــام نشــده باقــی بمانــد.

ولی می دانید چیست؟
مــن هــم همــان انــدازه کــه ســهمی از فرشــته و شــیطان درون هــر آدمیســت، از آنهــا 
ســهم دارم. مــن نــه قدیســم نــه تندیســی کــه خــدا بــرای افــراد ســالم خلــق کــرده تــا 

موجبــات شکرشــان را فراهــم کنــد.
مــن انســانی هســتم عیــن شــما بــا تمــام نیازهــای شــما، و مثــل شــماها اگــر بخواهــم 

بــه جایــی برســم بایــد تــالش کنــم.
می دانید، من فقط جسم محدود دارم، نه ذهن محدود.

فرق این دو از عرش است تا فرش.
بگذارید کامل برایتان توضیح دهم. 

ممکــن اســت کســی یــک بنــد از یــک انگشــت پــا نداشــته باشــد و او را از لحــاظ ذهنی، 
محــدود در زندگــی کــرده باشــد، پــس او معلــول اســت. ولــی مــن و خیلــی از دوســتان 
مــن، از ایــن و آِن محدودیــت جســممان گذشــتیم و شــاید برایتــان باورش ســخت باشــد 

کــه حتــی دیگــر اعتقــادی بــه آن نداریم.
مــن بــاور دارم فــرد دارای معلولیتــی کــه شــغل دارد، دیگــر معلــول نیســت چــون نــه 
تنهــا نیازمنــد نیســت کــه مفیــد اســت. پــس خیریــه نــزدم تــا بــه گرفتــن لقمــه نانــی، 
راضــی شــان کنــم کــه لحظــه بــه لحظــه ی زندگــی ام بــه ایــن گذشــت کــه اگــر شــده، 

بــاور معلولیــت را از ذهــن یــک فــرد دارای محدودیــت بدنــی کــم کنــم.
ــا خــود را بــزرگ کــرده باشــم کــه برعکــس، خواســتم  ــاور کنیــد این هــا را نگفتــم ت ب
بدانیــد مــن هــم آدم معمولــی هســتم مثــل بقیــه فقــط شــاید تفاوتــی در بــاورم باشــد و  
آن اینکــه، شــاید نتــوان بــا یــک گل بهــار آورد ولــی واقعــا می تــوان بــا یــک گل، بهــار 

را بــه دیگــران نشــان داد.
ــن و شــما شــروع  ــودن، از م ــا انســان ب ــت ت ــه محدودی ــت ب ــرش از معلولی ــر نگ تغیی

می شــود.

دوستدار شما: وحید رجبلو
T.me/vahidrajabloo1366

 از خدا که پنهان نیست 
از شما چه پنهان!
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
عطیــه مهدنیــا، متولــد فروردیــن 7۲ و 
ســاکن تهــران هســتم. مــن در رشــته 
معمــاری در مقطــع کاردانــی دانشــگاه آزاد 
ــد  ــه در ســال 93 بع ــردم ک ــل می ک تحصی
ــیب نخاعی  ــار آس ــی،  دچ ــل جراح از عم
شــدید شــدم. ایــن اتفــاق باعــث شــد کــه 
ســه ســال در تحصیلــم وقفــه ایجــاد شــود. 
ــردی  ــی در دانشــگاه علمی کارب بعــد از مدت
ــان  ــان زب ــی هم زم ــته مترجم ــد در رش رع
مــدرک  و  شــدم   مشــغول  انگلیســی، 
کارشناســی  ام را گرفتــم. در کنــار تحصیــل 
آمــوزش  حــال  در  و   می کنــم  ورزش 
ســنتور هــم هســتم.  بــه کارهــای هنــری 
مثــل نقاشــی روی شیشــه و ســفالگری هــم 

ــه دارم. عالق

مشکل جسمی شما چیست و از چه زمانی 
شروع شد؟

ــو  ــه بیمــاری میل ــد  ب ــدای تول  مــن از ابت
مننگوســل مبتــال بــودم. در ســن یک ســال 
و چهارماهگــی تحــت عمــل جراحــی قــرار 
ــال ها  ــول  س ــاری در ط ــن بیم ــم. ای گرفت

ــت  ــن داش ــالمتی م ــش س ــی  برکاه اثرات
ــه دلیــل  ــع حرکتــم نبــود. امــا ب ولــی مان
دچــار   ،93 ســال  در  جراحــی  عمــل 
ــن  ــه پایی ــینه ب ــه س ــیب نخاعی از ناحی آس

ــدم.  ــج ش ــده و فل ش

چگونه با  شرایط جدید  کنار آمدید؟  
ــاور نمی کــردم کــه اتفــاق خاصــی  اوایــل ب
برایــم افتــاده و منتظــر بــودم کــه بــا 

ــی  ــوم. فیزیوتراپ ــر ش ــان بهت ــت زم گذش
بیمارســتان شــروع  از   را  کاردرمانــی  و 
دادم.  ادامــه  هــم  منــزل  در  و  کــردم 
روز  هــر  کاردرمــان   و  فیزیوتــراپ  دو  
هفتــه بــه جــز جمعه هــا  بــا مــن کار 
ایــن  نتیجــه  در  می کردنــد.  تمریــن  و 
ــوم  ــد ش ــر بلن ــتم از ویلچ ــا توانس تالش ه
ــه  ــر  ب ــون از واک ــروم. اکن ــر راه ب ــا واک و ب
عصــا  رســیده ام کــه در منــزل از آن  هــم 
ــم  ــد بگوی ــه بای ــم. البت ــتفاده نمی کن اس
ــاد  ــر از ایج ــه غی ــی ب ــیب  نخاع ــه آس ک
ــون  ــن، مشــکالت گوناگ مشــکل در راه رفت
ــره  ــدام مه ــه ک ــه اینک ــته ب ــری، بس دیگ
ــم  ــد را ه ــیب دیده باش ــرات آس ــتون فق س
ایجــاد می کنــد، مثــل؛ مشــکالت کلیــوی و 
ادراری و ... در حالــی کــه فقــط راه نرفتــن 

بــه چشــم می آیــد. 
 در مواجهــه بــا چنیــن شــرایطی، همیشــه 
گفتــه می شــود کــه بایــد، وجــود  مشــکل 
را بــاور کــرد ولــی مــن بــه تجربــه بــه ایــن 
ــکل را  ــر  مش ــه اگ ــیده بودم ک ــه رس نتیج
ــرم.  ــری می گی ــه  بهت ــم،  نتیج ــاور نکن ب
وضعیتــم  کــه  نداشــتم  بــاور  چــون 

او  عطیـه مهدنیـا، متولـد فروردیـن سـال 72 اسـت. 
ورزشـکار اسـت و در رشـته های مختلـف هنـری  فعالیـت 
می کنـد. عطیـه در رشـته مترجمـی زبـان هم از  دانشـگاه 
علمی کاربـردی رعـد  مـدرک کارشناسـی گرفته اسـت. او  
مـادرزادی بـه بیمـاری میلـو مننگوسـل مبتـال و از کودکی 
تحـت عمل هـای جراحی مختلـف قرار گرفـت. امـا ناتوانی 
جسـمانی، مانعی در تالش او برای رشـد و پیشـرفت نبود. با 

او بـه گفت وگـو نشسـتیم. 

   با وجود  نگاه ها و رفتارهای 
آزاردهنده، هیچ وقت  احساس 

نکردم که باید در خانه بنشینم و از 
جامعه فاصله بگیرم، همیشه در 

معاشرت با دوستان و فامیل شرکت 
دارم تا جایی که  فراموش می کنند که  

محدودیت جسمی و حرکتی دارم

آنقدر قوی شویم تا  اطرافیان بفمند که توانا هستیم 
عطیه مهدنیا؛ 
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همیشــگی اســت، ورزش  و فیزیوتراپــی 
ــا بتوانــم  را خیلــی جــدی دنبــال کــردم ت
هرچــه زودتــر راه بــروم. بــه هــر حــال بــا 
تــالش بســیار توانســتم شــرایط جســمانیم 
را ارتقــا دهــم  ولــی بعــد از گذشــت  ایــن 
ســال ها، باالخــره محدودیــت جســمی 
ــل   ــردم.  اوای ــول ک ــود را قب ــی خ حرکت
دلســوزانه  و  ترحم آمیــز  رفتارهــای 
می کــرد،  ناراحتــم  بســیار  دیگــران 
ــل  ــده و دلی ــر ش ــج صبورت ــه تدری ــی ب ول
ــا  ــردم.  ب ــم درک ک ــران را ه ــار دیگ رفت
ــده،  ــای آزاردهن ــا و رفتاره ــود  نگاه ه وج
ــد در  هیچ وقــت  احســاس نکــردم کــه بای
خانــه بنشــینم و از جامعــه فاصلــه بگیــرم. 
ــا دوســتان و فامیــل معاشــرت  همیشــه ب
فرامــوش  آنهــا  جایی کــه  تــا  داشــته 
و  کــه  محدودیــت جســمی  می کننــد 

حرکتــی دارم.  

از چه زمانی با مجتمع رعد آشنا شدید، در 
چه کالس هایی شرکت کردید و محیط رعد 

را چگونه می بینید؟
 مــن از طریــق یکــی از دوســتانم، بــا رعــد  
ــان  ــه  منزلم ــا وجودی ک ــدم.  ب ــنا ش آش
در نزدیکــی مجتمــع رعــد اســت ولــی 
هیچوقــت نامــی از آن نشــنیده  و اطالعــی 
از وجــود چنیــن مرکــزی نداشــتم. اولیــن 
ــز آمــدم، مقاومــت  ــن مرک ــه ای ــه ب ــار ک ب
ــودم را  ــد و خ ــاد ش ــن ایج ــی در م خاص
ــردم.  ــا آشــنا احســاس ک ــا فضــای آن ن ب
نزدیک تــر  بچه هــا  بــه  وقتــی  ولــی 
ــحال  ــد، خوش ــا رع ــنایی ب ــدم، از آش ش
ــدم  ــنا ش ــرادی آش ــا اف ــد ب ــدم. در رع ش
کــه  بــا وجــود معلولیت هــای شــدید، 
ــتند.  از  ــی داش ــیار باالی ــای بس توانایی ه
پاییــز ســال 95 در رعــد ثبــت  نــام و از آن 
زمــان تــا کنــون در کالس هــای گوناگونــی 
چــون؛  ســفالگری، تای چــی، معــرق، 
بازاریابــی و زیــورآالت  شــرکت کــردم. 
ــدم  ــیار عالقمن ــرق بس ــر مع ــه هن ــن ب م
ــل  ــه مدیرعام ــود را ب ــوی خ ــن تابل و اولی
ــر  ــال زی ــودم. فع ــدا نم ــد اه ــان رع آن زم
نظــر اســتادم خانــم طالکــوب، ســفالگری 
می کنــم. کارهــای مــا  از طریــق مجتمــع 
ــه  ــه شــهرکتاب "الــف" ارســال و ب رعــد  ب
ــال  ــدت یک س ــه م ــند. ب ــروش می رس ف
از خدمــات توانبخشــی و فیزیوتراپــی رعــد 
ــودی  ــا وج ــی ب ــردم، ول ــتفاده ک ــم اس ه
کــه افــراد بســیار مجــرب و باســوادی 
در توانبخشــی مجتمــع رعــد هســتند، 
ترجیــح دادم بــه روال قبــل در منــزل  
تمرین هــا را انجــام دهــم،  ولــی هــر وقــت 

ــناس  ــتم، از کارش ــا کاری داش ــوال و ی س
ــه  ــرم. ب ــک می گی ــی  کم ــر توانبخش دفت
نظرمــن محیــط  رعــد محیــط بســیار 
ــد از  ــه بخواهن ــانی ک ــرای کس ــبی ب مناس
ــد و  ــتفاده  کنن ــمارش اس ــات بی ش امکان
ــد، اســت. ــی درآین ــی و بی عمل از بی تحرک

چرا رشته معماری را ادامه ندادید و آیا اکنون 
در رشته زبان مشغول به کار هستید؟

در رشــته معمــاری، یک ســری از واحدهــا 
عملــی بودنــد  و مــن بــا توجــه بــه 
شــرایطم نمی توانســتم ســر ســاختمان 
می گرفتــم،   هــم  مــدرک  اگــر  بــروم. 
بــر  نظــارت عملــی  نمی توانســتم  بــاز 
باعــث  مســاله  ایــن  داشته باشــم.  کار 
ــر رشــته دهــم و در رشــته  شــد کــه تغیی
ــال  ــم. دوس ــان درس بخوان ــی زب مترجم
پیــش مــدرک کارشناســی  زبــان را گرفتــم  
ــی  ــدا هــم در دوره تربیــت مدرس و جدی
 )TTC(زبــان بــرای کــودک و نوجــوان
شــرکت کــردم کــه بــزودی مــدرک گرفتــه 
و آمــوزش زبــان بــه کــودکان و نوجوانــان 

را شــروع می کنــم. 

شما در فضای مجازی هم فعالیت دارید. در 
چه زمینه ای فعال هستید؟

بلــه.  صفحــه اینســتاگرام مــن بــاز اســت 
ــا  ــق ب ــن طری ــتان  از ای ــی از دوس و خیل
ــد  ــتان معتقدن ــده اند. دوس ــنا ش ــن آش م
ــد  ــی می گیرن ــرژی خوب ــس و ان ــن ح از م
و  خوشــبختانه هیچوقــت بازخــورد منفــی 
دریافــت نکــردم. بســیاری از دوســتانی 
ــا مــن در  کــه از طریــق فضــای مجــازی ب
ارتباطنــد، اغلــب از احســاس تنهایــی رنــج 
ــل  ــب تحصی ــه اغل ــی ک ــد در حال می برن
ــی مشــغول  ــا مدت ــدادی از آنه ــرده  و تع ک

بــه کار هــم بوده انــد.  ایــن نــگاه  از 
ــه  ــبت ب ــان نس ــی خودش ــاس منف احس
خودشــان منشــا  می گیــرد. بــه نظــر مــن  
ایــن دوســتان بایــد خــود را قــوی کــرده و 
ــا  ــد   ت ــاال ببرن ــه نفسشــان را ب ــاد ب اعتم

ــد. ــاور کنن ــا را ب ــران هــم آنه دیگ

مثبت  روحیه  و  موفقیت  در  خانواده  نقش 
شما چگونه بوده است؟

دارد.   مهمــی  بســیار  نقــش  خانــواده 
مــن دو بــرادر بزرگ تــر از خــود دارم و 
ــای   ــه اعض ــت هم ــورد حمای ــه م همیش
خانــواده بــوده ام. آنهــا هیچ وقــت بــه مــن 
ــگاه  ــکل دار ن ــرد مش ــک ف ــوان ی ــه عن ب
ــه  ــودم ب ــی خ ــه گاه ــد. بطوریک نکرده ان
آنهــا یــادآوری می کنــم  کــه مثــال در ایــن 
مــورد، فــالن مشــکل را دارم.  وقت هایــی  
کشــیده  افســردگی  ســمت  بــه  هــم 
می شــدم، ولــی  دوســت نداشــتم  بــا 
ــدی  ــکل جدی ــردگی،  مش ــه افس ــال ب ابت
بــرای خــود و خانــواده ام ایجــاد  و  در 
ــناس  ــاوره و روانش ــه مش ــن ب ــه رفت چرخ
ــردم و  ــودم کار ک ــی روی خ ــم.  خیل بیفت
ــد. گاهــی الزم  ــواده هــم کمکــم کردن خان
ــه خودشــان  ــرون ب ــراد از بی اســت کــه اف
ــا  ــه کج ــا ب ــد از کج ــد و ببینن ــگاه کنن ن
ــده،  ــش آم ــر مشــکلی پی رســیده اند و  اگ
دلیلــش چــه بــوده و آالن بــرای حــل 
ــن کاری  ــد. ای ــد بکنن ــه بای ــکل، چ مش
اســت کــه مــن همیشــه  انجــام می دهــم. 
البتــه اگــر خانــواده افــراد دارای معلولیــت 
جســمی،  بیــش از حــد حمایتگــر باشــند 
و اجــازه اســتقالل بــه فرزندشــان ندهنــد،  
در نهایــت بــه آنهــا آســیب می زننــد. 
مدتــی اســت  کــه   بــه پیشــنهاد خــودم،  
ــی  ــا زندگ ــال را تنه ــی از س ــش از نیم بی
ــاد  ــه ی ــود ک ــی ب ــن تنهای ــم. در ای می کن
ــم،  ــم برای ــس زندگی ــه از پ ــم  چگون گرفت
ــم  ــه از مهمان ــزم، چگون ــذا بپ ــه غ چگون
پذیرایــی کنــم و کارهــای خانــه را بــه 
تنهایــی انجــام دهــم. همــه این هــا را 
ــه  ــدر و مــادر و اعتمــادی کــه ب ــون پ مدی
مــن کردنــد، هســتم.   بــه مرحلــه ای 
داشــتم   دوســت  کــه  رســیده بودم 
تنهــا زندگــی کــردن  را تجربــه کنــم، 
ــان  ــا درمی ــا آنه ــوع را ب ــن موض ــی ای وقت
گذاشــتم، بــا وجــود نگرانــی بســیاری 
ــن درک  ــد. م ــول کردن ــتند، قب ــه داش ک
می کــردم کــه نگــران هســتند کــه زمیــن 
بخــورم یــا در تنهایــی حادثــه ای برایــم روی 
دهــد ولــی بــه هــر حــال قبــول کردنــد و 
ایــن امــکان را در اختیــارم قــرار دادنــد. تــا 

 باید این واقعیت تلخ را  قبول کرد که 
هیچ  پدر و مادری  عمر نوح ندارند 

پس تا وقتی که هستند باید از نعمت 
وجودشان بهره گرفت و  خود را  برای 

زندگی مستقل آماده کرد
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وقتــی انســان در ایــن شــرایط قــرار نگیرد، 
ــد  ــه می توان ــد ک ــاور نمی کن ــودش را ب خ
مســتقل باشــد و از پــس زندگــی خــودش 
برآیــد.  بایــد ایــن واقعیــت تلــخ را  قبــول 
کــرد کــه هیــچ  پــدر و مــادری  عمــر نــوح 
ندارنــد، پــس تــا وقتــی کــه هســتند بایــد 
ــت  و در  ــره گرف ــان به ــت وجودش از نعم
ــتقل  ــی مس ــرای زندگ ــود را  ب ــن خ ضم

ــرد. ــاده ک آم

معلولیت  دارای  دوستان  به  توصیه ای  چه 
خود دارید؟

توصیــه مــن بــه  دوســتان ایــن اســت کــه 
انقــدر  قــوی شــوند تــا  اطرافیــان بفمنــد  
ــه  ــت هم ــرار نیس ــتند و ق ــا هس ــه توان ک
کارهایشــان را دیگــران  انجــام دهنــد. 
ــرای  ــا ب ــام کاره ــه انج ــت ک ــت اس درس
ــد  ــی بای ــت ول ــه اس ــخت تر از بقی ــا س م
انجامــش دهیــم و منتظــر کمــک دیگــران 
حــدودی   تــا  خوشــبختانه  نباشــیم. 
اثــرات  و   انجــام شــده  فرهنگ ســازی 
آن را در فضــای مجــازی و اینســتاگرام 
و  پســت ها  می بینیــم.  خوبــی  بــه 
گذاشته می شــود،  کــه  نوشــته هایی 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه افــراد دارای 
معلولیــت بــا همــه ســختی ها و مشــکالتی 
ــار  ــت،  در کن ــان اس ــع حضورش ــه مان ک
افــراد تندرســت در جامعــه حضــور دارنــد. 

ــهر  ــماری در ش ــع بیش ــوز موان ــه هن البت
و اماکــن مختلــف بــرای حضــور افــراد 
دارای معلولیــت وجــود دارد. در حالــی 
ــد در جامعــه حضــور  ــراد  بای ــن اف کــه  ای
ــم  ــوند.  ه ــده ش ــا دی ــند ت ــته باش داش
مــردم آنهــا را ببیننــد و بــه دیدنشــان 
عــادت کننــد و هــم مســئولین  و نهادهــا 
بــه فکــر حــل مشکالتشــان بیفتنــد. مــن 
هــم  گاهــی مشــکالت و ناراحتی هایــی 
دارم ولــی ســعی می کنــم  راه مقابلــه 
ــه  ــم ک ــد بدانی ــم. بای ــاد بگیری ــا آن را ی ب
ــدی  ــال ب ــچ ح ــوب و هی ــال خ ــچ ح هی
ــاال و پایین هــا  ــن ب ــدگار نیســت. همی مان

و نوســانات اســت کــه زندگــی را قشــنگ  
کــه  اســت  ایــن  توصیــه ام  می کنــد. 
ــود،  ــمانی خ ــکالت جس ــه مش ــبت ب نس
چــه  مــادرزادی باشــد و چــه بــر اثــر 
ــرش  ــد،  پذی ــاده باش ــاق افت ــه اتف حادث
داشــته  و راه زندگــی بــا آن را تمریــن 
کنیــم. توصیــه می کنــم کــه دوســتان 
ــد راه در  ــه چن ــند ک ــود بنویس ــرای خ ب
مقابلشــان وجــود دارد و کدام راه برایشــان 
بهتــر اســت. حیــف اســت کــه بــرای پیــدا 
کــردن بهتریــن مســیر در زندگــی، تــالش 

ــم.  نکنی

چه برنامه ای برای آینده خود دارید؟
آمادگــی  کســب  برنامه هایــم  از  یکــی 
بیشــتر بــرای تدریــس زبــان انگلیســی 
چــه، بــه صــورت آنالیــن و چــه به صــورت 
از کرونــا در آموزشــگاه  حضــوری بعــد 
اســت. توجــه بــه رشــد شــخصیت خــودم 
ــه  ــای روزان ــه، از برنامه ه ــق مطالع از طری
ــه ورزش  ــرم ادام ــه دیگ ــن اســت. برنام م
اســت، چــون بــه نقــش ورزش در زندگــی 
ــه  ــه هم ــم ک ــاد دارم و می دان ــالم اعتق س
انســان ها بــه خصــوص افــرادی مثــل 
ــی  ــم ورزش ــت دائ ــه فعالی ــاز ب ــن، نی م
دارنــد.  بــه آمــوزش ســفالگری هــم عالقــه 
ــم  ــکار را ه ــده این ــاید در آین ــه ش دارم ک

ــم.  ــه کن تجرب

 اگر خانواده افراد دارای معلولیت 
جسمی،  بیش از حد حمایتگر باشند 

و اجازه استقالل به فرزندشان ندهند،  
در نهایت به آنها آسیب می زنند
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خودتـان را معرفـی کنیـد و بگویید چگونه 
بـا فضاهـای اسـتارتآپی آشـنا و در ایـن 

حوزه مشـغول بـه کار شـدید؟
محمـد علـی فیـروزان هسـتم.  در رشـته 
در  تهـران  دانشـگاه  در  انسان شناسـی 
مقطع کارشناسـی درس خوانـدم  و اکنون، 
در  فرهنگـی  مدیریـت  رشـته  دانشـجوی 
و  کار  هسـتم.  ارشـد  کارشناسـی  مقطـع 
فعالتیـم را از هفـده سـالگی با فروشـندگی  
شـروع کـردم و همیشـه بـه دنبـال تجربـه 
در فضاهـای مختلـف کاری بـودم.  از سـال 
الکترونیکـی(  فیدیبو)کتـاب  در   9۲  -91
مشـغول به کار شـدم و حدود چهارسـال با 
ایـن مجموعـه کـه توسـط  مجید قاسـمی، 
داشـتم.   همـکاری  بـود  شـده  راه انـدازی 
آشـنایی من بـا فضای اسـتارتآپی و اینترنتی 
از همینجـا بـود ولـی خودم  فعالیـت دراین 
حـوزه را ادامـه دادم. در سـال 96-97،  در 
راه انـدازی خانـه وارطـان با سـرمایه گذاری 
راه انـدازی  کـردم.  همـکاری  شـهرکتاب، 
کـه  بـود  تیمـی  برعهـده  وارطـان،  خانـه 
مـن هـم یکـی از اعضـای آن بـودم. اآلن 
در  شـرکتی بـه نـام "میـزکار" کـه  در زمینه  
و  اجتماعـی  خطرپذیـر  سـرمایه گذاری 

کار می کنـم.  اسـت،  فعـال  فرهنگـی 

شـما بـا اپلیکیشـن مای رمـپ در رویـداد 
توان تک شـرکت داشـتید. لطفـا از مراحل 

شـکل گیری آن بگوییـد؟
تیمی  فعالیت  یک  در  مای رمپ  اپلیکیشن 
شهرکتاب،  در  بود  قرار  گرفت.  شکل 
رویدادی فرهنگی  برگزار شود و مهمان هایی 

که  مهمان هایی  با  وقتی  شوند.  دعوت 
متوجه  شدیم،  روبه رو  داشتند  معلولیت 
اهمیت مناسب سازی محیط و شرمنده  این 
دوستان که نتوانستند در این رویداد شرکت 
کنند، شدیم. این تجربه تلخ باعث  شد که 
چاره اندیشی کنیم. پروژه مای رمپ از دل این 
دوستان  نفراز  چهار  همکاری  با   و  دغدغه 
شکل گرفت.  هدف ما این بود که اوال  جامعه 
را نسبت به موضوع معلولیت حساس کرده 
و دوم اینکه، زندگی اجتماعی  این دوستان 
کنیم.  هموارتر  اپلیکیشن  یک  ایجاد  با  را  
این اپلیکیشن قرار است  در اختیار  دوستان 
دارای معلولیت قرار گرفته تا اگر بخواهند  به 
مکانی بروند، از قبل بدانند که آنجا آسانسور 
متوجه  که  بود  اینجا  نه؟  یا  دارد  رمپ   یا 
استانداردهای مناسب سازی در شهر  شدیم 
دوستدار  با شهر  تهران،  و  نمی شود  رعایت 
تالش  دارد.  زیادی  فاصله  معلولیت،  افراد 
ما در مای رمپ این بود که فضاهایی مثل؛ 
پارک ها، کافه رستوران ها، بانک ها و جاهای 
معرفی  را  شده اند  مناسب سازی  که  دیگری 
سازی های  مناسب  لزوم  به  قبال   کنیم.  
نسبت  اآلن  ولی  نمی کردیم  فکر  محیطی 
مقدمات  شده ایم.   حساس  بسیار  آن  به 

محمد علی فیروزان  در رشته انسان شناسی در دانشگاه تهران در 
مقطع کارشناسی درس خوانده  و  دانشجوی رشته مدیریت فرهنگی 

در مقطع کارشناسی ارشد است. او از جوانی به دنبال فضاهای جدید 
برای فعالیت های اقتصادی بود و اآلن هم در  شرکتی به نام "میزکار"  
در زمینه  سرمایه گذاری اجتماعی و فرهنگی فعال است. وقتی که 
در برگزاری رویدادی متوجه عدم مناسب سازی محیط و عدم حضور 
شرکت کنندگان  دارای معلولیت به همین دلیل شد، به فکر راه اندازی 
اپلیکیشنی برای اطالع رسانی در مورد مکان های مناسب سازی شده 
افتاد. فیروزان در رویداد توان تک برای ارایه این اپلیکیشن، موفق به 

دریافت مقام دوم شد. 

در این پروژه بود که متوجه شدیم 
هنوز استانداردهای مناسب سازی در 
تهران رعایت نمی شود و این شهر، 
با شهری دوستدار افراد معلولیت و 
شهری برای همه، فاصله زیادی دارد

 سعی داریم با برگزاری کمپین، 
افراد زیادی را با این اپلیکیشن آشنا کنیم 

 مدیر اپلیکیشن مای رمپ؛ 
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 97 سال  اسفند  از  مای رمپ  شکل گیری 
شروع شد، به تدریج جلو رفت و در سال 99 

این اپلیکیشن کامل و قابل ارائه شد.

مشابه این  اپلیکیشن،  در ایران و خارج از 
کشور  هم وجود  دارد ؟

 بـا بررسـی هایی کـه انجام دادیـم،  متوجه 
شـدیم  چنیـن اپلیکیشـنی، هـم در آمریکا 
و کانـادا و هـم در کشـورهای اروپایی وجود 
دارد. حتـی در گـوگل هم سرویسـی شـبیه 
بـه آن، گرچـه کـه خیلـی فعـال نیسـت، 
وجـود دارد.  در ایـران  هم نمونه مشـابهی 
کـه نتیجه تالش بسـیار آقـای مانی رضوی 
وجـود  بـود،  بهزیسـتی  بـا  همـکاری   در 
یـا مـا در  نکـرد  پیـدا  ادامـه  امـا  داشـت 

جریـان آن نیسـتیم . 

چـرا کاری کـه آقای مانی رضـوی در همین 
حوزه انجـام دادند، ادامه پیـدا نکرد؟

بایـد عرض کنم چندین کار مشـابه در ایران 
امـکان مناسب سـازی  و  بـرای مسـیر هـا 
شـده توسـط افراد و بخش خصوصی شکل 
گرفتـه امـا همانطـور کـه می دانیـد کسـب 
زنـده  درآمدیشـان  مدل هـای  بـا  کارهـا  و 
هسـتند. متاسـفانه پیدا کـردن و راه اندازی 
ایـن حـوزه بسـیار کار  مـدل درآمـدی در 
سـختی اسـت و همچنیـن نیـاز بـه زمـان 
طوالنـی بـرای شـکل گیری و بازدهـی دارد 
بـرای  بـه همیـن سـبب سـرمایه گذاری   .
بخـش خصوصـی دشـوار اسـت و نیـاز بـه 
حمایـت سـازمان ها و نهاد هـای دولتـی که 
موظـف بـه حمایـت در حـوزه افـراد دارای 
از  یکـی  شـاید  دارد.  هسـتند  معلولیـت 
دالیـل عـدم موفقیـت در این حـوزه، بحث 

درآمدزایـی آن اسـت. 

شعار سـال قبل شـهرداری تهران، "تهران  
شـهری برای همـه" بـود. آیا با شـهرداری 

هم  در ارتباط هسـتید؟ 
بلـه. از اواخر سـال 99 بـا معاونت فرهنگی 
هسـتیم  ارتبـاط  در  شـهرداری  اجتماعـی 
و ایـن طـرح را بـه آنهـا ارائـه داده ایـم کـه 

امیدواریـم بـه نتیجه برسـد.
تمرکـز ما بـر ارتقای حـوزه فنی اپلیکیشـن 
کمپین هـای  برگـزاری  و  مای رمـپ 
تبلیغاتـی  اسـت.  سـعی داریم بـا برگزاری 
کمپین هایـی، افـرادی را  چـه  معلولیـت 
داشـته   و چـه نداشته باشـند،  نسـبت بـه 

وجـود ایـن اپلیکیشـن آگاه سـازیم.

در حال حاضر چند نفر کاربر دارید؟
داریـم.  کاربـر  نفـر  هـزار  حـدود   فعـال 

حـال  در  کـه  تبلیغاتـی  کمپین هـای  بـا 
راه انـدازی هسـتیم، امیدواریـم  بتوانیـم تا 
بیسـت هـزار کاربرو حداقل پنـج هزار نقطه 
مناسبسـازی شـده در سطح شـهر تهران را 
شناسـایی و معرفـی کنیم. در نظـر داریم از 
چنـد شـرکت بزرگ فعـال  در حوزه کسـب 
و کار  اینترنتـی، بـن تخفیـف بگیریـم و به 
افـرادی کـه مکان هایـی را بـه اپلیکیشـن 
اضافـه می کننـد، بدهیـم تـا از ایـن طریق 

به همـکاری تشـویق شـوند.

ایـن جوایـز به صاحبـان اماکن و مشـاغل 
مناسب سـازی شـده هم، تعلـق می گیرد؟

ایـن جوایـز فعـال بـرای افـرادی اسـت کـه 
اماکـن مناسب سـازی شـده را در مای رمپ 
ثبـت می کننـد. امیدواریـم بتوانیـم اماکن 
کـه   آنهایـی  بـه  و  کـرده  امتیازبنـدی  را 
امتیـاز دهیـم  دسـترس پذیر هسـتند هـم 
تـا فضـای رقابتـی ایجـاد شـود.  بـا ایـن 
سـازمان ها  و  شـرکت ها  از  بسـیاری  روش 
بـرای ایـن کـه اعـالم کننـد در حـوزه افراد 
دارای معلولیـت، فعالیـت حمایتـی انجـام 
بـه  افـراد  ایـن  جـذب  بـرای  می دهنـد، 
مناسب سـازی   هـم،   مشـتری  عنـوان 

 . می کننـد

آیـا بـه  فکـر درآمد زایـی این اپلیکیشـن 
هسـتید؟ هم 

 بلـه. بـه درآمدزایـی هم فکـر می کنیم ولی 
اپلیکیشـن های درآمـدزا،  کاربـران زیـادی 
دارنـد. بـرای بـاال بـردن تعـداد کاربـران، 
تـالش داریـم از انـواع  مدل هـای درآمـدی 
از هرجنـس؛ چـه تبلیغاتـی، چـه  معرفـی 
اماکـن و چـه  بسـته های تخفیـف، بهـره 
افـراد  برسـیم،   درآمـد  بـه  اگـر  بگیریـم. 
بیشـتری  بـه مای رمـپ جـذب می شـوند.

دارای  افـراد  خـود  می رسـد  نظـر  بـه 
مناسب سـازی  دغدغـه  کـه  معلولیـت 
فضاهـای شـهری را دارنـد، درایـن زمینه 
انجـام  می تواننـد  را  کمـک  بیشـترین 
دهنـد. اطـالع رسـانی شـما  بـه مـردم 
وخصوصـا بـه جامعـه معلـوالن چگونـه 

بوده اسـت؟
افـراد  همراهـی  اسـت.  همینطـور  دقیقـا 
دارای معلولیـت، بـه گسـترش ایـن پـروژه 
طریـق  از  مـا  می کنـد.  بسـیاری  کمـک 
دوسـتان و گروه هـا و کانال های مختلف در 
حـوزه معلولیـت، اطالع رسـانی می کنیـم. 
سـعی کردیـم کـه از کافه بـازار هـم کمـک 
بگیریـم. امیدواریـم بتوانیم افراد بیشـتری 
را درگیـر کنیـم. بـا جامعـه معلولیـن ایران 
و  تمـاس هسـتیم  در  معلولیـن،  بنیـاد  و 
امیدواریـم در سـال جـاری بـا انجمن هـای 

دیگـر هـم ارتبـاط وکمـک بگیریـم.

آیـا بـا   انجمن هـای دیگری مثـل؛ انجمن 
ناشـنوایان و نابینایـان هـم ارتبـاط دارید 
و  بـرای این قشـر هم در خدماتـی در نظر 

گرفته ایـد؟
ایـن  در  مختلـف  حوزه هـای  توسـعه 
ولـی  ماسـت.  ایده آل هـای  از  اپلیکیشـن، 
در شـروع، تمرکـز خـود را بـر افـراد دارای 
معلولیـت جسـمی حرکتـی کـه بیشـتر از 
گذاشـتیم.   می کننـد،  اسـتفاده  موبایـل 
اگـر در فـاز اول موفق شـدیم، حتما سـراغ 
رفـت. خواهیـم  هـم  معلولیت هـا  سـایر  

چشم اندازتان برای آینده چیست؟
هـدف مـا این اسـت کـه همه افـراد جامعه 
را از وجـود چنیـن اپلیکیشـنی آگاه کـرده 
و  فضاهـا و مکان هـای بیشـتری را در کل 
کشـور، پوشـش دهیـم. مکان هایـی زیادی 
از طریـق کاربـران معرفـی می شـوند  ولـی 
خیلی از آنها از استانداردهای الزم برخوردار 
نیسـتند. در چنیـن اپلیکیشـن هایی وقتـی 
تعـداد کاربـران بیشـتر شـود، امنیـت ثبت 
چـون  می شـود،  بیشـتر  هـم  مکان هـا  
رای گیـری،  از  بعـد  اشـتباهی  مکان هـای 
رمپ هایـی  گاهـی  می شـوند.  حـذف 
هـم  تندرسـت  افـراد  کـه  نصب می شـوند 
نمی تواننـد از آن اسـتفاده کنند، چه برسـد 
بـه  فـردی بـا ویلچـر! امیـدوارم در آینـده 
بتوانیـم بـه عنـوان مرجعـی بـرای کمـک 
در امـر مناسبسـازی، مطـرح شـویم. ایـن 
چشـم انداز آینـده  مای رمـپ اسـت. نمونه 
نمونه هـای  از  الگـو  بـا  مای رمـپ،  اولیـه 
خارجـی و بومی سـازی های داخلـی شـکل 
گرفـت. وقتـی مای رمـپ راه انـدازی شـد، 

 قصد داریم   اماکن مختلف  را 
امتیازبندی و به آنهایی که  

 دسترس پذیر هستند، 
 امتیاز دهیم  تا در این زمینه 

فضای رقابتی ایجاد شود
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کافـه بـازار مـا را درلیسـت اول خـود قـرار 
داد و از آن طریـق از طـرف دوسـتان زیادی 
از شـرکت های تبلیغاتـی، تشـویق شـدیم.  
بازخوردهـای خوبـی را هم ازافـراد جامعه، 
بخصـوص از افـراد دارای معلولیت گرفتیم.

چگونه با رویداد توان تک آشنا شدید؟
از قبـل بـا موسسـه رعـد در ارتبـاط و در 
رویدادهـای آن شـرکت می کردیـم. الکامپ 
اسـتارز هـم کـه برگـزار شـد، بـا توان تـک 
رویـداد  ایـن  در  امسـال  و  شـدیم   آشـنا 
شـرکت کـرده و به لطـف خدا و بـا انتخاب 
داوران، در رتبـه دوم برگزیـده شـدیم.  از 
طریـق توان تـک بـا دوسـتان زیـادی آشـنا 
شـدیم کـه حتمـا در گسـترش مای رمپ به 

مـا کمـک خواهنـد کرد.
خصوصـا  دوسـتان،  همـه  از  دارد  جـا 
آقـای سـبحانی کـه در تمـام مراحـل کنـار 
مای رمـپ بودنـد و هسـتند ، از آقـای دکتر 
مجتمـع  از  معلولیـن،  جامعـه  و  عـاروان 
نیکـوکاری رعـد و آقـای دشـتی، از بنیـاد 
آقـای  از  و  کوشـانی  خانـم  و  معلولیـن 
مهنـدس مانـی رضـوی کـه راهنمایی هـای  
زیـادی از ایشـان گرفتیم، تشـکر کنم. تنها 
تفـاوت مای رمـپ بـا نمونه هـای داخلـی و 
خارجی، بحث مشـارکت جمعی آن اسـت. 
بـه ایـن معنـی کـه خیلـی از گروه هایـی که 
در ایـن کار همـکاری می کننـد، خودشـان 
اپلیکیشـن  در  و  کـرده  پیـدا  را  فضاهـا 

معرفـی می کننـد.  دراپلیکیشـن مای رمپ، 
هرکسـی می توانـد درخیابـان  بـا موبایـل 
شـده  مناسب سـازی  مکان هـای  از  خـود 
عکـس بگیـرد و در مای رمپ بگـذارد. یکی 
مشـارکت  در   مای رمـپ  قـوت  نـکات  از 
جامعـه اسـت.  دوسـتان زیـادی کـه نـه 
مـا آنهـا را می شـناختیم و نـه آنهـا از مـا 
مای رمـپ  بـا  وقتـی  داشـتند،  شـناختی 
آشـنا شـدند، شـروع بـه عکـس گرفتـن و 
گذاشـتن آن در اپلیکیشـن شـدند که  مایه 
دلگرمـی بـود. چنانچـه مـردم نسـبت بـه 
آن  در  و  شـده  آگاه  مای رمـپ  اپلیکیشـن 
مشـارکت کننـد،  کل جامعـه ارتقـا پیـدا 
می کنـد. فقـط افـراد دارای  معلولیـت از 

این اپلیکیشـن بهـره نمی برند،  افـراد دیگر 
هـم می تواننـد از ایـن خدمـات  اسـتفاده 
دولتـی  کمک هـای  روی  اول  از  کننـد. 
حسـاب نکردیـم  ولـی اگـر این اپلیکیشـن 
جـای خـود را در جامعـه بـاز کنـد، قطعـا 
و  آمـد  خواهـد  هـم  دولتـی  حمایت هـای 

مسـیر هموارتـر خواهـد شـد.

و سخن آخر:
معمـوال افراد تـا وقتی خود یا نزدیکانشـان 
دچار نوعـی معلولیت نشده باشـند، متوجه 
مشـکالت این قشـر نمی شـوند. متاسـفانه 
تهـران شـهر مناسـبی بـرای زندگـی افـراد 
اگـر همـه  ولـی  دارای معلولیـت نیسـت، 
افـراد جامعـه دسـت به دسـت هـم دهند، 
مشـکالت کاهـش پیـدا می کنـد. از همـه 
دوسـتانی کـه ایـن نشـریه را می خواننـد، 
روی  را  مای رمـپ  کـه  می کنیـم  دعـوت 
موبایـل خـود نصـب کننـد و اگـر  مکانی را 
می شناسـند که برای افـراد دارای معلولیت 
دردسـترس اسـت را  بـه مـا اعـالم کنند و 
یـا خودشـان عکـس بگیرنـد و در مای رمپ 
اضافـه کننـد. نسـخه اندرویـد مای رمـپ،  
اسـت.  دسـترس  در  اپلیکیشـن  درخـود 
دراسـتوری های   مای رمـپ   اپلیکیشـن 
اپلیکیشـن مثـل؛ کافه بازار موجود اسـت.  
https://  ازخود سـایت مای رمپ بـه آدرس

را  اپلیکیشـن  myramp.ir  هـم می تـوان 
بطـور مسـتقیم دانلـود کرد. 

 از همه دوستان دعوت می کنم که 
مای رمپ را روی موبایل خود نصب 

کرده تا اگر با مکان مناسب سازی 
شده ای در شهر روبه رو شدند، از 

آن عکس گرفته و به  این اپلیکیشن  
اضافه کنند.  این اپلیکیشن را 

می توان از سایت مای رمپ به آدرس  
https://myramp.ir  و همچنین اپ 

استورهای داخلی دانلود نمود
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 کالبد شکافی یک حقیقت کالبد شکافی یک حقیقت
یادداشتی از علیرضا قلیخانی

برخـی از افـراد هیـچ اعتقـادی بـه مطالب انگیزشـی نـدارن و آنهـا را کاماًل 
بی فایـده می داننـد و اعتقـاد دارنـد کـه این مطالـب احسـاس کاذب به آنها 

می دهـد. 
مـن حـرف آنهـا را تاییـد می کنـم و بـه آنهـا می گـم، بلـه شـما درسـت 
می گیـن امـا بایـد بدونیم که مطالـب انگیزشـی مانند یک فردی دانا اسـت 
کـه بـرای مـا سـخنرانی می کننـد و پنـد و انـدرز می دهـد و راهـی رو به ما 
نشـان می دهـد کـه حس و حـال ما رو بهتـر کنه و از گمراهی خارج بشـیم.

مـن طـی مطالعـات زیادی که داشـتم و کتاب هـای صوتی خیلـی زیادی که 
گـوش  کـردم بـه ایـن نتیجه رسـیدم که ایـن فایل هـای صوتی و یـا مطالب 
انگیزشـی، تولیـد می شـوند و در اختیـار عمـوم قـرار می گیرنـد تـا رونـد 
زندگـی را تغییـر بـدن و صرفا بـرای پر شـدن حجم مجله چاپ نمی شـوند.

هماننـد همیـن مقالـه ای که شـما مطالعـه می کنیـد و یا مقاله هـای زیادی 
کـه در ایـن مجله بـرای تغییر افکار شـما بـه چاپ رسیده اسـت.

وقتـی یـک مطلـب درسـی را مطالعه می کنیـم،  بایـد اون رو بارهـا و بارها 
مـرور کنیـم و حتمـا تمریـن کنیم کـه در حافظه بلنـد مدت ما ثبت شـود. 
بـرای مثـال یـک کار آمـوزی کـه در کالس درس، صحبت هـای اسـتاد را 
گـوش کـرده  و بعـد شـروع به تمریـن می کند تـا آن مهارت را بـه خوبی یاد 
بگیـرد،  اگـر تمریـن نکنـد قطعـا فکر می کنـد که هـم صحبت های اسـتاد 
بی فایـده بـود،  هم خسـته شـده، هم وقتـش هدر رفتـه و هم هزینـه ای را 
بابـت حضـور در کالس از دسـت داده و آخـر سـر هم حتی شـکایت می کند 

که اسـتاد کـم کاری کرده اسـت. 
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جلسات روانشناسی هم گاهی حس کاذب می دهد
اگر شـما در جلسـات روانشناسـی حضـور پیدا کرده باشـید 
احتمـاال در روزهـای اول، حـس خـوب و انـرژی خوبـی را 
از روانشـناس خـود دریافـت می کنیـد و وقتـی او از شـما 
می خواهـد کـه تکالیفی را انجـام دهید و  برایش در جلسـه 
بعـد بیاوریـد، اگـر تکالیـف را انجـام بدهیـد، ایـن حـس و 
انـرژی در شـما چند برابر شـده و روند زندگی شـما را تغییر 
می دهـد. ولـی امـا اگـر تکالیفـی را که از شـما خواسـته را 
انجـام نـداده و فقـط بـه جلسـات برویـد و هیـچ فعالیتی را 
انجـام ندهیـد، رفته رفتـه دیگـر تمایلـی بـه ادامه جلسـات 

ندارید
و حـس کاذب پیـدا می کنیـد و بـه ایـن بـاور می رسـید که 
شـرکت در ایـن کالس هـا، وقت حـروم کردن اسـت و هیچ 
نتیجـه ای بـرای شـما نـدارد. در حالی که روانشـناس مانند 
یـک اسـتاد به صـورت موقت وارد زندگی شـما می شـود و  

شـمارا از بحران هـای فعلـی خـارج می کند.

بیشتر بدانیم
مطالـب انگیزشـی ماننـد اسـتاد ) پـدر و مادر و یا شـخصی 
گیسـو سـفید ( اسـت کـه وارد زندگـی شـما می شـود، بـه 
شـما پنـد و انـدرز می دهـد ولی این شـما هسـتید کـه باید 
طبـق توصیه هـای آن عملـی را انجـام دهیـد تـا بـه نتیجه 

برسـید.   مطلوب 
مطالــب انگیزشــی هــم ماننــد جلســات روانشناســی اســت 
کــه مثل  یک دوســت دلســوز راهــی را نشــانمان داده و  به 
مــا نکاتــی را ارایــه می دهــد کــه اگــر بــه آنهــا توجــه کنیــم 
و در زندگــی خــود بــه کار ببریــم، نتیجــه می گیریــم. اگــر 
ــود مطالــب انگیزشــی نوشــته بشــه و شــما هیــچ  ــرار ب ق
ــًا در  ــد قطع ــام ندهی ــای آن انج ــه ه ــرای توصی تالشــی ب
جهــان هســتی کنــش و واکنــش )علــت و معلــول( کامــال 
ــه وجــود  ــد در جهــان هســتی ب ــوده کــه خداون بیخــود ب

آورده.
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لطفا خودتان را معرفی کنید:
نســترن بنی جمالــی، مدیــر مســئولیت های 
ــه هایپراســتار هســتم،  اجتماعــی1 مجموع
ــن  ــازار ای ــر توســعه ب ــم مدی ــش از آن ه پی
ــوزه  ــال 1398 ، ح ــودم. از س ــه ب مجموع
مســئولیت اجتماعــی و توســعه پایــدار را بــه 
دلیــل اهمیــت  موضــوع و اینکــه نیــاز بــود 
در ایــن زمینــه اقداماتــی تخصصی تــری 
انجــام شــود، در  مجموعــه راه انــدازی 
کردیــم و خوشــحالیم کــه در ایــن یک ســال 
ونیــم، اقدامــات خوبــی رقــم خورده  اســت. 

تعریف شما از مسئولیت اجتماعی چیست؟
مســئولیت اجتماعــی بــه ایــن معنــی اســت 
کــه ما بــه عنــوان یــک کســب وکار، نســبت 
ــه جامعــه ای کــه در آن زندگــی می کنیــم  ب
ســالمندان،  کــودکان،  از؛  متشــکل  و 
توانیابــان، محیــط زیســت و.... اســت،  
احســاس مســئولیت کنیــم.  هرچقــدر  
مســئولیت  درحــوزه  وکارهــا   کســب 
اجتماعــی، حســاس تر  و نســبت بــه کاهش 
ــل  ــئوالنه تر عم ــی مس ــیب های اجتماع آس
ــک  ــوان ی ــه عن ــد ب ــم می توانن ــد،  ه کنن
1 - Corporate Social Responsibility manager

ــرح  ــا مط ــب و کاره ــایر کس ــرای س ــو ب الگ
ــا  ــش ایف ــالت نق ــش معض ــده و در کاه ش
کننــد و هــم باعــث احســاس افتخــار 
درهمــکاران درون ســازمان  شــود. همــه مــا 
در اجتمــاع زندگــی می کنیــم و  نســبت 
ــی کــه در پیرامونمــان می افتــد،  ــه اتفاقات ب
ــه  ــتریان  مجموع ــتیم. مش ــاوت نیس بی تف
ــا  ــن  فعالیت ه ــان چنی ــی در جری ــم وقت ه
می دهنــد  ترجیــح  می گیرنــد،  قــرار 

ــند.  ــه باش ــن مجموع ــوی از ای عض

اجتماعی  مسئولیت  حوزه  در  خاص  به طور 
مجموعه هایپراستار، چه فعالیت هایی انجام 

داده اید؟
ــه  ــی در س ــئولیت اجتماع ــه مس  در زمین
ســطح فعالیــت داریــم: یکــی از آنهــا تغییــر 
ــم در  ــی، ه ــر زندگ ــت. تغیی ــی  2 اس زندگ
ــه  ــم در زمین ــه ای و ه ــی  حرف ــه زندگ زمین
ــش،  ــن بخ ــراد. در ای ــخصی اف ــی ش زندگ
اقدامــات زیــادی انجــام دادیــم: مثــال 
ــم و   ــان افتادی ــتخدام توانیاب ــر اس ــه فک ب
ــا  ــم  ب ــون معتقدی ــم، چ ــی کردی ــرا عمل آن
اســتخدام ایــن افــراد، امــکان فرصت هــای  
برابــر  بــرای آنهــا فراهم می شــود.  دو ســال 
ــراد  ــه اف ــه ای ک ــر خیری ــه اسپانس ــت ک اس
ــج مغــزی و ســندروم داوون را  اوتیســم، فل
ــفیر"ماه  ــتیم. س ــش دارد، هس ــت پوش تح
جهانــی آگاهی بخشــی ســندوم اوتیســم" 
هــم هســتیم. یکــی دیگــر از اقدامــات مــا، 
ــود.   ــان ب ــه جازموری ــکاری در منطق درخت
جازموریــان  منطقــه  در  را  ۴380درخــت 
محیــط  فعالیــت  نوعــی  کــه  کاشــتیم 
2 - Transforming Lives

نسترن بنی جمالی، مدیر مسئولیت های اجتماعی و توسعه 
به کارگیری  ایده  است.  هایپراستار   فروشگاهای   پایدار 
افراد توانیاب به عنوان همکار، با هدف ایجاد فرصت های 
برابر برای آنها  شکل گرفت و عملی شده است. تاکنون 
حدود بیست نفر از توانیابان با معلولیت های مختلف در  
شعبه های فروشگاه هایپراستار در سراسر کشور مشغول به 
کارند. در مورد چگونگی راه اندازی و آماده کردن زیرساخت 

این پروژه با ایشان به گفت وگو نشستیم که می خوانید. 

وقتی به فکر استخدام افراد  توانیاب 
در مجموعه هایپراستار افتادیم، 

زیرساخت هایش را فراهم کردیم، 
چون معتقدیم   با استخدام این افراد، 

امکان فرصت های  برابر  برای آنها 
فراهم می شود

یکی از شعارهای ما "فرصت برابر برای همه" است

مدیر مسئولیت های اجتماعی مجموعه هایپر استار؛ 
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ــه  ــت ب ــوع  بازگش ــا موض ــود. ب ــتی ب زیس
مدرســه،  کمپینــی برگــزار کردیــم و دو 
هزار و ششــصد بســته  لــوازم التحریــر را در 
اختیــار دانش آمــوزان نیازمنــد در مناطــق؛ 
جازموریــان، زنجــان و تهــران قــرار دادیــم.  
ــم   ــل را ه ــده از تحصی ــودک بازمان 11۴ ک
ثبــت نــام کردیــم. همچنیــن در همــکاری  
ــانزده  ــد و ش ــزک، هفتص ــه کهری ــا خیری ب
کیلوگــرم لبــاس را بــه ایــن آسایشــگاه اهدا 
نمودیــم. اسپانســرصنایع دســتی شــهر 
میبــد و صنایــع دســتی جنــوب کشــور هــم 
شــدیم و از ســال گذشــته ایــن محصــوالت 
فروشــگاه های  در  گردشــی  بصــورت  را 
هایپراســتاردر معــرض فــروش گذاشــته ایم. 
ــتی  و  ــع دس ــت از صنای ــا حمای ــدف م ه
ــتر  ــه بس ــت ک ــی اس ــه کار هنرمندان عرض
مناســبی بــرای بــه نمایــش گذاشــتن هنــر 
خــود را نداشــتند.  برنامــه دیگــری بــه نام1 
بازنگــری در اســتفاد از منابــع را داریــم. در 
ــای   ــت از انجمن ه ــا حمای ــه ب ــن برنام ای
فعــال در حــوزه زنــان سرپرســت خانــواده، 
تولیــد ســاک های دســتی دوســتدار محیط 
ــن ســاک ها را  ــم. ای ــاز نمودی زیســت را آغ
در پنــج طــرح متفــاوت و متناســب بــا هــر 
ســلیقه ،  تولیــد و  بــا هدف کاهــش مصرف 
کیســه های پالســتیکی در اختیار مشــتریان  
قــرار دادیــم.  ســاک های دوســتدار محیــط 
زیســت، توســط بانــوان سرپرســت خانــواده 
تولیــد شــده و عوایــدش بــه خودشــان 
تولیــد  کارگاه  شــروع،  در  برمی گــردد. 
کیســه های پارچــه ای، بســیار کوچــک بــود 
ولــی   بــه دنبــال بــاال رفتــن سفارشــات، 
یــک کارگاه کوچــک بــه چهــار کارگاه بزرگ 
تبدیــل شــد کــه نشــاندهنده فرهنگســازی 
بــود کــه در  عــدم اســتفاده از کیســه های 

ــود.  ــام گرفته ب ــتیکی انج پالس
برنامـه دیگـری که در داخـل مجموعه هایپر 
توانمندسـازی  می کنیـم،  دنبـال  اسـتار 
در  آموزش هـای تخصصـی  بـا  نیروهایمـان 
زمینه هـای مختلـف اسـت. ایـن آموزش هـا  
بسیار متنوع هسـتند و شامل؛ آموزش هایی 
در زمینه رشـد شـخصیتی، توسـعه فردی و  
سـالمتی و بهداشـت می باشـد.   آمـوزش 
بهداشـت  در رابطـه بـا بیماری هایـی مثـل: 
تـا همـکاران   دیابـت و  سـرطان هسـتند 
نسـبت بـه ایـن بیماری هـا آگاهـی کسـب 
کـرده و از ابتـال بـه آنهـا پیشـگیری کنند. 
بــه دلیــل شــیوع بیمــاری کوویــد 19، 
ــری  ــه، غربالگ ــکاران مجموع ــه هم از هم
انجــام شــد تــا  از نبــودن افــراد مشــکوک 
ــویم.  ــن ش ــتم مطمئ ــا درسیس ــه کرون ب

1 - Rethinking Resources

از  قدردانـی  و  دلگرمـی  بـرای  همچنیـن 
همـکاران، روزهـای جهانـی مثـل؛ روززن 
را درون مجموعـه جشـن  توانیابـان  روز  و 

یـم.  می گیر

در مجموعه هایپراستار چند نفر از توانیابان 
و  از چه زمانی  مشغول به کار شده اند؟  

ــتار، از   ــراد در هایپراس ــن اف ــتخدام  ای  اس
اســفند 98 شــروع شــد. نمی خواســتیم 
بــا تعــداد زیــادی شــروع کنیــم و بعــد بــا 
ــه  ــدا  ب ــویم! از ابت ــرو ش ــان روب ــزش آن ری
ــدت و در  ــی م ــروژه طوالن ــک پ ــوان ی عن
ــگاه  ــه آن ن ــی ب ــئولیت اجتماع ــب مس قال
مجموعــه  شــعارهای  از  یکــی  کردیــم. 
ــه"  ــرای هم ــر ب ــت براب ــتار ، "فرص هایپراس
ــی  ــگاه، در فواصــل زمان ــن ن ــا ای اســت. ب
مشــخص از تعــدادی از افــراد توانیــاب 
جویــای کار دعــوت کــرده و بعــد از مصاحبه 
و آشــنا شــدن بــا توانایی هــا و عالیقشــان، 
ــراد  ــی اف ــم. وقت ــرارداد می بندی ــا ق ــا آنه ب
ــا  ــود ج ــغلی خ ــگاه ش ــروه اول، در جای گ
افتادنــد، بــه ســراغ گروه هــای بعــدی 
ــون ادامــه  ــا کن ــان  ت ــن جری ــم.  ای می روی
ــته اند  ــزان توانس ــن عزی ــه ای دارد و از اینک
در  سیســتم مــا جــای خــود را بــاز کننــد،  

ــحالیم.   ــیار خوش بس

در ایـن زمینـه با چـه چالش هایـی روبه رو 
بوده ایـد؟

ــا  ــکاران  ب ــایر هم ــه س ــروع، از اینک در ش
ــد  و  ــورد می کنن ــه برخ ــراد چگون ــن اف ای
ــرای  ــی ب ــا هــم کــه فرصــت کاف خــود آنه
حضــور در اجتمــاع را نداشــته اند، چگونــه 
ــران  ــد،  نگ ــار می آین ــط جدیدکن ــا محی ب
ــن  ــدی ای ــر در کارآم ــی دیگ ــم.  نگران بودی
ــک  ــود.  مجموعــه هایپراســتار، ی ــراد  ب اف

ــچ   ــه هی ــت و ب ــه ای اس ــب وکار حرف کس
عنــوان در حــوزه اشــتغال،  خیریــه ای 
ــی  ــه طراح ــی ک ــد. راه حل ــل نمی کن عم
ــگ  ــای  فرهن ــرای ارتق ــوزش  ب ــم، آم کردی
ــوب  ــی خ ــه خیل ــود ک ــازمانی ب درون س
جــواب داد. کار دیگــری کــه انجــام دادیــم، 
ایــن بــود کــه از ابتــدا مدیــران مجموعــه را 
بطــور مســتقیم درگیــر  ایــن رونــد کردیــم. 
در روز مصاحبــه همــه کســانی کــه  تصمیم  
ــا  ــا ب ــد، ت ــور دارن ــتند  حض ــده  هس گیرن
ــدام از  ــر ک ــای ه ــا و محدودیت ه توانایی ه
آنهــا از نزدیــک آشــنا شــده و  مناســب ترین 
کار را بــه آنهــا پیشــنهاد کننــد. طبعــا ایــن 
ــرژی  ــوده و  در ابتــدا، ان ــر ب ــد زمــان ب رون
ــی  ــاص  داد، ول ــود اختص ــه خ ــادی را ب زی
وقتــی ایــن روش بــه عنــوان فرهنــگ 
ــاد،  مســیر  ســازمانی در سیســتم جــا افت
کمتــری طــی  نگرانــی  بــا  و  راحت تــر 
ــر  ــطوح پایین ت ــا را از س ــود.  نیروه می ش
بــه کار گرفتیــم،  ولــی  وقتــی رشــد کردنــد 
و بــه کارشــان مســلط شــدند، باعــث 

ــد.  ــان ش افتخارم

 آیـا در نگاه سـازمان شـما، بـرای جبران 
وارد  افـراد  ایـن  بـه  کـه  تبعیض هایـی 
می شـود، تبعیـض مثبـت، جایـی دارد؟

ــت  ــگاه در مدیری ــن ن ــه. ای ــچ وج ــه هی  ب
مجموعــه جایــی نــدارد و لحظــه ای هــم بــا 
ــا آنهــا برخــورد نمی کنیــم.  حــس ترحــم ب
بــه آنهــا اعــالم می کنیــم،  در روز مصاحبــه  
بــه تنهایــی و بــدون همــراه ) مربی شــغلی( 
ــم  ــا می گویی ــه آنه ــوند. ب ــاق ش ــل ات داخ
کــه از نظــر قــرارداد و شــرایط کاری، هیــچ 
ــه  ــد بقی ــد و مانن ــران ندارن ــا دیگ ــی ب فرق
ــرار  ــه ق ــویق و تنبی ــورد تش ــکاران، م هم
ــتن  ــه، داش ــا بقی ــا ب ــرق آنه ــد. ف می گیرن
فرصــت بیشــتر و  آمــوزش بیشــتر اســت. 

چه بازخوردی  از کار این افراد درمجموعه  
دریافت کرده اید؟ 

کــه  اســت  نیــم  و  یک ســال  حــدود 
ــه  ــتار ب ــه هایپراس ــان را در مجموع توانیاب
کار گرفته ایــم و در مجمــوع  از ایــن کار 
رضایــت داریــم. نیرویی داشــتیم کــه در روز 
ــت:  ــیدیم، می گف ــه از او می پرس اول هرچ
نداشــتن  نمی توانــم.  و  نیســتم  بلــد 
اعتمــاد بــه نفــس در تعــداد زیــادی از ایــن 
افــراد  نهادینــه و از طــرف خانــواده بــه آنها 
تلقیــن شده اســت. ولــی همــان فــردی کــه 
در شــروع، خــود را کامــال ناتــوان احســاس 
ــی  ــه  نیروی ــاه، ب ــر از دو م ــرد، کمت می ک
توانمنــد، قابــل تکیــه، متعهــد و وفــادار به 

در فواصل زمانی مشخص، از تعدادی 
از افراد توانیاب جویای کار دعوت 

کرده و بعد از مصاحبه و آشنا شدن با 
توانایی ها و عالیقشان، با آنها قرارداد 

می بندیم 
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ــر  ــه مدی ــا جایی ک ــد ت ــل ش ــتم تبدی سیس
مربوطــه، نیرویــی مثــل او را  دوبــاره از 
ــد  ــای توانمن ــرد. نیروه ــت ک ــا درخواس م
دیگــری هــم  از همیــن بچه هــا در جاهــای 
دیگــر مجموعــه مشــغول بــه کارند.  بســته 
ــه کار،  ــدی ب ــزان عالقمن ــالش و می ــه ت ب
بــه  و  می کننــد  رشــد  سیســتم  درون 
مراتــب باالتــر می رســند. اگــر خانــواده 
ــادی در مــورد  ــی زی هــا کــه معمــوال نگران
عــدم توانایــی فرزنــد توانیــاب خــود دارنــد 
ــایرین  ــد س ــم مانن ــا ه ــد، آنه ــازه دهن اج
رشــد کننــد،  در کار و زندگــی  موفــق 
ــبت  ــاع نس ــفانه در اجتم ــوند. متاس می ش
ــده و  ــازی نش ــوع فرهنگ س ــن موض ــه ای ب
بیشــتر خانواده هــا هــم برخــورد مناســبی 
ــی  ــد. ول ــاب خــود ندارن ــدان توانی ــا فرزن ب
افــراد در ســازمانی مثــل  ایــن  وقتــی 
ــه کار  ــغول ب ــتخدام و مش ــتار اس هایپراس
می شــوند، از نظــر شــخصیتی و اجتماعــی 
ــد و فــرد دیگــری می شــوند.  رشــد می کنن
ــد،  ــه کار می کنن ــار بقی ــا در کن ــی آنه وقت
ــدادی   ــرده  و تع ــرار ک ــاط برق ــا ارتب ــا آنه ب
دوســت و رفیــق پیــدا می کننــد کــه باعــث 
آنهــا می شــود.  بــه نفــس در  اعتمــاد 
ــود   ــوق خ ــن حق ــا اولی ــا ب ــدادی از آنه تع
ــا  ــد  و ب ــواده خری ــرای خان ــگاه ب از فروش
دســت پر و روحیــه قــوی بــه خانــه رفتنــد.  
وقتــی شــاهد چنیــن اتفاقاتــی می شــویم، 
خســتگی از تــن مــا و ســایر دســت اندکاران 
ایــن پــروژه در می آیــد و بــه درســتی 
مطمئن تــر  گرفتیــم،   کــه   تصمیمــی 

می شــویم. 

چـه تعـداد از افـراد توانیـاب و بـا چـه 
در شـعبه های   محدودیت هـای جسـمانی 

هایپراسـتار مشـغول بـه کارنـد؟  
ــامل؛  ــه ش ــر  ک ــت نف ــدود بیس ــال ح  فع
ــزی، اوتیســم،  ــج مغ ــه فل ــال  ب ــراد مبت اف
معلولیت هــای جســمی حرکتــی و کــم 
 شــنوا در فروشــگاه های مختلــف شــهر 
ــه کار هســتند.  ــم ، مشــغول ب ــران و ق ته
ایــن پــروژه را از تهــران کــه تعــداد شــعبات 
ــون  ــم چ ــروع کردی ــت، ش ــتر اس ــا بیش م
جریــان  در  نزدیــک  از  می خواســتیم 
ــا  ــم ت ــرار بگیری ــش ق ــوت و ضعف ــاط ق نق
بعــد بتوانیــم در شهرســتان های دیگــر 
در  امیدواریــم  کنیــم.   ترویجــش  هــم 
توانیــاب  همــکاران  از  بتوانیــم  آینــده  
در شهرســتان های دیگــر هــم اســتفاده 

ــم. کنی

آیـا بـرای افـرادی کـه بـا محدودیت های 

جسـمی کار می کننـد،  مزیـت خـاص یـا 
فرصتـی بـرای اسـتراحت کوتـاه در حین 
کار  قائل هسـتید تا کمتر دچار مشـکل و 

شوند؟ خسـتگی 
همانطــور کــه پیشــتر توضیــح داده شــد، در 
ــی  ــوارد را بررس ــن م ــه ای ــا هم مصاحبه ه
ایــن  نمی خواهیــم  چــون  می کنیــم، 
افــراد را بــا محدودیت هایشــان بــه چالــش 
ــدت  ــی  م ــه را طوالن ــن رابط ــیم.  ای بکش
می بینیــم. در روز مصاحبــه همــه ایــن 
ســواالت کــه؛ آیــا محدودیــت در نشســتن 
ــی  ــه زمان های ــد و در چ ــتادن دارن ــا ایس ی
بــه اســتراحت نیــاز دارنــد و ....  پرســیده 
کــه  جواب هایــی  براســاس  و  می شــود 
بــرای  تصمیــم   بهتریــن  می دهنــد، 
آنهــا گرفتــه می شــود. بــا ســاعت های 
ــم  ــر و کار ســبک تر شــروع می کنی محدودت
تــا کم کــم در محیــط جــا بیافتنــد  و 
احســاس امنیــت کننــد.  جالــب ایــن 
ــی  خودشــان درخواســت  کــه پــس از مدت

افزایــش ســاعت کاری   می کننــد.

بـرای سـایر پرسـنل نیـز در رابطه بـا کار 
بـا افـراد توانیـاب، آموزش هایـی در نظـر 

گرفتـه  شده اسـت؟
ــان را  ــه  اســتخدام  توانیاب ــن ک ــل از ای قب
ــازمانی و  ــگ س ــم،  روی فرهن ــد بزنی کلی
ــران  و   ــرده و مدی ــان کار ک ــوزش کارکن آم
ــه  ــازمان  س ــم. در س ــم  را درگیرکردی تی
نــگاه  ناپذیرداریــم؛  تفکیــک  موضــوع 
ســازمان، نــگاه مدیرمســتقیم و نــگاه تیــم 
ــرد.  ــدا ک ــم ج ــا را از ه ــوان آنه ــه نمی ت ک
اگــر ســازمانی بخواهــد چنیــن پــروژه ای را 
پیــاده کنــد ولــی مدیــر مســتقیم، انعطــاف 
ــکاری  ــم، هم ــا تی ــد و ی الزم را نداشته باش
الزم را نداشته باشــند، ایــن اتفــاق بــه 
درســتی پیــش نمــی رود. در جامعــه ای 

درصــد  یــازده  کــه  می کنیــم  زندگــی 
جمعیــت آن را توانیابــان تشــکیل داده و 
بســیاری از همــکاران در درون خانــواده  
ــد.  ــی می کنن ــراد زندگ ــن اف ــا ای ــود ب خ
ــوع را درک  ــن موض ــم ای ــا ه ــن آنه بنابرای
می کننــد و  از اینکــه سازمانشــان بــه ایــن 
ــتند.  ــی هس ــد، راض ــه می کن ــراد توج اف

با توجه به زیاد شدن فروشگاه های زنجیره ای 
با عناوین مختلف در سطح شهر، آیا به فکر 
هم  فروشگاه ها   سایر  در  الگو  این  ترویج 
هستید، ترویج این الگو هم از نظر اشتغال 
توانیابان  و هم از نظر مناسب سازی فضا که 
این افراد بتوانند با ویلچر و بطور مستقل از 

فروشگاه ها خرید کنند؟
اگــر صــدای مــن بــه ســایر کســب وکارها و 
ــر می رســد، دوســت دارم از  ــای دیگ برنده
آنهــا دعــوت کنــم کــه وارد چنیــن برنامه ای 
شــوند. اصــال کار پیچیــده ای نیســت و 
فقــط نیــاز بــه آمــاده کــردن  زیرســاخت ها  
دارد.  ســازمانی  فرهنــگ  آمــوزش   و  
ــتار  ــه در هایپراس ــت  ک ــروژه ای اس ــن پ ای
ــزرگ و دارای  ــازمان ب ــک س ــوان ی ــه عن ب
مقــررات جــدی، تجربــه شده اســت. وقتــی 
مــا بــه عنــوان مجموعــه ای کــه بــا نیازهای 
ــم، توانســتیم  ــردم ســروکار داری ــره م روزم
انجــام دهیــم، حتمــا  را  چنیــن کاری 
ســایر کســب  و کارهــا هــم می تواننــد 
می کنــم  پیشــنهاد  دهنــد.  انجامــش 
چنیــن تجربــه ای را در ســازمان خــود 
پیــاده کــرده و از نتایــج بــه دســت آمــده، 
همانطــور کــه مــا شــگفت زده شــدیم، 
شــگفت زده شــوند. خیلــی خوشــحالیم 
ــگاه های  ــزان را درون فروش ــن عزی ــه ای ک
ــم.  ــد می بینی ــا خری ــال کار ی ــود، در ح خ
فرهنگــی کــه از ایــن طریــق ترویــج و 
ــم و  ــر فیل ــتر از ه ــود، بیش ــی می ش عموم
آگهــی  اثــر گــذار اســت. مــا بــرای انتخــاب 
مــکان جدیــد بــرای  هایپراســتار، حتمــا به 
مناسب ســازی آن تاکیــد داریــم و چنانچــه 
مکانــی مناسب ســازی نباشــد، قبولــش 
نمی کنیــم.  چــون فکــر می کنیــم محیــط  
ــتریان  ــام مش ــرای تم ــد ب ــگاه ها بای فروش
قابــل دســترس باشــند. بــه همیــن دلیــل 
ــتخدام  ــم،  اس ــم گرفتی ــه تصمی ــی ک وقت
ــم،  ــروع کنی ــت را ش ــراد دارای معلولی اف
ــه  ــود ک ــن جهــت راحــت ب ــان از ای خیالم
ــت ودر  ــدا رعای ــر ســاخت ها را از ابت ــا زی م

نظــر گرفته ایــم.
فروشــگاه های  تمــام  در  کــه  دارم  آرزو 
ــی  هایپراســتار در سراســر کشــور، همکاران

توانیــاب داشته باشــیم.  افــراد  از 

به آنها می گوییم که از نظر قرارداد و 
شرایط کاری، هیچ فرقی با دیگران 
ندارند و مانند بقیه همکاران، مورد 
تشویق و تنبیه قرار می گیرند. فرق 

آنها با بقیه، داشتن فرصت بیشتر و  
آموزش بیشتر است 
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زمـزمــه 

می شنود التهاب زمین
انبوِه سرد دلواپسی را

درآن هناگم که باد هم عاشقانه هایم را پس نداد 
در من تولدی دوباره شکفتن گرفت ... 

درست از میانه برهوته سکوت :( 
و هیاهویی در تو ..

رویش سبزینه های نورس!! 
من که بارها گفته بودم:

چوب که خیس نیست، خم نخواهد شد:( 

مولود مولوی 
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لطفًا خودتان را معرفی کنید و از شروع به 
همکاری با مجتمع رعد بگویید.

فارغ التحصیـل  شـهریاری،  اسـماعیل   
رشـته  ارشـد  وکارشناسـی  کارشناسـی 
مهندسـی شـیمی  و دانش آموختـه رشـته 
دانشـگاه  از   )MBA( کسـب وکار  مدیریـت 
صنعتـی شـریف هسـتم. از مهرمـاه سـال 
1399 بـا مجموعـه رعـد آشـنا شـدم و بعد 
از هماهنگی هایـی بـا واحـد آمـوزش، قـرار 
شـد کـه به عنـوان مـدرس با ایـن مجموعه 

داشته باشـم. همـکاری 

چه آموزش هایی را در مجتمع رعد برعهده 
دارید؟

اداری،  مکاتبـات  موضـوع  بـا  را  آمـوزش 
بـا  کارآمـوزان،  کـردن  آشـنا  هـدف  بـا 
سیسـتم ها و سـاختارها و نامه هـای اداری 
آموزش هـا  ایـن  از  شـروع کردیـم. منظـور 
ایـن اسـت که افـراد بتواننـد در سـازمان ها 
دفتـر،  مسـئول  عنـوان  بـه  اداره هـا،   یـا 
مشـغول  مشـابه،  سـمت های  یـا  منشـی 
بـه کار شـوند. کالس هـا از مهرمـاه سـال 
گذشـته شـروع شـدند و  قرار اسـت همین 
مباحـث به اضافـه افتر افکـت ، در ترم های 

بعـدی هـم ارائه شـوند. یـک روز در هفته، 
افتـر  بـه  روز هـم  یـک  و  اداری  مکاتبـات 
افکـت مقدماتـی اختصاص داشـت که مورد 

اسـتقبال کارآمـوزان قـرار گرفـت. 

این کالس ها کاماًل مجازی برگزار می شوند؟ 
بلـه، ایـن کالس هـا کامـاًل مجـازی برگـزار 
مکان هـای  از  عالقه منـدان  و  می شـوند 

اسـتان های  از  حتـی  و  کشـور  مختلـف 
مـرزی، توانسـتند در آن شـرکت کننـد. در 
بهار سـال 1۴00، بحث پروژه یونسـکو مطرح 
شـد کـه در هماهنگی بـا آقـای میرهادی و 
خانـم اکبرپـور، تدریس چهاردرس؛ اکسـل، 
ورد، پاورپوینـت و افتـر افکـت، برعهده من 
فیلـم  قـرار گرفـت. حـدود چهـل سـاعت 
از آموزش هـا ضبـط شـد و بعـد از تدویـن 
بـر طبـق ویژگی هـای مـورد نظـر یونسـکو، 
کالس هـا  ایـن  محتـوای  شـد.  بارگـزاری 
کالس هـای  و  می شـود  ارائـه  تیرمـاه  از 
پرسش وپاسـخ و رفـع اشـکال، متعاقـب آن 

برقـرار خواهـد شـد.

بیشتری  توضیح  یونسکو  پروژه  مورد  در 
قرار  پروژه  این  در  آموزش هایی  چه  بدهید. 

دارد؟
ولی  نیستم،  طرح  این  جزئیات  جریان  در 
یونسکو،  نهاد  با  رعد  مجموعه  که  می دانم 
مهارت افزایی  هدف  با  را  مشترکی  پروژه 
افراد دارای معلولیت در جهت ایجاد فرصت 
یک  هدف،  این  با  کرده است.  تدوین  برابر، 
آموزش  و   شدند  تعیین  درسی  مواد  سری 
چهاردرس برعهده من قرار گرفت. هدف این 

مدیریـت  رشـته  دانش آموختـه  شـهریاری،  اسـماعیل 
کسـب وکار از دانشـگاه شـریف اسـت. او از مهرماه سال 
1399 همکاریـش را بـا واحـد آمـوزش رعد شـروع کرده 
و آمـوزش چهـار عنـوان را در موضوع مکاتبـات اداری در 

کالس هـای آموزشـی رعـد برعهده گرفته اسـت. 

 محتوای دروس طوری برنامه ریزی  
شده است که  اگر سازمانی 

آمادگی پذیرش دوستان توان یاب 
را داشته باشد، آنهایی که مهارت 

نرم افزاری را به دست آورده باشند، 
جذب می شوند

عالقمندان بسیاری  از مناطق مختلف و حتی از 
استان های مرزی، در کالس شرکت می کنند 

مدرس نرم افزار رعد؛
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آموزش ها در ترم اول، آشنایی کارآموزان با 
برای ورود به  آنها  آماده شدن  نرم افزارها و 
محیط کار است. قرار است از طریق نرم افزار 
پایان نامه  نویسی  و  گزارش نویسی  به  ورد، 
برسیم و از نرم افزار اکسل هم برای ساخت 
هدف  کنیم.  استفاده  غیره  و  داشبورد 
با  کارآموزان  اول،  مرحله  در  که  است  این 
بعد،  ترم های  در  و  شوند  آشنا  نرم افزارها 
داشبورد،  ساخت  مثل؛  دیگری  موارد 
نامه نویسی،  پایان  کوتاه،  طرح های  ارائه 

گزارش نویسی و.... را ارائه شوند. 

چند نفر از کارآموزان در این کالس ها شرکت 
کرده اند؟

در ترم اول که از مهرماه  شروع شد، حدود 
اولین  کردند.  شرکت  کالس  در  نفر  ده 
که  داشت  اداری  پودمان  عنوان  کالس، 
چون با سیستم ادوب کانکت  ارائه می شد، 
در  نداشت.  وجود  کالس  در  ضبط  امکان 
 LMS ترم دوم،  از این سیستم به سیستم
بود، رفتیم.  امکان ضبط در آن فراهم  که 
درکالس پودمان اداری، سه چهار نفر و در 
داشتند.  شرکت  نفر  دو  افترافکت  کالس 
بارگزاری  و  ضبط  کالس ها  چون  البته 
از  افرادی که  از تعداد  آمار دقیقی  می شد، 

این کالس ها استفاده کردند، ندارم.

مجازی،  کالس  در  ازشرکت کنندگان  آیا 
آزمونی گرفته می شود که بتوانند به مراحل 

بعدی بروند؟
نیستند.  آزمون محور  درس ها  این  ماهیت 
جلو  کالسی  تمرین های  با  جلسات  این 
می رود. در هر جلسه برای شرکت کنندگان 
همان  در  یا  که  می شود  ارائه  تمرین هایی 
کار  رویشان  بعدی،  جلسه  در  یا  و  جلسه 
می کنیم. در کالس افتر افکت، تمرینات را 
با همدیگر حل و رفع اشکال می کردیم. در 
اداری هم به همین صورت  کالس پودمان 
بود. در هر درس، مثال هایی را خودم حل 
می کردم و چند  مثال هم از بچه ها پرسیده 
تا بفهمم مطالب را یاد گرفته اند یا  می شد 
این  از  ترم  آخر  در  امتحانی  هیچ  ولی  نه؟ 

افراد گرفته نمی شود.

افـرادی کـه ایـن دوره هـا را می گذراننـد 
آمادگـی ایـن را پیـدا می کننـد کـه جذب 
محیـط کار شـوند و آیا ایـن کالس ها تکرار 

هـم می شـوند؟
اگر سازمانی بخواهد از این افراد به عنوان 
این  یا منشی استخدام کند،  مسئول دفتر 

توانمندی در آنان وجود دارد. 
اعالم  آموزش  واحد  که  نیازی  به  توجه  با 

محتوای  می شود.  تکرار  کالس ها   کند، 
اگر  که   شده  طراحی  نحوی  به  دروس 
توان یاب  دوستان  پذیرش  آمادگی  سازمانی 
را داشته باشد، آنهایی که مهارت نرم افزاری 
جذب  می توانند  باشند،  آورده  دست  به  را 
از  کدام  هر  که  دارد  بستگی  البته   شوند. 
آنها چگونه خود را در مصاحبه نشان دهند 
 . و...   بنویسند  را  خود  رزومه  چگونه  و 
دروس  سرفصل  موارد،  این  از  کدام  هر 
اساتید،  از  سری  یک  مثاًل  است.  دیگری 
رزومه نویسی و یک سری هم چگونگی انجام 

مصاحبه را آموزش می دهند. 

در مدتی که با افراد دارای معلولیت در ارتباط 
بودید، بچه ها را چگونه ارزیابی می کنید؟

مشتاقانه  بچه ها  مجازی  کالس های  در 
حضور داشته و سواالتشان را می پرسیدند. 
و  توانمندند  و  استعداد  با  و  مشتاق  همه 
دارند.  بسیار خوب مشارکت  آنها  از  بعضی 
البته  ندارم.  آنها  با   خاصی  مشکل  من 
این کالس ها  مجازی بودند و شاید کالس 

حضوری، شرایط متفاوتی داشته باشد.

چـه توصیـه ای بـه دوسـتان عالقه مند به 
شـرکت در کالس های مجـازی دارید؟

آفــت کالس هــای مجــازی ایــن اســت کــه 
ــم را  ــدا فیل ــه بع ــن ک ــد ای ــه امی ــراد ب اف
ــی  ــد، کالس مجــازی را خیل ــگاه می کنن ن
ــار  ــب، دو ب ــن ترتی ــه ای ــد. ب جــدی نگیرن
نصفــه  یک بــار  بگذارنــد،  وقــت  بایــد 
و نیمــه ســر کالس آنالیــن و یــک بــار 
ــر  ــی اگ ــد. ول ــگاه  کنن ــم را ن ــم،  فیل ه
ســرکالس حاضــر شــوند  و فعــال باشــند، 
حتمــًا بهــره وری آنهــا باالتــر مــی رود و بــه 

می شــوند. مســلط تر  موضــوع 

دوستانی که پس از این آموزش ها جذب کار 
شوند، آیا می توانند برای رفع مشکل با شما 

در تماس باشند؟
فعاًل گروه تلگرام یا واتس اپ به این منظور 
راه اندازی نشده  ولی چون بچه ها فیلم  این 
با  می توانند  دارند،  اختیار  در  را  جلسات 
دوباره  دیدن  و  مربوطه  پروفایل  به  مراجعه 
درس و یا مراجعه به یادداشت ها و تمرین ها، 

مشکل خود را رفع کنند.

برای آموزش های بعدی چه برنامه ای دارید؟
بــه سیاســت های رعــد دارد.  بســتگی 
ــه در  ــن ک ــه ای ــا توجــه ب ممکــن اســت ب
هــر تــرم، افــراد جدیــد وارد مجموعــه 
آموزش هــای  باشــد  نیــاز  می شــوند، 
ــت  ــن اس ــا ممک ــوند و ی ــرار ش ــی تک قبل
سیاســت بــر ایــن باشــد کــه یــک اســتاد 
ــا،  ــا انته ــک دوره ت ــروع ی ــدای ش از ابت
ــوان  ــد. می ت ــراه باش ــش هم ــا کارآموزان ب
ــوزه  ــاًل در ح ــم مث ــا را ه ــه مهارت ه دامن
پایان نامه نویســی و...  گــزارش نویســی، 
حوزه هــای  می تــوان  داد.  گســترش  را 
جدیــدی را اضافــه کــرد تــا در طــول دو یــا 
ــه  ــوزان  ب ــای کارآم ــال، مهارت ه ــه س س
حــد خیلــی خوبــی برســد کــه در بــازار کار 

ــد. ــدا نکنن ــکلی پی مش

که  می کشد  طول  مدت  چه  می کنید  فکر 
بچه ها در این حوزه ها کاماًل ماهر شوند؟

چون  چیست،  تسلط  از  منظور  دید  باید 
بعضی از این نرم افزارها انتها ندارند و تا پنج 
و  پیشرفت   جای  باز  کنید،  کار  هم  سال 
مهارت آموزی و کسب دانش وجود دارد. هر 
کدام از کارآموزان برای درس پودمان اداری، 
دوازده تا چهارده جلسه که تقریبًا دو و نیم 
تا سه ماه طول می کشد، آموزش می بینند. 
برای سایر دوره ها هم تقریبًا همین مدت الزم 
است. ولی به نظرم با سه چهار دوره از مبتدی 
تا پیشرفته در هر نرم افزار، آنها می توانند به 
توانمندی قابل قبولی برسند. این بستگی به 
تالش و عالقه مندی خودشان دارد که تا کجا 
پیش بروند و چه اندازه مهارت کسب کنند.

و سخن آخر...
به بچه ها توصیه می کنم که اعتماد به نفس 
خود را باال ببرند و توانایی های خود را باور 
کنند. به نظرم مجموعه رعد در این زمینه 
خوب عمل کرده که نتیجه اش، اعتماد به 
نفس و عزت نفس خوبی است که در خیلی 
از بچه ها دیده می شود. امیدوارم که خیلی 
از آنها بتوانند به شغل مناسب برسند و در 

اجتماع حضور موثر داشته باشند.

آفت کالس های مجازی این است که 
 افراد به امید این که 

 بعدا فیلم را نگاه می کنند،
 کالس مجازی را خیلی جدی نگیرند 
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟
منیـژه زینلی، مادر مهدیه رسـتگار هسـتم. 
امیرمحمـد.   و  مهدیـه  دارم،  فرزنـد  دو 
خانـه دارم و از کسـانی کـه لطف کـرده و ما 
را بـه عنوان خانـواده موفق انتخـاب کردند 
و عنـوان مـادر نمونـه را بـه مـن دادنـد، از 

صمیـم قلـب تشـکر می کنـم.
 مهدیـه  رسـتگار بـاور، متولـد سـال 6۲  
هسـتم. مـن بـا معلولیـت جسـمی حرکتی 
شـدید )فلـج مغـزی( متولـد شـدم. شـدت 
معلولیتـم در کودکـی کمتـر بـود ولـی بـه 
کـه  وجـودی  بـا  یافـت.  افزایـش  تدریـج 
نیـاز مالـی نداشـتم ولـی از نوجوانـی، بـه 
فعالیت هـای اجتماعـی عالقمنـد بـوده  و 
دوسـت داشـتم هـر چـه زودتر به اسـتقالل  
برسـم.  خیلـی زود دورکاری  را شـروع و 
مشـاغل مختلفـی را تجربـه کـردم.  چنـد 
سـالی هـم هسـت  کـه بـه حرفـه گویندگی 
که همیشـه به آن عالقمند بودم، مشـغولم. 

 خانـم زینلی، شـما در رویـداد توان تک از 
میـان تعـدادی از مادرانی که فرزنـد دارای 
معلولیـت دارنـد، بـه عنـوان مـادر نمونه 
در  را  روش هایـی  چـه  برگزیـده شـدید.  

تربیت دخترتـان اعمال کردید کـه این گونه 
مسـتقل و توانمنـد بار آمده اسـت؟

منیـژه زینلـی: اول از همـه لطـف خـدای 
بـزرگ را شـاکرم که هیچ وقت مـا را به حال 
خـود واگذار نکـرد  و همیشـه یاورمان بوده 
و هسـت. معتقـدم که وجـود مهدیـه  برای 
خانـواده  و بخصـوص بـرای مـن موهبـت 
بزرگـی اسـت کـه خداونـد بـه ما عطـا کرد 

و بـه زندگیمـان معنـا بخشـید. مـن و پـدر 
مهدیـه، هـر کاری که از دسـتمان برآمده را 
بـرای رشـد و شـکوفایی او انجـام داده ایـم، 
ولـی  پشـتکار و عالقـه خودش به پیشـرفت 
بـود کـه بـه موفقیت هـای بعـدی او منجـر 
شـد. من و پـدرش، از ابتدا بـه توانایی های 
او بـاور داشـتیم و در حـد امکان سـعی مان 
برطـرف کـردن موانـع راهـش بـود. زمانـی 
کـه در مراسـم توان تک، خیلـی غیرمنتظره 
برای تقدیر، نام خودم را شـنیدم،  ذوق زده 
شـدم و از خوشـحالی گریسـتم. خصوصا که 
مجـری برنامـه، دختـر خـودم بـود. آن روز 
بـرای مـن یکـی از بهتریـن روزهـای عمـرم 
بـود و بودنـم در کنـار عزیـزان در مجتمـع 

رعـد، شـادی مـن را چندیـن برابـر کرد. 

حتمـا شـما به عنـوان یـک مـادر نمونه، 
بهتریـن روش را در افزایـش توانایـی مهدیه 
بـه کار بردیـد کـه بـه ایـن نتیجـه خـوب 
رسـیده اید. در مـورد دوران تحصیل مهدیه 
برایمـان بگوییـد. آیـا در مـدارس عـادی 

تحصیـل کـرد یا مـدارس اسـتثنایی؟
منیـژه زینلی: مهدیه در مدارس عادی درس 
خوانـد.  مدیردبسـتان در ابتـدا با حضورش 

 خانـم منیـژه زینلـی، در چهارمین رویـداد توان تـک، به عنوان 
مـادر نمونـه روی صحنـه رفـت و از دسـت دخترش کـه مجری 
مراسـم بـود، جایـزه گرفـت. او در میـان  شـش مـادری که هر 
کـدام در افزایش توانمندی فرزنـدان دارای معلولیت خود، معرفی 
شـده بودند، مقام اول را کسـب کـرد. با او و دختـر توانمندش، 

بـه گفت وگو نشسـتیم. 

خانم زینلی: به تدریج  سعی کردم 
در حالی که همیشه همراهش بودم،  

به او کمک کنم که تا جای  ممکن، 
کارهای شخصی را خودش انجام دهد 
و با معلم و دانش آموزان دیگر ارتباط 

برقرار کند

من و همسرم، به توانایی های مهدیه باور و سعی در 
برطرف کردن موانع پیش روی او داشتیم 

در گفت و گو با مادر نمونه رویداد توان تک؛
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ایـن  نمی کـرد،  موافقـت  درس  کالس  در 
برخـورد برایـم قابـل قبـول نبـود و بسـیار 
ناراحـت شـدم. بـا تالش بسـیار  توانسـتم 
مدیـر مدرسـه را راضـی کنم کـه او را ببیند 
و هر امتحانی که الزم اسـت را از او بگیرد. 
وقتـی در اولیـن مالقـات، مهدیـه بـه تمام 
و  پاسـخ صحیـح  مدرسـه  مدیـر  سـواالت 
کامـل داد،  بـه ثبـت نام او رضایـت دادند. 
بـه یـاد دارم کـه قبـل از ثبـت  نـام یکـی از 
مسـئوالن مدرسـه بـه مـن گفـت، حضـور 
سـایر  روحیـه  بـر  درکالس  شـما  دختـر 
بچه هـا تاثیـر منفی دارد!  من بـه او گفتم، 
یک بـار دختـر مـرا ببینیـد و بعـد قضـاوت 
کنیـد و ادامـه دادم کـه،  مطمئنم به همه 
می دهـد،   مثبـت  انـرژی  کالس  بچه هـای 
کـه همینطور هم شـد. تمـام دانش آموزان 
مدرسـه مهدیه را می شـناختند و عاشـقش 
بودنـد. بچه هـا زنگ هـای تفریـح بـه معلـم 
و ناظـم اصـرار می کردنـد کـه کنـار مهدیه 
در کالس بماننـد و بـه حیـاط نرونـد. سـر 
اینکـه کـدام  از آنهـا در زنـگ تفریـح پیـش 
او بماننـد، همیشـه دعـوا بـود.  اگـر روزی 
مهدیـه دیـر بـه مدرسـه می رسـید، بچه ها  
اجـازه نمی دادند کـه معلم قبل از رسـیدن 

مهدیـه،  درس  را شـروع کنـد.

شـما به عنوان مـادری  کـه دارای فرزندی 
بـا محدودیت هایی بیشـتر از سـایر بچه ها 
بـود، چگونـه مدیریـت کردید کـه مهدیه 
هـم مسـتقل و هـم غیروابسـته به شـما 

بـار بیاید؟  
منیـژه زینلـی:  در ایـن مـورد خیلـی فکـر 
بـه  بسـیار  درکودکـی  مهدیـه  می کـردم.  
من وابسـته بـود، بطـوری که مـورد انتقاد 
اطرافیـان قـرار می گرفتـم کـه، ایـن همـه 
ایـن  از  مـن  نیسـت.  صحیـح  وابسـتگی 
توصیه هـا خیلـی ناراحـت می شـدم. ولـی 
وقتی مهدیه وارد مدرسـه شـد، دور شـدن 
او از خـودم در سـاعاتی کـه در مدرسـه بود 
را بـه فال نیک گرفتم. گرچـه برای هردوی 
مـا ایـن دور بودن، بسـیار سـخت بـود. به 
تدریـج  سـعی کـردم در حالـی که همیشـه 
همراهـش بـودم،  بـه او کمـک کنـم که تا 
جـای  ممکـن، کارهای شـخصی را خودش 
انجـام دهـد و  بـا معلـم و دانش آمـوزان 
خوشـبختانه  کنـد.  برقـرار  ارتبـاط  دیگـر 
مهدیـه درس خوانـدن را دوسـت داشـت و 
بـا عالقـه بـه  مدرسـه می رفـت. موفقیـت 
او در مدرسـه، حـال خوبـی بـه همـه مـا 
را  اجـازه مـی دادم کـه کارهایـی  مـی داد. 
خـودش بـه تنهایـی انجام دهـد و در جایی 
هـم کـه نیـاز به کمـک داشـت،  همیشـه 

کنـارش بـودم و حمایتـش می کـردم. 

مهدیـه جـان، شـما چطـور توانسـتی با 
غلبـه بر محدودیت هـای خود، بـه عنوان 
یک فـرد فعـال و مسـتقل زندگـی کنی؟ 
اول  لحظـه  از  خداونـد   لطـف  مهدیـه :  
بوده اسـت.   مـن  حـال  شـامل  زندگـی،  
یـا  اسـت  معجـزه  اسـمش  نمی دانـم 

خودبـاوری؟! 
سـخت  افـراد  بقیـه  بـرای  بـاورش  شـاید 
باشـد، ولی مـن هیچوقت درگیـر معلولیتم 
نشـدم و بـه جـرات می گویم  کـه هیچ وقت 
تفاوتـی بین خودم و افـراد غیرمعلول حس 
نکـردم  و بارها با شـوخی آمیختـه به باور، 
گفتـه ام کـه من نه تنهـا  چیـزی از دیگران 
کـم نـدارم، بلکـه چیز زیـاد هـم دارم و آن  
ویلچری اسـت که  همیشـه همراهم است. 
شـرایط بـرای من به نحـوی رقم خـورد که 
همیشـه در بین افراد غیرمعلول و تندرست 
باشـم و ازهمـان دوران پیش از دبسـتان تا 
همیـن حـاال دوسـتان بی شـماری داشـته 
و دارم. مـن در مـدارس عـادی تحصیـل 
کـردم. البتـه مـادرم بسـیار تـالش کـرد تا 
توانسـت مدیـر مدرسـه را متقاعـد کنـد که 
از نظـر هوشـی کمبودی ندارم.   شـعرهای 
زیـادی را و حتـی همه کتاب اول دبسـتان 
را بـا همراهـی و آمـوزش مـادرم، از  حفظ 
بـودم. بالخره پـس از امتحاناتـی که از من 
گرفتنـد، مدیـر مدرسـه قبـول کـرد کـه در 

مدرسـه عـادی ثبت نام شـوم. 

در  حمایت هایشـان  و  خانـواده  نقـش 
بوده اسـت؟ چگونـه  شـما  موفقیـت 

مـن  شـخصیت  شـکل گیری  در  خانـواده، 
بسـیار تاثیرگذاربودنـد. درک بـاالی پـدرو 
مـادرم درکنـار آمـدن آنهـا بـا شـرایط  من 

و اینکـه  چـه در خلـوت و چـه در جمـع، 
بـه مـن اعتمـاد به نفـس می دادنـد، باعث 
بـه دسـت آوردن جایـگاه خاصـی در میـان 
دوسـت و آشـنا شـد. ایـن اولیـن گام در 
شـکل گیری شـخصیت و باورهـای من بود.  
بـه ایـن نتیجه رسـیده بودم که  فقـط یکبار 
اگـر بخواهـم  و  زندگـی کـردن دارم  حـق 
ایـن فرصـت را بـا افسـردگی و فکرکـردن 
بـه مشـکالتم ادامـه دهـم، قطعا شکسـت 
داده ام.  دسـت  از  را  آینـده  و  می خـورم  
دردهای شـدید جسـمی،  بیشـتر از بیست  
سـال اسـت کـه لحظـه ای مـرا رهـا نکرده 
دردهایـم  بـه  فقـط  می خواسـتم  اگـر  و 
فکـر کنـم، همـه دوسـتان و اطرافیانـم را 
از دسـت مـی دادم. ولـی راه دیگـری هـم 
گرفتـن  ندیـده  بـا  اینکـه  داشـت،  وجـود 
جسـمانیم،  دردهـای  و  محدودیت هـا 
بـه آینـده فکـر کنـم، بـه فکـر رسـیدن به 
آرزوهایـم باشـم و بـا ایجـاد انـرژی مثبت، 
حـال خوبـم را بـه خـودم و بـه اطرافیانـم 

سـرایت بدهـم. 
اگـر در زندگی، ازحمایت خانـواده برخوردار 
نبـودم، قطعـا طی مسـیر برایم سـخت تر و 
عبـور از موانـع،  دشـوارتر بـود. هـر کـدام 
از مـا کـه بـا معلولیـت زندگـی می کنیـم، 
بـرای رسـیدن بـه هـر هدفـی بایـد چندین 
برابـر سـایرین  تـالش کنیـم و اگـر حمایت 
مشـکالتمان  نداشته باشـیم،  را  خانـواده 
اکثـر  خوشـبختانه  می شـود.  برابـر  چنـد 
و  گذشـت  بـا  آنقـدر  ایرانـی  خانواده هـای 
مهربـان هسـتند کـه از هیـچ لطفـی بـرای 
فرزنـدان خـود دریـغ نمی کننـد.  خانـواده 
مـن هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـوده و 
نیسـتند. من همیشه از حمایت همه جانبه 
خانـواده برخـوردار بوده  و تـا این لحظه که 
در کنـارم هسـتند،  قدردان این دو فرشـته 
زندگیـم هسـتم. بـرادر خوبـی  دارم کـه او 
هـم همیشـه مشـوق و همـراه مـن بـوده 
نکرده اسـت.  کوتاهـی  کمکـی  هیـچ  از  و 
قبـل از شـیوع کرونـا  در کالس  گویندگـی 
خبرگـزاری فـارس کـه مـکان برگـزاری آن 
فاصلـه زیـادی از منزل  داشـت و در داخل 
می کـردم.  شـرکت  بـود،  ترافیـک  طـرح 
همیشـه پـدرم بـا همراهی مـادرم، مـرا به 
موقـع بـه کالس می رسـاندند.  آنهـا منتظر 
می ماندنـد تـا کالس تمـام شـود و مـرا بـه 
خانـه برگرداننـد. مـن چنیـن حمایت هایی 
زمانـی  برهه هـای  در  و  درشـکل ها   را 

مختلـف  از خانـواده دریافـت کـرده ام.

در مـورد فعالیت هایـی که در گذشـته و در 
زمـان حال داریـد بگویید؟

مهدیه:  هیچوقت درگیر معلولیتم 
نشدم و  تفاوتی بین خودم و افراد 

غیرمعلول حس نکردم
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مهدیـه: در طی سـال ها، کارهـای زیادی را 
اعم از؛ دورکاری،  نویسـندگی، ویراستاری، 
تهیـه خبـر، گزارشـگری، مصاحبه بـا افراد 
موفـق، ارتبـاط بـا رسـانه ها، تدریـس و... 
تجربـه کـرده ام. از سـال 96 بـا همراهـی 
خانـم خـان اف و دو نفـر دیگـراز دوسـتان، 
رادیـو تـوان را بـه منظـور ترویـج روحیـه 
نشـاط و ایجاد انگیـزه و ترویج انرژی مثبت 
راه انـدازی  معلولیـت  دارای  دوسـتان  بـه 
جامعـه  همیـن  از  مـا   چـون   کردیـم.  
هسـتیم، از مشـکالتمان خبـر داریـم  ولی 
سـعی می کنیم  بـا تقویـت روح و روانمان،  
کمتـر لطمـه ببینیـم. در آغاز بـه کار رادیو 
تـوان، من تنهـا گوینده بـودم و روزی چند 
را  مختلـف  زمینه هـای  در  صوتـی   فایـل 
بـرای بارگـذاری در رادیو، ضبـط می کردم.  
امـا بـه مـرور، دوسـتان  دیگـری هـم بـه 
مـا پیوسـتند. رادیـو تـوان مختـص افـراد 
دارای معلولیـت اسـت ولـی  از حضـور هـر 
عزیـزی که تمایـل دارد در زمینـه گویندگی 
و نویسـندگی و... در کنار ما باشـد و حتی 
دوسـتان تندرسـتی کـه تخصصـی در ایـن 

حـوزه دارنـد، اسـتقبال می کنیـم.  

چه برنامه ای برای آینده دارید؟
دارم  برونگرایـی  شـخصیت  مـن  مهدیـه: 
آموختـن  و  افـراد مختلـف  بـا  ارتبـاط  و  
از دیگـران را دوسـت دارم. درسـت اسـت 
کـه مثـل خیلـی از افـراد نمی توانـم بدوم، 
روی سـبزه ها راه بـروم و بـا ورزش و رفتـن 
خـودم  انـرژی  مختلـف،  مکان هـای  بـه 
را تخلیـه کنـم، امـا   همیشـه بـه دنبـال 

راه حـل هسـتم. چنـد سـالی اسـت کـه 
تـالش می کنـم بـا صـدا و کالمـم، انـرژی 
مثبـت را بـه دیگـران  انتقـال بدهـم.  بـه 
قـول یکـی از دوسـتان، حـاال کـه زبانمـان 
بـه جـای بقیـه اندام هایمـان فعال اسـت، 
بکشـیم.  کار  آن  از  می توانیـم،  تـا  بایـد 
عالقـه  گویندگـی  بـه  نوجوانـی  دوران  از 
خاصـی داشـتم و اطرافیان همیشـه توصیه 
می کردنـد کـه ایـن کار را دنبـال کنم. حاال 
ایـن  وارد  اسـت  سـال  کـه حـدود چهـار 
حـوزه شـده ام، سـعی می کنم با شـرکت در 
کالس هـای مختلف مجـازی و تمریـن زیاد 
بـه بهتریـن موقعیـت در این حوزه  برسـم. 

 بـه عنـوان آخرین سـخن چـه توصیه ای 
بـه دوسـتان دارای معلولیت خـود دارید؟

بخــوام  کــه  هســتم  آن  از  کوچک تــر 

توصیــه  ای داشــته باشــم. هــر چــه هســت 
ــنیدن ش  ــاید ش ــه ش ــت ک ــه ای هس تجرب
بــرای بعضی هــا راهگشــا و تلنگــری باشــه؛ 
تـا اونجایـی کـه می تونیـم، از هـر امـکان 
و  بگیریـم  انـرژی  می تونیـم  کـه  ُمجـازی 

لـذت  ببریـم. 
امـا  کوچکـش  دلخوشـی های  و  دنیاسـت 
بـا همیـن دلخوشـی های کوچـک میشـه 
زندگی مونو بسـازیم. مشـکالت و سـختی ها 
همیشـه بـا َاشـکال و ابعـاد مختلـف وجود 
دارنـد ما باید راه سـاختن و کنـار اومدن با 
اونـا را پیـدا کنیـم. هـر انسـانی در جایگاه 
گرفتاری هـا  اقسـام  و  انـواع  بـا  خـودش 
مواجـه میشـه اما بـا تمرکز کـردن روی اونا 
زندگـی کـردن برامـون غیر ممکن میشـه. 
اینجـوری ابعـاد دیگـر زندگـی را نمی بینیم 
پیـدا  ظهـور  فرصـت  هامـون  قابلیـت  و 

نمی کننـد.
بـر  اعتقـاد  ایـن  کـه  اعتقـادی  یـک  مـن 
مبنـای سـخن بـزرگان دین مـون هسـت، 

کـه: دارم 
سختی و بال در حد توان فرد نازل میشه. 

اگـر بـا مشـکلی مواجـه شـدیم، بدونیم که 
خالـق مـا می دونسـته از پسـش بـر میایم.

نکنیـم  فرامـوش  زندگـی  تـوی  را  خـدا 
و  هسـت  مـا  بـه  حواسـش  عجیـب  کـه 

نمی کنـه.  رهـا  را  دسـت مون 
یادتون باشه؛

برنامـه ای کـه خدا بـرای مـا دارد نمی تواند 
توسـط مردم متوقف شـود.

 در سرزمین ناامیدی زندگی نکنیم، 
خدا در سرزمین امید منتظر ماست.

دنیاست و دلخوشی های کوچکش 
اما با همین دلخوشی های کوچک 

می توان زندگی را ساخت
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در شـماره قبل ) شـماره 77 نشـریه توان یاب( جدیدترین روش رسیدن 
بـه خواسـته هـا و آرزوهـا را بـا هدف گـذاری صحیـح و برنامه ریـزی و 
زمان بنـدی، به طـور کامـل  و با مثال های سـاده و فراوان، شـرح دادم.

حـال می خواهـم شـما را با حقیقتـی تلخ که غالبـا  آن را در اطراف خود 
دیده و با آن آشـنا هسـتید، روبه رو کنم.

آفتـی کـه بشـر سال هاسـت بـا آن دسـت و پنجه نـرم کـرده و همچنان 
قربانیـان بسـیاری می گیـرد و آن چیـزی نیسـت جز، اهمـال کاری.

بله درست شنیدید، اهمال کاری!

امـا اهمـال کاری چیسـت؟ عامـه مـردم اهمـال کاری را بـه اشـتباه، 
همـان تنبلـی می داننـد. اما بایـد بگویم کـه اهمال کاری مسـاله ای جدا 
از  تنبلـی اسـت. اهمـال کاری یعنی بـه تعویق انداختن کارهـا؛ کارهایی 
کـه می دانیـم باید انجامشـان  دهیم ولی بـه بهانه های مختلـف، انجام 
نمی دهیـم و در آخـر نیـز خودمـان را بخاطـر انجام ندادن آنها سـرزنش 
می کنیـم. در حقیقـت اهمال کاری ریشـه در تنبلی دارد. دسـت دسـت 

کـردن و سـاده انـگاری کارهـا، از نشـانه های اهمال کاری اسـت کـه به مرور زمـان افراد بـه آن عادت کـرده و تبدیل به یک 
آدم تنبل می شـوند.

تنبلـی یعنـی عـدم انجـام کارهـا، یعنی کاری را کـه تصمیم به اجـرای آن گرفته وحتـی  در آینده برای فرد نتایـج مثبتی در 
بـر خواهـد داشـت، امـا انجـام آن را بـدون دلیل بـه آینده محول کنـد. حتی گاهی فـرد می داند عـدم انجام آن بـه زیانش 
اسـت و از ایـن بابـت خـود را سـرزنش می کنـد. چنیـن فرآینـدی فـرد را وادار می کنـد کـه برای موجـه جلوه  نشـان دادن 
عـادت غلـط  خـود، دالیـل متعددی بیـاورد تا با بهانه تراشـی بتوانـد درگیری های ذهنـی و ناهماهنگی های شـناختی خود 
را مرتفـع سـازد. فـرد اهمـال کار مجبور اسـت در قبـال تعللی که صـورت گرفته و نیز همزمان  با سـرزنش خویـش، اجبارا 
از خـود دفـاع نمایـد. بدیـن ترتیب از یک سـو برای عدم انجام کارهایش دلیل تراشـی می کند و از سـوی دیگـر انجام کارش 

را بـه آخریـن دقایـق موکـول می کند و حتی چه بسـا  هیچوقـت آن کار را انجـام نمی دهد.

  الزم است به بررسی انواع  تنبلی بپردازیم.

مهارت اهی زندگی 
محمد علی شفا

مدرس و مربی مهارتهای فردی
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بهتر است به بررسی دالیل اهمال کاری بپردازیم:

چهار دلیل اصلی اهمال کاری: 
1- ترس 

2- کمال گرایی 
3- عدم اعتماد بنفس

4-  عقاید غلط و باورهای خشک

جملـه طالیـی :"عامـل اصلـی نرسـیدن بـه اهـداف و خواسـته های 
مـان، ترس هـای مـا هسـتند"

1  شـاید یکـی از مهم ترین دالیـل اهمال کاری، ترس باشـد. ترس  
از اشـتباه کـردن، ترس از شکسـت خـوردن، ترس از انتقـاد، ترس از 

ناشـناخته ها، ترس از موفقیت 

بلـه، تـرس از موفقیـت : شـاید باورش برای شـما سـخت باشـد، اما 
تـرس از موفقیـت می توانـد ریشـه بسـیاری از اهمال کاری ها باشـد. 
چـون از عواقـب موفقیت واهمـه داریم ، عواقبی چون طرد شـدن از 
جمع دوسـتان، تمسـخر توسـط اقوام، قضاوت توسـط جامعه و سـو 
اسـتفاده دیگـران بسـیاری از افـراد بخاطـر تـرس از حرف دیگـران یا 
طـرد شـدن از سـوی دوسـتان و آشـنایان از موفقیت فـرار می کنند، 
اگـر ثروتمنـد شـوم دیگـران چـه می گوینـد؟ حتمـا می پرسـند  ایـن 
همـه ثـروت را از کجـا و چگونـه آوردم؟ نکنـد فکر کنند سـر دیگران  
را کاله گذاشـته یـا از دیـوار کسـی بـاال رفتـه ام؟ اگـر دوسـتام از من 
پـول بخواهنـد چـه؟ اگـه با مـن دیگـر راحت نباشـند یا مـن را طرد 
کننـد ودیگر بین شـان جایی نداشـته باشـم چه؟  اگـر دزدان بخاطر 
پـول مـن به من آسـیب بزنند چـه؟ اگر دامـاد و عروسـم بخاطر پول 
بـرای مـن نقشـه بکشـند و بـه من آسـیب بزنند چـه؟ و هـزار و یک 

فکـر دیگر.

تـرس از اقـدام: گاهـی عـدم اقدام یا شـروع نکـردن  کارها بـه دلیل 
عدم شـفافیت در خواسـته ها یا مسـیر پیش روسـت، پس بهتر است 
بـرای غلبـه بـر این تـرس، قبل از شـروع کـردن کار به شفاف سـازی 

و بررسـی آن بپردازیم. 

تـرس از ناشـناخته ها: مـا وقتـی وارد یـک اتـاق تاریـک می شـویم و 
صـدای خـش خـش می شـنویم ممکـن اسـت کمـی یـا حتـی زیـاد 
دچـار تـرس شـویم، چـون نمی دانیـم منشـاء آن صدا چیسـت، دزد 
اسـت یـا یـک حیـوان خطرنـاک یـا چیـز دیگـر، امـا وقتی چـراغ را 
روشـن می کنیـم، می بینیـم کـه وزش بـاد باعـث حرکـت یـک تکـه 
کاغـذ و بـه وجـود آمـدن ایـن صـدا شـده  و ترس مـا به دلیـل عدم 

آگاهـی از حقیقـت ماجرا اسـت .

یادمـان باشـد یکی از بهتریـن راه های غلبـه بر اهمال کاری، شـفاف 

 آدم های تنبل به سه دسته تقسیم می شوند: 
دسته اول؛ افرادی كه نسبت به سهل انگاری خود غافلند و نمی دانند 
مرتب  را  اتاقش  روزانه  که  نوجوانی  مثل  می کنند.  سهل  انگاری  که 
نمی کند و در انتهای هفته با کوهی از آشفتگی محیطی و ذهنی مواجه 
شده و حاال که جمع آوری وسایل  برایش کاری سخت و طاقت فرسا 
شده، به بهانه های مختلف از انجام این کار طفره رفته و پس از چند بار 
تکرار این رویه، این مساله تبدیل به عادت و باعث به تعویق انداختن 

کارهایش به طور مرتب می شود. 

دسته دوم؛ انسان هایی هستند که خبر دارند اهمال کاری می کنند و 
قبول دارند که سهل انگارند، اما از عواقب کوتاه مدت یا بلندمدت کار 

خود آگاهی ندارند، مثل کسی که نسبت به مسواک زدن اهمال کاری 
دارد  و یا سرسری مسواک می زند. این فرد در کوتاه مدت با مشکلی 
مواجه نخواهد بود اما به مرور زمان و در طوالنی مدت، دچار پوسیدگی 

دندان و آسیب های جدی خواهند شد.

 و اما دسـته سـوم؛ آنها کسـانی هسـتند که می دانند سـهل انگاری 
می کننـد و کارشـان چقـدر برایشـان مضر اسـت اما  چون یـا راه حل 
مشـکل را نمی داننـد و یـا اینکـه نمی تواننـد مسـاله را حـل کننـد، 
همچنـان بـا اهمـال کاری و عواقـب خطرنـاک آن دسـت وپنجـه نرم 

می کننـد.
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سـازی موضـوع، شـفاف نمـودن مسـیر، اقـدام بـه کار و غلبـه بـر 
ترس هـای ذهنـی می باشـد.

2  به دلیل کامل گرایی؛ 
کامل گرایـی یعنـی  اینکـه  می خواهیم کارها  بدون نقص انجام شـود  
یـا  می خواهیـم کارهـا را در بهتریـن حالـت ممکن انجـام دهیم. اما 
چـون احسـاس می کنیـم  توانایـی یـا شـرایط  انجـام کاردر بهتریـن 
و عالی تریـن حالـت ممکـن را نداریـم  پـس اصـال شـروع نمی کنیم. 
مثـال یـک انسـان کامل گـرا تا تمامـی فـوت و فن های آشـپزی را  یاد 
نگیـرد اصـال شـروع به آشـپزی  نمی کنـد، در حالـی که باید  شـروع 
بـه آشـپزی کنیـم و شـاید حتـی  بارهـای بـار مـواد غذایـی یـا خود 
غـذا را خـراب کنیـم تـا به مـرور زمـان  و بـا تمرین و کسـب تجارب 

مختلـف،  تبدیـل به یک آشـپز ماهر شـویم.  

3  گاهـی ما نسـبت به خود، یا اصال  احسـاس خودبـاوری نداریم 
و یـا خودبـاوری مـا بسـیار کـم و محـدود اسـت کـه نمـی توانـد به 
کسـب موفقیـت مـا کمک کنـد .)به عبارتـی ما اعتمـاد بنفس کافی 

نداریـم یا نسـبت بـه توانایی هـای خود شـناخت کافـی نداریم.(

4  علـت دیگـر ایـن اسـت کـه  مـا انعطاف پذیری کمی نسـبت به 
مسـایل داریـم  پـس نمی توانیم بپذیرم کـه بعضی از کارها را دوسـت 
نداریـم امـا در برابـر انجـام آنهـا مسـولیت داریـم و باید آنهـا را انجام 
دهیـم  و  بدلیـل نداشـتن انعطـاف، زیـر بـار انجـام  مسـئولیت ها و 
کارهـا  نمی رویـم. مثـال می دانیم  کـه در کار من بازاریابـی یک اصل 
مهـم و ضروریسـت امـا بـه بهانـه اینکه اینکار در شـان من نیسـت یا 

بـرای شـخصیت من بـد اسـت آن کار را انجـام نمی دهیم.

یـا در مورد مسـایل زناشـوئی وجـود دارند افـرادی که پـس از ازدواج 
، بدلیـل باورهـا و اعتقـادات غلطـی کـه در ذهـن آنهـا شـکل گرفته 
)مسـائل مربـوط بـه نجس و پاکی، احسـاس شـرم یا گنـاه، تفکرات 
غیرتـی و ناموسـی، احسـاس عـدم توانایـی بدلیـل نداشـتن اعتماد 
و  رابطـه  نداشـتن علـم  بدلیـل  ناگـوار  اتفاقـات  از  تـرس  بنفـس، 
...( از انجـام وظایـف زناشـویی خـود سـر بـاز می زننـد کـه در دراز 

مـدت طبعـات بسـیار زیـادی در روابـط و اسـتحکام بنیـان خانواده 
خواهدداشـت.

و یـا حتـی در انجـام وظایـف فرزنـدی مثـل بوسـیدن دسـت و پـای 
پـدر و مـادر و یـا در آغـوش کشـیدن آنهـا بخاطـر حرف هایـی مثـل 
اینکـه؛  مـرد غـرور داره و یـا از تـرس انگ بچـه ننه از طـرف دیگران 
و ... آنقـدر اهمالـکاری می کنیـم تا دیر شـود و روزی برسـد که دیگر 

امـکان لـذت بـردن از وجـود عزیزانمان را نداشـته باشـیم.

پـس تـا اینجا متوجه شـدیم کـه ترس های مـا چقدر در لـذت نبردن 
از زندگـی و نرسـیدن بـه اهـداف و آرزوها و خواسـت هایمان موثرند و 
مـا چگونـه بـا اهمالکاری هـای خـود بـه مـرور تبدیـل به یک انسـان 

تنبـل و ناموفق می شـویم

امـا اینهمـه از موانـع رسـیدن بـه موفقیـت گفتیـم. حـاال راهـکار 
چیسـت؟

در شـماره های بعـد همراه ما باشـید تا بـه بررسـی راهکارهای عملی 
مقابلـه با ترس و اهمالـکاری بپردازیم.

 WWW.faanooserah.com ضمنـا می توانیـد با مراجعه بـه سـایت
یا پیج اینسـتاگرامی ما به نشـانی faanooserah@  سـواالت خود را 

مطـرح نموده و در اسـرع وقت پاسـخ آنـرا دریافت نمایید.

در شـماره بعـد بـا ادامـه همیـن موضـوع و نـکات بسـیار کاربـردی 
همـراه ما باشـید.

هیچ آهن خنجر تیزی نشد  هیچکس از پیش خود چیزی نشد 

تا که شاگرد شکر ریزی نشد هیچ قنادی نشد استادکار 
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وارد دانشـگاه تهران که شـدم با گسـتره ای از انواع و اقسام 
آدم هـا از اقـوام و شـهرها و شـکل ها و شـمایل مختلـف 
مواجـه شـدم. در کالس هـا و محوطـه و سـالن ناهارخوری 
بـه  کامـال  کـه  می شـنیدی  را  جورواجـوری  لهجه هـای 
گوشـت نـا آشـنا بـود؛ مازنـی و گیلکـی و کـردی و لکی و 
بلوچـی و ترکـی و غیـره. از سراسـر کشـور آمـده بودنـد تا 
سرنوشتشـان را تغییـر دهند و آینده خـود را تعیین کنند. 
هـر کـس در رشـته ای و دانشـکده ای بـه دنبـال زندگـی 
بهتـری بـرای خـودش و حتـی خانـواده اش بود. حـاال این 
کـه می شـد یـا نـه را نمی دانـم، بسـتگی بـه شـرایط دیگر 
هـم داشـت. مـا تعیـن بخـش آرزوهـا و آرمان هـای پدران 
و مـادران و کسـانمان بودیـم و حـال در یـک مـکان واحد 
گـرد آمـده بودیـم تا همـه ایـن مسـائل  را شـکل بدهیم.  
در کنـار همـه اینهـا با توجه بـه معلولیتم، به دانشـجویانی 
کـه دارای معلولیـت بودند هم بیشـتر توجه داشـتم. با هم 
احسـاس و درِد مشـترکی داشـتیم، زود همکالم می شدیم 
بـا هـم  انـگار سال هاسـت  اخـت می گرفتیـم،  بـا هـم  و 
بوده ایـم. از پـِس معلولیتـی کـه بر ما عارض شـده بود و به 
خاطـر محدودیت هـاِی پرشـمار اجتماعـی کـه به نـاروا بر 
مـا تحمیل شـده بود ما توانسـته بودیم روزنی بـرای اظهاِر 
وجـود و رشـد بیابیـم. مهم تریـن راه حلـی کـه جلویمـان 

قـرار داشـت، ادامـه تحصیـل در مقاطـع عالی تـر بـود. این 
طـوری می توانسـتیم خـودی نشـان بدهیـم و ندیدنمان و 
یـا کنـار گذاشـتنمان،  سـخت تر می شـد. البته کـه ابتداِی 
راه بـود و سـختی هایمان بـه این زودی پایـان نمی پذیرفت 
و وظایـف اجتماعی امـان سـنگین تر هم می شـد. احسـاس 
الزم  کـه  هسـتیم  معلوالنـی  نماینـدگان  مـا  می کردیـم 
اسـت صدایشـان شـنیده شـود و دردشـان گفتـه شـود 
بـه کسـانی کـه مـا را بـاور نداشـتند و نگاهشـان را از مـا 
دریـغ می کردنـد و زبانشـان را برایمـان نمی چرخاندنـد و 
گام هایشـان برایمان سـنگین برداشـته می شـد. نمی شـود 
گفـت کـه هیـچ کاری نشـد و نکردنـد، ولـی می فهمیدیم 
که سـرعت اقدامـات انجام شـده از حـاالت و وضعیت های 
سـخت و دشـواری کـه مبتـالی آن بودیـم، کندتـر اسـت. 
امـا می توانـم بگویـم کـه هیـچ چیـز نگـه دار و جلـودار ما 
نبـود، مـا خواسـته بودیـم و آمـده بودیـم بـرای آنچـه که 
حـق خـود می دانسـتیم و پـای هدفمـان ایسـتاده بودیـم، 

تمـام و کمال.

اکثـر مواقـع به کتابخانـه دانشـکده ادبیات و علوم انسـانی 
مطالعـه  بـرای  اسـتادان  کـه  کتاب هایـی  و  می رفتـم 
پیشـنهاد می دادنـد یـا بـرای تحقیـق معرفـی می کردند را 

له و      الدنال
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امانـت می گرفتـم. بعضـی مواقـع کتاب هایـی که نامشـان 
را از  اینـور و آنـور می شـنیدم هـم بـود کـه می گرفتـم و 
می خوانـدم. بـه دریایـی از کتـاب رسـیده بـودم و از امانت 
گرفتـن آنهـا و خواندنشـان سـیر نمی شـدم. یک بـار کـه 
وارد شـدم دیـدم دو تـا خانـم روی یک صندلـی نزدیک به 
میـز امانـت نشسـته بودنـد. ایـن همـه صندلی خالـی چرا 
اینطـوری نشسـته بودند؟ جـا که قحط نبـود! نزدیک تر که 
شـدم دیـدم اِی وای، اینها در حقیقت یکی هسـتند، یعنی 
از سـر بـه هـم چسـبیده اند. کمی جا خـوردم. تـا حدودی 
می شناختمشـان، ولـی از نزدیـک ندیده بـودم. الله و الدن 
بودنـد، دو دختـِر دوقلـو که از سـر به هم چسـبیده بودند. 
موهـای بـور و پریشـانی داشـتند. دو سـر را بـا یـک شـال 
پوشـانده بودنـد ولـی نمی توانسـتند آن را درسـت جمع و 
جـور کننـد و حجاب را که در آن زمان، سـفت و سـخت تر 
می گرفتنـد را کامـل رعایت کننـد. اینجا چه کار داشـتند، 
نمی دانـم؟ بعـد متوجـه شـدم کـه در دانشـکده حقـوق و 
علـوم سیاسـی درس می خواندنـد. دانشـکده آنهـا از درب 
سـمت  در  می شـدی،  وارد  کـه  انقـالب  خیابـان  اصلـی 
راسـت کتابخانه مرکـزی دانشـگاه تهران بـود. کتابخانه ای 
کـه مرتفع تریـن سـاختمان دانشـگاه بـود و با سـاعتی که 
وسـط بنایـش قـرار داشـت،  زمانمـان را بـا آن تنظیـم 
پاییـن دانشـکده حقـوق و پشـت کتابخانـه،  می کردیـم. 
مـکان اقامـه نمـاز جمعـه تهران  و مسـقف بـود. گاهی که 
وقـت داشـتم، از مسـیر سـایه دار آنجـا می آمـدم و یک بـار 
یـا شـاید بیشـتر، خواهران اللـه و الدن را در همانجا دیدم. 
آنهـا با سـری به  هـم چسـبیده راه می رفتند ولی بدنشـان 
سـالم بـود.  اینطـوری زندگـی کـردن، سـخت بـود. آنهـا 
مشـکالت خودشـان را داشـتند و دردسـرهایی کـه شـاید 
بخشـی اش را گفته انـد و بخشـی از آن را نـه. بـا آنها حس 
مشـترکی پیـدا کـردم، بـه نوعی آنها هـم دچـار معلولیتی 
بودنـد کـه شـرایط زندگیشـان  را بـه گونـه ای دیگـر رقـم 
زده بـود. چطـوری درس می خواندنـد؟ چطـور می آمدنـد 
و می رفتنـد؟ چطـور سـوار ماشـین و اتوبـوس می شـدند؟ 
غـذا خوردنشـان، خوابیدنشـان، لباس پوشیدنشـان، بیرون 
رفتنشـان، تفریح کردنشـان چطور بود؟ سرویس بهداشتی 
و حمـام کردنشـان چطـور بـود؟ و مـوارد دیگـری کـه بـا 
وضعیت هـای دشـواری مواجـه بودنـد.  بـرای هر کـدام که 
بـرای ما امـری معمولی بـود، باید تدابیِرخاصـی پیش بینی 

می کردنـد. 

بـا ایـن کـه از دانشـگاه فارغ التحصیـل شـده بـودم، پیگیر 
احـوال و اخبارشـان بـودم. می خواسـتند جـدا شـوند. کار 
پیـدا نکـرده بودنـد و هـر کدامشـان دنبال یک سرنوشـت 
جداگانـه بودنـد. یکیشـان می خواسـت بـه فـارس برگردد 

و وکیـل شـود و یکیشـان هـم می خواسـت تهـران بماند و 
شـود.  خبرنگار 

شخصیتشـان جداگانـه شـکل گرفتـه بـود ولی جسمشـان 
جـدا  بایـد  بودنـد،  گرفتـه  را  تصمیمشـان  بـود.  یکـی 
می شـدند، نـه از خواهریشـان، که عشـق هم بودنـد و کنار 
هـم همـه مسـایل را تحمل کـرده بودنـد. ولی از سـر باید 
جـدا می شـدند تـا زندگی فردیشـان شـکل بگیـرد.  خیلی 
خطر داشـت، احتمال داشـت یکی یا هر دوشـان از دسـت 
برونـد. یک تیم جراحی سـنگاپوری این خطـر را پذیرفتند 
و اللـه و الدن هـم رضایت دادند. عمیقا نگـران بودم. چون 
دیـده بودمشـان و خـود را جـدا از درد مشـترک آنها نمی 
دیـدم. پـاره ای از زندگـی و خاطراتـم بـودم. آنهـا رفتند و 
دیگـر برنگشـتند. خبـر، دردناک بـود و مرگشـان تلخ. این 
مـرگ بـود کـه بیرحمانه الله و الدن را از هم جدا سـاخت. 
عمـل جراحـی ناموفـق بـود و پزشـکان بـه قول خودشـان 
تمـام تالششـان را کردنـد ولـی متاسـفانه نتوانسـتند ان 
دو را نجـات دهنـد. دو خواهـر بـه  هـم چسـبیده، حیـن  
جراحـی طاقت فرسـا و سـخت، یکـی پـس از دیگـری بـه 
کام مـرگ رفتنـد. تیـر سـال ۱۳۸۲ بـود و نـه مـن، بلکـه 
همـه ایـران بـا ایـن خبـر ناراحت شـدند و سـوختند. حاال 
کـه مـرده بودنـد، همـه از آنهـا حـرف می زدند و یادشـان 
می کردنـد. تیترهـای خاصـی در صفحـات  اول روزنامه هـا 
در همـدردِی مرِگ دوقلوهاِی بهم جسـبیده، نوشـته شـد. 
آنهـا در زادگاهشـان، فیروزآباد فـارس، آرام گرفتند. حیف 
کـه نشـد بـه آرزوهـای جداگانه و خواسـته های ارزشـمند 
خـود دسـت یابنـد و بـا همـه سـختی هایی کـه متحمـل 
شـدند،  بـه معنای واقعـی نـاکام از دنیا رفتنـد. حتما قبل 
از عمل، به رویاهایشـان  می اندیشـیدند. آیا مشـکالت این 
نـوع زندگـی و بیـم این خطرپذیـری بزرگ، به آنهـا  اجازه 
داده بـود  کـه لحظـه ای بـه شـیرینی زندگی فکـر کنند یا 
نـه؟ نمی دانـم.  شـاید بـه تعبیـر عـوام و خـواص، خـالص 
و راحـت شـدند و شـاید هـم اگـر می ماندنـد، بهتر بـود تا 
شـرایط سـخت زندگـی به هـم چسـبیده را هـر جـور  کـه 
بـود تحمـل می کردنـد ولی به زندگیشـان ادامـه می دادند. 
جامعـه بایـد بـه خاطـِر تفاوتشـان، بـه آنهـا توجه بیشـتر 
و  دیدنشـان متحیـر  از  فقـط  نـه  و  ویژه تـری می کـرد  و 
متعجـب می شـد. مـا از افـکار آنهـا بی خبـر بودیـم و از 

بی خبرتـر. داشـتند  کـه  شـرایطی 
خدایشان بیامرزد

کامـران عـاروان دکتـرای تاریـخ معاصر ایـران و مدیرعامل 
جامعـه معلولیـن ایران

اردیبهشت ۱400
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برای داشتن خواب راحت شبانه
 چه باید کرد

سـایت نمنـاک؛ اگـر بـه دنبـال راه  حلـی بـرای رفـع کم خوابـی می گردید، 
ایـن مقالـه را کـه راهکار های مناسـب برای داشـتن خـواب راحت شـبانه را 

معرفـی می کنـد را مطالعـه بفرمایید.
آیـا شـما نیـز جـزو افـرادی هسـتید کـه از بی خوابـی رنـج مـی بریـد؟ آیا 
تجربـه ی یـک خـواب راحـت شـبانه برایتـان ماننـد یـک رویـا شـده؟ آیا 
دوسـت داریـد وقتی بـه رختخـواب می روید به سـرعت خوابتـان ببرد؟ پس 
ایـن مطلـب از نمنـاک را که روش هـای سـاده ای را برای داشـتن یک خواب 

بـا کیفیـت معرفـی می کنـد از دسـت ندهید.
بسـیاری از افـراد پـس از مـدت زیـادی کـه در جـای خوابشـان هسـتند 
خوابشـان می بـرد درواقـع نمی تواننـد بـه راحتـی و در زمان کمـی بخوابند 
و همیـن مسـاله باعث می شـود کـه در طول روز احسـاس خسـتگی نمایند 
امـا ایـن مشـکل دارای راه حـل می باشـد پس بـرای آنکـه بتوانید شـب ها 

راحت تـر بخوابیـد ادامـه ایـن مطلـب را بخوانید. 
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آیا تکنیک 4-7-8 را شنیده اید؟ 
دکتـر انـدرو ِویل، دانـش آموخته دانشـگاه 
هـاروارد و ابداع کننده ایـن روش، می گوید 
کـه روشـش در واقع یـک تکنیک تنفسـِی 

ضد اسـترس است. 
روش 4-7-۸ بـه مهارت خاصـی نیاز ندارد 
و بـه سـادگی می تـوان آن را اجـرا کـرد. 
یـاد  بـه  را  قانـون  ایـن سـه  کافـی اسـت 
بسـپارید. اول اینکـه بایـد به مـدت 4 ثانیه 
از راه بینـی تنفـس کنید. سـپس نفسـتان 
را بـه مـدت 7 ثانیـه حبـس کنیـد. در آخر 
نیـز عمـل بـازدم را مسـتقیما از راه دهـان 
بـه مـدت ۸ ثانیـه انجـام دهید. ایـن روش 
باعث آزاد شـدن مواد شـیمیایی آرام بخش 
در مغـز شـده و ضربـان قلـب را کاهـش 

می دهـد. بـدن آمـاده خـواب مـی شـود. 

آیا جواب می دهد؟ 
جایـی برای شـکاک شـدن نسـبت بـه این 
روش وجـود نـدارد؛ کافـی اسـت یـک بـار 
را  آن  کـه  زمانـی  کنیـد!  امتحـان  را  آن 
امتحـان می کنیـد، خودتان متوجـه قدرت 
البتـه  ایـن روش خواهیـد شـد.  جادویـی 
فرامـوش نکنیـد که ایـن روش را باید چند 
مرتبـه امتحـان کنیـد. بـرای نمونـه، یکـی 
از کاربـران نوشـته کـه بـا کمـک تکنیـک 
بـه  تکـرار  چهارمیـن  از  پیـش  و   ۸-7-4

خـواب رفتـه اسـت.
حقـه کار در ایـن اسـت کـه دم و بـازدم 
متنـاوب بر میزان آدرنالین ترشـح شـده در 
بـدن اثـر گذاشـته و ضربان قلـب را کاهش 
می دهـد. ممکـن اسـت در اوایـل کار کمی 
اذیـت شـوید، امـا بـه سـرعت این مشـکل 
از بیـن مـی رود. کافـی اسـت ثانیه هـا را به 

خاطـر داشته باشـید. 

داشتن  برای  مناسب  راهکارهای  با  آشنایی 
خواب راحت شبانه

اولیـن گام بـرای رسـیدن به یک خـواب با 
کیفیـت و به موقع، تنظیم صحیـح برنامه ها 
است. شـما باید برنامه های خود را بگونه ای 
تنظیـم کنیـد که در سـاعات ابتدایی شـب 
هماننـد هواپیمایـی کـه بـه تدریـج ارتفاع 
کـم می کنـد تا بـه زمیـن بنشـیند، بدنتان 
را بـه گونـه ای عـادت دهید که در سـاعات 
ابتدایـی شـب،  در حدود سـاعت ۱0 و ۱۱ 

شـب آماده خوابیدن باشـید.

ســـاعات شـــام را کمـــی بـــه جلوتـــر بیاوریـــد و مثـــال در حـــدود 
ـــام را  ـــد، ش ـــدارک ببینی ـــام را ت ـــوردن ش ـــه خ ـــب برنام ـــاعت ۸ ش س
ـــید.  ـــته باش ـــت داش ـــا کیفی ـــی آرام و ب ـــا خواب ـــد ت ـــل کنی ـــبک می س

ـــی  ـــاعات عصرگاه ـــه س ـــد ب ـــر می توانی ـــی را اگ ـــای خانوادگ مهمانی ه
و ابتـــدای شـــب منتقـــل کنیـــد و اگـــر نمی توانیـــد، ظهرهـــای روز 
ــد.  ــر بگیریـ ــد در نظـ ــد و بازدیـ ــرای میهمانـــی و دیـ ــل را بـ تعطیـ
ـــه  ـــران رفت ـــید. دیگ ـــم نباش ـــان ه ـــواده و اطرافی ـــادات خان ـــران انتق نگ
ـــد  ـــادت خواهن ـــا ع ـــه تنه ـــما ن ـــندیده ش ـــار پس ـــن رفت ـــه ای ـــه ب رفت

ـــورد.  ـــد خ ـــه خواهن ـــه آن غبط ـــه ب ـــرد، بلک ک

تلفـــن را در هنـــگام خـــواب قطـــع کنیـــد و تلفـــن همراهتـــان بـــه 
حالـــت منشـــی تلفنـــی یـــا لرزاننـــده در آوریـــد.

ــبانگاهی صـــدا و ســـیما  بـــه هیـــچ وجـــه نگـــران برنامه هـــای شـ
ـــما  ـــت ش ـــار شماس ـــا در اختی ـــن روزه ـــه ای ـــی ک ـــا امکانات ـــید. ب نباش
ــردا و در  ــد فـ ــد داد و می توانیـ ــت نخواهیـ ــز را از دسـ ــچ چیـ هیـ

زمانـــی بهتـــر برنامـــه مـــورد عالقه تـــان را ببینیـــد. 

ـــر فشـــاری  ـــا ه ـــح ب ـــک روز صب ـــع ی ـــه موق ـــه خـــواب ب ـــرای شـــروع ب ب
ـــد. در  ـــم نخوابی ـــول روز ه ـــوید و در ط ـــدار ش ـــر بی ـــده زودت ـــه ش ک
پایـــان روز و ابتـــدای شـــب خواهیـــد دیـــد کـــه خـــود بـــه خـــود 
خوابتـــان گرفتـــه و آمـــاده رفتـــن بـــه رختخـــواب هســـتید. البتـــه 
ـــه  ـــر ب ـــش از اذان ظه ـــه ای پی ـــا ۲0 دقیق ـــاه ۱5 ت ـــواب کوت ـــک خ ی

بازیابـــی انـــرژی روزانـــه شـــما کمـــک زیـــادی می کنـــد. 

ـــابه  ـــوه و نوش ـــای و قه ـــوردن چ ـــواب از خ ـــه خ ـــک ب ـــاعات نزدی در س
ـــد. ـــز کنی ـــرژی زا پرهی ـــا ان ـــن دار ی ـــیدنی های کافئی و نوش

در ســـاعات پایانـــی شـــب از ورزش کـــردن، گـــوش دادن موســـیقی های 
ــن  ــد. چنیـ ــز کنیـ ــز پرهیـ ــای هیجان انگیـ ــدن فیلم هـ ــد و دیـ تنـ
ـــده و  ـــک ش ـــما تحری ـــی ش ـــطح هیجان ـــود س ـــث می ش ـــی باع کارهای

ـــد . ـــخت کن ـــما س ـــرای ش ـــدن زود را ب ـــرود و خوابی ـــاال ب ب

در وعـــده شـــام ســـعی کنیـــد از دوغ و ماســـت و لبنیـــات دیگـــر 
ـــتر  ـــش بیش ـــواب و آرام ـــهیل خ ـــث تس ـــات باع ـــد. لبنی ـــتفاده کنی اس

ــود.  ــواب می شـ ــن خـ در حیـ

ـــما  ـــت و ش ـــتراحت اس ـــل اس ـــواب مح ـــه رختخ ـــد ک ـــوش نکنی فرام
ـــان  ـــر خوابت ـــد و اگ ـــادت بدهی ـــدن در آن ع ـــه خوابی ـــان را ب ـــد بدنت بای
نبـــرد از رختخـــواب بیـــرون آمـــده، مطالعـــه کنیـــد تـــا خوابتـــان 

ـــد. ـــواب برگردی ـــه رختخ ـــپس ب ـــرد و س بگی

بـــرای آرامـــش بیشـــتر می توانیـــد از یـــک دوش ّآبگـــرم پیـــش از 
ـــد.  ـــتفاده کنی ـــم اس ـــواب ه ـــه رختخ ـــن ب رفت
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مطمئن باشید اگه فوتبالیست بود همه میشناختنش !!
اگــه فوتبالیســت بــود همه میشــناختنش!!! اگه هنرپیشــه بــود همه میشــناختیمش!!!محمد 
شــیرعلی شــهرضا تــا بــه حــال عکــس ایــن دانشــمندان جــوان و نابغــه کشــور را دیده ایــد؟ 
جوانــی کــه بــا همــه درد هــا و مشــکالت جســمانی تــا آخریــن لحظــات زندگــی خــود دســت 
از کســب علــم و دانــش برنداشــت و مدال هــای افتخــار را یکــی پــس از دیگــری بــه گــردن 

آویخت.
ــد  ــریف و متول ــی ش ــگاه صنعت ــاز دانش ــجویان ممت ــه از دانش ــهرضا ک ــیرعلی ش ــد ش محم
ســال 1365 بــود دانشــجوی نابغــه دانشــکده علــوم ریاضــی دانشــگاه صنعتــی شــریف کــه 
دانشــجوی نمونــه کشــوری ســال 86، دارنــده رتبــه اول جشــنواره جــوان خوارزمــی در ســال 
ــق  ــود. در طــول دوره کارشناســی خــود موف ــران ب ــز ای ــاز انجمــن رم 85 و پژوهشــگر ممت
ــده  ــاپ ش ــه چ ــد و 13 مقال ــی ش ــای بین الملل ــی در کنفرانس ه ــه علم ــه 80 مقال ــه ارای ب
ــه  ــز از خــود ب ــت شــده نی ــراع ثب ــک اخت ــر علمــی پژوهشــی داشــت و ی در مجــالت معتب
جــا گذاشــت. او در ســال 1385 بــه عنــوان پژوهشــگر جــوان ممتــاز انجمــن رمــز ایــران در 
 ICTTA( ۲006 مقطــع کارشناســی برگزیــده شــد و در دومیــن کنفرانــس بین المللــی ایکتــا
ــس  ــن کنفران ــن در یازهمی ــد و همچنی ــاب ش ــق انتخ ــن محق ــوان جوان تری ــه عن ۲006( ب
بین المللــی انجمــن کامپیوتــر ایــران )CSICC۲006( بــه عنــوان جوان تریــن محقــق برگزیــده 
شــد. ایــن دانشــجوی فقیــد یــک کتــاب بــه عنــوان »آمــوزش الگوریتم هــا« تألیــف کــرد و 
Encyclopedia of Mobile Computing &com- ۲ بخــش بــرای دایــره المعــارف  همچنیــن

ــت.  ــته اس ــاب Handbook of on secure Multimedia Distribution را نوش merce و کت
ــن  ــی تلف ــات، برنامه نویس ــگاری اطالع ــه ی وی نهان ن ــورد عالق ــی م ــای تحقیقات زمینه ه

ــود. ــران انســانی از ماشــین ب همــراه و سیســتم های تفکیــک کارب
وی چندی پیش بر اثر ناراحتی ستون فقرات درگذشت.

محمد شیرعلی شهرضا
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کتابکتابمعرفیمعرفی

نام کتاب: چگونه کارآفرین شویم 
 نام نویسنده: آنیک سینگال 

مترجم: احسان ساالری
ناشر: نشر نوین توسعه

نوبت چاپ: چاپ اول، 1397، تهران.

این کتاب در حوزه کارآفرینی است و در 
دو بخش تالیف شده است. کتاب حاضر 
عناوین  با  متن  دو  مقدمه  یک  دارای 
»سخن  و  آنیک«  پایانی  »حرف های 

پایانی ناشر)نشرنوین(« است.
نویسنده در مقدمه کتاب به چند نکته 
به  شما  اینکه  اول  می کند:  اشاره  مهم 
یک  بتوانید  که  چیزهایی  نیازدارید  چه 
آگاهی  چگونه  بشوید،  موفق  کارآفرین 
وعالقه تان، شما را به یک کارآفرین موفق 
تبدیل می کند، نگاه شما به خودتان باید 
چگونه باشد، چگونه خودتان را ارزیابی 
کنید و پرستیژ کارآفرین  شدن را در خود 

بیابید.   
منابع  درباره  کتاب،  نخست  فصل  در 
حوزه  به  ورود  برای  که  خصوصیاتی  و 
کارآفرینی ضروری است، بحث می شود 
منابع  عبارتنداز:  خصوصیات  این  که 
وانضباط،  نظم  داشتن  مناسب،  مالی 
داشتن انگیزه درونی، خود ارزیابی و...  
ازاین مطالب،  که نگارنده درباره هریک 

توضیحات مفصلی را ارائه می کند. 
ساده  مرحله   7 نویسنده  دوم  فصل  در 
بیان  کار  و  کسب  اندازی  راه  برای  را 
و  اشتیاق  نخست  مرحله  در  می کند. 

ایده شما باید سود آورباشد، مخاطبان این ایده باید مشخص 
باشند، مقدارپولی که آنها برای این ایده پرداخت می کنند نیز، 
مشخص باشد و نکته مهم تر اینکه در بازاز کارباید رقابت وجود 

داشته باشد 
 در مرحله بعد، به عواملی که برای به دست آوردن اطالعات 
محصول خود به آنها نیازدارید، اشاره شده است. این عوامل 
عبارتند از: تحقیق درباره محصول، نگاه خاص به محصول، 
تعیین نوع رسانه محصول )نوشتاری وصوتی و تصویری(، طرح 
کلی ازمحصول، مشخص کردن مسئولیت ها و تعیین  جدول 

زمانی. 
مرحله سوم سنجش میزان سود محصول است. مرحله بعدی 
تحویل است که باید در این مرحله به عواملی مثل برون سپاری 
و فناوری اتومات توجه کرد. مراحل بعدی شامل پیام  رسانی، 
شروع هیجان و رشد است که در مرحله رشد توجه به پنج 
عامل لیست شما، اعتماد به نفس شما، مشتریان شما، روابط 

شما و فروش شما اهمیت بسیاری دارد. 
درپایان کتاب، نویسنده درباره اینکه خود چگونه کسب و کار 
نیز درخصوص مشکالت و تالش ها و  و  را شروع کرده  خود 

موفقیت های خود مطالبی را عنوان کرده است. 
ناشر نیز با تاکید بر صادقانه بودن مطالب کتاب، عنوان می کند 
که ما همیشه سعی کردیم مطالب به روز را برای کار آفرینان 
منتشر کنیم، اما  برای رقابت دردنیای امروز، به مطالعه منابع 
بیشتری نیازاست. برای این منظور چند کتاب مفید را در این 

حوزه معرفی می کند.      
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محمدرضا جم

سایت ایسنا

وزارت بهداشـت می گویـد: بزرگسـاالن یـک عـدد قـرص 50 
هـزار واحـدی ویتامیـن D  بـه صـورت ماهانه و گروه سـنی 
۲ تـا 1۲ سـال هـر دو مـاه یـک عدد قـرص 50 هـزار مصرف 

. کنند

مدیـرکل دفتر بهبـود تغذیه جامعه وزارت بهداشـت در مورد 
نحـوه مصـرف ویتامین  D گفت: وزارت بهداشـت بر اسـاس 
بخشـنامه ها و پروتکل هایـی کـه در شـبکه های بهداشـتی 
و درمانـی در حـال اجراسـت توصیـه بـه مصـرف یـک عـدد 
قـرص 50 هـزار واحـدی ویتامیـن D بـه صـورت ماهانـه و 
بـرای گـروه سـنی ۲ تـا 1۲ سـال به مصـرف هر دو مـاه یک 
عـدد قرص 50 هزار واحدی ویتامین D توصیه شـده اسـت. 

زهـرا عبداللهـی در این بـاره بیـان کـرد: دریافت کافـی انواع 
ریزمغذی هـا ماننـد ویتامین هـا، امـالح معدنـی و دریافـت 
کافـی منابـع پروتئینـی بـه بهبـود عملکـرد سیسـتم ایمنی 
باشـد  مناسـب تر  تغذیـه  چقـدر  هـر  کـه  می کنـد  کمـک 
مقاومـت بـدن در مقابـل بیمـاری کرونا و عملکرد سیسـتم 

ایمنـی بهتـر خواهـد بود. 

طبیعـی  طـور  بـه  کـه  ویتامین هـا  از  برخـی  افـزود:  وی 
در منابـع غذایـی وجـود دارد، ماننـد ویتامیـن c و A کـه 
در سـبزی ها و میوه هـا وجـود دارنـد نقـش بسـیار مهمـی 
از  بنابرایـن یکـی  ایمنـی بـدن دارد  در عملکـرد سیسـتم 
توصیه هـا، مصـرف کافـی سـبزی ها و میوه هـای تـازه کـه با 
دقت شسـته و ضدعفونی شـده، می باشـد. همچنین منابع 
حـاوی ویتامیـن C از انواع سـبزی ها نیز شـامل انـواع کلم، 

گل کلـم، فلفل هـا، انـواع میوه هـا بـه ویـژه مرکبات اسـت. 
همچنیـن منابـع غذایـی حـاوی ویتامین A یـا بتاکاراتن که 
پیـش سـاز ویتامیـن A اسـت عبارتنـد از؛ انواع سـبزی ها و 
میوه هـای زرد، سـبز، نارنجـی و قرمـز رنـگ کـه بـا مصرف 
روزانـه سـبزی ها و میوه هایـی کـه بـه صـورت تـازه و خـام 

خـورده می شـوند، بـرای بـدن تامیـن می شـود. 

بـه گفتـه عبداللهـی، همچنیـن امالحـی ماننـد سـلنیوم، 
روی و آهـن نیـز در تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن نقـش 
مهمـی دارنـد و بـا مصـرف مقـدار کافـی منابـع پروتئینـی 
ماننـد؛ حبوبـات، تخـم مرغ، انواع گوشـت ها، نـان و غالت 
سـبوس دار که حاوی سـلنیوم و ویتامین گروه  B هسـتند به 
صـورت روزانـه، بـه سیسـتم ایمنی بـدن کمـک می کنند و 

نقـش مهمـی در پیشـگیری از ابتـال بـه بیمـاری دارند. 

خود سرانه مکمل مصرف نکنید

مدیـرکل دفتـر بهبـود تغذیـه جامعـه وزارت بهداشـت  در 
پاسـخ بـه این سـوال کـه آیـا مصـرف خودسـرانه ویتامین ها 
می تواند دردسرسـاز باشـد، بیـان کرد: هیچ توصیـه ای برای 
مصـرف مکمـل وجـود نـدارد. مصـرف خودسـرانه مکمل ها 
ماننـد،  قرص هـای ویتامیـن C، ویتامیـن A  و E و انـواع 
مکمل هایـی کـه بـه صـورت شـیمیایی هسـتند،  توصیـه  
نمی شـود. بهتریـن توصیـه آن اسـت کـه از طریـق منابـع 
غذایـی و برنامـه غذایی روزانـه، یعنی همان سـبزی و منابع 

پروتئینـی، ویتامین هـا و امـالح معدنـی دریافـت شـود.

بنابـر اظهـارات عبداللهـی، مصـرف خودسـرانه مکمل هـا 
می توانـد موجـب اضافـه دریافـت و بـروز عالئم مسـمومیت 
عـوارض  موضـوع  ایـن  کـه  شـود  زیـاد  مصـرف  از  ناشـی 

متعـددی را نیـز تولیـد می کنـد. 

برای مقابله با کرونا

نحوه مصرف
 D ویتامین
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D نحوه مصرف ویتامین

وی در ادامـه در مـورد نحـوه مصـرف ویتامیـن D نیـز بیـان 
کـرد: بـه دلیـل اینکـه منابـع غذایـی مـا فقیـر از ویتامیـن 
و  بخشـنامه ها  اسـاس  بـر  بهداشـت  وزارت  هسـتند،   D
پروتکل هایـی که در شـبکه های بهداشـتی و درمانـی در حال 
اجراسـت توصیـه به مصرف یک عـدد قرص 50 هـزار واحدی 
ویتامیـن D بـه صـورت ماهانه کرده اسـت. ایـن توصیه برای 
تامیـن ویتامیـن D وجـود دارد و مطابـق بـا بخشـنامه های 
وزارت بهداشـت همـه گروه هـای سـنی، ماهانـه یـک مکمل 
50 هـزار واحـدی ویتامیـن D را بایـد مصـرف کننـد کـه این 
توصیـه بـرای جمعیـت 1۲ سـال بـه بـاال اسـت و بـرای گروه 
سـنی ۲ تـا 1۲ سـال توصیـه بـه مصرف هـر دو مـاه یک عدد 
قـرص 50 هـزار واحدی ویتامین D شـده و برای کـودکان زیر 
دو سـال نیـز مطابـق بخشـنامه های موجـود قطـره AD کـه 
روزانـه ۲5 قطـره بـه کـودکان زیـر دو سـال باید داده شـود.

بیماران خاص و کرونا

مدیـرکل دفتـر بهبود تغذیـه جامعه وزارت بهداشـت در ادامه 
دربـاره بیمـاران خـاص نیـز تصریـح کـرد: بیمـاران خـاص 
حسـاس و آسـیب پذیری بیشـتری دارنـد و بیشـتر در معرض 
خطـر ابتـال به بیمـاری کرونـا هسـتند، بنابرایـن توصیه های 
رعایـت اصـول بهداشـت فـردی بایـد بـا دقـت انجام شـود، 
همچنیـن بـه لحـاظ تغذیـه ای نیـز برخـی گروه هـا ماننـد 
مـادران بـاردار و سـالمندان آسـیب پذیرتر هسـتند کـه بایـد 
در برنامـه غذایـی روزانه شـان تعـادل و تنوع غذایـی رعایت و 
از همـه گروه هـای غذایـی اصلـی ماننـد سـبزی ها، میوه هـا، 

منابـع پروتئینـی و...اسـتفاده کنند.  

عبداللهـی در ادامـه در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه اگـر افـراد 
سـوالی درخصـوص تغذیه داشـته باشـند آیا وزارت بهداشـت 
تمهیـدات خاصـی ایجـاد کرده اسـت، گفـت: در حـال حاضر 
کـه  کـرده   راه انـدازی  را   ۴030 سـامانه  بهداشـت  وزارت 
از بیمـاری  بـا گرفتـن ایـن شـماره  در قسـمت پیشـگیری 

می شـود.  ارائـه  تغذیـه ای  توصیه هـای 

مدیـرکل دفتـر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشـت همچنین 
تصریـح کرد: در حال حاضر وزارت بهداشـت سـامانه پیگیری 
بیمـاری کرونـا را راه انـدازی کـرده  و همـه مـردم می تواننـد 
وارد این سـامانه شـوند و جواب سواالتشـان را دریافت کنند 
و اگـر عالئم مشـکوکی داشـته باشـند، از طریـق نزدیک ترین 
مرکـز جامعه خدمات سـالمت مـورد پیگیری قـرار می گیرند. 

مراقب باشید در قرنطینه خانگی چاق نشوید

عبداللهـی همچنیـن توصیه کـرد که در این شـرایط بحرانی و 
حسـاس بسـیار مهم اسـت که مردم در خانه بمانند و بیرون 
از خانـه نیاینـد و برای اینکه دچار اضافه وزن و چاقی نشـوند 
ضمـن رعایـت تنـوع و تعـادل برنامه غذایـی روزانـه، در خانه 
تحـرک و فعالیـت بدنی را بیشـتر کنند. در حیـاط یا  آپارتمان 
راه برونـد و فعالیت هـای نشسـتنی را کاهـش دهنـد و جنب 
و جـوش داشـته باشـند. ایـن فعالیـت می توانـد از طریق کار 
در خانـه و راه رفتـن باشـد. همچنین افراد رژیـم غذایی خود 

را رعایـت کنند. 

وی همچنیـن درباره نحوه کنتـرل اضافه وزن و چاقی  گفت،  
مـردم مصـرف فسـت فودها را محـدود کننـد، فسـت فودها 
بـه دلیـل بـاال بـودن کالـری ، بـاال بـودن چربـی و نمـک، 
می تواننـد روی سیسـتم ایمنـی بـدن اثـرات منفـی داشـته 
باشـند. همچنیـن مصـرف نوشـابه های گازدار و شـیرین را 

کنند.  محـدود 
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خبــر

ثبت نـام دوره هـای آمـوزش آنالین رایگان مجتمع آموزشـی نیکـوکاری رعد ویژه افـراد دارای معلولیت 
شـامل: دوره هـای آموزشـی گرافیـک رایانـه، حسـابداری، اداری، دیجیتـال مارکتینـگ و آموزش هـای 

هنـری مختلف آغازشـد. 
تـرم جدیـد از پنجـم تیرماه شـروع شـده و تمـام افـراد دارای معلولیت از سراسـر کشـور می توانند در 
ایـن دوره هـای آموزشـی مجـازی ثبت نـام نمایند. بـرای اسـتفاده از این آموزش ها، دسترسـی بـه اینترنت 

و امـکان اسـتفاده از کامپیوتـر، تبلـت یا موبایل ضروری اسـت.
ثبت نام کننـدگان بایـد بـه دوره هـای دارای پیش نیـاز آموزشـی توجـه داشـته باشـند امـا دوره هـای  

هنـری و صنایع دسـتی پیش نیـازی نـدارد.
 Windows, Internet, Word, Excel,( رایانـه  کاربـر  اول شـامل:  تـرم  بـرای  پیش نیـاز  دروس 
Access, Power Point( زبـان انگلیسـی، تیـم ورک اسـت و دوره هـای صنایع دسـتی بـدون پیش نیـاز 
شـامل: کاشـی شکسـته، زیـورآالت، ویترای، شمع سـازی، قالب بافـی و همچنین دوره های پیشـرفته بعد 
از اتمـام پیش نیـاز نیـز شـامل گرافیـک رایانه )فتوشـاپ، کـورل، افتر افکـت، مبانی هنرهای تجسـمی(؛ 
حسـابداری )حسـابداری مقدماتـی، حسـابداری مالـی، اصـول بایگانـی، نرم افـزار حسـابداری، اکسـل 
مالـی(؛ اداری )اصـول نامه نـگاری، مکاتبـات اداری و دسـتور جلسـات، مهـارت ارتبـاط تلفنـی، اکسـل 

کاربـردی(؛ دیجیتـال مارکتینـگ )تولیـد محتـوا، سـئو، ورد پرس( اسـت.
همچنیـن در ایـن دوره هـای آموزشـی، ویدیوهایی با هـدف افزایـش مهارت های اجتماعـی و ارتباطی 
افـراد دارای معلولیـت و خانواده هـای آنهـا و نیـز کمک به حفظ سـالمتی این عزیزان، بـا کمک واحدهای 

مددکاری، توانبخشـی و روانشناسـی در اختیار کارآموزان قرار داده می شـود.

آغاز ثبت نام دوره های آموزش آنالین مجتمع رعد 
ویژه افراد دارای معلولیت
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به منظـور حضـور تیـم والیبـال نشسـته مجتمـع رعـد در مسـابقات لیـگ دسـته یک 
 PCR کشـوری بـا همـکاری آزمایشـگاه طبی و تخصصـی پیونـد، از 15 عضو این تیم تسـت
گرفتـه شـد. از آنجا که شـرط حضـور در این دوره از مسـابقات ارایه تسـت منفـی کرونا بود 
بـا موافقـت مدیریـت آزمایشـگاه طبـی و تخصصـی پیوند دکتـر بهـزاد پوپک و دکتـر گالره 
خسـروی پور، آزمایـش PCR تیـم 15 نفـره والیبـال نشسـته رعـد بـه صـورت داوطلبانه و 
رایـگان انجـام شـد. تیم والیبال نشسـته مجتمـع رعد پس از برگـزاری 4 دیدار و کسـب 3 
پیـروزی مقابـل تیم هـای  زارچ یزد، هیات لرسـتان و هیـات جانبازان رشـت )ب(، به مرحله 

دوم گام نهـاد و در ایـن مرحلـه به مقـام چهـارم نایل آمد. 

 انجام تست کرونا اعضا تیم والیبال نشسته رعد و 
حضور  در لیگ کشوری

مراسـم تقدیـر از خیریه هـا و تشـکل های مـردم نهـاد 
بـا جمعیـت هـالل احمـر در سـال 1399 بـا حضـور رئیس 
جمعیـت دکتـر کریـم همتـی، رئیـس سـازمان داوطلبـان 
دکتـر محمد نصیـری و گروهی از مدیران عامل تشـکل های 
خیریـه در سـالن اجتماعات سـازمان داوطلبان برگزار شـد.
در ایـن مراسـم ابتـدا دکتـر محمـد نصیـری رئیـس 
سـازمان داوطلبـان بـا حضـور در جایـگاه، ضمـن قدردانی 
از 85 مؤسسـه و سـازمان مـردم نهـادی کـه در طول سـال 
در مبـازره بـا ویروس کرونا دوشـادوش هـالل احمر فعالیت 
کردنـد، افـزود: در سـالی که به پایـان آن نزدیک می شـویم 
161 میلیـون تومان توسـط ۴3 مؤسسـه خیریـه کمک های 
مردمـی جمع آوری کـه در بخش های تهیه اقالم بهداشـتی، 
مـواد ضدعفونـی کننـده، لـوازم حفاظـت فـردی و البسـه 
بیمارسـتان هزینـه شـده اسـت و مهم تریـن دسـتاورد ایـن 
دوران تعییـن مؤسسـه خیریـه بـرای پشـتیبانی از مراکـز 
درمانـی و بیمارسـتانی بـود کـه در ایـن طـرح هر مؤسسـه 
یـک یا چند بیمارسـتان را پشـتیبانی می کـرد و از هدر رفت 

منابـع و مـوازی کاری خودداری شـد.
در ادامـه چنـد تـن از مدیـران عامل حاضر در مراسـم، 
انتظـارات و دیـدگاه  هـای خـود را در موضـوع همـکاری بـا 
هـالل احمـر مطرح کردنـد. در قسـمتی از این مراسـم لوح 
سپاسـی بـه مجتمع رعـد بابت عملکـردش در سـال 1399 
اهـدا شـد، در ایـن لـوح آمده اسـت » ایـن لـوح سـپاس را 
بـه شـکرانه سـخاوت و مناعـت طبـع جناب عالـی و سـایر 
بـرای  نهـاد  مـردم  تشـکل  آن  در  محترمتتـان  همـکاران 
مشـارکت در برنامه هـای خیرخواهانـه جمعیـت هالل احمر 
در سـال 1399 بـه ویـژه در مقابلـه و مبـارزه و پیشـگیری از 

ویـروس کرونـا تقدیـم می گـردد.«

هالل احمر از مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد تجلیل کرد
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سـری اول فیلم هـای آموزشـی تمرینـات فیزیوتراپـی افراد آسـیب 
نخاعـی زیـر نظر کتایون حقیقی مسـئول فنی مجتمع رعد تولید شـد.
ایـن ویدئوهـای آموزشـی بـا مشـارکت مرکـز ضایعـات نخاعـی 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و همـکاری انجمن های فعـال حوزه 
معلولیـت به منظـور باال بـردن توانمندی هـای افـراد دارای معلولیت 

و پیشـگیری از افزایـش محدودیت های جسـمی بـا عناوین همچون: 
تمریـن مشـت زنی، بریـس و پارالـل، کشـش انـدام تحتانی، کشـش 
انـدام فوقانـی، حرکـت چهار دسـت وپا، پرتـاب توپ، تمرینـات تنه، 
توصیه هـای آموزشـی و تمرینـات ایسـتادن، تولیـد و از طریق کانال 
آپـارات مرکز آسـیب نخاعی در دسـترس عالقه مندان قـرار می گیرد.

تولید فیلم های آموزشی از تمرینات فیزیوتراپی افراد آسیب نخاعی 

بـه دعـوت مسـؤوالن مجتمـع رعـد، مهنـدس اصغـر 
عظیمـی رئیس هیـأت مدیره شـرکت صنایع ماشین سـازی 
کاوه بـا حضـور در مجتمـع رعـد از بخش هـا مختلـف ایـن 

مؤسسـه بازدیـد کرد. 
در ایـن بازدیـد دکتـر مهدیـه نجفـی زاده عضـو هیـأت 
امنـای مجتمـع رعـد و عضـو هیـأت رئیسـه مرکـز علمی-
کاربـردی رعـد، گـزارش اجمالـی از فعالیـت مؤسسـه در 
دوران همه گیـری کرونـا، راه  انـدازی آمـوزش آنالیـن، تولید 
محتوای آموزشـی، اشـتغال افراد دارای معلولیت و حمایت 

از تولیـدات کارآمـوزان ارایه داد و امکانات و زیرسـاخت  های 
موجـود را معرفـی کرد.

مهنـدس اصغـر عظیمـی در ایـن بازدیـد بـا مسـؤوالن 
واحدهـای آموزشـی، توانبخشـی، روانشناسـی، امورمالـی، 
روابط  عمومـی و مرکـز علمی کاربـردی نیکـوکاری رعد دیدار 

کـرد و در جریـان فعالیت  هـای مجتمـع قـرار گرفـت.
وی ابـراز امیـدواری کـرد بـا حضـور در جلسـات هیأت 
مدیـره رعـد کمک هـای مؤثـری به این مؤسسـه آموزشـی و 

نیکوکاری داشـته باشـد. 

بازدید رئیس هیأت مدیره ماشین  سازی کاوه
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همزمــان بــا آغــاز هفتــه ســالمت چنــد تــن از مســئوالن شــهرداری 
بــا حضــور در مجتمــع رعــد از خدمــات و فعالیت  هــای موسســه 

ــد.  ــی کردن قدردان
ــاق  ــه اتف ــه 7 ب ــر اجتماعــی شــهرداری ناحی ــه کردبچــه، مدی ماری
ــا  ــه ب ــان ناحی ــهری هم ــات ش ــر خدم ــیبانی، مدی ــی ش ــدس عل مهن
ــرار  ــد ق ــای رع ــان فعالیت  ه ــک در جری ــع  از نزدی ــور در مجتم حض

ــد. گرفتن
ــن  ــهرداری، ضم ــی ش ــر اجتماع ــزارش مدی ــن گ ــاس ای ــر اس ب
تحســین از فعالیت  هــای مجتمــع رعــد و تعامــل ســازنده  ای کــه طــی 
ــت،  ــده اس ــرار ش ــع برق ــهرداری و مجتم ــن ش ــر بی ــال  های اخی س
ــم  ــه ســالمت فرصــت را مناســب دیدی ــاز هفت ــا آغ ــان ب ــت: همزم گف
بــا حضــور در مجتمــع رعــد از خدمــات ایــن مؤسســه بــه افــراد دارای 
معلولیــت قدردانــی کنیــم. همچنیــن شــهردار آمادگــی دارد کــه 
همچــون گذشــته در اجــرای برنامه  هــا و فعالیت  هــای اجتماعــی 

ــل آورد. ــه عم ــکاری را ب ــت هم ــه، نهای موسس
در ایــن مالقــات رضــا سخن  ســنج مدیــر روابــط عمومــی مجتمــع 
ــه گزارشــی  ــا ارائ ــدگان شــهرداری ب ــه نماین ــدم ب ــد ضمــن خیرمق رع
کوتــاه از نحــوه فعالیت  هــای آموزشــی مؤسســه در دوران کرونــا، افــزود: 
ــام از حضــور گــرم و امیدبخــش کارآمــوزان رعــد  ــن ای هــر چنــد در ای
ــدازی  ــه  و راه  ان ــل مالحظ ــرمایه  گذاری قاب ــا س ــا ب ــتیم ام ــروم هس مح
ــر در  ــوزان را از ۲00 نف ــداد کارآم ــدیم تع ــق ش ــن، موف ــوزش آنالی آم
ســال گذشــته بــه بیــش از 500 نفــر افزایــش بدهیــم. وی یــادآور شــد، 
ــن شــریک اجتماعــی مجتمــع  ــوان مهم  تری ــه عن ــواره ب شــهرداری هم
ــته  ــی داش ــش پررنگ ــده، نق ــرا گذاشته ش ــه اج ــای ب ــد در برنامه ه رع

اســت.
در پایــان ایــن مالقــات مســؤوالن شــهرداری بــا اهــدا هدایایــی از 

ــد. ــی کردن ــد قدردان ــای رع فعالیت ه

 تجلیل مدیر اجتماعی شهرداری 
از خدمات مجتمع رعد
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اختتامیـه اولیـن رویـداد شـتاب )اسـتارت آپی( نیازهای 
فناورانـه ویژه افراد دارای معلولیت جسـمی- حرکتی با همت 
دانشـگاه علمی کاربـردی نیکـوکاری رعـد و هـدف حمایت از 
ایده  هـا و نیازهـای ایـن حـوزه و مشـارکت مجتمع آموزشـی 
نیکوکاری رعد، دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی 
سـالمت  و  توان  بخشـی  علـوم  دانشـکده  ایـران،  درمانـی 
اجتماعی، سـتاد فرهنگ  سـازی اقتصـاد دانش  بنیـان، مرکز 
ضایعـات نخاعـی بنیاد شـهید و امور ایثارگران، شـرکت های 

همیـار مکانیـک کوشـا، توان همـگام و میـراب برگزار شـد.

در مراسـم اختتامیـه ایـن رویـداد دکتـر محمدحسـن 
پیش بین، ریاسـت محتـرم دانشـگاه جامع علمـی- کاربردی 
واحـد غـرب تهـران، محمـد حسـین موسـی زاده، مدیـر کل 
نـوآوری و فناورانـه دانشـگاه جامـع،  دفتـر تجاری سـازی، 
مهنـدس احمـد میرزاخانـی، دکتـر الهـه تابش، مدیـر مرکز 
نـوآوری دانشـگاه رعـد، دکتـر اعظـم بیـات، ریاسـت مرکز و 
جمعـی از اسـاتید و مدعویـن به صـورت حضـوری و آنالیـن 

داشتند. شـرکت 

)اعـم  فـردی  اسـتقالل  محورهـای  در  رویـداد  ایـن 
و  وسـایل  آموزشـی،  و......(،  منـزل  مناسب  سـازی  از 
جامعـه،   مناسب  سـازی  کمک  آموزشـی،  نرم  افزارهـای 

تجهیـزات  و  کمک حرکتـی  وسـایل  در  نویـن  فناوری  هـای 
شـد. برگـزار  سـرگرمی  و  تفریحـی  ورزشـی، 

ایـده  بـا  فالحـی  الهـام  هیـأت  داوران،  انتخـاب  بـا 
اسـتارت آپی اشـتغال هنـری ویـژه افـراد دارای معلولیـت)در 
زمینـه بازیافـت پالسـتیک( موفـق شـد مقـام اول اولیـن 
رویـداد اسـتارت آپی فناورانه حوزه افـراد دارای معلولیت را به 
خـود اختصـاص دهد، همچنیـن اندیشـه مقصودنیا بـا ایده 
کفـش مخصوص نابینایـان و محمدعلی زارعی بـا ایده ویلچر 
پلـه نـورد بـه ترتیب مقام  هـای دوم و سـوم را کسـب کردند.

در ایـن مراسـم  دکتـر اعظم بیات، ریاسـت مرکز آموزش 
علمی-کاربـردی نیکـوکاری رعـد ضمـن خوشـامدگویی بـه 
حاضـران گفـت: دانشـگاه نیکـوکاری رعـد بر این باور اسـت 
که بخشـی از اهداف اساسـنامه مصوب، ارتقاء سـطح علمی 
و دانش کار افراد دارای معلولیت، ورود به بازار کار، اسـتقالل 
فـردی، تغییـر نگرش جامعه، فرهنگ  سـازی، مناسب  سـازی 
و آمـوزش منجـر بـه اشـتغال را در مرکـز نـوآوری بـا اجـرای 
رویدادهـا و فراخوان  هـا و دعـوت از صاحبـان ایده بـا در نظر 

گرفتـن اسـتراتژی  ها و برنامه  هـای عملیاتـی محقـق نماید.

وی بـا تشـریح نحـوه برگـزاری ایـن رویـداد افـزود: در 
فراخـوان اولیـن رویـداد شـتاب نیازهـای فناورانه ویـژه افراد 

گزارش برگزاری اختتامیه رویداد استارت آپی نیازهای 
فناورانه ویژه افراد دارای معلولیت
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دارای معلولیـت که با محورهای آموزشـی، اسـتقالل فردی، 
در  نویـن  فناوری  هـای  جامعـه،  مناسب  سـازی  اشـتغال، 
وسـایل کمک حرکتـی و تجهیـزات ورزشـی بـود، گفـت: ۲۲ 
ایـده به دبیرخانه ارسـال شـد کـه در داوری اولیه توسـط 18 
داور کـه متشـکل از اسـاتید متبحـر و متخصـص و صاحبان 
کسـب  وکارهـای موفـق بـود 10 ایـده را انتخـاب و در مرحله 
نهایـی پذیـرش کردنـد و انشـااهلل امـروز بـا داوری نهایـی 3 
تیـم برتـر انتخـاب و به عنـوان هسـته نـوآور در مرکز مسـتقر 

شـد. خواهند 

ادامـه دکتـر محمدحسـین موسـی زاده، مدیـر کل  در 
جامـع  دانشـگاه  فناورانـه  و  نـوآوری  تجاری سـازی،  دفتـر 
علمـی- کاربـردی با حضـور آنالین خویش در مراسـم، گفت: 
ایده هـای اسـتارت آپی بـه منزلـه رفـع مشـکالت و نیازهـای 
موجـود اسـت و مرکـز نیکـوکاری رعـد بـا قـدم مؤثـری در 
اجـرای ایـن رویدادهای و در ادامه انشـااهلل که بتواند مسـائل 
و نیازهـای جامعـه معلـوالن که حـدود 9 درصـد از جامعه را 
بـه خـود اختصاص می دهند را بررسـی و در دسـتور کار مرکز 
نـوآوری قراردهـد و از زحمـات دکتـر بیات و مسـئوالن مرکز 

تشـکر و قدردانـی می کنـم.

بـه  راه  یافتـه  اسـتارت آپ های  ارائه دهنـدگان  سـپس 
مرحلـه نهایـی بـه معرفـی ایده  هـا و اسـتارت آپ های خـود 
پرداختنـد در ایـن مرحلـه الهـام فالحـی اسـتارت آپ خـود 
را بـا موضـوع بازیافـت پالسـتیک های رهـا شـده در محیـط 
و تولیـد آثـار هنـری  و ایجـاد اشـتغال بـرای افـراد دارای 
معلولیـت؛ محمدعلـی زارعی بـا ایده ویلچر پله نورد؛ اندیشـه 
مقصودنیـا بـا ایـده کفـش مخصـوص نابینایـان کـه موانع را 
تشـخیص و هنـگام رسـیدن بـه مانـع بـه فـرد نابینـا عالئم 
هشـداردهنده می  دهـد؛ علی محمـد دلیـل صفایـی بـا ایـده 
تواناسـاز با قابلیـت جابه  جایـی افـراد دارای معلولیت نخاعی 
در محدوده  هـای تعیین شـده ماننـد: رفتن بـه محیط حمام، 
محیـط دستشـویی و تختخـواب؛ اسـداهلل جـالدت بـا ایـده 
دسـتکش توانبخشـی بـرای افـرادی کـه از ناحیه مچ دسـت 
دچـار فلـج هسـتند، دستکشـی کـه می تواننـد بـا اسـتفاده 
از آن کارهـای روزمـره خـود را انجـام دهنـد؛ نازیـال صادقی 
بـا ایـده آکادمـی و کانـون تبلیغاتی آنالیـن 360 درجـه برای 
ارائـه خدمـات تبلیغاتـی آنالیـن، عطیـه شـرعیاتی بـا ایـده 
خـودکار هوشـمند بـرای جلوگیـری از خط  خوردگـی کاغـذ 
هنـگام نوشـتن متـن توسـط افـراد دارای معلولیـت؛ مریـم 
نیک نـژاد بـا ایـده شـارژ باتـری ویلچـر و علیرضا مهردوسـت 
بـا ایـده تخت بیمـار داخـل آمبوالنس بـا کمتریـن جابجایی 
و کمتریـن ضربـات احتمالـی از عـوارض خیابـان بـه کمـک 
هـوش مصنوعـی و سیسـتم  های کنترلـی پیشـرفته بیمـار از 
محـل حادثـه تـا بیمارسـتان و در پایـان ملیحـه حصارخانی 
بـا ۲ ایـده شـامل: مسـیر سـالمت و طـرح سـاخت ويلچـر 

ريسـينگ، ایده  هـای خـود را بـرای داوران تشـریح کردنـد.

و  سـواالت  حاضـر  داوران  ایـده   هـر  ارائـه  پایـان  در 
پرسـش های خـود را از ارائه دهنـدگان درباره نحـوه عملکرد، 
بازاریابـی،  برنامه آینده، توسـعه اسـتارت آپ ها مطرح کردند.

بنابـر اعـالم دبیرخانـه رویـداد نیازهـای فناورانـه ویـژه 
افـراد دارای معلولیـت جسـمی- حرکتی شـاخص  های داوری 
ایـن دوره کاربـردی بـودن طرح بـرای افـراد دارای معلولیت، 
فنـی؛  لحـاظ  از  اجـرا  قابلیـت  جانبـازان؛  و  سـالمندان 
تجاری  سـازی و ارزش سـرمایه  گذاری و  نـوآوری طرح  هـا بود.

در قسـمتی از این مراسـم  دکتر سـیده فاطمه حسـینی 
مشـاور معاون علمی و فناوری ریاسـت جمهوری با اسـتقبال 
از برگـزاری ایـن رویـداد، گفـت: رویداد شـتاب مرکـز علمی-
کاربـردی رعد از رویدادهای مؤثر حوزه توانبخشـی محسـوب 
می  شـود و معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت جمهوری پیگیر 
آن حمایـت می  کنـد.  از  و  اسـت  ایـن حـوزه  فناوری  هـای 
در واقـع توسـعه فنـاوری حـوزه توانبخشـی پاسـخگویی بـه 
تقاضاهـای موجـود در جامعـه اسـت و ایـن اقدامـات بـه 
دلیـل اینکـه در بهبـود زندگـی و بهزیسـتی افـراد جامعـه و 
ارتقـا کیفیـت زندگـی افـراد دارای معلولیت کمـک می  کند، 
نـو آوری اجتماعـی محسـوب می  شـود. وی با اشـاره به اینکه 
در ایـن بخش توسـعه و تجاری  سـازی بازار مناسـب، اهمیت 
دارد و اولویـت مـا در ایـن حوزه بهبـود کیفیت زندگـی افراد 
دارای معلولیـت اسـت، افـزود: نگاه مجتمع و دانشـگاه رعد 
بـه فرهنگ  سـازی و توان  افزایـی بـرای افـراد معلـول و تلفیق 
آن بـا مرکـز نـوآوری گام بسـیار امیـدواری کننـده  ای بـرای 

دسـتیابی به راه  هـای نوآورانه اسـت.

از  حمایـت  اعـالم  بـا  تابـش  الهـه  دکتـر  همچنیـن 
ایده  هـای مطـرح  شـده در رویـداد اسـتارت آپی بـه معرفـی 
نـوآوری رعـد پرداخـت و گفـت:  برنامه  هـای مرکـز  برخـی 
مـا کالس  هـای تفکـر طراحـی خواهیـم داشـت یعنـی بـه 
افـراد دارای معلولیـت کمـک می  کنیـم تـا بتوانند به  وسـیله 
را حـل  می  آورنـد مشکالتشـان  وجـود  بـه  کـه  طرح  هایـی 
کننـد. همچنیـن افرادی کـه می  خواهنـد ایده پـردازی کنند 
می  تواننـد از کارگاه  هـای ایـده پـردازی مرکز اسـتفاده کنند. 
وی افـزود: در ایـن مرکـز پـرورش ایده  هـا و تبدیـل آنهـا بـه 
طـرح و تجاری  سـازی ایده  هـا انجـام خواهـد شـد در واقـع 
مرکـز نـوآوری رعـد مانند چتـر حمایتی کمک خواهـد کرد تا 
خدمـات و محصـوالت نوآورانـه بـه عرصه برسـد. دکتر تابش 
در پایـان گفـت: مرکـز در بازاریابـی طرح  هایـی کـه در ایـن 
رویـداد معرفـی می  شـوند را حمایـت خواهـد کـرد.  در پایان 
ایـن رویـداد به نفـرات منتخـب و برگزیـده هدایایی به رسـم 

یادبـود اهدا شـد.
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14.My husband and I had faith in Mahdieh’s abilities 
and tried to remove the obstacles she was faced 
with 

A conversation with Manijeh Zaynali and Mahdieh 

Rastegar - a mother and daughter who attended the 
closing ceremony of the fourth Tavantak event, one as 
the chosen distinguished mother and the other as the 
host of the event
We talked with them about how they have managed 
to cope with disability; moreover, we talked about 
the role Manijeh has had in her daughter becoming 
independent, and the efforts Mahdieh has made 
in overcoming physical limitations and obtaining 
individual independence. 

15.Life skills
A note by Mohammad Ali Shafa, life skills instructor at 
Ra›ad

16.Laleh and Ladan
A note by Dr. Kamran Aravan about Siamese twins 
Laleh and Ladan, and what they went through

17.Three useful foods that will help you sleep better 
Health

18.How to become an entrepreneur 
Introducing a book

19.Health
20.What’s up in Ra›ad?
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Since 2012, Mohseni has been working in the field of 
startups and newly-established businesses. 
He is the founder and managing director of Puzzley 
startup, which is a startup designed for making mobile 
phone applications without requiring any knowledge of 
computer programming. 
Mohseni has attended the Tavantak events since the 
very first one, and was a judge at the most recent one. 
He believes that the plans presented at the most recent 
Tavantak event has been more mature and developed 
than the ones presented before.

8.As God is my witness…
A note by Vahid Rajabloo

9.We have to learn how to cope with our problems

A conversation with Atieh Mahdnia, who is physically 
challenged, nevertheless physical limitations did not 
prevent her from pushing ahead in order to make her 
talents flourish. 
Atieh is actively engaged in various sports and art 
activities. 
Following a surgery she underwent in 2014 which 
caused her to suffer a double disability as well as a 
paralysis from the chest all the way below, she studied 
«Translation and Interpretation» in the College of 
Applied Sciences of Ra›ad and got her BA. 

 10.By waging campaigns, we are trying to acquaint 
more people with «My Ramp» application
A conversation with Mohammad Ali Firouzan - the 
manager of «My Ramp» applications - about the 
reason of initiating this application 
According to what he says, «Once, during carrying out 
an event, when I noticed the absence of people with 
disabilities is due to the fact that the environment is 
neither suitable nor convenient, it struck to my mind to 
launch an application to inform people with disabilities 

about convenient places which have been made.»
Firouzan took the second place in the Tavantak event 
for presenting this application. 

 11.Dissecting a fact
A note by Alireza Gholikhani

 12.One of our slogans is “Equal Opportunities for 
All”

A conversation with Nastaran Banijamali - the manager 
of the social responsibilities of «Hyperstar Market» 
complex
At the beginning of her work in the area of the social 
responsibilities of «Hyperstar Market» complex, 
Banijamali came up with the idea of recruiting people 
with disabilities as co-workers in order to provide them 
with equal opportunities, and she went about carrying 
out this idea by making the convenient and required 
preparations. 

Acoording to her, twenty people with various forms of 
disabilities have been working at different branches of 
Hyperstar so far.

13.A conversation with Ismail Shahryiari - the 
correspondence instrucor at Ra›ad
A day in the class
A lot of people from different places and even border 
provinces attend the class

A conversation with Ismail Shahryary -Sharif university 
graduate of business management
He began working with the department of education in 
Ra›ad in late 2020 and has been teaching four courses 
in the field of correspondence at the educational 
classes in Ra›ad.
He sees online education’s capacity to expand 
education across the country as one of its merits.
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1.Editorial

2.The role Tavantak has in helping with the 
recognition of the needs of people with disabilities, 
and also in creating new jobs and businesses

A conversation with Shaahin Tabari - chairman of the 
board of directors of Chargoon Co.
Being well aware of the role of technology in 
empowering people with disabilities and creating jobs 
for them, he held the Tavantak event at the institute in 
2017 collaboratively with Ra›ad Institute.
In this conversation, Tabari talks about the features of 
the fourth event, which was held virtually because of 
the coronavirus pandemic. 

3.All you need to know about Tavantak

A note by MohammadReza Dashti about the history of 
the ceremony of four Tavantak events

4.A conversation with Vahid Rajabloo

This year, Tavantak event served a higher purpose
A conversation with Vahid Rajabloo, the judge of the 

fourth Tavantak event
Rajabloo became acknowledged as an entrepreneur 
in the first Tavantak event which was held at Ra›ad, 
and to which he attended with the Tavanito application.
He was a judge at the fourth Tavantak event. He 
believes that it is much better to entrust the running 
of the next Tavantak events to people with disabilities 
who are working and active in the field of Information 
Technology.

5.How they initiated Radio Tavan, and why they did 
it

A conversation with Zahra Khanov - the Web Director 
of Ra›ad and an expert in software Collaboratively with 
some friends, in 2017, Zahra Khanov initiated Radio 
Tavan. 
In the fourth Tavantak event, Khanov took the third 
place in the area of Social Responsibility.
Her dream is for the website to begin earning money 
and to attract more visitors.  

6.Conversing with the managing director of the 
fourth Tavantak event: barriers have been lifted and 
there’s been a better chance of contribution
A conversation with Mostafa Lotfi - the managing 
director of the fourth Tavantak event held last year
He was in charge of the event from the beginning to the 
end, and he managed to run the event in a combined 
form of online and physical attendance. 
According to Lotfi, the fact that this event was also 
held online, made the attendees more enthusiastic to 
take part in this event, a thing that was not possible in 
the preceding years due to the long distance and the 
venue not being suitable.

7.A conversation with Mohammad Hossein Mohseni
The need for making a permanent Tavantak 
secretariat
A conversation with Mohammad Hossein Mohseni, 
MA holder in software
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