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بر طبق نظریات آبراهام مازلو ،روانشناس انسانگرا ،زمانی میل به خودشکوفایی در انسان ظهور
پیدا میکند که نیازهای اساسیتر او برآورده شده باشد .وقتی که نیازهای قدرتمندی چون امنیت،
معیشت ،عشق و عزتنفس ارضا شوند ،تمایل فرد برای ابراز خالقیت بروز پیدا میکند.
سطح اول هرم مازلو ،نیازهای فیزیولوژیکی و فیزیکی است .زمانی که نیازهای فیزیکی بر طرف
شد ،فرد تمرکز خود را بر تامین امنیت که سطح دوم هرم است میگذارد .تامین امنیت نه فقط
امنیت فیزیکی که به معنای سالمت روان ،رفاه عمومی و امنیت از بی عدالتی و استرس است.
نیازهای سطح سوم ،حول محور تعامالت اجتماعی و نیاز به وابستگی است .اگر این نیازها برآورده
نشود ،افراد در معرض افسردگی و انزوا قرار میگیرند .اشتغال یکی از نیازهای اساسی انسان است
که هم به عزت نفس و تامین امنیت او کمک میکند و هم به سالمت روان او از طریق افزایش
تعامالت اجتماعی.
بنیانگذاران رعد سی و هفت سال قبل که هنوز کشور درگیر جنگ تحمیلی با کشور عراق بود،
با تشخیص همین نیاز ،به فکر تاسیس نهادی برای آموزشهای منجر به اشتغال افرادی که در
جنگ دچار معلولیت میشوند ،افتادند .رعد تاسیس شد و کمکم ،دامنه آموزشها و فعالیتهایش
گسترش یافت .دامنه گروه هدف (افراد دارای معلولیت) هم به تدریج گسترده شد و همه افراد دارای
معلولیتهای جسمی و حرکتی را در بر گرفت .از آن زمان تاکنون ،بسیاری از هنرجویان آموزش دیده
جذب بازار کار شدهاند و ارتباطات رعد با کارفرماها و کارآفرینان هم روز به روز بیشتر شده است.
اشتغال برای افراد دارای معلولیت ،که جمعیت قابل توجهی از جامعه را شامل میشوند ،امری
حیاتی است که همه ارکان جامعه باید در رفع موانع و ایجاد فرصتهای مناسب آن بکوشند .توجه
به موضوع اشتغال و زمینهسازی برای آن ،باید در افراد از دوران کودکی آغاز شود؛ و نیز بستر کاری
ی افراد و آماده کردن آنها متناسب با
مناسب برای آن در جامعه شکل بگیرد .آموزشها باید به توانای 
استعدادها و ظرفیتهایشان معطوف باشند .آموزش بایستی کودکان و نوجوانان را برای ایفای نقش
اجتماعی ،متناسب با استعدادها و ظرفیتهایشان ،آماده نماید .این استعدادها هم ظرفیتهای
روحی و هم ظرفیتهای جسمی را شامل میشوند ،و اگر در هر یک از این موارد کاستیهایی
وجود داشته باشد ،آموزشها هم باید متناسب با این کاستیها و جبران آنها شکل بگیرند .اینها
توجهاتی بودند که متولیان موسسه رعد بهتدریج آشناییهای بیشتری نسبت به آنها بهدست آوردند.
در حال حاضر ،متناسبسازی انتظارات کارفرمایان با ظرفیتها و آمادگیهایی که کارآموزان در
موسسه رعد بهدست میآورند ،جدیترین دغدغه مربیان و حامیانی است که در این موسسه افراد
دارای معلولیت را آموزش داده و حمایت میکنند.
این امیدواری وجود دارد که صاحبان مشاغل (و همه جامعه) ،انتظارات واقعبینانهتری نسبت به
افراد دارای معلولیت داشته و با انعطاف بیشتری این اقلیت (و همه اقلیتهای) خود را پذیرا باشند.
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پــس از ماههــا برنامهریــزی و همفکــری ،رویــداد "افــراد دارای
معلولیــت؛ فرصتهــای برابــر" بــه دعــوت مجتمــع رعــد و بــا
حمایــت انجمنهــای همــکار ،ســازمانهای مــردم نهــاد ،اصحــاب
رســانه ،شــخصیتهای علمــی ،فرهنگــی ،هنــری و نیــز اســتقبال
مــردم ،عصــر جمعــه  12آذر بهصــورت آنالیــن برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی مجتمــع رعــد؛ لباسهــای زیبــا و
خوشرنــگ ایرانــی گــروه موســیقی "دســتان گویــا" در آغــاز نگاههــا
را بــه خــود جلــب کــرد ،آنــگاه کــه در بیصداتریــن ســبک اجــرای
ش جــان بیننــدگان
موســیقی ،دلانگیزتریــن نغمــه را بــه گــو 
رســاند ،وقتــی کــه بــا حــرکات دستانشــان میگفتنــد" :شــهیدان
پیچیــده در گــوش زمــان فریادتــان" اوج پاکــی و گنجینــه معنــوی
یــک ملــت را بــه تصویــر میکشــیدند ،ســپس دوربیــن تصویــر
هنرمنــد نوجوانــی را پخــش کــرد کــه از خوســتان تــا تهــران آمــده
بــود تــا بــا زبــان لغــزش قلممــو بــر صفحـهی ســفید کاغــذ بگویــد،
میتوانــد برابــری فرصتهــا طلــب کنــد .کوثــر بوغنمــه کــه چنــدی
پیــش هنردوســتان عالــم نقاشــی او را در نمایشــگاه پــاراآرت توکیــو
 2021تحســین کردنــد ،در رویــداد رعــد بــه محرومیــت از تحصیــل
توســط آمــوزش و پــرورش بــه خاطــر اینکــه بــا دســتانش نمیتوانــد
بنویســید ،اشــاره کــرد امــا ایــن را نیــز گفــت کــه هــر روز زندگیــش
یــک تابلــوی نقاشــی اســت و تــاش میکنــد مــردم را در امیدهــا و

آرزوهایــش ســهیم کنــد.
در ادامــه موســیقی خوشنــوای جنوبــی کــه از صمیمــت،
یکرنگــی و گرمــای وجــود مــردم خوزســتان حکایــت داشــت
بــه احتــرام مهمــان اهــوازی برنامــه فضــا را پــر کــرد و هنــوز از
حــال و هــوای آن دیــار دور نشــده بودیــم کــه اســتورهای دیگــر از
ســرزمین شــرجی و آفتــاب ،اذهــان را بــه ســوی خــود فــرا خوانــد.
او هاشــمیه متقیــان بــود کــه چنــدی پیــش بــا پرتــاب  24متــر
و  50ســانتیمتریش ،رکــورد جهــان را شکســت و افتخــار ایرانــی
بــودن را بــه تمــام هموطنــان هدیــه داد .او از ســالها تمریــن و
تالشــی گفــت کــه بــرای ســاختن فرصتــی هــر چنــد نابرابــر بــرای
خــودش بوجــود آورده ،او از روســتای کمبرخــوردار مالشــیهی
حومــه اهــواز گفــت کــه بــه دلیــل محرومیــت از مناسبســازی،
نتوانســته بســیاری از هاشــمیههای ورزشــی ،هنــری و تحصیلــی
دیگــری را بــه جامعــه معرفــی کنــد .امــا گفــت کــه بایــد بــه افــراد
دارای معلولیــت نــگاه ویــژه شــود تــا فرصــت برابــر بوجــود بیایــد،
چــون ممکــن اســت قضاوتهــا و رفتــار مــردم ،توانیابــان را از
هــدف و آرمانشــان دور کــرده آنهــا را بــه حاشــیه ببــرد.
پیـام مهنـدس احمـد میرزاخانـی ،از بنیانگـذاران و پـدر معنـوی
مراکـز رعـد بـر ایـن تأکیـد داشـت که فرصـت برابـر امتیازی نیسـت
کـه مـا بـه فـرد دارای معلولیـت میدهیـم بلکه حقی اسـت کـه باید
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ادا کنیـم و رعـد در  37سـال گذشـته توانیابـان را از کنـج
خانههـا بـه سـطح جامعـه آورده و امـروز تعـدادی از آنهـا به
مدیریـت مالـی یـا اداری شـرکتها و کارخانجـات معـروف
رسـیدهاند .او ادامـه داد :امـروز مراکز 29گانه رعد در سراسـر
کشـور ،تحصیالت رایگان دانشـگاهی در مرکـز آموزش علمی
کاربـردی رعـد بـه عالوه آمـوزش و اشـتغال آنالیـن که حتی
مناطـق محروم را زیر پوشـش قـرار داده اسـت ،جلوههایی از
فرصـت برابر محسـوب میشـود.
وقتــی تصاویــر ســرو خــوش قــد و بــاالی تیــم ملــی والیبــال
نشســته "مرتضــی مهــرزاد" پخــش شــد ،اشــتیاق شــنیدن
حرفهــای پســری دوستداشــتنی در عمــق وجــود
بیننــدگان جــان گرفــت امــا وقتــی مجــری از او پرســید ،آیــا
شــما بلنــد قامتتریــن ورزشــکار والیبــال نشســتهی جهــان
هســتی؟ بــا صمیمیتــی کــه همیشــه از او ســراغ داریــم
پاســخ داد :بلــه؛ خیلــی هــم اتفــاق مهمــی نیســت .مرتضی
گفــت :نــگاه مــردم باعــث شــده بــود از خانــه خــارج نشــوم
تــا اینکــه مربــی تیــم والیبــال نشســته چالــوس اتفاقــی
برنامــه "مــاه عســل" را میبینــد و از مــن بــرای پیوســتن
بــه تیــم دعــوت کــرد و مــن کــه تــا آن زمــان دســتم هــم
بــه تــوپ والیبــال نخــورده بــود ،مســیر زندگیــم عــوض
میشــود.
او عقیــده دارد ،اتفــاق افتادنــی نیســت ،بچههــای دارای
معلولیــت بایــد خودشــان اتفــاق را بســازنند ،اینکــه
میگوینــد :معلولیــت محدودیــت نیســت ،یــک دروغ بــزرگ
اســت و مــن نمیدانــم چــه کســی ایــن دروغ را گفتــه
اســت ،ولــی عقیــده دارم ،معلولیــت پایــان آرزوهــا نیســت
و مــا میتوانیــم زندگــی خودمــان را تغییــر بدهیــم.
زهــره اعتضادالســلطنه هنرمنــدی کــه عضو انجمن نقاشــان
بــا پــا و دهــان آلمــان اســت و ســالها آمــوزش و تدریــس
را در کولهبــار تجربیاتــش دارد ،گفــت :در دوران کودکــی
هیــچ مدرسهــای بــه خاطــر اینکــه دســت نــدارم و بــا پــا
مینویســم مــرا ثبــت نــام نکــرد ،امــا والدینــم بهخصــوص
مــادرم کوتــاه نیامدنــد و بــا ســختگیری مــادر و معلمــم،
موفــق شــدم حــروف الفبــا را بــا پــا بنویســم .بعــد از مدتــی
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در مدرســه اســتثنایی ثبــت نــام کــردم و چــون خوانــدن
و نوشــتن بلــد بــودم از پایــه ســوم درس را شــروع کــردم،
مدرســه دانشآمــوز دختــر نداشــت و مــن در کالس پســران
درسخوانــدم .بــرای امتحــان پایانــی مجبــور بــودم روی
نیکتهــای دســتهدار بنشــینم و زمانــی کــه گفتــم یــک
روزنامــه پهــن کنیــد تــا روی زمیــن امتحــان بدهــم اول
قبــول نمیکردنــد تــا اینکــه بــا اصــرار معلــم رضایــت
دادنــد.
وی گفــت :تــا پیــش از دیــدن فیلــم نوریــکای ژاپنــی ،فکــر
میکــردم فقــط مــن در جهــان چنیــن وضعیتــی دارم امــا
وقتــی بــا نوریــکا کــه شــرایط مشــابهی بــا مــن داشــت،
آشــنا شــدم او الگــوی زندگــی مــن شــد و متوجــه شــدم در
جهــان افــرادی ماننــد مــن و حتــی بدتــر از مــن هــم وجــود
دارنــد .مــن عقیــده دارم ،نصیحــت کــردن فایــدهای نــدارد،
خـ ِ
ـود شــخص بایــد بخواهــد شــرایط را تغییــر دهــد .تغییــر
واژههــا هــم مشــکلی را حــل نمیکنــد و مــن بــا افتخــار
میگویــم "مــن یــک معلــول هســتم" پــس مــا بایــد شــرایط
را متناســب بــا نیــاز و درخواســت خودمــان تعییــر دهیــم.
ورزشــکار و رکــورددار دیگــری کــه مهمــان رویــداد رعــد
بــود در رشــته تیرانــدازی ،تپانچــهبــادی  10و  50متــر
صاحــب  54مــدال و عنــوان قهرمانــی آســیایی ،جهانــی
و قهرمانــی پارالمپیــک اســت .ســاره جوانمــردی گفــت:
بــه خاطــر مشــکالت رفــت و آمــد و مســافت زیــاد مجبــور
شــدم دانشــگاه را رهــا کنــم .مــن هــم مثــل شــما خیلــی
از کارهــا را نمیتوانــم انجــام بدهــم امــا نمیگــذارم ایــن
محدودیتهــا مــرا شکســت بدهــد ،اگــر در خانههایمــان
بمانیــم ،چیــزی عــوض نمیشــود ،قانــون داریــم امــا اجــرا
نمیشــود ،بــا تــوکل بــه خــدا و تــاش بایــد شــرایط را
تغییــر بدهیــم و فرصتهــای برابــر را خلــق کنیــم.
وی افــزود :ورزش بــرای مــن یــک هــدف نبــود ،مــن بــرای
شــناخت جهــان افــراد دارای معلولیــت ورزش را آغــاز کــردم
چــون تنهــا فــرد معلــول خانــواده بــودم و قبلــش از ورزش
معلــوالن تصــوری نداشــتم ،چــون مشــکل مــن کوتاهــی
پایــم هســت در زنگهــای ورزش گوشــهای مینشســتم

بخـش پایانـی گفـت و گـوی رویـداد بـا دعـوت از مهمانـان
آنالیـن ادامـه پیـدا کـرد و مهنـدس احسـان شـاهوردی
مدیرعامل شـبکه ملی ناشـنوایان ایران ،اشـکان آذرماسـوله
خبرنـگار و تهیهکننـده برنامههـای رادیویـی و زینـب ناصری
فعـال اجتماعـی افـراد دارای معلولیـت از طریـق فضـای
مجـازی بـه رویـداد اضافـه شـدند و فرصتهـای برابـر را از
منظـر رفتارهـای نظـام آموزشـی بـا افـراد نابینـا و ناشـنوا،
امکانـات کمک آموزشـی از قبیل :کتابهای صوتی درسـی،
نرمافـزار صفحهخـوان و دیگـر تکنولوژیهـا ،عـدم ارتبـاط
مؤثـر افـراد ناشـنوا بـا جامعه و برعکـس ،معلولیـت پنهان و
رنج مضاعف ناشـنوایان از دیده نشـدن معلولیتشـان را مورد
بررسـی قـرار دادند.
یقینــ ًا ایــن رویــداد فقــط آشــنایی مختصــر بــا موضــوع
فرصتهــای برابــر و اهمیــت آن را متذکــر شــده اســت،
اینکــه فرصتهــای برابــر بخشــیدنی یــا ســاختنی
اســت بــه نگــرش افــراد بســتگی دارد امــا نمیتــوان
کتمــان کــرد کــه همــه در ایجــاد آن مســؤولیت
و نقــش داریــم و بهتــر اســت ،ســهم خــود را
آگاهانــه بپذیریــم.
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و از گوشــه و کنــار هــم میشــنیدم کــه میگوینــد ،ایــن
نمــرهای کــه میگیــری نمــره ورزش نیســت و مــال خــودت
نیســت .مــن بــرای پــاک کــردن آن ذهنیــت ،بــه وزرش
روآوردم و بعــد متوجــه شــدم ورزش معلــوالن چــه جهــان
پــر تحــرک و پــر دامنـهای اســت .ابتــدا بــا والیبــال نشســته
شــروع کــردم و ســپس رشــته انفــرادی تیرانــدازی را انتخاب
کــردم و فکــر میکنــم بــه بهتریــن نحــو ایــن رشــته را بــه
ســرانجام رســاندم .مــن عقیــده دارم نبایــد دنبــال فرصــت
برابــر بــود ،چــون ایجــاد نمیشــود .بایــد بــه نیمــه ُپــر
لیــوان فکــر کــرد ،هــر چقــدر بــه نیمــه خالــی لیــوان فکــر
کنیــم ،شــرایط تغییــر نخواهــد کــرد.
در بخـش گفـت وگـو بـا صاحبنظـران؛ دکتر محمـد کمالی
شـخصیت برجسـته سـازمانهای مـردم نهـاد ،دکتـر مریـم
رسـولیان عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایران
و رئیـس هیـأت مدیـره مجتمع رعـد ،دکتر احسـاس فیاضی
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد تهـران
جنـوب و شـاهین طبـری رئیـس هیـأت شـرکت چارگـون
بهصـورت حضـوری ابعـاد گوناگـون فرصتهـای برابـر را
مطـرح کردنـد و مباحـث جامعه فراگیـر ،نـگاه عدالتمحور،
دسترسـی بـه امکانـات جامعـه بـرای همـه ،بهرهمنـدی از
مسـاوات اجتماعـی ،اسـتیگما و نشـاندار شـدن اشـخاص
متفـاوت ،نقـش خانـواده و حمایتهای آنها ،جهـان مجازی
و فرصتهـای ایجـاد شـده ،محدودیتهـای ذهنـی ،دیـده
نشـدن افـراد دارای معلولیـت در جامعه ،عدالت اسـتخدامی
و  ...مـورد تبـادل قـرار دادنـد.
در بخـش دیگـر برنامـه ،پیـام دبیـرکل سـازمان ملـل متحد
"آنتونیـو گوتـرش" توسـط محمـد رجاییمقـدم مسـؤول مرکز
اطالعـات دفتـر سـازمان ملـل در ایـران قرائت شـد که گفته
اسـت درک حقـوق ،تـوان و رهبـری افـراد دارای معلولیـت،
آینـده مشـترک مـا را پیـش خواهد برد در سـر تا سـر جهان،
افـراد دارای معلولیـت و سـازمانهای نماینـده آنـان در حال
انجـام اقداماتـی هسـتند تـا این فراخـوان را تحقق بخشـند:
"هیـچ چیـز در مـورد ما ،بـدون ما".
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امیـد قریشـی ،فارغالتحصیـل رشـته کارشناسـی
الکترونیـک اسـت و در حـال حاضـر بـه عنوان سرپرسـت
واحـد اشـتغال و مشـاور و تحلیلگرحـوزه کسـب وکار ،در
مجتمـع رعد فعالیـت میکند .بـا او درمـورد پروژه کارسـاز
کـه بـه بهانه شـیوع پاندمـی کرونا در رعد شـروع شـده به
گفتوگـو نشسـتیم.

در گفتوگو با سرپرست واحد اشتغال مجتمع رعد ،بررسی شد

آموزشها در پروژه کارساز مطابق با نیاز بازار است
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لطفــا در ابتــدا خودتــان را معرفــی کنیــد
و بگوییــد از چــه زمانــی همــکاری خــود
بــا رعــد را آغــاز کردیــد؟
امیــد قریشــی ،فارغالتحصیــل رشــته
کارشناســی الکترونیــک هســتم و در
حــال حاضــر بــه عنــوان سرپرســت واحــد
اشــتغال و مشــاور و تحلیلگرحــوزه کســب
وکار ،در مجتمــع رعــد فعالیــت میکنــم.
از آذر ســال  98بهطــور رســمی همــکاری
خــود را بــا رعــد آغــاز کــردم ولــی قبــل از
آن هــم بــا مرکــز همکاریهایــی داشــتم.
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در مــورد پــروژه کارســاز  1400توضیــح
دهیــد؟
از زمــان شــیوع پاندمــی کرونــا مجتمــع
رعــد بــه طــرف آموزشهــای غیــر
حضــوری و عبــور از مرزهــای جغرافیایــی
رفــت .در حــوزه اشــتغال ،چنیــن هدفــی
بــا طراحــی پــروژه کارســاز1400دنبال
شــد .از ســال  94اهــداف رعــد در حــوزه
اشــتغال ،براســاس اشــتغال حمایت شــده
تعریــف شــده بــود کــه بــر آن اســاس،
کارآمــوزان ســاکن تهــران بــا حمایــت
مربــی شــغلی ،میتوانســتند شــاغل
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درآمد مدیر شبکه اجتماعی یک
ت یا فروشگاه کوچک ،حدود
شرک 
سه تا شش میلیون تومان در ماه
است که یک کارآموز میتواند در نصف
روز آن را انجام دهد

شــوند .در پــروژه کارســاز  ،1400فرآینــد
کاریابــی تغییــر کــرد و پــس از تشــخیص
مشــاغل مناســب و بــه روز ،آموزشهایــی
بــر آن اســاس طراحــی شــدند .ایــن فرآینــد
براســاس تشــخیص نیــاز بــازار ،آشــنایی
بــا تواناییهــای هــر کــدام از کارآمــوزان
ت کارفرمایــان ،شــکل گرفــت
و درخواســ 
و تعــدادی شــغل بــر همیــن اســاس،
انتخــاب شــدند .اولیــن شــغلی کــه در

کارســاز 1مطــرح شــد ،مدیــر (ادمیــن)
شــبکههای اجتماعــی بــود .در پــروژه
کارســاز  ،1400بعــد از فراخــوان عمومــی،
متقاضیــان از سراســر کشــور نامنویســی و
پــس از طــی رونــد مصاحبــه ،در دورههــای
آموزشــی کوتاهمــدت و فشــرده شــرکت
کــرده و آمــاده ورود بــه حــوزه اشــتغال و
معرفــی بــه کارفرمــا شــدند.
در مــورد فرآینــد کار ،نحــوه ثبــت نــام
کارآمــوزان ومحتــوای آموزشــی بیشــتر
توضیــح دهیــد؟
فرآینــد کار ایــن گونــه بــود کــه در آغــاز،
شــغلی را کــه همــان مدیریــت( ادمیــن)
شــبکههای اجتماعــی اســت را انتخــاب و
وارد فرآینــد تبلیغــات و فراخــوان شــدیم.
کارجویــان از طریــق پیــام یــا تمــاس
تلفنــی بــا مــا مرتبــط و پــس از پــر کــردن
فــرم ثبتنــام ،وارد جریــان مصاحبــه
آنالیــن شــدند .بــا ارزیابــی پاســخها،
بــه شــناخت بیشــتری از متقاضیــان
رســیدیم تــا مشــخص شــود تواناییهــای
اولیــه بــرای وارد شــدن یــه ایــن شــغل را
دارنــد یــا نــه؟ افــرادی کــه در مصاحبــه

مــورد تائیــد قــرار گرفتنــد ،ثبــت نــام و
بــرای شــرکت در کالسهــای آنالیــن کــه از
شــانزده مــرداد مــاه شــروع شــد ،معرفــی
شــدند.
ایــن آموزشهــا در چــه بــازه زمانــی
ارائــه شــدند؟
طــول ایــن دورههــای آموزشــی ده هفتــه
و در حــدود صــد ســاعت آموزشــی بــود.
تــاش داشــتیم دورههــا جامــع و کامــل
باشــند و هــر آنچــه کارآمــوزان بــرای ورود
بــه حــوزه کار نیــاز داشــتند را بــه آنهــا
ارائــه دهنــد .تمرکــز چنیــن دورههایــی،
برشــبکههای اجتماعــی و اســتراتژیهای
آنهــا بــود امــا بــا توجــه بــه ســلیقه
کارفرمــا ،عــاوه بــر آمــوزش شــبکههای
اجتماعــی ،آمــوزش گرافیــک پایــه را هــم
ارائــه کردیــم تــا کارآمــوزان قــادر شــوند
خودشــان مطالــب را ویرایــش کننــد.
در ایــن آموزشهــا آنهــا فرایندهایــی
مثــل؛ مصاحبــه ،فنــون مذاکــره ،رزومــه
نویســی و  ...را هــم یــاد گرفتنــد کــه
اگــر در پایــان دوره از طریــق کارفرماهــا
موفــق بــه جــذب نشــدند ،خودشــان
بتواننــد مشــاغل دیگــری را دنبــال
کننــد .کارآمــوزان محتــوا نویســی را هــم
بطــور تخصصــی در ایــن دوره آموختنــد.
تــاش ایــن بــود کــه کارآمــوزان پــس
از پایــان دوره ،توانمندیهایــی را کســب
کردهباشــند تــا هــر کارفرمایــی ترغیــب
بــه جذبشــان شــود .بــرای افــرادی هــم
کــه بــه مــدل آزاد کاری (فریلنســرینگ)
عالقــه داشــتند هــم ،یــک دوره آموزشــی
دوهفتــهای در نظــر گرفتیــم .خصوصــا
اینکــه در دوران همهگیــری کرونــا،
تمایــل و عالقــه افــراد بــه ایــن نــوع کار
افزایــش داشتهاســت.

مفیــد و منجربــه اشــتغال پایــدار شــود.
مصاحبــهای کــه بــا کارجویــان انجــام
میشــود در چــه زمینــهای اســت؟
ایــن مصاحبههــا بیشــتر یــک مصاحبــه
روانشــناختی اســت و بیشــتر ســواالت،
حــول محــور شــناخت روانی و شــخصیتی
افــراد شــکل میگیــرد .تیــم حرفــهای،
ســواالتی را طراحــی کــرد ه تــا بتوانیــم
براســاس آن ،افــراد را پذیــرش و در جــای
مناســب قــرار دهیــم.
بایــد از
شــرکتکنندگان
آیــا
مهارتهــای اولی ـهای برخــوردار باشــند؟
اولیــن شــرط ،عالقهمنــدی بــه ایــن
حــوزه اســت .البتــه الزم اســت شــناخت
اولیــهای از شــبکههای اجتماعــی و
مهــارت اســتفاده از موبایــل هوشــمند و
کامپیوتــر را تــا حــدودی داشــته باشــند.
داشــتن کامپیوتــر جــزو ملزومــات
اساســی ایــن دوره نیســت و ســعی شــده
از ابزارهایــی کــه بتواننــد روی موبایــل
نصــب شــوند ،اســتفاده شــود .کارجویانی
کــه مایــل بــه شــرکت در ایــن دورههــا
هســتند ،بایــد از نظــر ســنی ،پانزده ســال
بــه بــاال باشــند .شــرکت در ایــن دورههــا
بــرای توانیابــان رایــگان اســت ولــی قصــد
داریــم کــه ظرفیــت محــدودی را هــم
بــه افــراد غیرتوانیــاب ،اختصــاص دهیــم
تــا ســطح علمــی کالسهــا باالتــر رود.
در کالسهــای آنالیــن ،بســتری فراهــم
شــد تــا کارآمــوزان ماننــد وقتــی کــه در
کالسهــای حضــوری بودنــد ،بــا هــم
در ارتبــاط باشــند .ظرفیــت هــر دوره،
شــصت نفــر اســت کــه در دو کالس 30
نفــره تقســیم شــدند .نهایــت تــاش مــا
ایــن اســت کــه کیفیــت آموزشهــا بــه

از ارتبــاط بــا کارفرمایــان بگوییــد .چــه
کارفرماهایــی بــرای همــکاری بــا ایــن
پــروژه اعــام آمادگــی کردنــد؟
ارتبــاط بــا کارفرماهــا را قبــل از شــروع
دوره کارســاز  1آغــاز کردهبودیــم .در
پــروژه کارســاز  ،1400ســه حامــی اصلــی
بــه نامهــای؛ شــیپور ،اســنپ و چارگــون
داریــم کــه رســما بــرای جــذب کارآمــوزان
پــس از مصاحبــه و طــی مراحــل گزینــش،
آمادگــی خــود را اعــام کردنــد.
بــا بیــش از  100کارفرمــا در ایــن حــوزه
بــرای جــذب کارآموختــگان کارســاز
 1صحبــت شــده اســت و بــا توجــه
بــه توانایــی کارآموختــگان نســبت بــه
مصاحبــه توســط کارفرمایــان اقــدام شــده
اســت
طول دوره آموزش چه مدت است؟
دوره آمــوزش آدمیــن شــبکههای
مجــازی ،ســه مــاه اســت کــه شــامل؛ ده
هفتــه کالس و ســه هفته کارورزی اســت.
و همچنیــن دوره آمــوزش کارشــناس
مرکــز تمــاس  6هفتــه اســت .
اطالعرســانی در مــورد ایــن دورههــا
چگونــه بودهاســت؟
فراخــوان دوره هــای کارســاز1و 2در
و در
اینســتاگرام مجتمــع رعــد
گروههــای تلگرامــی و واتســاپی کــه
افــراد دارای معلولیــت عضــو هســتند ،و
همچنیــن توســط کانالهــای رســمی
حامیــان کارســاز انجــام شــد .بــا ســایر
انجمنهــای حــوزه معلــوالن نیــز مکاتبــه
انجــام گرفــت.
در دورههــای بعــدی چــه آموزشهایــی
مــورد نظرتــان اســت؟
از ابتــدا بالــغ بــر پنجــاه شــغل مختلــف
را در نظــر گرفتیــم کــه از بیــن آنهــا دو
شــغل را بــرای کارســاز  1و 2در ســال
جــاری انتخــاب کردیــم .اولیــن کارســاز،
ادمیــن شــبکههای اجتماعــی بــود،
دومیــن کارســاز ،کارشــناس مرکــز تمــاس
و ارتبــاط بــا مشــتری اســت .کارســاز 3
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تمایــل افــراد بــه نــوع کار در مصاحبــه
اولیــه معلــوم میشــد؟
عالقــه تعدادی از افــراد در اولیــن مصاحبه
مشــخص میشــد ،ولــی میــل و عالقــه
واقعــی آنهــا پــس از پایــان آموزشهــا
و توســط اســاتید مشــخص میشــود.
قالــب اســاتیدی کــه در ایــن دوره تدریــس
میکننــد ،در بــازار کار فعــال هســتند
و شــغل اصلــی آنــان آمــوزش نیســت.
بیشــتر آنهــا کســانی هســتند کــه در حــوزه
کســب و کار فعــال هســتند و بــازار کار را
بخوبــی شــناخته و بــر ایــن اســاس ،بــه
بچههــا مشــورت و راهنمایــی میدهنــد
کــه در کجــا مشــغول شــوند کــه برایشــان

هدف این است که بچهها به استقالل
برسند و برای رسیدن به استقالل ،
اولین قدم رسیدن به اشتغال است

حــدی باشــد کــه کارفرماهــا ترغیــب بــه
اســتخدام کارآمــوزان شــوند .بــرای ارتقای
کیفیــت ،عــاوه بــر نمــره و نظــر اســاتید،
کارآمــوزان در انتهــای دوره ،یــک فعالیــت
عملــی را هــم بــا حداقــل یــک دوره
ســه هفت ـهای کارورزی در محیــط واقعــی
تجربــه میکننــد.
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هــم مجــدا ادمیــن شــبکههای اجتماعــی
اســت ،چــون ایــن شــغل ،ظرفیــت
باالیــی بــرای پذیــرش در حــوزه کســب و
کار دارد.
آیــا تســلط بــر ایــن حوزههــا ،بــرای
بچههــا درآمــدزا اســت؟
در حــال حاضــر درآمــد مدیــر شــبکه
ت یــا فروشــگاه
اجتماعــی یــک شــرک 
کوچــک ،چیــزی حــدود ســه تــا شــش
میلیــون تومــان در مــاه اســت کــه یــک
کارآمــوزان میتوانــد در نصــف روز آن را
انجــام دهنــد .همچنیــن یــک کارشــنای
مرکــز تمــاس بــا امــکان دورکاری میتوانــد
در حــوزه فــروش بیــش از  8میلیــون
تومــان در آمــد داشــته باشــد .امیدواریــم
تــا پایــان ســال دوکارســاز دیگــر را هــم
برگــزار کنیــم کــه البتــه بســتگی بــه
اســتقبال کارآمــوزان در ایــن حــوزه دارد.
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ارزیابــی شــما از بچههــای توانیــاب
چیســت؟
مــن مــدت زیــادی نیســت کــه در خدمــت
ایــن دوســتان هســتم ولــی بــا شــناختی
کــه در ایــن مــدت بــه دســت آوردهام،
میتوانــم ادعــا کنــم کــه ورود بــه ایــن
حــوزه ،بــرای بچههایــی کــه دنبــال کار
هســتند ،بســیار مفیــد اســت و بــا توانایــی
آنــان همخوانــی دارد .در واحــد اشــتغال
رعــد فرآینــدی بــه نــام انطبــاق شــغلی
( ) job matchingداریــم کــه بــه معنــای
پیــدا کــردن شــغل مناســب بــا شــرایط

8

اشتغال

در پروژه کارساز تالش ما این است
که دوستان به نحو احسن آموزش
ببینند و به جایگاهی برسند که کارفرما
به دنبالشان باشد ،نه این که آنها به
دنبال کارفرما بگردند

متفــاوت اســت .معتقدیــم کــه شــغل
مناســب کارآمــوزان ،بایــد واجــد ســه
ویژگــی باشــد؛ اول ،عالقــه دوم ،توانایــی
انجــام کار و ســوم ،داشــتن تخصــص در
آن حــوزه کاری .مــورد آخــر بــا آمــوزش
بــه دســت میآیــد ،ولــی دو مــورد اول و
دوم را خــود شــخص بایــد داشتهباشــد.
شــغلی ماننــد ادمیــن شــبکههای
مجــازی ،بگونـهای اســت کــه پارامتــر دوم
را داراســت ،چــون دورکاری آن بیشــتر از
شــغلهای دیگــر اســت .در ایــن شــغل،
هشــتاد درصــد ،دورکارنــد و بیســت
درصــد ،حضــوری .خیلــی از کارفرماهــا در
چنیــن حوزههایــی فقــط نیــروی دورکار
میخواهــد .در نتیجــه بــا شــرایط جســمی
افــراد توانیــاب و بــا شــیوع بیمــاری کرونا

درحــال حاضــر ،ورود بــه چنیــن حــوزهای
بســیار مناســب اســت .شــناختی کــه
مــن از کارآمــوزان رعــد دارم ایــن اســت
کــه ذهنهــای خــاق و قــدرت آنالیــز و
تجزیــه تحلیــل خوبــی دارنــد .بــه موفقیت
بچههــای توانیــاب در ایــن حــوزه بســیار
امیــدوارم.
و سخن آخر؟
مــن از دوســتان توانیــاب و دارای معلولیت
میخواهــم کــه وارد پــروژه کارســاز شــوند.
در هــر حــال کار کــردن ســخت اســت ولی
اســتقالل مالــی و شــخصیتی کــه بــا کار
کــردن بــه دســت م ـیآورد ،ارزش تحمــل
هــر ســختی را دارد .هــدف مــا ایــن
اســت کــه بچههــا بــه اســتقالل برســند
و بــرای رســیدن بــه اســتقالل ،اولیــن
قــدم کار کــردن اســت .بچههــا بایــد از
خــود شــناخت پیــدا کــرده و عالئقشــان
را بشناســند و از وارد شــدن بــه حــوزه
اشــتغال نترســند و بداننــد کــه مــا در
کنارشــان و حامــی آنهــا هســتیم .در
پــروژه کارســاز تــاش مــا ایــن اســت کــه
دوســتان بــه نحــو احســن آمــوزش ببیننــد
و بــه جایگاهــی برســند کــه کارفرمــا بــه
دنبالشــان باشــد ،نــه ایــن کــه آنهــا بــه
دنبــال کارفرمــا بگردنــد .الزم اســت
کــه اســتقالل مالــی داشــته باشــند و از
وابســتگی بــه خانــواده خــارج شــوند.
رســیدن بــه اســتقالل بســیار شــیرین
اســت و مــا در واحــد اشــتغال مرکــز رعــد،
در خدمــت همــه دوســتان هســتیم.

محمدرضا دشتی از قدیمیهای دفتر روابط عمومی رعد است .او یک
دهه است که ب ه عنوان کارشناس روابط عمومی و عضو تحریریه فصلنامه
توانیاب مشغول به کار است ،دشتی در گفتوگو با فصلنامه توانیاب از
محیط امنی که در کار با آن روبهروست میگوید ،امنیتی که به افزایش
بهرهوری او در محیط کار منجر شد تا جایی که به سرمای ه ارزشمندی برای
مجتمع رعد مبدل گشت.
وی از سال  75فعالیتهایی را در حوزه معلولیت آغاز کرد و در اوایل
دهه هشتاد ،با راهاندازی وبسایت شمعدانی ،بزرگترین پایگاه خبری و
اطالعرسانی در حوزه معلولیت در ایران را بوجود آورد .در دهه نود نیز با
تولید  8اپلیکیشن ،حضور مؤثری در فضای مجازی را تجربه کرده است.

بازده کار سازمانی
در گروی فهم متقابل در محیط کار است

به نظر من فردی که معلولیت دارد،
نباید به دلیل معلولیت انتظارات
غیرمنطقی از کارفرما و همکاران
داشته باشد

اتفاقــی بایــد بیفتــد کــه اشــتغال فــرد
دارای معلولیــت ،بــا کمتریــن مشــکل و
بیشــترین بهــرهوری روبــهرو شــود.
همانطــور کــه میدانیــد رویکــرد
اشــتغال حمایتشــده کــه خانــم پناهــی،
مدیرعامــل ســابق مجتمــع رعــد ،در ایــران
بنیانگــذاری و بومیســازی کــرد ،روی
چنــد محــور مهــم از جملــه توانمندیهــا

اشتغال

شماره  ،81پاییز 1400

آقــای دشــتی شــما حــدود ده ســال
اســت کــه بــا موسســه رعــد همــکاری
داریــد ،بــا توجــه بــه تجــارب خــود از
محیــط کار و شــناختی کــه از دوســتان
دارای معلولیــت داریــد ،بــه نظــر شــما
ایــن دوســتان بــا چــه چالشهایــی در
محیــط کار روبــهرو هســتند؟
بســماهلل الرحمــن الرحیــم؛ مــن کمــی
بیــش از ده ســال اســت کــه در مجتمــع
رعــد مشــغول بــه کار هســتم .اوایــل در
نشســتهای کارشناســی بــا همراهــی
آقــای مهنــدس رحمــان عالقهبنــد و ســایر
دوســتان مرتبــط بــا امــور وبســایت و
 ...شــرکت میکــردم و بعــد هــم کــه بــا
تعامــل و دوســتی ایجادشــده بیــن مــن و
رعــد ،بــا افتخــار بهعنــوان خدمتگــزاری
کوچــک در خدمــت عزیــزان مجتمــع رعــد
بــوده و هســتم.
پــس از یــک دهــه کار مســتمر و مــداوم،
بهعنــوان یــک فــرد دارای معلولیــت کــه
از محیــط شــغلی خــود راضــی هســت و
ارتبــاط بســیار خوبــی بــا همکارانــش در
مجتمــع رعــد دارد؛ در ایــن گفتوگــو
میخواهــم بگویــم در محیــط کار چــه

و مهارتهــای خــود فــرد دارای معلولیــت،
کارفرمــا ،خانــواده و همیــار شــغلی تکیــه
دارد.
در اینجــا بــا توجــه بــه تجربــه شــخصیام،
بــه ســه محــور اول اشــاره میکنــم.
نکتــه مهــم در اول صحبــت ایــن اســت
کــه ،بــه نظــر مــن فــردی کــه معلولیــت
دارد ،نبایــد بــه دلیــل معلولیــت انتظــارات
غیرمنطقــی از کارفرمــا و همــکاران داشــته
باشــد .او هــم بایــد مثــل بقیــه بــه
موقــع در محــل کار خــود حاضــر شــود و
وظایــف شــغلی محولــه را بــه خوبــی بــه
انجــام رســاند .ارتباطــات درونســازمانی و
ی حرفــهای برقــرار کنــد و در
برونســازمان 
فرآینــد اشــتغال تأثیرگــذار باشــد.
البتــه بــا توجــه بــه روحیــات انســانی مــا
ایرانیهــا ممکــن اســت کــه در شــروع کار،
همــکاران بــا همــکار دارای معلولیتشــان
بیشــتر همــکاری کننــد ولــی در درازمــدت
داشــتن چنیــن انتظــاری بــه دلیــل
اینکــه معلولیــت دارنــد ،قابلقبــول
نیســت .بدیهــی اســت فــردی کــه
محدودیتهــای فیزیکــی دارد ،در محیــط
کار بــا ســختیهای بیشــتری نســبت بــه
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ســایرین روبهروســت امــا اگــر بخواهــد از
طــرف کارفرمــا و همــکاران پذیرفتهشــود،
بایــد بیشــتر تــاش کنــد .هــر فــردی کــه
بتوانــد قابلیتهــای خــود را در محیــط
کار بــه اثبــات برســاند ،موقعیتــش در
محیــط کار تثبیــت میشــود.
از طــرف دیگــر ایــن کارفرمــا اســت کــه
موظــف اســت در ایجــاد فضــای امــن برای
افزایــش بهــرهوری کارمنــدان بــا هرگونــه
تفاوتــی ایفــای نقــش کنــد .او بایــد
محدودیتهــای کارمنــد دارای معلولیتــش
را بشناســد و او را نــه از روی لطــف و ترحم
کــه بــر اســاس توانمندیهایــش ،بپذیــرد.
متأســفانه کمتــر میبینیــم کــه هــم فــرد
دارای معلولیــت و هــم کارفرمــا بــه ایــن
درک متقابــل از هــم برســند.
رکــن مهــم دیگــر در بحــث اشــتغال افــراد
دارای معلولیــت ،خانــواده اســت .اعضــای
خانــواده چــه پــدر و مــادر باشــند و چــه
همســر و فرزنــد ،بایــد بداننــد کــه او در
محیــط کار چندیــن برابــر فــردی کــه
معلولیــت نــدارد ،انــرژی میگــذارد و
خســتگیها و اســترسهایش بســیار
بیشــتر از دیگــران اســت .پــس بایــد
انتظــارت از او بــر اســاس توانایــی او
باشــد .از طــرف دیگــر نبایــد بــا حمایــت
و دلســوزیهای بیجــا ،در کار او منجــر
بــه کاهــش بهــرهوری و ایجــاد توقــع غیــر
واقعــی و در نهایــت حــذف او از محیــط
کار شــوند.
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چــه عواملــی در بحــث ایجــاد
فرصتهــای شــغلی بــرای افــراد دارای
معلولیــت ،مؤثــر هســتند؟
یکســری قوانیــن و آییننامــه در ارتبــاط
بــا اشــتغال افــراد دارای معلولیــت،
مثــل بازنشســتگی پیــش از موعــد وجــود
دارد .طبــق قانــون ،ایــن افــراد چنانچــه
ســابقه بیســت ســال بیمــه داشتهباشــد،
میتواننــد از یــک تــا شــش ســال ســنوات
ارفاقــی بهرهمنــد شــوند .در حــال حاضــر
ایــن قانــون در بخشهــای دولتــی اجــرا
میشــود ولــی در بخــش خصوصــی بــه آن
توجهــی نمیشــود .قانــون دیگــر ،کاهــش
ســاعت کاری افــراد دارای معلولیــت اســت
کــه شــامل مــادران شــاغل دارای فرزنــد
دارای معلولیــت هــم میشــود.
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شــما در مجموعــهای کار میکنیــد کــه
همــکاران و مدیــران ،دیــدگاه و شــناخت
درســتی از معلولیــت دارنــد .بــه آن
دســته از افــراد دارای معلولیتــی کــه

اشتغال

من همیشه به دوستان توصیه میکنم
که برای لحظهلحظه زندگی و
کار خود برنامهریزی داشته باشند.
من دفترچهای دارم که برنامههایم
را در آن مینویسم؛ برنامه روزانه،
برنامه کوتاهمدت و حتی برنامه
چندساله.

وارد بــازار کار میشــوند و بــا کســانی
کــه هیــچ شــناختی از قابلیتهــای
آنهــا ندارنــد ،مواجــه میشــوند ،چــه
توصیــهای داریــد؟
مســلم ًا دیدگاهــی کــه در بدنــه مدیریتــی
و همــکاران مجتمــع رعــد وجــود دارد ،بــا
ســایر محیطهــای کار در بیــرون از ایــن
مجموعــه متفــاوت اســت .اینجــا بــه دلیل
نــوع فعالیــت کــه توانمندســازی افــراد
دارای معلولیــت ،جــزو اهدافــش اســت،
شــناخت درســتتر و علمیتــری نســبت
بــه توانمندیهــای افــراد دارای معلولیــت
شــاغل و نحــوه رفتــار بــا او دارنــد .هــم در
حــال حاضــر و هــم در گذشــته تعــدادی از
کارکنــان مجتمــع رعــد از جملــه بنــده،
دارای معلولیــت بودهایــم.
در بخــش روابــط عمومــی بایــد بگویــم کــه
نحــوه تعامــل و رفتــار همکارانــم از جملــه؛
مدیــر روابــط عمومــی آقــای سخنســنج
و خانــم عســگری و خانــم موســوی و
ســایر همکارانــم از دفتــر مدیریــت تــا کل
مجتمــع در موفقیــت نســبی مــن ـ اگــر
بتــوان گفــت موفقیــت ـ بســیار مؤثــر
بــوده اســت.
رفتــار و تعامــل همیشــگی آقــای
سخنســنج ،نقــش پررنگــی بــرای حضــور
مؤثــر مــن در مجتمــع رعــد داشتهاســت.
پیشــنهاد میکنــم تیــم روابــط عمومــی
رعــد را بهعنــوان یــک الگــوی موفــق
در زمینــه ایجــاد فرصــت اشــتغال بــرای
افــراد دارای معلولیــت ،سرمشــق قــرار
گیــرد .بــه غیــر از مــن در گذشــته نیــز
چنــد نفــر از همکارانــم در روابــط عمومــی
دارای معلولیــت بودهانــد و آنهــا نیــز در

کار خــود بســیار موفــق بودهانــد .بایــد بــه
ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه کارفرماهــا
و محیطهــای کســبوکار ،بایــد بــرای
پذیــرش افــراد دارای معلولیــت بــا توانایــی
انجــام کار ،آمــاده شــوند .هــر چنــد
بــرای پذیــرش ایــن افــراد در محیطهــای
کســبوکار ،بــه فرهنگســازی نیــاز
اســت .البتــه کارجویــان هــم بایــد خــود را
بــرای حضــور در محیــط کار آمــاده کننــد
و بداننــد کــه فعالیتهــای اقتصــادی و
محیطهــای کســبوکار ،محیطهــای
جــدی و گاهــی خشــن هســتند.
کمــی بــه عقــب برگردیــم ،از چگونگــی
آشــنایی و اشــتغالتان در مجتمــع رعــد
بگوییــد.
قبــل از آمدنــم بــه رعــد ،در مجموعــه
دیگــری مرتبــط بــا افــراد دارای معلولیــت
کار میکــردم ولــی بــا رعــد آشــنایی
داشــتم و در برخــی مراســمها و جلســات
کارشناســی مرتبــط بــا موضــوع وبســایت
و فضــای مجــازی شــرکت میکــردم؛ در
آن موقــع اوج همــکاری مــن بــا رعــد
مربــوط بــه جشــنواره ملــی انتخــاب جوان
نمونــه ،موســوم بــه جشــنواره علیاکبــر
بــود .در یکــی از جلســات کــه آقــای
مهنــدس میرزاخانــی حضــور داشــتند
وقتــی متوجــه شــدند کــه مــن در جایــی
دیگــر مشــغول بــه کار هســتم ،بــا تأکیــد
بســیار جــدی و بــدون تعــارف از مــن
خواســتند کــه بــرای کار بــه رعــد بیایــم.
ایــن برخــورد بــرای مــن بســیار ارزشــمند
بــود و باعــث شــد بعــد از آمدنــم بــه
رعــد ،عــاوه بــر تعهــد شــغلی ،تعهــدات
درونــی دیگــری هــم نســبت بــه رعــد پیــدا
کنــم .البتــه بگویــم کــه مدیــران مجتمــع،
همیشــه نســبت بــه مــن لطــف داشــتهاند
و ارتبــاط مــا بســیار فراتــر از کار و اشــتغال
اســت.
نکتــه مهــم ایــن هســت کــه مــن همیشــه
ســعی داشــتهام کــه از فعالیتهــای
کاریام لــذت الزم را ببــرم و در حــوزهای
کــه در آن مشــغولم ،تأثیرگــذار باشــم.
بایــد بگویــم کــه مــن و مجتمــع رعــد ،در
جهــت دســتیابی بــه اهــداف مشــترکی
حرکــت میکنیــم و همســو هســتیم.
البتــه منظــورم از رعــد ،تیــم مدیریتــی و
منابــع انســانی مجتمــع رعــد اســت.
و سخن آخر..؟
در جــواب شــما ،شــعری کــه همیشــه
بــرای مــن سرمشــق بودهاســت را
میخوانــم« :زندگــی جنــگ اســت جانــا،

بهــر جنــگ آمــاده شــو نیســت هنــگام
درنــگ ،بیدرنــگ آمــاده شــو».
واقعیــت ایــن اســت آنچــه امــروز شــاهد
آن هســتیم ایــن اســت کــه ســاختار
شــخصیتی جوانــان امــروز ،شــکنندهتر
از جوانــان هــمنســل مــن اســت .وقتــی
زمــان خــودم را بــا ایــن زمــان مقایســه
میکنــم ،میبینــم کــه ایــن جوانــان چــه
معلولیــت داشــته و چــه نداشتهباشــند ،از
چــه امکانــات بیشــتری نســبت بــه زمــان
مــا برخوردارنــد.
مــن ابتــدا در مجلــه پــرواز و بعــد در مرکــز
آموزشــی توانبخشــی فرزنــدان معلــول
کارگــران (خیریــه عمــل) کار میکــردم.
مرکــز عمــل در محلــه زعفرانیــه بــود و
در ابتــدای کار کــه ســرویس رفتوآمــد
نداشــتیم ،بایــد ســه خــط اتوبــوس عــوض
میکــردم و مســافت زیــادی را هــم پیــاده
(بــا اســتفاده از عصــا و کفشهــای طبــی)
راه میرفتــم ،گاهــی در زمســتان تــا زانــو
در بــرف فــرو میرفتــم امــا از ســختیها
خســته نمیشــدم.
امکانــات آن زمــان بــا زمــان حــال،
قابــل مقایســه نیســت .در آن زمــان
دورکاری وجــود نداشــت و بایــد صبــح اول
وقــت در محــل کار حاضــر میبودیــم.
اســتفاده از کامپیوتــر و ارتباطــات فعلــی
در شــبکههای اجتمــاع رایــج نبــود و کار
دشــواریهای خــاص خــودش را داشــت.
مــن همیشــه بــه دوســتان توصیــه
میکنــم کــه بــرای لحظهلحظــه زندگــی

افراد دارای معلولیت درحالیکه باید
نسبت به حقوقشان در محیط کار آگاه
باشند ،باید خود را با محیط کار واقعی
تطبیق داده و قابلیتهایشان را در
محیط نشان دهند و انتظار تبعیض و
ارفاق بیمورد نداشته باشند.

و کار خــود برنامهریــزی داشتهباشــند.
مــن دفترچــهای دارم کــه برنامههایــم را
در آن مینویســم؛ برنامــه روزانــه ،برنامــه
کوتاهمــدت و حتــی برنامــه چندســالهام.
هرچنــد وقــت آن را میخوانــم و اهدافــی
کــه بــرای خــود تعییــن کــردهام را مــرور و
پیگیــری میکنــم .هــر روز در مســیر خانــه
بــه مجتمــع رعــد بــه کارهایــی کــه بایــد
در همــان روز انجــام دهــم فکــر میکنــم
و آنهــا را اولویتبنــدی میکنــم تــا
وقتــی بــه محــل کار میرســم ،بدانــم
چــهکار بایــد بکنــم.
افــراد دارای معلولیــت درحالیکــه بایــد

نســبت بــه حقوقشــان در محیــط کار
آگاه باشــند ،بایــد خــود را بــا محیــط کار
واقعــی تطبیــق داده و قابلیتهایشــان را
در محیــط نشــان دهنــد و انتظــار تبعیــض
و ارفــاق بیمــورد نداشــته باشــند.
مــا کنوانســیون حقــوق افــراد دارای
معلولیــت کــه اهــداف کلــی و مفاهیــم
کالن را مطــرح میکنــد و روی ســخنش
بــا جامعــه و دولــت اســت و قانــون حمایت
از افــراد دارای معلولیــت را داریــم .خیلــی
خــوب اســت کــه دوســتان آن را بخواننــد.
ایــن قانــون بــه دنبــال تســهیل شــرایط
حضــور افــراد دارای معلولیــت در جامعــه
اســت دانســتن آن بــرای همه افــراد دارای
معلولیــت ضــروری اســت .ولــی در نهایــت
خــود فــرد میمانــد و مســئولیتی کــه
بــر عهــدهاش گذاشتهشــده کــه بایــد بــه
بهتریــن شــکل انجامــش دهــد .کارفرمــا
هــم بایــد بــه همیــن شــکل نــگاه کنــد
تــا راندمــان همــکاران در محیــط کار
افزایــش یابــد .ســود ایــن کار هــم بــرای
کارفرماســت و هــم بــرای خــود فــرد
کــه بایــد تــاش کننــد ،محصولشــان
بهتریــن محصــول باشــد .نگاهــی کــه
در محیــط رعــد و واحــد روابــط عمومــی
وجــود دارد ،تغییــر نگــرش در توانیابــان
نســبت بــه خودشــان و در جامعــه نســبت
بــه تواناییهــای افــراد دارای معلولیــت
اســت.
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کتایـون تـاج بخش از سـال  97ب ه طـور داوطلبانـه با واحد
اشـتغال مجتمـع رعد همـکاری میکنـد .با تعطیل شـدن
بازارچههـای رعـد بـه دلیـل شـیوع کرونـا ،بـه پیشـنهاد
او کارهـای دسـتی کارآمـوزان در یکـی از شـعبههای شـهر
کتـاب عرضـه شـده و بـه فـروش رسـیدند .در مـورد طرح
خوداشـتغالی در شهرکتاب با ایشـان به گفتوگو نشستیم.

کتایون تاج بخش؛
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برای گسترش این فعالیت
نیاز به همکاری افراد داوطلب دارم
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لطفا خودتان رامعرفی کنید.
کتایـون تاجبخـش هسـتم و از آبـان سـال
 97بـه طـور داوطلبانه بـا مجموعه رعد ،در
واحـد اشـتغال همکاری می-کنـم .از طریق
خانـم چهرهنـگار بـا این مجموعه آشـنا و به
واحد اشـتغال معرفی شـدم .قبل از شـیوع
بیمـاری کرونـا ایـن واحـد بـه شـدت فعال
بـود و هـر کمکی کـه از دسـتم برمیآمد را
انجـام میدادم .با شـروع کرونـا ،بازارچهها
و نمایشـگاههای رعـد کـه تولیدات دسـتی
کارآمـوزان در آنهـا عرضـه میشـد و بـه
فـروش میرسـید ،تعطیـل شـدند .یکـی از
پیشـنهادهای مـن به واحـد اشـتغال ،ارائه
کارهای دسـتی کارآموزان ،به شـهرکتابها
بـود .مدیـر یکـی از شـعبههای شـهر کتاب
از دوسـتان مـن بـود و ایـن امـکان وجـود
داشـت کـه تولیـدات را بـا قیمـت مصـوب
شـهرکتاب به فروش برسـانیم .ایـن فعالیت
از دی مـاه  98همزمـان بـا پاندمـی کرونـا
شـروع شـد .بـاز بـودن شـهر کتـاب امکان
خوبـی بـرای ارائـه تولیـدات بچههـا بـود.
بـا شـیوع کرونـا ،کالسهـای رعـد تعطیـل
و جنسهـا کم شـدند .در اسـفندماه سـال
 98بـا کارآموزانـی کـه میتوانسـتند در

اشتغال

خوشبختانه میزان فروش در سال
 ،99از کل میزان فروش بچهها در
بازارچههای سال 98بیشتر بود

خانـه کار تولیـد کننـد ،تمـاس گرفتیـم و
از آنهـا خواسـتیم کارهایشـان را به دسـت
مـا برسـانند .تعـدادی از بچههـا از ایـن کار
اسـتقبال کردنـد .هـر محصولـی کـه بـه
دسـتمان رسـید ،بـه فـروش رفت.
شـما به عنوان مربی شـغلی ،ایـن فعالیت
را شـروع کردید؟
خیـر .مـن مربـی شـغلی نیسـتم ولـی بـه
عنـوان یک نیروی داوطلب دوسـت داشـتم

ایـن فعالیـت را مدیریـت کنـم .بسـیاری
از کارآمـوزان رعـد توانایـی انجـام کارهـای
دسـتی را در منـزل دارنـد ،ولـی جایی برای
فـروش ندارنـد .البتـه بعضـی از آنهـا بـا
صفحـات مجازی آشـنا هسـتند و در تلگرام
و اینسـتاگرام تولیـدات خـود را عرضـه و
بـه فـروش میرسـانند .بـا مشـورت آقـای
میرهـادی ،تصمیم گرفتیــم از بچههایی که
میتواننـد در خانه کار تولیـد کنند ،دعوت
کنیـم کـه بـه رعـد بیاینـد و در جلسـهای
شـرکت کننـد .در ایـن جلسـه ،آقایـان
میرهـادی و قریشـی ،توضیحاتـی در مـورد
پـروژه ارائـه دادنـد و از عالقمنـدان بـه
همـکاری ،تعهـد گرفتنـد که ماهـی یکبار
کارهایشـان را تحویـل دهند .از سـینفری
کـه در ایـن برنامـه شـرکت کردنـد ،حـدود
یـازده یـا دوازده نفـر ،توافقنامـه را امضـا
کردنـد .بـه مـرور تعـداد بچهها زیادتر شـد
و بـه بیسـت نفـر رسـید .بعـد از مدتـی به
دلیـل و ضعیـت کرونایی و روحیه نامناسـب
بچههـا ،تعـداد کمتر شـد .بعضـی از بچهها
توقـع داشـتند که خیلـی زود با آنها تسـویه
حسـاب شـود و ایـن درحالـی بود که شـهر
کتـاب هـر دو مـاه یکبـار تسـویه حسـاب

گاهـی خـودم قیمـت را با توجه بـه کیفیت
کار افزایـش میدهم .خوشـبختانه کیفیت
تولیـدات بچههـا روز بـه روز بهتر شـده که
نشـان میدهـد از ایـن موضـوع خوشـحال
هستند .

میکنـد ،ولـی فــروش نسـبتا خــــوب و
دلگـرم کننـده بود.
در حـال حاضـر بـا چنـد شـهرکتاب
همـکاری میکنیـد؟
از شـهر کتاب نیاوران که با مدیر آن آشـنا
بودم ،شـروع کردم و بعد با شـهرکتاب الف
در خیابـان مقـدس اردبیلی تمـاس گرفتم.
بـا یـک هتـل بوتیک کوچـک هم کـه مدیر
آنجـا از دوسـتان اسـت صحبـت کـردم و
فـروش اندکی هم داشـتیم .در حال حاضر
بـا دو شـهرکتاب در تمـاس هسـتیم و بـا
آنهـا همـکاری داریـم .خوشـبختانه میزان
فـروش در سـال  ،99از کل میـزان فـروش
بچههـا در بازارچههـای سـال 98بیشـتر
بـود .ایـن انفـاق نشـان داد کـه ایـن پروژه
خوداشـتغالی ،جـای کار بیشـتری دارد.

کارهـای دسـتی کارآمـوزان ،بیشـتر در
چـه زمینههایـی هسـتند و آیـا مشـخص

میشـود کـه ایـن کارهـا توسـط افـراد
دارای معلولیـت ساختهشـدهاند؟
در زمینههـای مختلـف هسـتند؛ کارهـای
سـفال ،کارهـای چوب و مشـبک ،کارهای
کاشـی شکسـته ،کارهـای بافتنـی مثـل؛
عروسـکبافی ،خیاطی ،کیفهـای کوچک
نمـدی و پارچهای و جاکلیدی ،پاکت پول،
زیـورآالت و ....کـه همـه این تولیـدات در
کیفیـت خوب عرضـه میشـوند .روی تمام
ایـن کارهـا چـون از طریـق قـرارداد رعد با
مراکـز ارائـه میشـود ،برچسـب موسسـه
رعـد میخـورد .وقتـی مشـخص می-شـود
ایـن کارهـا توسـط افـراد دارای معلولیـت
ساختــه شـده ،نظـر مـردم نسـبت بـه
تواناییهـای بچههـا عـوض میشـود و از
ی
آن اسـتقبالمیکننـد .بسـیاری از افراد 
کـه ایـن کارهـا را میخرنـد ،هیچ آشـنایی
بـا مرکـز رعـد و فعالیـت آن ندارنـد و از
ایـن طریـق بـا خدمـات مجموعه هم آشـنا
میشـوند .از طرفی جایی مثل شـهرکتاب،
بازارچـه خیریـه نیسـت کـه مـردم از روی
ترحـم چیـزی بخرنـد ،قیمتهـا باالسـت
و کسـی کـه چیـزی را میخـرد ،حتمـا
از آن خوشـش آمـده و کیفیـت مطلوبـی
داشتهاسـت.
قیمتگذاریها چگونه انجام میشود؟
تـا قبـل از کرونـا تیمـی شـامل؛ دو نفـر
از خانمهـای همیـار رعـد و مربـی سـفال،
کیفیـت کار را ارزیابـی و قیمتگـذاری
میکردنـد .امـا بـه دلیل شـیوع کرونـا این
افـراد کمتـر دور هـم جمـع میشـوند و
خـود مـن به همـراه یـک نفر از دوسـتان،
قیمتگـذاری میکنیـم .معمـوال بچههـا
خودشـان منصفانـه قیمتگـذاری میکنند
و قیمـت پاییــــن میدهنـد تا بفروشـند.

سخن آخر:
مــن از دوســتانی کــه در واحــد اشــتغال
رعــد حضــور دارنــد و همچنیــن از آقــای
میرهــادی بســیار سپاســگزارم .ایشــان بــا
اخــاق خــوب و انــرژی مثبتــی کــه در
فضــای رعــد ایجــاد میکننــد ،بــه همــه
مــا دلگرمــی میدهنــد .جــا دارد کــه از
زحمــات ایشــان و همــه دوســتان دیگــر در
مجموعــه رعــد تشــکر کنــم .مــن دوســال
اســت کــه داوطلبانــه در ایــن مرکــز کار
میکنــم و همــان روز اول کــه بــا فضــای
رعــد آشــنا شــدم ،انــرژی گرفتــم و
عالقمنــد بــه همــکاری شــدم .امیــدوارم
بــا کاهــش شــیوع کرونــا ،رعــد بــه
شــرایط قبلــی خــود برگــردد و کالسهــا
بازگشــایی شــوند.
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ایـن امکان هسـت که از طـرف مجموعه
رعـد بـا شـهرداری وارد مذاکـره شـود تا
درهمـه شـهر کتابهـا چنیـن امکانی به
وجـود بیاید؟
قبلا چنیـن اقداماتـی شـروع شـده و
قولهایـی هـم از طرف شـهردار وقـت داده
شـده بـود ،ولـی بـه سـرانجام نرسـید.بـه
هرحـال مـن مسـتقل از شـهرداری و از
طریق آشـنایی بـا مدیران مراکز شـهرکتاب
اقـدام کـردم و بـه نتیجـه رسـیدم.
اسـتقبال بچههـا از ایـن پـروژه چطـور
اسـت؟ آیـا انگیـزه پیـدا کردهانـد کـه
جدیتـر بـه ایـن موضـوع بپردازنـد؟
چنـد نفـر از بچههـا خیلـی جـدی کار
میکننـد و بـا وجـود همیـن فـروش کـم،
مرتـب کار تحویـل میدهنـد .گاهـی
شـرمنده میشـوم کـه بعـد از دومـاه مبلغ
مختصـری را بـه انهـا بدهـم ،چـون بچهها
واقعـا زحمـت میکشـند و هزینـه میکنند
تـا کارهـای بـا کیفیتـی بـه دسـت مـا
برسـانند .بعضـی از بچهها هـم زود ناامید
میشـوند و کار را رهـا میکننـد .هرکـدام
روحیـه خـود را دارنـد .کارهـای زیـادی به
دسـت ما میرسـد و به غیر از شـهرکتاب،
بایـد مکانهـای دیگـری را هم بـرای ارائه
و فـروش تولیـدات بچـه هـا پیـدا کنیـم.
تعـدادی از کارهـای سـفال را به رسـتوران
"دسـت" دادهایـ م و یـک بازارچـه دایمی هم
در طبقـه پاییـن مرکز رعـد ایجـاد کردهایم
کـه کارها در آنجا به نمایش گذاشـته شـود
و بـه فروش برسـند.

منتظریم با بهبود نسبی اوضاع،
کالسهای رعد باز شوند و چرخه
تولید صنایع دستی از طرف کارآموزان
راه بیفتد

چـه برنامـهای بـرای آینـدهی ایـن پـروژه
داریـد؟
ایدههـای زیـادی دارم ،ولـی دسـت
تنهـا هسـتم و بـه خیلـی از کارهـا
نمیرسـم .دنبـال ایـن هسـتم که با سـایر
شـهرکتابها صحبـت کـرده و کار را
گسـترش دهـم .منتظـرم بـا بهبود نسـبی
اوضـاع ،کالسهای رعد دایر شـود و چرخه
تولید صنایع دسـتی از طـرف کارآموزان راه
بیفتـد .برای گسـترش این فعالیـت نیاز به
کمـک افـراد داوطلـب داریـم .مدیریت این
کار بسـیار سـنگین اسـت ،بایـد جنسهـا
را ارزیابـی کنیـم کـه آیـا کیفیـت الزم را
دارنـد یا نـه؟ بایـد قیمتگذاری مناسـبی
روی محصول گذاشـته شـود .اجنـاس باید
کدگـذاری شـده و در برنامـه اکسـل ،ثبـت
شـود بایـد روی کارها باید برچسـب خورده
و بـه فروشـگاه تحویـل داده شـود .ایـن
کارها بسـیار زمانبر اسـت .البته دوسـتان
رعـد بـه من کمـک میکنند ،ولـی به یک
نیـروی همراه و همگام نیـاز دارم .امیدوارم
بـا برگشـتن بـه وضعیـت عـادی بتوانیـم
بـا مراکـز دیگـر شـهر کتـاب و هتلهـا و
نمایشـگاهها ارتبـاط برقـرارکنیـم .مـا یک
نمایشـگاه کوچـک در مرکـز رعـد ایجـاد
کردهایـم و نمونـه کارهـا را عرضـه کـرده
تـا اگـر از طـرف مراکـزی بـرای همـکاری
یـا بازدیـد بـه رعـد مراجعـه کردنـد ،کارها
موجود باشـد.
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ثریا صفرزاده ،بنیانگذار و موسس هولدینگ چکاوک شهر است.
هولدینگی که در زمینههای مختلف آموزشی ،به صورت مجازی و حضوری،
فعالیت دارد .ثریا به دلیل ابتال به فلج اطفال از مدرسه رفتن محروم شد
اما در خانه درس خواند ،دیپلم گرفت و در دانشکده علمی کاربردی رعد،
در رشته فناوری اطالعات ادامه تحصیل داد .ثریا بلندپرواز بود و اهداف
بلندی را دنبال میکرد ،او درآشنایی با حوزه شبکه و تولید محتوا از طریق
آقای علیرضا مخمری ،مدرس این حوزه ،به فکر تاسیس شرکت با موضوع
دیجیتال مارکتینگ افتاد و با همکاری ایشان در سال  90فعالیتش را آغاز
نمود .صفرزاده چهار کتاب با موضوعات؛ آموزش تولید محتوا ،آموزش
فروشگاه اینترنتی ،ویراستاری کتاب و ادبیات نگارشی تالیف کردهاست.
بـا او و پوراندخـت خدابخـش کـه در حـوزه تولید محتوا ،در شـرکت
چـکاوک شـهر آمـوزش دیـد و در حـال حاضر به عنـوان مدیـر پروژه
اسـتادیاری در ایـن مجموعـه فعالیت میکند ،به گفتوگو نشسـتیم.

بنیانگذار شرکت چکاوک شهر؛
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با ایدهآلهایمان فاصله داریم
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خانـم صفـرزاده لطفـا خودتـان را معرفـی
کنید :
ثریا صفرزاده هسـتم .فارغالتحصیل رشـته
مهندسـی فنـاوری اطالعـات ،رئیس هیئت
مدیره شـرکت چکاوک شـهر و سـرمایهگذار
اسـتارت آپ آموزشـی اسـتادیاری،
کارشـناس و مـدرس تولیـد محتوا ،سـئو و
مشـاور کسـب و کا ر 4 ،کتاب تخصصی را
هـم در زمینههـای طراحی سـایت ،سـئو و
تولیـد محتـوا به چـاپ رسـاندهام.
در سـن  3سـالگی بـه بیمـاری فلـج اطفال
(پولیـو) مبتلا شـدم .همیـن مسـئله
باعـث شـد تـا سـن  27سـالگی نتوانـم
تحصیـل کنـم و نقطـه آغـاز فعالیـت مـن
از همـان سـن بـود کـه تصمیـم بـه ادامـه
تحصیلات گرفتـم .بـه دلیـل عالقه شـدید
کـه بـه یادگیـری داشـتم ،طـی یکسـال
دوران راهنمایـی را تمـام کـردم و پـس از
اتمـام دوره دبیرسـتان ،در آزمـون ورود
بـه دانشـگاه ثبـت نـام کـردم .در رشـته
روانشناسـی دانشـگاه اصفهـان قبول شـدم
کـه بـه دلیل مسـافت زیـاد و هزینـه رفتو
آمـد از ادامه آن منصرف شـدم .این مسـئله
باعـث شـد تـا بـه کسـب درآمـد ،جدیتـر

اشتغال

ثریا صفرزاده :هدف اصلی این
مجموعه ،ایجاد بستر برای اشتغال،
خوداشتغالی ،مهارت افزایی و
کارآفرینی جوانان و افراد جویای کار
است

فکـر کنـم .بنابرایـن در دورههـای جامـع
رشـته فـنآوری اطالعـات(  ) ITثبـت نـام
کـرده و بـا تالشهایـم موفق بـه دریافت 7
مـدرک فنیحرفـهای شـدم .بـه ایـن امیـد
کـه وارد بـازار کار شـوم کـه اینطـور نشـد.
اولیـن حـوزه کاری کـه بـه آن ورود کـردم،
طراحـی لبـاس بـود .فکـر میکـردم در این
حوزه موفق شـوم ولی پس از مدتی متوجه
شـدم راه موفقیتـی در ایـن رشـته نـدارم و

تصمیـم بـه تغییـر مسـیر گرفتـم .در سـال
 88بـا یکـی از همکالسـیها ،مغـازهای را
اجـاره کردیم و شـروع به کارهایـی از قبیل؛
خدمـات ثبتنـام اینترنتـی ،ویراسـتاری
کتـاب و کپـی گرفتیـم .نوشـتن محتـوا را
هـم شـروع کردم ولـی پس از مدتـی متوجه
شـدم شـریکم سـو اسـتفادههایی از درآمـد
بـه دسـت آمـده انجـام میدهـد .او بـدون
هیـچ توجیهـی خـرج میکـرد کـه منجـر به
ورشکسـتگی شـد .از او جـدا شـدم و بـه
دانشـگاه برگشـتم .در سـال  1396مـدرک
کارشناسـی مهندسـی فنـاوری اطالعـات را
از دانشـگاه علمی /کاربردی رعـد را دریافت
کردم.
در سـالهای آخـر دانشـگاه بـودم کـه بـا
همـکار فعلیـم ،آقای علیرضا مخمری آشـنا
شـدم ،آشـنایی که منجـر به تحـول بزرگی
در زندگـی شـغلیم شـد .بـه دلیـل اینکـه
اهداف و مسـیر مشـترکی داشتیم ،اقدام به
دریافـت وام کردیـم امـا بـا محدودیتهایی
مواجـه شـدیم .بعـد تصمیـم گرفتیـم که از
خودمان شـروع کنیم .پـس از فعالیتهای
آزادکاری(فریلنسـری) و پـروژهای و کسـب
تجربـه ،تصمیـم بـه تاسـیس شـرکت

ثریا صفرزاده :امیدوارم در آینده
عالوه بر تأسیس چندین شعبه
در کشورهای مختلف ،بتوانیم
آموزشهای بینالمللی را هم ارائه
کنیم

گرفتیـم و آنجـا بـود کـه چـکاوک شـهر در
سـال  1390متولد شـد و در سـال  1399به
ثبت رسـید.
خانم خدابخش ،شـما هـم از خودتان و از
فعالیتتـان در این شـرکت بگویید:
پوراندخـت خدابخـش هسـتم .در سـال
 1396مـدرک کارشناسـی خـود را از
دانشـگاه علـم و فرهنـگ دریافـت کـردم
و فعالیـت کاری خـود بـا شـرکت چـکاوک
شـهر را از اردیبهشـت مـاه سـال 1399
آغـاز نمـودم .در حـال حاضـر بـه عنـوان
کارشـناس و مـدرس تولیـد محتـوا و
همچنیـن مدیـر اسـتارت آپ اسـتادیاری،
در ایـن شـرکت فعالیـت میکنـم.

در حــال حاضــر بــه دلیــل اپیدمــی کرونا
آموزشهــای شــما بــه صــورت مجــازی
هــم ارائــه میشــوند؟
ثریــا صفــرزاده :دانشپذیــران از سراســر
کشــور میتواننــد بــا مشــاهده ویدئوهــای
آموزشــی اســتادیاری یــا شــرکت در
وبینارهــای تخصصــی کــه توســط اســاتید
برجســته و حرفــهای برگــزار میشــوند،
مهارتهــای خــود را افزایــش داده و
بــرای ورود بــه بــازار کار آمــاده شــوند.
البتــه شــایان ذکــر اســت کــه بعضــی
دورههــا ماننــد آمــوزش طراحــی ســایت،
ســئو ،تولیــد محتــوا و ...همزمــان بــه
صــورت حضــوری هــم برگــزار میشــوند.
تــاش مجموعــه اســتادیاری بــر ایــن
اســت کــه افــراد بتواننــد عــاوه بــر
افزایــش مهارتهــای فــردی و اجتماعــی
خــود ،همزمــان از آموزشهــای داخلــی و
خارجــی هــم اســتفاده کــرده و در نهایــت
بتواننــد وارد بــازار کار شــوند.
بـه نظـر میآیـد شـرکت شـما نیروهـای
ثابتـی هـم دارد .چنـد همـکار و چنـد
دانشـجو داریـد؟
ثریـا صفـرزاده :در حـال حاضـر ۱۵نفـر بـه
صـورت حضـوری بـا مـا همـکاری دارنـد
کـه تعـدادی از آنهـا در حـال گذرانـدن
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در مـورد هولدینـگ چـکاوک شـهر و
فعالیتـش بیشـتر توضیـح دهیـد؟
ثریـا صفـرزاده :من و همـکارم آقای علیرضا
مخمری از سـال  1390در زمینه های تولید
محتـوا ،سـئو و طراحی سـایت ،فعالیتمان
را آغـاز کردیم و توانسـتیم شـرکت چکاوک
شـهر را در سـال  1399بـه ثبـت برسـانیم.
در ایـن مـدت کوتـاه توانسـتیم ضمـن
انجـام بیـش از  ۲۰۰پـروژه موفق ،از کسـب
و کارهـای نوپـا هـم حمایـت کنیـم .ایـن
شـرکت ۴ ،اسـتارت آپ موفـق را راهاندازی
کـرده و هـم اکنـون بـه عنـوان هلدینـگ
اسـتارتآپها و شـرکتهای زیـر مجموعه،
شـناخته شدهاسـت .بزرگتریـن اسـتارت
آپ این شـرکت در حوزه آموزش و اشـتغال
اسـت کـه با شـعار؛ کارخانـه تولیـد نیروی
متخصـص و کارآفرینـی فعالیـت میکنـد.

اسـتارت آپ اسـتادیاری در چـه زمینهای
فعالیـت میکنـد؟
ثریــا صفــرزاده :اســتادیاری ،در زمینــه
تولیــد و انتشــار ویدئوهــای آموزشــی،
برگــزاری دورههــا و وبینارهــای تخصصــی
شــغل محــور و معرفــی و فــروش کتــاب
فعالیــت میکنــد .در همیــن راســتا بــا
تعــدادی از اســاتید و انتشــارات سراســر
کشــور بــه صــورت مســتقیم همــکاری
میکنیــم .نکتــه قابــل توجــه اینکــه کلیــه
ویدئوهــای مجموعــه اســتادیاری توســط
اســاتید حرفــهای و براســاس ســاختار
مهارتــی و اشــتغالزایی تهیــه میشــوند و
دانشپذیــران ،بــا مشــاهده ایــن ویدئوهــا
بــرای ورود بــه بــازار کار آمــاده میشــوند.
در زمینــه معرفــی و فــروش کتــاب هــم
بــا مولفیــن و مراکــز نشــر بــه عنــوان
صاحــب امتیــاز اصلــی کتابهــا همــکاری
میکنیــم .فعالیــت مــا در ایــن زمینــه
محــدود بــه اســتان تهــران نیســت و
مراکــز نشــر در سراســر کشــور میتواننــد
کتابهــای خــود را در  2نســخه چاپــی/
 PDFبــرای معرفــی و فــروش در ســایت
 ostadyari.comقــرار دهنــد.
ذکــر ایــن نکتــه حائــز اهمیــت اســت
کــه کتابهــای معرفــی شــده ،مکمــل
ویدئوهــای آموزشــی بــوده و کاربــران
میتواننــد بــرای افزایــش مهارتهــای
فــردی خــود ،از ویدئوهــای آموزشــی
و کتابهــا هــم بــه صــورت همزمــان
اســتفاده کننــد .در ایــن دورههــای
آموزشــی داوطلبــان میتواننــد بــه
صــورت حضــوری یــا آنالیــن بــا مدرســین،
تعامــل داشــته و ابهامــات خــود را برطــرف
کننــد .بــا توجــه بــه اینکــه برخــی

دورههــای آموزشــی ماننــد برنامهنویســی
یــا گرافیــک ،نیــاز بــه تبــادل اطالعــات
بیــن مــدرس و دانشپذیــر دارد ،در
راســتای تعامــل بهتــر ایــن افــراد بــا هــم،
مجموعــه مــا امکاناتــی ماننــد سیســتم
تیکتینــگ را در ایــن زمینــه در نظــر
گر فتها ســت .
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دوره کارآمـوزی خـود هسـتند .در حـال
حاضـر  75نفـر میتواننـد در بخشهـای
مختلـف شـرکت چـکاوک شـهر اسـتخدام
و بـه فعالیـت بپردازنـد .هـدف اصلـی این
مجموعـه ایجـاد یک بسـتر برای اشـتغال،
خوداشـتغالی ،مهـارت افزایـی و کارآفرینی
جوانـان و افـراد جویـای کار اسـت.
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اطالعرسـانی در مـورد فعالیتهایتـان
چگونـه انجـام میشـود؟
ثریـا صفـرزاده :هموطنـان مـا از سراسـر
کشـور میتواننـد بـا مراجعـه بـه سـایت
 ،ostadyari.comاز آخریـن اخبـار و
اطالعیههـای ایـن مجموعـه باخبر شـوند.
همچنیـن کلیـه فعالیتهـای شـرکت
چـکاوک شـهر و مجموعـه اسـتادیاری در
بسـترهای مختلـف از جملـه شـبکههای
اجتماعـی بـه خصـوص در اینسـتاگرام،
قابـل پیگیـری اسـت.
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آیا تمـام آموزشهـای پلتفرم اسـتادیاری،
آنالیـن ارائه میشـود؟
ثریـا صفـرزاده :تلاش مـا بـر ایـن اسـت
کـه فضایـی ایجـاد کنیـم تـا دانـش پذیران
و افـراد عالقمنـد بـه یادگیـری بتواننـد
نیازهـای آموزشـی خـود را بـه صـورت
آنالیـن و مجـازی برطـرف کننـد .از طرفی
افـرادی کـه قصـد همـکاری بـا شـرکت ما
در زمینههـای مختلـف را دارنـد ،ابتدا باید
یـک دوره آموزشـی را بـه صـورت حضوری
هـم بگذراننـد.
پوراندخـت خدابخـش :آنچـه پلتفـرم
اسـتادیاری را از سـایر سـایتهای مشـابه
کـه در ایـن زمینـه فعالیـت میکننـد،
متمایـز کرده این اسـت که کلیـه ویدئوهای
آموزشـی مـا توسـط اسـاتید حرفـهای تهیه
شـده و سـاختار همـه آنهـا پـروژه محـور و
بر اسـاس اشـتغال ،خود اشـتغالی ،مهارت
افزایـی و کارآفرینـی اسـت .شـخصی را در
نظـر بگیریـد کـه هیـچ دانـش و مهارتـی
نـدارد ولـی میخواهـد بـه عنـوان منشـی
در شـرکتی اسـتخدام شـود .مـا اول
مهارتهایـی کـه بـرای منشـیگری الزم
اسـت مثـل؛ فـن بیـان ،اصـول نامهنگاری
و حتـی نوع پوشـش و نحـوه صحبت کردن
را بـه او آمـوزش میدهیـم تـا بتوانـد بـه
عنـوان منشـی اسـتخدام شـود .از طرفـی
اگـر قصـد راهانـدازی کسـب و کار خـودش
را داشـته باشـد هـم در تمـام زمینههـا،
همـراه و مشـاور او خواهیـم بـود .یکـی از
اهـداف مهم شـرکت چکاوک شـهر حمایت
از افرادی اسـت کـه قصد راهاندازی کسـب
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پوراندخت خدا بخش :پلتفورم
استادیاری برای سه قشر رایگان
است :افراد دارای معلولیت ،افراد
ساکن در مناطق محروم و افرادی که
توان مالی برای شرکت در کالسهای
حضوری را ندارند

و کار خودشـان را داشـته امـا بـه دلیـل
مشـکالت مالـی یـا مسـائل مربوط بـه اخذ
مجـوز ،قـادر بـه انجـام ایـن کار نیسـتند.
در همیــن راســتا کلیــه مباحــث مهارتــی/
تخصصــی از گلــدوزی و خیاطــی گرفتــه
تــا آمــوزش دروس دانشــگاهی ،طراحــی
و توســعه وب و ...توســط مجموعــه
اســتادیاری پوشــش داده میشــوند.
شــایان ذکــر اســت مــا هیــچ محدودیتــی
بــرای افــراد قائــل نیســتیم .بــه عبــارت
بهتــر تمــام هموطنــان مــا در سراســر
کشــور مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه
ســایت  ostdadyari.comتمــام نیازهــای
آموزشــی و مهارتــی خــود را برطــرف
ســازند.
اســتفاده از خدمــات و امکانــات آمــوزش
ســایت اســتادیاری بــرای  3قشــر رایــگان
اســت:
 -1افــراد توانیــاب کــه قصــد افزایــش
مهارتهــای فــردی خــود را دارنــد.
 -2افــراد ســاکن مناطــق محــروم کــه
تــوان مالــی بــرای شــرکت در کالسهــای
حضــوری یــا خریــد بســتههای آموزشــی
ندارنــد.
 -3کلیــه افــراد جویــای کار کــه
مهارتهــای الزم بــرای ورود بــه بــازار کار
را ندارنــد.
البتــه افــراد مــورد نظــر بــرای اســتفاده از
ایــن طــرح بایــد اســتانداردهایی داشــته
باشــند کــه مهمتریــن آن؛ عالقــه،
پیگیــری ،پشــتکار و انگیــزه اســت .در
ایــن صــورت مــا هــم حمایتهــای الزم از
ایــن افــراد را بــه عمــل میآوریــم.
آیــا هنرجویــان در قبــال آموزشــی کــه
میبیننــد مــدرک دریافــت میکننــد؟
ثریــا صفــرزاده :طبــق صالحدیــد مجموعه
اســتادیاری و بــا همــکاری اســاتید ،در
پایــان هــر دوره از شــرکتکنندگان یــک

آزمــون گرفتــه میشــود .دانشپذیرانــی
کــه بتواننــد در ایــن آزمــون نمــره قابــل
قبولــی دریافــت کننــد ،مــدرک پایــان دوره
دریافــت کــرده و بــرای اســتخدام معرفــی
میشــوند .حتــی ایــن افــراد میتواننــد
بعــد از اتمــام دوره آموزشــی ،در شــرکت
چــکاوک شــهر یــا اســتارتآپهای زیــر
مجموعــه آن هــم بــه فعالیــت خــود ادامــه
دهنــد.
چشــماندازتان بــرای آینــده ایــن
هولدینــگ چیســت؟
ثریــا صفــرزاده :بــرای راهانــدازی چهــار
اســتارتاپ دیگــر برنامهریــزی کــرده و
امیدواریــم در رشــد و توســعه کســب و
کارهــا قدمــی کوچــک برداریــم .امیــدوارم
در آینــده عــاوه بــر تأســیس چندیــن
شــعبه در کشــورهای مختلــف ،بتوانیــم
آموزشهــای بینالمللــی را هــم ارائــه
کنیــم.
چشــماندازی مجموعــه اســتادیاری،
ایجــاد یــک فضــای مهارتــی /تخصصــی
اســت کــه افــراد بتواننــد عــاوه بــر
تقویــت مهارتهــای فــردی و اجتماعــی
خــود ،همزمــان از آموزشهــای داخلــی و
خارجــی هــم اســتفاده کــرده و بــا افزایــش
مهارتهــای خــود وارد بــازار کار شــود.
بــه عنــوان فــردی کــه بــا وجــود تمــام
مشــکالت و محدودیتهــا توانســتهاید
یــک فــرد موفــق در حــوزه اشــتغال و
کارآفرینــی باشــید ،چــه توصیــهای بــه
دوســتان دارای معلولیــت داریــد؟
ثریــا صفــرزاده :توصیــه مــن بــه دوســتان
ایــن اســت کــه اهدافشــان را روی
کاغــذ بنویســند و بــرای زندگــی خــود
چش ـمانداز تعییــن کننــد .وقتــی اهــداف
خــود را بنویســند ،مطمئنــا راه برایشــان
بــاز خواهــد شــد .بــه تمــام دوســتان
پیشــنهاد میکنــم بــه مســتمریهای
ماهیانــه بهزیســتی یــا حمایتهــای افــراد
خانــواده دل نبســته و ســعی کننــد در
زندگــی مســتقل شــوند.
البتـه ناگفتـه نمانـد کـه در ایـن راه بـا
مشـکالت زیـادی رو بـهرو هسـتند ،اما هر
مشـکلی ،کلیـد موفقیتهای بعدی اسـت.
تلاش مـا در هلدینـگ چـکاوک شـهر بـر
ایـن اسـت کـه کسـب و کارهـا را از طریـق
پلتفرم آموزش مجازی اسـتادیاری ،توسـعه
د هیم .

خـداداد اصالنـی رئیس هیـات مدیـره مجموعه رئیس
اسـت .فعالیـت این مجموعـه کـه  9شـعبه در تهران
دارد و یک مجموعه خانوادگیسـت از سال  1380شروع
شـد .ایـن مجموعه بـا خیریههـای مختلفـی از جمله
مجتمـع رعد ،همـکاری دارد و عالقمنـد به همکاری با
کارآموزان رعد اسـت.

رئیس هیات مدیره مجموعه رئیس :

مشتاق همکاری با دوستان توانیاب هستیم
لطفا خودتان را معرفی کنید و در مورد حرفه
کافهداری توضیح دهید؟
خداداد اصالنی ،رئیس هیات مدیره مجموعه
رئیس هستم .این مجموعه خانوادگی و
متعلق به پدرم ،من و برادرم است .ما اولین
فرانشیز( )franchiseکافه در ایران هستیم،
از سال  1380این فعالیت را آغاز کردیم و
امسال بیستسالگی آن را جشن میگیریم.
در این مدت نهایت سعی خود را برای
فرهنگسازی در مورد صنعت قهوه ،صنعت
باریستا ،توسعه منابع انسانی و هر صنعت
مرتبط با آن انجام دادیم .سالهاست که
با خیریههای مختلفی از جمله موسسسه
رعد ،خیریه بهنام دهشپور و خیریههایی
در شهرستانهای مختلف همکاری داریم.
عالقمندیم به موسسات و خیریههایی که
در تالشند گروهها وجوامع آسیبدیده و
آسیبپذیر را وارد اجتماع کنند و در این راه با
مشکالتی مواجهند ،کمک کنیم.

عالقهبنــد( مدیرعامــل مجموعــه) و ســایر
دوســتان بــا رعــد آشــنا بــودم ولــی جــذب
بچههــای توانیــاب بــرای کار درکافــه ،بــه
پیشــنهاد آقــای شــاهین طبــری انجــام
شــد .ایشــان دوســال قبــل ایــن ایــده
را مطــرح کردنــد و از ایــن پیشــنهاد بــا
کمــال میــل اســتقبال کردیــم.
افرادی که برای کار به مجموعه شما معرفی
میشوند ،چه آمادگیهایی را باید کسب
کنند تا مشغول به کار شوند؟
ایــن افــراد در شــروع همــکاری چنــد

چه آموزش هایی به افراد عالقمند به کار در
این حوزه ارائه میشود؟
آموزشهــا شــامل؛ آمــوزش باریســتایی(
فــرآوری قهــوه) ،صنــدوقداری ،مدیریــت
شــعبه و انبــارداری هســتند کــه در
قالــب یــک مجموعــه بــه افــراد ارائــه
میشــوند .افــرادی کــه ایــن آموزشهــا را
میگذراننــد ،در صــورت نیــاز مجموعــه،
میتواننــد در شــعب کافــه رییــس مشــغول
بــه کار شــوند .افــراد دارای معلولیــت
عالقمنــد بــه ایــن حرفــه هــم میتواننــد
در شــعب مــا مشــغول بــه کار شــوند.

اشتغال
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آشنایی شما با موسسه رعد از چه طریقی
ایجاد شد؟
سالهاســت کــه از طریــق آقــای

رفتار ما با همه افراد ،چه دارای
معلولیت بوده و چه تندرست باشند،
یکسان است و
آنها را برابر میبینیم

ســاعت آمــوزش عملــی میبیننــد و بعــد
از آشــنا شــدن بــا روش کار و قوانیــن
حاکــم بــر مجموعــه ،بــه یکــی از شــعب
کافــه رییــس معرفــی میشــوند .مدیــران
شــعب نیــز آموزشهــای الزم را بــه آنهــا
ارائــه میدهنــد.
آموزشــگاهی هــم بــرای تحقیــق و
توســعه( )R&Dو انجــام کارهــای پژوهشــی
دایــر کردیــم کــه مدیــران شــعب مختلــف
در ایــن آموزشــگاه دوره میبیننــد.
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قصــد داشــتیم بــرای کارآمــوزان عالقمنــد
در مجتمــع رعــد ،کالس آموزشــی برگــزار
کنیــم کــه بــه دلیــل نبــود امکانــات الزم
در آن مــکان ،از ایــن کار صرفنظــر
کردیــم.
الزم بــه ذکــر اســت کــه آموزشهــا بــه
صــورت رایــگان در اختیــار افــراد دارای
معلولیــت قــرار میگیــرد و افــرادی کــه
بــه مهــارت کافــی برســند میتواننــد
همــکار مــا شــوند.
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تا کنون چند نفر از بچههای دارای معلولیت
در شعب کافه رییس مشغول به کار شدهاند؟
حــدود شــش نفــر بــه مــا معرفــی شــدند
و آمــوزش دیدنــد .ولــی فقــط دو نفــر
ادامــه دادنــد .مــن افتخــار میکنــم کــه
توانســتم التــه( )latteزدن را بــه ایــن
بچههــا آمــوزش بدهــم .بــا یکــی از آنهــا
کــه مشــکالت جســمیاش ،بســیار زیــاد
بــود آنقــدر کار کردیــم کــه بــه یکــی از
بهتریــن همــکار مــا تبدیــل شــد .التهزدن
بــرای کســی که مشــکالت شــدید جســمی
دارد ،دشــوار اســت چــون بــه تمرکــز بــاال
و دســت قــوی نیــاز دارد .البتــه ایشــان
بعــد از ازدواج بــه شــهر کاشــان رفــت و
مــا را از همــکاری بــا خــود محــروم کــرد.
فعــا فقــط یکــی از ایــن دوســتان(مهدی
حجیمانــی) بــا مــا همــکاری دارنــد.
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به عنوان کارفرما ،با چه چالشهایی در کار
با افراد دارای معلولیت روبهرو بودید؟
بیشــترین مشــکل در همــکاری بــا
توانیابــان ،خانوادههایشــان هســتند.
خانوادههــا گاهــی بــه جــای ایــن کــه
همراهــی موثــری بــا فرزنــد خــود
داشتهباشــند ،مانــع ایجــاد میکننــد.
آنهــا انتظــارات غیــر واقعــی همچــون
کار کمتــر و دریافتــی بیشــتر در فرزنــدان
خــود ایجــاد میکننــد .در حالــی کــه
رفتــار مــا بــا همــه افــراد ،چــه معلولیــت
داشــته باشــند و چــه تندرســت باشــند،
یکســان اســت و آنهــا را برابــر میبینیــم.
گاهــی ایــن دوســتان قوانیــن را رعایــت
نمیکننــد و انتظــار چشمپوشــی
دارنــد .ایــن نــوع برخــورد ،مانــع ادامــه
همــکاری ایــن افــراد بــا مجموعــه رییــس
میشــود .مــا از همــکاری بــا افــراد
دارای معلولیــت ،اســتقبال میکنیــم
و مشــتریان هــم از حضــور ایــن افــراد
در شــعب مــا رضایــت دارنــد .دیــدگاه
مــردم نســبت بــه افــراد دارای معلولیــت
اصــاح شــده و ایــن بــه دلیــل حضــور

بعضی وقتها
خانوادهها به جای این که
همراهی موثری با فرزند خود
داشتهباشند،
مانع ایجاد میکنند

بیشــتر ایــن افــراد درســالهای اخیــردر
جامعــه اســت .خوشــبختانه مشــتریان
مــا هــم کــه معمــوال از فرهنــگ باالیــی
برخوردارنــد ،ارتبــاط مناســبی بــا آنهــا
ایجــاد میکننــد .البتــه همچنــان نیــاز
بــه فرهنگســازی در ایــن رابطــه وجــود
دارد.
چه ارزیابی نسبت به حضور افراد دارای
معلولیت در محیط کار دارید؟
حضــور ایــن دوســتان بــه تیــم مــا روحیــه
میدهــد و مشــتاق همــکاری بــه آنهــا
هســتیم و از اینکــه در هــر شــعبه ،چنــد
نفــر از آنهــا مشــغول بــه کار باشــند،
اســتقبال میکنیــم .ایــن بچههــا هــم
مثــل ســایر افــراد جامعــه هســتند .بعضی
باهوشترنــد و زودتــر یــاد میگیرنــد و
بعضــی کندترنــد .بعضــی از نظــر جســمی
مشــکالت بیشــتری دارنــد و بایــد بیشــتر
تمریــن کننــد و بعضــی ،مشــکل جســمی
کمتــری دارنــد .بعضــی راحتتــر بــا
اطرافیــان کنــار آمــده و مهارتهــای
ارتباطــی باالتــری دارنــد و بعضــی نیــاز
بــه تقویــت ایــن مهارتهــا دارنــد .مثــل
تفاوتــی کــه همــه افــراد جامعــه بــا هــم
دارنــد .مهــدی حجیمانــی وقتــی فهمیــد
کــه قــادر بــه انجــام کار در کافــه اســت،
اعتمــاد بــه نفــس پیــدا کــرد و بــا لــذت
بــه کارش ادامــه داد .او عالقمنــد بــه کار
کــردن در بیــرون از خانــه و ارتبــاط بــا
دیگــران اسـت و کســب درآمــد باعــث بــاال
رفتــن عــزت نفــس و اعتمــاد بــه نفســش
شــد .چنــدی پیــش ،گروهــی از افــراد
دارای معلولیــت یــک کافــه تاســیس کرده
بودنــد کــه ایــده خوبــی بــود .بــا آنهــا
تمــاس گرفتــم و حاضــر بــه مشــاوره دادن
بــه آنهــا شــدم  .هــدف مــا کمــک بــرای

برندینــگ بــر اســاس اصــول اساســی
کافــهداری بــود ،ولــی متوجــه شــدیم
کــه ایــن دوســتان تمایلــی بــرای اداره و
راهانــدازی حرفــهای ایــن کافههــا ندارنــد
و بــه همیــن دلیــل همــکاری بیــن ایــن
دو مجموعــه شــکل نگرفــت .کارهــای
اینچنینــی دیــد جامعــه را نســبت بــه
افــراد دارای معلولیــت منفــی میکنــد.
خیلی وقتها خانوادهها ،فرزندان دارای
معلولیت خود را از کار در جامعه منع
میکنند و باور ندارند که آنها قادرند کار
کنند و درآمد داشتهباشند .این نوع برخورد
چه لطمهای به افراد میزند؟
متاســفانه گاهــی این بچــه هــا در خانواده
آنقــدر ســرزنش و تحقیــر میشــوند کــه
اعتمــاد بــه نفــس خــود را کامــل از دســت
میدهنــد .گاهــی هــم آنقــدر مــورد توجــه
و حمایــت قــرار میگیرنــد کــه انتظــارات
غیرمنطقــی در آنهــا شــکل میگیــرد.
اینجاســت کــه آمــوزش خانــواده بســیار
ضــرورت پیــدا میکنــد .مــا بــه شــرط
دخالــت نکــردن خانوادههــا ،بــا روی
بــاز از همــکاری بــا توانیابــان اســتقبال
میکنیــم .در شــرایطی کــه ایــن دوســتان
را مثــل ســایر همــکاران بیمــه میکنیــم
و انتظــار همــکاری داریــم ،بعــد از مدتــی
مــادر یــا پــدر زنــگ میزنــد و میگویــد
کــه بچــه مــن خســته میشــود و
نمیتوانــد هفــت روز هفتــه ســرکار باشــد،
بــه او اجــازه دهیــد کــه دو یــا ســه روز در
هفتــه نیایــد .چنــد نمونــه از ایــن مــوارد
داشــتیم کــه بــه قطــع ارتبــاط انجامیــد.
چگونــه بــه افــرادی کــه مایــل بــه همکاری
بــا شــما و شــرکت در آموزشهایتــان
هســتند اطالعرســانی انجــام میشــود؟
از طریــق وب ســایت بــه آدرس
 Raeescoffee.comو صفحــه اینســتاگرام
اطالعرســانی میکنیــم .همچنیــن
کالسهــای خصوصــی هــم بــرای افــرادی
کــه مایــل بــه کار در ایــن حــوزه باشــند
برگــزار میکنیــم ،ولــی بیشــتر تمرکزمــان
بــر آمــوزش همــکاران خودمــان اســت.
مــا بــه آمــوزش و همــکاری بــا کارآمــوزان
رعــد ،عالقمندیــم و منتظــر معرفــی
توانیابــان هســتیم .مجتمــع رعــد بــا
داشــتن کارشناســان و مربیــان شــغلی
میتوانــد افــرادی را کــه از نظــر جســمی،
توانایــی اشــتغال درایــن حرفــه را دارنــد و
از خانوادههــای آگاهــی هــم برخوردارنــد
را بــه مــا معرفــی کنــد .حاضریــم در
ســالن همایــش رعــد بــا بچههــای

توانیــاب و خانوادههایشــان درزمینــه
صنعــت قهــوه و مســائل کاری ایــن حــوزه
نشســتی برگــزار کنیــم تــا عالقمنــدان و
افــراد مشــتاق بــرای همــکاری بــه مــا
ملحــق شــوند.

و توانایــی انجــام کار دارد .توصیــه مــن بــه
دوســتان صاحــب مشــاغل ایــن اســت کــه
نترســند و ایــن بچــه هــا را بــا توجــه بــه
توانایــی و توانمندیشــان بــه کار گیرنــد.
چه چشماندازی برای آینده دارید؟
برنامــه مــا گســترش کافــه رئیــس هــم در
داخــل و هــم در خــارج کشــور اســت .قصد
داریــم برنــد کافــه رئیــس را بینالمللــی
کــرده و اعــام کنیــم کــه صنعــت قهــوه،
در انحصــار اروپاییــان نیســت و در ایــران
هــم برندهایــی در ســطح جهانــی وجــود
دارنــد.
مــن قبــل از ایــن کــه وارد صنعــت قهــوه
شــوم ،ســالها عضــو تیــم ملــی پــرش
بــا اســب بــودم ولــی وقتــی وارد صنعــت
قهــوه شــدم بــه همــراه خانــواده ســعی
کردیــم بــا علــم روز دنیــا پیــش رفتــه و
فرهنــگ جدیــدی را وارد حرفــه کافـهداری
و صنعــت قهــوه در ایــران کنیــم .بــه
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چرا بعضی از کارفرمایان نسبت به استخدام
و بهکارگیری افراد دارای معلولیت مقاومت
میکنند؟
دلیــل اصلــی آن نداشــتن اطالعــات کافی
نســبت بــه توانایــی ایــن بچههاســت.
قبــل از شــیوع بیمــاری کرونــا بــا
آقــای طبــری قــرار گذاشــتیم کــه
مســتندی از دوســتان توانیــاب شــاغل در
مجموعههــای خــود بســازیم و آن را بــرای
کارفرمایــان حوزههــای مختلــف بفرســتیم
تــا بــا توانایــی آنهــا آشــنا شــوند و از
همــکاری بــا آنهــا نترســند .متاســفانه بــه
دلیــل تعطیلــی کافههــا در دوران پاندمــی
کرونــا ایــن اتفــاق نیفتــاد .خیلــی از ایــن
دوســتان فروشــندههای خوبــی هســتند،
خیلــی از آنــان میتواننــد در کارهــای
یــدی مشــغول شــوند ،عــده ای از آنهــا
بــه کامپیوتــر تســلط دارنــد ،بســیاری
از ایــن افــراد هــم میتواننــد در حــوزه
بســته بنــدی ،صنــدوقداری ،آشــپزی
و شــیرینیپزی کار کننــد .تعــداد زیــادی
از ایــن دوســتان در مراکــزی مثــل رعــد
دوره هــای فنیحرفــه ای را گذراندهانــد
و مــدرک مهارتآمــوزی دارنــد .بعضــی از
کارفرماهــا فکــر میکننــد کــه اگــر یــک
فــرد دارای معلولیــت بــرای همــکاری بــه
آنهــا مراجعــه کــرد ،بایــد دلشــان بســوزد
و کمــک مالــی بــه او بکننــد در صورتــی
کــه بایــد بداننــد ایــن فــرد توانمنــد اســت

بعضی از کارفرماها فکر میکنند که
اگر یک فرد دارای معلولیت را به کار
گیرند ،باید دلشان بسوزد و کمک
مالی به او بکنند ،در صورتی که باید
بدانند این فرد توانمند است و
توانایی انجام کار دارد

نظــرم تــا حــدود زیــادی موفــق شــدیم.
در ســال  1380کــه کار را شــروع کردیــم،
کافــه اســتاندارد درتهــران بســیار کــم
بــود .اآلن کافههــای خوبــی در تهــران
وجــود دارد کــه بــا علــم روز قهــوه آشــنا
هســتند .اینهــا همــه نتیجــه حرکتــی
اســت کــه مجموعــه رئیــس در ســال 80
شــروع کــرد و بــه افــراد زیــادی بــدون
توقــع آمــوزش داد .در ایــن بیســت ســال،
هــزاران نیــروی انســانی را آمــوزش دادیــم
کــه در کافههــای مختلــف در شــهرها و
کشــورهای مختلــف مشــغول بــه کارنــد.
از ســال  1390بهتریــن دســتگاهها را
بــرای راهانــدازی کارخانــه تولیــد قهــوه
وارد کردیــم .قهــوه تولیــد میکنیــم
و صــادرات هــم داریــم ،چــون در
تولیــد قهــوه ســرآمد هســتیم ،همیشــه
ســعی در فرهنگســازی و بنیانگــذاری
اســتاندارد خاصــی مخصوصــا در آمــوزش
منایــع انســانی داشــتیم .مجموعــه
رئیــس چــون مطابــق اســتانداردهای
بینالمللــی اســت ،در آمــوزش نیــروی
انســانی ،ســختگیرانه عمــل میکنــد،
بــه همیــن دلیــل افــرادی کــه در ایــن
مجموعــه آمــوزش دیدنــد ،در کشــورهای
دیگــری مثــل؛ ترکیــه ،آلمــان ،گرجســتان
و در خــود ایــران کار میکننــد و صاحــب
کافــه هســتند .مــا  9شــعبه در تهــران و
 1شــعبه در شــهر رشــت داریــم .در ایــن
بیستســال تبدیــل بــه یــک هولدینــگ
غذایــی کوچــک شــدیم و برنــدی بــه نــام
"ســین کافــه" و کارخانـهای بــه نــام "رئیس
رســتری" تاســیس کردیــم .همچنیــن
برنــدی بــه نــام "تورینــو" داریــم کــه بــه
هتلهــا وکافههــا قهــوه میفروشــد.
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علـی عطـار ،متولـد سـال  61اسـت .او در رشـته علـوم
سیاسـی ،کارشناسـی در رشـته مدیریت کارآفرینی ،کارشناسـی
ارشـد و در رشـته مدیریت از دانشـگاه تهران ،دکترا گرفتهاست .او
علاوه بر سـینما که از کودکی داور جشـنوارهاش بـوده ،در نوجوانی
مطلب سـینمایی مینوشـت و در جوانی فیلم سـاخت ،به آشـپزی
هـم عالقمنـد بـود .این شـد کـه به فکـر تاسـیس رسـتورانی به
نام "دسـت" افتاد" .رسـتوران دسـت" در سـال  98در کنار موسسه
رعد تاسـیس شـد و بعـد از گـذار از دوران رکود ناشـی از کرونا ،به
بهـرهوری رسـید .با او در مورد فراز و نشـیبهایی که این رسـتوران
از آغـاز تـا کنـون طی کردهاسـت ،گفتوگـو کردیم کـه میخوانید.

موسس رستوران دست؛

خودباوری واقعگرایانه
از اصول الزم برای ورود به بازار کار است
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لطفا خودتان را معرفی کنید:
علــی عطــار ،متولــد ســال  61هســتم.
کارشناســیم را در رشــته علــوم سیاســی،
فــوق لیســانس را در رشــته مدیریــت
کارآفرینــی و دکتــرای مدیریــت را از
دانشــگاه تهــران گرفتم .خواســتگاه شــغلی
مــن ســینما بــود .از کودکــی تــا نوجوانــی،
داور جشــنواره کــودک در اصفهــان بــودم.
در روزنامههــای محلــی و مجلــه چلچــراغ
هــم درمــورد ســینما مطلــب مینوشــتم.
از ســال  82-81وارد حــوزه فیلم-ســازی
شــدم و تــا ســال  88دســتیاری فیلــم و
ســریالهای بســیاری را برعهــده گرفتــم.
فیلمهــای کوتــاه و بلنــد بســیاری هــم
بــرای جشــنوارهها ســاختم .در ســال 94
مدیــر بازاریابــی و تبلیغــات شــرکت صنایــع
شــیرایران شــدم و مدتــی در آن شــرکت
مشــغول بــه کار بــودم.
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با همه این تغییر در تحصیالتتان ،چه شد که
به فکر تاسیس یک رستوران افتادید؟
از همــان دوران کودکــی و قبــل از ورود بــه
ســینما ،بــه آشــپزی عالقــه داشــتم .مــادر
مــن مــدت زیــادی در اصفهــان بــا همکاری

به عنوان یک کارفرما باید فرصت
ورود به حوزه اشتغال برای توانیابان
را ایجاد کنم ،ولی در قبال ایجاد این
فرصت انتظاراتی هم دارم

تعــدادی از زنــان سرپرســت خانــوار،
آشــپزخانهای دایــر کردهبــود کــه مــن هــم
گاهــی بــا آنهــا همــکاری میکــردم .عالقــه
بــه ایــن کار همیشــه در مــن وجــود داشــت
تــا اینکــه تصمیــم گرفتــم عالق ـهام را بــا
راهانــدازی یــک رســتوران دنبــال کنــم .بــا
آشــنایی کــه بــا آقــای عالقهبنــد داشــتم،
ایــده راهانــدازی رســتوران را بــا ایشــان و
مدیــر عامــل قبلــی رعــد ،خانــم پناهــی

مطــرح کــردم .بــا موافقــت ایشــان قــرار
شــد اتاقــی را از رعــد اجــاره و آن را
بازســازی کنــم .بازســازی مــکان از ســال
 98شــروع و زیرســاختهای مــورد نیــاز
رســتوران و آشــپزخانه ،ایجــاد شــد.
با چه چالشهایی در این کار روبهرو بودید؟
ســختی کار از جایــی شــروع شــد کــه
متوجــه شــدم مکانــی کــه قصــد دایــر
کــردن رســتوران دارم ،تجــاری نیســت
و در اطــراف آن مراکــز خریــد و یــا حتــی
ســوپرمارکت هــم وجــود نــدارد .شــیوع
بیمــاری کرونــا ،شــرایط را ســختتر کــرد
وکار بــرای مدتــی تعطیــل شــد .نقطــه
مثبــت ایــن مــکان ،همجــواری بــا
رعــد بــود امــا بــرای چرخــش اقتصــادی
رســتوران ،کافــی نبــود.
تاسیس چنین رستورانی در کنار رعد،
انتظار بهکار گیری توانیابان برای کار را
ایجاد میکند .این انتظار را پاسخ دادید و از
بچههای رعد افرادی را بهکار گرفتید؟
از ابتــدا همیــن قصــد را داشــتم و تعدادی
از بچههــای دارای معلولیــت را هــم بــه کار

گرفتــم ،ولــی فعالیــت اقتصــادی ،منطــق
خــودش را دارد .اگــر معلولیــت کارمنــد،
باعــث ایجــاد حــس ترحــم در مشــتری
شــود ،صحیــح نیســت .قبــول دارم کــه
افــراد دارای معلولیــت بایــد در جامعه و در
کنــار ســایرین حضــور داشــته و کارکننــد
ولــی درســت نیســت کــه شــائبه اســتفاده
ابــزاری از ایــن افــراد در مشــتری ایجــاد
شــود .از نظــر مــن ایــن کــه فــردی بــا
ویلچــر پشــت صنــدوق بنشــیند ،ایــرادی
نــدارد ولــی هنــوز بــه دلیــل نبــودن
فرهنگســازی مناســب در ایــن مــورد،
مشــتری ترجیــح میدهــد کــه در جایــی
غــذا بخــورد کــه دلــش برای کســی نســوزد
و غمگیــن نشــود .تغییــر در ایــن نــگاه،
وظیفــه مــن و وظیفــه رســتوران مــن
نیســت .فرهنگســازی بایــد از زمــان
کودکــی شــروع شــود کــه افــراد از روی
ظاهرشــان قضــاوت نشــوند .متاســفانه
هیــچ آموزشــی عمومــی در حــوزه افــراد
دارای معلولیــت وجــود نــدارد و ایــن در
حالیســت کــه از رســانههای عمومــی
مثــل تلویزیــون هــم ،بــه بدفهمیهایــی
دامــن زده کــه معلولیــت ،عقوبــت کارهای
بــد افــراد اســت .روی دیگــر ســکه هــم
انتظــارات نابهجــای بعضــی از افــراد
دارای معلولیــت اســت کــه از معلولیــت
خــود گاهــی بــه عنــوان ابــزار اســتفاده
میکننــد .مــن کارفرمــا بایــد بپذیــرم
کــه کارمنــد دارای معلولیــت ظرفیــت
کارکردنــش ،کمتــر از هشــت ســاعت
در روز اســت ولــی خــودش هــم بایــد
بدانــد کــه میــزان حقوقــش ،بــه انــدازه
ســاعتی اســت کــه کار میکنــد .ایــن
موضوعــی اســت کــه بایــد دیــده شــود تــا
مــن کارفرمــا بتوانــم بــا خیــال راحــت بــا
دوســتان دارای معلولیــت وارد همــکاری
شــوم.

کردنــد و ایــن رســتوران تبدیــل بــه یــک
مــکان عمومــی شــد.
بچههای رعد در چه حوزههای در این
رستوران بهکار گرفتهشدند و چه تجربهای
از کار با آنها به دست آوردید؟
هــر کــدام از بچههایــی کــه از طریــق رعــد
معرفــی شــدند ،بــا توجــه بــه توانایــی و
عالئقشــان در جایــی مشــغول شــدند.
یکــی از بچههــا امیرحســین بــود کــه بــا
بــرادرش بــه مــا معرفــی شــد .بــرادرش
مــدت کوتاهــی بــا مــا همــکاری کــرد و
بعــد بــه عنــوان نگهبــان شــب در جــای
دیگــری اســتخدام شــد و رفــت .بــه
امیرحســین آموزشهایــی دادهشــد و او
را در ســالن رســتوران بــهکار گرفتیــم.
او از ناحیــه پــا مشــکل داشــت ولــی
والیبالیســت و عالقمنــد بــه ورزش بــود.
او مدتــی ،هــم در آشــپزخانه و هــم
در ســالن کار میکــرد ولــی زود خســته
میشــد و بایــد در حیــن کار ،اســتراحت
میکــرد .کمکــم بــا بقیــه پرســنل،
مشــکل پیــدا شــد کــه چــرا او مینشــیند
و مــا بایــد کار او را انجــام دهیــم .مــن
بــا او مــدارا میکــردم کــه هــم ،اعتمــاد
بــه نفــس پیــدا کنــد و هــم مســتقل
شــود .مــن از امیرحســین بــدون ایــن
کــه بــا کســی مقایســهاش کنــم راضــی
بــودم ،بیمــهاش کــرد م و حقــوق وزارت
کار بــه او مـیدادم .ولــی او بــا ایــن فکــر
کــه اگــر تمرکــزش را روی ورزش بگــذارد،
درآمــد باالتــری خواهــد داشــت ،از پیــش
مــا رفــت .متاســفانه توهــم و دور بــودن
بچههــا از واقعیــت ،بــه آنهــا ضربــه
میزنــد .امیرحســین رفــت و دوبــاره بعــد
از ســه مــاه برگشــت ولــی میخواســت
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تا کنون چند نفرازتوانیابان را در "رستوران
دست" بهکار گرفتید؟
در شــروع تعــدادی از بچههــای توانیــاب
از طریــق رعــد بــه مــا معرفــی شــدند.
اوایــل کــه رســتوران خلــوت و فشــارکارکم
بــود ،مشــکلی پیــش نمیآمــد ولــی
وقتــی رســتوران رونــق گرفــت و فشــار کار
زیــاد شــد ،در همــکاری بــا ایــن بچههــا
بــه مشــکل برخوردیــم ،چــون آنهــا تــوان
پاســخگویی بــه انتظــارات را نداشــتند.
در شــروع بیشــتر مشــتریان رســتوران،
از آشــنایان بودنــد ولــی بــا رونقــی کــه
ایجــاد شــد ،مشــتریان افزایــش پیــدا

توانیابان ،هم به آموزش مهارتهای
زندگی اجتماعی و
هم به باال بردن ظرفیت مواجهه با
بحران نیاز دارند

کــه ســه چهــار روز در هفتــه بــرای تمریــن
والیبــال ســر کار نیایــد .از او خواســتم،
بعــد از تمریــن بیایــد ســرکار کــه گفــت،
بعــد از تمریــن خســتهام و نمیتوانــم
کار کنــم .مــن هــم نمیتوانســتم فــرد
دیگــری را بهجــای او بــرای ســه روز در
هفتــه اســتخدام کنــم .ایــن چالشهــا
وجــود داشــت تــا اینکــه بــه دلیــل کرونــا
تمرینهــای ورزشــی او کــم شــد و تمــام
وقــت بــه ســر کار برگشــت .مدتــی
کار کــرد تــا محــرم و صفــر شــد .مــن
بــه پرســنل گفتهبــودم بــرای رعایــت
پروتکل-هــای بهداشــتی ،بــه هیاتهــای
عــزاداری کــه تجمــع جمعیــت در آنهــا
زیــاد اســت نرونــد .امیرحســین بــه هیــات
رفــت و بــه کرونــا مبتــا شــد و دیگــر
ســرکار نیامــد .یکــی دیگــر از بچههــا
رضــا بــود کــه داخــل آشــپزخانه کار
میکــرد .او هــم چنــد بــار تــرک کار کــرد
و دوبــاره برگشــت .از ناحیــه پــا مشــکل
داشــت و راه رفتــن کمــی برایــش ســخت
بــود .مشــکلی کــه بــا اوداشــتیم ایــن بــود
کــه میخواســت ســه روز آخــر هفتــه را
مرخصــی بگیــرد و بــه شهرســتان بــرود
در حالــی کــه اوج کار مــا ســه روز آخــر
هفتــه اســت .او هــم هــر چنــد وقــت یــک
بــار کار را رهــا میکــرد و بعــد دوبــاره
پشــیمان میشــد و برمیگشــت .بــار آخــر
بــه او گفتــم اگــر ایندفعــه بــروی و بعــد
پشــیمان شــوی ،دیگــر قبولــت نمیکنــم.
او رفــت و دوبــاره برگشــت کــه قبولــش
نکــردم .وقتــی فــردی در جایــی اســتخدام
میشــود ،بایــد احســاس مســئولیت
کنــد و بدانــد کــه روی نقــش او حســاب
میشــود .بایــد بدانــد کــه برخوردهــای
غیــر مســئوالنه ،بــه فعالیــت اقتصــادی
لطمــه میزنــد .دوســت دیگــری هــم
بواســطه رعــد بــه مــا معرفــی شــد کــه
مشــکل دوقطبــی داشــت .او درمــان شــده
بــود و بســیار آرام و بیحاشــی ه بــود
ولــی چنــد بــار در محیــط کار تشــنج کــرد
کــه بــا مرکــز رعــد و بــا دکتــرش تمــاس
گرفتیــم و بــه او دارو دادیــم .چنــد بــار
دیگــر هــم حالــش بــد شــد و خــودش
بــا مــا قطــع رابطــه کــرد .یکــی دیگــر از
بچههــا کــه مشــکل شــنوایی داشــت،
در ظرفشــویی کار میکــرد .او بــا یکــی از
پرســنل آشــپزخانه رعــد ،درگیــر شــد و
پــس از مدتــی رفــت .بــه هــر حــال مــا
از همــکاری بــا افــراد دارای معلولیــت کــه
از رعــد بــه مــا معرفــی شــدند ،اســتقبال
کردیــم ولــی تاکنــون نتیجــه مــورد
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نظرمــان را نگرفتیــم.
شما به عنوان یک کارفرما عالقه دارید که
افراد دارای معلولیت را بهکار بگیرید .چه
توصیهای به بچههای توانیاب دارید و آنها
چه مهارتهایی را بای د در خود تقویت کرده
تا بتوانند در محیطهای کار موفق باشند؟
آنهــا دو مســئله را بایــد مــورد توجــه
قــرار دهنــد .یکــی ایــن کــه خودشــان
و تواناییشــان را بــاور کننــد و دیگــر
اینکــه کــه واقعبیــن باشــند .تــاش
بــرای حضــور در جامعــه یــک طــرف قضیه
اســت و طــرف دیگــر ،واقعبینــی اســت.
بایــد ببیننــد کــه چــه کاری را میتواننــد
انجــام دهنــد و ســعی کننــد در آن کار،
بهتریــن باشــند .ایــن نکتــه بــرای همــه
افــراد ،چــه معلولیــت داشــته و چــه
تندرســت باشــند ،صــدق میکنــد .بــه
عنــوان یــک کارفرمــا موظفــم فرصتــی
بــرای توانیابــان ایجــاد کنــم ،ولــی در
قبالــش انتظــار دارم کــه آنهــا هــم اصــول
اولیــه در کار را رعایــت کننــد .بچههــای
توانیــاب بایــد بــه خودبــاوری واقعگرایانــه
برســند .البتــه مــن کارفرمــا هــم نبایــد
انتظــارات بیجــا از یــک توانیــاب
داشتهباشــم .هــر کســی بایــد تواناییهــا
و ناتواناییهــای خــود را بشناســد و
برمبنــای آن حرکــت کنــد .مــن مشــکالت
و محدودیــت افــراد توانیــاب را میپذیــرم،
ولــی بایــد بــه زبــان مشــترکی برســیم،
نــه مــن بــا ترحــم بــه او نــگاه کنــم و نــه
او در محیــط کار ،جلــب ترحــم کنــد.
ایــن جاســت کــه نقــش مشــاور شــغلی و
تیــم حمایتــی اهمیــت پیــدا میکنــد .در
مــواردی میبینــم کــه مربیــان شــغلی ،بــا
حمایتهــای غیــر منطقــی بــه توهــم فــرد
دامــن میزننــد کــه باعــث حــذف او از
محیــط کار میشــود.
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اگر بخواهید چالشهای اشتغال افراد دارای
معلولیت را برشمارید ،به چه مواردی تاکید
میکنید؟
نیــاز ایــن افــراد ،کســب آمادگــی الزم
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اشتغال

به نظرمن برای رسیدن به اشتغال
پایدار ،باید مثلث کارفرما ،مربی
شغلی و توانیاب ایجاد شود که اگر
بحرانی در کار برای توانیاب بوجود
آمد ،قبل از همه مربی شغلی باخبر
شود

بــرای نقشپذیــری اســت .توانیابــان،
هــم بــه آمــوزش مهارتهــای زندگــی
اجتماعــی و هــم بــه بــاال بــردن ظرفیــت
مواجهــه بــا بحــران نیــاز دارنــد .اینهــا
مــواردی اســت کــه مربــی شــغلی قبــل از
معرفــی فــرد بــه محیــط کار ،بایــد بــه او
آمــوزش دهــد .افــراد قبــل از شــروع بــه
کار بایــد بــا قوانیــن و مقــررات آن آشــنا
شــوند .دومیــن مســئله کــه در اشــتغال
توانیابــان بایــد بــه آن توجــه شــود ،عــدم
ایجــاد یــک جهــان متمایــز بــرای آنهــا
اســت .ایــن افــراد بایــد بــا واقعیتهــا
مواجــه شــوند و توانایــی و محدودیــت
خــود را بشناســند و نســبت بــه شــرایط
و توانایــی خــود واقعبیــن باشــند .بــه
کار فرمایــان هــم توصیــه میکنــم کــه
بــرای اســتفاده ابــزاری از ایــن افــراد ،آنهــا
را اســتخدام نکننــد و بــه دنبــال گرفتــن
وام و نــدادن مالیــات و  ...نباشــند.
دولــت بایــد چنیــن حمایتهایــی را در
نظــر بگیــرد ،ولــی ایــن کــه کارفرمــا بــا
نیــت نیــروی کار ارزان ،بیمــه و حقــوق
کمتــر ایــن افــراد را بــه کار گیــرد ،درســت
نیســت .بــه نظرمــن بــرای رســیدن بــه
اشــتغال پایــدار ،بایــد مثلــث کارفرمــا،
مربــی شــغلی و توانیــاب ایجــاد شــود کــه
اگــر بحرانــی در کار بــرای توانیــاب بوجــود
آمــد ،قبــل از همــه مربــی شــغلی باخبــر

شــود و مشــکل را بررســی کنــد .مشــکل
در طــول یــک دوره زمانــی ایجــاد میشــود
و ایــن وظیفــه مربــی شــغلی اســت کــه
وقتــی انگیــزه فــرد کاهــش پیــدا کــرد ،از
شــرایط او بــا خبــر و بــا کارفرمــا بــرای
حــل مشــکل گفتوگــو و بــه او بــرای
چگونگــی برخــورد صحیــح آمــوزش دهــد،
نــه ایــن کــه وقتــی تــرک کار صــورت
گرفــت ،مزایــای توانیــاب را درخواســت
کنــد.
به نظر شما چرا معموال کارفرمایان در جامعه
ما نسبت به پذیرش افراد دارای معلولیت به
کار مقاومت میکنند؟
چـون کار راحتـی نیسـت ،وقتـی کارفرمـا
توانیابـی را بـه کار بگیـرد ،از روز اول
بـا مشـکالت او هـم درگیـر میشـود.
سـادهترین مثـال ایـن کـه وقتـی بـرف
بیایـد ،آمـدن بـه سـرکار بـرای ایـن افـراد
دشـوار اسـت .در شـرایطی کـه کارفرمـا با
هـزاران مشـکل ماننـد؛ گرانی مـواد اولیه،
اجـاره محـل ،مالیـات و غیره روبهروسـت،
ترجیـح میدهـد خـود را درگیـر مشـکالت
ایـن افـراد نکنـد .در کشـور مـا اسـتخدام
افـراد دارای معلولیـت ،فایـده مـادی و
مالیاتـی هـم بـرای کارفرمـا نـدارد .ولـی
وقتـی بحـث مسـئولیت اجتماعـی مطـرح
می-شـود ،همـه مـا موظفیـم احسـاس
مسـئولیت کنیـم و افـراد دارای معلولیـت
را بـه کار بگیریـم .اگـر کسـی بـه مـن
معرفـی شـود کـه بتوانـد و بخواهـد کارش
را درسـت انجـام دهـد ،بـا کمـال میـل
قبولـش میکنـم چـون دیـواری در ذهنم
بیـن افراد توانیاب و تندرسـت نکشـیدهام.
و سخن آخر:
بــرای مــن خیلــی جــذاب اســت کــه
بچههــا بــه راحــت میتواننــد بــه
کافــه بیاینــد .چــون محیــط رســتوران
مناسبســازی شدهاســت و آنهــا راحــت
میتواننــد بــا ویلچــر بیاینــد و برونــد.
مــن ایــن بچههــا را دوســت دارم واز
دیدنشــان لــذت میبــرم.
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سعید ضروری ،فعال مدنی در حوزه معلولیت

در پنج دهه اخیر چالشهای اشتغال افراد دارای معلولیت
همواره ثابت مانده و آنها با وجود تواناییهای بیشمار،
همیشه در رقابت کاری با افراد تندرست قرار داشتهاند.
افراد دارای معلولیت در یافتن کار مناسب با چالشهای
متعددی روبهرو هستند و نداشتن اطالعات کافی در مورد
این چالشها و موانع ،منجر به هدایت و اجرای سیاستهای
کاری نادرست و افزایش بیکاری آنها میشود .میزان
بیکاری افراد دارای معلولیت ،بیشتر از سایر افراد است.
اگر چه تخمین مقدار آن به دلیل تفاوت در مقیاس و تعاریف
مختلف ،متفاوت است اما عموما میزان بیکاری معلوالن
نسبت به افراد غیر معلول تا سه برابر تخمین زده می شود
(برسکوت-کالرک ۱۹۹۰؛ برتود و دیگران .)۱۹۹۳
شواهد فراوانی وجود دارد که نشان میدهد افراد دارای
معلولیت ،خود اشتغالی را نسبت به کار برای کارفرما و سایر
ارگانها ترجیح میدهند اما آنچه که الزم است به آن اشاره
شود ،این موضوع است که افراد معلول به واسطه اشتغال
ناقص و دریافت مشاغل با رده و درآمد پایین همواره با انواع
محرومیتها مواجه هستند (بارنس .)۱۹۹۱
تحقیقات نشان میدهد افرادی که معلولیت دارند ،معموال
یک چهارم افراد غیر معلول در شرایط کاری برابر حقوق
میگیرند که ارتباط مستقیم با شدت معلولیت آنها نیز دارد
(برتود و دیگران) .ابعاد دیگر اشتغال ناقص افراد دارای
معلولیت نبود مزایای کار ،استفاده نکردن از مهارتهای
آنها و آموزش در هنگام کار است .در پاسخ به مشکالت
و چالشهای پیشروی افراد دارای معلولیت ،سیاستها و
قوانین متعددی تصویب شده و لی بر اساس شرایط اجتماعی
فرهنگی موجود ،بیشتر افراد دارای معلولیت به خود اشتغالی
یا اشتغال ناقض ،کار پاره وقت و  ...روی میآورند.
خود اشتغالی افراد دارای معلولیت
مطالعاتی در انگلستان نشان داده که افراد دارای معلولیت
نسبت به افراد غیر معلول به دلیل انگیزیهای غیر مادی،
خود اشتغالی را انتخاب میکنند (النا گوسکوا  )۲۰۱۲چون
میخواهند انعطاف الزم در انتخاب محل و ساعات کار و
استقالل در کار را داشتهباشند ،برای همین خود اشتغالی
اولین گزینه آنهاست (المبراد .)۲۰۰۱
از دیگر دالیل افزایش میل به خوداشتغالی ،ممکن است

تبعیض کارفرماها در محیط کار باشد که به عنوان مهمترین
عامل ،همواره مطرح است که در نهایت باعث میشود فرد
افراد دارای معلولیت به خود اشتغالی روی بیاورد (جونز و
لتریلی .)۲۰۱۱
اما خود اشتغالی ،مشکالت خاص خود را دارد که داشتن
درآمد کمتر از جمله آنهاست .افراد دارای معلولیتی که با
خود اشتعالی امرار معاش میکنند ،به دلیل وجود موانع
متعدد ،معموال درآمد کمتری نسبت به سایر افرادی که در
همان کار مشغول هستند ،دارند اما در نهایت رضایت کاری
در خود اشتغالی ،عامل مهمی است که آنها را به سمت
راهاندازی کسب و کار متعلق به خودشان سوق میدهد
اینجاست که حمایت کامل از سوی دولت و مراکز متولی امور
معلولین برای کاهش چالشها در این حوزه ضروری است.
اشتغال افراد دارای معلولیت در سایر مراکز
افرادی که در فضاهای کسب و کار حضور دارند ،هر کدام از
تواناییها و شرایط مختلفی بر خوردارند اما در بررسیهای
صورت گرفته مشخص شده است که افراد دارای معلولیت در
فضاهای کسب و کار ،نیروهای خالقتر و موثرتری هستند.
شرکت  ، Dupont Corporationاز شرکتهایی بود که
عملکرد کارمندان دارای معلولیتش را در طی  ۳۰سال
بررسی کرد و بطور رسمی اعالم کرد که کارمندان دارای
معلولیت در مقایسه با سایر کارمندان از نظر حضور در محل
کار ،رعایت ایمنی و عملکرد کاری بهتر از بقیه بودهاند.
گزارشهای متعدد دیگری در سراسر دنیا ،نتایج مشابهی
را نشان دادهاند .شرکتهایی که نتوانستهاند از تلفیق در
نیروهای خود استفاده کنند ،به دلیل تصویرهای نادرست،
نداشتن اطالعات کافی و .....بودهاست.
با توجه به عدم مناسبسازی بسیاری از محیطهای کاری
و عدم توجه به قانون سه درصد استخدام معلوالن در
دستگاههای دولتی که معموال رسما توسط برخی از ادارات
دولتی ،زیر پا گذاشته میشود و نداشتن برنامهای منسجم
برای خود اشتغالی افراد دارای معلولیت متناسب با مهارتها
و تواناییهای آنها ،نمیتوان انتظار داشت که کاستیهای
فرهنگی جامعه نسبت به افراد دارای معلولیت در آیندهای
نزدیک اصالح شود.
شماره  ،81پاییز 1400
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پرونـده ایـن شـماره نشـریه توانیـاب ،اشـتغال اسـت .بـرای تهیـه
مطلـب بـه سـراغ افـرادی چـون کارآفرینـان و کارفرمایـان رفتیم که
از خودشـان ،حـوزه فعالیتشـان و انتظاراتشـان از کارمنـدان دارای
معلولیتـی که مشـتاق همکاری با آنها هسـتند ،بگویند .بـا دو نفر از
توانیابـان موفق در حوزه اشـتغال؛ سـارا گرشاسـبی و مهدی صداقت
هـم گفتوگـو کردیـم تا آنهـا هـم از خودشـان و از مسـیری که در
حـوزه اشـتغال طی کردنـد ،حـرف بزنند.

شماره  ،81پاییز 1400

برخوردی که اب بقیه رشکتها متفاوت است
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سـارا گرشاسـبی ،هفت سـال اسـت که با شـرکت چارگون همکاری میکند .او در آغاز در بخش خیریه
این شـرکت مشـغول بود و حاال در حوزه منابع انسـانی مشـغول اسـت .سـارا در رشـته روانشناسـی بالینی
تحصیـل کـرد ه و دیپلـم کامپیوتـر و حسـابداری را هـم از دانشـگاه فنیحرفـهای مجتمع رعد گرفتهاسـت.
او دورههایـی چون؛ اکسـل و فتوشـاپ را در کالسهای رعد گذراندهاسـت.
او از سـال  90تـا  93بـا مدرسـهای تحت عنوان مسـئول شـبکههای اجتماعـی و مدیریت نرمافزار آموزشـی
همکاری داشتهاسـت.
سـارا بـا شـرکت چارگـون در دورههایی که این شـرکت با عنـوان "آینده بهتر" ،با هدف آشـنایی بـا بازار کار
در مجتمـع رعـد برگـزار کـرد ،آشـنا شـد و بعد از گذرانـدن این دوره و فرسـتادن پیشـینه کاری ،از طرف
چارگـون بـرای همـکاری در حـوزه خیریـه این شـرکت دعـوت به کار شـد .او بعـد از پنج سـال فعالیت در
ایـن حـوزه ،تصمیـم بـه ارتقای موقعیت شـغلی خـود گرفـت و پـس از موافقت مدیـران ،در دفتـر مدیریت
منابـع انسـانی ،مشـغول بـه کار شـد .به نظـر او خودباوری و عزت نفسـی که در کالسهای آموزشـی رعد
به دسـت آورد ،در ورود او به حوزه اشـتغال و پیشـرفتش در این حوزه ،بسـیار موثر بودهاسـت .به گفته
خـودش ،قبلا بـه خاطـر رفتارهـای منفـی از طرف جامعـه ،اعتماد به نفـس اندکی داشـت و از حضور در
فضاهـای عمومـی پرهیـز میکرد اما معتقد اسـت افـرادی که محدودیتهای جسـمانی دارنـد ،نباید روی
نقـاط ضعـف خـود تکیـه کرده و خـود را از ورود به جامعـه محروم کنند .آنهـا باید محدودیتهـای خود را
پذیرفتـه و بـرای حضـور فعـال در جامعه تلاش کنند .البته او شـاهد رفتارهای نامناسـبی از افـراد دارای
معلولیـت در محیـط کار کـه باعـث پشـیمانی کارفرمـا از اسـتخدام آنـان شـده ،هم هسـت .بـه گفته او،
بعضـی از دوسـتان از زیـر بـار مسـئولیت فـرار کـرده و انتظار ارفـاق در محیـط کار را دارند کـه نهایتا منجر
بـه حذفشـان میشـود .او از کارفرماهـا انتظـار مناسبسـازی در محیـط کار و ایجاد تسـهیالت در رفت و
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آمـد کارمنـدان دارای معلولیـت را دارد و میگویـد :تعـداد کارفرماهایی که درک درسـتی از معلولیت و نحوه رفتـار صحیح با کارمندان
دارای معلولیـت خـود دارنـد کـم اسـت ،ولـی آنهایـی که ایـن موضـوع را درک میکنند هـم گاهی از طـرف کارمنـدان دارای معلولیت
اذیـت میشـوند .این مشـکالت در زمینه اشـتغال معلوالن وجـود دارد.
سـارا از محیـط کار خـود بسـیار راضـی اسـت و میگویـد :شانسـی که دارم این اسـت کـه محیط کارم ،هـم از لحاظ فیزیکـی و هم از
لحـاظ انسـانی بسـیار مناسـب اسـت و ارتبـاط خوبی بـا کارفرمـا و همکارانم دارم .اگر مشـکی هـم در محیط کار برایـم پیش بیاید،
بـا مسـئولم صحبـت کـرده و سـعی در رفـع آن میکنـم .هیچوقـت از موضـع ضعـف بـه مشـکالتی کـه برایـم پیـش میآیـد ،نگاه
نمیکنـم و همیشـه قائـل بـه تفـاوت میـان افـراد مختلـف هسـتم .او ادامه میدهـد ،رفتار مسـئوالن شـرکت چارگون ،بـا کارمندان
دارای معلولیـت خـود بـا بقیه شـرکتها کامال متفاوت اسـت ،بسـیار انسـانی اسـت و روی تواناییهـای آنها تمرکز میکنـد .در زمان
اسـتخدام هـم اصلا بـه تفاوتهـای فـردی و ظاهـری آنهـا توجـه نمیکند و مسـیر پیشـرفت را بـرای انها فراهـم میکند .همـه ما با
رفتارهـای تبعیضآمیـز و ترحمآمیـز در محیطهـای کاری روبـهرو بودهایـم ولـی در چارگون این نگاههـا اصال وجود نـدارد .در چارگون،
گاهـی وظیفـهای را بـه مـن محـول کردنـد که به نظـر خـودم ،فراتـر از تواناییهایم بـود ،اما صبـوری کردنـد ،فرصت آزمـون و خطا را
بـه مـن دادند تـا باالخره موفق شـدم.
سـارا در ادامـه بـه نقـش خانـواده در موفقیـت فرزنـد دارای معلولیـت خود در محیط کار اشـاره میکنـد و دلسـوزی و ترحم بیش از
حـد و انتظـارات ناصحیـح بعضـی از آنهـا از محیـط کار را موجـب حـذف فرزندانشـان میدانـد .او ادامـه میدهد؛ خوشـبختانه من از
خانـواده روشـنفکری برخـوردارم و پـدر و مـادر هیچگونـه تبعیـض مثبتـی نسـبت به من قائل نشـدند ،بـه همین دلیل مـن هیچوقت
انتظـار دریافـت امتیـاز بیشـتری را نداشـتم .توصیـ ه من بـه خانوادهها این اسـت که شـرایط معلولیت فرزندانشـان را بپذیرنـد ،رفتار
ترحـم آمیـز بـا آنها نداشـته و آنهـا را معمولی بـزرگ کنند.
او در خاتمـه میگویـد :رعـد بـه مـا یـاد داد خـود را بـاور کنیـم ،مسـتقل باشـیم ،روی پـای خـود ایسـتاده و توقـع ترحـم از دیگران
نداشتهباشـیم.

هم آهنا مرا درک یمکنند و هم من آهنا را

اشتغال
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مهـدی صداقـت مقـدم ،کارشـناس رشـته فنـاوری اطالعـات(  )ITاسـت .او در زمینـه فنـاوری
اطالعات( ITو ) SEOدر شـرکت رهوب ( ) Rahwebمشـغول بهکار اسـت .مهدی از سـال  85تا
 90مسـئول دفتر یک شـرکت بزرگ سـاختمانی بوده و مدتی هم درعسـلویه و دبی مشـغول به کار
بودهاسـت .او در سـال  90بعـد از تعدیـل نیـرو ،از شـرکت خـارج شـد و بعد از آشـنایی با مجتمع
رعـد ،بـا معرفـی رعـد در شـرکتی بـه عنـوان اپراتورهـا و سـرویسهای ارزش افـزوده روی موبایـل
همـکاری کـرد .وقتـی دراوایل سـال  99این شـرکت هم تعطیل شـد ،از طریق رعد با شـرکت رهوب
آشـنا و در حال حاضر در حوزه فناوری اطالعات در این شـرکت مشـغول به کار اسـت .او میگوید:
مدیرعامـل شـرکت ره وب ،کالسهایـی بـا موضـوع فنآوری اطالعـات را در رعد برگزار کـرد و بعد از
گذرانـدن ایـن دوره ،پیشـنهاد همکاری بـه من داد.
مهـدی در محیـط کار بـا مدیـر و همکارانـش مشـکلی نداشـته و میگویـد :نه آنهـا به دیـد ترحمآمیز با مـن برخورد میکننـد و نه من
از شـرایطم سـوء اسـتفاده کـرده و وظایفـم را بـر گردن بقیه میانـدازم ،هم آنها مـرا درک میکنند و هـم من آنها را .او بـه افرادی که
خـود و تواناییهایشـان را بـاور ندارنـد و همیشـه منتظـر کمک از طرف سـایرین هسـتند ،انتقـاد دارد و میگوید :فردی کـه معلولیت
دارد بایـد بـا نشـان دادن تواناییهـای خـود جامعـه را مجـاب کنـد کـه بـه جـای نـگاه کردن به نقص و مشـکل جسـمی کـه خودش
در بوجـود آمدنـش دخیـل نبـوده ،بـه توانمندیهـای او نگاه کننـد .مهدی صداقـت ادامه میدهـد :اگر خودمـان به خودمـان احترام
گذاشـته و خودمـان را کمتـر از دیگـران نبینیـم ،دیگـران هـم بـه همینگونـه بـه مـا نـگاه خواهند کـرد .یکـی از دالیلی کـه بعضی از
دوسـتان در محیـط کار بـا دیگـران به مشـکل برمیخورنـد ،خودبـاوری پایین آنهـا و ناتوانی در ایجاد ارتباط مناسـب با محیط اسـت.
او بـه نقـش موثـر مربـی شـغلی اشـاره میکند و میگویـد :افـراد دارای معلولیت وقتی در جایی مشـغول بکار میشـوند ،نیاز به کسـی
دارنـد کـه درصـورت وجـود مشـکل در محیـط کار بتوانـد بـا او صحبت کرده و برای حل مشـکل از او مشـورت بگیرند .مربی شـغلی
میتوانـد تعامـل بیـن فـرد و کارفرمـا را برقـرار کنـد .مهـدی در محیـط کار با مشـکلی روبهرو نبـوده ولـی از مربیان شـغلی خودش،
آقایـان قریشـی و خانـی و خانـم جمعهزاده در پیگیری کارهایش ،سپاسـگزار اسـت.

25

رعنا ایمانی ،مدیر روابط عمومی گروه مالی فیروزه است.
او قبل از شروع به کار در شرکت فیروزه ،از همیاران رعد
بوده و اشتغال افراد دارای معلولیت در این شرکت ،از
دغدغههای اوست.

مدیر روابط عمومی شرکت فیروزه؛
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از همکاری با توانیابان استقبال میکنیم
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خودتــان را معرفــی کنیــد و از آشــنایی
خــود بــا موسســه رعــد بگوییــد؟
رعنــا ایمانــی ،مدیــر روابــط عمومــی گــروه
مالــی فیــروزه وکارشــناس ارشــد بازرگانــی
و دانشــجوی دکتــرای مدیریــت آمــوزش
عالــی هســتم .شــرکت فیــروزه در بحــث
ســرمایهگذاری در حــوزه اســتارتآپها
و ســرمایهگذاریهای غیــر بورســی در
حــوزه صنعــت و کشــاورزی فعالیــت دارد.
در حــوزه مســئولیت اجتماعــی ،تمرکــز مــا
براشــتغال افــراد دارای معلولیــت ،هــم بــه
عنــوان کارفرمــا و هــم بــه عنــوان همــکار
در بخشهــای مختلــف اســت .مــن قبــل
از شــروع بــه کار در شــرکت فیــروزه بــا
موسســه رعــد آشــنا بــودم و در جریــان
فعالیتهایــش قــرار داشــتم .بعــد از
ورود بــه واحــد روابــط عمومــی گــروه
فیــروزه ،بــه همــراه آقــای روزبــه پیــروز
( مدیرعامــل شــرکت) کــه عضــو هیــات
امنــای مجموعــه رعــد هــم هســتند،
رویکــرد مســئولیت اجتماعــی را در حــوزه
افــراد دارای معلولیــت تعریــف کردیــم.

اشتغال

در حوزه مسئولیت اجتماعی ،تمرکز
ما براشتغال افراد دارای معلولیت،
هم به عنوان کارفرما و هم به عنوان
همکار در بخشهای مختلف است

شــرکت فیــروزه عــاوه بــر ایــن کــه
اسپانســر رویدادهــای مختلــف رعــد بــوده،
اپلیکیشــنی را هــم بــا کمــک واحــد روابــط
عمومــی رعــد ،بــرای معرفــی محلهــای
مناسبســازی در ســطح شــهرتهران تهیــه
کــرد .ایــن شــرکت ،در راهانــدازی پــروژه
آمــوزش آنالیــن هــم بــا رعــد همــکاری
داشــت.

آیــا افــراد دارای معلولیــت هم درشــرکت
فیــروزه مشــغول بــه کار شــدهاند ،در
ایــن همــکاری بــا چــه چالشهایــی
روبــهرو شــدید؟
مــا دو تجربــه کاری بــا افــراد دارای
معلولیــت در مجموعــه خــود داشــتیم.
بــه نظــر مــن بزرگتریــن مشــکل افــراد
دارای معلولیــت ،پیــدا کــردن کار مناســب
و داشــتن انتظــارات منطقــی از محیــط
کار اســت .هــر کارفرمایــی انتظــار پیشــبرد
اهــداف ســازمانی خــود توســط کارمنــدان
و همکارانــش را دارد .ولــی بعضــی از
افــراد دارای معلولیــت ،انتظــار یــک ســری
امتیــازات ویــژه در محیــط کار را دارنــد.
مثــا شــرکت فیروزه ،بــرای کارآمــوزی در
واحــد روابــط عمومــی کــه بــرای آشــنایی
بــا محیــط کار بــود ،ســه روز در هفتــه
را تعییــن و از افــراد دارای معلولیــت از
طریــق مرکــز رعــد دعوت کــرد .افــرادی از
توانیابــان کــه محدودیتهــای شــدیدی
نداشــتند ،بــه مــا معرفــی شــدند .ولــی
هیچکــدام از آنهــا از حضــور در شــرکت

بــرای گذرانــدن ایــن دوره اســتقبال
نکردنــد ،چــون ترجیــح میدادنــد دورکار
باشــند .گرچــه دورکاری بــه دلیــل شــرایط
کنونــی ،رواج پیــدا کــرده امــا نیــاز اســت
کــه افــراد بــا فضــای واقعــی کار از نزدیــک
آشــنا شــده و جدیــت آن را درک کننــد.
حاضــر شــدیم بــرای افــراد دارای معلولیــت
بــه جــای هفت ـهای ســه روز ،هفت ـهای دو
روز کارآمــوزی بگذاریــم ،ولــی بــاز هــم
مــورد استقبالشــان قــرار نگرفــت.
آیــا مشــکل اصلــی ایــن افــراد ،رفــت
وآمــد بــه شــرکت نبــود؟
خیــر .بیشــترین مشــکل ،انتظــارات
غیــر منطقــی آنهــا از محیــط کار بــود.
یکــی از آنهــا از طریــق رعــد بــه عنــوان
کمــک حســابدار بــه مــا معرفــی شــد و
چنــد ماهــی هــم بــا مــا همــکاری کــرد،
محیــط کار را بــه رســمیت نمیشــناخت
و بیشــتر وقتــش را بــه جــای تمرکــز بــر
انجــام وظیفــه ،بــه صحبــت بــا دیگــران
انتظــار داشــت بــه
میگذرانــد و
دلیــل معلولیــت ،ایــن رفتــارش نادیــده
گرفتــه شــود .مــا ایــن تفــاوت را قائــل
شــدهبودیم کــه بعــد از چنــد ســاعت
کار ،نیــم ســاعت اســتراحت کنــد ولــی
انتظــار رعایــت اســتانداردهای الزم را
هــم داشــتیم .چــون مایــل بــه ادامــه
همــکاری بودیــم ،او را بــه بخــش دیگــری
فرســتادیم ،ولــی در آن بخــش هــم
کارآمــد نبــود و در نهایــت منجــر بــه قطــع
همــکاری شــد.

قرار است یک مرکز تماس تلفنی (call
 )centerدر حوزه بازاربی در شرکت
فیروزه راهاندازی شود ،در اینصورت
میتوانیم از کارآموزان رعد بصورت
دورکاری استفاده کنیم

بــا توجــه بــه ایــن کــه ایــن فــرد
از طــرف رعــد بــه شــما معرفــی
شــدهبود ،آیــا هیچگونــه آموزشــی بــه
شــما ،در مــورد چگونگــی رفتــار بــا
ایــن بچههــا داده شــده بــود؟
خیــر .هیــچ آموزشــی کــه بــا یــک
فــرد دارای معلولیــت چگونــه بایــد رفتــار
کنیــم ،داده نشــد .ایــن وظیفــه مربــی
شــغلی اســت کــه بــه کارفرمــا در مــورد
انتظــارش از چنیــن فــردی آمــوزش دهــد.
چیــزی کــه در همــکاری بــا ایــن بچههــا
بــه آن رســیدهام ایــن اســت کــه بــه
دلیــل مشــکالتی کــه از کودکــی یــا بعدهــا
بــا آن مواجــه شــدهاند،کمی حســاس
و طلبــکار بــار میآینــد و در مواجهــه
بــا کوچکتریــن مشــکل ،آن را بــه
معلولیــت خــود ربــط داده و خیلــی زود
قهــر میکننــد .البتــه نقــش خانوادههــا
را هــم نبایــد نادیــده گرفــت .بــه همیــن
دلیــل معتقــدم کــه معلولیــت در ذهــن
آدمهاســت ،نــه در جســم آنهــا.
آیــا بــاز هــم بــه دنبــال جــذب نیــرو از
افــراد دارای معلولیــت هســتید؟
بلــه .مجــددا بــرای کارآمــوزی در واحــد
روابــط عمومــی ،درخواســت دادیــم و
رزومههایــی هــم از فارغالتحصیــان
پــروژه کارســاز برایــم فرســتاده شــد .بــا
یکــی از آنهــا گفتوگــو کــردم ولــی او
هــم ،کار آنالیــن را ترجیــح میدهــد .بــه
او پیشــنهاد حضــور در محیــط کار دوروز
در هفتــه بــه جــای پنــج روز را دادیــم کــه
هنــوز جــواب ندادهاســت.
شــرکت کــردن در دورههــای کارآمــوزی،

آیــا ایــن امــکان وجــود دارد کــه دوره
کارآمــوزی ایــن دوســتان هــم آنالیــن
انجــام شــود؟
میتــوان بخشــی از کار بــه صــورت
دورکاری و آنالیــن انجــام شــود ولــی نیــاز
اســت کــه ایــن افــراد دو روز در هفتــه
بــه عنــوان کارآمــوزی در محــل حضــور
داشتهباشــند و بــا قوانیــن کار از نزدیــک
آشــنا شــوند .تــا جایــی کــه بتوانــم ســعی
میکنــم ســاعات حضــوری ایــن افــراد را
تقلیــل دهــم ،ولــی نمیتــوان آنالیــن بــا
آنهــا مصاحبــه کــرد و گذرانــدن دوران
کارآمــوزی در محــل کار ،الزامیســت.
ممکــن اســت کــه تمایــل بچههــا
بــه دورکاری ،بــه دلیــل شــیوع بیمــاری
کرونــا و مشــکل آنهــا در رفــت و آمــد
باشــد ،چــون بســیاری از آنهــا عالقمنــد
بــه حضــور در جامعــه بــه بهانــه
اشــتغال هســتند؟
ایــن موضــوع را درک میکنــم کــه
در دوران کرونــا ،اســتفاده از وســایل
نقلیــه عمومــی ،خطرنــاک اســت و در
ترجیــح آنهــا بــه دورکاری موثــر اســت.
قــرار اســت یــک مرکــز تمــاس تلفنــی
( )call centerدر حــوزه بازاریابــی در
شــرکت فیــروزه راهانــدازی شــود ،کــه
در اینصــورت میتوانیــم از کارآمــوزان
رعــد بصــورت دورکاری اســتفاده کنیــم.
همیشــه در برنامــه ریزیهایمــان افــراد
دارای معلولیــت را در نظــر گرفتــه و ســعی
میکنیــم از کارآمــوزان مجموعــه رعــد
اســتفاده کنیــم.
بــه نظــر شــما چــرا معمــوال کارفرماهــا
نســبت بــه اســتخدام افــراد دارای
معلولیــت مقاومــت میکننــد و کمتــر
تمایــل بــه اســتخدام ایــن افــراد دارند؟
بــه نظــر مــن علــت عمــده آن،
عــدم آگاهــی کار فرماهــا نســبت بــه
تواناییهــای ایــن افــراد اســت .چــون
ایــن افــراد در محیطهــای کاری کمتــر
دیــده میشــوند ،خیلــی از کارفرماهــا بــه

اشتغال

شماره  ،81پاییز 1400

آیــا خودتــان از رعــد درخواســت نیــرو
کــرده بودیــد؟
بل ــه .م ــا درخواس ــت کردی ــم و بیس ــت و
شـــش نفـــر از کارآمـــوزان رعـــد بـــه مـــا
معرف ــی ش ــدند .از می ــان آنه ــا ی ــک نف ــر
بـــا توجـــه بـــه رزومـــه و مصاحبـــه ،در
بخـــش حســـابداری بـــه عنـــوان کمـــک
حســـابدار پذیرفتـــه شـــد کـــه متاســـفانه
تجربـــه موفقـــی نبـــود .آنچـــه افـــراد
بصـــورت تئـــوری در دانشـــگاه یـــاد
میگیرنـــد بـــا کارعملـــی در محیـــط کار،
متفـــاوت اســـت و تـــا وقتـــی کـــه فـــرد
وارد محیـــط اشـــتغال نشـــود ،متوجـــه
ایـــن تفـــاوت نمیشـــود.

بــرای یادگیــری اســت و دســتمزدی بــه آن
تعلــق نمیگیــرد ولــی مــا بــرای جبــران
هزینــه رفــت و آمــد کارآمــوزان ،مبلغــی
هــم بــه آنــان پرداخــت میکنیــم.
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ایــن بــاور رســیده کــه ایــن افــراد توانایــی
انجــام کار را ندارنــد .طبــق قانــون حمایت
از حقــوق معلــوالن در ایــران ،ســه تــا
پنــج درصــد ازاســتخدامهای دولتــی بایــد
از بیــن افــراد دارای معلولیــت باشــد و
ایــن درحالیســت کــه خیلــی از کارفرماهــا
بــا ایــن قانــون آشــنایی ندارنــد .خــود مــن
هــم تنهــا جایــی کــه فــرد دارای معلولیتــی
را بــه عنــوان کارمنــد دیــدهام ،بیمــه
ســامان بــود .پــس بــرای مــن کارفرمــا،
ایــن موضــوع ملمــوس نیســت چــون
در ایــن مــورد ،نــه فرهنگســازی و نــه
آگاهیرســانی انجــام میشــود .هــم
کارفرماهــا نیــاز بــه آمــوزش در مــورد
چگونگــی برخــورد بــا توانتابــان دارنــد و
هــم آنهــا قبــل از ورود بــه محیــط کار،
نیــاز بــه آمــوزش دارنــد .در اینجاســت
کــه نقــش مربــی شــغلی اهمیــت بســیاری
دارد .مربــی شــغلی ،هــم میتوانــد
اهــداف و مقــررات ســازمانی را بــه فــرد
دارای معلولیــت یادآورشــود و هم ،شــرایط
و رفتــار مناســب بــا فــرد دارای معلولیــت
را بــه کارفرمــا آمــوزش دهــد.

شماره  ،81پاییز 1400

چــه پیشــنهاد یــا توصیــهای بــرای
مجموعــه رعــد داریــد؟
بــه نظــرم بهتراســت قبــل از معرفــی
بچههــا بــه محیــط کار ،یــک دوره
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هم کارفرماها نیاز به آموزش در مورد
چگونگی برخورد با توانتابان دارند و
هم آنها قبل از ورود به محیط کار ،نیاز
به آموزش دارند

آموزشــی بــرای بررســی چالشهــای
محیــط کار و مــواردی کــه فــرد دارای
معلولیــت بایــد بــا آن آشــنا شــوند و نیــز
اصولــی کــه بــرای کارفرمــا مهــم اســت،
گذاشــته شــود .ایــن کار مربــی شــغلی
اســت کــه فــرد دارای معلولیــت را قبــل
از ورود بــه محیــط کار آمــاده کنــد .البتــه
بعضــی از توانیابــان هــم هســتند کــه بــه
دلیــل قابلیتهــا و عــزت نفسشــان،
دوســت ندارنــد در محیــط کار برایشــان
ارفــاق قائــل شــوند .آنهــا دوســت دارنــد
ماننــد بقیــه بــا آنهــا رفتــار شــود .یــک
نفــر از افــرادی کــه معلولیــت داشــت،
نقــل میکــرد :مــن بارهــا کارم را عــوض

کــردم تــا باالخــره بــه جایــی رســیدم کــه
بــا مــن مثــل افــراد عــادی رفتــار کردنــد.
مــن میخواهــم بچههــا یــاد بگیرنــد
کــه فشــارهای اجتنابناپذیــر در محیــط
کار را بتواننــد مدیریــت کننــد و خــود را
پشــت معلولیــت پنهــان نکننــد .بایــد یــاد
بگیرنــد کــه یکســری ســختگیریها و
فشــارها در محیــط کار بــرای همــه افــراد
چــه تندرســت باشــند و چــه معلولیــت
داشتهاشــند وجــود دارد و بایــد بتواننــد
بــا آن کنــار بیاینــد.
توصیــه شــما بــه دوســتان دارای
معلولیــت چیســت؟
مــن چنــد توصیــه کوچــک دارم؛ یکــی
ایــن کــه اســتفاده از تکنولــوژی را خیلــی
خــوب بیاموزنــد و دیگــر اینکــه ذهنشــان
را بــرای مســتقل شــدن آمــاده کننــد و
وقتــی کــه وارد محیــط کار میشــوند،
فقــط بــه فکرکســب درآمــد نباشــد.
مطمئنــا درایــن شــرایط ســخت اقتصــادی
درآمدزایــی از اولویتهــای زندگــی همــه
ماســت ،ولــی بایــد ایــن ذهنیــت را بــرای
خــود ایجــاد کننــد کــه بایــد کار کننــد تــا
مســتقل شــوند.
آغــوش مــا بــرای افــراد دارای معلولیــت
همیشــه بــاز اســت و خــود را عضــوی از
مجموعــه رعــد میدانیــم.

حمایت
شغلـی

در خانواده
علیرضا قلیخانی

حیاط خلوت
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افراد دارای معلولیت بیشتر از هر شخص دیگری نیاز به حمایت
خانواده دارند و خانواده در صورتی که شرایطش را داشته باشند،
باید تالش خود را برای خود اشتغالی فرزند دارای معلولیت خود
انجام دهند.
اشتغال یکی از دغدغههای مهم این خانوادهها است و مهمترین
آرزویشان این است که فرزندشان شاغل و صاحب زندگی مستقل
شود.
افراد دارای معلولیت هم در آرزوی این هستند که شغلی داشته
باشند و دستشان در جیب خودشان باشد اما معمو ًال خانوادهها
آنها را جدی نگرفته و به نیازهای آنها توجه نمیکنند .مثال
زمانی که فرد دارای معلولیت درباره نیازش به شاغل بودن
صحبت میکند ،خانواده صدها دلیل برای مخالفت با او
بیان میکنند ،مثال میگویند :آدمهای سالم بیکارن ،تو کار
میخوای چیکار؟
این جمله شاید درست باشد که افراد سالم هم ممکن است
بیکار باشند اما این را باید بدانیم که اگر افراد دارای معلولیت
مشغول به کار نشوند ،میتواند پیامدهای منفی هم برای
خودشان و هم خانوادهشان در آینده ایجاد کنند.
این در حالیست که خانواده شاهد وابستگی فرزند دارای
معلولیت به خودشان هستند و این نگرانی آنها را تا لحظه
فوتشان آزار میدهد.
نه تنها دولت ،بلکه سایر سازمانهای حمایتی و نیز خانوادههای
افراد دارای معلولیت ،باید به فکر فراهم کردن بسترهای شغلی
تا تا آنها در آینده دچار افسردگی و مشکالت روحی و روانی
نشوند .مناسب باشند
اغلب افراد دارای معلولیت ،آرزوهایی دارند؛ آرزوی داشتن شغل،

آرزوی داشتن زندگی مستقل و یا ازدواج و تشکیل خانواده .آنها
هم مثل سایر افراد جامعه ،به دنبال این خواستهها هستند .اما
برای بیشتر افراد دارای معلولیت ،این خواستهها به رویا تبدیل
شدهاست .زیرا به دلیل نبودن فرهنگسازی مناسب و وجود
موانع شغلی و استخدامی ،اغلب این افراد دچار گوشهگیری
شده و به مرور زمان نا امید و افسرده میشوند و رفته رفته
انگیزه زندگی را از دست میدهند و خودشان را فردی بی ارزش
تلقی میکنند.
یکی از مهمترین مشکالت افراد دارای معلولیت ،خجالتی و
یا کمرو بودن آنهاست که این امر سبب شده نتوانند شغلی
برای خودشان ایجاد کنند .در اینجا است که حمایت خانواده
و مشاوره روانشناسی میتواند بزرگترین کمک را به آنها برای
رهایی از گوشهگیر بودن و خجالتی بودن کند.
در صورتی که خانواده شرایط ایجاد شغل را داشتهباشند ،بهتر
است خودشان دست به کار شوند و در کنار فرزندشان شغلی
را ایجاد کنند .آنها باید مهارتها را خرد خرد به فرزندشان یاد
بدهند و کمکم خودشان را کنار بکشند و فقط از دور نظارت
کنند تا فرزندشان بتواند در نبود آنها مستقال به کار ادامه دهد.
خیلی وقتها خانوادهها وقتی که کاری را به فرزند دارای
معلولیت خود میسپارند و او کار را درست انجام نمیدهد،
عصبی میشوند و فریاد میکشند و کار را از او میگیرند .بهتر
است آنها در کمال خونسردی و آرامش کار را بسپارند و چندین
بار توضیح دهند و از گرفتن کار از دست او پرهیز کنند.
واقعیت این هست که برای اشتغال باید در کنار فرزندان خود
باشیم ،آنها را حمایت کنیم و با حوصله و صبر آنها را آموزش
بدهیم و رفته رفته خودمان کنار بکشیم تا مستقل شوند.

29

یلدا

شماره  ،81پاییز 1400

شب یلدا شیبست به بلندای اتریخ ایران ابستان ،به دلانگیزی اشعار حافظ و به شیریین آرزوها.
به رسدی و اترییکاش نگاه نکن ،در انتظار طلوعی دوابره ابش و آتیش در دل براپ کن به گریم رویاهایت.
اگر یک دقیقه بیشرت از هر شب کنار عزیزانت هسیت ،بیشرت بگو که دوستشان داری .یک دقیقه بیشرت دعا
کن ،چند لحظه بیشرت آرزو کن و بیشرت از هر شب ایمان داشته ابش به خدایی که این شب طوالین را
هم به صبح یمرساند.
یلدا شیب هباری است در دل زمستان ،به روشین و حرارت قلبهای ایرانیان.
به قول ابوریحان بیروین« ،میالد خورشید» است.
در این شب که اانر را به نیت برکت و عشق دانه یمکنند ،تو هم عشق را به دانههای قلبت رسازیر کن.
اب اپیان اپییز برگهای خشکیدهی دلت را جارو کن و منتظر دانههای زیبا و سفید برف بر صفحهی
زندگاینات ابش.
حرارت و گرمای اتبستان را از دل هندوانهها بگیر و از رسمای زمستان نرتس.
یلدا اب شعرهای حافظ شاعرانهتر یمشود ،اب شاهنامه خواین خاطرهانگیزتر یمشود ،اب رسخی دانههای
اانر زیباتر یمشود ،اب روشن کردن آتیش ،گرمتر یمشود اما اب کنار هم بودن است که یلدا ،یلدا یمشود.
یلدا مبارک
#فاطمه_کهناین
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کاش فردا روز دیگری باشد!
نازنین رحیمزاده
عجب روزاگری است که شرط بودنمان ،کنار همنبودن است! در این روزاگر قوانین ریاضی
هم بههم خوردهاند .اگر جمع شویم به جای زیاد شدن  ،کم میشویم!
اکش فردا جور دیگری باشد .آفتاب که میدمید ،کرکره مغازهها باالبرود ،پیادهروها شلوغ شود و
ماشینها دنبال جای پارک بگردند.
اکش فردا سرنوشت جور دیگری رقم بخورد
با آمدنصبح ،مردمبدون ترس از ویروس ،هوای صبحاگهی را تنفس کنند ،به دیدار
دوستان و اقوام بروند و عزیزان خود را با خیال راحت در آغوش بگیرند.
اکش فردا روز بهتری باشد
روزی که سکوت بیمارستانها بهجای ناله مادران و همسران در سوگ عزیزانخود ،با
صدای گریه نوزادان تازه متولد شده ،بشکند.
اکش فردا روز دیگری باشد
م به ماسکو
پزشاکن پرستاراناز بیاکری دور همجمع شوند و چای بنوشند و مرد 

روزی باشد که
دستکش نیاز نداشته باشند.
اکش فردا جور دیگری باشد
م مشاغلی که به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بودند ،دوباره رونق بگیرند.
روزی باشد که تما 
اکش سرنوشت جور دیگری نوشته شود
روزی باشد که مثل گذشته وقتی دلمان میگرفت ،مهمانی میگرفتیم ،مهمانی میرفتیم و با
اشتیاق برای مسافرت آماده میشدیم .باخیال راحت به رستوران و ساندویچ فروشی میرفتیم
غدا و ساندویچ میخوردیم.
اکش فردا جور دیگری باشد
روزی باشد که دوباره صدای خنده و شادی دانشآموزان در مدارس بپیچد .روزی باشد
که دانشجویان سر الکس بروند و دلشوره کنفرانس جلسه بعد و نگران دفاع از پایاننامه خود باشند.
اکش فردا روز بهتری باشد
روزی باشد که دوباره برایمان اکرتدعوت ازدواج بیاید و صدای بوق ماشینهای عروس،
گوش شهر را کر کند.
اکش فردا روز دیگری باشد
روزی که مادران بهجای دلتنگی برای دوری از فرزندان ،بتوانند به دیدارشان بروند ،آنها
را در آغوش گرفته و بوسهباران کنند.
اکش فردا سرنوشت جور دیگری رقم بخورد
روزی باشد که جوانان از انزوا خارج شده و دلمردگی و دلتنگیها را فراموش کنند
و روزی باشد که همهء ایاکشها تمام شود و زندگی ،زیستن را از سر گیرد.
ای اکش!!!
شماره  ،81پاییز 1400

دلنوشته
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طهـورا مدرکیان ،مـدرس کالس موتیفبافی رعد اسـت.
او کـه تحصیلکرده رشـته ریاضی کاربردی اسـت ،دورههای
فنـی حرفـهای در رشـتههای هنـری را هـم گذرانده اسـت.
مدرکیـان از اواخـر سـال  99در پـروژه یونیسـف و دربحث
ش توانیابـان ،همکاری خـود را با واحد آمـوزش رعد در
آمـوز 
زمینـه آموزشهـای مجازی آغـاز کرد.

مدرس کالس موتیف بافی؛

تفاوت بین مربی و هنرجو فقط در تکرار آن کار است

شماره  ،81پاییز 1400

لطفـا خودتـان را معرفـی کنیـد و بگویید
از چـه زمانـی بـا رعد شـروع بـه همکاری
کر د ید ؟
طهورا مدرکیان  ،متولد سال  1361در
تهران هستم .تحصیالت دبستان و راهنمایی
و دبیرستان را در تهران و کارشناسی در رشته
ریاضی را درسال  79در شهر همدان گرفتم.
چون از نوجوانی به بافتنی ،قالببافی
و خیاطی عالقه داشتم ،از سال  ،91به
حوزه فنیحرفهای وارد شدم و از سال  92به
عنوان مربی در هنرستانها مشغول به کار
شدم .مدتی بعد آموزشگاه "فروغ خورشید"
را در زمینه طراحی دوخت ،طراحی لباس،
قالیبافی و صنایعدستی ،تاسیس کردم .از
اواخر سال  99در پروژه یونیسف و دربحث
ش توانیابان ،همکاری خود را با واحد
آموز 
آموزش رعد در زمینه ضبط محتوا در حوزه
آموزش قالببافی ،تکهدوزی ،خیاطی،
عثمانیدوزی و بافت فرشینهها و رشتههایی
که قابلیت کار برای هنرجویان داشت را شروع
کردم .همه این دورهها از پایه آموزش داده
میشود و نیاز به آشنایی اولیه ندارند.
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آیا در رعد آموزشهای حضوری هم داشتید
یا همه آموزشها مجازی هستند؟
مـن از سـال  99کـه مصـادف بـا شـیوع
بیمـاری کرونا بـود ،همکاری خـود را با رعد

یک روز در کالس

اگر بعد از چند جلسه مجازی ،یک
جلسه حضوری هم برگزار شود،
عملکرد هنرجویان ارتقا پیدا میکند

شـروع کـردم .دلیـل همـکاری من بـا رعد
نیـاز ایـن مرکز بـه دورههای آمـوزش مجازی
بـرای کارآمـوزانبود.
اسـتقبال کارآمـوزان رعـد از کالسهـای
هنـری مجـازی چگونـه اسـت؟
اوایل استقبال بچهها خوب بود ،ولی چون این
آموزشها فقط مجازی هستند و ایراد کارها
برطرف نمیشود ،تعدادی از آنها دلسرد شده
و ادامه ندادند .باید بررسی شود که برای هر
کدام از بچهها با توجه به عالقه و توانایی
جسمانی ،کدام رشته مناسبتر است .به
همین دلیل بهتر است که بعد از چند جلسه
س مجازی ،یک جلسه حضوری گذاشته
کال 
شود تا هم با عالقه آنها آشنا شد و هم بر نحوه
کار آنها نظارت کرد .برگزاری کالس حضوری

بعد از چند جلسه مجازی ،برای هنرجویان
تندرست هم یک نیاز است و من در آموزشگاه
خودم ،بعد از چهار جلسه مجازی ،یک جلسه
دو ساعته حضوری جهت رفع اشکال برگزار
میکنم .کارهای هنری ،باید در عمل دیده
شده و ایرادها برطرف شوند.
مـدت زمان ارائـه هر کـدام از این کالسها
چند سـاعت است؟
ل هر کدام از این دروس ،در  460ساعت
سرفص 
که  60ساعت آن تئوری و  400ساعت عملی
است ،ارائه میشود .در جلسات حضوری،
ایراد کار هنرجویان برطرف میشود.
آیـا ایـن پیشـنهاد را بـا واحـد آمـوزش
مطـرح شدهاسـت؟
بلـه .ایـن پیشـنهاد مطرح شـده و قرار شـد
کـه بـا بهتـر شـدن اوضـاع کرونـا و انجـام
واکسیناسـیون همگانـی ،امـکان برگـزاری
کالسهای حضـوری برقرار شـوند .امیدوارم
هـر چـه زودتـر ایـن امـکان بوجـود بیایـد.
نـگاه بـه دسـت مربـی و پرسـیدن سـوال و
جـواب گرفتـن ،با نـگاه کردن بـه ویدیوهای
آموزشـی متفاوت اسـت .نـکات کوچکی در
کارهـای عملـی وجـود دارد کـه در آمـوزش
مجـازی دیـده نمیشـود.

کالسهای هنـری و عملـی ،چگونه بهطور
مجازی برگزار میشـوند؟
دقیقا شـبیه کالس درس اسـت .همانگونه
کـه دو نفـر در کالس درس بـا هـم صحبت
میکننـد ،هنرجـو هـم بـه شـکل آتالیـن
دسـت مربـی را میبینـد و یـاد میگیـرد.
مربـی کار را در مقابـل دوربیـن و بـا
توضیحاتـی انجام میدهد و هنرجو ،سـوال
و رفـع اشـکال میکنـد .ولـی همیـن کـه
ارتبـاط چشـمی مسـتقیم بـا مربـی وجـود
نـدارد ،روی حاصـل کار تاثیـر میگـذارد.
در مـواردی هـم کـه محتـوا از پیـش تهیـه
و بهصـورت بسـته آموزشـی ارائه میشـود،
نتیجـه ضعیفتـر اسـت .بـه همیـن دلیـل
نیـاز اسـت کـه هـر چنـد وقـت یکبـار
کالسهـای حضـوری برگـزار شـوند .مـن
چهـار تـرم کالس قالببافـی را بهطـور
مجـازی بـه بچههـای رعـد آمـوزش دادم و
بچههـا میتوانسـتند ،چـه صوتـی و چـه
نوشـتاری ،سـوال بپرسـند و جواب بگیرند.
به نظر شما توانمندی افراد دارای معلولیت
نسبت به دیگر افراد تندرست چگونه است؟
هـر انسـانی دارای یکسـری محدودیـت
اسـت .ولـی ویژگـی افـراد دارای معلولیـت
این اسـت که وقتـی کاری را یاد میگیرند،
پیگیـری و تالش بیشـتری نسـبت بـه افراد
تندرسـت دارنـد .در آموزشـگاه ،هنرجویان
زیـادی میآینـد و دورههایـی را میگذرانـد
ولـی بعـد آن را رها و سـراغ دورهی دیگری
میرونـد ،ولـی اکثـر هنرجویـان دارای
معلولیـت ،وقتـی بـه توانمنـدی رسـیدند،
آن را رهـا نمیکننـد و تمریـن را ادامـه
میدهنـد .ایـن افـراد ،هـم محدودیتهـا
و هـم نقـاط قـوت خـود را میبیننـد و در
جهـت افزایـش توانمندیهای خـود ،تالش
ی میکننـد .دو نفـر از بچههای رعد
بیشـتر 
کـه در زمینـه قالببافـی بسـیار پرتلاش
هسـتند ،از مادرشـان بـرای انجـام کار
ی کـه اگـر
کمـک میگرفتنـد .در صورتـ 
کالس حضـوری بـرای رفـع اشـکال وجـود
داشـت ،مـن میتوانسـتم بـا ارائـه راهکار،
مشـکل آنهـا را حـل کنم که بتواند مسـتقال
و بـدون نیـاز بـه بقیـه کار کننـد.

باعـث آسـیب بـه اندامهایـی مثـل دسـت
و کمـر میشـود ،ولـی میتوانـم ادعـا کنـم
کـه ایـن هنرها در بهبـود روانی افـراد نقش
ایفـا میکننـد .افـرادی که دارای مشـکالت
روحـی ،روانـی و افسـردگی هسـتند ،وقتی
بـه سـمت هنـر میرونـد و کاری را تولیـد
میکننـد ،اعتمـاد بـه نفـس پیـدا کـرده و
حالشـان بهتـر میشـود.
آیـا دورههـای جدیـد دیگـری هـم در
نظـر دارید؟
هرآنچه در توانم باشـد را در اختیار مجموعه
رعـد قـرار خواهـم داد .در آموزشهـای من
حـدود سـیصد سـرفصل مختلـف هنـری
وجـود دارد کـه فقـط بیسـت سـرفصل
آن را در رعـد آمـوزش دادهام .امیـدوارم
بتوانیم دورههای آموزشـی بیشـتری را برای
هنرجویـان رعـد برگـزار کنیـم.
آیـا هنرجویـان شـما میتواننـد بـا ایـن
آموزشهـا بـه درآمد و اشـتغال برسـند؟
حتمـا همینطـور اسـت .بچههـا میتوانند
کارهـا و تولیـدات خـود را در بازارچههایـی
کـه رعـد برگـزار میکنـد را بـه فـروش
برسـانند .آموزشهـای مـا ،کاربـردی
هسـتند و هنرجـو یـاد میگیـرد کـه چگونه
سـبد ،کیـف ،رومیـزی ،روتختـی ،کاله
و شـالگردن و لبـاس ببافـد و در معـرض
فـروش قـرار دهـد .بسـیاری از هنرجویـان
ازطریـق فضـای مجـازی کـه بسـیار رایـج
اسـت ،به درآمدهـای خوبی رسـیدهاند .اگر
مجموعـه رعـد شـرایطی ایجاد کنـد که هر
کـدام از هنرجویـان سـایتی داشتهباشـند،
میتواننـد به درآمدهای خوبی برسـند .من
بـه هنرجوها میگویـم کـه درآمدزایی ،فقط
بهدسـت آوردن پـول نیسـت ،وقتـی شـما
بتوانید بـرای خودتان لبـاس ببافید ،از پول
خـرج کـردن جلوگیـری میکنیـد.
چـه پیشـنهادی بـرای درآمـدزا شـدن

آیـا در بین کارآمـوزان رعد چنیـن افرادی
را میشناسـید کـه بتواننـد بـه عنـوان
مربـی آمـوزش ببینند؟
چـون مـن هنوز بـا هیچکـدام از هنرجوهان
از نزدیـک ارتبـاط برقرار نکـردهام ،نمیتوانم
در ایـن مـورد اظهـار نظـر کنـم .ولـی ایـن
توانمنـدی کـه از میـان آنهـا مربـی پـرورش
پیـدا کنـد را احسـاس میکنـم .امیـدوارم
بـا واکسیناسـیون همگانـی و برپاشـدن
کالسهای حضـوری ،ارتباطم با هنرجویان
رعد بیشـتر شـود.
در مـورد آموزشـگاه خودتـان هـم یـک
توضیحـی بدهیـد؟
آموزشگاه فروغ خورشید ،در زمینه طراحی
دوخت فعالیت میکند .من با چندین
آموزشگاه دیگر هم در زمینه صنایع دستی،
قالیبافی و خیاطی همکاری دارم .سایت
آموزشی من به نام "حریرسبز" در اختیار
عالقمندان است که تمرکز آن بر روی
آموزشهای صنایع دستی و خیاطی است.
چـه توصیـهای بـه توانیابـان عالقمند به
کارهـای هنـری دارید؟
توصیهام این است که در هر شرایطی از
جمله "من نمیتوانم " استفاده نکنند و بدانند
که هر چقدر بیشتر تمرین کنند ،توانمندی
و مهارتهایشان بیشتر میشود .تفاوت بین
مربی و هنرجو فقط در تکرار آن کار است.
گزینه نمیتوانم وجود ندارد؛ میتوانم ،تالش
میکنم و به سرانجام میرسم.

یک روز در کالس
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آیـا کارهایـی مثـل قالببافـی و گلـدوزی
میتواننـد در نقـش کمـک درمانـی از
لحـاظ روحی و جسـمی برای افـراد دارای
معلولیـت نقـش ایفـا کنند؟
مـن در ایـن مـورد نمیتوانـم اظهـار نظـر
کنـم ،چـون گاهـی انجـام کارهایـی مثـل؛
قالیبافـی یـا قالببافـی در دراز مـدت

ویژگی افراد دارای معلولیت این
است که وقتی کاری را یاد میگیرند،
پیگیری و تالش بیشتری نسبت به
افراد تندرست دارند

تولیـدات هنرجویـان رعـد داریـد؟
پیشنهاد میکنم که در کنارکالسهای
مجازی ،سایت فروش هم برقرار شود تا
هنرجویان بتوانند تولیدات خود را از این
طریق به فروش برسانند .اگر محتواهای
آموزشی کاملتر و افراد بیشتری جذب
شوند ،الزم است در کنار کالسهای
آنالین ،کالسهای حضوری هم برقرار شوند
تا هنرجویان مسلطتر شوند .من قابلیت
آموزش به افراد بیشتری را دارم ولی نیاز
است آنها را رو در رو ببینم و با آنها از نزدیک
ارتباط برقرار کنم .توانیابان اگر جذب هنر
شوند ،توانمندیهایشان افزایش پیدا میکند
و حتی میشود به تربیت مربی از خود آنها
هم فکر کنیم .وقتی مربی خودش معلولیت
داشتهباشد ،در آموزش به توانیابان بازخورد
بهتری میگیرد و ایجاد انگیزه میکند.
بهترین حالت این است که تعدادی از افراد
دارای معلولیت ،آنقدرتوانمند شوند که
آموزش به هنرجوهای رعد را برعهده بگیرند.
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برای آشنایی و گفتوگو با یک خانواده ورزشکار ،به سرای
محله در یکی از محالت تهران رفتیم .ملیحه حصارخانی ،بانویی
تحصیلکرده و ورزشکاری حرفهای است ،او از کودکی به بیماری
فلج اطفال مبتال شد ولی با عالقهای که به ورزش داشت،در
رشتههای مختلفی چون شنا ،ویلچررانی و وزنهبرداری فعالیت
کرد و به مقامهای قهرمانی رسید .بهزاد هنرور نیز رزمیکار و
مربی ورزش است .این زوج همفکر در سال  81ازدواج کردند
که حاصلش پسری به نام آریان شد .آریان دوازده ساله هم مانند
پدرش رزمیکار و عالقمند به پیشرفت در حوزه ورزش است .با
این خانواده فعال و پرتالش به گفتوگو نشستیم و از مسیری که
در زندگی و در ازدواجشان طی کردند سوال کردیم.

با وجودیکه ویلچر جزئی از وجود مادرم است؛

آنچه میبینم توانمندیهای فراوان اوست
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لطفا هر کدام ،خودتان را معرفی کنید؟
ملیحـه حصارخانـی  42سـاله ،متاهـل و
دارای یـک فرزنـد بـه نـام آریان هسـتم .من
از شـش ماهگـی بعـد از تب و تشـنج ،به فلج
اطفـال از ناحیـه پـای راسـت مبتال شـدم.
بهـزاد هنـرور ،مربـی و مدیـر ورزشـی و
بنیانگـذار چنـد انجمـن ورزشـی هسـتم.
آریـان هنرور ،دوازدهسـاله و درکالس ششـم
ابتدایـی درس میخوانـم.
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خانـم حصارخانـی در مورد خودتان بیشـتر
برایمـان بگویید؟ دوران دبسـتان را چگونه
گذراندیـد و چگونـه بـا شـرایط جسـمانی
خـود کنـار آمدید؟
ملیحه :در کودکی درکی از معلولیت نداشـتم
ولـی وقتـی بـرای رفتـن بـه مدرسـه ،مادرم
مـرا بغلکـرد و به مدرسـهبـرد و وقتی مدیر
مدرسـه از مـادرم خواسـت اینـکار را نکند و
اجـازه دهـد با پـای خودم بـه مدرسـه بروم،
تـازه بـا مفهوم معلولیت آشـنا شـدم .مجبور
شـدم بـا دو عصـای زیـر بغـل ،یـک بریـس
سـنگین بـه پا و یک کولهپشـتی ،به مدرسـه
بروم .جثه کوچکی داشـتم و به سـختی راه
میرفتم ولی همیشـه مادرم پشـت سـرم بود
تـا بـه سلامت بـه مدزسـه برسـم .از اینکه
نمیتوانسـتم مثـل بقیـه بدوم و بـازی کنم و

یک زندگی

بهزاد :پدرم پیشنهاد کرد که در روز
خواستگاری با یک حلق ه برویم تا
همانجا کار تمام شود و سایرین را در
عمل انجام شده قرار دهیم

مجبـور بـودم در زنگهـای تفریـح در کالس
بمانـم ،دلخـور میشـدم .بعـد از دبسـتان
درگیر جراحیهاییبسـیاری در سـتون فقرات
و پای راسـتم شـدم .جراحیهایـی که باعث
عقب ماندنم از تحصیل شـد .پس از جراحی
و فیزیوتراپـی ،کمکـم راهافتـادم و عالقمنـد
به ورزش شـدم.
فعالیـت ورزشـی را از چـه دورانی شـروع
کردید؟
ملیحـه  :بعـد از عملهـای جراحـی ،بـرای
آبدرمانـی بـه اسـتخرمیرفتـم و بـه شـنا
عالقمنـد شـدم .همزمـان بـه ویلچررانی هم
عالقمند شـدم و هر دو رشـته را ادامه دادم و
در دو رشـته ویلچررانـی و شـنا ،مقامهایی را

بهدسـت آوردم .بیستسـاله بـودم کـه بـرای
ادامـه تحصیـل ،بـه مدرسـه شـبانه رفتـم و
دیپلـم را گرفتم.
در مورد آشـنایی با همسـرتان و ازدواجتان
توضیح بدهید؟
ملیحه :خانواده من و همسـرم مدتی در یک
خیابـان زندگی کرده و هم محله بودند .وقتی
خانـواده او از محلـه ما نقـل مکان کردند ،از
هم بیخبر شـدیم ولـی بعد از اتمام سـربازی
ایشـان و وقتـی کـه مـن به مدرسـه شـبانه
میرفتـم ،بـه طـور اتفاقـی یکدیگـر را دیدیم
و بـا هـم قـرار ازدواج گذاشـتیم .خیلـی زود
نامزد شـدیم و ازدواج کردیم .پس از ازدواج،
هـم درسخوانـدن و هـم ورزش را بهطـور
حرفهای دنبالکردم .همسـرم مشـوق من در
ادامـه تحصیـل و ورزش بود.
درچه رشـتههای ورزشـی در حـد قهرمانی
فعالیـت کردیـد و چـه مقامهایی بهدسـت
آوردید؟
ملیحـه :فعالیـت ورزشـی خـود را بـا شـنا
شـروع کـردم و ویلچررانـی را هـم تـا زمانـی
کـه این رشـته ورزشـی تعطیـل شـد ،دنبال
کـردم .بعـد از تولـد پسـرم ،چنـد سـال از
ورزش فاصلـه گرفتـم .به مربیگری در رشـته

دومیدانـی هم عالقـه داشـتم و در دورههای
آموزشـی که توسـط فدراسـیون ورزش برگزار
میشـد ،شـرکت کردم .وقتی متوجه شـدم
کـه دانشـگاه علمی کاربـردی رعد در رشـته
تربیـت بدنـی بـا گرایـش مربیگـری ورزش
معلوالن ،دانشـجو میپذیرد در این دانشـگاه
ثبتنـام کـردم و در ایـن رشـته مـدرک
کارشناسـی گرفتم .کارشناسـی ارشد را هم
در رشـته مدیریـت ورزشـی ب ه طـور مجازی
در دانشـگاه شـهید بهشـتی ادامـه دادم و
مدرکـم را در خـرداد  1400دریافـت نمـودم.
همزمـان با تحصیـل در دانشـگاه ،تمرین در
رشـته وزنهبـرداری را هـم شـروع کـردم و در
بهمـن مـاه  98در دسـته  73کیلوگرم ،مقام
دوم پاراوزنهبـرداری را بهدسـت آوردم .در
سـال بعـد هم درهمین دسـته ،مقـام دوم
را کسـب کردم.
قبـل از ورود به دانشـگاه علمی کاربردی،
با رعد آشـنا بودید؟
ملیحـه :قبلا یـک دوره حسـابداری و
کامپیوتـر را در رعـد گذرانده بـودم ولی ادامه
تحصیل در دانشـگاه علمی کاربـردی رعد در
رشـته مـورد عالقـهام ،اتفـاق بسـیار خوبـی
برایـم بود.

ادامـه آن امـکان نداشـت .البته رشـته مورد
عالقـه من ،ویلچررانی سـرعتی و اسـتقامتی
ا ست .
از چه زمانی از ویلچر استفاده میکنید؟
ملیحـه :پسـرم چهارسـاله بـود کـه هنگام
ورزش ،زمیـن خـوردم و تانـدون دسـتم
آسـیب دیـد .بعـد از آن بـه توصیه همسـرم
بـرای سـهولت در رفـت و آمـد روی ویلچـر
نشسـتم .البتـه تـوان راه رفتـن بـا عصـا را
دارم .پنج سـال اسـت که دبیر کانون سرای
محلـه بهـار هسـتم و در حـوزه معلولیـت،
فعالیتهـای اجتماعـی را دنبـال میکنـم.
مثلا در هفتـه پاراالمپیک برای افـراد دارای
معلولیـت محلـه ،برنامههای ورزشـی برگزار
میکنیـم .بـا کمـک همسـرم دو انجمـن
ورزشـی تاسـیس کردیم یکـی؛ انجمن ثبت
رکوردهاسـت کـه بـا نام انجمـن ورزشهای
نمایشـی و مهارتهـای فردی به ثبت رسـید
و دیگـری ،انجمـن ورزشـی "حمایـت از
اسـتعدادهای جـوان " اسـت.
آقای هنرور شما هم از خودتان بگویید؟
ی مـن از ابتـدا وقـف ورزش
بهـزاد :زندگـ 
بودهاسـت .مـن از اولیـن فارغالتحصیلان
دبیرسـتان تربیت بدنی در سـال  75هستم.
چـون از دانشآموزان شـاخص بـودم ،امکان
ادامـه تحصیـل در دانشـکده تربیـت بدنـی
دانشـگاه تهـران بدون کنکور را داشـتم ولی
از آن اسـتفاده نکـردم .بـه خدمـت سـربازی
رفتـم و چون ورزشـکار بودم جـذب نیروهای
ویـژه در مرزهـای شـرقی کشـور شـدم .در
همـان دوران دو تـن از دوسـتانم کـه آنهـا
هـم فارغالتحصیـل دبیرسـتان تربیـت بدنی
بودنـد ،در حملـه اشـرار بـه مرزهای کشـور
به شـهادت رسـیدند .دوران خدمت سربازی
نقطـه عطفـی در زندگـی مـن بـود و نگرش
مـن بـه زندگـی را عـوض کـرد .بعـد از
سـربازی در رشـته کارشناسـی تربیت-بدنـی
قبـول شـدم ولـی ثبت نـام نکـردم و جذب
بـازار کار شـدم .البتـه همزمـان در حرفـه

شـما فعالیت ورزشـی خـود را از چه زمانی
ودر چه زمینـهای آغاز کردید؟
بهـزاد :مـن از کودکـی بـه ورزش عالقمنـد
بـودم و در دبیرسـتان تربیـت بدنـی ،بـا
رشـتههای مختلف ورزشـی آشـنا شـدم .از
 19سـالگی عضـو تیـم کاراتـه تهـران شـدم
و مـدرک مربیگـری در ورزشهـای رزمـی
کاراتـه را گرفتـم .آقـای حمیـد سـلجوقی
کـه اکنـون وزیـر ورزش هسـتند ،آن زمـان
مربـی دو و میدانـی مـن بودنـد .ایشـان چه
از لحـاظ علمـی و چـه معنـوی ،شـخصیت
برجسـتهای هسـتند و هنـوز هـم رکـورددار
دوهـای اسـتقامت و نیمـه اسـتقامت آسـیا
هسـتند .آشـنایی بـا ایشـان ،باعث شـد که
بـه ورزش علمیتر و حرفهایتـر برخورد کنم.
بعد از دبیرسـتان مدت کوتاهی رشـته تربیت
بدنی را در دانشـگاه خوانـدم و رها کردم ولی
در سـالهای بعـد بـا همسـرم تحصیـل در
رشـته کارشناسی روانشناسـی را در دانشگاه
پیامنـور شـروع کردیم کـه او ادامه نـداد ولی
مـن تـا گرفتـن مـدرک کارشناسـی ارشـد
ادامـه دادم .آشـنایی بـا ایـن رشـته ،هم بر
کار و هـم بـر حرفـه مربیگـریا م تاثیـرات
مهمـی داشـت .اکنـون در باشـگاه شـهید
کبکانیـان مربـی هسـتم و بـه عنـوان یـک
مدیـر ورزشـی فعالیت میکنـم .یک انجمن
ورزشـی بـا نـام "حمایـت از اسـتعدادهای
جـوان " و یـک سـبک مـدرن ورزشـی بـه
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شـما در رشـتههای شـنا و ویلچررانـی
فعالیت داشـتید ،چه شـد که رشـته وزنه
بـرداری را هـم ادامـه دادید؟
ملیحـه :پـس از اتمـام دوره کارشناسـی ،به
باشـگاه پیـام مراجعـه کـردم تـا بـه عنـوان
مربـی بـا افـراد دارای معلولیـت کار کنـم.
بعـد از هشـت مـاه کـه در باشـگاه پیـام
بـودم ،اولیـن تیـم پاراوزنهبـرداری در ایـن
باشـگاه راهانـدازی شـد .البتـه وزنهبـرداری
از ورزشهـای موردعالقـهام نبـود ،چـون
میدانسـتم آسیبزاسـت ،ولی ادامه دادم و
مقامهـای زیـادی بهدسـت آوردم .اولین تیم
پاراوزنهبـرداری کشـوری ،شـاگردهای مـن
در باشـگاه پیـام هسـتند .متاسـفانه تعـداد
باشـگاههای ورزشـی مناسـب افـراد دارای
معلولیـت بسـیار کم اسـت و ایـن بچهها از
دسـتیابی بـه امکانات ورزشـی محرومند .در
تهـران فقط دو باشـگاه مناسبسـازی شـده
وجـود دارد .یکـی؛ باشـگاه پیـام و دیگـری
باشـگاه قمربنیهاشـم(ع) کـه دسترسـی به
آنها برای افراد دارای معلولیت بسـیار دشـوار
اسـت .بایـد در هرمنطقـ ه یـک ورزشـگاه
مناسـب افـراد دارای معلولیـت وجـود
داشتهباشـد .روزهایـی کـه بـه باشـگاه پیام
مـیروم بـه خاطـر دوری راه بسـیار خسـته
میشـوم و اگـر همراهـی همسـرم نبـود،

بهزاد :مشکل جسمی ملیحه
در زندگی ما به چشم نمیآید و
هیچوقت فکر نمیکنم که با یک فرد
دارای معلولیت زندگی میکنم

مربیگـری فعالیـت داشـتم .مـن و ملیحه
چـون قبلا در یک محله زندگـی میکردیم و
یـک حس عاطفـی مشـترک بین مـا بوجود
آمـده بـود ،وقتـی کـه اتفاقـی همدیگـر را
دیدیـم ،تصمیـم بـه ازدواج گرفتیم .بیسـت
و یکسـاله بودم کـه ازدواج کردم .یکسـال
بـود کـه بـا پـدرم کـه فروشـنده تجهیـزات
و لـوازم پزشـکی و از موسسـین ایـن صنـف
بودنـد ،همـکاری میکردم ولی بعـد از اینکه
بـه صورت حرفـهای جذب ورزش شـدم ،از
ادامـه این کار منصرف شـدم .ملیحـه بعد از
ازدواج تحصیلات خود را با دشـواری بسـیار
ادامـه داد .هـم مدرسـه و هـم منـزل پلـه
داشـت و هم باید مسـافتهای زیـادی را در
ترافیـک و سـرما و گرما طی میکـرد .او این
دوران را بـه سـختی پشـت سرگذاشـت .بـه
نظرمـن بـه جز مـدرک دیپلم ،کارشناسـی و
کارشناسـی ارشد ،او مسـتحق دریافت مدال
جداگانـهای اسـت .مدارک او بسـیار با ارزش
و باعـث افتخـار مااسـت .ملیحـه بـا وجـود
مشـغلهها و سـختیهایی که تحمـل میکرد
و دیـر وقـت و خسـته بـه خانـه میرسـید،
هیچوقـت از زندگـی کـم نگذاشـت.
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نـام "شـوت فایتینـگ" را هـم در فدراسـیون
ورزشهـای رزمـی راهانـدازی کـردم .ایـن
سـبک ،آمریکایی اسـت و پنج سال دوندگی
کـردم تا توانسـتم مجوز آن را بگیرم .سـبکی
را هـم به نـام "ژیمناسـتیک مارشـال" ابداع
کـردم کـه کـودکان بتواننـد ژیمناسـتیک را
همـراه بـا تمرینات رزمـی ،بیاموزنـد .طبق
تجربـه متوجـه شـدم بچههایـی که سـابقه
تمرینات ژیمناسـتیک دارنـد ،در ورزشهای
رزمـی ،موفقترنـد .در ایـن سـبک بچههای
عالقمنـد بـه ورزش رزمـی ،همزمـان
آموزشهـای ژیمناسـتیک را هـم میبینند،
چون اسـتفاده از ژیمناسـتیک ،بـه باالبردن
قابلیتهـای رزمـی آنهـا کمـک میکنـد.
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در مـورد انجمنهایـی کـه تاسـیس کردید
بیشـتر بگویید؟
بهـزاد :در سـال  86انجمـن "حمایـت
از اسـتعدادهای جـوان" را کـه انجمنـی
غیردولتـی و زیـر نظـر وزارت کشـور بـود را
بـا هـدف تولیـد علـم و تولیـد محتـوا بـرای
مربیـان ورزشـی راهانـدازی کـردم .بخشـی
از کار ایـن انجمـن درحـوزه افـراد دارای
معلولیـت اسـت کـه همسـرم مسـئول آن
اسـت .ایشـان نایبرئیس انجمن و مسـئول
بخـش تخصصـی افـراد دارای معلولیـت
هسـتند .اسـتعدادیابی و کشف یک استعداد
از بطـن جامعه ،یک پروسـه دقیـق و علمی
اسـت و سـعی میکنیم بـا برگزاری سـمینار
و جمـعآوری مقاالت علمی سـهم خود را در
زمینـه آگاهسـازی مربیان ورزشـی ایفا کنیم.
یـک انجمـن هـم تحـت عنـوان "کانـون
بـدلکاران و ورزشهـای نمایشـی " که البته
غیردولتـی نیسـت را در سـال  85تاسـیس
کردیـم و در سـال  86شـروع بـه فعالیـت و
عضوگیـری از بدلکاران و افـرادی که کارهای
اکشـن انجـام میدادنـد ،کردیـم .در نظـر
داشـتیم این انجمن را زیر نظـر وزارت ورزش
ببریـم چون بیشـتر ایـن فعالیتها ،ورزشـی
بودنـد و هـدف ایـن بـود کـه ایـن افـراد
توسـط فدراسـیونهای تخصصـی حمایـت
شـوند .ایـن انجمـن اکنـون تحـت عنـوان
انجمن"ورزشهـای نمایشـی و مهارتهـای
فردی"تحـت نظـر فدراسـیون ورزشهـای
همگانـی در حـال فعالیـت اسـت و من هم
پـس از وقفـهای ،اکنون به عنـوان رئیس در
ایـن انجمـن خدمـت میکنم .چنـد انجمن
دیگـررا هـم راهانـدازی کردیم کـه فعال فعال
نیستند .
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برگردیـم بـه ازدواج شـما .خانـواد ه بـا
ازدواجتـان چـه برخـوردی داشـتند؟

یک زندگی

ملیحه :روزهایی که به باشگاه پیام
میروم به خاطر دوری راه بسیار
خسته میشوم و اگر همراهی
همسرم نبود ،ادامه آن برایم امکان
نداشت

ملیحه :پدرم خیلی سـختگیر بـود و موافق
ازدواجـم نبـود .هرکسـی بـه خواسـتگاریم
میآمـد ،بـه او اعتمـاد نمیکـرد .او نگـران
آینـدهام بود.
بهزاد :پدرم دید بازی داشت و من مسائل
شخصی زندگیام را همیشه با او در میان
گذاشته و از مشاورهها و نظراتش استفاده
میکردم .وقتی قصد ازدواج با ملیحه را مطرح
کردم به غیر از پدر ،همه خانواده مخالف
بودند .پدرم با این موضوع منطقی برخورد
کرد وگفت ،باید درنظر بگیری که شرایط
این دختر با شرایط کسی که معلولیت ندارد
متفاوت است ،اگر چنین تصمیمی داری باید
تالشت را دو برابر کنی .مادرم با این موضوع
ی شد
بهشدت مخالف بود ولی بالخره راض 
که به خواستگاری بیاید .پدرم پیشنهاد کرد
که در روز خواستگاری با یک حلق ه برویم تا
همانجا کار تمام شود و سایرین را در عمل
انجام شده قرار گیرند .حلقه را خریدیم و
چند نفر از اقوام درجه یک را هم برای
حضور در جلسه خواستگاری دعوت کردیم.
وقتی به یکی از بستگان گفتم که پاهای
ملیحه معلولیت دارد ،قبول نکرد که با ما به
خواستگاری بیاید .همین هم باعث شد که
من ارتباطم را با او قطع کنم .درواقع نشان
دادم که انتخابم را کرد ه و اگر کسی بخواهد
به همسر و زندگی مشترکمان بیاحترامی
کند ،او را حذف میکنم .به بقیه اقوام هم
قبل از رفتن به مراسم این که این خانم
معلولیت دارد و من تصمیم به ازدواج با او
دارم را گفتم و از آنها خواستم که به عنوان
بزرگتر با ما همراه شوند .کمی مکدر شدند،
ولی به انتخاب من احترام گذاشتند و سکوت
کردند .این همراهی برای من خیلی ارزشمند
بود و همیشه ممنون آنها هستم .پدرملیحه
هم چون نگران بود که نتوانم با این شرایط
کنار بیایم و بعد از مدتی پشیمان شوم ،با
این ازدواج مخالف بود .چندین بار با ایشان
خصوصی صحبت کردم و گفتم که شرایط

جسمانی هیچ کدام از ما همیشگی نیست و
هر کدام از ما ممکن است در اثر یک تصادف
و یک حادثه دچار معلولیت شویم ،ولی رابطه
عاطفی بین ما همیشگی است و ارتباطی با
جسممان ما ندارد .حرفهای من روی پدر
ملیحه تاثیرگذاشت و رضایت ایشان جلب
شد .نظر مادرم هم در همان روز اول و وقتی
با ملیحه و تواناییهای هنری و ورزشیاش
آشنا شد ،کامال تغییرکرد .ما خیلی ساده و
بدون تشریفات ازدواج و زندگی مشترکمان را
شروع کردیم.
در حـال حاضر هـردو خانواده حامی شـما
هسـتند و پذیرفته شـدهاید؟
ملیحـه :مادر همسـرم بسـیار بـه من عالقه
دارد و بـه مـن میگویـد ،بـه تـو افتخـار
میکنـم .ایـن عالقه متقابل اسـت و من هم
بـه ایشـان بسـیار عالقمندم.
بهزاد :ملیحه بسـیار اجتماعی اسـت و بسیار
راحـت با جمع ارتبـاط میگیرد .بارها شـده
کـه وقتـی ملیحـه و مـادرم در مراسـمی
شـرکت میکننـد اگـر مـادرم احسـاسکند
کـه ملیحـه در جمع معذب شـده  ،فورا جو
را تغییرمیدهـد تـا ملیحـه ناراحـت نشـود.
البتـه بـا بعضـی از اقـوام ،روابـط را کـم
کردیـم چـون هنـوز پذیـرش به ایـن موضوع
برایشان سـنگین اسـت .خیلی از افرادی که
مـن در زندگـی خـودم با آنهـا روبـهرو بودم،
معلولیتهـای فراوانـی داشـت ه چـه از لحاظ
روحـی روانـی و چـه از لحاظ عدم سـازگاری
و نداشـتن مهارتهـای زندگـی ،ولـی
معلولیتشـان بـه چشـم نمیآیـد .گاهی من
و همسـرم بـرای پیاده به خیابـان میرفتیم
و بـا افرادی روبهرو میشـدیم کـه رفتارهایی
انجـام میدادنـد کـه باعـث ناراحتـی مـا
میشـد .جوانتـر که بـودم عصبانی شـده و
برخـورد میکردم ولی حـاال مثل یک جوک
بـه این رفتارها نـگاه میکنیـم و میخندیم.
در سـالهای اخیـر
ملیحـه:
فرهنگسـازیهایی انجـام شـده و بـا حضور
افـراد دارای معلولیـت موفـق و توانمنـد در
سـطح جامعـه ،نگاهها تغییـر و رفتارها بهتر
شـد ه ولـی هنـوز ،شـاهد چنیـن رفتارهایی
هسـتیم .
آیـا از شـرایط کنونـی زندگـی خـود راضی
هسـتید و آیـا اگر بـه عقب برمیگشـتید،
دوبـاره همیـن انتخاب را داشـتید؟
بهـزاد :گاهی افـراد در حضور ملیحه و گاهی
هـم پشـت سـرش از مـن سـوال میکننـد،
چـه شـد کـه بـا یـک فـرد دارای معلولیـت
ازدواج کردی؟ میگویم ،از همسـرم بپرسید

چه شـد کـه او بـا مـن ازدواج کـرد؟ ملیحه
انتخـاب اول و آخـر مـن و مـن انتخـاب او
هسـتم .همسـرم از لحـاظ شـعور ،چهـره،
ی از مـن
پشـتکار ،اجتماعیبـودن و توانایـ 
توانمندتـر اسـت .مـن معتقـدم کـه خانمها
بایـد بـه اسـتقالل مالـی برسـند تـا منتظر
نباشـند کـه توسـط کسـی انتخاب شـوند،
بلکـه خودشـان انتخابگـر باشـند .بانـوان
چـه دارای معلولیت باشـند و چه تندرسـت،
بایـد سـعی کننـد به اسـتقالل مالی برسـند
تـا کیفیت زندگیشـان باالتر بـرود این همان
مسـیری اسـت که ملیحه با سـعی کوشـش
فـراوان طـی کردهاسـت.

را بـرای مـن هموارکردند.
بـه دوسـتان توصیـه میکنـم کـه
محدودیتهایشـان را عمـده نکننـد،
باورهایشـان را تقویـت و اهدافشـان را دنبال
کننـد و قهرمـان زندگـی خودشـان باشـند.
دوسـت دارم تجربیـات علمـی کـه در حیطه
ورزش بهدسـت آوردم را در اختیـار دوسـتان
قـرار دهـم تـا آنهـا بـا انگیـزه بیشـتری بـه
اهدافشـان فکـر کننـد و بـا انـرژی مثبت به
زندگـی خـوب و بـا کیفیتـی برسـند.
آریـان عزیـز ،تـو هـم از خـودت برایمـان
بگـو .تـو هـم ورزشـکار هسـتی؟
مـن از همـان دوران خردسـالی بـا پـدرم به
باشـگاه ورزشهـای رزمـی میرفتـم و بـه
ورزش رزمـی عالقمند شـدم .پـدرم در نقش
مربـی ،همیشـه به مـن سـخت میگرفتند.
در رشـته شوتفایتینگ کار میکنم و در رده
سـنی نونهاالن ،دو مقام قهرمانی کشـوری را
بـه دسـت آوردم .در ایـن رشـته بـه کمربند
قهـوهای رسـیدهام .از چنـد سـال پیـش
شـروع بـه یادگرفتن شـنا کـردم و در رشـته
شـیرجه در مسابقات کشـوری شرکت کردم
و مقـام آوردم .مدتـی اسـت کـه آمـوزش
فوتبـال هـم میبینم ولـی از همه بیشـتر به
رشـته شـوتفایتینگ عالقمنـدم.
بـرای آینـد ه چـه برنامـهای داری ،آیـا
میخواهـی ماننـد پـدر و مادرت ورزشـکار
حرفـهای شـوی؟
آریـان :اولویت اول من درس خواندن اسـت،
ولـی دوسـت دارم در کنـار درس ،رشـته
رزمـی شـوت فایتینـگ را هم بطـور حرفهای
کار کنم.
ملیحـه :آریان بسـیار مسـئولیت پذیر اسـت
دارد و خیلـی بـه مـن کمـک میکنـد .اگـر
کسـی در خیابـان بخواهـد بـه مـن کمـک
کنـد ،اجـازه نمیدهـد و خـودش کارهـا را
برعهـده میگیـرد .یکـی از امتیـازات آریـان

سخن آخر:
ملیحـه :مـن از اسـاتیدم در دانشـگاه علمی
کاربردی رعد؛ آقایان حسـن محمـود آبادی،
محمـد پـور کیانـی ،محمـد برومنـد ،سـید
عماد حسـینی که همیشـه مرا مـورد لطف و
حمایـت خود قـرار دادند ،تشـکر میکنم .از
مسـئولین دانشـگاه و مجتمع رعد هم تشکر
میکنـم کـه چنین محیط دلچسـبی را برای
آمـوزش و حمایت بـرای افراد دارای معلولیت
فراهـم کردهانـد .درمقطعـی که در دانشـگاه
رعـد درس میخوانـدم ،دوسـتان تندرسـت
بسـیاری در دانشـگاه پیـدا کـردم کـه از
دوسـتی با آنهـا لذت میبرم .آنهـا در اغلب
برنامههـای ورزشـی مـا شـرکت میکردند.
بهــزاد :کالم همســرم ایــن حقیقــت را
میرســاند کــه افــرادی چــون معلــم یــا
آموزشــگر چقــدر میتواننــد در موفقیــت
و شــکوفایی افــراد دارای معلولیــت نقــش
ایفــا کننــد .در طــول بیستســال زندگــی
مشــترک مــا هــر موقــع کــه ملیحــه بــه
معلولیتــش اشــاره میکنــد ،تــازه یــادم
میآیــد کــه او در جســمش مشــکلی دارد.
مشــکل جســمی ملیحــه در زندگی مــا دیده
نمیشــود و اینطــور نیســت کــه هرلحظــه
و هــرروز احســاس کنــم کــه بــا یــک فــرد
دارای معلولیــت زندگــی میکنــم .همــه مــا
انســانها ،یــک گوهــره وجــودی داریــم و آن
گوهــره وجــودی همســرم اســت کــه بــرای
مــن دیــده میشــود ،نــه معلولیــت او.
آریـان :مـن هـم میخواسـتم بگویـم زندگی
بـا مـادر دارای معلولیـت ،سـختیهایی دارد
ولـی مـن ویلچـر را جزئـی از وجـود مـادرم
میدانـم و مثـل پـدرم آن را نشـانه ناتوانی او
نمیبینـم .آنچـه میبینـم ،توانمندیهـای
زیـاد مادرم اسـت.

یک زندگی
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چـه توصیـهای بـه افـرادی کـه مایلنـد
بـا فـرد دارای معلولیـت ازدواج کننـد و
خانوادههایشـان داریـد؟
بهـزاد :هـر فردی کـه میخواهد کسـی را به
عنـوان همسـر چـه معلولیت داشتهباشـد و
چـه نباشـد انتخابکند ،بایـدبپذیرد که در
زندگـی مشـترک از خیلی از خواسـتههایش
چشمپوشـی کنـد .ایـن اولیـن شـرط در
زندگی مشـترک اسـت و دوم این که ،اهداف
و آرزوهـای خـود را بـه اهـداف و آرزوهـای
شـریک زندگیـش پیونـد بزنـد .اگـر چنیـن
شـود ،اهـداف و چشـماندازهای جدیـدی
روبـه رویشـان بـاز میشـود .بـدون شـک
زندگـی کـردن بـا یـک فـرد دارای معلولیت
چـه زن باشـد و چـه مرد ،سـخت اسـت .نه
صرفـا از لحـاظ کارهای فیزیکـی ،از این نظر
کـه بایـد روی هـر حرفـی کـه میزنی بیشـتر
دقـت کنـی ،روی رفـتو آمـد بـا دیگـران
حسـاس باشـی کـه اگـر مهمانی مـیروی و
همسـرت نمیتوانـد بعضی از کارهـا را انجام
دهـد ،ناراحت نشـوی .چنین فـردی باید به
سـطحی از بینـش برسـد کـه بتوانـد خیلـی
از برخوردهـا ،انتقادهـا و دیدگاههایـی کـه از
طـرف سـایرین مطـرح میشـود را تحمـل
کنـد .بـه نظـرم افـراد شـجاع و توانمنـد از
لحاظ شـخصیتی میتواننـد چنین انتخابی
داشتهباشـند .اگر این توانمندیهـا را ندارند
و از لحـاظ روحـی بـه بلوغ نرسـیدهاند ،بهتر
اسـت کـه با احساسـات طـرف مقابـل بازی
نکنند .
ملیحـه :اگـر به بیسـت سـال پیـش برگردم
بازهـم انتخابـم همیـن خواهـد بـود ،چـون
او مـرا بهخوبـی درک میکنـد و همیشـه
همـراه و مشـوق مناسـت .اگر همـکاری و
همراهی ایشـان نبود ،رسـیدن به بسـیاری
از موفقیتهـای کنونـی برایـم امکانپذیـر
نبـود .مـن از همسـرم و همچنیـن از پسـرم
آریـان عزیز ،تشـکر میکنم که مسـیر زندگی

ملیحه :اگر به بیست سال پیش
برگردم بازهم انتخابم همین خواهد
بود ،چون همسرم مرا درک میکند و
همیشه همراه و مشوق مناست

ش اسـت .خیلـی زود در
روحیـه همکاریـ 
بسـیاری از کارهای شـخصیاش مستقل شد
و به مهدکودک و مدرسـه عالقه داشـت .او
عاشـق حیوانـات و گل وگیـاه اسـت.
آریـان :مـا در خانـه آکواریـم داریـم و عروس
هلنـدی و طوطـی برزیلـی و همسـتر داریم.
تـراس خانـه مـا پـر ازگل اسـت کـه خـودم
از آنهـا نگـهداری میکنـم .گاهـی هـم
دوچرخـه و ویلچـر مـادرم را تعمیـر میکنم.
یـک دوره هـم کالس رباتیـک رفتـم و بـه
برنامههـای کامپیوتـری عالقـه دارم و حتـی
پاورپوینتهـای دانشـگاه مـادرم را تهیـه
میکـردم ،بـه کارهـای دسـتی بـا چـوب
و کتابخوانـی هـم عالقـه دارم و جایـزه
کتابخوانـی گرفتـهام.
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مهـدی لشـکری ،مدیرعامـل مجتمـع آموزشـی و
نیکـوکاری رعـد کرمـان اسـت .او از سـال 1389
همـکاری خـود را با رعد کرمـان به عنوان حسـابدار
شـروع کـرد و در سـال  1394بـه عنـوان مدیرعامل
مرکز معرفی شـد .به گفتـه او ،آموزش ،توانبخشـی،
اشـتغال و پیشـگیری از بروز معلولیتها ،شعاراصلی
مجموعـه رعـد کرمان اسـت.

مدیرعامل مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد کرمان؛

شعار ما پیشگیری از ناتوانی و
افزایش توانمندی توانیابان است
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لطفــا خودتــان را معرفــی کنیــد و بگویید
کــه از چــه زمانــی همــکاری بــا رعــد
کرمــان را شــروع کردیــد؟
مهــدی لشــکری ،مدیرعامــل مجتمــع
آموزشــی و نیکــوکاری رعــد کرمان هســتم.
رشــته تحصیلــیام حســابداری اســت و از
ســال  1389همــکاری خــود را بــا رعــد
کرمــان شــروع کــردم .مــن بــا هــدف
کمــک در مســائل مالــی و اداری بــه رعــد
نزدیــک شــدم ولــی در ادامــه همــکاری
و بــا نظــر لطــف پرفســور کریمینــژاد و
ســایر دوســتان ،از ســال  1394بــه عنــوان
مدیرعامــل مرکــز معرفــی شــدم.
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مرکــز رعــد کرمــان فعالیــت خــود را
از چــه زمانــی شــروع کــرد و در چــه
زمینههایــی فعالیــت دارد؟
این موسسه از سال  1383و بعد از زلزله
بم ،توسط پرفسور محمدحسن کریمینژاد
در شهرکرمان تاسیس شد .از همان سال
با همت خیرینی که به موسسه پیوستند،
این مجموعه توانست فعالیتهای بسیاری را
دنبال کند .مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
کرمان در زمینههای؛ آموزش ،توانبخشی،

سازمان مردم نهاد

با حمایت بنیانگذار مجتمع رعد
کرمان ،پرفسور محمد حسن
کریمینژاد ،متخصص ژنتیک،
توانستیم مجوز واحد پیشگیری از
معلولیتها را ازدانشگاه علومپزشکی
کرمان دریافت کنیم

اشتغال ،پیشگیری از بروز معلولیتها و
سایرخدمات رفاهی به معلولین جسمی
حرکتی در حال انجام وظیفه است.
در حــوزه آمــوزش ،چــه فعالیتهایــی را
دنبــال میکنیــد؟
یکــی از مهمتریــن اهــداف ایــن مجموعــه،
بحــث آمــوزش اســت .بیــش از نــوزده

رشــته آموزشــی و صنایــع دســتی داریــم
کــه شــامل کالسهــای؛ کامپیوتــر ،زبــان
انگلیســی ،نقاشــی ،خطاطــی ،گلســازی،
فیروزهکوبــی روی مــس ،معــرق ،چــرم،
شــیرینیپزی و ســایر رشــتههایی
اســت کــه برحســب نیــاز بــازار ،بــهروز
میشــوند .تاکنــون بیــش از هــزار نفــر از
افــراد دارای معلولیــت جســمی حرکتــی،
از طریــق ســازمان بهزیســتی بــه مجموعــه
رعــد معرفــی شــده و از خدمــات ایــن
هزینــه ایــاب وذهــاب تــا

مجموعــه ،از
هزینههــای آموزشــی ،چاشــت میــان
وعــده ،ناهــار ،و خدمــات توانبخشــی
برخــوردار شــدهاند .هزینههــای ایــن
مجموعــه توســط کمکهــای مردمــی و
یاران ـهای اســت کــه ســازمان بهزیســتی در
اختیــار مجموعــه قــرار میدهــد.
واحــد توانبخشــی ،چــه خدماتــی را ارائــه
میدهــد؟
در حــوزه توانبخشــی ،واحدهــای
فیزیوتراپــی و کاردرمانــی راهانــدازی شــده
و بســیاری از کارآمــوزان جســمی حرکتــی،
بــا توجــه بــه نیازشــان ،از ایــن خدمــات

اســتفاده میکننــد .بســیاری از افــراد،
معلولیتهــای ژنتیکــی و مــادرزادی دارنــد
و عــدهای هــم در اثــر حــوادث ،تصادفــات
و زلزلــه بــم ،دچارمعلولیــت شــدهاند.
خدمــات واحــد توانبخشــی و فیزیوتراپــی
مرکــز ،نقــش موثــری در بازتوانــی جســمی
توانیابــان ایفــا کــرده تــا جاییکــه
بســیاری از مددجویــان از ویلچــر بــه
واکــر و از واکــر بــه عصــا رســیدند.
بعضــی از کالسهــای هنــری ،ماننــد؛
گلســازی و ســفالکاری کــه میــان دســت
و چشــم هماهنگــی ایجــاد میکننــد،
و ورزدادن خمیــر در کالس ســفال هــم
کــه بــه تقویــت عضــات دســت کمــک
میکنــد ،نوعــی فیزیوتراپــی وکاردرمانــی
اســت .متاســفانه اکثریــت افــراد دارای
معلولیــت از خانوادههــای کمدرآمــد و
قشــر ضعیــف جامعــه هســتند و تامیــن
هزینههــای توانبخشــی برایشــان بســیار
دشــوار اســت .افــرادی کــه بــرای آمــوزش
بــه مجموعــه رعــد معرفــی میشــوند ،بــا
توجــه بــه وضعیــت جسمیشــان ،حداقــل
هفتــهای دوبــار ،ازخدمــات توانبخشــی
مجموعــه اســتفاده میکننــد.

بودنــد ،در ایــن مجتمــع راهانــدازی شــد و
در حــال فعالیــت اســت .واحــد اشــتغال
حمایتشــده ،افــراد معرفــی شــده را
طــی چنــد مرحلــه از ارزیابــی تــا معرفــی
بــه کارفرمــا و پشــتیبانی شــغلی ،مــورد
حمایــت قــرار میدهــد .خوشــبختانه
ایــن روش ،باعــث اشــتغال پایــدار بــرای
تعــدادی از توانیابــان شدهاســت.
بــا حمایــت بنیانگــذار مجتمــع رعــد
کرمــان ،پرفســور کریمینــژاد ،متخصــص
ژنتیــک ،توانســتیم مجــوز واحــد
پیشــگیری از معلولیتهــا را ازدانشــگاه
علومپزشــکی کرمــان دریافــت کنیــم و
بــا همــکاری ســازمان بهزیســتی توانســتیم
مشــاورههای قبــل از ازدواج و در حیــن
بــارداری را بــرای پیشــگبری از تولــد
افــراد دارای معلولیــت راهانــدازی کنیــم.
مشــاورههای قبــل از ازدواج توســط
خانمهــا؛ دکتــر صبــاغ(از شــاگردان
پروفســورکریمینژاد) و دکتــر آریانــا
کریمینــژاد و دکتــر رکســانا کریمینــژاد
بــه افــراد دارای معلولیتــی کــه قصــد
ازدواج دارنــد ،اارائــه میشــود .تاکنــون
بــرای حــدود بیســت نفــر از افــراد دارای
معلولیــت کــه بــا افــراد تندرســت یــا
دارای معلولیــت ازدواج کردهانــد ،مشــاور ه
قبــل از ازدواج انجــام شــده و فرزنــدان
تندرســتی بــه دنیــا آمدهاســت .البتــه بــه
بعضــی از زوجهــا بعــد از مشــاوره ،مجــوز
بــارداری داده نشــد.
ارائــه خدمــات رفاهــی و برگــزاری
اردوهــای تفریحــی ،زیارتــی و ســیاحتی
هــم از دیگــر فعالیتهــای ایــن مرکــز
اســت .قبــل از شــیوع بیمــاری کرونــا،
یــک تیــم  150نفــره از مددجویــان را بــه
مــدت پنــج روز بــه مشــهد مقــدس بردیم.
ایــن حــوزه کــه توســط اعضــای هیــات

کمینــه بانــوان و همیــاران جــوان چــه
وظایفــی بــه عهــده دارنــد؟
همانگونــه کــه انجمنهــا بــه عنــوان
بــازوان کمکــی بــه دولــت کمــک
میکننــد ،کمیتــه بانــوان و همیــاران
جــوان هــم بازوهــای کمکــی مجموعــه
رعــد هســتند .ایــن افــراد نیروهــای
داوطلبــی هســتند کــه هــم جانــی و
هــم مالــی بــه مــا کمــک میکننــد کــه
جــای تقدیــر فــراوان دارد .جــا دارد از
کمکهــای فــراوان اعضــای هیــات امنــا،
خیریــن و کمکهــای مرکــز رعــد تهــران
و ســایر شــهرها تشــکر کنــم .تــا قبــل از
کرونــا هرســاله نشســتهایی بــا حضــور
مســئوالن مراکــز مختلــف در رعــد تهــران
برگــزار میشــد و شــرکتکنندگان از
تجربیــات همدیگــر در بهبــود خدمــت بــه
جامعــه هــدف اســتفاده میکردنــد .ایــن
جلســات بســیار اثرگــذار و ســودمند بــود
کــه امیــدوارم بــا عبــور از کرونــا ،دوبــاره
برقــرار شــود.
کرونــا چــه تاثیــری برفعالیتهایتــان
داشــته و آیــا کالسهــای آموزشــی در
ایــن دوران بهطــور آنالیــن برگــزار
میشــو ند ؟
در ایامــی کــه بیمــاری کرونــا شــیوع
بیشــتری داشــت ،همــه کالسهــا آنالیــن
برگــزار میشــدند ،ولــی اکنــون،
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در حــوزه اشــتغال افــراد دارای معلولیــت
تــا چــه حــد موفــق بودهایــد؟
رســیدن بــه اشــتغال پایــدار از مهمتریــن
اهــداف ماســت ،بــه همیــن دلیــل مرکــز
رعــد کرمــان از ابتــدای شــروع بــه کار ،بــر
راهانــدازی کارگاههــای تولیــدی متمرکــز
شــد .ایــن مرکــز کارگاههــای تولیــدی
بســیاری را بــا ارزیابــی از نیــاز بــازار
راهانــدازی کردهاســت .کارگاه خیاطــی
مــا ،در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا
توانســت بســیاری از لــوازم بهداشــتی
ماننــد؛ ماســک ،گان ،کاور کفــش و ســاق
دســت را در حجــم قابــل توجهــی ،بیــش
از پنجــاه هــزار دســت تهیــه و در اختیــار
مراکــز بهداشــتی و بیمارســتانهای
اســتان کرمــان قــرار دهــد .در کارگاه
شــیرینی-پزی ،انــواع شــیرینیهای محلــی
و ســنتی تهیــه و بــه نقــاط مختلــف
اســتان کرمــان ،زاهــدان و تهــران ارســال
میشــوند .دررابطــه بــا کارهــای دســتی
ماننــد معــرق هــم ،تفاهــم نامههایــی بــا
ادارات امضــا کردیــم تــا هدایــای خــود را
ازتولیــدات و تابلوهــای کارآمــوزان جســمی
حرکتــی رعــد تهیــه کننــد .واحــد اشــتغال
حمایــت شــده یــا (  )SEهــم توســط
ســازمان بهزیســتی اســتان کرمــان و
ســرکار خانــم پناهــی کــه بنیان-گــذار آن

کارگاه خیاطی ،در دوران شیوع
بیماری کرونا توانست بسیاری از
لوازم بهداشتی مانند؛ ماسک ،گان،
کاور کفش و ساق دست را در حجم
قابل توجه تهیه و در اختیار مراکز
بهداشتی و بیمارستانهای استان
کرمان قرار دهد

امنــا ،هیــات مدیــره ،کمیتــه بانــوان و
بــا همیــاری جوانــان داوطلــب مدیریــت
میشــود ،کمکهایــی را بــا تائیــد واحــد
مــددکاری ،بــه مددجویــان بیبضاعــت
شــهرکرمان ارائــه میدهنــد .مخصوصــا
در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا کــه
بســیاری از مشــاغل تعطیــل شــدند ،واحد
مــددکاری بــا تامیــن ســبدهای معیشــتی،
توانســت کمکهــای بســیاری را بــه
خانوادههــای نیازمنــد انجــام دهــد .از
دیگــر فعالیتهــا ،تهیــه وســایل کمــک
توانبخشــی اســت کــه پــس از بررســی،
اقــام مــورد نیــاز تهیــه و در اختیــار
نیازمنــدان قــرار میگیــرد.
شــهر کرمــان نیــز ماننــد اکثــر شــهرهای
دیگــر ،بــرای حضور افــراد دارای معلولیت
در اجتمــاع مناسبســازی نشدهاســت.
بــا کمــک خیریــن توانســتیم اتوبــوس و
مینیبوسهــای مناسبســازی شــده
را تهیــه کــرده تــا مددجویــان بتواننــد
بــه راحتــی بــه مرکــز ،رفــت و آمــد
داشتهباشــند.
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کالسهــای آموزشــی ،طبــق قوانیــن
اعــام شــده از طــرف ســازمان بهزیســتی،
بــا ظرفیــت محــدود در حــال برگــزاری
اســت .البتــه هنــوز هــم کالسهــای
آنالیــن ،برقــرار هســتند تــا فرصتــی بــرای
افــراد دارای معلولیــت ســاکن در ســایر
شهرســتانهای اســتان کرمــان ،ایجــاد
شــود .یکســری از کارآمــوزان از کالسهای
آنالینــی کــه توســط مرکــز رعــد تهــران
برگــزار میشــود هــم اســتفاده میکننــد.
ایـن فرصتهــا ایجــاد شــد تــا بــه بهانــه
کرونــا ،افــراد زیــادی از همــه جــای ایــران
بتواننــد بــه آموزشهــا دســت بیابنــد.
چــه تعــداد مددجــو از خدمــات رعــد
کرمــان چــه در حــوزه آمــوزش و چــه در
حــوزه اشــتغال اســتفاده میکننــد؟
در حــال حاضــر 120 ،نفــر در واحــد آموزش
رعــد کرمــان مشــغول آمــوزش هســتند و
 50نفــر هــم در حــوزه اشــتغال حمایــت
شــده( ) SEخدمــات دریافــت میکننــد.
در مجمــوع ،بیــش از  1500نفــر از افــراد
دارای معلولیــت بــه مرکــز مراجعــه کــرده،
آمــوزش دیــده و توانمنــد شــدهاند.
بعضــی از ایــن افــراد بــه اشــتغال رســیده
و بعضــی هــم بــه شــکل خویشفرمــا،
مشــغول بــه کار و کســب درآمــد هســتند.
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مــدد جویــان رعــد کرمــان در چــه
محــدوده ســنی هســتند؟
کارآمــوزان جســمی و حرکتــی مــا
بــاالی چهاردهســال و کارآمــوزان واحــد
اشــتغال ،بــاالی هجــده ســال هســتند.
واحــد اشــتغال رعــد کرمــان از انــواع
معلولیتهــای جســمی مثــل؛ کمبینــا
و نابینــا ،کمشــنوا و ناشــنوا و افــراد
جســمی حرکتــی پذیــرش میکنــد .افــراد
دارای معلولیتــی کــه از کمیتــه اشــتغال
و توانبخشــی ســازمان بهزیســتی معرفــی
شــوند ،میتواننــد از خدمــات مرکــز
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مرکز رعد کرمان،
جزء سه انجمن برتر استان است که
ارتباطات مفیدی با سایرانجمنها در
سطح استان دارد

اســتفاده کننــد.
آیــا در واحــد اشــتغال مرکــز کرمــان،
مربــی شــغلی وجــود دارد؟
بلــه .واحــد اشــتغال مــا چهــار مربــی
شــغلی دارد کــه آمــوزش و دورههــای
مربوطــه را گذراندهانــد .تعــداد مربیــان
آموزشــی مــا حــدود پانــزده نفرهســتند که
براســاس موضــوع کالسهــا درهــر تــرم،
تعدادشــان فــرق میکنــد .هفــده نفــر
هــم همــکار ثابــت در مجموعــه مشــغول
بــه فعالیــت هســتند.
آیــا بــرای آینــده ،برنامههــای دیگــری را
هــم در نظــر داریــد؟
در مجموعـه رعـد کرمـان ،اتـاق فکـری
بـرای بـهروز کـردن آموزشهـا و خدمـات
وجـود دارد که بـرای آینده هـم برنامهریزی

میکنـد .بـرای همین موضـوع کالسهای
آموزشـی امـروز مـا بـا قبل متفاوت اسـت.
مثلا کالس آمـوزش تعمیـرات موبایـل
راهانـدازی شـده کـه آموزشهایـی کارآمد و
بـهروزی را در ایـن زمینـه رائـه میدهـد.
یـا در حـوزه صنایـع دسـتی ،کالس فیروزه
کوبـی بـر روی مـس وکالس معـرق چـرم
کـه محصـوالت بسـیار پرفروشـی تولیـد
میکننـد را راهانـدازی کردیـم .براسـاس
سیاسـتهای کلـی مجموعـه ،همیشـه
سـعی بـر ارتقـا کیفیـت آموزشهـا داریم.
بـه دنبال احداث سـاختمان جدیدی هم برای
درمان افراد دارای معلولیت ،هسـتیم.
آیــا در اســتان کرمــان ،انجمنهــای
مشــابه رعــد هــم وجــود دارد کــه
فعالیــت مشــابهی داشتهباشــد؟
بیــش از  200انجمــن در حوزههــای
مختلــف مثــل؛ انجمــن کــودکان مبتــا
بــه اوتیســم ،افــراد دارای معلولیــت
کــم توانیذهنــی و انجمنهــای حــوزه
ســالمندان در اســتان کرمــان وجــود
دارد کــه بــا مجــوز ســازمان بهزیســتی،
فعالیــت میکننــد .مجموعــه رعــد
کرمــان ،جــزء ســه انجمــن برتــر اســتان
اســت و ارتبــاط خوبــی در ســطح اســتان
بــا ســایرانجمنها دارد .در شــهر کرمــان،
انجمــن مراکــز دولتــی هــم تشــکیل
شــده کــه کل مراکــز در شــهر کرمــان را
در برمیگیــرد و مــن هــم بــه نمایندگــی
مرکــز رعــد کرمــان ،در ایــن انجمــن عضــو
هســتم.
جــا دارد از تمــام خیرینــی کــه بــا ایــن
مجموعــه همــکاری دارنــد و از همــه
اعضــای هیــات امنــا و هیــات مدیــره
و کمیتــه بانــوان و همیــاران تشــکر و
قدردانــی کنــم .اگــر حمایتهــای ایــن
نیکــوکاران وجــود نداشــت ،مجموعــه
رعــد کرمــان نمیتوانســت بــه جایــگاه
کنونــی خــود برســد.

امیـد کربالیـی در سـال  72با ضعـف عضالنی مـادرزادی
متولـد شـد .بـه دلیـل عالقـه بـه تحصیـل ،با همـکاری
خانـواده درس خوانـد و دیپلـم گرفت .بعـد از دیپلم به فکر
شـاغل شـدن افتـاد و دورههـای برنامهنویسـی را از طریـق
سـایتهای مختلـف فـرا گرفت و بـه درآمد رسـید .امید،
در رشـته نرمافـزار کامپیوتـر ،مـدرک کارشناسـی ارشـد
و در رشـته مدیریـت کسـب و کار دکتـرا دارد .سـایت او در
اینسـتاگرام ،یکـی از فعالتریـن و پربازدیدترینهاسـت.

گفتوگو با کارآفرین و مدیرعامل شرکت گیتی گیت(  ) gitygit؛

به من برنامهنویس یک انگشتی میگویند

از سال  90فعالیت کاری خود را شروع
کردم و به تدریج به عنوان کارآفرین
مطرح ،در فضای مجازی شناخته
شدم

تـا از آنهـا بـه نتیجه رسـید و درآمدزا شـد.
ایـن اپلیکیشـنها شـامل؛ برنامههـای
کیبـورد فارسـی ،برنامـه بـازی آتـاری و
آنتیویـروس بودنـد.
در چه رشتهای ادامه تحصیل دادید ؟
در رشـته نرمافـزار کامپیوتـر ،مـدرک
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد و در رشته
مدیریـت کسـب و کار ،دکتـرا گرفتـم.

چهره موفق
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لطفـا در ابتـدا خـود را معرفـی کـرده و
بگوییـد چـه شـد کـه بـه برنامه نویسـی
عالقهمنـد شـدید؟
امیـد کربالیـی هسـتم و چـون فقـط یـک
انگشـتم کار میکنـد ،بـه مـن برنامهنویـس
یـک انگشـتی میگوینـد .در سـال  72بـا
ضعـف عضالنـی مـادرزادی متولـد شـدم،
سـه سـال اول دبسـتان را در مدرسه عادی
و بعـد از آن در خانـه درسخوانـدم .خواهر
بزرگتـرم در درس خوانـدن کمکـم کـرد
و بـا کمـک او و مـادرم توانسـتم دیپلـم
بگیـرم .بعـد از دیپلـم ،بـه فکـر شـاغل
شـدن افتـادم .شـغلهایی کـه دوسـت
داشـتم را نوشـتم ولی چون نشسـتن پشت
لپتـاپ و کار بـا ده انگشـت برایـم شـدنی
نبـود ،برنامهنویسـی را انتخـاب کـردم
و و دورههـای برنامهنویسـی را از طریـق
سـایتهای مختلـف یـاد گرفتـم .از سـال
 90بـه طـور جـدی فعالیـت کاری خـود را
آغـاز نمـودم .در شـروع تعدادی اپلیکیشـن
سـاختم و در کافهبـازار ارائـه کـردم کـه
درآمـد خوبـی برایم داشـت .بیـش از هفتاد
اپلیکیشـن طراحـی کـردم ولـی فقـط پنج

اکنون در چه حوزهای متمرکز هستید؟
از سـال ،99فعالیتهـای قبلـی را رها کرده
و تمرکـز خـود را بـر آموزش برنامهنویسـی
ش
گذاشـتم .بـا تعدادی از دوسـتان ،آموز 
برنامهنویسـی را بـه عالقمنـدان ارائـه
میدهیـم .آمـوزش برنامهنویسـی کـه سـه
ماهـه اسـت ،بـرای افـراد دارای معلولیـت،
رایگان اسـت.
آیـا بـا گذرانـدن ایـن دوره ،افـراد میتوانند
وارد بازار کار شـوند؟
تسـلط در ایـن حرفـه ،بـازار خوبـی دارد.
چنـد نفـر از افـرادی کـه آمـوزش دادیـم را
خودمـان اسـتخدام کردهایـم .تعـدادی از
کارآمـوزان مـا هـم ،مسـتقال کار میکننـد
و بـه درآمـد رسـیدهاند .در سـایتهای
کاریابـی ،درخواسـت بـرای متخصـص
برنامهنویسـی زیـاد اسـت و درآمـدی ،از
هشـت تـا بیسـت و پنـج میلیون ،بسـته به
مهـارت فـرد ،دارد .از مزایای برنامهنویسـی
ایـن اسـت کـه در خانه هـم قابل اجراسـت
و نیـاز بـه رفتـن بـه جـای خاصـی نـدارد.
در حـال حاضـر  ٢٤کارمنـد ثابـت بـه طـور
حضـوری و تعـدادی هـم غیرمسـتقیم بـا
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وجـود پروژههـای زیـاد و پروژههـای زیـاد
هـم از درسـتکاری میآیـد.

مـا همـکاری دارنـد .افـرادی کـه از طریـق
شـرکت مـا بـه کسـب وکار رسـیدند ،بیش
از دویسـت نفـر هسـتند.
عالقمنـدان بـه ایـن آمـوزش ،چطـور
میتواننـد بـا شـما ارتبـاط بگیرنـد؟
صفحه من در اینستاگرام ،به نام خودم
وجود دارد و اطالعات شرکت به نام (گیتی
گیت(  ،) gitygitهم در اختیار متقاضیان
قرار دارد که بتوانند از طریق آن با ما ارتباط
بگیرند .بستههای آموزشی برنامهنویسی
را از صفر تا صد ارائه میکنیم  که افراد
بتوانند برنامهنویسی را به طور کامل آموزش
ببینند.
این آموزشها فقط در زمینه برنامهنویسی
است؟
فعلا فقط برنامهنوبسـی اسـت ولـی درنظر
داریـم در آینـده آموزشهایـی در زمینـه
مدیریـت کسـب وکار اینترنتـی را هـم ارائه
کنیـم .بعضـی از افـراد از مـا درخواسـت
آموزشهـای سـادهتری بـرای کسـب
درآمـد کردنـد ،بـه همیـن دلیـل بـه فکـر
آمـوزش دوره کسـب وکار آنالیـن افتادیم و
مدتـی اسـت کـه روی طراحـی ایـن دوره،
کار میکنیـم .بـا توجـه بـه شـرایط کرونـا
و محدودیتهایـی کـه بـرای کارهـای
حضـوری وجـود دارد ،هـدف ما این اسـت
کـه افـراد بتواننـد از طریـق آنالین ،کسـب
درآمـد کننـد.
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برنامه آینده شما چیست؟
مـن اعتقـاد بـه برنامهریـزی بـرای آینـده
دور ،نـدارم .گرچـه گفتـه میشـود کـه
افـراد موفـق بـرای دهسـال آینـده خـود
برنامـه دارنـد ولـی بـه نظرمـن در دنیـای
کنونـی ایـن شـدنی نیسـت .دو سـال
قبـل هیچکسـی فکـر نمیکرد کـه مدیریت
سـازمان پدافنـد غیرعامـل بیایـد و بـرای
روش شسـتن دسـتها و ضدعفونـی
بـا الـکل ،چـه در امریـکا و چـه در ایـران
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چهره موفق

به قول چانک کلوز ،نقاش معروف،
انگیزه برای مبتدیهاست،
حرفهایها بلند میشوند و
کار انجام میدهند

برنامـه بدهـد .بنابرایـن بـه آینـده دور فکر
نمیکنـم ،چـون نیازهـا بـه سـرعت تغییـر
پیـدا میکننـد.
چگونه با مجتمع رعد آشنا شدید؟
مـن از طریـق یکـی از دوسـتانم ،آقـای
شـاهین طبـری ،بـا موسسـه رعـد آشـنا
شـدم و در جلسـهای کـه با حضور ایشـان
در رعـد داشـتیم ،بـا فعالیتهـای مرکـز
بیشـتر آشـنا شـدم.
شـما چگونـه بـه مرحلـه کارآفرینـی
رسـیدید و چـه انگیـزهای منجـر بـه این
تصمیـم شـد؟
بـه قولـی ،انگیـزه بـرای مبتدیهاسـت،
حرفهایهـا بلنـد میشـوند و کار را انجـام
میدهنـد .اگـر بخواهـم از چگونگـی
موفقیـت در کارم بگویـم؛ بایـد بـه
درسـتکاری ،کـه رمـز موفقیـت هـر کاری
اسـت اشـاره کنـم .اگـر کار را درسـت و
سـروقت انجـام دهیـد ،پروژههـای بعـدی
بـه شـما ارجـاع و ایـن چرخـه ادامـه پیـدا
میکنـد .به ایـن ترتیـب ،حـوزه فعالیتتان
گسـترده شـده و مجبـور بـه اسـتخدام
افـرادی ،چـه به صـورت فریلنسـری و چه
حضـوری میشـوید .موفقیـت در کار ،از

خانـواده چـه نقشـی در موفقیـت شـما
داشـت؟
خانـواده بـرای همـه افـراد بـه خصـوص
افـرادی کـه از محدودیتهـای جسـمی
برخوردارنـد ،نقـش بزرگـی ایفـا میکنـد.
خانـواده مـن هـم در رشـد شـخصیت و
ارتقـای توانمندیهـای مـن بسـیار نقـش
داشـتند ،تـا جایـی کـه مـن میتوانـم
مسـتقال زندگـی کنـم.
توصیه شـما بـه دوسـتان دارای معلولیت
چیست ؟
بـه نظـرم دوسـتان بایـد کاری را کـه
نمیتواننـد درسـت انجـام دهنـد را کنـار
بگذارنـد .بالخـره هرکسـی کارهایـی را
نمیتوانـد انجـام دهـد ،مثلا فـردی کـه
معلولیـت دارد ،نمیتوانـد بسـکتبال یـا
فوتبـال بـازی کنـد ولـی حتمـا کارهایـی
هـم وجـود دارد کـه بتواند انجامـش دهد.
دوسـتان دارای معلولیـت بایـد تواناییهای
خـود را پـرورش دهند و به نقطهای برسـند
تـا کمتـر بـه دیگـران وابسـته باشـند.
معلولیـت جسـمی ،مانع کارکردن نیسـت.
مـن از کودکـی کار کـردم و حتـی یـک
زمانـی دسـتبند مرواریـد درسـت میکردم
و میفروختـم .بـه نظرمـن کسـی کـه
بـیکار اسـت ،خـودش مقصـر اسـت .هـر
کسـی بایـد بـه فکـر پـرورش تواناییهایـی
کـه دارد باشـد .نیاز نیسـت کـه حتما همه
چیـز ایدهآل باشـد تـا بتوان کاری را شـروع
کـرد .بـا حـال بـد هـم میتـوان فعالیتـی
را آغـاز کـرد .دوسـتان باید بداننـد که یک
شـبه کسـی به ثروت نمیرسـد ،بایـد نقطه
قـوت خـود را پیـدا و روی آن تمرکـز کنند
و وقـت خـود را روی کاری کـه در توانشـان
نیسـت نگذارنـد .توصیـهام ایـن اسـت کـه
از شکسـت نترسـند ،انسـان از شکسـت
درس میگیـرد.

توانایی افسانه ای و شگفتانگیز
یک زن
www.parsnaz.com
افراد دارای معلولیتی که از پا نمینشینند و تسلیم
معلولیت و محدودیتها نمیشوند .این افراد اعجوبههای
زمینی هستند .خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی،
توانایی شگفتانگیز بانوی معلول ایرانی که بدون دست
و پا نقاشی ،خوشنویسی ،قالیبافی ،آشپزی ،خرید و
حتی پینگپنگ بازی میکند را به تصویر کشیدهاست.
زهره اعتضادالسلطنه متولد سال  ۱۳۴۱در تهران است
و به صورت مادرزادی دچار معلولیت از ناحیه دو دست
است .او دوران ابتدایی خود را در مدرسه استثنایی
گذارند اما از آن به بعد در مدارس عادی درس خواند.
وی در رشته روانشناسی تا مقطع کارشناسی ارشد
تحصیل کرده است.
او میگوید“ :من با وجود معلولیت ،توانستم درس
بخوانم و با همراهی مادر و پدرم و خواهر و برادرهایم،
با لذت زندگی کنم و در مبارزه با سختیها ،به زندگی
لبخند بزنم .اکنون میخواهم آنچه آموختهام را
در اختیار همنوعان خودم قرار دهم و بگویم که با
معلولیت هم میتوان به زندگی لبخند زد و لذت برد.
این بانوی هنرمند ایرانی عضو انجمن بینالمللی نقاشان
آلمان نیز هست و تاكنون در داخل و خارج از ایران
نمایشگاههای مختلفی از آثار هنری خود برپا کرده
است .او خوشنویسی نیز میکند و این هنر را به کودکان
توانخواه بدون دست نیز آموزش میدهد.
او میگوید“ :باورم این است وقتی آهنی آبدیده شود،
باارزشتر میشود .هر چقدر انسان دچار سختی و
مصیبت شود ،آبدیده و ارزشمندتر میشود .افرادی که
با سختی به جایی رسیدهاند تبدیل به الگو میشوند.
این بانوی نقاش درباره چگونگی وارد شدن به رشته
نقاشی میگوید“ :در یکی از نمایشگاههایی که انجمن
ی که با دهان
معلولین ایران برپا کرده بود ،با خانم 
نقاشی میکشید آشنا شدم .او از من پرسید ،دوست
داری نقاشی کنی؟ گفتم :بله دوست دارم ،ولی باید
کار سختی باشد .او گفت :سخت نیست و پذیرفت که
به من نقاشی یاد بدهد .دورههای مقدماتی را پیش او

یاد گرفتم و بعد در کالسهای خصوصی این هنر را
کامل کردم.
زهره اعتضادالسلطنه درباره اینکه چه طور وارد رشته
پینگپنگ شد نیز گفت“ :یک روز رفتم در یک باشگاه
ورزشی و ثبتنام کردم و گفتم ،من استثناییام .گفتند
چه کمکی از دست ما برمیآید؟ گفتم ،فقط یک میز
اداری در کنار میز پینگپنگ برایم بگذارید ،من بازی
میکنم .بازی کردم و موفق هم شدم.
دوست داشتم در بازیهای پارالیمپیک شرکت کنم که
فدراسیون معلولین و جانبازان با من همکاری نکردند.
زهره اعتضادالسلطنه در انجام کارهای روزمره خود
مستقل است و عالوه بر انجام کارهای خود ،از اعضای
خانواد ه نیز پرستاری میکند .او درباره معلولیت معتقد
است که وقتی فردی دچار مشکلی میشود ،باید خود
را پیدا کند و به زندگی ادامه دهد.
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مشاهیر دارای معلولیت
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در آلودیگ هوا چه بخوریم؟
مجله پزشکی دکتر سالم
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هـر روز بـه تعـداد آالیندههـا افزوده میشـود و همیـن امر موجـب آلودگی روزافـزون هوا
میشـود .بـا سـرد شـدن هوا مشـکل جدیتـر شـده زیـرا وارونگی دمـا نیز بر مشـکالت
خواهـد افـزود! آلودگـی هـوا از جمله مواردی اسـت که بشـدت میتواند سلامت انسـان
را تحـت تاثیـر قـرار دهـدو اسـتفاده از رژیـم غذایی مناسـب ،از جمله مواردی اسـت که
میتوانـد شـما را در حفـظ سلامتی برابر ایـن عامل یـاری دهد.
در سـالهای اخیـر ،همزمان با سـرد شـدن هوا ،آلودگی هـوا در برخی از روزهـا ،آن قدر
شـدید میشـود که کارشناسـان از شـرایط هشـدار و اضطرار میگویند و مسـئوالن مثل
همیشـه بهدنبـال راهکاری برای حل مسـئله هسـتند.
آالیندههـای موجـود در هـوا ،مثـل اکسـیدهای ازت ،دی اکسـیدکربن ،منواکسـیدکربن
و بهطـور کلـی گازهـای مخـرب ،هـر کـدام بهگونـهای بـر هریـک از اعضـای بـدن تأثیـر
میگذارنـد و باعـث اختلال در عملکرد مطلوب دسـتگاههای مختلف در بدن میشـوند.
در چنیـن شـرایطی ،بایـد قـدرت دفاعـی بـدن در مقابـل بیماریهـا را افزایـش داد .نوع
تغذیـه و اینکـه از چـه غذاهایـی بیشـتر اسـتفاده کنیـم ،میتوانـد تـا حـدی از عـوارض
خطرنـاک آالیندههـای موجـود در هـوا بـر بـدن بکاهد.
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سالمت

تاثیرات آلودگی هوا بر سالمت انسان
مـوادی کـه از طریـق هـوای آلـوده وارد محیـط شـده
و بـرای سلامت بـدن بهشـدت مضـر و زیانآورنـد،
دارای ترکیباتـی هسـتند کـه باعـث نابـودی بافتهـای
مختلفبـدن میشـوند .ایـن رادیکالهـایآزاد ،از طریق
ریـه ،پوسـت ،مخـاط بدن ،مثـل مخاط چشـم ،گوش،
بینـی و دسـتگاه گـوارش ،وارد بـدن میشـوند و باعـث
تخریـب تکتـک سـلولها میشـوند.
بـا هوای آلودهای که انسـان استنشـاق میکنـد ،مقادیر
زیـادی رادیـکال آزاد وارد بـدن میشـود .بـه عبـارت
دیگـر ،تجمـع رادیکالهـای آزاد در بدن در هنـگام آلوده
بـودن هـوا ،افزایـش مییابـد؛ چـرا کـه رادیکالهـای
آزاد ،بهدلیـل آنکـه اکسـیژنهای ناپایـداری هسـتند،
دنبـال جـا و مکانـی میگردند کـه با یک سـلول واکنش
نشـان دهنـد و آن را اکسـیده کننـد .بـه تعبیـر دیگـر،
رادیکالهـای آزاد ،اکسـیژنهای آزادی هسـتند کـه بـه
بافتهـا و سـلولهای بـدن میچسـبند و باعـث نابودی
و تخریـب آنهـا یـا تغییر ماهیتشـان میشـوند.
بـا تجمـع رادیکالهـای آزاد دربـدن بـ ه دلیـل آلودگـی
هـوا ،یـک پروسـه تخریبـی و التهابـی اتفـاق میافتـد و
بهدنبـال آن ،انـواع بیماریهـای مزمـن از قبیل برونشـیت ،سـرطانهای خون و برخی دیگـر از بیماریهـا افزایش مییابد.
ذرات آلـوده در هـوا ،از راههـای مختلـف وارد بـدن و پـس از آن وارد سیسـتم گـردش خـون میشـود و از آنجایـی که خون
همـه بـدن را سـیراب میکنـد ،ایـن خـون آلـوده به سـلولهای بدن آسـیب رسـانده و باعـث افزایـش بیماریهـای مزمن
میشـود.

در این ایام چه باید خورد؟
آلودگـی هـوا بـه هـر ترتیـب اثرات سـؤ خـود را بر سلامت فـرد خواهد داشـت؛ بـه ویـژه در زمانی کـه میـزان آلودگی هوا
شـدید باشـد! امـا در مـواردی کـه میـزان آلودگـی کمتر باشـد راحتتر میتـوان بـا آن مقابله و اثرات سـؤ آنـرا کاهش داد؛
انتحـاب یـک رژیـم غذایی مناسـب میتوانـد بهترین گزینه باشـد.
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بـرای كـم شـدن مضـرات آلودگـی هـوا مصـرف غذاهایـی شـامل؛ ویتامیـن  Eو ویتامیـن  Dرا پیشـنهاد میكنیـم .ایـن
ویتامینهـا میتواننـد اثـرات مسـمومكننده گازهـای آالینـده را خنثـی كننـد .ویتامیـن  Eرا در روغنهای گیاهـی ،گردو،
بـادام ،زیتـون ،جوانـه گنـدم ،جگـر و سـبزیجات دارای بـرگ سـبز میتوانیـد مصـرف كنید .منابـع مناسـب ویتامین ، D
شـیر ،كـره و زرده تخممـرغ هسـتند كـه بایـد در برنامـه غذایـی روزانهتـان باشـند .البتـه میتوانیـد بـا تجویـز متخصص،
مكملهـای ویتامیـن  Eو  Dرا هـم مصـرف كنیـد .عالوه بر ایـن ویتامینها مصـرف غذاهایی كه حاوی آنتیاكسـیدانهای
سـلنیوم و بتـاكارون هسـتند را توصیـه میکنیـم .سـبزیجاتی مثل طالبـی ،انبه ،كدو تنبل ،فلفل ،اسـفناج ،كلـم و زردآلو
بتاكاروتـن دارنـد .سـلنیوم را هـم میتوانیـد در غذاهـای دریایـی ،مـرغ ،نان و غالت سـبوسدار پیـدا كنید.

سالمت

45

میوه و سبزیجات تازه

روغن زیتون

یکـی از مهمتریـن و مفیدتریـن گروههـای غدایـی بـرای محافظت از
بـدن در مقابـل آلودگی هوا ،مصرف میوه و سـبزیجات میباشـد .این
گـروه از مـواد خوراکـی منابـع غنـی از ویتامینها و آنتیاکسـیدانها
بهشـمار میآینـد و مصـرف آنها بشـدت توصیه میشـود.

روغـن زیتـون اثـرات مضـر آلودگـی هـوا را کاهـش میدهـد .ذرات
معلـق موجـود در هوا ،باعـث گرفتگی عـروق و آترواسـکلروز زودرس
میشـود .عارضـه آترواسـکلروز بر اثر رسـوب پلاک از مـواد چربی در
دیـواره درونـی رگهـای خونـی بوجـود میآید.
روغـن زیتـون منبـع غنـی امگا  ۹اسـت و مصـرف آن باعـث افزایش
فعال کننده پالسـمینوژن بافتی میشـود .فعال کننده پالسمینوژن،
بافتـی آنزیمی اسـت که توسـط سـلولهای دیـواره داخلی شـریانها
ترشـح میشـود و مهمتریـن وظیفـه آن شکسـته شـدن لختـه خون
ایجـاد شـده در رگهاسـت .وجـود لختـه در رگهـای خونـی باعـث
اختلال در گـردش خون می شـود.

روی
روی از آن دسـته مواد مغذی اسـت كه در هوای آلوده موجب كاهش
جـذب فلـزات سـنگین شـده و از ایـن طریـق میـزان ایـن تركیبـات
زیانبـار را در بـدن بـه حداقـل میرسـاند .از ایـن رو ،متخصصـان
تغذیـه مصـرف غذاهایـی كه این مـاده مغـذی را در حد باالیـی دارند
بسـیار توصیـه میكننـد .ایـن موادغذایـی شـامل انـواع فراوردههای
دریایـی ،نخـود سـبز ،عـدس و جوانه گندم هسـتند.

منیزیم
مصـرف منیزیـم بـه دلیـل خـواص كاهندگـی جـذب كادمیـوم ،در
روزهـای آلـوده ،بسـیار مفیـد اسـت و به همیـن دلیل مصـرف انواع
سـبزیجات بـا رنـگ سـبز تیره كـه از این مـاده مغذی غنی هسـتند،
بسـیار توصیـه می شـود .بهتر اسـت ایـن گروه از مـواد غذایـی را به
صـورت تازه و خـام مصـرف نمود.

ماهی
محققـان دریافتهانـد كـه مصـرف منظـم ماهیهـای روغنـی نظیـر
ماهـی آزاد و سـالمون میتوانـد در تقویـت و بهبـود فعالیت دسـتگاه
تنفسـی موثـر واقـع شـود .مصرف متعـادل این گـروه از مـواد غذایی
میتوانـد موجـب كاهـش ریسـك ابتلا بـه بیماریهـای ریـوی بـه
خصـوص در افـرادی كه در محیطـی با هوای آلـوده زندگی میكنند،
شود.
مصـرف ماهیهـای روغنـی كـه سرشـار از اسـیدهای چـرب امـگا۳
هسـتند میتوانـد در كاهـش تنگینفـس و اثـرات زیانبـار تركیبـات
التهـابآور مفید باشـد.

شیر و لبنیات
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در شـرایط آلودگـی هـوا بـرای كاهـش صدمـات به دسـتگاه تنفسـی
و التهـاب دسـتگاه گـوارش ناشـی از ایـن آلودگی ،باید مصرف شـیر
و لبنیـات را بـه  ۲دلیـل افزایـش داد :اوال شـیر و لبنیـات بـه دلیـل
دارا بـودن فسـفر ،منیـزم و کلسـیم به صـورت رقابتی مانـع از جذب
عناصـر فلـزی موجـود در آلودگـی هـوا میگردنـد ،ثانیـا پروتئیـن
لبنیـات میتوانـد در دسـتگاه گوارش بـا برخی عناصر فلزی ناشـی از
آلودگـی هـوا كـه از طریق تنفـس وارد بدن میشـوند تركیب شـده و
بـه دفـع آنهـا از بدن كمـك كند.
برخـی از نوشـیدنیها ماننـد؛ چـای و قهـوه نیـز بـه دلیـل داشـتن
تركیبـات فالونوییـدی میتواننـد توان دفاعـی بـدن را در برابر عوامل
اكسـیدكننده بیشـتر كنند.
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مواد غذایی حاوی آنتی اکسیدان
آنتـی اکسـیدان ،بـه ترکیباتی گفته میشـود کـه از سـلول در مقابل
صدمـات جلوگیـری میکنـد .ایـن ترکیبـات میتواننـد طبیعـی یـا
مصنوعی باشـند.
آنتی اکسیدانهای اصلی عبارتند از:
لوتئیـن :ایـن گـروه از آنتیاکسـیدانها در انـواع کلم (کلـم بروکلی،
گل کلـم و بـرگ کلـم) ،انواع میوهها ،سـبزیجات نشاسـتهای (ذرت،
نخـود فرنگی) تخـم مرغ و سـبزیجات برگدار وجـود دارد.
سـلنیوم :یـک مـاده معدنـی موجود در غذاهـای گیاهـی ،تخم مرغ،
مـرغ ،گوشـت قرمـز ،حبوبات و ماهی اسـت.
کاروتنوئیدهـا :رنگدانههایـی هسـتند که باعث رنـگ زرد و نارنجی در
میوههایـی از قبیـل هویج ،خربزه و سـیب زمینی میشـوند.
لیکوپـن :یـک ماده شـیمیایی موجـود در میـوه و سـبزیجات قرمز از
جملـه گوجه فرنگـی و هندوانه اسـت.
تحقیقات انجام شـده توسـط کالج کینگ لندن و دانشـگاه ناتینگهام
نشـان میدهـد کـه آووکادو ،اسـفناج و مـواد غذایی حـاوی ویتامین
 Eمانـع از آسـیب ناشـی از آلودگـی هوا به ریه میشـوند.

کلم بروکلی
مطالعـات محققـان دانشـگاه جـان هاپکینز نشـان میدهـد که کلم
بروکلـی و جوانـه آن ذرات معلـق و ازن هـوا را دفـع میکند ،عالوه بر
ایـن حـاوی یـک ترکیب بـه نام سـولفورافان اسـت کـه خاصیت ضد
سرطانی دارد.
متخصصـان مصـرف مکـرر و بـه وفـور ایـن اقلام غذایی را بـه عالوه
خـودداری از ترددهـای غیرضـروری در خـارج از منـزل در روزهـای
آلـوده بـه شـهروندان توصیـه میکننـد.

زمزمه
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کتاب
معرفی
نام کتاب :آسیب شناسی اشتغال معلولین ایران
نام نویسنده :محمد نوری
ناشر :انتشارات توانمندان ،دفتر فرهنگ معلولین
نوبت چاپ :چاپ اول1397 ،
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این کتاب در شش فصل و در حوزه اشتغال افراد دارای معلولیت تالیف
شدهاست .درپیشگفتار این کتاب نگارنده با اشاره به مشکل مهم این
ن میکند که این معضل باعث ناتوانی آنها در
افراد یعنی بیکاری ،عنوا 
تامین معیشت و هزینههای زندگی شده و پیامدهای منفی بسیاری
ی را ایجاد میکند.
چون ،افسردگ 
نویسنده در این کتاب ،در مورد موضوعاتی نظیر؛ بیکاری ،طبقهبندی
مشاغل ،روششناسی اشتغال این گروه ،راهکارهای مناسب ،ارائه طرح
ث میکند.
و برنامه برای اشتغال این افراد بح 
این اثر به آسیبشناسی این موضوع پرداخت ه و بیکاری را از مهمترین
مشکالت توانیابان معرفی میکند .مشکلی که دارای ابعاد اقتصادی و
اجتماعی و روانی است.
نویسنده در این کتاب با اشاره به حق برخورداری توانیابان از شغل
ش در
مناسب ،به بررسی مسائلی چون؛ مهارت پذیری و نقش آموز 
افزایش توانمندی میپردازد و با طبقهبندی مشاغل ،برخی از آنها را
برای این گروه مناسب میداند.
نگارنده در ادامه بحث ،به روشهای ایجاد اشتغال برای توانیابان که
شامل؛ خوداشتغالی ،تاسیس شرکتهای تعاونی ،اشتغال حمایت شده
و  ...اشاره میکند و به ارائه راهکارهای مفیدی برای ایجاد اشتغال و
به کارگیری این افراد در شغل مناسب ،میپردازد.
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خبــر
نتِک
برگزاری پنجمین دوره رویداد توا 

در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکامپ

در رعد چه خبر
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همزمـان بـا بیسـت و ششـمین نمایشـگاه بینالمللـی الکامـپ ،پنجمیـن دوره رویـداد توان ِتـک بـا
محوریـت مجتمع آموزشـی نیکـوکاری رعد و مشـارکت اسـتارتآپها و انجمنهای فعال حـوزه معلولیت
برگـزار خواهد شـد.
رویـداد توان ِتـک بـا تاکیـد بـر توسـعه دسترسـی بـرای افـراد دارای معلولیـت در کسـب و کارهـای
نویـن ،فضـای مجـازی و وب ،بـر ایـن عقیده اسـتوار اسـت کـه با گسـترش دسـترسپذیری بـه فضاهای
وب ،کسـبوکارها جدیـد و اسـتارتآپها ،علاوه بـر جبـران برخـی از محدودیتهـا بـرای افـراد دارای
معلولیـت ،بـه تحقـق عدالـت اجتماعـی بـرای ایـن گـروه از هموطنـان کمک قابـل توجهی خواهد شـد.
بـر اسـاس ایـن گزارش؛ با اسـتفاده از ابزارهـا و امکانات پیشبینی شـده ،میزان سـهولت کارکردن با
یـک سـامانه ،فضـای اینترنتـی و ابزارهای نویـن فناورانه که به افزایـش تعداد کاربران و اسـتفادهکنندگان
منتهـی میشـود ،تکالیفـی بـر عهـده ارایهدهنـدگان خدمـات و سـرویسهای فنـاوری اطالعات قـرار داد
تـا بـا در نظـر گرفتـن شـرایط افـراد دارای معلولیـت بهمنظـور تحقق حـق دسترسـی ،امکاناتـی همچون
نرمافزارهـای خواننـده صفحـات وب و نرمافزارهـای بزرگکننـده فونـت بـرای کاربـران کمبینـا و دیگـر
ابزارهـا را بـهکار بگیرنـد کـه افـراد دارای معلولیت با اسـتفاده از این امکانـات و فرآیندها ،بتوانند بخشـی
از محدودیتهـای جسـمی و حرکتـی خـود را جبـران کنند.
ایـن دسترسـی میتوانـد؛ در بخشهای آموزشـی ،فرهنگـی ،کارآفرینی ،اشـتغال ،عدالـت اجتماعی،
پیشـگیری و درمـان ،امنیـت حقوقـی و حمایتهـای قانونـی ،زیسـت محیطـی ،حمـل و نقـل ،ورزش و
اوقـات فراغـت ،دسترسـیهای فیزیکـی ،فناوری ،پژوهشـی و علمـی ،برنامهریزی و  ...قابل اجرا باشـد تا
بخـش وسـیعی از افـراد دارای معلولیـت از قبیل :کمتوان ،جسـمی و حرکتی ،ذهنی ،مبتالیان اوتیسـم،
ام اس ،نابینـا ،ناشـنوا ،کمبینـا ،کمشـنوا ،سـالمندان ،جانبـازان ،بیمـاران خـاص و آسـیبدیدگان
اجتماعـی را در برمیگیـرد.
بیسـت و ششـمین نمایشـگاه بینالمللـی الکامـپ ،از تاریـخ  27تـا  30بهمـن برگزار خواهد شـد و بر
اسـاس روال سـالهای گذشـته ،اسـتارتآپهایی کـه خدماتشـان بـه جامعه افـراد دارای معلولیـت ارایه
میشـود یـا توسـط افـراد دارای معلولیـت تأسـیس یـا اداره میشـوند ،از تسـهیالت ویژه بـرای حضور در
رویـداد توان ِتـک بهرهمنـد خواهند شـد.
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آغاز ثبت نام دورههای کاردانی و کارشناسی
مرکز آموزش علمی کاربردی نیکوکاری رعد
ثبـت نـام دورههـای کاردانـی و کارشناسـی بهمـن  1400در مرکـز آموزش
علمـی کاربـردی نیکـوکاری رعد آغاز شـد.
دانشـگاه جامـع علمـی کاربـردی طی اطالعیه سـازمان سـنجش کشـور
اعلام کـرد ،متقاضیان عالقهمنـد به ثبت نام در مقاطع کاردانی و کارشناسـی
میتواننـد بـه سـایت  www.sanjesh.orgیـا بـه صـورت حضـوری بـه واحـد
آمـوزش مرکـز نیکـوکاری رعد مراجعـه نمایند.
رشتههای کاردانی
•حسابداری امور مالی
•روابط عمومی
•مترجمی زبان اانگلیسی-آثار مکتوب و متون رسمی
•مددکاری اجتماعی-مددکاری خانواده
•نرم افزار -برنامه سازی کامپیوتری
•مدیریت کسب و کار
•طراحی گرافیک
•مشارکت های مردمی
رشتههای کارشناسی
•حسابداری امور مالی
•مترجمی همزمان انگلیسی
•مددکاری اجتماعی خانواده
•مهندسی فناوری اطالعات-فناوری اطالعات
•طراحی گرافیک-تصویرسازی
•روابط عمومی-امور رسانه
امتیازات
ارائـه مـدرک معتبـر از وزارت علوم تحقیقـات و فناوری ،پذیرش دانشـجو
بـدون کنکـورو مدرک پیش دانشـگاهی ،ارائه وام دانشـجوئی  ،مناسبسـازی
شـده بـرای افـراد دارای معلولیت(جسـمی -حرکتـی) ،اخذ معافیـت تحصیلی
وحمایـت از ایدههـای نـو در مرکـز نـوآوری تابش رعد
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بازدید رئیس هیأت مدیره از مرکز جامع درمانی و توانبخشی رعد
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همزمـان بـا پیشـرفت پروژه سـاختمانی مرکـز درمانی و توانبخشـی
رعـد ،دکتـر مریـم رسـولیان رئیـس هیـأت مدیـره بـا حضـور در محـل
احـداث ایـن سـاختمان از بخشهـای مختلـف آن بازدیـد کـرد .پـروژه
مرکـز جامـع درمانـی و توانبخشـی رعد کـه مراحـل اجرایی آن بـا اهداء
سـاختمانی قدیمی¬سـاز در محله قصرالدشـت توسـط نیکـوکار گرامی،
مرصـل پیرمعجـز آغاز شـد بـا مسـؤولیت مهندس سیدقاسـم لواسـانی
عضـو و نماینـده هیـأت مدیره عملیات سـاختمانی آن در 6طبقـه و 410
مترمربـع زیربنـا آغـاز شـد .بودجـه پیش¬بینـی شـده سـاخت و تجهیز
بخش¬هایـی از ایـن سـاختمان حـدود  2میلیـارد و  500میلیـون تومان
اسـت کـه پـس از تکمیـل در این مرکـز خدماتـی همچـون :فیزیوتراپی،
گفتاردرمانـی ،کاردرمانـی ،مددکاری ،دندانپزشـکی و  ...به جامعه افراد
دارای معلولیـت ارایـه خواهـد شـد .دکتـر مریـم رسـولیان ضمـن ابـراز
خرسـندی از پیشـرفت مراحـل فیزیکی پروژه ،اشـاره کـرد :هیأت مدیره
در تلاش اسـت بـا تأمین بودجه مـورد نیاز پـروژه از محـل کمک¬های
مردمـی خیریـه رعد ،زمان سـاخت پـروژه را کاهـش داده و بهره¬برداری
از آن را سـرعت بخشـد.
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حمایت مؤسسات مردمنهاد
از رویداد آنالین  12آذر
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کمپیــن «فرصتهــای برابــر» مجتمــع آموزشــی
نیکــوکاری رعــد بــا حضــور 78ســازمان مردمنهــاد
فعــال در عرصههــای نیکــوکاری ،توانمندســازی
و رســانههای مطبوعاتــی در حوزههــای مختلــف
اجتماعــی و فرهنگــی راهانــدازی شــد.
در ایــن کمپیــن کــه بــه دعــوت مجتمــع رعــد
برگــزار شــد ،گروهــی از انجمنهــای همــکار و
مؤسســات همگــرا بــه همــراه تعــدادی از مطبوعــات
بــا واگــذاری اجــازه انتشــار نشــان اختصاصــی خــود
در کنــار پوســتر رویــداد  12آذر ،حمایــت معنــوی
خــود را از ایــن حرکــت اجتماعــی اعــام کردنــد.
اســامی مؤسســات ،مراکــز ،خیریههــا و
روزنامههــای حمایتکننــده از رویــداد  12آذر
عبارتانــد از :محــک ،کهریــزک ،نیــکان مامــوت،
بنیــاد کــودک ،بچههــای ســیب ســرخ ،بهنــام
دهشــپور ،نیــک گامــان جمشــید ،مرکــز آمــوزش
علمی-کاربــردی رعــد ،خانــه عمــاد ،دبیرخانــه
ترویــج کار داوطلبانــه ،پیــام امیــد ،قــرار ســبز،
انجمــن ســرطان پســتان ،شــبکه ملــی ناشــنوایان،
گابریــک ،شــبکه کمــک ،شــبکه ملــی ســمنها،
هموفیلــی ،شــبکه ملــی ســمنهای ورزش
همگانــی (شــمس) ،شبکهتشــکلهای نابینایــان
و کمبینایــان چــاووش ،دفتــر فرهنــگ معلولیــن
(قــم) ،پیــامآوران ســاحل امیــد ،توانمندســازی
ام.اس ،مهرانــه قلــب ســفید ،دوســتداران طبیعــت
جهــان نمــا ،حمایــت از کــودکان بیپنــاه  ،کــودکان
فرشــته ایرانیــان ،ماهــان کرمانشــاه ،نیکــوکاری
دات ،حمایــت از افــراد بــا افــت شــنوایی ،حمایــت از

تحصیــل کــودکان بازمانــدگان تحصیــل نهــال ،مهــر
گســتر پرهــام تهران(اتیســم) ،حمایــت از بیمــاران
مبتــا بــه ســرطان قزویــن ،آســیب نخاعــی تهــران،
برنــا  ،معلــوالن پــارس ،بــاور ،ضایعــات نخاعــی
ایــران ،جامعــه معلــوالن ایــران ،معلولیــن ایرانیــان،
زندگــی دوبــاره طبیعــت ،پویــش سهشــنبههای
بــدون خــودرو ،صلــح و دوســتی برایتونیــک،
نابینایــان ایــران ،انجمــن علمــی و آفرینشهــای
هنــری معلــوالن ایــران ،انجمــن دفــاع از حقــوق
معلــوالن ،اریگامــی ایــران ،احیــای شــنوایی ،حمایت
از قربانیــان اسیدپاشــی ،انجمــن علمــی روانپزشــکی
ایــران ،حمایــت از توانخواهــان جســمی و ذهنــی
فــردا ،اتیســم ایــران ،دوســتداران کــودک پویــش،
تربیــت اتیســم کارآمــد (تــاک) ،ســلول طالیــی،
ســندرم داون ایــران ،پلتفــرم مپینــو ،رعــد الغدیــر
تهــران ،رعــد پاکدشــت ،رعــد پیشــوا  ،رعــد ســنندج
 ،رعــد شــرق تهــران  ،رعــد کرمــان  ،رعــد طالقــان،
رعــد کرمانشــاه ،رعــد یــزد  ،رعــد کــرج ،رعــد
فاطمیــه قــم ،رادیوتــوان ،روزنامــه شــرق ،روزنامــه
مردمســاالری ،مردمســاالری آنالیــن ،روزنامــه
همدلــی ،روزنامــه اطالعــات  ،روزنامــه گل ،رادیــو
شــش و تیــک نیــک.
مجتمـع رعـد ضمـن قدردانـی از همراهـی و
همدلـی تکتـک ایـن سـازمانها ،امیـدوار اسـت بـا
ایـن سـرمایه اجتماعـی گسـتردهای کـه بـرای انتقال
مفهـوم «فرصتهـای برابر» پـای کار آمدهاند ،شـاهد
توجـه بیشـتر جامعـه بـه وظایـف فـردی و گروهی در
حـوزه مسـؤولیت اجتماعـی باشـیم.
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یشود»
رونمایی و جشن امضای کتاب «چوب خیس نیست خم نم 
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مراسـم رونمایی و جشـن امضای اولیـن اثر مولود
مولـوی شـاعر جـوان با عنـوان «چوب خیس نیسـت
خـم نمیشـود» در مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعد
برگزار شـد.
ایـن کتـاب کـه توسـط انتشـارات داالهـو و بـا
حمایـت مجتمـع رعـد منتشرشـده بـا حضور اسـتاد
عبدالجبـار کاکایـی ،اعضای هیئتمدیـره و هیئتامنا
مجتمـع رعـد ،امیرحسـین کاکایـی مدیـر انتشـارات
داالهـو ،دوسـتان و اعضای خانواده شـاعر در مجتمع
آموزشـی نیکـوکاری رعـد برگزار شـد.
در ابتـدای مراسـم رضـا سخنسـنج مدیـر
روابطعمومـی مجتمـع رعـد بـا خوشـامدگویی بـه
میهمانـان حاضـر ،حمایتهـای مجتمـع رعـد از
فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری کارآمـوزان را جـزو
محورهـای اصلـی و تأثیرگـذار خیریـه رعـد بـرای
توانمندسـازی افراد دارای معلولیت دانست .در ادامه،
آذر صادقپـور مدیـر دفتر مشـارکتهای مردمی با ابراز
احساسـات بیپایـان خـود نسـبت بـه موفقیتهـای
توانیابـان رعـد گفت :مـن امروز از مسـیر دوری صرف ًا
بـرای حضـور در مراسـم رونمایـی کتـاب دختـر خوب
و پرتالشـمان مولـود بـه اینجـا آمـدهام .وی افـزود:
حمایتهـای دفتـر مشـارکتهای مردمـی و گـروه
همیـاری بانـوان از تالشهـای فرهنگـی کارآمـوزان،
کمک به توسـعه و گسـترش فرهنگسـازی در جامعه
اسـت که مایه مباهات و افتخار برای ماسـت .سـپس
اسـتاد عبدالجبار کاکایـی با قرائت شـعرهایی از کتاب
چـوب خیـس نیسـت خـم نمیشـود ،سـخنان خـود
را آغـاز کـرد و گفـت :مولـود مولـوی طبـع روانـی در
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سـرودن غـزل دارد ،نغمـات آیینـی و سـرودههای
دینـی محتـوای غالب آثـار این شـاعر جوان اسـت .او
دسـتی هـم در شـعر آزاد دارد کـه غالبـ ًا نثـر وارهانـد.
امـا تبحـرش در غـزل نو اسـت .در انتخـاب کلمات و
ترکیبهـا ،به سـنتهای غـزل متعادل پایبند اسـت،
نـه گذشـته گـرا و نـه آوانـگارد اسـت و طبـع مالیمی
دارد کـه دغدغـهاش انتقـال محتـوا و موضـوع شـعر
اسـت .این دفتر نخسـتین اثر این شـاعر جوان اسـت.
در خاتمـه مراسـم ،مولـود مولـوی شـاعر کتـاب
گفـت :دوسـت داشـتم قبـل از مطالعه کتـاب «چوب
خیس نیسـت خم نمیشـود» احساسـم را در رابطه با
ایـن اثـر با شـما به اشـتراک بگذارم .تعهد من نسـبت
بـه ایـن موضـوع کـه معلولیـت ،محدودیـت نیسـت
مهمتریـن دلیـل بـرای نـگارش ایـن کتـاب بـود .این
کتـاب سرشـار از ابیـات نورانی و عشـق اسـت .امید،
توانمندی و نهراسـیدن از شکسـت ،آینـهی تمامنمای
وجـود خـودم هسـت کـه در غزلهـا و اشـعار سـپید
ایـن کتـاب بـا کالمـی سـاده و دور از تکلـف منعکس
شـد .خواسـتم عنـوان کتـاب ،ایـن حـس را القا کند
کـه میتـوان باوجـود سـختیها همـواره مقـاوم بود و
ایستاد.
وی در پایـان افـزود :تکتـک اشـعار ایـن اثـر از
عنایـت پـروردگار و خالـق هسـتی و لطفـی اسـت که
ائمـه اطهـار (س) بـه بنـده کوچـک داشـتهاند.
ایـن مراسـم بـه دلیـل رعایـت پروتکلهـای
بهداشـتی در فضـای بـاز محوطـه مجتمـع آموزشـی
نیکـوکاری رعـد و بـا تعـداد محـدود برگـزار شـد.

یلمپیک 2022
برگزاری مرحله دوم مسابقه انتخابی رشته عکاسی اب 
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آزمـون مرحلـه دوم مسـابقه انتخابی ابیلیمپیک در رشـته عکاسـی در فضـای باز با
حضـور نفـرات منتخـب مرحله مقدماتـی در تهران برگزار شـد.
در ایـن مرحلـه داود عامـری از گـرگان ،محمـود بیـات از تهـران و حامـد راسـتی
از شـیراز کـه در مرحلـه مقدماتـی حائـز بیشـترین امتیـاز شـدند بـا حضـور در بازارچـه
کارآفرینـی بوسـتان اللـه تهـران زیـر نظـر داوران ،مرحله تهیـه عکس مسـتند اجتماعی
برگـزار کردند.
براسـاس ایـن گـزارش فرآینـد انتخـاب نفـرات اعزامـی بـه مسـابقات ابیلیمپیـک
مسـکو  2022پـس از حضـور در مسـابقات انتخابـی و کسـب نظـر موافق هیـأت داوران،
دروههـای آمادهسـازی را طـی خواهنـد کـرد و در نهایت نفر یـا نفرات منتخب هر رشـته
انتخـاب خواهند شـد.
شـایانذکر اسـت آزمـون انتخابـی رشـتههای عکاسـی در محیـط بـاز مهرماه سـال
جـاری بـا حضـور شـرکتکنندگان بـه مدت  6سـاعت در مـوزه هنرهـای معاصـر تهران
برگزار شـد.
آزمـون انتخابـی مسـابقات ابیلیمپیـک بهمنظـور انتخـاب نفـرات برتـر بـرای اعزام
بـه روسـیه در رشـتههای طراحی پوسـتر ،طراحی صفحـات وب ،برنامهنویسـی کامپیوتر
و عکاسـی در محیـط بـاز در نظـر گرفتهشـده اسـت و نفـرات منتخب پس از شـرکت در
اردوهـای آموزشـی و آمادهسـازی بـا برگـزاری آزمـون نهایی سـال آینـده به روسـیه اعزام
خواهند شـد.
مجتمـع آموزشـی نیکـوکاری رعـد بـا هـدف معرفـی تواناییهـای توانیابـان ایرانی،
زمینـه حضـور آنهـا را بـا شناسـایی افـراد صاحبتجربـه و متخصـص از طریـق برگـزاری
آزمـون انتخابـی ،اردوهـای آمادهسـازی و اعـزام تیـم بـه مسـابقات بینالمللـی مهـارت
یآورد .طـی دورههـای قبلـی ایـن
افـراد دارای معلولیـت هـر  4سـال یکبـار فراهـم مـ 
رقابتهـا در کشـورهای هندوسـتان ،کره جنوبی و فرانسـه برگزار شـد و منجـر به حضور
موفقـی از طـرف افـراد دارای معلولیـت ایرانی شـد.
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یلمپیک روسیه
اعالم نتایج رشت ههای آزمون انتخابی مسابقات اب 
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نفـرات منتخب آزمـون انتخابی مسـابقات ابیلمپیک
روسـیه در رشـتههای عکاسـی در فضـای بـاز ،طراحـی
پوسـتر ،برنامهنویسـی و طراحـی صفحات وب اعالم شـد.
پـس از ماههـا برنامهریـزی و تالش بهمنظور شـناخت
نفـرات واجـد شـرایط رشـتههای ثبتنام شـده مسـابقات
ابیلیمپیک  2022روسـیه با انجـام مصاحبههای تخصصی
توسـط اعضـا تیـم داوران و دعـوت از نفرات واجد شـرکت
در مسـابقات مقدماتـی ،آزمونهای مرحلـه انتخابی برگزار
شد .
بنـا بـر اعلام کمیتـه داوران اسـامی نفـرات منتخب
آزمونهـای انتخابـی مسـابقات ابیلمپیـک  2022روسـیه
بـه شـرح زیر اسـت:
رشـت ه عکاسـی در فضـای بـاز؛ آقایان :محمـود بیات
از تهـران  ،داود عامـری از گرگان و حامد راسـتی از شـیراز
رشـته طراحی پوسـتر؛ آقایان :داود موسوی از تهران،
احسـان رشـیدی فـرد از اندیمشـک و خانم نازیلا صادقی
از تهران
ت وب؛ آقایان مانیرضـویزاده
رشـته طراحـی صفحـا 
از تهـران ،سـعید بقایـیراوی از شهرسـتان کرمـان ،میالد
حضرتـی از شهرسـتان بجنورد
رشـته برنامهنویسـی؛ آقایـان :مجیـد فرهنگفـر از
شهرسـتان یزد ،علی کوثری از مشـهد و سـیدعلی حکمی
از زنجـان و رضـا ترابی از شهرسـتان از تهران که با کسـب
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بیشـترین امتیاز برگزیده شـدند.
بـر پایـه ایـن گـزارش از بیـن نفـرات منتخـب پـس از
حضـور در اردوهـای آمادهسـازی ،طـی دوره آمـوزش
ن نفـرات هـر
تکمیلـی و شـرکت در آزمـون نهایـی ،برتریـ 
رشـته انتخـاب میشـوند و در صـورت تأمیـن شـرایط
عمومـی و بهداشـتی مطلـوب ،در سـال  1401بـه ایـن
مسـابقات اعـزام خواهنـد شـد.
شـایانذکر اسـت ،کمیتـه داوران ایـن دوره بـا حضور
داوطلبانـه اسـاتید مجـرب هـر رشـته تشـکیل شـد کـه
عبارتانـد از:
رشـته عکاسـی در فضای باز آقایان :آرش عاشورینیا،
پوریا مددی ،محمدحسـن کاظمینی
رشـته طراحـی پوسـتر آقایـان :سـیاوش یعقوبـی،
احسـان مقـدم پـور و خانـم فاطمـه اکبرپـور
رشـته طراحـی صفحـات وبسـایت آقایـان :هومـن
صنعتـکار ،سـپهر صفایـی و آرویـن کریمـی
رشـته برنامهنویسـی کامپیوتر آقایان:هومن صنعتکار،
سـپهر صفایـی و آروین کریمی
اعضـای کمیته اجرایـی مرکب از کارشناسـان مجتمع
رعـد خانمهـا :نسـرین اکبرپوربرنجـی ،شـیما مرکباتـی،
نگیـن موسـوی وآقـای محمدرضـا دشـتی مسـؤولیت
ثبتنـام ،مسـؤولیت ارتباطـات و برگـزاری آزمـون را بـر
عهـده داشـتند.

مسووالن اشتغال وزارت کار و سازمان بهزیستی
بازدید ُ
از مجتمع رعد

در رعد چه خبر
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بـا هدف توسـعه همکاریهای مشـترک ،مشـاور وزیـر کار در امور اشـتغال و دبیر کارگاه
اشـتغال قـرارگاه رفـاه بـه اتفـاق مدیـرکل دبیرخانه اشـتغال و کارآفرینی سـازمان بهزیسـتی
ضمـن بازدیـد از مجتمـع رعـد ،بـا مسـ ُووالن مجتمع دیـدار و گفتوگـو کردند.
در ایـن نشسـت که مهنـدس رحمان عالقهبند ،مدیرعامل سـیدمهدی میرهـادی معاون
آموزشـی و رضا سـخن سـنج مدیر روابط عمومی و منابع انسـانی رعد در آن حضور داشـتند،
ابتدا تاریخچهای از تاسـیس و فعالیتهای م ُوسسـه طی  ۳۷سـال گذشـته توسـط مدیرعامل
ارائـه شـد و سـپس به موفقیتهـای آموزشـی دوران کرونا که گسـتردگی خدمـات آموزش را
از شـهر تهران به سراسـر کشـور تعمیم داده ،اشـاره شد.
در ادامه معاون آموزشـی مجتمع با اشـاره به عملکرد واحد اشـتغال حمایت شـده ()SE
در دوران کرونـا و افزایـش کارجویـان اشـاره کرد و در مـورد بوت کمپهای کارسـاز که ابتکار
جدید رعد برای توسـعه اشـتغال کارآموختگان آموزش دیده اسـت ،گزارشـی ارایه کرد.
همچنیـن رضا سخنسـنج مدیـر روابط عمومی و منابع انسـانی مجتمع رعد گزارشـی از
برگـزاری آزمونهـای انتخابی رشـتههای تعیین شـده و نحـوه انتخاب تیم ملی مهـارت افراد
دارای معلولیـت بـرای اعزام به مسـابقات ابیلیمپیک  ۲۰۲۲مسـکو ارائه کرد.
در ادامـه ،دکتـر رسـتمآبادی مشـاور وزیر کار از تجـارب موفق و پیونـد نیروهای داوطلب
و جهـادی در کمیتـه امـداد امـام خمینـی (ره) برای توانمندسـازی مددجویـان مطالبی ارائه
داد و افـزود :نـذر خدمـت از طرحهای ارزشمندیسـت که نیروهای متخصص با میل و شـوق
زیـاد بـرای توانمندسـازی جامعـه مددجویـان و مخاطبان در آن مشـارکت میکننـد و ما این
تجربـه موفـق را کـه هیچ نیاز بـه پرداخت کمکهای مالی هـم ندارد در آسـتان قدس رضوی
و کمیتـه امداد امام شـاهد بودیم.
در ایـن نشسـت ،سـید محمـد صافـی مدیـر دبیرخانـه اشـتغال و کارآفرینـی سـازمان
بهزیسـتی کشـور ضمـن ت ُاکیـد بـر توجه بیشـتر بـه فرصتهای شـغلی جدیـد کـه در دوران
کرونـا همچـون تولید محتوا ،کارشـناس فـروش اینترنتـی و  ...بهوجود آمده ،افـزود :از آنجا
کـه جامعـه هدف سـازمان بهزیسـتی به جامعه «سـخت اشـتغال» شـناخته میشـوند ،باید
از شـیوههای جدیـد ماننـد دور کاری و برونسـپاری برای حل مشـکل اشـتغال جامعه هدف
کمـک بگیریـم تا بـرای اشـتغالزایی این گـروه خدمتی کرده باشـیم.
.
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14. What we see is her great capabilities

According to the managing director of this institute,
empowering persons with disabilities and achieving
persistent and stable employment are among the main
objectives of Ra›ad institute in Kerman.
16. I am a programmer with only one finger

A conversation with a sporty family about the difficulties
they have faced in life
Melihe Hesarkhani has poliomyelitis. She developed
an interest in sports in her teens, and having pursued
her athletic activities, she won championships in
several fields on a national level.
Her husband and her twelve-year-old child are both
athletes and martial arts sportspeople
15. Our slogan is preventing disability and boosting
ability

A conversation with Omid Karbalayi, holder of DBA
Having been born with muscular dystrophy, he got
his diploma studying at home. He has BA and MA in
computer software, and he also holds a DBA.
Since 2020, his main focus has been teaching
programming, and he has trained lots of students.
17. Luminaries with disabilities
The fabulous and amazing abilities of a woman
18. Murmur
I wish…
19. Health
20. A look into the problems with regard to creating
employment for persons with disabilities
Introducing a book
21. What’s up in Ra›ad?

A conversation with Mahdi Lashkari - the managing
director of Ra›ad institute in Kerman, about the
activities of this institute since 2004
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According to Lashkari, this institute was established by
geneticist professor Kariminejad after Bam earthquake
took place, and managed to carry on with its activities
with support of the benefactors of the province.
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6. We are delighted to be working with persons
with disabilities
A conversation with Khodadad Aslani - the chairman of
the board of the family business Raees
According to him, this business which was launched in
2001, is the first coffee shop franchise in Iran.
This business is cooperating for years with various
charities that aim to assimilate disadvantaged groups
and societies into the society.
7. Realistic self-esteem is the main and necessary
principle of entering the job market

A conversation with Ali Attar - the founder of Dast
restaurant - about the ups and downs that this
restaurant has faced since its inception.
Dast restaurant began working in 2019. It did, however,
go through a rough patch for a while because of the
coronavirus outbreak.
Because of Dast restaurant’s adjacency to Ra›ad
institute, its owner has always been keen to work with
people with disability in Ra›ad. However, he has run
into difficulties in this regard.

now a student of PhD in higher education.
According to her, the focus of Firouzeh company is on
creating jobs for persons with disabilities, in the forms
of both employers and colleagues in different sections.
Having begun working with Firouzeh company, Rana
Imani, along with Rouzbeh Pirouz - the managing
director of the company, who is also a member of
the board of trustees at Ra›ad - defined the social
responsibility approach in the sphere of persons with
disabilities.
10. Job support in the family

A note from the heart by Alireza Gholikhani about the
expectations that persons with disabilities have of their
parents with regard to their parents’ support for them
in their jobs.
11. The difficulties of employment for persons with
disabilities
A note by Saeed Zarouri about the difficulties that
persons with disabilities face in Iran and all over the
world in order to get employment.
12. Murmur
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8. Along with the trainees in the workplace
A report of people with disability in Ra›ad who have a
job
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9. We welcome collaborating with people with
disability
A conversation with Rana Imani, the director of public
relations at Firouzeh company
Rana Imani is the director of public relations at
Firouzeh company, she has studied MBA, and she is

13. What differentiates between a trainer and a
trainee is only the repetition of the work
A conversation with Tahoura Madrakian, crochet
trainer in Ra›ad
Madrakian is a trainer of knitting, crocheting and
handicrafts. She has been working online with Ra›ad
since last year for providing these trainings.
She believes that in order for the trainees to learn
more, it is necessary to have face to face classes
besides online ones.
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4. The increase in the efficiency of organizational
performance rides on the presence of mutual
understanding in the workplace
A conversation with Mohammad Reza Dashti - the
employee of the public relations department at Ra›ad
Dashti has been working with Ra›ad for about a
decade. In this conversation, he talks about the safe
environment his workplace provides for him, a thing
that has boosted his efficiency.
5. Our ideals are a long way away

A report of the online ceremony of the International
Day of Persons with Disabilities
3. In the Karsaz project, the education we provide is
in accordance with the needs of the market

A conversation with Soraya Safarzadeh - an
entrepreneur, and the founder of Chakavakshahr
company - and Pourandokht Khodabakhsh - the
manager of the assistant professorship project
Chakavakshahr is a holding company which is involved
in various educational fields, in the forms of both online
and face to face.

A conversation with Omid Ghorayshi - the supervisor
of the employment unit of Ra›ad institute - about the
Karsaz 1400 project
According to him, Ra›ad institute has turned to online
education and transcending geographical boundaries
ever since the Coronavirus broke out.

Soraya was always ambitious, and she had always
been pursuing high ambitions. Having gotten
acquainted with the field of network and content
production through Alireza Mokhameri - the instructor
in this field - Soraya’s attention turned to starting a
company in digital marketing which she did in 2011
with Mokhameri’s collaboration.
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This goal was pursued by devising the Karsaz 1400
project and, having detected the appropriate jobs with
job market, the required education was planned and
pursued accordingly.

Soraya didn’t get the chance to go to school because
she had poliomyelitis. She did, nevertheless, study at
home and managed to get her high school diploma
and pursue her education in IT in the college of applied
sciences at Ra›ad for institute.
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