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رخدادهای روز جهانی افراد دارای معلولیت در برخی از کشورها

روز جهانی افراد دارای معلولیت در سراسر
دنیــا با اتفاقهــای اجتماعــی و فرهنگی
متنوعی همراه اســت که بررســی تعدادی
از آنهــا میتواند به افراد فعــال و مدیران  .6کانادا
انجمنهای حوزه معلــوالن در برگزاری و یک هفتــه پیش از روز جهانــی معلوالن،
جهتدهی به رخدادهای روزجهانی کمک یک کارگاه اشــتغالزایی برای نشاندادن
کنــد تا بتوانند از فرصت بدســت آمده در تواناییهای افــراد دارای معلولیت جویای
جهــت افزایش آگاهــی در جامعه بهرمند کار ،برپا میشــود .ســپس در ســوم ماه
شوند.
دسامبر ،در فرهنگســرای «راند هاوس»
اتفاقهای این روزجهانی بــر مبنای چهار جشــن بزرگی که شــامل نمایشــگاههای  .6ساحل عاج
اصــل برنامهریزی میشــوند کــه عبارتند هنری ،آموزشــی و یک شب مفرح همراه با هــرروز از  23تا  30نوامبــر یک کمپین
از؛ اصل تلفیق اجتماعــی ،افزایش آگاهی ،اجراهای زنده خواهد بود ،برگزار میشــود .افزایــش آگاهــی با اجرای یــک نمایش و
نمایش توانمندی و انجام اقدامهای عملی و این دو رویداد رایگان و شرکت در آن برای گفتگــوی  3ســاعته برگزار میشــود که
میزبــان کارشــناسهای دارای معلولیت،
تاثیر گذار .روز جهانی افراد دارای معلولیت عموم آزاد است.
فرصتی اســت تا افراد از بخشهای مختلف کمیتههای مشاورهای موجود در شهرهای والدین ،ســازمانهای غیردولتی و رهبران
خصوصی ،دولتی ،ســازمانهای مردم نهاد پرث و هیــورن (انتاریــو) ،مانند جامعهی مذهبی اســت تا تجربیات و اطالعاتشان را
معلــوالن و اصناف متعــدد ،دور هم جمع آلزایمر شــهر پرث ،برای جشن روز جهانی به اشــتراک بگذارند .این افراد 1 ،دسامبر
شوند و بر مسائلی تمرکز کنند که منجر به افــراد معلول بــا هیئت مدیــرهی مدارس در یک گــرد همآیی شــرکت میکنند تا
ورود این افراد به جامعه به عنوان سرویس منطقــهی مایتلند آون همــکاری خواهند پیشنویــس یک طرح عملی را بنویســند
دهنده و سرویس گیرنده شوندکه از آن به داشت .همچنین از تمامی مدارس خواسته که به موجب آن به رفــع موانع اجتماعی،
عنوان اصل تلفیق اجتماعی یاد میشود .از میشــود تا دانش آموزانشان را در برخی از اقتصادی ،سیاســی و معماری کمک کنند
دیگر مواردی که عموما نهادهای مختلف در فعالیتها شرکت دهند تا منجر به آشنایی تــا از طریق آن به هدف جامعهای فراگیر و
این روز جهانی بــدان میپردازند ،برگزاری بیشــتر با تفاوتهای فردی شود .بهعالوه ،قابل دسترس برای تمامی افراد دست پیدا
جلســات بحث و گفتگو ،ایجاد کمپینهای سه مدرســه در مقاطع ابتدایی ،راهنمایی کنند .پوسترها و بنرها در محلهای عمومی
اطالعرســانی جهت یافتن راههای بدیع و و متوســطه ،در برخــی از فعالیتهــای و در وب سایت رسانهها قرار میگیرند
نــو برای وارد کردن افــراد دارای معلولیت برنامهریزی شده از جمله ساخت ویدئوهای
در جامعه و طرحهای توســعهای با حضور آموزشــی ،شبیهســازی معلولیت و بحث  .6آمریکا
خود معلوالن اســت .به عنوان اقدام سوم ،دربارهی برداشــتهای نادرست ،کلیشهها در سوم دسامبر ( 12آذر) دانشکده حقوق
برگزاری جشنها ،نمایشها و نمایشگاههای و انزوای معلوالن شــرکت خواهند داشت ســیراکیوز تمــام درهــای ورودی خود را
متعــدد در مکانهــای مختلــف بهویــژه و تمرکزشــان بر روی معلولیتهای خاص به مدت یــک روز در اقدامــی نمادین باز
دانشگاهها و مدارس توسط خود افراد داری دانشآموزان مدارسشان خواهد بود .برخی میگذارنــد و پوســتری دلیل ایــن کار را
معلولیت اســت که اثرات مهمی در تغییر از دانشآمــوزان برای یک روز کامل با یک توضیح میدهد و به اهمیت اگاهی بخشی
نگرش نســبت به تواناییهــای این افراد و نوع معلولیت زندگی خواهند کرد و سپس نسبت به افراد دارای معلولیت میپردازند.
پذیرش آنهــا در جامعه را بهدنبال دارد .به در گزارشی موانعی که با آن مواجه شدهاند
عنوان اصل چهارم ،انجام اقدامات عملی از و نیز خدمــات موجود در مدرسهشــان را  .6پاکستان
انجمن کودکان با نیازهای ویژه با برگزاری
موضوعاتی است که در روز جهانی معلوالن اعالم خواهند کرد.
به آن توجه میشــود .اقدامهای عملی در
نمایشگاهی از کارهای دستی دانشآموزان
سازمان یونسکو
با معلولیت ذهنی نشــان دادنــد که افراد
راستای فراهم کردن فرصت حضور و تعامل .6
بــا جامعه بهصــورت تاثیرگــذار ،از جمله به مناسبت روز جهانی معلوالن ،میزگردی دارای معلولیــت نیــز میتوانند نیروی کار
مواردی است که سازمانها و تشکالت مردم دربارهی آموزش فراگیر با نام «ساخت پلی مناسبی در خطوط تولید باشند.
نهــاد و دولتی در این روز به آن توجه ویژه میــان پژوهش و سیاســت» برگزار خواهد میتــوان امیــد داشــت بــا اقدامــات و
میکنند .بهطور کلی ،تمرکز اصلی فعالیت کرد که به طور مشــترک توسط یونسکو و برنامهریزیهای اصولی کــه مبانی حقوق
ها و اقدامات در این روز جهانی را میتوان سازمان « »Aide et Actionسازماندهی معلوالن را پوشــش میدهد ،بتوان اقداماتی
در فراهم کردن فرصت حضور اجتماعی در میشــود .این ســازمان در ســال جهانی اساســی جهت رفــع تبعیــض اجتماعی،
جامعه خالصه کرد که نیازمند برداشــتن معلوالن ،در سال  1981تاسیس شدهاست .اشــتغال پایدار و شــرایط الزم جهت ورود
افراد دارای معلولیت بــه تمام عرصه ها را
موانع ،و باز کردن درها در برابر افراد دارای
معلولیت اســت .آنچه که در ادامه میآید .6 ،ایرلند
فراهم کرد.
تنها بخشــی از اقدامات کشــورها در روز ایســتگاه خبری رادیویی ملی ایرلند ،برای
جهانی افراد دارای معلولیت است که سطح
رفاه اجتماعی متفاوتی دارند.

با رشــد ،توسعه و صنعتی شــدن جوامع ،دانش الزم برای انجام
زندگی روزمره افزایش پیدا کرده اســت و ایــن امر خود نیاز به
آموختن را افزایش داده است .ورود ابزارهای الکترونیک و کامپیوتر
به زندگی ،این پیچیدگی را دو چندان کرده است .از دیگر سو تمایل انسان به مولد بودن
و تالش مفید؛ دسترســی به رفاه و آسایش نســبی ،استفاده از تکنولوژیهای الکترونیک
و زندگی در فضای مجازی زمینههای نگاه نو و راه حلهای جدید را فراهم آورده است.
بهرهگیری از فرصتها با توجه به نیازها در طول تاریخ وجود داشته است ،واژه کارآفرینی
در بستر تطابق برآورده شدن نیازهای جامعه با روشی متفاوت یا جدید تعریف شده است.
در این راســتا در صورتی که نیازهای اساســی بر زمین مانده هدف اصلی باشد نه کسب
درآمد ،و پاســخ به یک مســئولیت اجتماعی همراه با روش نو باشد کارآفرینی اجتماعی
شکل گرفته است.
ســی سال قبل چند نفر دورهم جمع شدند تا پدیده جدید «معلوالن جنگی» را تدبیری
بیاندیشند و راه حل را در آموزش فنیحرفهای و بازگشت مجدد ،مستقل و فعال معلوالن
به اجتماع یافتند ،در همان نقطه شروع خیلی زود پدیده معلولیت بدون توجه به علت آن
مورد توجه قرار گرفت و تمامی افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی به عنوان گروه هدف
تعریف شدند .در این راستا و بدون توجه به واژهها و تعاریف آنها ،یک فعالیت کارآفرینی
اجتماعی شــکل گرفت و فرزند به حق این فعالیت که اشتغال پایدار و مولد بود به وجود
آمد ،اما برای رشــد چنین فرزندی موانع و پیچ و خمهــای فراوان و راه ناهمواری وجود
داشت ،از نامناســب بودن محیط شهری ،تا موانع ذهنی و فرهنگی تا مشکل بیکاری در
جامعه و .....
در راستای بالندگی و برومندی این فرزند که همان اشتغال مولد و پایدار است ،ضرورت
توجه به کارآفرینی اجتماعی با تأکید بر حوزه معلولیت خود نمایی کرد و در این شــماره
از نشریه توانیاب به موضوع کارآفرینی اجتماعی پرداختهایم.
سردبیر

سعید ضروری

کمک به افــراد دارای معلولیــت ایرلندی
جشــنی برگــزار خواهد کرد .از دوشــنبه
 25نوامبــر تا  3دســامبر از شــنوندههای
معلــول نیوزتاک درخواســت میشــود تا
درعکسهایشان دربارهی اینکه چگونه روز
خود را میگذرانند و مســائلی که برایشان
اهمیــت دارد را در صفحــات اجتماعــی
مشخص نمایند.
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خالقیت ،درآمدزایی ،حل چالش های اجتماعی

سه ضلع مثلث کارآفرینی اجتماعی

در گفتگو با دکتر علیرضا امیدوار ،کارشناس کارآفرینی اجتماعی در ایران
مصاحبه :آتوسا راوش
لطف ًا در ابتــدا ،تعریفتان را از مفهوم
مسئولیت اجتماعی شرکتی و تفاوت
آن را با کارافرینی اجتماعی بیان کنید:
مســئولیت اجتماعی بنگاههــا و واحدهای
تجــاری از نظر علمی؛ تعریــف متفاوتی با
بنگاههای خیریه دارد .امــروزه کارآفرینی
اجتماعی در حوزه یــک فعالیت خالقانه و
درآمدزا تعریف میشــود .سه وجه یا سه
ضلع این مثلث شامل خالقیت ،کارآفرینی
و درآمدزایی است که برای حل یک چالش
اجتماعی شــکل گرفته است .به اعتقاد من
هر کسی که از طریق یک کار خالقانه برای
حل یــک چالش اجتماعی کســب درآمد
نمایــد یک کار آفرین اجتماعی محســوب
میشــود .کارآفرینــی اجتماعی شــامل
فعالیتــی درآمــدزا برای حــل یک چالش
اجتماعی اســت .به نظر مــن کار آفرینی
اجتماعی فعالیتی خالقانه با هدف کســب
درآمد اســت که با فعال اجتماعی متفاوت
است .کارآفرینی اجتماعی ،هم کسب و کار

و درآمد است و هم دغدغه حل یک چالش
اجتماعی را دارد .نوعی بازی برد برد است.
هم برد برای شرکت و شبکههای تجاری و
اقتصادی و هم برد برای حل بخشهایی از
چالشها و آســیبهای اجتماعی که شاید
تا قبل از این کســی از این دید به فکر حل
آنها نیفتاده اســت .اما فعال اجتماعی صرفا
به درآمدهای خیریهای محدود است او در
فکر کسب و کار نیست ،بلکه صرفا از طریق
جــذب کمکهــای مردمی اســت که می
خواهد به حل یک معضل اجتماعی بپردازد.
به طور مثال؛ کارخانه شــامپو سازی فیروز
یا آبمعدنی دماونــد ،بنگاههای اجتماعی
نیســتند یــا نمیتــوان لزوما آنهــا را به
عنــوان کارآفرینان اجتماعی یــاد کرد اما
بنگاههابی هســتند که رویکرد مســوولیت
اجتماعــی شــرکتی قوی دارنــد .کارخانه
شــامپوی فیروز عمدتا از نیــروی کار افراد
دارای معلولیــت بهره میگیــرد و کارخانه
آبمعدنــی دماوند بخشــی از درآمدش را
صرف آمــوزش و کارآفرینی برای بچه های

میرســیم به تعریف چالش اجتماعی،
به نظر می رســد تعریف و رویکردی
که افــراد و یا شــرکتهای مختلف
درباره چالشهای اجتماعی دارند ،در
موضعگیری آنها درمورد اینکه چگونه
به سراغ این موضوعات بروند نیز دارای
اهمیت است ،این گفته درست است؟
بله ،کام ً
ال درســت اســت .ما باید بتوانیم
چالشهــای اجتماعــی را در مرحلــه اول
شناخته و به درستی برآورد نمائیم و سپس
به ســراغ حل آنها از طریق راههای جدید
و خالقانه و در عین حــال درآمد زا برویم.
براســتی چند درصد از مدیران ما میدانند
که در زیر پوست شهر چه می گذرد؟ چند
درصد از مدیران تجــاری نه حتی مدیران
دولتی و اجرایــی در ایران میدانند که چه
تعداد کارتــن خواب داریــم؟ چند درصد
میدانند که معضــل موشها در تهران در
حال تبدیل شــدن به یک مشــکل جدی
اســت که اگر فکری برای آن نشود ،تبعات
خطرناکی به دنبال دارد .در ایران معضالت
اجتماعی بسیاری داریم که کمتر کارآفرینی
به ســراغ آنهــا رفته اســت .معضل کارتن
خوابها ( در تهران بیش از  60000کارتن
خواب داریم) ،ســوءتغذیه که در ایران در
سالهای اخیر  4برابر شده است ،باز ماندن

در مــورد افــراد دارای معلولیت و
مشکالت آنان در این زمینه چه تجربه
هایی را از فعالیت هــای کارآفرینان

پـــــــــرونده
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علیرضــا امیدوار دارای لیســانس
در رشــته علوم سیاســی و
فــوق لیســانس در حوزه
سیاســتگذاری عمومی
اســت .ایشــان دکترای
مدیریت را هم از دانشــگاه
ناتینگهام دریافت نموده است.
امیدوار ،علیرغم ســن کم خود به
همین اکتفا نکرده و دورههای مختلفی
را نیز در خصوص نحوه مسئولیتپذیری
شــرکتها در قبال جامعه و اخالق کار
و کارآفرینی در مراکــز مختلف را در
سرتاســر دنیا گذرانده است .اگرچه
حوزه فعالیت او مشاوره سرمایه گذاری
خارجی بوده اما از سال  87در خصوص
مسئولیت اجتماعی بنگاه های تولیدی
و تجارتــی هم کار کردهاســت .دکتر
امیدوار همچنین در تشکیل دو سازمان
مردم نهاد نقش کلیدی داشــته است؛
یکی مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت
شرکتی در ســال  88و دیگری کانون
کارآفرینــی ایران در ســال  ،91که
بر کارآفرینی در حــوزه کار آفرینی
تکنولوژی و اینترنت فعالیت دارد و به
نیروهایی که عالقمند به کار در حوزه
تجارت موبایــل و تجارت الکترونیکی
باشــند مشــاوره و راهنمائــی ارائه
مینماید .امیدوار در حال حاضر عضو
هیئت مدیره هر دو سازمان است ،دو
سازمانی که به نوعی مکمل هم هستند.
مرکــز ترویج حاکمیت و مســئولیت
شرکتی بر ترویج مسئولیت اجتماعی و
توسعه هیات مدیره و کانون کارآفرینی
تکنولوژی کــه هم در کارآفرینی و هم
در درآمدزایی فعال هستند .وی مدتی
نیز در یک مرکز نوآوری اجتماعی در
شــیکاگو کار آموز بودهاست .اگرچه
خود او مستقیما اشارهای نمیکند اما
از البالی صحبت هایش میفهمیم که
به این سرزمین عشق میورزد .ورود به
عرصه تجارت با رویکردی اجتماعی که
متاثر از رشتهای است که در آن تحصیل
کرده است ،علوم سیاسی باعث گردیده
که با بینشی اجتماعی به فضای تجارت
و سرمایه وارد شود که حاصل آن پیوند
دغدغههای اجتماعی با ســودآوری و
کارآفرینی است.

بیسرپرست در اســتان چهار محال نموده
است .اما ســازمان مردم نهاد کودکان کار،
یک نوع فعالیت اجتماعی اســت که در آن
از طریــق جذب کمکهــای مردمی برای
بخشــی از کودکانــی که امــکان تحصیل
ندارند ،شــرایط تحصیل فراهم میکند .در
این نوع فعالیــت ،از خالقیت و کارآفرینی
و نیز ســودآوری خبری نیست ،صرفا یک
فعالیت خیریهای اســت که درآمدهایش از
طریق کمکهای مردمی تامین میشــود.
تفــاوت ایــن دو رویکرد در این اســت که
در آن دو مــورد اولی ،هم دغدغه حل یک
معضل اجتماعی وجــود دارد و هم درآمد
زایی دارد و لی در دومی تنها نوعی دغدغه
اجتماعی ،بــدون کار آفرینی و درآمدزایی
وجود دارد .شرکت فرانسوی تولید عینک ،
یک مثال مناسب در زمینهی نیاز به تغییر
محســوس زنجیرهی ارزش برای مواجهه با
چالشهای پیش رو است .این شرکت یک
پروژهی آزمایشی را شروع کرد که در آن از
ماشــینهای ون به عنوان کلینیک معاینه
چشم سیار استفاده میکرد و به این صورت
به برخی از  ۶۰۰۰روستای موجود در هند
خدماتی را ارائه میکرد.

سه میلیون کودک از تحصیل ،کودکانی که
یکی از والدین آنها معتاد هســتند و روز به
روز در حال افزایش هستند و بسیاری موارد
دیگر .در وهله اول ،شناخت درست معضالت
دارای اهمیت اســت .در ایران به دلیل عدم
شناخت مسئله معموال به سراغ موضوعهای
کلیشهای یا غیر موثر میرویم .به طور مثال
اگر شــرکت های تجاری بخواهند در حوزه
اجتماعــی فعالیت نمایند چــون مطالعه و
برآورد علمی و درســتی از معضالت ندارند
عمدتا به سراغ حوزههای تکراری می روند
مثال می بینم که چندین مرکز یا شــرکت
به مدرسهســازی روی میآورند که در این
زمینه نوعی به اصطالح چشم و هم چشمی
هــم صورت میگیرد .فالن موسســه دو تا
مدرســه ساخته پس ما بیایم سه تا مدرسه
بسازیم و مواردی این چنینی را بسیار شاهد
هســتیم .در حالیکه باید آگاهانه به سراغ
امور اجتماعی رفت .یک نمونه برایتان مثال
میآورم :یک شــرکت تولید لوازم آرایشی
کانادایی که مشــتریانش را خانمها تشکیل
میدهند مطالعهای روی مسائل و مشکالت
زنان کانادایی صورت داد و دریافت خشونت
خانوادگی و سرطان سینه دو معضل اصلی
زنان کانادایی اســت .این شــرکت از آن به
بعد کمپینی برای حــل این دو معضل در
سرتاســر دنیا ترتیب داد .می بینم که یک
شرکت تجاری که فعالیت درآمدزایی دارد
با تمرکز بر دو مســئله اصلی زنان در کانادا
یعنی خشونت و سرطان سینه وارد فعالیت
اجتماعی می شــود .اما این دو موضوع را
خــوب و با مطالعه انتخــاب میکند و بین
برند خودش و یک معضل اجتماعی ،پیوند
ایجاد میکند .یا یکــی دیگر از کارآفرینان
اجتماعی که در سال  2014از طرف بنیاد
شواب در داووس است یک خانم ترک است.
ایــن خانم دریافته بود که خانمهای ترکیه،
از چاقــی ،عدم تحرک و ســوء تغذیه رنج
میبرند و در عین حال ،حاضر به حضور در
ورزشگاهها یا مراکز ورزشی مختلط نیستند.
این خانم ترک با مطالعاتــی که انجام داد
چندین مجموعه ورزشی مناسب فقط برای
خانمهــا با اســتاندارهای جهانی در مراکز
مختلف ترکیه تشــکیل داد که هم اکنون
تبدیل شــده به یکی از برندهای معتبر به
طوری که در هر کجــای دنیا که بخواهند
مراکز تناسب اندام مخصوص خانمها ایجاد
نمایند ،این خانم کلیــه امکانات و تجارب
را به صورت فرانشــیز در اختیارشــان قرار
میدهد.
در مثالی دیگر؛ به طور سنتی صنایع دستی
معموال بازار ندارند و به قیمت بسیار پایینی

از ســوی تولید کننــده به فروش
میرسد .در امریکا طی ابتکاری به
نام نوویکا که یک پلت فرم آنالین
بود و به طور مستقیم با هنرمندان
و صنعتگران کار می کرد ،دو فاکتور
بســیار مهم را که باعث می شود
تا آنهــا از هنری که دارند پول
الزم را بــه دســت بیاورند و
در ایران به
همچنین الیههای چندگانه
دلیل عدم پرداختن
واســطهگران را کاهش
دهند ،را مدیریت کرد.
بدون رودرواسی به
نوویــکا بازارهای
معضالت اجتماعی و
جهانــی را بــه
سرپوشگذاری در مورد
ســوی آن دسته
این معضالت ،مدیران
از هنرمندانــی که
از لحــاظ توزیــع تجاری نیز تمایلی به
محلی محــدود و پرداختن به آندسته
محروم واقع شــده از مشکالت اجتماعی
اند گشــود .نوویکا که دولت تمایلی به
با گروهــی بیش از
 3000صنعتگــر /گشودن مهر سکوت از آنان
هنرمنــد فعالیــت را ندارند پیدا نمیکنند.
میکنــد و بیش از
 15000صنعتگر /هنرمند و خانوادهشــان
را در سراســر دنیا معرفــی میکند .نوویکا
وارد بازار رو به رشدی در زمینه دکورهای
خانگی ،هدیه ها ،لباس و جامه شــده است
که در آمریکا به تنهایــی از مرز دهبیلیون
دالر آمریکا فراتر رفته اســت .وب ســایت
نوویکا تنها کاالهای ساخت دست را ترویج
و معرفی نمیکند بلکــه به معرفی مردمی
میپردازد که الهاماتشــان را در کار هنری
خود گنجاندهاند .یکی از اصلیترین اهداف
نوویکا به اشــتراکگذاری داستانهای این
صنعتگــران در وب ســایت اســت .این به
هنرمندان اجازه میدهــد تا قیمت واقعی
کار خود را که به فروش رفته است ببینند
و بازخورد آن را از خریداران دریافت کنند.
در ایــران بــه دلیل عــدم پرداختن بدون
رودرواســی بــه معضالت ،همیشــه نوعی
ســرپوشگذاری در مــورد آنهــا صورت
می گیــرد .بنابراین مدیــران نیز تمایل به
پرداختــن به معضالتی که دولت تمایلی به
گشودن مهر ســکوت بر آنان ندارد؛ را پیدا
نمیکننــد .در حالی که صدها شــرکت و
بنگاه تجاری در خارج از کشــور بین حوزه
کاری خود و معضالت اجتماعی جامعهشان
رابطه و پیوند منطقی ایجاد میکنند.
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در مورد معلوالن عمدتا در دنیا و به خصوص
در غرب در حــوزه کارآفرینــی اجتماعی
فعالیت های بسیاری صورت گرفتهاست .اما
قبل از آن باید اشــاره کنم که ما در خارج
به خصوص در کشــورهای اروپایی حضور بــه نظر می رســد امــروزه فعالیت
معلوالن را در سطح جامعه بیشتر میبینیم اجتماعی در بنــگاه های اقتصادی ،به
دلیــل آن نیز وجــود امکانات در ســطح طور جدی مطرح اســت .این موضوع
شــهر و معماری شهری اســت .پیادهروها ،در ایران در مقایســه با سایر کشورها
ســاختمانها و حتی اتوبوسها به گونهای در چه مرحلهای قرار دارد و برای بسط
طراحی شــدهاند که معلوالن میتوانند به این فرهنگ به نظر شما چه باید کرد؟
راحتــی از آنها اســتفاده نمایند.
همینطور است .امروزه
در حالیکــه در ایــران چنین
فعالیتهای اجتماعی
برنامهها و طرحها و ســرمایه امروزه
کارآفرینی اجتماعی بــرای شــرکتهای
گذاریهایی وجود ندارد .یک
بــزرگ بــه طــور
نمونه آن که در
ســطح کهدنیا در حوزه یک فعالیت
جدی مطرح است.
مطرح شد ابتکاری بود
خالقانه و درآمدزا است درســت اســت که
بانک لویدز در انگلستان
این موضوع عمدتا
انجــام داد .این بانک با
که تعریف میشود .سه
برای اصالح دیدگاه
مطالعاتــی کــه
انجام وجه یا سه ضلع این مثلث
مردم نســبت به
داد متوجه شــد در
شامل خالقیت ،کارآفرینی
ایــن شــرکتها
ســطح انگلســتان
صــورت میگیرد
نزدیــک بــه یک
و درآمدزایی برای حل یک
اما ثابت شــده که
میلیون و هفتصد چالش اجتماعی شکل گرفته
مشــکالت امروزی
هزار معلول وجود
دارد کــه بانکهــا است.به اعتقاد من هر کسی جهــان را دولتها و
یا سازمانهای مردم
هیچگونــه خدمات
که از طریق یک کار
نهاد بــه تنهایی قادر
ارائه
ویــژهای به آنان
خالقانه برای حل یک
به حــل آن نیســتند،
نمیدهند .بانک لویدز
در ابتــدا بــا فراخوانی چالش اجتماعی کسب
بلکه شــرکتها نیز باید
وارد حوزه مسئولیتهای
از میــان کارکنان خود درآمد نماید یک کار
اجتماعــی بــرای حــل
داوطلبینی را که تمایل به
آفرین اجتماعی
معضالت اجتماعی بشــوند.
خدمات رسانی به معلوالن
محسوب
به طور مثال امروزه کمپانی
داشتند را شناسایی و برای
نفتــی شــل ،پنــج درصد از
میشود.
آنان کالسهای آموزشــی
درآمــدش را بــه انرژیهــای
کار با معلوالن برگزار نمود،
تجدید پذیر اختصاص میدهد.
سپس در شعب خود خدمات
ویژهای را به افراد دارای معلولیت اختصاص و یا شــرکت فیلیپس انجــام فعالیتهای
داد .به طور مثال خودپردازهای مخصوصی داوطلبانه اجتماعــی را برای کارکنان خود
بــرای نابینایــان یــا کمبینایــان در کنار اجباری نموده اســت .آنها باید یا بخشی از
خودپردازهای معمولی در شعب خود ایجاد حقوق خود را ســاالنه به اینکار اختصاص
کرد که داری کلیدهایی با ســطح برجسته دهند و یا اینکه مثال  3روز در ســال را به
بودند که نابینایان قادر به لمس حروف در انجام امور اجتماعی بپردازند .در ایران با راه
آن باشــند و یا دستگاههای خود پردازی را افتــادن این فرهنگ خیلی فاصله داریم .به
مخصوص معلوالنی که روی ویلچر هستند طو رمثال ما بایکی از شرکتهای اینترنتی
در شــعب خود ایجاد نمود که قادر باشند در ایران وارد گفتگو شــدیم و اعالم کردیم
براحتــی با دســتگاه کار نمایند .این بانک کارمندانی که مایل به کار داوطلبانه هستند
ابتدا یک شــعبه در لنــدن را به معلوالن را معرفی کند .حدود چهل نفر از کارکنان
اختصــاص داد و ســپس چند شــعبه در آن شرکت اعالم آمادگی نمودند .اما در روز
مناطق مختلف کشــور ایجاد کرد .در حال مقــرر مدیر مجموعه اعالم کرد که روز کار
حاضر یک میلیون از معلوالن انگلستان در داوطلبانه اجتماعی ،از مرخصی آتها کســر
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شــما خودتان در این زمینه فعالیتی
داشتهاید؟
یکــی از فعالیتهای نســبتا موفقی که در
ایران انجام شده ،راهاندازی کمپین کودکان
امید نام دارد که ســه پروژه در آن تعریف
شده است:
ایجاد ده کتابخانه برای کودکان
-1
نابینا در ده منطقه محروم کشــور شــامل:
زاهدان ،برازجان ،گرگان ،کاشان ،سنندج،
بیرجند ،کرمانشاه و بروجرد که این کمپین
از ســال  2012آغاز شده است .این مناطق
عمدتا با توجه به نســبت تعداد نابیناها و
میزان محرومیت اســتان انتخاب شدهاند.
همچنین وبسایتی را هم تهیه کردیم برای
کتابخوانی نابینایان.
تجهیز  13مدرســه در اطراف
-2
تهران به تجهیزات اینترنت یا همان آموزش
هوشمند
تربیــت حــدود  500تــن از
-3
جوانان و نوجوانانــی که در مناطق محروم
زندگــی میکننــد بــه عنوان تکنســین
بــرای تعمیرات یخچال ،موبایل و ماشــین
لباسشویی که  60نفر آنان در مجموعه سام
سرویس(سامســونگ) اســتخدام میشوند
و بقیــه به بازار کار معرفی میشــوند .این
آموزشها با همکاری ســازمان فنی حرفه
ای اســتان تهران و در میدان بهمن ،محله
کشتارگاه انجام میگیرد.
برای سال  2015نیز در نظر داریم پروژهای
را با همکاری سامســونگ بــرای بچههای
دارای معلولیت تعریف نمائیم .امیدواریم از
این گونه فعالیتها ،هر ساله حجم بیشتری
از برنامههای شــرکتهای بزرگ و کوچک
تجاری را شامل شوند.
مــا نیــز امیدواریم ایــن پیوند بین
بخشهای اجتماعی و برندهای بزرگ
ایجاد شــود تا بتوان به حل بخشــی
از معضــات اجتماعــی جامعهمان با
رویکردی خالقانه و درآمد زا پرداخت.
از شما نیز برای شرکت در این مصاحبه
بسیار سپاسگزاریم.

هدف ما ايجاد اشتغال
پايدار در بچههاست

فاطمه السادات غفوريان مسوول دفتر
کارآفريني و اشتغال مرکز رعد است.
او که فارغالتحصيل کارشناسی ارشد
رشته مدیریت کارآفريني از دانشگاه
تهران اســت ،قبل از شروع همکاري
با مرکــز رعد در حــوزه کارآفريني
فعاليتهاي ديگري هم داشته و تا به
حال مدیریت راهاندازی دو کسب و کار
را بر عهده داشتهاست .او کار با مرکز
رعد را از سال گذشته آغاز کردهاست و
اميدوار به گسترش اين فعاليتهاست.
لطفا در مورد فعاليت دفتر کارآفرینی و
اشتغال در مجتمع رعد توضيح دهيد؟

يکــي از دغدغههاي مجتمع رعد هميشــه
مســاله اشــتغال افــراد داراي معلوليــت
بودهاســت .آموزشهايــي هم کــه در اين
مرکزاز قبل و اکنون ارائه ميشده و میشود،
در جهت رسيدن توانيابان به اشتغال پايدار
اســت .به عبارتي يکــي از اهــداف رعد،
آموزش منجر به اشــتغال ميباشــد .ولي
تاکنون بحث اشــتغال در اين مرکز انسجام
کافی نداشتهاســت .همانطور که ميدانيد
مساله اشــتغال که براي تمام افراد جامعه
يک دغدغه و مشکل بهحساب ميآيد ،براي
افراد داراي معلوليت ،چندبرابر است .براي

اين افراد ،فقط شــرايط فيزيکي نيست که
محدوديت ايجاد ميکند بلکه مسايل روحي
و رواني آنها هم هست .از طرفي خانوادهها
نيز دغدغه خاصي نسبت به فرزندان داراي
معلوليت خود دارند .ممکن است کار کردن
فرزندان غيرمعلولشــان در هــر جايي و با
هر حقوقي قابل قبول باشــد ولي نسبت به
فرزندان دارای معلولیتشان حساس هستند
و نگران بيگاري کشــيدن از آنها در محيط
کارنــد .از طرف ديگر ،توقعات افراد هم باال
رفتهاست و وقتي از دانشگاه بيرون ميآيند،
توقع دارنــد بالفاصله با حقــوق خوب در
جايي پذيرفته شــوند .در حالــي که ديد
درستي نســبت به کار ندارند و مهارتهاي
شــغلي و ارتباطي مورد نياز را هم کســب
نکردهاند .همه اين مشــکالت بــراي افراد
داراي معلوليــت چندبرابر اســت ،خصوصا
اينکه آنها معموالً يک حالت نازپرورده در
خانواده دارند ودر خانواده عزيزتر هستند .به
هر حال مرکز رعد بهدرستي تصميم گرفت
که به صورت منسجمتر روي مساله اشتغال
توانيابان کار کند .در مهرماه ســال گذشته
اين دفتر تشــکيل شــد که هدف اوليه آن
ترويج کارآفريني اجتماعي در حوزه معلوالن
بــود .به اين معنا ک ه افرادي را که تمايل به
ایفای نقش در حــوزه اجتماعي دارند را با
حوزه معلوليت آشــنا کند و تواناییهایی را
که افــراد داراي معلوليت دارند براي آنان

تشريح کند ،و ترغيبشان کند که اين افراد
را بکار بگیرد .در اين راســتا در چند حوزه
مختلف وارد شــديم؛ اولين کاري که مورد
قبول هيــات مديره رعد هم قــرار گرفت،
بحث کاريابي بود .ما يک سيســتم کاريابي
آنالين راهاندازي کرديم که تا به حال حدود
 600نفــر در آن ثبت نــام کردهاند .آدرس
www.social-ent.ir
اين سايت
اســت .توانيابان ميتوانند بــا ورود به اين
ســايت ،رزومه کامل خــود از مهارتهاي
شــخصي تا تواناييهاي علمــي و عملي و
شــرايط فيزيکيشــان را ثبت کنند .آنچه
که بين سيســتم کاريابي ما با ساير مراکز
کاريابي تمايز ايجاد ميکند اين اســت که
شرايط فيزيکي کاريابان در آن کام ً
ال تشريح
ميشــود.دفتر کارآفريني رعد ،در هر هفته
از چند نفــر از داوطلبان دعوت ميکند که
بيايند و مورد ارزيابي قرار بگيرند .اين افراد
توسط واحد مددکاري ،واحد روانشناسي و
واحد آموزشي اين مرکز ،مورد ارزيابي قرار
ميگيرند .خيلي وقتها برداشــت افراد از
توانایی خودشــان با توانمنديهاي واقعی
که دارند متفاوت است به همين دليل بايد
مــورد ارزيابي قرارگيرند .ايــن ارزیابی به
مــا کمک ميکند تا هم او براي ما بيشــتر
شناختهشــوند و هــم بهتــر بتوانيم براي
موقعيتهاي مناسب معرفيش کنيم .البته
در مورد افرادي که از کارآموزان مرکز رعد
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اجتماعی می توانید ذکر نمایید؟

بانک لویدز حســاب باز کردهاند .می بینیم
کــه چگونه یک بنگاه تجــاری در پی حل
یک معضل اجتماعی به گروههایی از جامعه
کهتا قبل از این دیده نمیشــدند .خدمات
رسانی کرد.

خواهد شــد و همین باعث شــد داوطلبان
به دوازده نفــر تقلیل یابنــد! در ایران نیز
البته کارهایی در حال انجام اســت و برخی
شــرکتها در این زمینــه فعالیتهایی را
شروع کردهاند؛ شرکتهای تولیدی را داریم
که به امور اجتماعی مثل بهداشت مادران و
یا کودکان بیسرپرست مشغولند .اما هنوز
خیلی راه داریم.

7

هســتند اطالعات بيشتري داريم و برايمان
شناختهشدهتر هستند و ارزيابي آنان براي
ما راحتتر است.
آيا همه افــراد داراي معلوليت حتي
کســاني که در رعد آموزش نديدهاند
هم ميتوانند دراین ســايت کاريابي،
ثبت نام کنند؟

8
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ما شــرايط مصاحبه را فراهم کردهايم و اگر
دو طرف عالقمند باشند ،مصاحبه اوليه بين
کارفرما و کاريــاب در همين مکان صورت
ميگيرد .گاهي هــم بچهها را به محل کار
ميفرستيم و مصاحبه در همان جا صورت
ميگيرد .وقتي مصاحبه دراین دفتر صورت
بگيرد فايدهاش اين است که ديد و شناخت
ما نسبت به کارفرما بيشتر ميشود.
مکانهایی که بچهها را به آنجا معرفی
میکنید حتم ًا مورد تایید شما هستند؟
سعي ميکنيم اين طور باشد ،اما نميتوانيم
صد درصد کارفرمــا را تاييد کنيم .اين کار
عم ً
ال امکان پذير نيست .دوست داريم نقش
ما نقش واسط باشد و تا جايي که میشود،
بچههــا را آماده ورود به فضــای کارکنيم،
ولــي نميخواهيم نقش مــادري ايفا کنيم
که وابستگي ایجاد شود .هدف ما استقالل
بچههاســت و اين که بتوانند خودشــان را
اداره کنند .اگر کسي سرکار ،دچار مشکلي
شد اصوال سعي ميکنيم دخالتي در رابطه
بين کارفرما و نيروي فرستاده شده نکنيم.
ما با جلسات مشــاوره شغلي و روانشناسي
که برگــزار ميکنيم به فرد کمک ميکنيم
که خودش مشکلش را حل کند و گليمش
را از آب بيرون بکشد .نميخواهيم اين افراد
هميشه وابسته به ما باشند.
آيا پس از اشــتغال به کار ،توانيابان
بازهم با شــما در تماس هســتند و
ميتوانند مشکالتشــان را با شــما
درميان بگذارند؟
بلــه ،ما بچهها را بالفاصلــه رها نميکنيم.
دورادور با بچهها در ارتباط هستيم و براي
سمينارهاي آموزشي و يا جلسات مشاوره از
آنها دعوت ميکنيم .تا چند هفتهاي از آنها
خبر ميگيريم که اوضاع کاريشان چگونه
است و چنانچه متوجه شديم نياز به کمک
يا مشــاوره دارند ،برايشان جلسات مشاوره
شــغلي و روانشناســي به صورت فردي يا
گروهــي ميگذاريم .در جلســات گروهي،
بچههايي که ســرکار رفتهاند دور هم جمع
ميشــوند و در مورد کارشان با هم صحبت
ميکنند .از اين طريق متوجه ميشوند که
مشــکلي که دارند ديگران هم با آن درگير
هستند و قابل حل کردن است.

حوزه ديگري که در آن مشــغول هســتيم
مربوط به بچههايي است که کار هنري ياد
گرفته و خودشان توليدکننده هستند.مثل
کار معرق ،سوخته نگاري يا اشياي تزئيني
با مهره و سنگ و...
ما توليدات اين افراد را به ســمتي هدايت
ميکنيم که متناســب با بازار باشد .افرادي
که آموزش دیدهاند و توانایی تولید محصول
را پیدا کردهاند ،شــايد با تقاضاي بازار آشنا
نباشــند ،چون نميتوانند به راحتي بازار را
ارزيابي کنند و سليقه مردم را درک کنند.
مابه همیــن منظور ،با کمــک تعدادی از
هنرمنــدان يک کارگــروه تخصصي ايجاد
کردهايم .يک ســبد محصول طراحي کرده
و آنهــا را به بازارهــاي مختلفي که وجود
دارد متصــل کردهايم ،مث ً
ال تولیدات هنری
بچههــا را به ســازمانهاي مختلف معرفي
کرده تا بتوانيم سفارشهاي اين سازمانها
را بگيريــم و بــه اين صورت بــراي بچهها
بــازار کار فراهم کنيم .قطعــاً رعد با توجه
به اينکه يک مجموعه غيرانتفاعي اســت
وارد حوزه فــروش و راهاندازي فروشــگاه
نميشــود ولي نقش رابــط را بين بچهها و
مشتريهايشــان ايفا ميکنــد .هنرمنداني
که با مــا همکاري دارند نــکات ويژهاي را
که در آموزشهاي رایج و اوليه به توانيابان
آموزش داده نمیشــود را به آنان آموزش
ميدهند تا کییفیت کارها بهبود پيدا کند.
ما کارهاي بچهها را عــاوه بر بازارچههاي
خیریه رعــد ،در بازارچههاي مختلف ديگر
هم شرکت ميدهيم .رعد در اين بازارچهها
غرفهاي ميگيرد و بچهها را به آنجا ميبرد
که بچهها خودشان محصوالتشان را عرضه
کرده و بفروشــند .يکي ديگــر از کارهاي
ما اين اســت که کارهاي هنــري بچهها را
شناســنامهدار کنیم.يعني آن کارهايي که
از کيفيت مطلوبي برخوردار بوده و توســط
ناظرين هنرمند ما تاييد شــدهاند را با آرم
رعد ،شناســنامهدار ميکنيــم .وجود این
عالمت ،به اين معني اســت که اين کار از
کيفيت مطلوبي برخوردار است .اميدواريم
در آينده بتوانيم روي ســايت خودمان نيز
کارهاي بچهها را به نمايش بگذاريم.
دفتر کارآفريني و اشتغال رعد چگونه
با بازارکار ارتباط برقرار ميکند؟
تا حــدودي تبليغات اينترنتي داشــتهايم
ولي ارتباط ما با بازارکار ،تاکنون به صورت

تا به حال چنــد نفر از بچههاي داراي
معلوليــت از طريق ايــن دفتر به کار
مشغول شدهاند؟
دفتر کاريابي رعد تقريباً از حدود اســفند
و فروردين مــاه امســال کارش را به طور
جدي شــروع کردهاست .در طي اين شش
ماه حــدود  150نفر را معرفي و برايشــان
مصاحبه گذاشــتهايم ولي از بين اين افراد
فعال  25نفر مشغول به کار شدهاند .واقعيت
اين اســت که وقتي کارفرما چنين افرادي
را بــه کار ميگيرد اول با يک تصور و حس
خيرخواهانه اســت ولي بعد با مشــکالتي
روبــهرو ميشــود .کاريابان نيــز به همين
صورت هســتند .آنها دوست دارند از خانه
بيــرون بيايند و در محيــط کار و اجتماع
قرار بگيرند .آنها هم ،ميخواهند براي خود
ســرگرمي ايجاد کنند و هم نيازهاي مالي
خــود را برطرف کنند .ولي وقتي در محيط
کار قرار ميگيرند با مشکالت زيادي روبهرو
ميشوند .به همين خاطر است که تا مدتي
حالت پشتيباني را براي آنها داريم و تا سه
هفتــه اول ،حتما هفتهاي يک بــار با آنها
تماس ميگيريم .ما يک روانشناس کار هم
داريم که به محل کارشان سر ميزند .قبل
از اينکه بچهها سرکار بروند با کارفرما راجع
به مشکالت فيزيکي آنها صحبت ميکنيم،
اين که مث ً
ال اين فرد ويلچري است و محيط
کارش نياز به مناسبســازي دارد و ....برای
بچهها هم در مورد نحوه برخورد در محيط
کار و مشکالتي که ممکن است در برخورد
با اطرافيان پيدا کنند ،جلســات مشــاوره
ميگذاريم وبعد از ســه هفتــه کار کردن،
جلســه بازخورد ميگذاريم و همه بچهها را
جمع ميکنيم تا از مســايل و مشکالتشان
صحبتکنند .روانشناسان هم آنها را کمک
و راهنمايي ميکنند.
بچهها بيشتر در چه حوزههايي مشغول
به کار شدهاند؟

آيــا توانياباني که بــرای کار معرفي
ميکنيد ،شامل بيمه هم ميشوند؟
این مســاله به توافــق کارفرما بــا بچهها
بستگی دارد البته طبق قانون کار همه باید
بیمه باشند .يک ســري قوانين وجود دارد
که مثال ســهم بيمه اين افراد بايد توســط
دولت پرداخت شــود ،ولي در مورد افرادي
که تاکنون شــروع به کار کردهاند هنوز اين
اتفاق نيفتادهاست و کارفرمايان اين افراد را
مثل يک پرسنل غيرمعلول بيمه ميکنند.
متاسفانه پشــتيباني و حمايتي که بايد از
طرف بهزيســتي و دولت براي افراد داراي
معلوليت وجــود داشتهباشــد وجود ندارد
وگرنه کارفرمايان با اشــتياق بيشــتري به
دنبال کار با افراد داراي معلوليت ميآمدند.
اميدواريــم در کنفرانســي که بــا موضوع
کارآفرينــي اجتماعي در حــوزه معلوالن
در پيــشرو داريــم بتوانيــم پيگير حقوق
معلوالن در اين مورد باشــيم .اص ً
اليکي از
شعارهاي ما در کنفرانس پيشرو اين است
کــه میگوییم؛ وقتي حقــوق طبيعي يک
فــرد داراي معلوليت را به او بدهي ،فرصت
اجتماعي برابر برايش ايجــاد کردهاي و او
ميتواند خودش شکوفا شود و نيازي نيست
کسي دست او را بگيرد و کمکش کند ،فقط
کافي است حقوق مسلم اجتماعياش به او
داده شود.
افراد داراي معلوليــت جوياي کار و
کارفرمايان چگونــه ميتوانند با اين
دفتر ارتباط برقرار کنند؟
افراد جوياي کار داراي معلوليت ،ميتوانند

اســتقبال کارفرمايان تاکنون چگونه
بودهاست؟
درهفتــ ه دو ســه کارفرما به مــا مراجعه
ميکننــدو بــا وجــود اينکــه تبليغات
گســتردهاي نداشتهايم اســتقبال از آنچه
که فکر ميکرديم بيشــتر بودهاســت ولي
بعضــی از اين افراد وقتي با شــرايط افراد
داراي معلوليت روبهرو ميشــوند ،منصرف
ميشوند.
شايد از هر ده مصاحبهاي که انجام ميشود
يک نفر به کار دعوت ميشود .البته بيکاري،
مشکل کل جامعه است ولي به هر حال اين
مشکل براي معلوالن بيشتر است.
آيا براي کارفرمايان نيز جلسه توجيهي
برگزار ميکنيد؟
بله ،معموال روانشناسان ما پيش از انجام
مصاحبه با فرد داراي معلوليت ،يک
جلسه توجيهي هم براي کارفرما
برگزار ميکننــد و درمورد
شــرايط فيزيکــي توانياب
توضيحاتي ميدهند.
چشــماندازتان بــراي دفتر
کاريابي و اشتغال رعد چيست؟
يکي از کارهايي که در برنامه طوالني مدت
داريم بحث راهاندازي کسب و کارهاي ويژه
معلوالن اســت .اگر خود اين افراد بتوانند
کسب و کاري راه بياندازند ،ما به آنها کمک
و همکاري ميکنيم تا کارشــان بهبود پيدا
کند.
مثال يکي از افراد داراي معلوليت با همکاري
چند نفر از ديگر معلوالن در زمينه کار چاپ
و کاغذ کارگاهــي را راهاندازي کردهاند ،ما
هم ســعي کردهايم با مراکز مختلف ارتباط
بگيريم تا بتوانيم برايشان سفارش بيشتري
بگيريم .مــا در اين زمينــه از کارآفرينان
دعــوت کردهایــم کــه بيايند و کســب و
کاری مخصوص این بچههــا راه بياندازند.
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بلــه ،تمام افــراد داراي معلوليت و جوياي
کار ميتوانند به اين ســايت مراجعه و ثبت
نام کرده وســپس در برنامههاي آموزشي و
کارگاهي ما شــرکت کننــد .البته ما براي
معرفی اين ســايت تبليغ زیادی نکردهايم
چون ميخواســتيم در ابتدا آرامآرام پيش
برويــم وبعد از اینکه به نتایجی رســیدیم
و تعدادي از اين دوســتان را به اشــتغال
رسانديم  ،کار را گســتردهتر کنيم .بعد از
ايــن مرحله با کمک واحــد آموزش مرکز
رعــد ،آموزشهايــي را براي افــرادي که
ثبت نام کرده و رزومه پــر کردهاند برگزار
ميکنيم .اين افراد ميتوانند در سمينارهاي
مربوط به مهارتهاي شغلي مانند کالس و
کارگاه اعتمــاد بهنفس و روشهاي مذاکره
و مهارتهای دیگر شــغلی شــرکت کنند.
معموالً در هر ماه يک برنامه آموزشي
متاسفانه
در اين مورد برگزار ميکنيم.
پشتيباني و
عالوه بــر اين آموزشها،
حمايتي که بايد از
طرف بهزيستي و دولت يک سري آموزشهاي
براي افراد داراي معلوليت اختصاصــی هم براي
وجود داشتهباشد وجود افرادي که قرار است
ندارد وگرنه کارفرمايان با به جايــي معرفي
اشتياق بيشتري به دنبال افراد شــوند داريــم.
مشاوردفتر،
داراي معلوليت ميآمدند.
با آنهــا صحبت
نميخواهيم نقش مادري ايفا
کرده و آشــنايي
کنيم که وابستگي پيش
الزم را در مــورد
بيايد ،هدف ما استقالل
مصاحبهاي کــه قرار
بچههاست و اين که
اســت انجام شود به آنها
بتوانند خودشان را ميدهــد .اين که مث ً
ال فن
اداره کنند.
مصاحبه چيست و چه نکاتي
هنگام مصاحبه بايد مورد توجه
قرار گيرد؟يا وقتي وارد محيط کار ميشويد
بايد به دنبال چه چيزهايي باشــيد؟ و مثال
اگر همان ماه اول با شــما قرارداد نبستند
کار را رها نکنيد و بيرون نياييد و...
بچههایی که برای کار پذیرفته شدند را تا
چند هفته دنبال ميکنيم تا ببينيم اوضاع
کاري آنهــا چگونه اســت؟ آنها را بالفاصله
رهــا نميکنيم ،البته با رعايت اين نکته که
وابستگي ايجاد نکنیم .پيگيري ميکنيم که
سر چيزهاي ساده کار را رها نکنند.

آيا مصاحبه افراد متقاضی با کارفرما،
در دفتر کارآفرينــي مجتمع صورت
ميگيرد؟

دفتر کاريابي و اشــتغال رعد در چه
حوزههاي ديگري فعاليت ميکند؟

رابطهاي بودهاست .به عبارتي دهانبهدهان
چرخيده و افرادي که ميخواهند مسووليت
اجتماعيشان را ايفا کنند خودشان به سراغ
ما ميآيند .آنها فرمي را پر ميکنند که در
آن مشخص ميشــود به چه نيروي کاري
احتيــاج دارند ،ما هم براســاس فرمي که
آنها پر کردهاند ،تعدادي نيروي داوطلب را
انتخاب ميکنيم و شــرايط مصاحبه با اين
افراد را برايشان ايجاد ميکنيم .کارفرمايان
هم از بين افراد مصاحبه شده فرد مورد نظر
خود را انتخاب ميکنند.

يکي از بهترين کارهايي که بچهها ميتوانند
انجام بدهند ،اپراتوري تلفن است چون نياز
به تحرک ندارد .کســاني هم که با کارهاي
تخصصي کامپيوتري آشــنايي دارند؛ مثل
فتوشــاپ ،گرافيــک و ....در همين حوزه
مشــغول به کار شــدهاند .اگر ما بخواهيم
توانيابان هنرمند را هم به عنوان افرادی که
مشغول به کارشدهاند حساب کنيم ،حدود
ســي نفر از آنها مشــغول توليد محصوالت
هنري هستند .ما توانستهايم براي يک جمع
شــش تايي با کمک شهرداري کارگاهي را
در يکي از سراي محالت بگيريم .اين افراد
با هم در ايــن کارگاه کار معرق ميکنند و
توليداتشان را به فروش ميرسانند .واقعيت
اين اســت که وقتي بچهها خودشــان دور
هم جمع ميشــوند و با هــم کار ميکنند،
بازدهشان بيشتر ميشود.

از طريق ســايت مرکز رعد و يا سايت دفتر
کاريابي با ما تمــاس بگيرند و فرم کاريابي
را پــر کننــد که بــه نوبت با آنهــا تماس
گرفتهميشــود و در جريــان کالسهــا و
برنامههاي آموزشي ما قرار خواهند گرفت.
کارفرماياني که مايلند افراد داراي معلوليت
را بــه کار بگيرند نيز ميتوانند به ســايت
رعد يا ســايت دفتر کاريابي مراجعه و فرم
پر کنند.
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يکي ديگــر از کارهايي که انجــام دادهايم
راهاندازي کارگاه بستهبندي نان بودهاست.
در اين کارگاه گروهي از بچهها که تخصص
ویژهای ندارند ولي ميتوانند کارهاي يدي
انجام بدهند ،مشغول به کار شدهاند .سعي
ميکنيــم کارآفريناني که دغدغه اجتماعي
دارند و ميتوانند کســبوکاري ويژه افراد
داراي معلوليــت راهانــدازي کننــد را به
توانيابان وصل کنيم و یا ارتباطشــان را با
دیگــر منابع برقرار میکنیــم .البته اين از
کارهاي ديربازده است ولي از هدفهاي ما
کار در اين حوزه میباشد.

انسان توانمند کیست؟

و سخن آخر..
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انتظار
مریم کریمی

وقت بهاري شدن چشم توست
گل به گل از روي تو زيبا شده
وقت بهاري شدن عاشقي ست
بي تو گرفته ست دل آسمان
مي چكد از شرح پريشان تو
فرشي از احوال دلم ساختم
معتكف چشم سياهت شدم
يار چرا زار چه ميخواهي م
شعر من آوار ر از درد شد
لحظه به لحظه پي تعبير تو
لحظه تحويل نگاهت رسيد
اين همه آشفتگي فال ما

آئينه كاري شدن چشم توست
دست خط دشت چلیپا شده
عشق به لطف تو پر از زندگي ست
ابر پر از گريه شده بي امان
هر غزل از چشمه باران تو
زير قدم هاي تو انداختم
صوفي مسجد نگاهت شدم
اينهمه بيمار چه ميخواهي ام
مثنوي اش شاعر شبگرد شد
عمر من و اين همه تأخير تو
ديدن آن صورت ماهت رسيد
مژده بده خوب شود حال ما

اگر افراد این ســوال را از خود بپرسند که
انسان توانمند کیســت و چه ویژگیهایی
دارد ،میتوانند بــه نتایج جالب و در عین
حال تعجببرانگیزی برســند .این تعاریف
عموماً بر اســاس تجارب گذشته آنها و یا
باور و اعتقاد اطرافیان شکل گرفته و بدون
اقدامی برای تغییر آن از سوی فرد کماکان
ادامه مییابد .این پاســخ نوع رفتار آنان را
با خود و دیگــران و همچنین میزان
کارآمدی آنها را به شــدت تحت
تاثیر قرار میدهد.
هر انســانی تعریفــی از ویژگیهای
انســان موفق دارد که ممکن اســت بر
یک یا چند جنبــه از وجود او تاکید کند.
در ایــن بحث به توصیف چند نمونه از این
دیدگاهها پرداختــه و در پایان جمعبندی
کلی ارایه خواهد شد.
اولین تعریف از توانمندی مربوط به گروهی
از افراد است که به تاثیر عوامل محیطی و
شرایط اجتماعی -اقتصادی اعتقاد راسخی
دارند .اگر وضعیت اقتصــادی خانواده باال
باشدو دوستان و آشنایان حمایت کنندهای
برای معرفی آنان به موقعیتهای شــغلی
مناســب و حمایت جهت ارتقای شــغلی
وجود داشــته باشــد ،این گروه احســاس
توانمندی میکنند .تمرکز این گروه عمدتاً
بر عوامل خارج از خود فرد است.
گروه دوم ،بــر خود فرد تاکید بیشــتری
دارند تا بر محیــط خارجی .این گروه باور
دارند انسان با هوش و با استعداد با شرایط
فیزیکی مناســب ،در صورتــی که اهداف
عالی داشتهباشــد به تقویــت توانمندیها
پرداخته و از آنها به بهترین نحو اســتفاده
میکنــد .چنیــن افرادی وجــود ضعف و
ناتوانی در یک یا چند بخش از وجود انسان

را توجیهی برای نرســیدن به خواستهها و
احساس ضعف و شکست در نظر میگیرند
و موفقیــت را به کامل بــودن تمامی ابعاد
انسان نسبت میدهند.
در این میان گروه ســومی نیز وجود دارند
که بــاور دارند انســانها موجودات کاملی
نیســتند و تمامی آنها بــا نقصهای ذاتی
منحصر به فردی متولد میشــوند ،برخی
زیبا نیســتند ،برخی بهره هوشــی باالیی
ندارنــد ،بعضــی توانایی و تــوان برقراری
ارتباطــات اجتماعی را ندارنــد و گروهی
نیــز از توانایی و ســامت جســمی کافی
برای فعالیتهای خود برخوردار نیســتند.
با ایــن وجود تعریــف از توانمندی از نظر
آنان ،شناسایی جنبههایی است که قابلیت
استفاده بهینه و رشــد را دارد .آنها اعتقاد
دارنــد هرچند همه عوامــل تحت کنترل
آنها نیســت اما قابلیت تسلط بر بسیاری از
امور اصلی زندگی خود را دارند .تالش آنها
برای پرورش توانمندیهای موجود امکان
تسلط بر محیط شغلی و زندگی را افزایش
میدهد.
هر یک از این افراد ،تعریف شــخصی خود
از توانمندی را به طور دایمی و با جمالتی
در افکار خود تکــرار میکند .از جمله این
کــه «من تا زمانی که نتوانــم افراد مهم و
با نفوذ برای معرفی و ســفارش به محیط
کار پیدا کنم امکان موفقیت باالیی نخواهم
داشت» و یا این که»از آنجایی که به دلیل
نقص بدنی ،توان کافــی برای انجام برخی
کارها را ندارم امکان اشــتغال موفقیتآمیز
برای من وجود نخواهدداشت» و در مقابل
«من هم مثل همه انســانها کامل نیستم،
خوشبختانه همه مشاغل به همه تواناییها
نیاز ندارد ،من میتوانم موقعیتی را انتخاب

کنم که از همــه توانمندیهایم به بهترین
نحو در آنجا استفاده کنم».
همــان گونه کــه مالحظــه میکنید این
جمــات میتوانند تاثیر بســیار زیادی بر
اراده ،انگیزه ،تالش و دستیابی به موفقیت
داشته باشــند .باور به این که انسان کامل
کسی اســت که از همه شــرایط فیزیکی،
روانی و اجتماعی بــه طور کامل برخوردار
باشد ،افســانهای بیش نیســت .در دنیای
امــروز مهمترین عامل موفقیت انســانها،
خوشبینی ،داشــتن اطالعــات ،ارتباطات
مناســب و خالقیت محســوب میشــود.
خوشبینــی یعنــی کافی دانســتن همه
آنچه شــمادارید برای رســیدن به زندگی
رضایتبخــش در دنیایــی کــه مهمترین
تجــارت و ســرمایهگذاری آن بــر تبادل
اطالعــات و برقــراری و گســترش کیفی
و کمــی ارتباطات موثــر و رضایت بخش
با افــراد و ســازمانهای داخلی و خارجی
میباشــد ،به طور عــادی کمترین تمرکز
بر ابعاد جســمی و بیشترین تاکید بر تفکر
خواهدبود.
شــاید دانســتن این موضوع جالب به نظر
برســد که بــرای بســیاری از کارفرمایان،
بهــرهوری و میــزان بــازده کاری شــما،
مهمترین عامــل در تصمیمگیــری برای
تداوم همکاری با شماست .بنابراین با تغییر
جمالتی که درباره فــرد توانمند در ذهن
خود تکرار میکنیم ،میتوانیم از آن بخش
عظیمی از اســتعدادها و تواناییهای نهفته
در وجود خود به بهترین نحو استفاده کنیم
و با عالقه و تالش بــه هدفهای با ارزش
خود نزدیک شــویم و با برداشتن گامهای
موفقیتآمیز احســاس شادی و رضایت در
زندگی را تجربه کنیم.
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من اميدوارم روزي برســد کــه همانطور
که در هفته چنديــن کارفرما با ما مراجعه
ميکننــد ،چندين نفر هم به کار مشــغول
شــوند .يکــي از آرزوهايم اين اســت که
توليــدات هنري بچهها در جامعه تبديل به
يک برند معتبر شود .بسياري از محصوالت
بچهها کيفيت بااليــي دارد ،آنها مثل يک
فــرد غيرمعلــول کار ميکننــد وکارهاي
خوبي تحويل ميدهند .خيلي از سازمانها
ميتوانند هدايــاي را که ميخواهند جهت
مراســم و روزهاي خاص تهيــه كنند را از
توليدات ايــن بچهها بخرند .خوب اســت
احســاس مســووليت اجتماعــي در افراد
جامعه به وجود بيايد که وقتي ميخواهند
به يکديگــر هديه بدهند ،از کار دســتها
استفاده کنند .نميخواهيم بازارچه خيريه
بزنيم تا افــراد از روي لطف و ترحم خريد
کننــد ،ميخواهيم آثار هنري با کيفيتی را
عرضــه کنيم و مطمئنيم که به تدريج بازار
خود را پيدا ميکند.
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نخســتین کنفرانــس ملــی کارآفرینــی
اجتماعی در حوزه معلولیت ،روز چهارشنبه
سیام مهرماه با شعار «مسؤولیت اجتماعی
ما چیست؟»در مجتمع آموزشی نیکوکاری
رعد برگزار شد.
مهدیــه نجفــیزاده دبیــر کنفرانس ملی
کارآفرینــی اجتماعی در حــوزه معلولیت،
در توضیــح اهــداف ایــن فعالیــت گفت:
این کنفرانس از ســوی مجتمع آموزشــی
نیکــوکاری رعــد بــا همکاری دانشــکده
کارآفرینی دانشــگاه تهران با هدف ترویج
کارآفرینی اجتماعی و افزودن غنای علمی
این حوزه ،معرفی توانمندیهای معلوالن به
فعاالن اجتماعی و ایجاد همافزایی میان آنها
برگزارشد ،او یادآوری کرد :در این کنفرانس
دکتر احمد روستا ،فیروزه صابر ،دکتر زهرا
آراســتی ،و دکتر حســین خنیفر مقاالت
خــود را ارایه کردند و همچنین دکتر مریم
رسولیان ،مهندس منصور برجیان ،منصوره
پناهی ،دکتر رمضــان جهانداری ،مهندس
محمد موسوی گزارشهایی از تجارب موفق
سازمانهای مردم نهاد در حوزه کارآفرینی
اجتماعی ارایه دادند.
وی اعالم کرد :میزگرد علمی این کنفرانس با
عنوان «نقش اسناد باال دستی ،قانونگذاران
و دولــت در کارآفرینی اجتماعی» با حضور
دکتر علی صابری ،عضو شورای شهر تهران،
دکتر محمد کمالی ،رییس مرکز تحقیقات
توانبخشــی دانشگاه علوم پزشــکی ایران،
دکتر ناصر عبادتی ،مشــاور شــورای شهر
تهــران و چند تــن از صاحبنظران برگزار
شــد و راهکارهای ارتقا و ترویج کارآفرینی
افــراد دارای معلولیت و همچنین آســیب

شناســی این حوزه مورد بحث و تبادل نظر
قرار گرفت.
مهنــدس احمد میرزاخانــی رئیس هیأت
مدیره رعــد به عنوان ســخنران افتتاحیه
کنفرانــس طــی ســخنانی اعــام کرد:
آموزشهای فنی و حرفهای به معلوالن در
جهت توانبخشــی اصلیترین هدف ماست
که برای رسیدن به آن برنامههای آموزشی
متناسب با اشتغال در این مجموعه تدوین
شده و در طول  30ســال خدمت پیش از
 5000نفر را آموزش داده است.
میرزاخانی افزود :مــا در مجتمع رعد با در
نظر گرفتن توانبخشــی مبتنــی بر جامعه
به آموزش حقوق اجتماعــی ،مهارت های
زندگــی ،گفتاردرمانــی ،فیزیوتراپــی و
همچنین آموزش خانواده معلوالن در کنار
آموزش هــای مهارتی و علمــی کارآموزان
پرداخته ایم که تأسیس مرکز آموزش علمی
کاربردی رعد در همین راستا و برای تأمین
آموزش بــرای زندگی بهتر مددجویان اجرا
شده است.
دکتر زهرا اراستی یکی از روسای کنفرانس
و سخنران مراسم افتتاحیه با بیان این نکته
که امکانات فعلی کشــور پاســخگوی نیاز
معلوالن نیست ،گفت :امیدواریم کنفرانس
امروز شــروع راهی برای توسعه کارآفرینی
اجتماعی در کشور باشد.
وی با توضیــح مفهوم کارآفرینــی ،افزود:
پیشــرفت کارآفرینی اجتماعی در  30سال
گذشته بسیار قابل توجه بوده به طوری که
پیشــرفت های  3دهه فعالیت اجتماعی با
تحوالت  3قرن کار اقتصادی قابل مقایســه
اســت و در گذشته ســازمان های مذهبی

و حامیــان ثروتمنــد آنــان ،فعالیت های
اجتماعی امروزی را انجــام میدادند ،پس
از آن دولت هــا عهــدهدار این مســؤولیت
شــدند اما ناکامی دولتهــا منجر به ورود
ســازمان های مردمی به خدمات اجتماعی
شــد و بعدها کارآفرینی اجتماعی به خلق
ارزش های اجتماعی پرداخت.
آراســتی با تاکید بر تفاوت های کارآفرینی
اقتصــادی و کارآفرینــی اجتماعــی ادامه
داد :هــدف اصلــی در کارآفرینی اقتصادی
سودآوری است اما در کارآفرینی اجتماعی
حتــی اگر ســودی حاصل شــود ،اولویت
ایجاد ارزش های اجتماعی است .همچنین
یکــی از عمده ترین چالش های پیش روی
کارآفرینــی اجتماعی کمبــود منابع مالی
اســت که با گسترده شــدن رقابت ها بین
سازمان های اجتماعی عمیق تر نیز می شود
و عدم وجود شــاخصهای اندازهگیری اثر-
گذاری این ســازمان ها از دیگر چالش های
مهم کارآفرینان اجتماعی است.
دکتر مریم رســولیان ،رئیــس کنفرانس
ملی و عضــو هیأت مدیره رعــد با معرفی
تجربه تأســیس مجتمع رعد ،گفت :ســال
 63با گذشــت  4ســال از جنگ و افزایش
آســیب های انسانی ،تأسیس رعد به عنوان
سازمانی مسئولیتپذیر اتفاق افتاد.
وی با اشــاره به آموزش مهارت های فنی
و حرفــه ای در مجتمع رعد ،افزود :فعالیت
آموزشــی این مجتمع در ابتدا با  5نفر که
2نفر جانباز و  3نفرشــان ســالم بودند در
درمانگاه غیاثی در محله یافت آباد شــروع
شــد و بعدها در سال  71فعالیت آموزشی ،
فنی و حرفه ای این مجتمع به اوج رســید
تــا اینکه ســال  90مرکز آمــوزش علمی

و کاربــردی رعد با هدف تســهیلگری در
ادامه تحصیالت دانشــگاهی افــراد دارای
معلولیت ،موفق به کسب مجوز و تأسیس
شــد و در حال حاضر این دانشــکده در 6
رشته تحصیلی با  530نفر دانشجو مشغول
فعالیت اســت که  15درصد از دانشجویان
را افراد توان یاب و  85درصد دیگر را افراد
غیر معلول تشکیل میدهند.
رسولیان تأسیس دفتر کارآفرینی و اشتغال
در ســال  92را یکــی از بخش های فعال
ایــن مجتمع دانســت و افــزود :این دفتر
فعالیت های گسترده ای در زمینه تفکیک،
انتخاب و جــذب کارجویان توان یاب انجام
مــی دهــد .همچنین فــروش محصوالت
خوداشــتغالی معلوالن ،انجام قراردادهای
کاری و تشــکیل بانــک اطالعاتی معلوالن
جویای کار و تکمیل رزومه آنان را از دیگر
فعالیت های این دفتر عنوان کرد.
عضو هیأت مدیــره رعد گفت :این مجتمع
دارای واحد توانبخشــی ،فیزیوتراپی ،واحد
روانشناســی و واحــد مددکاری اســت و
عالوه برحمایت از تأســیس مراکز رعد در
استانهایی همچون خراسان رضوی ،البرز،
زنجان ،کرمان ،ســنندج و قم  ،تفاهم نامه
همکاری با انجمن ضایعــات نخاعی را نیز
منعقد کرده است.
دکتر آیت اله ممیــز دبیر علمی کنفرانس
با اعــام محورهای اصلــی همایش گفت:
در ایــن کنفرانس  6حوزه دین و فرهنگ،
چالش هــا ،مســؤولیت پذیری اجتماعی،
اســناد باالدســتی و قانونگذاران و ارتباط
نظام های مدیریتی و سازمان های دولتی با
کارآفرینان اجتماعی ،بررسی می شود.
وی افــزود :برای ایــن کنفرانس  45مقاله

ثبت نام کردند کــه از این تعداد  16مقاله
بــه مرحلــه پذیــرش نهایــی راه یافته و
امروز  7مقاله از این تعداد ارائه می شــود.
همچنیــن  5مقاله منتخب که فرصت ارایه
در کنفرانس را ندارند به صورت پوستر برای
آگاهی عالقه مندان در حاشیه کنفرانس
اکران شده است.
ممیــز تاکید کرد :امیدواریم این کنفرانس
به حرکتی علمی و فیزیکی در جامعه برای
بسط کارآفرینی اجتماعی تبدیل شود.
دکتــر محمدرضا زالی رئیس دانشــکده
کارآفرینی دانشگاه تهران از دیگر سخنرانان
مراســم افتتاحیــه کنفرانس با اشــاره به
اینکه کارآفرینــی اجتماعی زاییده امروز و
دیروز نیســت و پیشــینه آن به بنیاد های
نیکوکارانه قدیم بازمی-گردد ،گفت :امروزه
کارآفرینی اجتماعــی به موضوعی مهم در
دانشگاه تبدیل شــده و بین توسعه کشور
و کارآفرینی اجتماعی رابطه ای مســتقیم
وجود دارد و همین مســئله نشــان دهنده
اهمیت کارآفرینی اجتماعی است .
زالی افزود :دانشــکده کارآفرینی دانشگاه
تهــران اولیــن دانشــکده کارآفرینــی در
خاورمیانه و همچنین جهان اســام است
و با وجود محدودیت هــای فیزیکی تالش
شده اســت گرایش کارآفرینی اجتماعی را
در مقطع کارشناســی ارشد ایجاد کنیم تا
از این طریق گامی در جهت گســترش این
مفهوم در جامعه برداریم.
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شهرزاد چهره نگار:

هرکسی با هر توانایی،
ميتواند به شغل
مناسب خود دست يابد
شهرزاد چهرهنگار و شادي کريمخاني،
هر دو روانشناسند .چهرهنگار 2سال
است که به عنوان روانشناس در مرکز
رعــد فعاليت ميکنــد و کريمخاني
چندماهي است که در رعد فعال شده
است .هر دوي آنها با دفتر کارآفريني
مجتمع رعد هم همکاری دارند .فعاليتي
که به افراد داراي معلوليت جوياي کار،
چه آنها که از کارآموزان رعد هستند
و چه آنها که با پر کردن فرم کاريابي،
آمادگي به کارشــان را اعالم کردهاند،
کمک میکند تا آمادهی ورود به بازار
کار شــوند .از آنها در خصوص نحوی
فعاليتهايشان ،پرسيديم.
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شــهرزاد چهرهنگار ،کارشناس روانشناسي
باليني هســتم که به مدت دو ســال است
به عنوان روانشــناس با مرکز رعد همکاري
میکنم.
شادي کريمخاني ،کارشــناس روانشناسي
هستم که چندماهي است افتخار همکاري
بــا رعد را پيــدا کــردهام و از طريق دفتر
کارآفرينــي و اشــتغال اين مرکــز ،با اين
مجموعه آشــنا شــدم .من بهطور داوطلب
با اين دفتر و با خانــم چهرهنگار همکاري
میکنم.

پـــــــــرونده

چهرهنــگار :وقتي که دفتــر کارآفريني در
مرکز رعد تاسیس شد ،سايتي را راهاندزاي
کرد و قرار شــد يک ارزيابــي اوليه بر روي
افرادي که در این ســايت ثبتنام ميکنند
انجام شــود .هدف از اين ارزيابي آشنايي با
شرايط جســمي روحي و تواناييهاي افراد
جوياي کار بود تا بتوانيم با شناخت کامل،
آنها را به کارفرماهای داوطلب معرفي کنيم.
مراحــل کار به اين صورت اســت که افراد
توانياب جوياي کار چــه از کارآموزان رعد
باشند و چه نباشند ،ميتوانند با مراجعه به
سايت ،نامنویسی کرده و فرم پر کنند .بعد
از بررسي اين فرمها توسط دفتر کارآفريني،
متقاضیــان به نوبت بــراي ارزيابي اوليه به
مرکز دعوت ميشوند و از نظر مواردي مثل
بهره هوشــي ،قضاوت و سازگاري با محیط
مورد بررسي قرار ميگيرند.
در مورد ارزيابي اوليه بيشــتر توضيح
دهيد؟ نقش شــما در اين ارزيابيها
چگونه است؟
چهرهنــگار :همه افراد با هر بهره هوشــي
ميتوانند کاري را انجام دهند ،کســي که
از هــوش باالتري برخوردار اســت توانايي
انجــام کارهاي بيشــتري را دارد و افرادي
هم که از بهره هوشي معمولي يا پايينتري
برخوردارنــد ،میتوانند کارهاي مناســب

در این مدت ،این اتفاق افتاده که کسی
را برای کاری فرســتاد ه باشید ولی او
بعد از مدتی کار را رها کردهباشد؟

پـــــــــرونده
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لطفا خودتان را معرفي کنيد و سابقه
همکاري خود با رعد را برايمان بگوييد؟

همکاري شــما با دفتر کارآفريني و
اشــتغال مرکز رعــد در چه حوزهاي
است؟

خودشان را انجام دهند .براي مثال کارهاي
ســاده مثل بســتهبندي کاال تــا کارهای
پیچیــده مثل برنامهنویســی نرمافزار برای
افــراد با تواناییهای مختلف وجود دارد .در
این ارزیابیها به سازگاري فرد با محیط نيز
موضوع توجه ميشود .سازگاري با محيط و
اطرافيان برای رسیدن به حداکثر بهرهوري
و رضايت در کار بسیار مهم است.
مســاله ديگر اين اســت که آيــا اين فرد
قضاوت درســتي از توانايي و وضعيت خود
دارد يا نه؟ آيا او شــرايط جســمي خود را
پذيرفته اســت و با آن کنار آمده است؟ آيا
قبول دارد که به عنوان يک کارمند بايد کار
کنــد نه به عنوان يک مديرعامل؟ بعضي از
متقاضيان ،قضاوت درســتي از ظرفيتهاي
خود ندارند و انتظاراتشــان از محيط کار
نیز درست نيست که بايد آموزشهای الزم
را به آنها بدهيم .دفتــر کارآفريني رعد در
قبال افرادي که به عنــوان کارمند معرفي
ميکند ،مسووليت دارد.
پس از ارزيابيهای اوليه ،نظرمان را در مورد
هــر کدام از اين افراد ،بــه دفتر کارآفريني
اعالم ميکنیم و حتــي گاهي توصيههایي
هم مینویســیم .البته من نظردهنده نهایی
نيســتم ،ولي اين توصيهها کمک ميکند
که بدانند چه نوع کاري با شرايط روحي و
جسمي اين افراد مناسب است.

بله .بعضي مواقع افراد ســرکار فرســتاده
شــدهاند ولي پس از مدتي بيرون آمدهاند
و حتــي بعضي از آنها چندين بار ســرکار
رفتهاند ولی ادامه ندادهاند .بنابراين قرار شد
که مــن و خانم کريمخاني براي افرادي که
قرار اســت به کار معرفي شوند کالسهاي
رفتار سازماني برگزار کنيم .اين جلسات دو
ساعته و گروهي برگزار ميشوند و تعدادي
از متقاضیان کار در آن شــرکت ميکنند.
هدف اين کالسها تفکیــک محیط کار و
مقتضیاتش با خانه اســت .به بچهها گفته
شــود که محــل کار با محيــط خانه فرق
دارد ،در محــل کار کارفرمایی وجود دارد
که به شــما حقوق میدهــد و در قبال آن
از شــما انتظاراتــی دارد .وقتــي که با هر
شــرايط جسمي قبول کردي که کار کني،
بايد تالش کنــي تواناييهاي خودت را در
محيط کار نشان دهي .بنابراين سعي نکنيد
از شــرايط جسمي خود سوء استفاده کنيد
و بخواهيد امتياز بگيريــد .اگر يکي دو بار
هم توانستيد امتياز بگيريد ،قطعاً نمیتوانید
ادامه دهید.
در اين جلسات به توانيابان توصيه ميکنيم
که احترام کارفرما و همکاران خود را داشته
باشد و قوانين را رعايت کند .اينکه بگويید
من توانياب هســتم و راهم هم دور است و
به اين دليل دو ســاعت ديرتر سرکار حاضر
شويد ،براي کارفرما قابل قبول نيست .يعني
انتظار استثنا قائل شــدن را نداشتهباشید.
اغلب توانیابان دوســت ندارند که برايشان
دلســوزي شــود ولي بعضيها اگر بدانند
ميتوانند از شــرايط جسمي خود استفاده
کنند ،اين کار را ميکنند .من هميشــه به
آنهــا ميگويم که خودشــان را با يک فرد
تندرســت مقايسه کنند وســعي کنند به
تواناييهاي حرفهاي بيشــتري برســند که
کارفرما با وجود معلوليــت ،آنها را انتخاب
کند .اگر بگويي من مدرک کامپيوتر دارم،
زبان هم ميدانم و مث ً
ال در فالن رشــته هم
مدرک فني وحرفهاي دارم در اين شــرايط
کارفرما تو را به یک فرد تندرســت ترجيح
ميدهــد .در ايــن کالسها بــه توانیابان
آمــوزش ميدهيم کــه توقعــات خود را
پاييــن بياورند و در عين احترام گذاشــتن
به ديگران ،اعتماد به نفس داشــته باشند.
مــا راجع به اعتماد به نفــس خيلي با آنان
صحبت ميکنيم .بــه آنها توصيه ميکنيم
که وارد حاشيههاي کاري نشوند و فقط کار
خــود را انجام دهند.به آنها میگوییم که از
خودشان انتظارات واقعبینانه داشتهباشند.
وقتی روی ویلچر نشستهاند ،انتظار بهدست
آوردن مدال در مسابقات دومیدانی از خود

نداشتهباشــند ،ولی بدانند که میتوانند در را همان دور اســت و دادن پول ســرويس
مسابقه ویلچررانی اول شوند!
شــهرداري يا آژانس برايمان سنگين است.
کريمخاني :در کالسهاي رفتار سازماني به ســعي ميکنيم قانعشــان کنيم که هزينه
بچهها ميگوييم کــه رفتار در محيط کار ،رفت و آمد به محل کار با خودشــان است
رفتاري نيست که در خانه و يا در مرکز رعد و به هر ترتيب بايد ســعي کنند که ســر
با شــما دارند .از نظر تئــوري در جايي که وقت در محــل کار حاضر باشــند .به آنها
باالترين رضايت کارکنان و باالترين ميزان ميگوييم؛ اين مشــکل را با کارفرما مطرح
بهرهوري وجود داشــته باشــد ،آنجا است کنید ولــي توقع اينکه او ســرويس رفت
که رفتار ســازماني اعمال گرديده اســت .و آمد برايتان بگــذارد و حقوق هم بدهد،
در اينجا بحث ما با کارکنان اســت که ياد انتظار نابجايي است .مشکل ديگر در مورد
بگيرند چطور ميتوانند خودشان بيشترين دستمزدهايشــان اســت که فکر ميکنند
رضايت را در کار و بيشــترين بهرهوري را بايد پول بيشــتري بگيرند .برايشان توضيح
براي کارفرما داشته باشــند .این احساس ميدهيم که در خيلي از ممالک پيشــرفته
رضایت ،نهايتا منجر به آرامش رواني براي دنيا ،کسي که ميخواهد وارد بازار کار شود
خودشــان و پيشرفتشــان در کار میشود .بايد ســابقه کار داشته باشد و براي همين
هدف از برگزاري اين کالسها اين است که ممکن است ماهها بدون حقوق و داوطلبانه
افراد بتوانند خــود را با محيط کار تطبيق در جايــي کار کند تا ســابقه پيدا کند .به
دهند.
بچهها توضيح ميدهيم کــه از همان اول
نبايــد انتظار حقوق باال داشــته باشــند و
وقتــی که توانیابان مشــغول به کار بيشــتر به دنبال خوب کار کردن و کسب
میشــوند ارتباط آنها با شــما قطع تجربه باشــند .ميگوييــم ،تالش کنيد و
میشود یا هنوز ادامه دارد؟
تجربه کسب کنيد تا پله پله باال برويد.
کريم خاني :عــدهاي از افرادي که در دفتر
چهرهنگار :حتماً ادامه دارد .اص ً
ال قســمت کارآفرينــي رعد فرم پر ميکنند کســاني
ديگــري از فعاليت ما مربــوط به پيگيري هســتند که با رعد ارتباطي نداشــته و از
افرادي اســت کــه به کار
طريق سايت ثبتنام کردهاند و گروهي
مشــغول شــدهاند.
هم هســتند که در رعد
بعضي
معمــوال دو مــاه
دوره ديدهانــد .آنچــه
پس از شــروع به
که من ديدهام اين است
از توانیابان ،قضاوت
يک
کار اين افراد،
که کارآموزان رعد کمتر
درستي از ظرفيتهاي
جلســه بازخــورد
از گروه ديگــر آمادگي
خود ندارند و
ميگذاريم و از آنها
حضــور در محیط کار
انتظاراتشان نیز از
دعوت ميکنيم به
را دارنــد .معموال تصور
محيط کار درست نيست
صورت گروهي در
اين افــراد نســبت به
این جلســه حاضر
خودشــان غیــر واقعی
که بايد آموزشهای الزم
شــوند .در ايــن
اســت و انتظار دارند در
را به آنها داده شود
جلســات بچههــا
يک پســت خيلي مهم
تجربيــات خــود
مشــغول به کار شــوند .در
را بــا يکديگــر رد
صورتي که در محیط کار ،کســاني
و بــدل ميکننــد و در خيلي از موارد
واجد شــرايطند که اهل کارکردن باشند،
متوجه ميشوند که مشکالتشان با يکديگر نــه اینکه بهصورت تئــوري چيزهايي ياد
مشترک است .ما هم در اين جلسات از این گرفته باشند .
مشــکالت باخبر ميشويم و راهنماييهاي
الزم را انجــام ميدهيم .مث ً
ال ميگوييم که حمايتهاي شــما از اين افراد تا چه
کجا حق با آنهاســت و کجا حقشان نيست زماني ادامه دارد؟
و در جايي هم که حق با آنهاســت چگونه
ميتوانند حقشان را بگيرند.
چهرهنگار :قرار نيســت حمايت ما از بچهها
به مدت طوالني ادامه داشــته باشد .چون
این مشکالت بیشتر شامل چه مواردی نميخواهيم به ما وابســته باشــند و فکر
است؟
کنند که نقش مادري برايشــان داريم .اين
چهرهنگار :يکي از مشکالت آنها مساله رفت حمايتها مدت کوتاهي ادامه پيدا ميکند
و آمدشان به محل کار است .اکثرا ً ميگويند تا هم خودمان اشــکال کارمان را بفهمیم و
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در عين حال ،کارفرما هم بداند که کساني
هستند که دنبال حق و حقوق اين افرادند.
اين حمايتها تا دو ،ســه ماه اول شروع
بــه کار توانيابان وجود دارد .البته دفتر
کارآفرینی رعد ،با تعدادی از اعضای
عالقمند در گروه جوانان جلساتی
ترتیب داد و قرار شد هرچند وقت
يک بار با توانياباني که مشــغول به
کار شدهاند ،از طریق تماس تلفني و بدون
معرفی خودشان ،از شرايط کاري آنها باخبر
شوند.
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چهرهنگار :خانم کريمخاني چندين ســال
در يکــي از کارخانه بــزرگ صنعتي ،کار
مددکاري و روانشناســي ميکردهاند و ديد
صنعتي خيلي خوبي دارند .يکي از کارهايي
که ايشان ميکنند اين است که قبل يا بعد
از اينکه بچهها ســرکار بروند ،محيط کار را
ميبينند و با کارفرما صحبت ميکنند .
کريمخاني :من مدت دوازده ســال در يک
مرکز صنعتي به عنوان مشــاور کار کردهام
و به دليل ايــن تجربه ،با محيطهاي کاري
و مشــکالت کارکنان به خوبي آشنا هستم
و میدانم قبل از شــروع به هر کاري حتماً
محيط کار بايد ديده شــود ،چون شــرايط
محيط کار بــر کار کارکنان بســيار تاثير
گذاراســت .در مورد توانيابــان خصوصاً با
توجه به مشــکالت جسمي و شرايط بدني
آنان نياز اســت که حتمــاً محیط کار آنها
مناسبسازي شده باشد .اين مناسبسازي
شامل صندلي که فرد از آن استفاده ميکند
که بايــد از نظر ارگنومي شــرايط الزم را
داشــته باشــد ،گرمايش و سرمايش محل
کار ،داشــتن آسانســور و دستشوييهاي
مناسبسازي شده و...است .از طرفي حضور
من در محل قبل از شــروع به کار ،اين اثر
را دارد که کارفرما بداند اين فرد پشــتيبان
دارد و نظارتي بر محيط کار او وجود دارد.
البته اين نظارت به صورت نامحسوس است،
در غير اين صــورت موجب تکيه بچهها به
ما ميشود .وقتي من به محيط کار ميروم
اوالً هدفم اين است که محيط را ببينم و از
طرفي با کارفرما هم آشــنا شوم و ببينم آيا
فرد موجهي هست يا نه؟ معموالً من زماني
به محيط کار ميروم که يا بچهها در محل
کار نباشند و يا به طور ناشناس ميروم که

پـــــــــرونده

آيا کارآموزان رعد ،در کنار دورههاي
آموزشی ،مباحثی هم در جهت آماد ه
شدن و آشنايي با مسايل کار دارند؟
چهرهنگار :تا به حال سمينارها وکارگاههايي
در رابطــه بــا خالقيت و انگيــزش و رفتار
ســازماني توســط واحد آمــوزش و دفتر
کارآفريني براي کارآموزان رعد برگزار شده
است .از اساتيد و گروههايي دعوت ميشود
که اين کالسها را برگزار کنند .کارآموزاني
که عالقمند باشــند ميتوانند براي شرکت
در اين ســمينارها ثبتنام کننــد .در اين
کالسها رزومهنويســي و روشهاي ايجاد
انگيــزه و موفقيت در کار بــه آنها آموزش
داده ميشود.

از تجربه کاري خــود در مرکز تحت
نظرتان در سوئد بگوييد؟

مدیر مرکز توانبخشی حرفهاي میسا:

عالقه ،شرط اول در اشتغال پايدار است

نظرتان در مورد کار در موسســه رعد
چيســت؟ چرا رعد را براي کارکردن
انتخاب کردهايد؟
چهرهنگار :من ســالها در خيريههاي ديگر
به صورت داوطلبانه کار کردهام و دوســت
داشــتم در این بخش از مشــکالت انسانی
هم کار کنم .هميشــه کارهاي اينچنيني
را دوســت داشــتم ،چون حــس خوبي به
من میدهــد .منزل مــن نزديک مجتمع
رعد است و همیشــه پيگير برنامههاي آن
بوده و در مراســم و جشنوارههايش شرکت
ميکــردم .وقتــي پــس از دورهاي دوباره
خواســتم بهکار برگردم ،تصميم گرفتم به
رعد بيايم چون دوســت داشــتم در حوزه
توانيابــان کار کنم .قبــل از اينکه به رعد
بيايم شــناختي از معلوليت نداشتم و اين
به خاطر ديد اشــتباهی است که در جامعه
نســبت به افراد داراي معلوليت وجود دارد
که همان حس ترحم و دلســوزي اســت و
چیزی اســت که اين افراد به شــدت از آن
ناراحت ميشوند .االًن خيلي خوشحالم که
اينجا هســتم .وقتي بــا بچهها کار ميکنم
و ميبينم که انگيزهشــان بيشتر ميشود،
اعتماد به نفسشان باال ميرود و خودشان را
ميپذيرند و آماده ميشوند که وارد جامعه
شوند ،احساس رضايت و خشنودي زیادی
در من ايجاد ميشود.

ما ندرتًا دربارۀ آنچه
که داریم فکر می کنیم،
درحالیکه پیوسته در اندیشۀ
چیزهایی هستیم که نداریم.
آرتور شوپنهاور

فیلسوف آلمانی
( ۱۸۶۰-۱۷۸۸میالدی)

منصوره پناهي مدير مرکز توانبخشي
حرفهاي ميسا درکشور سوئد است .او
که به دعوت موسسه رعد براي شرکت
در همايش کارآفريني و اشــتغال به
ايران آمده ،در سخنراني خود در این
همایش ،با اشاره به فعاليتش در مرکز
ميسا ،به چگونگي آماده کردن افراد
داراي معلوليت جوياي کار براي ورود
به حوزه اشتغال پرداخت .او که مدت
سي سال است در کشور سوئد زندگي
ميکند ،دارای مدرک فوق ليســانس
در رشتههای کاردرماني و روانشناسي
کار است .پناهی 22ســال در حوزه
رشــته تحصيلي خود به کار مشغول
بوده و هشت سال است که مديرت دو
مرکز کاريابي را در استکلهم برعهده
دارد.
نگاه به افراد داراي معلوليت در کشور
سوئد چه مراحلي را طي کرده و حاال
این افراد چه جایگاهی در جامعه خود
دارند؟
هفتاد ســال پيش در کشور ســوئد ،افراد

داراي معلوليــت در مراکــز خاص و جدا از
جامعــه نگهداري ميشــدند که تاحدودي
شــبيه همين مراکزي اســت که در حال
حاضــر در ايران داريــم .البته وضعيت اين
افــراد در ســوئد آن زمان خيلــي بدتر از
شــرايط آنها در ايران بود .مراکز نگهداري
از افراد داراي معلوليت ،در خارج شــهرها
بودند و خانوادهها ميتوانستند هفتهاي يک
بار با فرزندان یا بستگان خود مالقات کنند.
بازوی بعضــي از اين افــراد را به تختها
ميبســتند چون معموالً افرادي پرخاشگر
بودنــد و امکان آســيب زدن بــه خود يا
ديگران را داشــتند .البتــه در اينجا هم در
بعضي از مراکز بهزيســتي به همين صورت
عمل ميشود.
در طول اين سالها انجمنهاي غيردولتي
بســیاري براي حمايت از اين افراد تاسيس
شدند که باعث شد عموم مردم ،خانوادهها
و حتــي خود ايــن افراد به حــق و حقوق
خود آشنا شــوند .خانوادهها به اين نتيجه
رســيدند که چرا نبايد فرزندانشــان را در
خانه نگهداري کنند .به اين ترتيب بسياري
از افــراد داراي معلوليت ،چه نابينايان ،چه
ناشنوايان و چه معلوالن جسمي و حرکتي

فعالیت من در این مرکز ،پشــتيباني کاري
است .به اين معني که افراد داراي معلوليت
جوياي کار بــه ما مراجعه ميکنند و تحت
يک ارزيابي ســه هفتهاي توســط ما قرار
ميگيرند .البتــه گاهي ايــن ارزيابيها تا
ســه ماه هم بهطول ميانجامد .اين ارزيابي
براي بهدســت آوردن شــناخت از آنها و از
تواناييهايشان اســت و اين که بدانيم اين
افراد دنبال چهنوع کاري هستند .در خيلي
از موارد خود اين افــراد هم نميدانند چه
ميخواهند و شناخت درستي از تواناييهاي
خــود ندارند ،فقط به دنبال کار هســتند و
انتظار دارند که ما کمکشــان کنيم .ارتباط
ما با اين افراد به اين گونه نيســت که من
در نقش يــک متخصص ميدانم که او بايد
چــه کار کند و او کــه در طرف مقابل من
اســت ،هيچ چيزي نميدانــد .اين ارتباط
يک ارتباط دوطرفه و متقابل با فرد جوياي
کار است .ما مدتي با هم وقت ميگذرانيم،
صحبت ميکنيم و با هم به جاهاي مختلف
سر ميزنيم و ميگرديم و از همين طريق،
عالقمنديهــا و تواناييهــاي او را پيــدا
ميکنيم .بــراي مثال ،من مراجعهکنندهاي
داشتم که به دليل بيماري روحي ،از حمام
رفتن و دوش گرفتن وحشــت داشــت .او
حمام نميکــرد و به هميــن دلیل بدنش
به شــدت بدبو بود .به طــوري که وقتي به
ديدن من ميآمد ،نميتوانستم بوي بدنش
را تحمل کنــم و بايد حتما پنجــره را باز
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به هر حال بحث کار و اشــتغال يک
بحث دوطرفه اســت که يک طرف آن
هم کارفرماست .آيا شما قبل از معرفي
توانيابان به محــل کار ،با کارفرما هم
صحبت ميکنيد؟

مرا نشناسند .در جلساتي که با کارفرمايان
دارم در مــورد شــرايط جســمي و رواني
توانيابــان صحبت ميکنــم و آنها را آماده
ميکنم که رفتار مناسب و درخوري با آنها
داشته باشند .در شرايطی هم که محيط کار
نياز به مناسبسازي داشته باشد اين نکات
را هم به کارفرما منتقل ميکنم.

با حقوق خود آشــنا شدند و به دفاع از آن
برخاســتند .اين انجمنهــا دولت و جامعه
را مجبــور کردند که به خواستههايشــان
توجه کنند و قوانين مناسبي را به تصويب
برســاندند .اوليــن قانون حمايــت از افراد
دارای معلولیــت در ســوئد ،مربوط به 35
ســال پيش است .به مرور زمان اين قوانين
کاملتر و بهتر شــدند چون اين انجمنها
خسته نميشدند و از تالش در جهت احقاق
حقوق خود کوتــاه نميآمدند .در ايران نيز
تــا آنجا کــه ميدانم بيــش از صد انجمن
غيردولتي درحوزه معلوالن درحال فعاليت
هســتند که این عالمت خيلي خوبي است.
خيلي مهم است که افراد داراي معلوليت به
اميد اين که کســي بيايد و کاري برايشان
انجام دهد نباشــند ،بايد خودشان دست به
کار شوند و از تغييرات کوچک شروع کنند.
طبق تجربهاي که من دارم اين فعاليتها و
پیگیریها حتما به نتيجه خواهند رسيد.
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افرادي را که به سرکار ميفرستید ،از
جانب شــما مورد پشتيباني و حمايت
قرار ميگيرند؟
بلــه ،تا وقتي که نياز باشــد اين حمايت از
آنهــا وجود دارد .ما افرادي را داشــتیم که
حتي تا  5ســال بعد از شــروع به کارشان
هنوز با آنها در تماس بوديم و به آنها ســر
ميزديم .ممکن است در روزهاي اول مربي
مجبور باشــد تمام مدت با اين شخص در
محل کارش حاضر شــود ،ولي به مرور اين
ارتباط کم ميشــود و بــه ماهي يک بار و
حتي به يــک پیام تلفنی هرچند وقت يک
بار ميرسد .بســتگي به فرد مددجو دارد.
ولي ممکن اســت تا  5سال هم نياز به اين
ارتباط وحمايت وجود داشته باشد.
چه مدت است که با چنين روشهايي
در کشور سوئد کار ميکنيد؟
من هشت سال اســت که با اين روش کار
ميکنم .ولي روشهاي ديگري را هم تجربه
کردهام.
من کارگاههايي را ديدهام که مانند ايران به
افراد داراي معلوليت کارهاي دستي آموزش
ميدهند .البته به نظر من به اين کار شغل
نميگويند و بيشتر يک نوع سرگرمي است
و براي اين اســت که بچههــا را از خانهها
بيرون بکشــند .اين فعاليتها خيلي خوب
هستند ولي شغل محسوب نميشوند.
نميتوان به اين کارها به عنوان توليد
کار هنري نــگاه کرد که گاه به فروش
هم میرسند؟
ممکن است بعضي از اين کارها در سطحي
باشــند که به فروش برونــد و درآمدزايي
داشــته باشــند ولي اکثرا اينطور نيســت.
خيلي از اين کارهــا از لحاظ هنري ارزش
چنداني ندارند و نميتوانند درآمدزا باشند.
در مراکز مخصوص معلوالن ذهني از صبح

آيا شما با انجمنهايي که در ايران در
اين خصوص فعال هستند هم ارتباط
داريد؟
خير ،ارتباط جدي بــا اين انجمنها ندارم.
من در ســوئد يک انجمن معلوالن مربوط
به فارســي زبانان ايجاد کــردهام و هدفم
اين است اشــتغال حمایتی را در قاره آسيا
پيــاده کنم ايــن روش در امريکا ،کانادا و
اروپا اجرا ميشــود و مــن ميخواهم اين
روش را به ايران هم بيــاورم .اتحاديهاي با
اين نام در اروپا وجــود دارد که من با آنها
تماس گرفتهام و از اين کار استقبال خوبي
کردند و قول حمايتهاي آموزشي را به من
دادهاند .اين کشورها به خاطر وجود ناامني
در کشورهاي آســيايي خودشان حاضر به
شــروع به اين کار نيستند ولي از انجام اين
طرحها توسط افراد ديگر استقبال ميکنند.
ارتباط شــما با دفتــر کارآفريني و
اشتغال مرکز رعد چگونه است؟

به نظر شما اين فاصله در کجاست؟
فاصله در اين اســت که مرکز رعد بيشــتر
يک مرکز آموزشــي است و سالهاست که
به افراد آموزش ميدهد که ممکن اســت
آنها وارد محيط کار بشــوند یا نشوند .ولي
چون از آنها در محيط کار حمايت نميکند،
اغلب نميتوانند کار را ادامه دهند .مســاله
ديگر مســاله آميختگي با شــغل اســت.
نميتوانیــم بگويیم که يــک بانک کاريابي
داريــم و چندين کارفرما هم هســتند که
نيــروي کار ميخواهند و من از ميان افراد
داراي معلوليت متقاضي کار ،کســاني را به
کارفرماها معرفي میکنم و تمام .اين روش
منجربه موفقيت نميشود چون ممکن است
از اين ده متقاضي کار هيچکدام متناســب
آن شــغل نباشــند .مهمتر از وجود جاي
خالي ،عالقمندي فرد به آن کار اســت که
به ادامه فعاليت او ميانجامد.
آميختگي با شغل يعني فرد داراي معلوليت
را بــا همان شــرايط جســمياي که دارد،
بپذيریم و ســعي کنيم استعداد و عالقهاش
را پيدا کــرده و او در همان جهت آموزش
دهیــم و حمايتــش کنیم .منظــورم اين
اســت که آدمها را عوض نکنيــم ،ببينيم
همانطوري که هستند در کجا ميتوانند کار
کنند .نــه اينکه چون ميخواهند کار کنند
بايد عوضشان کنيم.
اين ديد نبايد وجود داشــته باشــد که من
به عنوان يک کارشــناس و متخصص ،بهتر
ميدانم که چه کاري براي تو مفيد اســت
بلکه اين تو هستي که مهمي و شايستهاي
و من مفتخرم که بــا تو کار ميکنم .ایجاد
اين باور احتياج به فرهنگســازی دارد که
در آموزش مربيها بايد به آن توجه بشود.

پیروزی آن نیست که
هرگز زمین نخوری،
آنست که بعد از هر زمین
خوردنی برخیزی.
مهاتما گاندی

()۱۹۴۸ - ۱۸۶۹

برنامه دفتر کارآفريني و اشتغال رعد
هم همين مسير را دنبال ميکند .اين
دفتر تا دو ســال افراد معرفي شده به
کار را مــورد حمايت قرار ميدهد ولي
چون نميخواهد احساس وابستگي و
نقش مادري ايجاد کند ،اين حمايت تا
همیشه وجود ندارد.
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ميکردم .خود او هم ناراحت بود و خجالت و میل شــخصی هرفردی اســت .البته اين
ميکشيد اما نميتوانست کاریکند .وقتي افراد معموالً نميدانند که عالقه يا نيازشان
با او براي بازديد از محلهاي کاری مختلف چيســت ولي ما از راهکارهــا و ابزارهايي
ميرفتيم ،تا مدتها خودش نميدانســت اســتفاده ميکنيم که بفهميــم عالقه آنها
که دوســت دارد چه کاری را انجام دهد .چيســت؟ آشــنايي با اين راهکارها نياز به
در طــول اين رفت و آمدها متوجه شــدم آموزش دارد و فردي که به عنوان مربي در
که اطالعات خوبي نســبت به ماشــين و اين مراکــز کار ميکند ،حتماً بايد آموزش
موتورسيکلت دارد .از او در مورد عالقهاش ببينــد و راهکارهايي را بيامــوزد تا بتواند
به ماشين و اينکه آيا در مورد تعمير موتور نيــاز و عالقه مراجعهکننــدگان را بفهمد.
ماشــين اطالعاتي دارد يا نه ،سوال کردم .فرد مربي ،هم خــودش باید آموزشهايي
او پاســخ داد در اين مورد چيزي نميداند راببينــد و هم بــه افــراد داراي معلوليت
ولي خيلــي عالقمند به يادگيري تعميرات آموزشهــاي الزم رابدهــد .يک فرد کند
ماشــين است .وقتی از این عالقهاش مطلع ذهــن را در نظر بگيريد کــه ميخواهد در
شــدم ،يک دســت لباس کار برايش تهيه قســمت بايگانی ادارهاي کار کند .مربي از
کردم و به او آموزش دادم که
طريق رنگها به او آموزش ميدهد که مثال
با دستمالي بدنش را تميز
پوشهاي که رويش دايره قرمزرنگ
کنــد و او را با خود به
است را در قفسه يا فايل
آميختگي
يک تعميرگاه ماشين
قرمزرنــگ قرار دهد.او
با شغل يعني
بــردم کــه محيط
یاد میگیرد و مشغول
فرد داراي معلوليت را با
بازي داشت و هواي
به کار میشود.
همان شرايط جسمياي که
تــازه در آن جريان
کنيم
سعي
و
بپذيریم
دارد
داشت و بوي گريس
افراد بــا هر نوع
استعداد و عالقهاش را پيدا
و روغنــي کــه در
معلوليتي ميتوانند
محيط وجود داشت،
به شما مراجعه کنند
کرده و در آن جهت ،به او
مانــع از احســاس
و کار پیدا کنند؟
آموزش داده و حمايتش
بوي بدن او توســط
کنیم .اين ديد نبايد وجود
بقيــه همــکاران
فــرق نميکند که فرد
داشته باشد که من به
ميشــد .اين فرد با
چــه نــوع معلوليتي
عنوان يک کارشناس و
اين شــرايط به اين
داشته باشــد .فلسفه
متخصص ،بهتر ميدانم
تعميــرگاه معرفي و
کار ما اين اســت که
که چه کاري براي تو مفيد
مشغول به کار شد و
همه افراد بــا هر نوع
است .بلکه اين تو هستي
بعد از مدت کوتاهي
محدودیتــی ،بايــد
که مهمي و شايستهاي و
بــه دليــل رضايتي
بتواننــد کار کننــد و
من مفتخرم که با تو
که کارفرمــا از کار
هيچکــس نيســت که
کار ميکنم.
او داشــت استخدام
نتوانــد هیــچ کاري انجام
شد .اين فرد چون به
دهد .مــن به عنوان يک مربي
کاري مشغول شد که
بايد بدانم که با چه زباني و با چه
به آن عالقمند بود ،توانســت در
راهکاري انگيزه و موتور محرک فرد را
آن کار پيشــرفت کند .من هيچ وقت به او پيــدا کنم و از آن کمک بگيرم تا به هدف
نگفتم که خيلي بد اســت که تو بوي عرق نهايي که همان اشتغال اوست برسم.
ميدهي و بايد حتما خودت را بشويي ،چون
اين فرد به دليل مشکل روح 
ي نميتوانست آيا کارفرمايان در آن کشور (سوئد) به
حمام کند .من با قبول این شرايط ،او را به راحتي اين افراد را ميپذيرند؟
جهتي که به آن عالقمند بود هدايت کردم.
بستگي به اين دارد که افراد چگونه به آنها
پس روش شــما به اینگونه است که معرفي شوند و چگونه آموزش ديده باشند.
براساس شناخت عالقهی فرد داراي ما قبل از اینکه فردي را به محل کار ببريم
معلوليت ،برايش کاريابــي کنيد ،نه با او مصاحبههايي را تمرين ميکنيم؛ اينکه
اینکه شما تشــخیص دهید که چه چطور صحبت کند ،چه سوالهايي بپرسد
کاری برایش بهتر است؟
و چه جوابهايي بدهد که کارفرما احساس
کند او عالقمند به کار اســت .خود ما هم
بله،دقیقــاً همینطور اســت .اصل بر عالقه قبل از معرفي افراد به محيط کار با کارفرما

صحبــت ميکنيم و خودمان و شــرکت را
معرفي ميکنيــم و توضيح ميدهيم که با
افــراد داراي معلوليتي کــه عالقمندند کار
کنند در ارتباطیم .ميگويیم اين افراد نياز
به حمايت دارند ،ما ايــن حمايت را انجام
ميدهيم ولي از شــما ميخواهيم که اجازه
بدهيد در محيط کارتان به کاری مشــغول
شوند .کارفرما وقتي ببيند شخص عالقمند
اســت و کارش را هم خوب انجام ميدهد
پس از مدتي او را استخدام ميکند.

تــا عصر افراد مهرههــا را در نخ ميکنند و
عصر که ميروند مربيــان اين نخها را پاره
ميکننــد و مهرههــا را در جعبه ميريزند
و دوبــاره روز بعد به هميــن ترتيب تکرار
ميشود .اين فعاليتها يک نوع تفريح است
و براي فرد داراي معلوليت ذهني خيلي هم
مفيد اســت ولي کار محسوب نميشود .در
حوزه اشتغال نياز است که ارتباط چهره به
چهره میان مربی و فرد متقاضی شغل وجود
داشته باشــد تا عالقمندي او معلوم شود.
مربي و فرد داراي معلوليت بايد مدتي با هم
بگردنــد و بفهمند که اين فرد به چه کاري
عالقمند است و بعد از آن ،آموزشهاي الزم
را به او بدهند و او را به ســرکار بفرســتند.
اين ارتباط بايد ادامه داشــته باشد تا وقتي
که ،هم کارفرما و هم خود شخص احساس
امنيت کند که ميتواند مستق ً
ال کار کند.
من موردي داشتم که دختر جواني بود که
ميخواســت در رستوران کار کند .او کار را
بلد بود و توانايي انجامش را هم داشت ولي
از من ميخواســت که در محيط رستوران
بنشينم تا او کار کند! من روزها مينشستم
و کارهاي روزمرهام را انجام ميدادم و پس
از خوردن ناهار ،باهم به خانه برمیگشتیم.
بعداز مدتي به من گفــت فقط موقع ناهار
بيا و مــن مدتها موقع ناهــار ميرفتم و
بــا او ناهار ميخوردم .بعــد از دو ماه فقط
هفتهاي يک روز با او ناهار ميخوردم .يعني
اين ارتباط را نميشود يک دفعه قطع کرد.

من ارتباطم با مرکز رعد از ســال پيش و از
طريق خانم نجفيزاده و آقاي دشتي شروع
شدهاســت .فکر ميکنم اين مرکز شــروع
خوبي داشته است گرچه هنوز با آنچه که
در کشورهاي اروپايي انجام ميشود فاصله
دارد.

وابســتگی همیشــگی داشتهباشــد و فکر
کندکه مربی همیشه باید در کنارش باشد
نشــاندهنده این است که آن مرکز درست
کار نکــرده و او را آمادهی ورود به بازار کار
نکردهاســت .هدف پشــتیبانی کاری ،این
اســت در فرد دارای معلولیت اســتقالل و
خودباوری بوجود بیاورد.به او بگوید»همین
که هســتی کافیست و چقدر خوب است
که تو همین هستی».
قــرار اســت که مــن گروهی از
مربیــان ســوئدی را به ایران
برای آمــوزش افراد عالقمند
به این کار بیاورم که این افراد
پس ازآموزش دیدن قادر شــوند
حمایت و پشــتیبانی از افــراد دارای
معلولیت را بر عهده گیرند،کار برایشان پیدا
کنند وبا کارفرما در تماس باشند.
همچنين قرار اســت ســميناري با عنوان
پشتيبانيکاري در آسيا ،را در ايران برگزار
کنيم .قرار اســت از کشورهاي ديگر هم در
اين ســمينار شــرکت کنند تا بتوانيم اين
روش را در کشــورهاي آســيايي هم رواج
دهيم.
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آراســتگي ظاهر در افراد مبتــا به ضایعه
نخاعي و نقش آن در برقــراري ارتباط موثر
نویسنده :حميد ميرزاآقايي  -انتشار مرکز ضايعات نخاعي
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بیــکاری بــرای جوانــان امــروز معضل
بزرگی اســت و کمبود شــغل در جامعه،
کوچکترین دلیل آن اســت .تجربه نشان
داده افــراد جویای کار یا به واقع به دنبال
کار نیســتند و یا توانمندیهای عمومی و
تخصصی کافی برای اشتغال را ندارند .این
افراد با تجربه سالها پشتیبانی همه جانبه
پدر و مادر و شناخت نادرست از بازار کار،
توقع باالیی از شــغل آینــده خود دارند و
عمال به جــای آمادگی برای گذراندن یک
مســیر رشــد کاری ،یک موقعیت موفق و
پولســاز کاری را از ابتــدا انتظــار دارند.
متاســفانه اینکه دانشــگاهها هم آموزش
خود را با محوریت اشتغال ارائه نمیکنند
مزید بر علت شــده و تمایل کارفرمایان به
جذب تازه فارغالتحصیالن را بسیار پایین
آورده است ،زیرا جذب این افراد به معنای
پذیــرش ارائه یــک دوره کامــل آمادگی
شغلی از سوی کارفرماست.
حال بر تمام این شــرایط ،معلولیت را نیز
بیافزایید .معلولیت به این معناست که فرد
در انجام برخی از کارها توانایی ضعیفتری
نســبت به فرد سالم دارد .ممکن است این
مطلب در بسیاری ازافراد دارای معلولیت،
موجب فعالتر شدن در دیگر حوزهها شده
باشد اما باید این واقعیت را پذیرفت که در
عده زیادی از ایشــان ،موجب باور شکست
و ضعف میشــود .همین احســاس ضعف
در برخی حوزهها ،موجب محدود شــدن
مشاغل مناســب برای فعالیت افراد دارای
معلولیت خواهد بود.
بــاز بر همه این موارد دریافت پشــتیبانی
همهجانبه از سوی خانواده را نیز بیافزایید؛
چیــزی که موجب شــده برخــی از افراد

مقالـــــــــه

دارای معلولیت به واســطه شــرایط خود
صرفــا تبدیل به دریافت کنندگان خدمات
شدهباشــند .در ضمن نباید فراموش نمود
کــه تالشهایــی کــه خانــواده و جامعه
بــرای ایجاد اعتماد بهنفــس در این افراد
نمــوده گاه از حــد طبیعی خارج شــده
و موجب اعتمــاد بهنفــس کاذب هم در
ایشــان شدهاســت .لذا ممکن است فرد با
گرفتن مدارک دانشگاهی و غیردانشگاهی
احســاس توانمنــدی بیــش از واقعیــت
داشتهباشــد و یا حتی خانوادهای که او را
به سختی پرورش داده و حاال باور دارد که
او با یک مدرک دانشــگاهی وارد بازار کار
شده موجب می شود که او تن به هر کاری
ندهد و هیچ گونه سختی را نپذیرد .عالوه
بر همــه اینها ،حذف کمکهــای مراکز
مختلف به افراد دارای معلولیت در آستانه
فعالیت شغلی اوســت که او و خانوادهاش
را در مقابــل معادله ناموزونی قرار میدهد
که یک سوی آن دریافت کمکهای بدون
زحمت و در ســوی دیگر ،دریافت حقوقی
اندک بههمراه مشکالتی نظیر سختی رفت
و آمد ،فشار کار و مشکالت دیگر است.
همه این مشکالت دست به دست هم داده
تا اشــتغال معلوالن را تبدیل به مسالهای
پیچیــده کند .البته با دیدن خیل عظیمی
از افراد با اراده و حرفهای از میان جمعیت
افــراد دارای معلولیت که خود دســت به
کار حضــور در اجتماع و فعالیت و خدمت
شــدهاند و موفقیتهای بیشماری را رقم
زدهاند مشاهدهای مستند برای فعالیت در
این راه است.
متاسفانه ارزشی که در اشتغال وجود دارد
همچون رازی است که تنها آنان که شاغل

هســتند از ارزش و لذت آن بهره میبرند
و این امر همواره از افراد غیرشاغل مخفی
میماند .این احساس ،احساس ارزشمندی،
تاثیرگذاری و خدمت اســت کــه تبعاتی
چون اعتماد بهنفس راستین و موفقیت را
به دنبال دارد .برای افرادی که ســالها به
دور از اجتمــاع و با بــاور «من نمیتوانم»
زندگی کردهاند ،دســتیابی به این ارزشها
می توانــد عامل دگرگونــی زندگی برای
همیشه باشد.
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد با تجربه
ســی ســاله خود در ارتباط با افراد دارای
معلولیت ،به این راز ارزشمند واقف شده و
از هر فرصتی برای راهیابی این عزیزان به
حوزه اشتغال استفاده میکند.
در ســال  92ایــن مجتمع جهــت ایجاد
انســجام در ایــن گونه فعالیتهــا ،دفتر
کارآفرینی و اشــتغال را تاســیس نمود تا
کلیه ابعاد اشــتغال افــراد دارای معلولیت
جویای کار را مورد بررســی قــرار داده و
راهکارهای مناســبی جهت نیــل به این
هدف را ارائه نماید.
دفتــر کارآفرینــی اجتماعــی ضمــن
فراهمســازی موقعیتهای مختلف شغلی
برای ایــن عزیزان ،به ارائــه آموزشهای
آمادگی بــرای اشــتغال ،ارائه مشــاوره،
ارزیابــی شــخصیتی افــراد جویــای کار
و پشــتیبانیهای مختلــف از ایــن افراد
پرداختهاســت .به این امید که با همکاری
توانیابان مصمم جویای کار ،معضل بیکاری
این قشرتا حدودی کاهش پیدا کند.
به امید آن روز

 .2آراستگي موها و پاكيزگي صورت
 .3پاکيزگــي لباسهــا و در صورت امکان
استفاده از لباسهايي با رنگ شاد و زيبا
 .4واکس زدن کفشها
 .5معطر بودن
 .6وجود تبسم در صورت .اگر چه بسياري
از عزيزان مبتال به ضایعه نخاعي از دردهاي
مختلف رنج ميبرند و وجود تبســم در اين
شــرايط كاري بسيار سخت است ،اما با اين
وجود ،داشــتن تبســم بر لب ،نشــانه يک
شخصيت صبور و مستحکم است.
 .7مودب و متين برخورد کردن
 .8منظــم و بــه وقت بــودن که نشــانه
انسانهاي خود ساخته است.
اين عوامل باعث ميشود که يک فرد مبتال
به ضایعه نخاعي عليرغم مشکالت ،دردها
و ســختيهايي كه ميکشــد ،تاثير بسيار
خوبي را بر ديگران برجاي گذارد و به يک
شــخصيت جذب کننده تبديل شــود و
زمينه نزديکي بيشتر ميان جامعه و او
پديد آيد که اين خود باعث ميشود
جامعه شناخت بيشتري نسبت به
افراد نخاعي پيدا کرده و در جهت
مناسبسازي شــرايط زندگي
براي اين عزيزان بيشــتر
کوشش نمايد.
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فاطمه سادات غفوریان ،دفتر کارآفرینی واشتغال رعد

انســانها نيازمند برقراري ارتباط هســتند
و اگــر اين ارتباطات به خوبي انجام شــود،
تاثيرات بســيار مهمي در سالمت جسمي و
رواني آنها خواهد داشت .يک ارتباط موفق
ميتواند عالوه بر اينکه زمينه ســاز انتقال
تجربيات ميان انســانها باشــد ،از منزوي
شــدن افراد نيــز جلوگيري كنــد .عوامل
مختلفي در شــروع يک ارتباط موفق نقش
دارند و يکي از آنها ،آراستگي ظاهر است.
اصوالً هر کســي برقراري ارتبــاط با افراد
توانمند ،خــوش ظاهر و متين را دوســت
دارد .يــک فرد مبتال به ضایعــه نخاعي به
علت مشــکالت عديدهاي که دارد ،به مرور
زمان ممکن است ،توجهش نسبت آراستگي
ظاهرش کاهش يابد و بــدون آنکه متوجه
شــود با ظاهري درهم ريختــه در جامعه
حضور يابــد و اين خود ميتوانــد تاثيري
منفي در برقــراري ارتباط با ديگران در پي
داشته باشد .بر عکس وقتي چنين شخصي
عليرغم داشــتن دردها و مشکالت فراوان،
با آراســتگي ظاهر و پوششــي زيبا و معطر
در جامعــه حضور يابد ،تاثيــر فوقالعاده بر
ديگران خواهد داشــت و افراد در برقراري
ارتباط با چنين شــخصي احساس آرامش
ميکنند .ايــن ميتواند عاملي براي نزديک
شدن جامعه به افراد مبتال به ضایعه نخاعي
باشــد .بر عکس مواردي بوده است که يک
فرد مبتال به ضایعه نخاعي بر روي صندلي
چرخدار نشسته است و به وضعيت آراستگي
خود توجه نداشــته است و متاسفانه عابران
او را بــا يک فرد محتاج و نيازمند اشــتباه
گرفتهاند.
انســانها از افــرادي که توانمنــد نبوده و
هميشه خود را محتاج کمک ديگران نشان
ميدهند ،دوري ميجويند و اين عدم توجه
به ظاهر ممکن است چنين تاثيري را بر روي
ديگران بر جاي گذارد و او را فردي ضعيف
و ناتوان بپندارند .پس مهم ترين نکاتي که
يک فرد مبتال به ضایعه نخاعي بايد به آنها
توجه داشته باشد به شرح زير است:

 .1پاكيزگي و تميز بودن صندلي چرخدار

مقالـــــــــه
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دارد خریداری میکنیم .چوب را ســفارش
میدهیم و برایمان میآورند.
چگونه محصوالت خود را بازاریابی می
کنید؟

به جای کاالی چینی،

از ما بخرید!

برای دیــدار و گفتگو بــا تعدادی از
هنرمندان معرق کار به «ســرای محله
برق آلســتوم» رفتیم .همه هنرمندان
این گروه شش نفره ،کارآموزان موسسه
رعد در رشــته معرق بودند .این افراد
بعد از گذراندن کارگاه آموزشی معرق
و به دست آوردن توانایی تولید در این
رشته ،تصمیم گرفتند گروهی تشکیل
داده و با همکاری هــم ،تولید کنند.
اســامی افراد این گروه به این ترتیب
هستند؛ خدیجه عســگری ،حمیده
خاندار ،زهرا ثابت ،منصوره مقصودی،
مهدیه توانا و هدی دین محمد.
روزی که ما بــه دیدار آنها رفتیم فقط
دو نفرشــان حضور داشتند که با آنها
به گفتگو نشستیم .دیگران به دالیلی
حضور نداشتند.
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خدیجه عسگری:من از کودکی در اثر ابتال
به فلج اطفال ،دچار مشکل جسمی ،حرکتی
شدم .مدرک کارشناسی حقوق دارم و حدود
 5سال درمجتمع رعد کارآموزی کردم .در
مجتمع رعد دورههای مختلف کامپیوتری،
حسابداری و معرق را گذراندهام.
حمیده خانــدار و از کارآموختگان مرکز
رعد هســتم و در رشــته معرق به مدت دو
ســالونیم دوره دیدم .به طــور مادرزادی
در ناحیه دســت و پای راســتم مشــکل
دارم .دیپلمه هســتم و عــاوه بر معرق ،در
کالسهای کامپیوتر مجتمع رعد هم شرکت
کردهام .
در مــورد راهانــدازی کارگاه معرق
برایمان بگویید؟
عســگری :مــا یک تیم شــش نفــره از

پـــــــــرونده

شیوه کارتان به چه صورت است؟
عســگری :مــا یکســری کار تولیــد و
برای نمایشــگاهها آمــاده میکنیم .هرجا
کــه نمایشــگاهی برگــزار میشــود ،چه
نمایشگاههای شهردای و چه نمایشگاههای
مرکز رعــد به مــا اطالع می دهنــد و ما
کارهایمان را در این نمایشگاهها در معرض
نمایش و فــروش میگذاریم .در عین حال
در همین کارگاه آموزش هم میدهیم .افراد
عالقمنــد به کار معرق به این مرکز مراجعه
و ثبت نــام میکنند و در کارگاه ما آموزش
می بینند .البته در تابســتان کارآموزان ما
بیشــترند .حدود یک سال است که در این
کارگاه مشغولیم و به تدریج کارمان شناخته
شدهاست.
عالوه بر کار معرق فعالیت دیگری هم
در این کارگاه انجام میدهید؟
عســگری :بلــه ،عــاوه بــر کار معرق،
ســوختهنگاری هم انجام میدهیم .دو نفر
از بچهها نیز کار خــراش روی فلز را انجام
میدهند کــه همه این آموزشها را در رعد

فعالیتهای شــما در این کارگاه منجر
بهدرآمدزایی هم شدهاست؟
عســگری :تاحدودی به اســتقالل مالی
رســیدهایم ولی چون کارگاهمان هنوز نوپا
اســت ،مدتی زمان میبرد کــه کارمان جا
بیافتد و شــناخت ه شــود تا بــه درآمدزایی
مطلوب برسیم.
هر شــش نفرتان هر روز بــه کارگاه
می آیید؟
هر روز همه بچهها در کارگاه نیستند چون
به هر حال رفت و آمد برایمان مشکل است
.ولی قرار گذاشــتهایمکه هر روز دو ،سه نفر
از بچهها در کارگاه باشند و کارگاه هیچوقت
خالی نمانــد .ولی وقتی که ســفارش کار
داریم زمان بیشــتری در کارگاه میمانیم و
کار میکنیم.
ســرمایه و مواد اولیه خود را چگونه
تهیه کردهاید؟
عسگری :برای شروع کار از مرکز رعد وام
گرفتیــم و از آن برای خرید وســایل اولیه
و ابزار کارمان اســتفاده کردیــم .مقداری
هم وســایل و لوازمی که هر کدام در خانه
داشــتیم را به اینجا آورده و کار را شــروع
کردیم .چوب مــورد نیازمان راهم از کارگاه
چوب فروشــی که در خیابان طرشت قرار

معرق عالوه بر اينکــه بهعنوان يک
شغل برای شــما درآمدایجاد میکند
يک کار هنري هم هســت ،چه اندازه
جنبههــای هنــري کار برايتان مهم
است؟ آيا ســعي ميکنيد کار خود را
هنريتر و حرفهایتر کنيد تا مخاطب
بهتر جذب شود؟
عسگري :مسلماً هرچه کار ما حرفهايتر و
امروزيتر باشد استقبال از آن بيشترخواهد
شد .تالش زیادی ميکنيم که جنبه هنری

چه توصيهاي به دوستان خود داريد؟
عســگري :من به آنها توصیه ميکنم که
مستقل فکر کنند و به آينده خود واقعبینانه
نگاه کنند .فقط به فکر گذران حال نباشند.
سعي کنند از تجربه و آموزشي که ديدهاند
حداکثر اســتفاده را ببرند تــا بتوانند روي
پاي خود بايســتند .به نظرمن بچههايي که
آموزشهايــي را ديدهاند ،ميتوانند دور هم
جمع شوند و کاري راه بياندازند .به هر حال
هر کدام از اين افراد تجربه و ايدهاي دارد که
وقتي با هم جمع شوند ميتوانند از همه اين
تجارب اســتفاده کرده و در جهت پيشرفت
و بهبود کارشان اســتفاده کنند .به نظرمن
با هم کار کــردن ميتوانــد نتيجه بهتري
داشتهباشــد تا اينکه هر کسی براي خودش
کار کند.
من با اينکه ليســانس داشــتم ولي چون
ديدم نيــاز دارم که دورههــاي کامپيوتر و
حســابداري را هــم بياموزم بــه مرکز رعد
آمدم و اين کالسهــا را گذراندم و مدرک
فني حرفهاي را هــم گرفتم .ولي بعد ديدم
که با توجه به شــرايط جسميام امکان کار
در محيطهــاي اداري را نــدارم چون اين
مکانها معموالً مناسبســازي نشدهاند .به
همین دليل به هنر معرق روي آوردم و اآلن
با ســاير دوستان در اين کارگاه کار ميکنم

چشــماندازتان براي آينده شغلیتان
چيست؟
عســگري :امیدوارمبتوانيــم کار خود را
گســترش دهيم و درآمدزايــي بهتري پيدا
کنيم .درســتاست که پشــتيبان ما مرکز
رعد اســت ولي تا چه زمانــي ميتوانيم به
رعد تکيه کنيم؟ بايد بتوانيم روي پاي خود
بايستيم و استقالل کاري پيدا کنيم .برنامه
دوســتان ما اين است که در آينده هر کدام
بتوانند کارگاه مستقلي را راهاندازي کنند و
هرکسي بتواند کارش را اداره کند .هدفمان
اين است و اميدواريم به اين مرحله برسيم.
خاندار :اميدوارم همه دوستانم به آرزوهاي
قشنگشان برسندو روزي بيايد که همه افراد
دارای معلولیــت بتوانند به اســتقالل مالي
برسند و هيچکدام بيکار نباشند.
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خودتان را معرفی کنیــد و در مورد
ارتباطتان با مرکز رعد بگویید؟

کارآموختگان رعد هســتیم و همه ما دوره
معرق را در رعــد گذراندهایم .بعد از مدتی
تصمیم گرفتیم کارگاهی راهاندازی کرده و
مســتقل از رعد کار کنیم .با همکاری دفتر
اشتغال و کارآفرینی مرکز رعد و شهرداری
منطقه ،ایــن کارگاه در ســرای محله برق
آلســتوم در اختیار ما قرار گرفت که حدود
یک سال است در آن مشغول به کار هستیم.

دیدهایم.

عسگری :ما در نمایشگاههایی که شهرداری
منطقه و مرکز رعد ســالی دوبار برگزار می
کنند ،شــرکت میکنیم .در همین ســرای
محله نیز ماهانه نمایشگاهی برگزار میشود
که در آن ،کارهای کوچک و ارزان قيمتمان
را عرضــه ميکنيــم .يک ســري از نمونه
کارهايمــان را هم به مدارس فرســتادهايم
تا براي مناســبتهايي مثل روز دانشآموز،
ســفارش کار بگيریم .البته در شش ماه اول
شــروع کارمان ،مرکز رعد در بازاریابی به ما
کمک میکرد ولــي اآلن خودمان بازاريابي
ميکنيم.
خاندار :بيشتر کارهاي ما کارهاي کوچک و
تبليغاتي هستند چون متقاضيان این کارها
بيشــترند .کارهاي بزرگ چون تولیدشــان
هزينه بااليي دارد و گران تمام ميشــود ،
کمتر مورد استقبال قرار ميگيرند .به همین
دليــل ما کار بزرگ نميســازيم مگر اينکه
سفارش داشتهباشیم.
عســگري :البته هر کدام از مــا تابلوهاي
بزرگــی هم داريم کــه در اوقــاتفراغت
رویشــان کار ميکنيــم .دفتــر کارآفريني
رعد،ارتباط خوبی با مــا دارد و اين قول را
به ما داده که از ســازمانهاي ديگر براي ما
کار بگيــرد .ما ميتوانيم ســفارش کارهاي
تبليغاتــي ارگانهاي مختلف را قبول کنيم
و انجام دهيم.
خاندار :اميدواريم از طريق نشــريه توانياب
بتوانيم بهتر شــناخته شــويم و بــازار کار
بهتري پيدا کنيم .دوستاني که ميخواهند
به ديگران هديه بدهند يا ســازمانهايي که
در مراســم مختلف ميخواهند از پرســنل
خود تقدیر کننــد ميتواننداز این توليدات
خريداري کنند و يا به ما سفارش کار بدهند.

کارمان را ارتقا دهيم و متناســب با تقاضاي
بازار،تولید کنيم.
خاندار :البته کارهــاي کوچک و تبليغاتي
مثل جا کليدي و يــا تنديسهاي کوچک
چون ارزانتر تمام ميشــوند فروش بهتري
دارند و مردم بيشتر از آنها استقبال ميکنند
ولي ما ســعي ميکنيم هنر خودمان راهم
ارتقا دهیم تا مشتريان بيشتري داشتهباشيم.
يک تابلوي بزرگ معرق ممکناست قيمتي
بیش از يک ميليون تومان داشتهباشــد که
کمتر کسي توان خریدش را دارد.
عســگري :ما ميدانيم که اگر جنبههای
هنــري و حرفهاي کار رعايت شــود به هر
حال مشــتري خود را خواهد داشت ،گرچه
ممکن اســت قيمت تمام شــده باالتر هم
باشــد .ما توليدات خود را براي نمايشگاهها
و بازارچههــا با توجه به محل نمايشــگاه،
برنامهریزی ميکنيم که قرار اســت در چه
مکانهايي عرضه شــوند و از چه کارهايي
بيشتر اســتقبال ميشود .ســعي ميکنيم
متناســب با مکان نمايشگاه ،کارهايي را که
بيشتر متقاضي دارند را تولید کنيم .از طرفي
به دنبال ايدههاي جديدتر هم هســتيم تا
بتوانيم کيفيت کارمان را باال ببريم.

و درآمد هم دارم .بچهها بايد ببينند در چه
زمينههايــي ميتواننــد کار کنند و در چه
کاري ميتوانند موفق باشند.
خاندار :به نظرمن ایجاد انگيزه در کارآموزان
خيلي مهم اســت .اگر بچهها انگيزه کافي
نداشتهباشند يا احساس کنند قادر به انجام
کاری نیســتند ،اعتماد بهنفــس خود را از
دســت ميدهندو زندگی کردن برایشــان
سخت میشود .باید تالش کنند کاری را یاد
بگیرند و روی پای خودشان بایستند.
عسگري :متاســفانه خيلــي از سازمانها
بــرای تهیه چنین محصوالتــی از کاالهای
چینی که بازار را اشباع کردهاست ،استفاده
میکننــد در صورتي که آنهــا ميتوانند با
خريداري کاالهایی که افرادي مثل ما توليد
ميکنند به اشــتغال و استقاللمان کمک
کنند.
خاندار :من از دوســتان ميخواهم آنچه
را که ياد گرفتهاند به دوستانشــان هم ياد
بدهند .فکر نکنند که اگر آموختههاي خود
را به ديگران بياموزند آنها رقيبشان خواهند
شد ،بلکه آنها همکارشان خواهند بود.

پـــــــــرونده
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داشــتم .در ســال  77بعد از آشنا شدن با
مركز رعد در كالسهاي فني و حرفهاي آن
شركت ميكردم ولي به دليل مشكالت رفت
و آمدم به ته ران نتوانستم به اين كار ادامه
دهم تا اينكه شــعبه رعد در ســال  81در
كرج تاسيس شــد و من ادامه كالسهايم
را در ايــن مركز دنبال كــردم .من از اولين
افــرادي بودم كه در آنجــا ثب تنام كردم و
مشــغول به فعاليت شدم .در آن زمان رعد
كرج يك نشــريه داخلي راه اندازي كرد كه
من در قســمت صفحهآرايي آن مشغول به
كار شدم .گاهي هم مطالبي مينوشتم كه
در نشــريه به چاپ ميرسيد .اين فعالي تها
بســيار ب رايم رضایتبخش بــود واز لحاظ
روحي خيلي به من كمك ميكرد .در سال
 83همســرم به هم راه آقاي هدايي در مركز
رعد كرج يك كارگاه صنايع دستي به منظور
اشــتغال معلوالن راهاندازي كرد .من هم در
اين كارگاه مشــغول به آموزش و كار شدم.
همســرم عالوه بر آموزش صنايع دســتي،
محصوالت توليدشــده را در نمايشــگاهها
عرضه ميكــرد و به فروش ميرســاند .اين
آشــناي يها منجر به ازدواج ما در سال 84
شد.
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براي گفتگو با يــك زوج هنرمند به
خانه آنان رفتيــم .خانهاي كه پر بود
از آثار هنري دستســاز و ديدني .آثار
ارزشــمندي كه اين خانــه را به يك
گالري هنري مبدل كــرده بود .ولي
عشــقي كه در فضاي اين خانه موج
ميزد ،ديــدن اين آثار را لذتبخشتر
و مانــدن در آن فضــا را بــراي ما
دلچسبتر كردهبود .در همين فضا بود
كه با فيــروزه احمدي و مهرج بريمان
زوج هنرمندي كه سالهاست در يك
زندگي بســيار صميمي با هم به سر
ميبرند به گفتگو نشســتيم .در اولين
ســوال از آنها خواســتيم كه خود را
معرفي كنند و چنين آغاز كردند:
فيروزه احمدي ،كارشــناس رشــته
مشاوره روانشناسي هستم و در يك

خانواده موفق

شــركت بازرگاني مشــغول به كارم.
مشكل جسمي من ابتال به ديستروفي
عضالني اســت كه از ده ســالگيام
شروع شد و به جايي رسيد كه در سن
بيست و يك سالگي مجبور به استفاده
از ويلچر شدم.
مهرج بريمان هســتم ،كارشــناس
رشته آهنگسازي و نوازندگي ايراني.
كار اصلي مــن مرمت و بازســازي
آثار باستاني اســت ولي برنامهسازي
تلويزيوني را هم انجام ميدهم.
چگونه با هم آشــنا شــديد كه به
ازدواجتان منجر شد؟
فيروزه :مــا در مركز رعد كرج با هم آشــنا
شــديم .من قبل از ازدواج ديپلم كامپيوتر

برخورد خانوادههايتان با ازدواج شــما
چگونه بود؟
مهرج :وقتــي خانوادهام مطلع شــدند كه
ميخواهــم با دختــري كه داراي مشــكل
جســمي اســت ازدواج كنم در برخورد اول
مخالفــت كردند كــه البتــه طبيعي بود.
ولي در اولين جلســه آشــنايي خانوادهها
با همديگر ،نظرشــان كامــا تغيير كرد و

فيروزه :وقتي مهرج از من خواستگاري كرد
خوشحال شدم اما مطمئن بودم كه خانواده
او به راحتي موافقــت نخواهند كرد .خودم
را به جاي پدر و مادر ايشــان ميگذاشتم و
ميدانستم كه آنها مثل هر خانواده ديگري
راحتي و آســايش فرزندشــان را ميخواهند
و ايــن در حالي بود كه موافقــت خانواده
همسرم ب راي من بسيار مهم بود .مهرج در
جــواب اين نگ راني مــن را قانع كرد كه در
زندگي شــخصي خود ،هميشه آزادي عمل
داشــته و از موافقت خانــوادهاش مطمئن
اســت .من قبول كردم ولي اين شــرط را
گذاشتم كه اگر خانواده او در ابتدا مخالفت
كردند هيچ وقت به من نگويد ،چون ممكن
اســت اين دلچركيني ب راي هميشه با من
بماند .چيز ديگري كه از همســرم خواستم
اين بود كه هر وقت از من خســته شــد و
مايل به ادامه زندگي با من نبود ،اول از همه
بــه خودم بگويد .چون مــن اص ً
ال راضي به
ادامه زندگ يام به هر قيمتي نبودم.
وقتي كه خانواده ايشــان ب راي خواستگاري
آمدند مادرشــان كه زني بســيار با ايمان و
فرهنگ هســتند ،به من گفتند آن چنان
مهرت بر دلم نشسته كه هيچ مانعي را در
راه ازدواج شــما نم يبينم .واقعا هم در اين
نه ســال كه از زندگي مشترك ما ميگذرد
هيچ وقت مشكل جسم يام را مطرح نكرده
و هميشه از من حمايت كردهاند و هر وقت
هم كاري كه از دستشان برآمده از من دريغ
نكردهاند .من از اين لحاظ هميشــه خدا را
شكر ميكنم.
خانواده شــما چگونه بــا اين ازدواج
برخورد كردند؟
فيروزه :وقتي با خانوادهام در مورد پيشنهاد
ازدواج از طــرف مهرج صحبت كردم ،گفتم
كه نگ ران اين هســتم كه خانــوادهاش م را
نپذي رند و من دوســت ندارم كه خودم را به
آنها تحميل كنم .پدر و مادرم جواب دادند
كــه مطمئن باش وقتي تــو را ببينند و با
تو آشنا شوند ،حتما مورد قبولشان خواهي
بود .شرط خانواده من هم اين بود كه مهرج
حتما بــا خانواده ب راي خواســتگاري بيايد
نه به تنهايي .چون ميدانســتند كه خيلي
از دوســتانم كه به اين صورت ازدواج كرده
بودند با مشــكالتي روبهرو شــدهاند .به هر
حال ما ازدواج کردیم و م راسم خواستگاري
و ازدواج بــه خوبي و بدون مانع پيش رفت

اكنون بعد از نه سال زندگي مشترك ،از
زندگي خود راضي هستيد؟

اآلن به چه كاري مشغول هستيد؟ آيا
به كارهاي هنري هم ميپردازيد؟

مهرج :بله ،من كامال راضي هستم.
فيروزه :به هر حال هر زندگي مشكالتي دارد
و هيچكس نم يتوانــد بگويد من غرق در
شادي و لذت هستم .اما در مجموع بسيار
راضي و شــاكرم .به هر حال ب راي هركسي
كه در اجتماع حضور دارد امكانات متعددي
ب راي ازدواج پيش ميآيد و گرچه ب راي كسي
كه مشكل جســمي دارد اين موارد كمتر
اســت اما ب راي من هم پيش آمده بود ولي
من در هيچ يك از اف رادي كه جلو ميآمدند،
آن مردانگي و مرد عمل بودن را نم يديدم .مهرج :وقتي ما زندگي خود را شروع كرديم
وقتي ايشــان به من پيشنهاد ازدواج دادند ،من خيلــي از كارهايي را كه قبل از ازدواج
من گفتم بايد م را بدون ويلچر هم در خانه انجام ميــدادم را به خاطر وقــت و زماني
ببيند و بداندکه من چگونه زندگي ميكنم .كــه از مــن ميگرفت ،ادامه نــدادم .در آن
پدرم هم اين را پذيرفت و قبل از اينكه رسما زمان خانهاي گرفتــه بوديم كه زير زميني
ازدواج كنيم به هم راه خانواده
به داشت و آن را به كارگاه تبديل كرده بوديم.
مســافرت رفتيم .اين سفر
صب حها با هم بــه كارگاه ميرفتيم
باعث شــد كه يكديگر را
و كار ميكرديــم و
فیروزه:
بهتر بشناســيم و او هم
ظهر ب راي اســت راحت
با مشكالت زندگي من
بــاال ميآمديــم و
اگر من قبل از
بيشــتر آشــنا شود.
بعدازظهــر بــاز به
ازدواج ،عالقه و دوست
همين اآلن هم در
كارگاه ميرفتيــم
اركان
از
يكي
را
داشتن
طول شب که بارها
و صنايع دســتي
اآلن
ميدانستم،
ازدواج
ايشان را صدا ميكنم
توليــد ميكرديم.
صد درصد عقيدهام بر اين
و از خــواب بيــدار
از هميــن راه
ميكنم ،يــك بار به
زندگي خــود را
است كه اين عالقه است
من نم يگويد «هان»
ميگذرانديم.
كه انسانها را پايبند
هميشــه ميگويــد
يعني زندگيمان
به زندگي ميكند و
«جان» و اين ب راي من
را از صفر شــروع
به
مضاعفي
نيروي
خيلــي ارزش دارد .او
كرديــم .حتــي
هميشه ميگويد زندگي
در مقطعــي اج راي
آنها ميدهد كه با
هركسي كمبودهايي دارد
دكوراســيون و ط راحي
مشكالت زندگي
هم
و كمبود زندگــي ما
داخلــي را با هــم انجام
بيايند.
كنار
ميتواند مشــكل جسمي
ميداديــم ،ولــي با شــروع
تو باشــد .ايــن حرفها به
تحصيل ،ايشــان مدتي از كار
من قــوت قلــب ميدهد.
دور شــد .اآلن سعي من بر اين
ايشان در قبال معلوليت من
اســت كه كار فيــروزه در زمينه
هيچ وقت كم نگذاشته و حتي جاهايي كه
تحصيلي خــودش باشــد چون به
من كم ميآورم م را تشــويق ميكند كه بايد رشتهاش بســيار عالقهمند اســت .فيروزه
بلند شــوي و فعاليت كني و حق خودت را در چنديــن ترم متوالي بــه عنوان بهترين
بگيري .او هميشــه مشوق من بوده و هيچ دانشجوي دانشــگاه آزاد كرج انتخاب شد.
وقت احساس ترحمی در رفتارش نديدم .به هم از لحاظ رتبــه و معدل كه چندين ترم
تشــويق او و با كمك او در رفتن و آمدنم ،متوالــي معــدل باالي نوزده داشــت و هم
ادامــه تحصيــل دادم .خيلــي از كارهاي در بحــث معلوالن كه بهترين دانشــجوي
اداري و ثبت نام م را ايشــان انجام ميداد و داراي معلوليت دانشــگاه شناخته شد .من
در زمانهايي كه او مشــغله كاري داشــت ،اميدوارم كه در آينده در همين رشته بتواند
خانوادهام م را حمايت و كمك كردند كه جا ادامه تحصيل بدهد.
فيروزه :من مدیر داخلی يك شركت بازرگاني
وارد كننده قطعات صنعتي هستم و هر روز
هفته بــه جز پنجشــنب هها ،از نه صبح تا
ســه بعدازظهر كار ميكنم .مدتي است كه
كارهاي هنري انجــام ندادهام ولي با كمك
همسرم كارهاي زيادي ياد گرفتهام و آخرين
كاري كه از ايشــان ياد گرفتم كار چرم بود.
هركاري كه ايشان انجام ميدهد من هم در
كنارشان كار ميكنم و ياد ميگيرم.
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وقتي كه عشق،
همه خألها را پر ميكند!

مهرج :ازدواج ما اتفاق مباركي بود كه ربطي
به معلوليت همســرم نداشت .اين آشنايي
ممكن بــود در يك جمع فاميلي و يا مثال
در محيط دانشــگاه هم اتفاق بيفتد .يعني
عالقــه و رابطهاي كه ايجاد شــد ارتباطي
با مشــكل جسمي همســرم نداشت و اگر
ايشان با اين مشــكل روبهرو هم نبود ،اين
اتفاق ميافتاد .به هر حال بعد از آشــنايي
ما با هم در كالسهــاي مركز رعد كرج ،به
تدريج عالقهاي در من شــكل گرفت و بعد
از آشنا شــدن با خانواده ايشان در تصميم
به ازدواج مصممتر شدم .بايد بگويم كه من
زندگيم را مديون آقاي دكتر مهدي هدايتي
هستم .ايشان در زمينههاي مختلف استاد
من بودهاند .در بحث ازدواج و انتخاب فيروزه
هم با ايشان مشورت كردم كه من را به اين
كار ترغيب نمودند.

به فيروزه عالقمند شــدند .بعــد از آن هم
هيچگونه مشكلي در اين رابطه نداشتيم.

و در ياد همه دوستان و ميهمانانمان ماند.

دارد از خانوادهام نيز تشكر كنم.

25

توانســتم رابطههاي خوبي ايجــاد كنم تا
جايي كه كارگاه ما ســفارش دائمي داشت.
بعد از مدتــي به داليلي از رعــد كرج جدا
شــدم و يك كارگاه مستقل در خارج از رعد
راهاندازي كردم .يك ســري از بچههاي رعد
نيز با مــا همكاري كردنــد ،در اين كارگاه
صنايع دســتي توليــد ميكرديم .در همان
ايام ارتباط من با مجتمع توانيابان مشــهد
بيشتر شــد .در توانيابان مشهد هم بحث
آموزش منجر به اشــتغال را دنبال كردم و
چند رشته صنايعدستي را با بچههاي مركز
توانيابان مشــهد شروع كردم ،يكي صنعت

در دوره آموزشي مجتمع شركت كردند پس
از همان سه ماه آموزشي كه ديدند شروع به
فعاليت كردند و بســياري از آنان هنوز هم
در همين صنعت مشغول هستند .از ديگر
كارهايي كه انجام دادم و پيگير آن بودهام،
بحث معرفــي معلوالن در مناســب تها و
م راسم مختلف بودهاست .دو سال پيش در
مشهد م راسم بزرگداشت روز جهاني معلوالن
را برگــزار كــردم كه ب رنامــه مفصلي بود و
هدف آن معرفي معلوالن و آشــنايي مردم
با مجتمــع توانيابان بود كه بازخورد خيلي
خوبي داشت .مهمانهايي را هم كه شامل

فعاليت و همكاري شــما با مركز رعد
كرج چگونه و در چه زمينهاي بود؟
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چه توصيــهاي در مــورد ازدواج به
دوستان خود كه شرايط مشابهي دارند
ميكنيد؟

26

خانواده موفق

فيروزه :به نظر من ازدواج مرحلهاي از رشــد
اســت .با وجود اينكه هميشــه از حمايت
برخوردار بــودم ولي ازدواج بــه من انگيزه
بيشــتري ب رای زندگي و حــس بهتري داد.
صب حهــا وقتي بيــدار ميشــوم ديگر فكر
نميكنم كه امروز هم يك روزي مثل ديروز
است ،بلكه انگيزه پيدا كردهام و فكر ميكنم
كــه بايد به امور منزل برســم و غذا بپزم و
احساس توانمندي بيشتري نسبت به قبل
ميكنــم .حاال خيلي كارها را كه قبال انجام
نم يدادم را انجام ميدهم.
مهرج :فيروزه همــه كارهاي خانه راخودش
مديريــت ميكند .از پختن غذا و شســتن
ظرفها و لباسها و ...همه از دســت پخت

فيــروزه :قبل از ازدواج هميشــه ويلچر من
بيــرون از خانــه بود .آن را بــه داخل خانه
نم يآوردم ،چون در خانه اف راد زيادي به من
سرويس ميدادند و من بيشتر به فعالي تها
اجتماعــيام ميپرداختم .ولي پس از ازدواج
انگيزه خوبي ب راي انجام كارهاي خانه پيدا
كردم .البته همسرم در كارهاي منزل خيلي
به من كمك ميكند .ولــي من با توجه به
تج ربهاي كه دارم ازدواج را به دوستان داراي
معلوليت توصيه ميكنم.
به هر حال مســووليت زندگــي واقعا زياد
اســت و من مدام فكر م يكنم كه چگونه
محدوديتهايم را كم كنم و چگونه كارهايم
را خودم انجام دهم .البته همسرم هميشه
طوري ب رنامهريزي ميكند كه در مواقع مورد
نياز در كنار من باشــد ،چــون به هر حال
نياز به كمك دارم .اگر كمكهاي همســرم
نباشد شــايد نتوانم راحت ســركار بروم و
به كارهاي خانه برســم .چتــر حمايتي او
هميشــه وجود دارد و من هم به اندازه توان
روحي و جسمي خود فعاليت ميكنم .وقتي
صحبت ازدواج ما پيش آمد يكي از دوستان
نزديكم به من گفت ازدواج كن ،نهايتش اين
اســت كه نم يتواني و ادامه نم يدهي ولي
حداقل مدتي با عشق زندگي كردهاي و اين
حسرت در ذهنت نم يماند كه كاش ازدواج
كرده بودم! ولي بدان كه سخت يهاي زيادي
در پيــشرو داري چون به هــر حال عالوه
بر مشــكل جسمي اســت كه با آن درگير
هستي مســووليت زندگي نيز سخت يهاي
بيشتري را ب رايت پيش ميآورد.
به هر حال دوســتان بايد بدانند كه ازدواج
يعني پذيرش يك مسووليت سنگين.
مه مترين مسالهاي كه الزم ميدانيد در
پايان اين گفتگو مطرح كنيد چيست؟
مهرج :مهمترين مســالهاي كــه خيلي از
افــراد داراي معلوليت را اذيت ميكند ،بحث
فرهنگي اســت كه اول شامل برخورد اف راد
جامعه با معلوالن و دوم بحث مناسبسازي
شهري اســت .بحث مناسبسازي هم مثل
اشــتغال معلوالن چيزي است كه قانون آن
موجود اســت ولي اج را نم يشــود .زماني
من از كرج ســه نفر از بچهها را با ويلچر با
ماشــين خود ب راي تفريح به ته ران ميآورم.
وقتي مترو راهاندازي شــد ،خوشحال شدم

فيروزه :متاســفانه هنوز خيلي از مردم فكر
ميكنند يك فرد با دســت و پا و جسمش
فكر ميكند! البته فرهنگسازي در بين قشر
تحصيلكرده تا حدودي انجام شده است و
رســانهها كارهاي خوبي انجام دادهاند ولي
كافي نيســت .گاهي من محي طهاي كاري
خــود چيزهايي ميبينم كــه آزارم ميدهد.
مــن اصوال با اين شــكافي كه بيــن اف راد
معلول و غيرمعلول وجود دارد مشكل دارم.
دوســت ندارم بگويم چون مشكل جسمي
دارم محق هســتم و يا اولويت نســبت به
ديگــران دارم مثــا من هم مثــل ديگ ران
منتظر آسانسور ميايستم ولي ميبينم كه
ديگــران بدون رعايت نوبــت از كنارم عبور
ميكنند و داخل آسانســور ميشوند من در
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فیزی کدا ت انیشتن

ن نظر
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مهرج :من كار را در سال  83در رعد كرج شروع
كردم و پس از يك ماه كارگاه خوداشتغالي
را به بهرهبــرداري رســاندم .در آن زمان از
دوازده نفر ثبت نام كرديم .اين اف راد با توجه
به تواناي يهايشــان از 5درصــد تا 95درصد
مشــكل جسمي داشــتند .در آن زمان كار
ما توليد صنايع دســتي بــود و من خودم
بازار اين كارها را تامين ميكردم .بخشي از
كارها را در نمايشگاهها و بازارچههاي خيريه
ميفروختيم و بخشــي از اين محصوالت را
در ســطح ته ران بازاريابي ميكرديم .كمكم
توانستيم در شهرســتانهاي ديگر نيز به
صورت عمده با بنكداران و بازاريابان ق رارداد
ببنديم .تا آن زمان هيچ تج ربهاي در بحث
فروش و بازاريابي نداشتم ولي خوشبختانه

چرم بود كه شــامل دوخت چــرم و توليد
محصوالت چرمي بود .در عرض سه ماه اين
كارگاه را راهانــدازي كــردم و در اين صنعت
از م ربياني كه در شهر مشهد ساكن بودند
كمك گرفتم ،كارگاه مشهد خيلي خوب راه
افتاد و پيشــرفت كرد .طرحهاي كه من و
آقاي هدايي جمعبندي ميكرديم طرحهايي
جامع بود و صرفــا راهاندازي كارگاه نبود .ما
فروشگاهی را در مشــهد فقط ب راي فروش
محصوالت بچههــاي داراي معلوليت با نام
«فروشگاه خوداشــتغالي معلوالن» ط راحی
كرديــم .آقاي مهندس هدايــي مديرعامل
مجتمع توانيابان كه فردي بســيار دلسوز
و پيگيــر هســتند با نفوذي كه داشــتند
توانستند ب راي قســمتي از فضاي مجتمع
توانيابــان در وكيــل آباد مشــهد ،كاربري
تجــاري بگي رنــد و از ســال گذشــته اين
فروشگاه شــروع به كار كردهاست .صنعت
چرم در مشهد بازار قوي دارد و بچههايي كه

هنرمندان و بازيگ ران موفق بودند را از ته ران
دعوت كرديم كه خيلي مورد استقبال مردم
ق رار گرفت .از ديگر فعالي تهاي من برگزاري
بازارچههاي خيريه در ته ران است كه در آن
توليدات بچههاي داراي معلوليت را معرفي
ميكنيم .در حال حاضر به اين فكر ميكنم
كه كارهايي ديگري را هم ب راي جذب سرمایه
به اين مركز شروع كنم .در اين راستا با آقاي
دكتر فرهنگ (روانشناس) صحبت كردهايم
و ايشان نيز خيلي استقبال كردهاند .دكتر
فرهنگ ســمينارها و كارگاههاي خوبي در
حوزه روانشناســي و عرفان برگزار ميكنند
كه بسيار مورد استقبال مردم است .ایشان
قبول كردهاند كه چندين سمينار و كارگاه
آموزشــي را به نفع موسسات خيريه برگزار
كننــد .از طرفي به دنبال اين هســتم كه
بنيادي را با نام بنياد حمايت از موسســات
خيريه مردم نهاد ،راه اندازي كنم كه شامل
سمنهاي مرتبط با معلوالن نيز ميشود .به
دنبال اين هستيم كه بتوانيم با موسسات
مختلف تعامل برق رار كرده و موسساتي كه
واقعا احتياج مالي دارند را شناسايي كنيم.
ما موسسات خيريه و مردم نهادي داريم كه
در تامين هزينههاي جاريشان دچار مشكل
هستند .مثال موسساتي داريم كه سرويس
اياب و ذهاب ب راي معلوالن دارند ولي حقوق
رانندگان يا هزينه ســوخت اين ماشي نها را
نم يتوانند تامين كنند! هدف ما شناسايي
و كمك به چنين موسســاتي است .اكنون
اساسنامه اين بنياد تنظيم شده و اميدواريم
كه بتوانيم مجوزها را بگيريم و اين فعاليت
اقتصادي عامالمنفعه را راهاندازي كنيم.

او تعريــف ميكنند .او خيلــي از كارها كه
قبــل از ازدواج توان انجام دادنش را در خود
نم يديد و يا لزومي بــراي انجام دادن آنها
حس نميكرد ،به خوبي انجام ميدهد.

كه مترو حتما مناسبسازي شدهاست ولي
ديدم كه افــراد داراي معلوليت نم يتوانند
از آن اســتفاده كننــد .چون در بســياري
از ايســتگاهها آسانســور وجود نــداردو در
ايســتگاههايي هم كه آسانسور دارد ،يا كار
نميكند و يا افــراد غيرمعلول به آن هجوم
ميآورند و اجازه اســتفاده بــه فرد معلول را
نم يدهنــد .اتوبوسهاي خــط ویژه كه در
شــهر تردد ميكنند ،عالمت ويلچر بر روي
بدنهشان وجود دارد و محل خاص معلوالن
نيــز در آنها در نظر گرفته شدهاســت ولي
اين اتوبوسها با فاصله زيادي از لبه سكوي
ايســتگاه ميايســتند و يا در مقابل رمپ
ورودي به ايســتگاه ،ميله گذاشــتهاند كه
حتــي اف رادي كه عصا به دســت دارند هم
نم يتوانند از اين رمپها استفاده كنند چه
برسد به شخصي كه روي ويلچر است! البته
كار خوبي كه شهرداري انجام داده اختصاص
تعدادي وســايل نقليه ،مخصــوص اياب و
ذهاب معلوالن اســت كه با قيمت مناسبي
در اختيارشــان ق رار ميگيرد .البته خيلي از
اف راد داراي معلوليت توان مالي اســتفاده از
همين ماشــي نها را هــم ندارند .بحث اين
اســت كه امكانات شهري موجود ب راي تمام
اف راد جامعه كه شــامل معلوالن نيز ميشود
قابل استفاده نيست .اميدوارم روزي حقوقي
كه در كشــورهاي ديگر ب راي معلوالن قائل
م يشوند ،در كشور ما هم قايل شوند.
مورد ديگر اين اســت كه طبق قانون هيچ
خانهاي نبايد پايــان كار بگيرد مگر اينكه
رمپ يا باالبر ب راي آن تعبيه شده باشد ولي
در بسياري از ســاختمانهاي نوساز چنين
مواردي رعايت نم يشود .ما قوانين زيادي در
مورد حقوق معلوالن داريم ولي اين قوانين
كه در ســال  83به تصويب رســيده است،
هيچ ضمانت اج رايي ندارد.

ايــن مواقع چيزي نم يگويم و فقط به آنان
نگاه ميكنم و ميبينم گاهي ديگ ران به آنان
اعت راض ميكنند و حتي آنها را از آسانســور
بيرون ميكنند .البته فرهنگ ســازي تا حد
زيــادي به حضور افــراد داراي معلوليت در
سطح جامعه و مناسبســازي برم يگردد.
اگر ايــن ماشــي نهاي مخصوص
اياب و ذهــاب معلوالن وجود
نداشــت من امــكان كار
كــردن ب رايــم وجود
نداشت .خوشبختانه
نســبت بــه قبــل
شــرايط خيلــي بهتر
شده اســت .همين كه من
در دانشــگاه ده نفر را ميبينم
كه با وجــود معلوليــت تحصيل
ميكننــد و حضور اجتماعي دارند نشــان
ميدهد كه فرهنگ سازي تا حدودي انجام
شدهاست گرچه هنوز كافي نيست .حضور
در مركــز رعد ب راي من خيلــي مفيد بود
چون من كســاني را ميديدم كه مثل من
مشــكل دارند ولي از خانه بيرون ميآيند و
فعاليــت ميكنند .خيلــي از بچهها كه به
رعد ميآمدند اعتمــاد به نفس خوبي پيدا
ميكردنــد ،ادامه تحصيــل ميدادند و وارد
فعالي تهاي اجتماعي ميشدند .البته هنوز
اجتماع ما ب راي حضور اف راد داراي معلوليت
كامال آماده نيست .من اميدوارم با تصويب
قانون حقوق جامــع معلوالن و اج راي مفاد
آن افــراد داراي معلوليت بتوانند به حقوق
شهروندي خود دست پيدا كنند.

خانواده موفق
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لطفا خودتان را معرفی کنید؟

رئیس هیات مدیره شرکت «امیران کاغذ بلند همتان»:

ناامید نشوید ،تالش و پشتکار

داشته باشید تا موفق شوید

امیرمسافری (مدیرعامل شــرکت امی ران
کاغذ بلندهمتان) دانشــجوی  ITدر مقطع
کارشناســی و متولد ســال  1367هستم.
بعــد از تولد دچار یرقان (زردی) شــدم ولی
چون زمــان بمباران بود بالفاصله مادرم را از
بیمارستان مرخص کردند و چون من فرزند
اول خانواده بودم ،پدر و مادرم در مورد زردی
آگاهی چندانی نداشــتند .ولی بعد از  5روز
که م را به بیمارســتان بردند با وجود اینکه
خونم را دوبار عوض کردند دچار عوارض این
بیماری شدم که در من ب رای همیشه باقی
ماند.
زهرا محسنی  48ساله هستم که در سن
دو ســالگی بر اثر ابتال به تب سرخک ،فلج
شدم .البته پس از معالجات بسیار ،به تدریج
وضعیت جســمانیم بهتر شد و قادر به راه
رفتن با بریس شدم.
از سابقه کارتان بگویید؟
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امیر مســافری و زهرا محسنی کارآفرینانی هســتند که با همکاری یکدیگر
«شرکت امیران کاغذ بلندهمتان» را تاسیس کردهاند .امیر مسافری مدیرعامل
و زهرا محسنی رئیس هیات مدیره این شرکت هستند .کارکنان این شرکت که
در زمینه بســتهبندی کاغذ و چاپ فعال است ،افرادی هستند که همگی دارای
معلولیت م یباشــند .مکانی که این دوستان در آن مشغول به کارند را معاونت
شهرداری منطقه  18در سرای محله شادآباد در قسمت کارآفرینی در اختیارشان
قرار دادهاست .فعالیت این شرکت از دو ســال قبل آغاز شدهاست .فضایی که
کارکنان در آن مشــغول به کارند مملو از بستههای کاغذ  A4با ارم این شرکت و
انواع و اقسام ماشی نهای تحریر و چاپ است.
با موسسان این شرکت به گفتگو نشستیم

توانیاب موفق

به عنــوان بهیار چــه فعالی تهایی
م یکردید؟
محســنی :کار مــن انجــام تزریقــات و
پانسمان ،بخیه کردن زخمها ،تزریق واکسن
و انجــام زایمان طبیعی در درمانگاه بود .در
درمانگاه روســتای حسن آباد ،اتاقی را ب رای
زایمان طبیعی در نظــر گرفته بودند که از
روســتاهای اط راف ب رای زایمان به این محل
م یآمدند .من بســیار فعال و پرکار بودم و
به روستاهای اط راف م یرفتم و در مدارس و
کارخانهها واکس نهایی مثل کزار و هپاتیت

چرا این همه عالقه به کار داشتید؟
محسنی :چون این تج ربه را داشتم که به
خاطر کوتاهی والدین و نزدن واکســن دچار
فلج شــدهبودم ،نم یخواستم دیگ ران هم به
این س رنوشــت دچار شــوند .فکر م یکردم
م یتوانم به دیگ ران خصوصاً به خانوادههای
محروم روستایی که اطالعات کافی از مسایل
بهداشتی ندارند ،کمک کنم.
چطور شد که بعد از بازنشستگی ،به
فکر راهاندازی کار در حوزه کاغذ و چاپ
افتادید؟
محســنی :وقتی که بازنشسته شدم اول
فکر م یکردم با توجه به شــرایط جسمانی م
بهتر است بیشتر است راحت کنم .ولی پس
از مدتی متوجه شدم که نم یتوانم در خانه
بمانم و بیکار باشــم .در سفری که از طریق
سازمان بهزیســتی ته ران راهاندازی شدهبود،
با راهیان نور هم راه شــدم ودر این ســفر با
آقای مسافری آشنا شــدم .ایشان پیشنهاد
راهاندازی شرکتی در زمینه بسته بندی کاغذ
ل ب رای اف راد
و چــاپ و ایجاد فرصت اشــتغا 
دارای معلولیت را دادند .هدف آقای مسافری
این بود که شــرایطی را ایجاد کند که اف راد
دارای معلولیتی که عالقه به کار دارند و این
امکان ب رایشــان ف راهم نیست را بکار بگیرد
تا به اســتقالل مالی برســند .من وقتی از
طرح و هدف ارزشــمند ایشان مطلع شدم،
تصمیم گرفتم که در این کار سرمایهگذاری
کنم .ما با هم شــریک شدیم و این فعالیت
را راهاندازی نمودیم .نیتمان در این فعالیت،
حمایــت و ایجاد کار ب رای اف رادی بود که به
دلیل معلولیت امــکان کار در محی طهای
دیگر را ندارند و به کار گرفته نم یشوند.
امیر مســافری :مــن قبــل از اینکه به
اینکار مشــغول شوم ،به مدت سه سال در
سازمان بازنشســتگی کشور کار م یکردم و
وظیفه صادر کردن کارتهای منزلت را ب رای
بازنشستگان برعهده داشــتم .وقتی کار به
صورت اینت رنتی درآمد ،من بیرون آمدم و به
شــرکت بیمه دانا رفتم و 4سال هم در این
شرکت کارکردم .زمانی که با خانم محسنی
آشنا شدم هنوز مشــغول به کار بودم ولی
هدفم این بود که کاری را راه بیاندازم که هم
مســتقل باشم و هم به دوستانم که ش رایط
مشــابه با خودم دارند کمک کنم .البته من
همچنین عضو ســامانه تدارکات ریاســت

نام این شــرکت چیست و شما با چند
نفر مشغول به کار هستید؟
محسنی :نام شرکت «شرکت امی ران کاغذ
بلندهمتان» اســت که این نام از همت بلند
دوســتان دارای معلولیت گرفته شده ،چون
هدف ما ایجاد اشتغال ب رای دوستانی است
که مانند خودمان با معلولیت دست و پنجه
نــرم م یکنند .فع ً
ال  4نفر در این شــرکت
مشغول به کار هستند .امیدواریم که بتوانیم
فعالیت کاری خود را گســترش داده و اف راد
بیشتری را بهکار بگیریم.

محسنی :کار ما بستهبندی کاغذ A4و A5

و کارهای چاپی روی کاغذ است .ما کاغذ را
به صورت بندی و تعداد باال م یخریم ،برش
یزنیم و در اندازههای مختلف بستهبندی
م 
م یکنیم و م یفروشــیم .عــاوه بر این هر
نــوع کاری که بر روی کاغذ انجام م یشــود
مثل چاپ فرمهای اداری و مختلف و تولید
برچسب و  ..راهم انجام م یدهیم.
چگونه برای تولیــدات خود بازاریابی
م یکنید؟

محسنی :مــن و آقای مســافری خودمان
کار بازاریابــی را انجام م یدهیم .ما به ادارات
و ســازمانهای مختلف م یرویــم  ،نمونه
کاغذمــان را به آنها نشــان داده و کارمان را
معرفی م یکنیم و از آنها م یخواهیم از نیت
خیرخواهان ه ما حمایت کنند .در حال حاضر
ســازمان بهزیستی شهرســتان ته ران ،با ما
همکاری م یکنند وکاغذ مورد احتیاجشان را
از ما م یخ رند .فرمهایشان را هم ب رای چاپ
به ما م یسپارند .با شرکت متروی ته ران نیز
همکاری داریم و فرمهای مورد نیازشان را در
تعداد و اندازههای مورد درخواستشــان چاپ
م یکنیم .ســازمان بازنشســتگی کشوری،
ســازمان هالل احمر ،ســازمان توســعه و
نوســازی صنعت و معدن و اداره پســت از
دیگر مشــتریان ما هستند .دفتر کارآفرینی
مجتمع رعد به تازگی ما را به شرکت هم راه
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زهرا محســنی :من بعد ازگرفتن دیپلم،
یک دوره دو ســاله بهیاری و پرســتاری را
در شــهرری گذراندم .وقتی کــه ب رای این
دوره دوســاله ثبت نام م یکــردم خیل یها
به من گفتند که با این وضعیت جســمانی
نم یتوانــم به عنوان بهیار که مســوولیت
سنگینی دارد کار کنم .ولی بعد از پایان این
دوره و استخدام شــدنم همان اف راد اعت راف
کردند کــه من از افــراد غیرمعلول که این
دوره را دیدهاند بهتر کار و فعالیت م یکنم.
محل کار من درمانگاهی بود در روســتای
حســن آباد در جاده قم .به مدت  27سال
در این محل خدمت کردم و در کارم بسیار
جدی و پرتالش بــودم .به طوری که بعد از
 27ســال که تقاضای بازنشستگی پیش از
موعد کــردم ،با تقاضایم موافقت نم یکردند
و م یگفتنــد نم یخواهیم یکی از نیروهای
فعال خودمان را از دست بدهیم.

و ...را تزریق م یکردم .هر موقع هم که وقت
داشتم در قسمت آزمایشگاه ،دندانپزشکی یا
داروخانه کمک م یکردم.

جمهوری هم هســتم .با خانم محسنی در
مورد ایــنکار صحبت کردم و ایشــان هم
اســتقبال کردند .ق رار شــد هر دو به یک
می زان ســرمایه بگذاریم و شرکت را به ثبت
برسانیم .من دو ســال به دنبال مجوزهای
راهاندازی این شــرکت بــودم و چهار مجوز
از قوه قضائیــه ،وزارت کار و امور اجتماعی،
سازمان امور مالیاتی و سایر ارگانها گرفتم.
در ضمــن نامهای هــم به معاونــت امور
فرهنگی شــهرداری ته ران نوشــتم و اعالم
کردم که ما تعدادی از بچههای بهزیســتی
هســتیم و به دنبال راهاندازی شــرکتی در
زمینه کار بستهبندی و چاپ کاغذ هستیم
و از این معاونت درخواســت حمایت کردم.
خوشبختانه معاون محترم شهرداری با این
درخواســت موافقت کردنــد و مکانی را با
اجاره پایین ،در ســرای محله شــاد آباد ،در
اختیارمان ق رار دادند و ما دو ســال است که
کارمان را شروع کردهایم.

در مورد کار این شرکت ،بیشتر توضیح
دهید؟

توانیاب موفق
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اول معرفی کرده که از ما کاغذ بخ رند.
چه شــرکتهایی م یتوانند با شــما
همکاری کنند؟
محسنی :هــر ســازمان و شــرکتی که با
کاغذ ســروکار داشتهباشــد ،از شرکتهای
بازرگانــی تــا م راکــز چاپ و نشــر کتاب،
مدارس ،دانشگاهها و همه ارگانهای دولتی
و غیردولتی م یتوانــد از ما کاغذ خریداری
کنند و یا سفارش کارهایشان را به ما بدهند.
ما در امر بازاریابی ضعیف هســتیم و کاغذ
ما ب رای ســازمانها مختلف هنوز شــناخته
شده نیست .اکنون که شعار دولت حمایت
از کار و تولیدات داخلی اســت ،انتظار داریم
ســازمانها و ارگانهای دولتی از ما حمایت
کنند.
تا به حال چه حمای تهایی از ارگانهای
دولتی دریافت کردهاید؟
محسنی :شــهرداری به مــا کمک کرده و
این مکان را در س رای محله شادآباد با اجاره
پایین در اختیار ما ق رار داده .ما با ســازمان
بهزیستی استان ته ران و بهزیستی شهرری
ت و کارمان را به آنها معرفی کردهایم
صحب 
و آنهــا قولهایی هم به ما دادهاند ،ولی این
قولها هنوز عملی نشــدهاند .در صورتی
که بهزیســتی ،متولی امــور معلوالن
اســت و باید حامی ما باشد .البته
بهزیستی شهرستان ته ران ،با ما
همــکاری م یکند و خرید کاغذ
و چاپ فرمهایش را به ما ســفارش
م یدهد .اگر ســازمانهایی با ما ق رارداد
ببندند و کاغذ مصرفیشــان را از ما بخ رند،
م یتوانیم به پرســنل خود ایــن اطمینان
را بدهیــم که کار به صــورت دائمی وجود
خواهدداشت ،چون بعضی اوقات که سفارش
کافی نداریم بچهها ب یکار م یمانند.

محسنی :ما دستگاهها را با هزینه خودمان
خریــداری کردهایم .دســتگاه چاپ ،پرینتر
رنگی لیزری ،منگنهزن ،دســتگاه ســیمی
کــردن کتاب و دفتر ،پــرس کارت ،برش و
فتوکپی و ...را خریدهایم.
چه درخواستی از ســازمانها و مراکز
دولتی دارید؟
مسافری :من از این ســازمانها و ارگانها
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پرسنل شما بیمه هستند؟
محســنی:در حال حاضر چــون کار ما
دائمی نیســت ،نتوانستهایم پرسنل خود را
بیمه کنیم ولی اگر ق راردادهای بلند مدت و
دائمی داشته باشیم م یتوانیم آنها را بیمه
نماییم.
مســافری :فقط وقتی که مطمئن باشیم
ب رای آینــده کار و درآمد داریــم م یتوانیم
کارکنان خــود را بیمه کنیم .در این صورت
بچهها هم با اطمینان خاطر بیشــتری کار
خواهند کرد .اگر کار داشتهباشیم م یتوانیم
دســتگاههای بهتر و پیشــرفتهتری تهیه
کنیم .البته دســتگاههای ما همین حاالهم
مورد تایید هســتند و کار خــوب تحویل
م یدهند.
آیا محدودیت جســمی شما مانعی
در فعالیــت اجتماعی شــما ایجاد
نکردهاست؟
مسافری :اف راد دارای معلولیت در بسیاری
از مشاغل حتی بهتر از اف راد غیرمعلول کار
م یکننــد چون تالش بیشــتری م یکنند.
مث ً
ال مــن در رشــته آمادگی جســمانی،
بارفیکس و دراز و نشست نفر اول در منطقه
و در رشته بارفیکس در کل کشور ،اول شدم.
تالش اف رادی مثل من خیلی بیشتر از تالش
دیگ ران است.
محســنی :از قدیــم گفتهاند خواســتن
توانستن است .اگر انسان هدف داشته باشد
و واقعا بخواهــد کاری را انجام دهد و تالش
خودش را بکند به نتیجه م یرسد .ولی اگر
محدودیتها را بــرای خودش عمده کند و
آنهــا را بزرگتــر از توانای یهایش ببیند ،در
هیچ کاری موفق نم یشــود .زمانی که من
به عنوان بهیار کار م یکردم آنقدر کارم زیاد
بــود که گاهی ف راموش م یکردم مشــکل
جسمی دارم و دیگ ران نیز مشکل جسمی
مــرا نم یدیدند ،چون من پابهپــای آنان و
حتی بیشتر کار م یکردم .در دوران نوجوانی
خیلی به مشکلم فکر م یکردم و خودم را با
دیگ ران مقایســه م یکردم و حتی به مادرم
م یگفتم چ را م را به دنیا آوردی؟ همیشــه
بــه این فکر م یکردم که چــرا در بین این
همه آدم من باید اینگونه باشــم؟ با گذشت

چشم اندازتان چیست و ب رنام هتان برای
آینده چیست؟
محسنی :چون ما به صورت شرکت تعاونی
کار م یکنیــم چنانچه حمایــت الزم از ما
صورت بگیرد م یتوانیم در جاهای مختلف
شهر شعبه بزنیم .امیدوارم روزی بتوانیم در
سایر مناطق شــهر خصوصاً در مرکز شهر
کارگاه بزنیم و تعداد بیشتری از دوستانمان
را به کار بگیریم .در این منطقه هنوز خیلی
شــناخته شــده نیســتیم و دسترس یمان
بــه بســیاری از ســازمانها و م راکز دولتی
وغیردولتی سخت است .از طرفی هم رفت و
آمد بچهها به این مکان مشکل است .البته
امیدواریم بتوانیم با کمک شهرداری رفت و
آمد پرسنل خود را تســهیل کنیم .مساله
دیگر ضرورت مناسب ســازی کارگاه است.
ما حتمــا باید در جایی که مناسبســازی
شدهباشند ،کار کنیم .اگر م یتوانستیم این
کارگاه را به مکان بزرگتری در مرکز شــهر
منتقل کنیم در گســترش و توسعه کارمان
خیلی موثر بود.
مســافری :کار کردن در مرکز شهر ب رای
ما بســیار مهم اســت ،چون دسترسی ما
به مشــتریانمان را بهتر م یکــرد و رفت و
آمدنمان نیز راحتتر م یشود.
به عنوان کســی که خودش کارآفرین
اســت چه توصی های به بچههای دارای
معلولیت دارید؟
محســنی :به دوســتان دارای معلولیت
م یگویــم که اگر به دنبال کاری رفتند و به
نتیجه نرسیدند ،ناامید نشوند .باید تالش و
پشتکار داشته باشند تا موفق شوند .بچهها
م یتوانند دور هم جمع شوند و یک شرکت
تعاونی تاسیس کنند و روی پاهای خودشان
بایســتند .باید توانای یهایشان را دست کم
نگی رند و خودشان را به جامعه نشان بدهند
و بدانند که خدا نیــز به آنها کمک خواهد
کرد.

اشتغال معلوالن،
آری یا خیر؟
فرزانه حبوطی
یکی از مهمتریــن اصول در زندگی هر فرد،
مســاله اشــتغال و تامین مایحتاج زندگی
اســت .اشــتغال به کار نه تنها ب رای تامین
مایحتاج الزم است ،بلکه بسیاری از مشکالت
روحی روانی را نیز برطرف م یکند .داشــتن
حس استقالل ،امری مهم در تامین روحیه
فرد و بالتبع آن ،انگیــزهای ب رای حضور در
اجتماع است .همانطور که اف راد غیرمعلول
ب رای رسیدن به اســتقالل و تامین زندگی،
نیازمند شغل هستند ،اف راد دارای معلولیت
نیــزاز این نیاز مثتثنی نیســتند و این در
حالیســت که زندگی فــرد دارای معلولیت
هزینههای بیشتری نسبت به فرد غیرمعلول
دارد.
فرد دارای معلولیت ب رای حضور در اجتماع
و بــرای اشــتغال بــه کار ،نیاز به وســایل
توانبخشــی و حرکتی ،وسایل ایاب و ذهاب
و بسیاری از ملزومات دیگر که هریک هزینه
های خاصی را می طلبد ،دارد.
وقتی دولت و ســازمان بهزیستی که متولی
امور اف راد دارای معلولیت هســتند قادر به
تامین نیازهای شــغلی این قشــر نیستند
آیا نباید شــرایطی بوجود آورند که خوداین
افــراد بتوانند نیازشــان را برطرف کنند؟ نه
تنها دولت بلکه تمامــی ارگانهای مرتبط
با امــور معلــوالن و حتــی ارگانهای غیر
مرتبط نیز از این قاعده مستثنی نیستند و
همگی درجهت ایجاد شغل ب رای اف راد دارای
معلولیت موظف هستند.
بســیاری ازاف راد دارای معلولیت مشغول به
کار م یشوند ولی توســط کارفرمایان بیمه
نم یشوند و چون این نوع شغلها به صورت
دورهای و کوتاه مدت هســتند ،بناب راین نه
سابقهای بوجودآمده و نه بیمهای اختصاص
یافتهاســت .فرد هم چارهای ندارد که بدین

نوع شــغلها روی آورد تــا زندگی خویش و
نیازهایش را تامین نماید.
امــا اگر دولــت اقدام بــه برقــراری بیمه
تامی ناجتماعی ب رای افــراد دارای معلولیت
نمایــد ،یا حداقل قســمتی از هزینه بیمه
ایشــان را تقبل نماید ( قسمتی از هزینه را
هم خود فرد تامین کند)آنگاه اگر شغلهای
دورهای و کوتــاه مدت را هم داشتهباشــد،
توسط سابقهی بیم ه حمایت م یشود .شاید
به نــدرت ب رای تعدادی از ایــن اف راد ،بیمه
تامین اجتماعی تخصیص دادهشدهباشــد
ولیکن آیا لــزوم ندارد ایــن روش همهگیر
شــود تا همه معلوالن تحت حمایت شغلی
بیشتری ق رار گی رند؟
همچنین امر مهم خود اشــتغالی و ایجاد
کارگاههایی که مناسب اف راد دارای معلولیت
باشد ،بهترین گزینه است .اختصاص وامهای
بدون بهــره ،ب رای ایجــاد کارگاه ب رای چند
نفر ،نیز از فعالی تهایی اســت که م یتواند
بسیار مفید باشــد .اف راد توانیاب م یتوانند
دره رنوع فعالیت و هنــری که در آن تبحر
دارند و دورههــای آموزشــی آن را گذرانده
باشند ،در چنین کارگاههایی مشغول شوند
و ازطرف دولت نیز تحت حمایت بیمه ق رار
بگی رنــد .البته تامین هزینههــای راهاندازی
چنین کارگاههایی که تحت نظارت ارگانها
و یا سازمانهای مردم نهاد باشد نیز یاری و
حمایت دولت را م یطلبد.
بــا توجه به اینکــه برخــی از توانیابان به
علت شــدت معلولیت ،اشــتغال بیرون از
منزل ب رایشــان امکانپذیر نیست «اشتغال
در منــزل» و «دورکاری» بهترین گزینه ب رای
آنها است .ب رای این مورد هم دولت و سازمان
بهزیســتی بایــد نهادهای کوچکــی ایجاد
نماید تا ب راساس تقاضای این اف راد ،به ایجاد

شغلهایی مناسب در منزل بپردازند تا فردی
که دارای معلولیت شدید است هم در منزل
مشــغول به کار شــود و نتیجه را بهصورت
روزانه ،هفتگی یــا ماهانه به کارفرما تحویل
دهد .این نوع اشــتغال م یتواند شغلهای
مرتبط با صنایعدســتی ،شــغلهایهنری،
خیاطی ،و حتــی کار با «رایانــه و تلفن»
در منزل باشــد .به عنوان مثــال فرد دارای
معلولیت م یتواند با داشــتن یک دستگاه
رایانه و اینت رنت پرسرعت و یا بصورت تلفنی،
درمنزل خویش به شغلهایی مانند اپ راتوری،
منش یگری و بسیاری از موارد مرتبط بپردازد
و یا با داشتن دستگاه چرخ خیاطی یا لوازم
الزم ،به کارهای هنری در منزل اقدام نماید.
دقیقاً مانند بسیاری از شغلهایی که امروزه
در بازارهــای کار و آگه یهای اســتخدامی
مشــاهده م یشــود اما بــرای افــراد دارای
معلولیت الزم اســت که اینگونه شــغلها
تحت نظارت دولت و سازمانهای مردم نهاد
ایجاد شود تا امنیت شغلی این اف راد تامین
شود.
اگر ب رنامهریزیها دقیق و حمایت مسئوالن
جهت اشــتغال معلوالن ،همیشــگی باشد
با تامین هزینههای بســیار کــم ،م یتوان
شغلهای مناسبی ایجاد کرد ،چ را که مساله
اشتغال مهمترین اصل در زندگی اف راد دارای
معلولیت اســت و تا زمانــی که هزینههای
زندگــی این اف راد تامین نشــود نم یتوان از
حس اســتقالل و آرامش حــرف زد .با حل
مساله اشــتغال م یتوان به مســاله ازدواج
افــراد دارای معلولیت نیز امیدوار بود زی را تا
هزینههای زندگی تامین نشود ،مساله ازدواج
امری الینحل است.
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دستگاههای صنعتی مورد استفادهتان
را چگونه تهیه کردهاید؟

م یخواهم که از ما حمایت کنند و کارهای
چاپ یشــان را به ما بســپارند و کاغذ مورد
نیازشان را هم از ما خریداری کنند .خصوصاً
اینکــه ما کاغذ را ارزانتــر از جاهای دیگر
م یفروشیم در حالی که ،کیفیت کاغدمان
با کاغذهای شناختهشده معروف یکی است.

زمان از این گفتههایم پشــیمان شدم چون
از ســرنادانی و بچگی بود .من توانای یهای
خیلی زیادی دارم و بسیاری از کارها را حتی
بهتــر از اف رادی که ظاهــرا معلولیت ندارند
انجام م یدهم.

31

اولين نمايشگاه لوازم و تجهيزات كمك
توانبخشي ،برگزار شد
گزارش :سودابه بیات

32

مهنــدس منصــور برجيان ،دبيــر اجرايي
نمايشگاه و مديرعامل شركت توان همگام،
با اشاره به اين كه اين نمايشگاه براي اولين
بار بــراي عرضــه توليدات وســايل كمك
توانبخشي به معلوالن و جانبازان و سالمندان
در كشور و با همكاري سازمان بهزيستي برپا
شده است ،هدف از برگزاري آن را شناسايي
شــركتهاي فعال توليدكننده و واردكننده
تجهيزات كمك توانبخشي و شناساندن اين
شركتها به گروههاي هدف مثل معلوالن و
جانبازان و سالمندان و همچنين كارشناسان
بهزيستي جهت خريد محصوالت ميداند .او
ادامه میدهد؛ ايجاد زمينه براي تبادل نظر

پـــــــــرونده

محمد براتي در پاسخ به تاريخچه شروع به
كارش گفــت :من از ســال  1357از طريق
انجمن توانبخشــي وقت به عنــوان اولين
توليدكننده ويلچــر در ايران براي گذراندن
دورههای الزم به شــركت تعاوني وســايل
توانبخشي معرفي شدم  .با توجه به اين كه
خودم مشكل جسمي و حركتي دارم از پايان
تحصيالت متوسطه با خداي خود عهد كردم
كه بتوانــم به همنوعانم كمك كنم .او ادامه
ميدهد شــركت ما در سال  1355تاسيس
شــد و اين خواست خدا بود كه درسال 57
به شركت تعاوني توانبخشي براي ادامه بهتر
كار معرفي شــوم 80 .درصد پرســنل اين
شــركت تعاوني ،افراد داراي معلوليت بودند
و در همان زمان نيز توانستيم بيست نفر از
مددجويان ســازمان بهزيستي را جذب كار
كنيــم .براتي ادامه ميدهــد :بنيانگذار اين
تعاوني در آن زمان دكتر شيخاالســامزاده
بودند كه خدمات زيادي در بخش ارتوپدي
انجام ميدادند .در هيات مديره شــركت ما
از  5نفر عضو ،سه نفر افراد داراي معلوليت
و  80درصــد از كاركنــان هــم از معلوالن
بودند .او ادامه ميدهد :بازار توليدات ما بازار
مناســبي بود تا اينكه از سال  83به محض
واردات ويلچرهــاي چيني ،مجبور شــديم
شــركت را با  50نفر پرسنل فعال ،تعطيل

ي افــراد داراي
ورزش بــرا
م درمان را دارد
معلوليت ،حك

بــا يكي ديگــر ازشــرکتکنندگان در این
نمایشــگاه كه ويلچرهاي تخصصي ورزشي
توليد ميكند هم به گفتگو نشستيم.
فريدون خشــتزر بازيكن ســابق تيم ملي
بسكتبال با ويلچر اســت .او كه مدير عامل
شركت «ســهند ويلچر اسپورت» ميباشد،
در حــال حاضر در حــوزه طراحي و توليد
ويلچرهاي ورزشــي فعاليــت دارد .از او در
خصوص فعاليتهاي توليدياش ســواالتي
كرديم:
الگوي تهيه اين نوع ويلچرهاي ورزشي
را از كجا ب هدست آوردهاید؟
من چون خودم ســالها بسكتبال با ويلچر
انجام مــيدادم ،به انجام ايــن كار متمايل

كه من بســكتبال با ويلچر را شــروع كردم
معلوليتم خيلي شــديد بود .حتي دســت
راســتم دچار معلوليت و دامنه حركتي من
خيلــي محدود بــود .زماني كــه ورزش را
شــروع كردم روزبهروز شرايطم بهتر شد و
از همــان زمان به اين فكــر افتادم كه بايد
ويلچري داشــته باشــم كه بتوانم راحتتر
بازي كنم .از همان ســالها كار را شــروع
كردم ،ولي چند ســالي فقــط براي خودم
و چند نفر از دوســتانم كه از اين ويلچرها
اســتقبال ميكردند ،ميساختم .اما از سال
 65به بعد به طور جدي دنبال اين كار رفتم
و كارگاه «سهند ويلچر اسپورت» را تاسيس
نمودم .من توانستم طرحهاي زيادي را ارائه
بدهــم و اين افتخار را دارم كه فدراســيون
ورزشهاي جانبازان و معلوالن سال گذشته
براي حضور در مســابقات جهاني بسكتبال
با ويلچر ،ويلچرهاي مورد نيازشــان را از ما
خريداري كردند و با آنها درمسابقات شركت
كردند.
چه تفاوتی بين ويلچرهاي ورزشــي و
ويلچرهاي معمولي وجود دارد؟
ويلچرهــاي معمولي كه اصطالحــاً به آنها
ويلچر ارتوپدي گفته ميشــود ،مخصوص
بيمارستانهاســت .اين نوع ويلچرها ترمز
دارند و به دليل داشــتن قابليت تا شــدن
حمل و نقل آنها در خودرو آسانتر است .اما
ويلچرهاي ورزشي مهمترين فاكتورشان وزن

پـــــــــرونده

شماره  54زمستان 1393

شماره  54زمستان 1393

اولين نمايشگاه ملي لوازم و تجهيزات
كمك توانبخشي از هفدهم تا بيستم
شــهريور ماه ســال جاري در كانون
پرورش فكري كــودكان و نوجوانان
واقع در خيابان حجاب برپا شد.
ايــن نمايشــگاه به همت ســازمان
بهزيســتي كشــور و بــا همكاري
انجمن علمــي و آفرينشهاي هنري
معلوالن ايران در ســالني به وسعت
دوهزار مترمربع با حضور  40شــركت
توليدكننــده و واردكننده وســايل
توانبخشي برگزار شد.

بين دو گــروه توليدكننده و مصرف كننده
در جهت باال بردن كيفيت محصوالت ارائه
شــده از ديگر اهداف برپايي اين نمايشگاه
است .ايشان اضافه میكند :برگزاركننده اين
نمايشگاه سازمان بهزيستي كشور و مجري
آن انجمــن علمــي و آفرينشهاي هنري
معلوالن ايران اســت .به گفتــة او ،انجمن
تالش كرده اين نمايشگاه را به بهترين نحو
و با كيفيت باال برگزار كند كه خوشبختانه تا
حدود زيادي نيز موفق بوده است .مهندس
برجيــان تجهيزات كمك توانبخشــي ارائه
شــده در نمايشگاه را در ســه حوزه اصلي
وســايل كمك توانبخشي معلوالن جسمي
و حركتــي ،نابينايان و ناشــنوايان شــامل
انواع ويلچــر ،واكر ،عصا ،انواع تشــكهاي
مواج ،تختهاي بيمارستاني ،اورتز و پروتز،
انواع ابزار كمكي و نرم افزارهاي آموزشــي
خاص نابينايان و انواع ســمعك و وســايل
ارتقادهنده شنوايي برشــمرد و اعالم كرد،
در طول برگزاري اين نمايشــگاه ،پانلهاي
آموزشــي مختلف در سالن كنفرانس مركز
برگزار ميشــود كه هدف از اين پانلها هم
ايجاد ارتباط بيــن توليدكنندگان و مصرف
كنندگان است.
برجيان افزود :بيش از صدنفر از كارشناسان
بهزيســتي از عمده بازديدكننــدگان اين

نمايشــگاه بو دهانــد كــه براي شناســايي
محصــوالت كمك توانبخشــي جديد و با
كيفيت و با قيمت مناسب به اين نمايشگاه
مراجعه كردهاند.
وي ادامه داد :در اين نمايشــگاه محصوالت
و تجهيزات ارائه شــده با قيمت مناســب و
با تخفيف ويژه بــه مصرف كنندگان عرضه
ميشــود و حتي بعضي از شركتها تا 50
درصد تخفيف بــراي محصوالت خود قايل
شدهاند كه فرصت بسيار خوبي براي مصرف
كنندگان ايجاد كردهاست .ازطرفي شركت
تــوان همــگام در اين نمايشــگاه خدمات
رايگاني براي معلــوالن داراي ويلچر و واكر
و ...در جهت تعمير و تعويض قطعات معيوب
عرضه ميكند .دبير اجرايي نمايشگاه ،ابراز
اميدواري كرد كه اين نمايشــگاه به صورت
ســاليانه برگزار شــود و بازده خوبي براي
مخاطبان داشتهباشد.
در حواشي نمايشگاه با دو شركت توليدكننده
داخلي وســايل توانبخشــي گفتگو كرديم.
محمد و امير براتي پدر و پســري هســتند
كــه در كارخانه خود( ،صنايع توانبخشــي
تكنوپيشــرو) سالهاست كه ويلچر و لوازم
جانبي آن را توليد ميكنند.

خواهیــم و نه
ی
نــه وام م 
ز ما خرید کنند
امکانات ،فقط ا

كنيم و چندسال كار نكنيم .اما به دليل اين
كه من نميتوانســتم بيكار بمانم از پسرم
كه رشته تحصيلياش مهندسي صنايع است
خواســتم كه با من در شروع مجدد فعالیت
کاریــم همكاري كند .ايشــان هم در حال
حاضــر به عنوان مدير توليد كارخانه ،با من
همكاري و همفكري ميكند.
براتــي بــه مشــكالت توليــد در كشــور
اشــاره ميكند و ميگويد :از مســووالن و
كارشناسان بهزيســتي درخواست دارم كه
از توليد كنندگاني مثل ما حمايت كنند .او
ادامه ميدهد ،مــا از آنها نه وام ميخواهيم
و نــه امكانات فقــط ميخواهيم از توليد ما
خريد كنند.
اميــر براتــي ،مديرتوليــد كارخانــه كــه
سالهاســت با پدرش همــكاري ميكند از
توليدات اين كارخانه ميگويد :ما قبال انواع
و اقســام عصا ،واكر ،توالت فرنگي و وسايل
ديگر توانبخشي را توليد ميكرديم ،اما بعد
تصميم گرفتيم كه فعاليت خود را در زمينه
تولید صندليهاي چرخدار جديد تخصصي
كنيــم .او ادامــه ميدهد :ما از يك واشــر
كوچك ويلچر تا چرخ كامل آن را خودمان
قالــب ريزي و توليد ميكنيم و وابســته به
هيچ شركت يا توليدكننده ديگري نيستيم.
او ميافزايد :شايد در ايران بيش از يكي دو
شركت نباشند كه اينگونه كار كنند .او در
مورد بازار كارشان ميگويد :بازار ما نه خيلي
خوب و نه خيلي بد است اما به هر حال اين
كار را ادامه ميدهيم و در فكر گسترش آن
نيز هستيم.

شــدم .من در ســال  1359جذب ورزش
بســكتبال با ويلچر شــدم .آن زمان ويلچر
ورزشــي در ايــران وجود نداشــت و ما با
ويلچرهاي ارتوپــدي ايراني كه وضع خوبي
هم نداشــت بازي ميكرديــم .همان موقع
جرقهاي در ذهن من زده شــد كه حداقل
شــرايطي براي خودم ايجاد كنم كه بتوانم
راحتتر بســكتبال بازي كنم ،چون ورزش
براي معلــوالن حكم درمان و پيشــگيري
كننده از عوارض معلوليــت را دارد .زماني
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سبك آنهاست .وقتي ميخواهيم وزن ويلچر
را كاهش دهيم ناگزير هســتيم يك سري
قطعات را كم كنيم ،مثل ترمزها و يا قطعات
مربوط به تا شــدن ويلچر .اين قطعات بايد
و
كم شــود
ويلچري
توليد

آيــا در كارگاه خود از پرســنل داراي
معلوليت هم استفاده م يكنيد؟
بله .ما از تعدادي از بچههاي داراي معلوليت
كه شــرايط فيزيكــي و بدنــي آنها طوري
است كه میتوانند در خط توليد كار كنند،
استفاده ميكنيم .اين اولويت من به عنوان
يك توليدكننده داراي معلوليت اســت كه
اين دوستان را به كار بگيرم.
آيا شــما فقط ويلچر ورزشــي توليد
م يكنيد؟

شــود كــه
بــه حالــت

ما يك نوع ويلچر ارتوپدي خاصي هم توليد
ميكنيم كه به آنها نيمه اسپرت ميگويند.
بازيكن بسكتباليســت ما كه از ويلچرهاي
خاصــي اســتفاده ميكنــد ،نميتوانــد با
همان ويلچر به بيرون از ســالن بيايد ،آنها
فقط مخصوص ســالن هســتند .ما به اين
مســاله هم فكر كرديم و يــك ويلچر نيمه
اســپرت ارتوپدي براي معلــوالن طراحي
كرديم كه براي شــخصي كه قرار اســت به
يك بسكتباليســت معلول ســرويس بدهد
و ويلچر را در ماشــين بگذارد راحت باشد.
مــواد اوليه تمــام محصوالت مــا از جنس
آلومينيوم صنعتي اســت كه كمك ميكند
كه ويلچرهاي ورزشي قابليت سرعت و مانور
بااليي داشته باشد .البته ويلچرهاي ارتوپدي
ما هم خيلي سبك هستند.

آيروديناميك باشد و بازيكن بتواند سرعت
بيشــتري بگيرد و از قابليت مانور بيشتري
برخوردار باشــد .اين وجه تمايز ويلچرهاي
معمولي و ورزشي است.

آيا شــما با فدراســيون ورزشهاي
جانبازان و معلوالن در ارتباط هستيد؟
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مي گويند احتياج ،مادر اختراع است و چون
من شرايط جســمانيام به اين شكل بود و
خودم هم بازيكن بسكتبال بودم ميدانستم
كه به چه نــوع ويلچري نياز دارم .همه اين
مــوارد را در توليداتم اعمــال كردم ،ضمن
اينكــه از طريق اينترنــت اطالعات الزم را
از شــركتهاي خارجي توليدكننده ويلچر
ورزشي كه داراي برندهاي جهاني بودند هم
گرفتم .ولي تجربهاي را كه خودم از ســي
و چندسالي كه بسكتبال بازي ميكردم به
دســت آوردهبودم را در ايــن طرحها لحاظ
كردم و توانستم ويلچرهايي توليد كنم كه با
استانداردهاي جهاني مطابقت داشت.

پـــــــــرونده

با چه مشكالتي در فعاليتتان روب هرو
هستيد؟
ايــن طور فعاليتها نياز بــه حمايت دارند.
من تا اينجا با هزينههاي شــخصي خودم
كار كردهام .متاســفانه طي اين ســالها نه
سازمان بهزيستي و نه ارگانهايي كه داعيه
حمايــت از توليد ملي و توليدكننده داخلي
را دارند ،هيچكدام به ســراغ مــا نيامدهاند.
ميگوينــد تا بچــه گريه نكند به او شــير
نميدهند ،ما گريه هم كردهايم ولي خبري
از حمات ســازمانهاي دولتي و ارگانهاي

انيشتين ،آلبرت (1955-1879م)

فيزيكدان ،معلوليت در يادگيري

از كتاب «نوابغ و مشاهير معلول جهان»گردآورنده :منصور برجيان
آلبرت انيشــتين متفكــر و فيزيكدان نامي
در چهاردهــم مــارس 1879م .درشــهر
اولماندردونو واقع در ايالت ورتمبرگ آلمان
در خانوادهاي يهودي ديده به جهان گشود.
دوران كودکی او در شــهر مونيخ ســپري
شد .كودكي تندرست و نيرومند و كنجكاو
بود ولي برخالف ســاير كودكان به بازي با
همساالن خود تمايل زيادي نشان نميداد.
آلبرت انيشــتين در مونيــخ تحصيل كرد.
وضع اودر مدرسه مشــابه وضع نيوتن بود.
نه فقط هيچگونه آثار هوشمندي و نبوغ در
وي ديده نميشد بلكه در مدرسه چنان كند
ذهن مينمود كه عدهاي او را جزو كودكان
عقبافتاده ميپنداشتند .خصوصيات بسيار
ديگري نيز در مشابهت او و نيوتن در دست
است و به راستي از زمان نيوتن تاكنون يگانه
دانشمندي اســت كه ميتوان او را همتراز
اين دانشمند انگليسي به حساب آورد.
در ســال 1894م هنگامي كه والدينش به
شــهر ميالن در ايتاليا كــوچ كردند آلبرت
كمــاكان در آلمــان مانــد تــا تحصيالت
متوســطه خويش را به پايان برســاند .وي
جــز رياضيات ،به ســاير دروس مدرســه
عالقهاي نداشــت و ذوقي نشان نميداد به
همین مناســبت هم مدرسه را ترك كرد تا
تمام سعي و كوشــش خود را مصروف اين
رشــته بدارد .پس از ديداري از ايتاليا براي
تحصيل به ســويس رفت ،لكن از آنجا كه
جز در رياضيات در ساير رشتهها فوقالعاده
ضعيف بود ثبت نامش با اشكاالت عديدهاي
صورت گرفت .پس از فارغالتحصيل شــدن
كوشيد شــايد شغلي به دســت آورد .لكن
واگذاري شــغل به جوانی يهــودي آن هم
تبعه دولتي بيگانه ،به سهولت مقدور نبود و
دشواريهاي فوقالعاده در برداشت .سرانجام
در ســال  1901م در اداره ثبت اختراعات
شــهر برن شغل كم اعتباري به دست آورد.
در همیــن جا بود كه كارهاي علمي خود را
آغاز كرد .خوشــبختانه تحقيقات علمي او
نيازي به آزمايشگاه و وســايل و تجهيزات

نداشــت آنچه براي وي الزم بود مدادي بود
و كاغذي و مغز فعالش .انيشــتين در سال
تاريخــي و به ياد ماندني  1905م .در مجله
آلمانی؛ رويدادهای فيزيكي سال ،پنج مقاله
منتشر كرد كه ســه عنوان آن از مهمترين
نوشتههاي علمي اســت كه تاكنون انتشار
يافته و هر يك پايه شــعبه جديدي در علم
فيزيك شدهاست .اين مقاالت عبارتند از:
اثر فتوالکتريك و تطبيق نظريه
-1
كوانتوم در توجيه پديده نور و برق.
تجزيــه و تحليل رياضي حركت
-2
براونــي و قابليت اســتفاده آن براي تعيين
اندازه مولكول مواد.
شــرح نظريه نسبيت كه موجب
-3
تحولي بزرگ در علوم شد .وي در اين مقاله
تحولــي بزرگ را كه ديگران فقط درباره آن
انديشيده بودند ،عم ً
ال صورت داد.
در ســال 1921م .به پاس دستاوردهايش
در فيزيك نظري به ويژه براي كشف قانون
حاكم بر پديــده فتوالكتريك به اخذ جايزه
نوبل نايل آمد .انيشتين در  1929م .نظريه
میدان واحد را عرضه كرد كه هدفش توجيه
پديدههاي گرانشي و زيراتمي به وسيله يك
دستگاه قوانين واحد است .وي مدت بيست
و پنج ســال آخر عمر خود را صرف بسط و
تحقيــق در نظريه ميدان واحد كرد ،ولي تا
هنگام مرگ تحقيقات خود را در اثبات اين
نظريه كافي نميدانست .آلبرت در 1930م
به امريكا رفت و از كاليفرنيا ديداري كرد تا
بنابــر دعوتي كه از وي به عمل آمده بود در
انستيتوي تكنولوژي كاليفرنيا سخنرانيهايي
ايراد كند .پس از روي كار آمدن هيتلر ديگر
براي وي موقعيتي براي بازگشــت به آلمان
نبــود خاصه آنكه در  1933م دولت آلمان
نازی اموال او را مصــادره كرد و او را از كار
بركنار كردهبود .انيشتين نيز دعوت موسسه
تحقيقات عاليه پرينستون را كه قبل از اين
حادثــه از وي به عمــل آمدهبود پذيرفت و
در آنجا مقام گزيد و در ســال 1940م به
تبعيت دولت آمريكا درآمد.

انيشــتين مردي آرام و خاموش بود .نسبت
به مظلومان سياســي و اقتصادي شــفقتي
فراوان داشت .درسال 1952م پس از مرگ
وايتســمان رئيس جمهــوری وقت دولت
اســرائيل ،مقام رياست جمهوري اين كشور
به وي پيشــنهاد شد ولي وي زندگي علمي
و فرهنگي را بر اشــتغاالت سياسي ترجيح
داد .انیشــتين از پيشــوايان عصر اتم است
و در بســط تحقيقات اتمــي تاثيري فراوان
داشتهاست .در ماه اوت سال 1939م ضمن
نامهاي به رئيس جمهور وقت امريكا او را از
پيشــرفتهاي آلمان در شكافتن هسته اتم
آگاه كرد و او را برانگيخت تا انجام تحقيقات
جدي و دامنهداري را درشكافتن هسته اتم
تصويــب كند .هنگامي كه اولين اســتفاده
عملي از انرژي اتمي در ســاختن بمب اتم
به عمل آمد و نخستين بمب اتمي در ششم
ماه اوت 1945م بر هيروشيما افكنده شد و
موجب كشــتار جمع كثيري از سكنه ژاپن
گرديد انيشتين خود عليه استفاده از آن در
جنگ قیام كرد و با سرسختي هرچه تمامتر
كوشيد تا موافقنامهاي بينالمللي براي پايان
دادن به مسابقه سالحهاي هستهاي به امضا
برساند لكن در اين راه توفيقي نيافت ،گويي
شــكافتن دل سخت بشــر و منقلب كردن
احساســات خودخواهانه و ستمگري درون
آن به مراتب دشوارتر از شكافتن اتم بود.
بالشــك آلبرت انيشتين يكي از بزرگترين
متفكران و فيزيكدانان تمام ادوار به شــمار
ميآيد .شمار مقاالت علمي وي در فيزيك
تئــوري به دويســت و پنجاه عنــوان بالغ
ميشــود .مقاالت منتشر شده وي در ديگر
زمينههــا از اين مقدار هم بيشــتر اســت.
دانشــمندان در سال 1952م ضمن مطالعه
در بقاياي انفجار يك بمب هيدروژني موفق
به كشــف عنصر راديواكتيو جديدي شدند
كــه آن را بــه افتخار آن دانشــمند بزرگ
اينشــتينيوم نام نهادند .آلبرت انیشتين در
هيجدهــم آوريل 1955م در امريكا ديده از
جهان فرو بست.

مشاهیر دارای معلولیت

شماره  54زمستان 1393

شماره  54زمستان 1393

چگونه به اين تكنولوژي دســت پيدا
كرديد؟

بله ما ارتباط خوبي با اين فدراسيون داريم.
ما ،هــم به آنان ويلچــر ميدهيم و هم در
زمانــي كه اعزام دارند تيمهاي ورزشــي را
مورد حمايــت قرار ميدهيــم .اكيپ ما با
گروه همراه ميشــوند و كارهاي تعميراتي
ويلچرهايشان را انجام ميدهند.

ديگر نيست! اگر به غرفههاي اين نمايشگاه
نظري بياندازيد ،ميبينيد كه اكثر شركتها،
وارد كننده محصوالت توانبخشي هستند و
بــه ندرت شــركتي را ميبينيد كه خودش
توليدكننده باشــد .ولي من ايــن افتخار را
داشــتهام كه به عنوان يك توليدكننده در
اين نمايشگاه شركت كنم و محصوالتم را به
نمايش بگذارم .آقايهاشمي رياست محترم
سازمان بهزيستي از نمايشگاه ديدن كردند
و نمونــه كارهاي ما را ديدنــد و قولهايي
هم دادنــد كه اميدواريم به نتيجه برســد.
همانطــور كه گفتم ورزش براي فرد داراي
معلوليت حكم درمان را دارد و از پيشــرفت
معلوليت جلوگيري ميكند .ورزش خودش
يك نوع توانبخشــي اســت .من مسووالن
محترم كشوري را مورد خطاب قرار ميدهم
و ميگويم كه اگر از ورزش معلوالن حمايت
كنند ميشود از عوارض معلوليت پيشگيري
كرد .وقتي يك فرد معلول ورزش بسكتبال
با ويلچــر را انجام ميدهد خواه ناخواه تمام
اندامهاي بدن او چــه اندامهايي كه درگير
معلوليت هســتند و چه اندامهاي ســالم او
در حال فعاليت هســتند .بسكتبال با ويلچر
رشتهاي است كه قدرت كمر فرد معلول را
افزايش ميدهد و به دليل ســرعت گرفتن
و مانور دادن در حين بازي ،باعث ميشــود
همه اعضاي بدن فرد داراي معلوليت فعال
شود.
اكنون من ســامتي دست راستم را مديون
ورزش هستم .از نظر اقتصادي هم دولت بايد
از توليد ويلچرهاي ورزشي حمايت كند .در
اين شــرايط اقتصادي اگــر دولت بخواهد
همين ويلچرهاي ورزشــي را وارد كند بايد
متقبــل هزينههای زيادي شــود .در حالي
كــه قیمت محصوالت ماکه بــا همان مواد
اوليه و همان بازدهــي ويلچرهاي وارداتي
توليد ميشوند ،باقیمت آنها خيلي متفاوت
است .براي مثال نمونه ايتاليايي ويلچرهاي
دووميداني يا ويلچرهاي سرعتي حدود 150
ميليون تومان اســت كه ما با سي ميليون
تومــان اين ويلچرها را توليــد ميكنيم .ما
تمام قطعات اين ويلچرها را خودمان توليد
ميكنيــم و بــا قيمت مناســب در اختيار
ورزشكاران و فدراســيونهاي ورزشي قرار
ميدهيم .حمايتهاي دولتــي ميتواند به
توسعه و افزايش توليدات داخلي منجر شود
كه از اهداف شركتهايي مانند ما است.
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جوانهها مولتي ويتامي نهاي طبيعي
آيا اين درست اســت که ميگويند جوانه
از خود دانه غنيتر اســت؟ آيا جوانهها از
نظــر ارزش تغذيهاي بــر يکديگر برتري
دارد؟ مزيت اصلي هر جوانه در چيســت؟
پودر جوانه در مقايسه با جوانه تازه مزيتي
هــم دارد؟ آيا جوانهها ســهمي در تغذيه
کودکان يا سالمندان دارد؟
دانه جوانه زده غن يتر است
اما چرا ميگوييــم غالت يا حبوبات جوانه
زده مفيدتــر اســت؟ طــي جوانــه زدن،
نشاســته ،پروتئين و چربيهــاي موجود
در دانه به واحدهــاي کوچکتري تجزيه
ميشــود و قابليت هضــم و جذب بهتري
پيدا ميکند.
در ايــن فرآيند ميــزان ويتامين و امالح
معدنــي دانه همچون کلســيم ،فســفر،
منيزيــم ،ويتامينهاي گروه ب و پروتئين
آن دو تا ســه برابر و حتي بيشتر افزايش
مييابــد ،اما از کالــري و کربوهيدرات آن
دو برابر کاسته ميشــود .البته الزم است
بدانيــد کاهــش کالري بــه معناي حذف
کالري نيست.
اگر در صــد گرم گندم  ۴۰۰کالري انرژي
نهفته باشــد در همين ميــزان جوانه آن
 ۲۰۰کالــري انرژي وجــود دارد و مصرف
يک فنجان جوانه ميتوانــد تامين کننده
بخش عمده اي از نياز روزانه بدن ما باشد.
هر جوانه هزار مزيت دارد
جوانه گندم :ارزش غذايي چهار قاشــق
غذاخــوري جوانه گندم معــادل يک کف
دست نان اســت .اين جوانه نسبت به دانه
آن ســه تا  ۱۲برابر ويتامين ب و سه برابر
ويتاميــن ای دارد وبه واســطه ســلنيوم،
منيزيــم و ويتاميــن ای راديکالهاي آزاد
مضر بدن را حذف ميکند و موجب تقويت
سيستم ايمني بدن و افزايش فعاليتهاي
مغزي و غدد جنســي ميشــود .ســمنو،
ســوهان و حليم به شــرطي که با جوانه
گندم تهيه شــده باشد تا حدودي خواص
اين جوانه را دارد.
جوانه مــاش :خاصيت بارز ايــن جوانه

برطرف کردن خســتگي و رخوت اســت.
باعث ازدياد شــير مادران شده و ادرار آور
خوبي اســت .ســموم بدن را دفع کرده و
صفرا بُر است .اين جوانه به دليل خاصيت
غذايي باال ،فرد گرسنه را زود سير ميکند.
ميزان اســيد فوليک و پتاســيم آن بسيار
باالســت و مصرف آن براي پيشــگيري از
بيماريهــاي قلبي ـ عروقي و پرفشــاري
خون توصيه ميشــود ،اما کساني که اسيد
اوريک يا نقــرس دارند بايد در مصرف آن
محتاط باشند.
جوانه شبدر :کلسيم فراواني داشته و کم
کالري اســت .باعث تنظيــم هورمونهاي
بدن ميشــود ،براي آرامش اعصاب مفيد
است ،گرگرفتگي و بدخلقي ناشي از عالئم
يائسگي را بهبود بخشيده و تصفيه کننده
خون و تقويت کننده کبد است.
جوانه يونجه :به دليــل دارا بودن منگنز
و کروم در ساخت انســولين طبيعي بدن
نقش مهمي داشته و عربها آن را سلطان
جوانهها مينامند .جوانــه يونجه به جهت
داشتن ســاپونين موجب کاهش کلسترول
بد خون شــده و از سختي و رسوب عروق
ميکاهد .کلسيم باالي آن براي استخوان
سازي کودکان در حال رشد مفيد است و
دو برابر اســفناج آهن دارد .به ياد داشته
باشــيد که اين جوانه تا حــدودي نفاخ و
ملين است.
جوانه عدس :شستشــودهنده کليهها و
افزاينده انرژي اســت و به دليل پروتئين
زياد ،خاصيت سيرکنندگي بااليي دارد .بد
نيست بدانيد جوانه عدس قرمز در مقايسه
با انواع ديگر آن آهن و کلســيم بيشتري
دارد.
جوانه نخــود :پروتئين زيــادي دارد و
سرشــار از فسفر و کلســيم است و ميزان
مواد معدني آن پنج برابر دانه نخود است.
جوانهها در تغذيه سالمندان چه نقشي
دارد؟
گاهي ســالمندان به دليل احساس تنهايي
بياشتها ميشــوند .در واقع تنهايي عاملي
اســت که ســالمند عالقهاي براي تهيه و

طبخ غذا براي خود نداشــته باشــد .البته
گاهي تاثير برخي داروها يا افزايش ســن
هم سبب کم شدن اشتها به غذا ميشود.
گاهي هم برخي سالمندان به دليل پرهيز
غذايي مجبور به اســتفاده از خوردنيهاي
کم چرب و کم شــيرين بــا حداقل نمک
هســتند و هميــن عامل موجــب بي مزه
يــا بدمزه شــدن غذاي آنان ميشــود .بر
اين اســاس براي آن که ســالمندان دچار
ســوءتغذيه نشــوند ،بايد از مــواد غذايي
مقــوي و مغذي اســتفاده کنند و بهترين
توصيه به آنــان اضافه کردن جوانه گندم،
ماش ،عــدس يا پودر آن به غذاهايشــان
است.
جوانهها با وجود حجم کم  ،اشتهاآور خوبي
بوده و انرژي و پروتئين از دســت رفته را
جبران ميکند .بسياري از پزشکان مصرف
جوانهها را براي کاهش تورم ،افســردگي و
حتي استرس و بسياري از مشکالت کبدي
به سالمندان توصيه ميکنند.
ردپاي جوانهها در غذاي مکمل کودک
اما بيشــترين ســوالي کــه خانوادهها از
متخصصان و کارشناســان علــوم غذايي
ميپرســند اين اســت که آيا ميتوان در
غذاي مکمل کودک از جوانهها اســتفاده
کــرد؟ در منابــع جديد علمــي در مورد
اســتفاده از جوانهها بخصوص جوانه گندم
در رژيم غذايي کودک اختالف نظر فراوان
وجود دارد .ولي آنچه مورد تائيد اســتادان
انجمنترويج تغذيه با شــير مادر اســت،
استفاده از گندم و فرآوردههاي آن به بعد
از پايان هشت ماهگي کودک موکول شده
است.
توصيه ميشــود براي بچههاي بين دو تا
پنج ســال جوانه گندم را به ماست اضافه
کنيد .اگر هم کودک باالي پنج سال دارد،
جوانهها را به ساالد او بيفزاييد .بهتر است
جوانه عدس و ماش به سبب هضم آسانتر
و مقــوي و مغذيتر بودن در ســوپ ،آش
يا در پوره و فرني کودک اســتفاده شــود.
مصرف جوانه همراه با ســاالد يا ساندويچ
خانگي ،ميان وعده اي مناســب براي تمام
افراد بخصوص دانش آموزان است.
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اغلب مــا ايــن را ميدانيم كــه خوردن
غذاهاي شور براي سالمتیمان مضر است.
اما شايد كمتر كسي بداند كه تنها يك بار
خوردن غذاهاي شور ميتواند چه باليي بر
سر قلب و عروق بياورد ،آن هم فقط ظرف
نيم ساعت!
يك تحقيق جديد كه توســط دانشمندان
اســتراليايي انجام شده نشان ميدهد تنها
سي دقيقه بعد از خوردن يك بسته پفك،
چيپس ،اســنك يــا غذاهاي شــور ديگر
تغييــرات واضحي در ســرخرگهاي بدن
اتفاق ميافتد ،به ايــن ترتيب كه توانايي
گشادشــدن ســرخرگها از آنها ســلب
ميشود .اين اتفاق حتي در افراد سالم كه
هيچگونه بيماري قلبي  -عروقي يا فشــار
خون باال ندارند هم رخ ميدهد.
اين اتفــاق مانند اتفاقي اســت كه بعد از
خــوردن غذاهاي چرب كــه مقدار زيادي
چربي اشــباع شــده دارند ،در بدن روي
ميدهــد و در دراز مــدت باعــث تصلب
شــرايين ميشــود .پژوهشــگران در اين
تحقيق توانايي گشادشــدن سرخرگهاي

افــراد را بعد از مصرف غذاهاي كم نمك و
غذاهاي شور آزمايش كردند و دريافتند در
كســاني كه غذاهاي شور مصرف ميكنند،
ايــن توانايي بــه نصف كاهــش مييابد.
توانايي گشاد شدن سرخرگها براي كمك
به كار قلب در بدن اهميت بســياري دارد
و از دســت رفتن اين توانايي نشانه اوليه
روند تصلب شرايين (سخت شدن ديوارهی
ســرخرگها) اســت كه میتواند منجر به
سكته قلبي و مغزي ميشود.
نمك نخوريم ،پس چي بخوريم؟!
خودتان نمك سالم بسازيد
الزم نيســت حتمــا فشــار خــون بــاال
داشتهباشــيد تــا پرهيــز از نمــك را در
برنامــه غذاييتان قرار دهيد .اين كار براي
پيشگيري از مبتال شدن به فشار خون هم
مفيد و ســودمند است .از آنجا كه مصرف
غذاهاي شــور با تغيیر ذائقه شــما باعث
ميشــود به اين مواد عــادت كنيد ،بهتر
اســت همين حاال به فكر كم كردن نمك
غذايتان باشــيد .البته اين روزها نمكهاي
جايگزين در داروخانهها پيدا ميشوند كه
سديم كمتري نسبت به نمك طعام دارند
ولــي اين مواد هم خالي از ضرر نيســتند
چراكــه به جاي ســديم در آنها پتاســيم
وجود دارد و مصرف پتاســيم هم عوارض
زيــاد محدوديتهاي خاص خود را دارد.
نمك دريايي ،خالي از ســديم نيست ،بلكه
نســبت به نمك طعــام معمولي ســديم
كمتــري دارد .در اينجــا دو مــدل ادويه
جايگزيــن نمك را كــه ميتوانيد در خانه
تهيه كنيد شرح ميدهيم:
يك جايگزين خوب
دو قاشــق غذاخوري پودر آويشــن ،يك
قاشــق چــاي خــوري فلفل قرمــز1/5،
قاشــق غذاخوري پودر خردل ،يك قاشق
چايخــوري پــودر پيــاز و نصف قاشــق
چايخوري پودر شــويد را با هم در آسياب
برقي بريزيد و خوب مخلوط كنيد تا پودر
نرم يكنواختي به دست بيايد.

ادويه خانگي جايگزين نمك
يك قاشــق غذاخــوري پودر ســير ،يك
قاشــق غذاخوري پودر پوست پرتقال ،يك
قاشق غذاخوري شكر ،دو قاشق غذاخوري
بــذر كرفس ،دو قاشــق چايخوري فلفل
ســياه ،دو قاشــق غذاخوري پــودر پياز،
يك قاشــق چايخوري فلفل ســفيد ،يك
قاشــق چايخوري پودر پوست ليموترش
و نوك قاشــق چايخوري فلفــل قرمز را
در آســياب برقي ريختــه و خوب مخلوط
كنيد تا جايي كه پودر يك دســتي حاصل
شود .اين مخلوط را در يك نمكدان با اندازه
سوراخهاي مناسب ريخته و در آن را محكم
ببنديــد .اين پودر بايد در جاي خشــك و
خنك و دور از نور نگهداري شود.

جوانهها ،مولتي ويتامينهاي طبيعي
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افتتاح کانال رسمی رعد در سایت آپارات
به منظور ارتباط بهتر و بیشتر از طریق شبکههای اجتماعی؛ مجتمع آموزشی و نیکوکاری رعد کانال
رسمی خود را در وب سایت آپارات راه اندازی کرد .در این وب سایت ویدیوهای زیادی در مورد
رعد و اتفاقاتی که در این مجموعه رخ میدهد وجود دارد.
شما میتوانید با کلیک بر روی آدرس www.aparat.com/raadcharity :از اخبار تصویری
این مجموعه با خبر شوید
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خارج از کشور از پروف

ری به پاس کسب باالترین
جمهو

خارج از کشور نهاد ریاست
شورای عالی امور ایرانیان
لوح سپاس
مریم میرزاخانی اهدا شد.
ریاضیات جهان به پروفسور
پروفسور مریم میرزاخانی،
جایزه علمی
رئیس هیأت مدیره و پدر
مهندس احمد میرزاخانی
خارج از کشور و جمعی از
در این جلسه که
کل و شورای عالی ایرانیان
مجید حالجزاده مشاور دبیر
د ،دکتر حالجزاده نماینده
دکتر ســید
یکوکاری رعد حضور داشتن
ت مدیره مجتمع آموزشی ن
یــک این موفقیت علمی به
اعضای هیا
خارج از کشــور ضمن تبر
شــورای عالی امور ایرانیان
کشور عزیز ایران به داشتن
دبیرکل
ور مریم میرزاخانی ،افزود:
ایر اعضای خانواده پروفس
خار میکند و حضور این
پدر و ســ
ســور مریم میرزاخانی افت
ارزشمندی همچون پروف
سرمایههای
تقا دانش بشری خواهد بود.
ان جوان در جهان باعث ار
مدیره مجتمع رعد با ابراز
دانشمند
مد میرزاخانی رییس هیات
مه این نشست مهندس اح
ور نهاد ریاست جمهوری،
در ادا
امور ایرانیان خارج از کش
دقت نظر شــورای عالی
ســندید های است که باعث
تشکر از
شــمندان ایرانی ســنت پ
ود :تجلیل از نخبگان و دان
ب علمی باالتر خواهد شد.
افز
دانشجویان به کسب مرات
ت از اســتعدادهای جوان
و
ان
وان
ج
یق
شو
ت
رعد با بیان ضرورت حمای
رییس هیأت مدیره مجتمع
مع رعد با پیگیری همین
می و فرهنگی ،افزود :مجت
برای رسیدن به قلههای عل
بسازی شده برای
مرکز آموزش عالی مناس 
کشــور
ین
ست
نخ
ت اصولی پس از تأسیس
ند تحصیلی به این گروه از
سیاســ
عطای تســهیالت ارزشــم
دکتری مسیر علم آموزی
یل افراد دارای معلولیت و ا
ای کارشناســی ارشــد و
تحص
ظر دارد با برگزاری دوره ه
ن
در
ان
وند
هر
شــ
کارشناسی ریاضی دانشگاه
هر چه بیشتر هموار سازد.
استنفورد و دانش آموخته
را
ان
یاب
خانی استاد ریاضی دانشگاه
توان
به عنوان نوبل ریاضی یاد
است؛ پروفسور مریم میرزا
جهان است که از این مدال
شایان ذکر
یافت کننده مدال فیلدز در
به عنوان نخستین زن در
صنعتی شریف
میشود.

در رعدچه خبـــر

بار
دیگر جشــنواره غذای خیریه رعد با اســتق
بال چش مگیر مردم مهرپیشه شهرمان در
محی
طی
سرشــار از عطر نوعدوستی و توانمند
ســازی با محوریت گروه همیاری بانوان و
جوانان از روز
چهارشنبه  ۲۳تا جمعه  ۲۵مهر برگزار شد.
با حضور برندهای معتبر صنایع غذایی ،رس
تورانها و فستفودهای معروف شهر در کنار
عر
ضــه انواع غذاهــای بومی و محلی که به ه
مت گروه همیاری بانوان تهیه شــده بود،
جشن
واره غذای رعد را به فضایی پر از نشاط و
شادی برای خانوادهها و نیکوکاران تبدیل
کرد به نحوی که بارش باران پاییزی هم اج
رای این مراسم را با وقفه و مشکل روبرو نکرد
وم
ردم تا پایان مراسم عالوه بر خرید غذاهای
مورد عالقه خود از برنامه های جانبی مانند
جمع
آ
وری کمک به مددجویان نیازمند و نیز ح
ضور در قرعه کشی جوایز فرهنگی استفاده
و استقبال کردند.
فارغ
از فضای خوردنی های خوشمزه و نوشیدنی
های گوارا مانند :آب میوه های طبیعی ،چای
و
نسک
افه،
ام
کان برای عضویت فراهم شده بود تا
دوستانی که برای نخستین بار به مجتمع
رعد
وارد شــده بودند با تکمیل فرم ثبت نام به
صف حامیان همیشگی حمایت از آموزش ،
تو
انبخشی و اشتغال توان یابان رعد به پیوندند.
ی
کی
از
ن
کته
قابل توجه جشــنواره امسال ح
ضور مؤسسه بچه های سیب بود که با معرفی
فعال
یت
ها و عملکرد خود ضمن آشنا ساختن م
ردم با برنامه های آن خیریه ،امکان همکاری
افراد عالقه مند را فراهم ساخته بودند.

جشنواره

توانمندیهای توانیاب

در رعد برگزار می شود

جتمع آموزشی نیکوکاری رعد نخستین دوره جشنواره علمی،

جهانی معلوالن و به منظور گرامیداشت سی امین سال فعالیت م
همزمان با روز
هنری توانمندیهای توان یاب در این مجتمع برگزار می شود.
فرهنگی و
شنواره علمی ،فرهنگی و هنری توانمندی های توان یاب با اعالم
مومی مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد دبیر نخستین دوره ج
ع
مدیر روابط
هنگی و هنری افراد دارای معلولیت به جامعه ،ایجاد انگیزه برای
هدف از برگزاری این جشنواره معرفی توانمندی های علمی ،فر
این خبر افزود:
از فعالیتهای مؤثر در حوزه معلولیت در سراسر کشور است.
مخترعان این حوزه و قدرشناسی
هنری در رشته نقاشی ،محور علمی در رشته اختراع مرتبط به
نخستین دوره جشنواره توانمندی های توان یابان در  3محور
وی ادامه داد:
ماعی با معرفی تجربه موفق در حوزه معلولیت برگزار می شود.
ارتقا و بهبود کیفیت زندگی توان یابان و محور فرهنگی ،اجت
معلوالن با هدف
توان یابان ادامه داد :با هماهنگی های به عمل آمده هدایای ویژه
ستین دوره جشنواره علمی ،فرهنگی و هنری توانمندی های
دبیر نخ
هنری و اختراع سکه بهار آزادی به برگزیدگان اهدا خواهد شد.
برگزیدگان این دوره در نظر گرفته شده است که در محورهای
برای
ای
تخاب آثار دعوت به عمل آمده است و اسامی داوران جشنواره
افزود :در بخش داوری از کارشناسان خبره در هر  3محور برای ان
وی
اوایل آبان ماه اعالم خواهد شد.
مندان مي توانند از پانزدهم مهرماه با مراجعه به سايت مجتمع
روابط عمومی مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد افزود :عالق
مدیر
 www.raadبرای ثبت نام و حضور در جشنواره مراجعه نمایند.
آموزشی نیکوکاری رعد به نشانی -charity.org

در رعدچه خبـــر
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تجلیل

شورای عالی ایرانیان

سور مریم میرزاخانی

برگزاری
رعد

چهاردهمین جشنواره غذای خیریه

39

نام کتاب :موفقیت نا محدود در  20روز
نویسنده :آنتونی رابینز
مترجم :فریبا جعفری نمینی
ناشر :نسل نواندیش
چاپ بیست هشتم1390 ،
این کتاب در حوزه روانشناســی اســت و شامل یک برنامه آموزشی اســت .طی این برنامه آموزشی خوانندگان
روشهای دســتیابی به قدرت درون را طی  20روز فرا میگیرند .درپایان هر روز تمریناتی نیز برای خوانندگان
در نظرگرفته شده است.
از عمدهترین مباحث این کتاب میتوان به قدرت درونی ،نیروهای کنترل کننده زندگی ،راههای رســیدن به خواســتهها ،تغییر باورها،
رسیدن به موفقیت مالی ،روابط موفق ،روشهای رویارویی با مشکالت و ...اشاره کرده است.

نام کتاب :رازهایی دربارهی زندگی که هر فردی باید بداند
نویسنده :باربارا دی آنجلیس
مترجم :هادی ابراهیمی
ناشر :نشر نواندیش
چاپ ششم1389 ،
این کتاب در حوزه روانشناســی است که شــامل یک مقدمه به قلم نویسنده و  10فصل میباشد .در ابتدای
هرفصل جمالتی از بزرگانی آورده شده که گوینده برخی از آنها ناشناس هستند .نویسنده در ابتدای هر فصل با داستانی شروع میکند
و سپس نکته مفید روانشناسی را با عنوان «راز » بیان میکند.
این کتاب درباره مســائلی است که همه انسانها در زندگی در جستجوی آن هستند .مسائلی از قبیل دستیابی به آزادی واقعی که
تمام عارفان به دنبال آن بودهاند .این آزادی از نوع آنچه که تغییرپذیر اســت نیست ،بلکه برخاسته از دانش ،توانایی ،خوشحالی و
رضایت و حفاظت از خویش علیرغم سختیها و مشکالت زندگی است.
این حس به ما اعتماد به نفســی میدهد که هر روز از زندگیمان را با خوشــحالی ،توانمندی و آرامشی بیشتر سپری کنیم .نکته مهم این
اســت که این احســاس رهایی چون از درون سرچشمه میگیرد ،هیچ کس نمیتواند آن را از بین ببرد و به ما این امکان را میدهد تا در
سفری خودآگاهانه ،به کشف حقایق زندگی بپردازیم و به زندگی خود معنا و مفهوم ببخشیم.
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سی سال رعد
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)ویژه نامه سی سالگی تاسیس مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد(

معرفی کتـــــاب

فعاليتند ،بســيار دلســوز و توانا هستند و
نقش مادري را بــراي رعد بازي ميکنند.
همه آنها به نوعي مدير هستند و همه چيز
را به خوبي برنامهريــزي ميکنند و دقت
دارنــد که حيف و ميلي صورت نگيرد .من
به مدت ده ســال مديرگروه بانوان بودم و
همیشه سعي کردهام ،کارگروهي را تقويت
کنــم .چون خيراتي که در کار گروهي و با
همدلي اعضاي آن و با يک هدف واحد به
دست ميآيد ،بسيار پربرکت است.
گــروه جوانان رعــد هــم يکي از
استوانههاي موثر رعد هستند ،در مورد
اين گروه هم برايمان بگوييد؟

همه چيز در مورد رعد،
از زبان خانم مديرعامل
مجتمع آموزشــي ،نيکوکاري رعد در
فعاليت سي ســالهاش شاهد حضور
مديران عامل زيادي بوده که هر کدام
در دوره مدیریــت خــود ،نقشهاي
ارزندهاي در پيشبرد فعاليتهاي اين
مرکز داشــتهاند .مديرعامل کنونی
مجتمع ،صديقه اکبري اســت .او که
 5سال اســت در اين سمت فعاليت
ميکند از اولين کســاني است که در
گروه همياري بانوان از بیســت سال
قبل ،با مجتمع رعد شروع به همکاري
کرده اســت .مديرعامل کنونی رعد،
معمــار داخلی و نقاش اســت اما او
بيشــترين فعاليت خود را معطوف به
خدمت رساني به افراد داراي معلوليت
در مجتمع رعد کردهاست.
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صديقــه اکبــري ،مديرعامــل مجتمــع
آموزشــي نيکوکاري رعد هســتم و مدت
 5ســال است که در اين ســمت مشغول
به فعاليتم .من رشــته زبان انگليسي را در
ايران و رشــته معماري داخلي را در لندن
خواندهام .عالوه بر آن نقاش هم هســتم و
بــه اين کار عالقه زيــادي دارم .البته من
در رشــته تحصيلي خودم فعاليتی نداشتم
ولی ازحدود بيســت سال پيش که توسط
يکي از دوســتان با مرکز رعد آشنا شدم ،

ســی سال رعد

در مورد گروه بانوان هميار رعد بیشتر
توضيح دهيد؟

در مورد واحد آموزش موسســه رعد
برايمان بگوييد؟
هــدف از تاســيس مجتمع رعــد از ابتدا،
آموزش مهارت به معلــوالن جنگي بود تا
این افــراد حرفهاي یادبگیرند و مشــغول
به کار شــوند .اين فعالیت آموزشی ،ابتدا
در محيطهايــي کوچکتري آغاز شــد اما
با گســترش فعاليتها مکان وســيعتر و
مناسبتري نياز بود .زمين فعلي را آموزش
و پرورش در اختيار گذاشت و آموزشها از
يک اتاق شروع شــدند .بهتدريج با کمک
خيريــن و گروههــاي بانــوان و جوانان،
طبقــه اول و زيرزميــن اين ســاختمان
تکميل شــد .در آن زمان طبقــه اول ،به
آموزش اختصاص یافت .البته اگر بازارچه
يا جشــنوارهاي هــم داشــتيم در همان
طبقــه اول ،در راهروهــا و اطاقها برگزار
ميکرديم .وقتي طبقه دوم توسط چندين
مهندس نيکوکار تکمیل شد ،طبقه اول به
واحد آموزش اختصاص داده شد و در کنار
آن واحدهــاي فيزيوتراپــي ،کاردرماني و
گفتاردرماني و روانشناسي و مددکاري هم
راهاندازي شدند .طبقه دوم اين ساختمان
پس از تکمیــل ،به فعاليتهاي ســتادي
اختصاص یافت؛ که شــامل دفتر مديريت،
گروه بانوان  ،گروه جوانان  ،روابط عمومي
و دفتر کارآفريني و اشتغال است.
از اهداف اوليه رعد  ،آموزش منجر به
اشتغال بود .اما ايجاد اشتغال تا سالها
به صورت ســنتي پيش م يرفت که
اخيرا ً با راهانــدازي دفتر کارآفريني و
اشــتغال ،اين فعاليت حرفهايتر شد.
این ادعا درست است؟
بله ،دقيقا همين طور است .دفتر کارآفريني
مرکز رعد حدود يک سال است که فعاليت
خود را شروع کردهاســت .این دفتر اولين
مرکز کارآفريني و اشتغال مخصوص افراد
داراي معلوليت اســت .نقص بزرگ کار ما
اين بود که بــه توانيابان آموزش ميداديم
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خانم اکبري ،لطفــ ًا در ابتداي گفتگو
خودتان را بيشتر معرفي کنيد.

همکاريام را با ايــن مرکز ،با عضويت در
گروه بانوان هميار شــروع کردم .اين گروه
درآن زمــان گروهي اندک از بانوان خيري
بودند که دور هم جمع شده و ميخواستند
در جهــت اهــداف مجتمع رعــد فعاليت
کننــد .در آن زمــان خانمهــا توحيدي،
رضيه رسوليان ،عمراني ،منصوريان ،من و
خواهرم گروه بانوان را تشــکيل ميداديم.
در آن زمــان آقــاي منصوريــان مديريت
اين مرکز را به عهده داشــتند و همســر
ايشــان ،فاطمه فرهنگخواه ،نيز مسئول
گروه بانــوان بودند .پــس از مدتي آقاي
منصوريان از من خواســتند که مسئوليت
گروه بانوان را برعهــده بگيرم و من هم با
اينکــه هيچگونه تجربــهاي در اين زمينه
نداشــتم ،قبول کــردم .روزي که به اينجا
آمــدم ،فکــر نميکردم زمانــی اين مرکز
چنين گســترش و وسعتی پيدا کند و من
مديرعامل آن شوم! در آن زمان فقط يک
اتاق داشتيم که پردهاي در آن زده بوديم،
اين طرف پرده ما کار ميکرديم و پشــت
پــرده هم ،کالسهاي موتورپيچي (ســيم
پيچي موتور) و تعمير لوازم خانگي برگزار
ميشــد .به هر حال مرکز اينگونه شروع
بــه کار کرد و با کمک گــروه بانوان و بعد
از آن گروه جوانان و کمک خيرين کم کم
توسعه يافت.

همان طور که گفتــم گروه بانوان با تعداد
انگشت شــماري از بانوان خير و در همان
شــرايطي که فقط يک اتاق در طبقه اول
داشتيم شــروع به کار کرد .اولين بازارچه
را گــروه بانوان ،در همان طبقه اول برگزار
کردند .با برگزاري بازارچهها ،جشــنوارهها
و حضور در نمايشــگاهها کمکم کمکهاي
مردمــي به طــرف رعد جلب شــد و اين
کمکها نقش مهمی در تکمیل ساختمان
فعلي داشــت .کســاني که در ساختن اين
ساختمان مشارکت داشــتند مهندسيني
بودنــد که يا عضو هيــات مديره رعد و يا
از دوســتان آنها بودند .وقتي ساختن اين
ســاختمان شــروع شــد از نقشهکشي و
معمــاري آن تا تهيه انواع و اقســام لوازم
و تجهيــزات ســاختماني مورد نيــاز ،به
رايگان و توســط افراد خير و در راه رضاي
خدا تامين میشــد .تقريبــا هر طبقه اين
ســاختمان در يک سال ســاخته شد و با
هر بازارچهاي که برگزار ميکردیم ،يا يک
اتاق به اين مرکز اضافه ميشــد يا کف آن
موزائيک ميشد و يا قسمتی از ساختمان
رنگ ميشــد .در آن زمــان فعاليت گروه
بانوان بســيار موثر و حياتــي بود .الگوي
اين گروه در آن زمان ،مجتمع ســالمندان
کهريزک بود .چون فردی که به تشــکيل
ايــن گروه در رعد کمک کرد ،کســي بود
که قب ً
ال در کهريــزک چنين فعاليتهايي
را تجربه کــرده بود .او به مــا ياد داد که
چگونه براي مرکــز درآمدزايي کنيم .همه
خانمهايي که در گروه بانوان مشــغول به

گروه جوانان يک ســال بعد از گروه بانوان
شــروع به کار کردند .اين جوانــان نيز با
تعــداد اندکي کــه بيشترشــان فرزندان
اعضای هيــات مديره و گروه بانوان بودند،
تشکيل شد .آنها در سالهاي اول تشکيل
گروه ،نميدانســتند که چــه کارهايي را
ميتوانند انجام دهند .ولي هرچه گذشت،
تعداد اعضایشــان و فعاليتشــان افزايش
يافت و پيشرفت آنها حتي نسبت به گروه
بانوان با شيب بيشتري جلو رفت .در اوايل
آقاي محمود توسلي مسئول گروه جوانان
بودند .در آن زمان تعدادشان از ده ،دوازده
نفر بيشتر نبود .بعد از آن خانم نجفيزاده
مســووليت اين گروه را برعهده گرفتند و
ســپس پســر من  ،رحمان عالقمند که از
بچگي با رعد بزرگ شــده بــود و به اين
مرکز عالقه داشــت ،مدير اين گروه شــد.
به مــرور تعداد جواناني که بــه اين گروه
پيوســتند افزايش يافت و با افزايش اعضا،
ايدههاي نويني مطرح شدند .گروه جوانان
ايدههایــي نو و بلندپروازانــهاي را به اجرا
گذاشتند که يکي از آنها؛ حراج آثار هنري
بود که نتيجه خوبي هم داشــت .حســن
بزرگــي که اين گروه دارند اين اســت که
خيلي جسوارنه فکر و عمل ميکنند .پول
براي آنان مثل گروه بانوان خيلي معنيدار
نيست .به عبارتي آنها به راحتی پول خرج
ميکنند ولي باالتــر از آن را در ميآورند.
ولي گــروه بانوان براي هر خرجي بســيار
دقت و حســاب و کتاب ميکنند و ســعي
ميکننــد در هزينهها بســيار صرفهجويي
کننــد .همان طوري که هــر مادري و هر
خانم خانهاي سعي ميکند از حيف و ميل
جلوگيري کند.
گروه جوانــان برنامهريــزي دقيقي دارند
و فعالیتشــان را بــه صــورت تخصصي و
حرفــهاي مديريــت ميکننــد .آنها يک

گروهبندي تخصصي و حرفهاي ايجاد کرده
و مسئولیتها را بين خود تقسيم کردهاند.
شــايد علت موفقيت آنها نيز همين است.
براي مثال؛ اولين جشنوارههاي غذا توسط
گروه بانوان در حد محدودي انجام ميشد.
در آن زمــان ،هر کدام از بانــوان ،غذایی
درســت ميکــرد و در جشــنواره غذا به
فروش ميرســاند .البته اين فعاليت بسيار
موثــر بود امــا درآمدی کم و ســودآوري
محدودي داشــت .بعد ازآن تجربه ،گروه
بــه اين نتيجه رســيد که بهتر اســت در
محل رعد غذا پخته شــود کــه اين اقدام
باعث شــد درآمد بهتري حاصل شود ولي
بازهم اين مبالغ خيلي چشــمگير نبودند.
وقتي گروه جوانان با گروه بانوان همفکري
کردند ،پيشنهاد دادند به جاي اينکه همه
غذاها توسط بانوان تهيه شود ،مقداري نيز
از رســتورانها خريداري و عرضه شــوند.
در ضمن پيشــنهاد جذب اسپانسر را هم
دادند .تــا آن زمان گروه بانوان اسپانســر
گرفتن را در وســعت زيــاد تجربه نکرده
بودنــد .ولي گروه جوانان بــه کارخانجات
و شــرکتهاي مختلــف ســرمیزدند و
اسپانسرهاي خيلي خوبي جذب میکردند.
که این اسپانسرها در جشــنوارههاي غذا
فعاليت گســتردهاي دارند .در حال حاضر
جشــنواره غذا به صورت خيلي گستردهاي
انجام ميشــود و درآمد خوبي دارد .مثال
ديگر اينکه ،ما قبال در جشــنوارههاي غذا
از بازديدکننــدگان وروديــه نميگرفتيم
چون فکــر ميکرديم در اين صورت مردم
شرکت نميکنند .ولي گروه جوانان معتقد
بودنــد که بايد وروديه گرفته شــود چون
اعتقاد داشتند کســاني که با هدف کمک
به رعد در جشــنواره غذا شرکت ميکنند
از پرداخــت وروديه دريــغ نميکنند .اين
کار انجام شــد و از اين طرق درآمد قابل
توجهي به دست آمد.
بایــد گفت ،تفاوتهايي کــه بين اين دو
گروه وجود دارد ،تفاوت بين دو نسل است.
مــن ايدههاي گروه جوانان را قبول دارم و
در خيلي از کارها با آنها مشــورت ميکنم
و ميبينــم که چه ايدههاي نو و قشــنگي
دارند .مثال ديگر اينکه در مناســبتهاي
خاص مثل جشــنوارهها و بازارچهها ،گروه
جوانان چندين نفر را مســئول عضوگیری
از شــرکتکنندگان میکننــد .البته گروه
بانوان نیــز میزی و فردی را به عضوگيري
اختصــاص ميدهند کــه از افرادعالقمند
ثبــت نام میکنند .ولي گــروه جوانان که
در بين جمعیــت ميچرخند و عضوگيري
ميکنند ،بيشــتر به نتيجه ميرسند .البته

در طول اين ســالها هميشه درآمد اصلي
رعد مربــوط به فعاليتهاي گــروه بانوان
بوده است ولي حدود يک سال و نيم است
که درآمد گروه جوانان باالتر رفته اســت
که من فکر ميکنــم به خاطر برنامهريزي
دقيق اين گروه اســت .به هر حال اين دو
گروه ارتباط بســيار خوبي بــا هم دارند و
هر کــدام به مثابه یک بــازوي قوی برای
موسسه رعد عمل میکنند.
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ولي گــروه کمی بــه بچهها به اشــتغال
ميرســیدند .عــدهاي از ايــن کارآموزان
توقعاتي داشــتند که کارفرما نميتوانست
برآورده کنــد و عدهاي هم به آن درجه از
مهارت حرفهاي نرســيده بودند که بتوانند
وارد محيط کار شــوند .گروهي هم بودند
که با وجود داشــتن مهارتهاي حرفهاي
 ،مشــکالت شخصيتي داشــتند چون در
خانواده طوري با آنان رفتار شــده بود که
آمادگي رفتن ســرکار و حضــور در کنار
افراد تندرست را نداشــتند .ادعا ميکنيم
کــه بیش از  5هزارنفــر کارآموخته داريم
ولي از اين تعــداد تنها ده تا پانزده درصد
به کار مشــغول شــدهاند و اين نشان
دهنده يــک نقص بزرگ بود .بنابراين
ايجاد يک دفتر کارآفريني و اشتغال
مختص افــراد داراي معلوليت ،يک
ضرورت بود .اين دفتــر در اولين
اقدامــش يک بانــک اطالعاتي از
کارآموزان اين مرکز و ديگر افراد
داراي معلوليت و حتي دانشجوياني که در
مرکز علمي ،کاربري رعد درس ميخوانند
وجويــاي کارند ،تهيه کــرد .کارکنان اين
دفتر با همکاري روانشناس مرکز با افرادي
که در ســايت کارآفريني ثبــت نام کرده
و رزومه پــر کردهانــد ،مصاحبه ميکنند
و تواناييها و اســتعدادهای هــر کدام را
مشخص مينمايند و آنها را به کارفرمايان
و کارآفرينــان داوطلــب معرفي ميکنند.
اخيرا کنفرانســی بــا عنــوان کارآفريني
اجتماعــي در حــوزه معلوليت با همکاري
ايــن دفتــر در مرکز رعد برگزار شــد که
بســيار مورد توجــه قرار گرفت و بســیار
مفيد بود .اميدواريم در آينده اين دفتر در
اشتغال افراد داراي معلوليت موفق باشد.
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در مجتمــع رعد دفتري به نام دفتر مراکز
وجــود دارد کــه وقتي افــرادی بخواهند
مرکزي مشــابه رعد را در جــاي ديگري
تاســيس کننــد ،به ایــن دفتــر مراجعه
میکننــد .از طرف اين دفتــر افرادي به
آن محل ميروند ،محــل را ميبينند و با
عالقمندان به تاسيس مرکز آشنا ميشوند.
در ايــن ارتباطات ،افراد خير شناســايي
ميشوند و هيات امنا و سپس هيات مديره
آن مرکز تشکيل میشــود .به اين ترتيب
مرکزي در آن شــهر تاســیس میشــود
کــه از ابتدا  ،فعاليتــش اصولي و مطمئن
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چالشهايي که رعد در این ســالها با
آن روبرو بوده ،شــامل چه چیزهایی
بوده است؟
گاهي يک ســري مسايلی پيش ميآيد که
رعد ناخواســته درگير آنها ميشــود .مث ً
ال
هر موقــع که يک واقعه يــا بالي طبيعي
مثل ســيل يا زلزله اتفــاق ميافتد ،بدون
اينکه رعــد فراخوان داده باشــد و اعالم
آمادگي کرده باشــد ،کمکهاي مردمي به
اين مرکز سرازير ميشــود و اين به دليل
اعتمادي اســت که مردم به رعد دارند .ما
هرچه داريم از اعتماد مردم است .در زلزله
بم و یا آذربايجان پــس از اينکه از طريق
صداوســيما اقالم مورد نياز اعالم شــدند
مقادير زيادي از اين اجناس و اقالم توسط
مردم به اين مرکز فرستاده شد .در راهروها
و اتاقها جاي راه رفتن نبود .وقتي با حجم
باالي اين کمکها روبرو شــديم به ناچار
اعالم کرديــم که حاضريــم اين کمکها
را جمــعآوري کرده و به مقصد برســانيم.
مجبور شديم اجناس اهدايي را جداسازي
کــرده و با کمک گروه بانــوان وجوانان و
مســئول روابط عمومي رعد ،اين اجناس
را بــه مناطق زلزلهزده انتقــال دهيم .در
زلزله آذربایجان مقادیري پول هم از طرف
مردم و خیریههای دیگر در اختیار ما قرار
گرفتند .اين پولها جمع شدند و باحضور
نمايندگان ســاير خيريههــا ،يک مديريت

از نظر شما به عنوان مديرعامل رعد،
ب رنامه آينده اين موسسه چيست؟
بيشتر توجهمان را روي کارافريني و اشتغال
برای افراد داراي معلوليت گذاشــتهايم .از
طرف ديگر مرکــز آموزش علمي کاربردي
رعد را در طبقه باال داريم که چند ســالي
اســت که در جهت ارتقاي علمي معلوالن
تاسيس شدهاست .امسال اولين سري فارغ
التحصيالن این مرکز را خواهيم داشــت.
تاســيس اين مرکز يکي از کارهاي مثبت
رعد بوده اســت چون خيلــي از توانيابان
عالقمند بــه ادامه تحصيل هســتند ولي
بســياري از مراکز علمي و دانشگاههاي ما
جهت حضور اين افراد مناسبسازي شده
نيســتند .اين افراد ميتوانند در اين مرکز
ثبت نام کرده و در رشــتههاي ارايه شده
مشغول تحصیل شــوند .اميدواريم بتوانيم
مرکــز علمي و کاربردي رعد را گســترش
دهيم و تعداد بيشتري از اين عزيزان را در
اين مرکز داشته باشيم.
آخرين سخن شما.
اميــدوارم کــه در آينده در تمــام مراکز
اســتانها يک مرکز رعد داشــته باشــيم
و افراد بيشــتري از مردم به مــا بپيوندند
تا بتوانيم امکانات بيشــتري را براي افراد
داراي معلوليت فراهم کنيم.

رعد از ديروز تا فردا !
محمود عامري ،دفتر هماهنگي و توسعه مراکز

مجتمــع آموزشــي نيکــوکاري رعــد با
هدف آموزش فنــي و حرفهاي به عزيزان
جانبــاز و معلــوالن بــه همــت عدهاي
ازمهندســان وتحصيلکردههــاي عالقمند
به خدمترســاني به مردم به صورت صد
درصد رايگان ،از ســال  1363آغاز بهکار
کرد .در آن زمان دغدغــۀ آينده جواناني
که با ترک تحصيل و يا رهایی شغل خود،
به ســوي جبهههاي جنگ تحميلي روی
آورده بودنــد ،پس از مجروحيت در جنگ
و پشــت سر گذاشــتن دوره نقاهت ذهن
مهندســان رعد را به خود مشــغول کرده
بود.
با همین نیت چنین کاری آغاز گشت.
مجتمــع رعد ارائه خدمات آموزشــي به
عزيزان جانباز و سایر افراد دارای معلولیت
را هــدف اصلی خود قــرار داده بود ،لکن
از آنجايي که آموزشهای فني و حرفهاي
منجر به اشــتغال ،تجربــه خوبي بر جای
گذاشــتهبود ،هيات مديره مجتمع ،ادامه
کار براي کلیه معلوالن جســمي ،حرکتي
اعم از خانمها و آقايان را در دســتور کار
خود قرار داد که تداوم آن را پس از ســي
سال شاهد هستيم.

واما رعد ...
 .1فعاليت رعد در سال  63-64در درمانگاه
غياثي (يافت آباد تهران) با برگزاري دوره
نقشهکشي صنعتي ساختمان آغاز شد.

 .2این فعالیت آموزشی ،بعدا ً در پارکينگ
مرکز نابينايــان ابابصير ادامــه پیدا کرد.
واگــذاري این محــل به همــت مديران
وقت ســازمان بهزيســتي کشــور بود .در
این دوره عالوه بر نقشهکشــي ،دورههای
الکتروتکنيــک ،موتورپيچي و تعمير لوازم
خانگي هم اضافه گرديد.
 .3پــس از اخذ مجوزات الزم ازســازمان
آمــوزش فنيوحرفهاي کشــور ،دورههاي
آموزشی براساس استاندارهاي آنسازمان،
راهاندزی شدند .پس از طی این دورهها به
کارآموزان موفــق ،گواهينامه مهارت فني
بينالمللي داده ميشد.
 .4به منظورخدمترســانی و ارايه خدمات
هرچه بيشــتر به عزيــزان داراي معلوليت
الزم بود ساختمانی با امکانات رفاهي خاص
آنــان طراحي و احداث گــردد .به همين
منظور طي درخواســتي از ســازمانهاي
ذیربط خواســتهشــد زمين مورد نياز را
به صورت رايگان در اختيار موسسه قرار
دهند .بر این اســاس ،مدیر وقت سازمان
نوســازي و عمران اراضي غرب تهران پس
از طي مراحلي ،زميــن فعلي را در اختيار
گذاشــتند .از ســال  1366ساخت این بنا
آغاز شــد و بعد از طــی فرازوفرودهایی،
باالخــره در ســال  1382با پايــان پروژه
احداث ســالن آمفي تاتر ،کل ســاختمان
آماده بهرهبرداري کامل قرار گرفت.
 .5بــا توجه به وضعيت جســمي ،حرکتي
معلوالن عزيز و پايه تحصيلي متفاوت آنان،

دورههاي آموزشي متنوعي داير گرديد .در
شــرايط فعلي بيش از  20رشته آموزشي
عالوه بر دورههاي پيــش نياز و دورههاي
پرورشي ،پاسخگوي نياز مراجعان است.
 .6با توجه به مشــکالت عديده کارآموزان
از نظر جســمي ،حرکتي ،روحي ،رواني و
وضعيت اقتصــادي خانوادههــا ،از همان
سالهاي نخســت ( ،)1373لزوم تاسیس
کلینیک توانبخشــی مطرح شد و با آماده
شــدن ســاختمان کلينيــک فيزيوتراپي،
کاردرمانــي ،گفتاردرمانــي و خدمــات
روانشــناختي و مــددکاري بــا وســايل
پيشــرفته ،این کلینیــک فعاليت خود را
آغــاز نمود و به کارآمــوزان نيازمند بنا به
تشــخيص کارشناســان ذيربط خدمات
توانبخشی ارائه نمود.
 .7با توجه بــه تواناییهای افــراد دارای
معلولیت و لزوم شــکوفايي اســتعدادهاي
نهفتــه آنها ،بــا فراخوان کشــوري در دو
ی
نوبت معلوالن واجد شــرايطی که توانای 
علمی بااليي از خود نشــان داده بودند در
مســابقات بينالمللي ابيلمپياد (مسابقات
علمي ويژه معلوالن در دنيا) شــرکت داده
شــدند که دریافت مدالهــاي رنگيني از
کشورهاي هندوستان و کره جنوبي ،دست
آورد اين سفر علمي بود.
 .8با تشــکيل گــروه هميــاري بانوان و
جوانان فعاليتهاي زيرآغاز گردید:
تهیه يــک وعده غذاي گــرم (ناهار ظهر)
بــرای اســتفاده کارآمــوزان ،راه اندازي
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مجتمع رعد مراکزي در ساير شهرهاي
ايران هم دارد .ارتباط اين مراکز با رعد
مرکز چگونه است؟

بودهاســت .اين روش بهتر از اين است که
ابتدا پولي جمع آوري شــود و مرکزي راه
بیفتد ولی بعد نتواند مخارج ســاليانهاش
را تاميــن کند .وقتي هيــات امنا و هيات
مديره به وجود بيايند ،آنها خودشان افراد
خيــر را پيدا ميکنند ومرکــز را با کمک
آنها راه اندازي ميکنند .راه اندازي چنين
مراکزي هزينه بسيار بااليي دارد و چنانچه
با برنامهريزي شــروع نشــود ،با مشکالت
زيــادي در ادامه فعاليت روبرو ميشــوند.
هدف دفتــر مراکز در مجتمــع رعد ،اين
است که وقتي مرکزي ميخواهد در جايي
يا در شــهري راه اندازي شــود کمکهای
اوليــه و توصیههــای الزم را به آنها بدهد.
در حال حاضــر حدود  15مرکز راهانداری
شده اســت و در شرف تاسيس چند مرکز
نیز هســتيم ،مثل مرکز آمل ،بابل ،گيالن
و کرمانشــاه و اخيرا خانمي ابــراز تمايل
کرد که در اروميه چنین مرکزي تاســيس
کند .همه اين پيشــنهادات ،به دفتر مراکز
ارجاع ميشــوند و طبق اصول کارها پيش
ميروند.

بحران شــکل گرفت و اين مبالغ درجهت
ساختمانســازي در مناطق آســيب ديده
ســرمايهگذاري شدند .حدود سي خانه در
اين مناطق ساخته شد و کميته امداد امام
خميني(ره) نيز به مرکــز رعد لوح تقدير
داد .دولت نيز متوجه شد که مراکزي مثل
رعد چقدر ميتوانند در چنين شــرايطي
کمک کننــد .البته ما حاضر نشــديم در
کليه اين فعاليتها نامي از رعد برده نشود
چون اين فعاليتها نتيجه کمکهاي مردم
و مراکــز خيريه مختلفي بــود .به هرحال
چنين کارهايي جزو وظايف رعد نيســت و
بار اضافهاي اســت که در مواقع بحراني بر
دوش مرکز قــرار ميگيرد و اين به خاطر
اعتماد و اقبال مردم به رعد است.
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نتايج حاصل از خدمات  30ساله
بيش از  5000نفر از معلوالن واجد شرايط
در مجتمع رعد تهــران ثبت نام نمودهاند
که:
 بيش از  70درصد آنــان موفق به اخذگواهــي مهــارت فني ازســازمان آموزش

داستان رعد
مجتمع آموزشــي نيکــوکاري رعد
در حالي به پيشــواز ســي سالگي
خود م يرود کــه م يتواند ادعا کند
با پشــت سر گذاشــتن تجارب اين
ســالها و با فعالي تهاي هدفمندش
توانســته نقشــي موثر در تغيير
نگرش جامعه نســبت به افراد داراي
معلوليت داشتهباشد .ب هدست آوردن
اين نقــش ،مرهون فعاليــت تعداد
زيادي از افراد داوطلــب و عالقمند
به فعالي تهاي انساندوستانه است.
افرادي که گاه در نقش بنيانگذاران،
گاه در نقش برنام هريزان ،گاه در نقش
حماي تکنندگان مالي و گاه در نقش
بازوی اجرایــی وگاه در نقش کارکنان
اين مجتمع فعاليت کردهاند .نوشتن
از همه اين فعالي تهاي بشردوستانه
و از قلم نينداختــن همه آنها کاري
است بسيار دشوار .اما سعي کردهايم
که گوشهاي از آنها را به ثبت برسانيم.
با دو نفر از بنيانگذاران موسسه رعد
که از اعضاي هيات مدیره هم هستند،
گفتگو کرديم :آقايان مهندس احمد
ميرزاخاني و مهندس عبداله توسلي.

مهندس ميرزاخاني یکــی از  4بنیانگذار
رعد در سال  1363است .ایشان میگوید:
«در سال  63و بعداز گذشت چند سال از
شــروع جنگ و افزایش جمعیت معلوالن
جســمی  -حرکتی در جامعه ،تعدادی از
دوستان به فکر راهاندازی مکانی بهمنظور
آموزشهــای فنیوحرفهای برای کســانی
افتادند که به علت جنگ معلول شدهبودند.
این ایده از جنگ شــروع شــد و بعد کلیه
افراد دارای معلولیت را پوشش داد».رییس
هیات مدیره رعد ادامه میدهد« :موسسه
رعد فعاليتش را با آموزش رشتههاي فني
 حرفهای از ســي ســال قبل آغاز کرد.رشــتههايي که مطابق با اســتانداردهاي
ســازمان فنيوحرفــهاي برنامهریــزی
ميشــدند و منجــر بــه مهارتآموزي در
افــراد داراي معلوليت ميگشــتند .با اين
هدف کــه کارآموزان با گذراندن دورههاي
کوتاه مــدت ،توانايي شــرکت در امتحان
وزارت کار را پيــدا کنند و مدرک مهارت
فنيوحرفهاي را بگيرند .داشتن اين مدرک
ميتوانســت به آنها کمک کند تا کسب و
کاري راه بياندازند يا جوازي از شــهرداري
يا وامي از بانکها بگيرند.
مهندس ميرزاخانــي در ادامه میگوید»:
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ســرويس اياب و ذهاب ،فراخوان پزشکان
متعهد و عالقمند بــه انجام عمل خير در
جهت ویزیت دورهای کارآموزان ،راهاندازي
برنامههــاي ســياحتي و زيارتي يک روزه
وچنــد روزه ،برگزاري جشــنها و توجه
خاص به مناســبها به منظــور باال بردن
ســطح دانش و آگاهي فرهنگي ،اجتماعي
و آشــنايي کارآوزان بــا مســايل فردي و
حقوق شهروندي خود ،پيگيري کارافريني
برای توانيابان جهت دسترســی به اشتغال
مناســب ،تهيه جهيزيه براي عروســان و
دامادهاي رعد ،تخصيص وام قرضالحسنه
بــه منظور خريد لــوازم و تجهيزات کاري
آنــان و ......از ديگر خدمــات رايگان اين
موسسه خيريه است.
 .9خدمــات آموزشــي و توانبخشــي و
تجربه ســي ســال فعاليت نشــان داد که
توانمنديهاي افراد داراي معلوليت بیشتر
از تصورات اوليه اســت و چنانچه امکانات
الزم مهيا شــود ،ايشــان نيــز ميتوانند
همانند ســاير افراد وارد دانشگاه شده و از
تحصيالت عالي برخوردار گردند.
گرچه امــکان ادامه تحصیل بــرای افراد
دارای معلولیت در ســطح کشور به صورت
پراکنــده وجــود دارد ،لکن بــا توجه به
مشــکالت جســمي ،حرکتي این عزیزان
و عــدم مناسبســازي معابــر ،باالخص
ساختمان دانشگاهها و نبود امکانات رفاهي
ويژه آنان ،ادامه تحصیل آنها یا به انصراف
منجر میشود ویا با مشکالت عديده و رنج
آوری تا پايان تحصيل مواجه هســتند .لذا

مجتمع رعد از سال  1384اقدام به تاسیس
مرکز آموزش عالي علمي ـ کاربردي نمودو
از سال  1390رســما اولين دوره آموزش
عالي اين مرکز مناسبســازي شــده ،در
طبقه سوم ســاختمان رعد راهاندازی شد.
درشــرايط فعلي به صورت تلفيقي حدود
 600دانشجو با استفاده از دفترچه کنکور
توانستهاند در رشته مورد عالقه خود ثبت
نام نموده و به تحصيل ادامه دهند.
شايان ذکر است  15درصد از دانشجويان
از بين معلوالن جســمي حرکتي ميباشند
کــه به صورت رايگان ثبــت نام گرديده و
ساير افراد شهريه پرداخت مينمايند.
 .10مجتمع آموزشــي نيکــوکاري رعد ،با
کســب تجارب بهدســت آمده و براساس
اينکه بين افــراد جامعــه باالخص افراد
دارای معلولیت نبايستي تبعيض قايل شد،
هم و غم خود را معطوف به تاسیس مراکز
مشــابه در استانها و شهرســتانها نمود.
تاکنــون بيش از بيســت مرکــز به همت
خيرين محلي و با انتقال تجربه توسط اين
مرکز به ســاير عزيزان دايــر و به معلوالن
منطقه سرويس میدهند.

فنيوحرفهاي گرديدهاند.
 بيش از  20درصد به استخدامسازمانهاادارات دولتي و بخش خصوصي درآمدهاند
و کارآموختــگان ســنوات اوليه در مقطع
بازنشستگي هستند.
 بيــش از  10درصــد در کارگاههــايخصوصي يا شــرکتهاي تعاوني که خود
تشــکيل دادهاند پس از اخذ وام ،مشغول
به کار شدهاند.
نکته مهم :یکی از مشــکالت بزرگ افراد
دارای معلولیــت ،حضــور محــدود آنان
درجامعه اســت که موجب میشود مردم
از توانمنديهــاي آنان آگاهیهای الزم را
نداشتهباشــند و همواره ديد غیر واقعی و
مصرفگــرا و غيرمولد و نيازمند به کمک،
به آنها دارند ،کــه اين خود يک تحقير به
شمار ميآيد.
مجتمع رعد در حد توان خود سبب تسهیل
زمینه حضور افراد دارای معلولیت درجامعه
شده اســت ،که این حضور منجر به تغيیر
نگرش شــهروندان و همچنین دیده شدن
نیازهــا و تواناییهــای آنــان و بهرمندی
ازحقوق شهروندي گردیده است.

در سي سالي که از شــروع فعاليت
مرکز رعد م يگذرد 5 ،هزار نفر در اين
مرکز آموزش ديدنــد و خيلي از آنها
مدرک گرفتند و وارد بازار کار شدهاند

رشــتههايي کــه در ابتدا در ايــن مرکز
آموزش دادهميشد ،رشتههاي سيمپيچي
الکتروموتــورز و تعمیر لــوازم خانگي بود.
اين آموزشها متناسب با گذشت زمان به
سمت رشــتههايي مثل کامپيوتر و صنايع
دســتي و آنچه که مورد نيــاز جامعه بود
ســوق پيدا کرد .در سي سالي که از شروع
فعاليــت مرکز رعد ميگــذرد 5 ،هزار نفر
در ايــن مرکز آموزش ديدنــد و خيلي از
آنها مدرک گرفتند و وارد بازار کار شدند.
بعدها با ارزيابيهايي کــه انجام داديم به
اين نتيجه رسيديم که بسياري از توانيابان
ما ايــن آمادگي کــه بتواننــد در مقاطع
باالتر و در مقاطع دانشــگاهي هم تحصيل
کنند را دارند .بنابراين ضرورت ايجاد يک
دانشــگاه براي اين افراد در سال  90ما را
به اين ســمت کشاند که در اين جهت هم
گام برداريم».
بــه گفته اين بنيانگذار رعد ،دانشــجويان
درسخــوان داراي معلوليــت ،در
دانشــگاههاي ديگر نيز مشــغول تحصيل
هســتند اما اين دانشــگاهها فاقد امکانات
مناسب براي اين افراد مثل؛ مناسبسازي
محیط و وســايل اياب و ذهاب اســت که
ايــن کاســتیها ،درسخوانــدن در اين
دانشگاهها را با ســختيهاي زيادي همراه
کردهاســت ،در حالي که در مجتمع رعد
عالوه بــر امکانات رفاهي اولیــه ،امکاناتي
مثل فيزيوتراپي ،روانشناسي و مهارتهاي
زندگي هم دراختيار اين دانشــجويان قرار
ميگيرد.
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تجربيــات ما در اين مدت نشــان داده که
موفقيت افــراد داراي معلوليت و توانيابان
در رشتههايي که جنبه نظري دارند ،بيش
از ديگر رشتههاست».
مهنــدس میرزاخانی ادامــه میدهد»:در
رشتههايي مثل حسابداري فارغالتحصيالن
ما صددرصد جــذب بازار کار ميشــوند.
تعــدادي از کارآموختگان دانشــکده ،در
شــرکتهاي بزرگ اقتصادي مســووليت
حســابداري را برعهــده دارنــد و تعدادي
کارمند زيرنظرشان کار ميکنند .این نتايج
به ما نشان داد که بايد در اين زمينه گامهاي
بيشتري برداريم .دانشگاه علمي و کاربردي
رعــد در حال حاضر در چندين رشــته در
مقطع کارشناسي دانشجو دارد و اميدواريم
با همــکاري ســاير دانشــگاهها،درمقاطع
کارشناسيارشــد و دکتري هــم پذیرش
دانشجو داشتهباشیم».ایشــان میافزایند:
«اکنــون  25درصــد از دانشــجويان ما،
يعني حدود صد نفر را دانشــجويان داراي
معلوليت تشــکيل ميدهنــد .اين افراد به
صورت رايــگان در اين دانشــگاه تحصيل
ميکنند .البته بهزيســتي مبلغي را به ازاي
هــر نفراز دانشــجویان دارای معلولیت ،به
دانشــگاه ميپردازد .ولي افراد غيرمعلول،
خودشان شهريهشان را ميپردازند».
بــه گفته ایشــان »،دانشــکده قصد دارد
بيشــتر به جنبههاي تحقيقاتــي بپردازد
تا جايي کــه کار فقط بــه دروس تئوري

ســی سال رعد

وجود سيستم و انضباط مالي ضامن
تداوم فعاليت يك موسســه خيريه
موفق است
مهندس عبداهلل توســلي از ســال 1365
فعاليت خود را با مرکز رعد آغازکردهاست.
ايشــان در مورد چگونگي ارتباطشــات با
رعد ميگويد»:موسسين مرکز رعد آقايان
مهندسان ميرزاخاني ،هندي ،سلطانزاده و
سجادي و  ...از دوستان نزديک من بودند.
ما جلســاتي با نام گروه هشت که مخفف
همکاري شركتهاي تاسيســاتي بود را ،از
پيش از انقالب با هم داشــتيم .اين ارتباط
ادامه داشــت تا اين که این دوستان از من
خواستند که با آنها در فعاليتهاي موسسه
رعد همکاري کنم .من چون خودم هم به
آموزشهاي فنيوحرفهاي عالقمند بودم و
دورههايي را در اين زمينه درکشور آلمان
ديدهبــودم ،همكاري در کارهــاي فني و
حرفهاي را چه از نظــر علمي وچه از نظر
مالي از همــان ابتدا برعهده گرفتم .در آن
ايام نيازهاي مالي موسســه بسيار زياد بود
و درآمدهاي مرکز ،عمدتاً توسط همان ،5
 6نفري که عضو هيات مديره بودند تامين
ميشد .من هم اين کمکها را جمعآوري
و پرداختهاي مربوط به مركز را انجام مي
دادم .باالخره آموزشهاي فني و حرفهاي
را راهاندازي کرديــم ،دفاتر مالي راگرفتيم
و سيســتمی برای کار مالــي طرحریزی
کردیــم .البتــه در زمینه کارهــای مالی
تخصص نداشــتم ولي از افــراد متخصص
مشاورهگرفتم و سيستم مالي را راهاندازي
کردم .بعدها که ساختن ساختمان مركزي
را شروع کرديم نيازبه منابع مالي براي كار
ساختمان بيشترشد.زمین این ساختمان را
در سال  68از آموزش و پرورش گرفتيم و
به تدریج شروع به ساختن کرديم.
ســاختن اين مکان نياز بــه هزينه بااليي
داشــت و مبلغي که هيــات مديره تامين
ميکرد ،کفاف هزينههاي آن را نميداد .در
خير رفتيم
آن زمــان به دنبال جذب افراد ّ
واز طريــق کمکهاي مردمی توانســتيم
ســقف اول اين ســاختمان را در سال71
بزنيم .باز در ايــن مرحله پول کم آورديم
و بواســطه برخي از دوستان مبالغي جمع
آوري و براي ســاختمان هزينه گرديد .در

مهندس توســلي در مورد چگونگي جلب
مشــارکتهاي خيرين ميگويد« :از طريق
دوستان ،تعدادی از خیرین را برای دیدار
از مرکز دعوت کردیــم و در حين بازديد
اهداف مجتمــع رعد را توضيــح داديم و
نيازهاي خود را مطرحکرديم .بدين وسيله
بود که توانســتیم کمکهاي آنها را جذب
کنیم ».مهندس توسلی ادامه میدهد:
«زماني که سقف اول اين ساختمان را زده
بوديــم باز دچار بيپولي شــديم و مجبور
شــديم تعداد افراد هيات امنا را كه هفت
نفر بودند بــه پانزده نفــر افزايش دهيم.
اضافه شــدن اين افــراد جديد مثل هوای
تــازهای بود که در تن اين مجموعه دميده
شــد و خيلي موثر بود .با مشارکت اعضاي
جديد ،توانســتيم طبقه اول و زيرزمين را
تکميل کنيم ،چون آنها هم تعداد دیگری
از افراد خير را به اين مرکز جذب کردند».
عضــو هيات مديره مجتمــع رعد در مورد
شروع آموزش به مددجويان ادامه ميدهد:
قبل از شــروع فعاليت مجتمع رعد ،تفكر
آموزش بــه افــراد دارای معلوليت كه از
آموزش در ساختمان زير زمين ساختماني
در بهزيســتي بنام (ابابصيــر) و با تعدادي
افراد محدود آغاز شــده به شكلي سازمان
يافتــه و با ابــزار و تجهيــزات جديد آغاز
گرديد كه در ابتدا فقط در دو رشــته سيم
پيچي موتور و نقشــه كشي و آن هم فقط
براي آقايــان كالس آموزش برقرار گرديد
و با ورود به ســاختمان جديد كار آموزش
را توســعه داديم و براي خانم هاي داراي
معلوليت هــم زمينه آموزش فراهم گرديد
و شــرايط نســبت به قبل خيلي متفاوت
شد .رشــتهها افزايش يافتند و كالسهاي
كامپيوتــر ،خياطي و كالسهــاي هنري
اضافه شــدند و چون فضاي بيشــتري در
دسترس بود و مديريت هم به نحو بهتري
شــكل گرفته بود ،كم كم حــوزه فعاليت
گسترش پيدا كرد.
در فرايند ايجاد و ساخت ساختمان مجتمع
رعد در مرحله دوم قرار شد طبقات اول و
دوم ساخته شــود ،كمكهاي مهندسي و
تامين مالي موثر توســط انجمن اســامي

موسسه از سود اين ســهام به طور مداوم
برخوردارشــود .اگر چنین اتفاقاتی بيافتد،
نيازهاي موردي ما کمتر خواهد شــد .ما
ســالي دوبــار بازارچه خيريــه داريم که
مردم ازاین طريق هم با مرکز رعد آشــنا
ت
ميشــوند و نيز بعضی افــراد به عضوي 
مرکــز درمیآیند .منابع مالي جاري از این
طریق افزايــش میيابــد و كمك موثري
براي مجتمع مي باشد»
مهندس توســلي در مــورد انضباط مالي
ميگويد« :اعتقاد هيات امنا و هيات مديره
موسسه به انضباط مالي و شفافيت در امور
مالي مي باشــد كه باعث گرديد در طول
همه این ســالها ،انضباط مالي را سر لوحه
كار خويــش بعنوان يك نگاه اســتراتژيك
قرارداده و خوشــبختانه در طول فعاليت،
همه ســاله گزارش منابــع و مصارف خود
را برای رســیدگی به سازمان امور مالياتي
ارائــه داده و همواره در رســيدگي با ارائه
اســناد مثبتــه ،از معافيتهــاي مالياتي
قانوني برخوردار شده است.
مهندس توسلي در مورد موضوع مهم وقف
مي گويد «:مســاله وقف داراي ريشه الهي
تاريخــي در فرهنگ ديني ما مي باشــد؛
وقف يك خير جاري و مســتمر اســت .از
آنجائيكه مجتمع آموزشي نيكوكاري رعد
موسسه خيريهاي است كه در جهت اهداف
متعالي خــود كه آموزش و ارتقاء ســطح

شماره  54زمستان 1393

شماره  54زمستان 1393

مهندس میرزاخانی ،میافزاید:
«در موسسه رعد ما براســاس توانبخشي
مبتنــي برجامعــه حرکــت ميکنيــم و
ميتوانيم بگوييم رعد خانه اين دانشجويان
اســت .در دانشگاه رعد کالسها به صورت
تلفيقــي برگزار ميشــوند ،يعنــي افراد
غيرمعلــول نيز در اين دانشــگاه در کنار
افــراد داراي معلوليــت ،درس ميخوانند.
ولي اين افراد در واقع مهمان اين دانشکده
هســتند و ميزبــان ،توانيابــان هســتند.

محدود نشود ،خصوصا در مورد افراد داراي
معلوليت ،گام بعدي ما توجه ویژه به حوزه
پژوهش است».

آن زمان فشــارهای مالی در حدی بود که
نظرات متفاوتی وجود داســت و عدهاي از
دوســتان در آن زمان عقيده داشــتند که
اين محل را واگذار کنيم واز این مشــکل
خالص شــويم ولي عدهای هــم مخالفت
کردنــد و با پیگیری وحل مشــکالت اين
مکان را حفظ کرديم».

مهندســين باعث گرديد كه با دغدغه اي
كمتر و به لطف خداي مهربان فضاي مفيد
و موثري براي آموزش ساخته شود و جاي
آن دارد كه در اين جا تشكر و سپاس ويژه
خود را از ایشان بيان دارم»
مهندس توســلي در خصوص چالشهاي
مالــی که هنــوز رعد با آن روبهروســت،
ميگويــد »:در حــال حاضــر نســبت به
قبل با چالش کمتــری در اداره امور رعد
روبهرو هســتيم ،چون سيستم در طي اين
ســالها شــكل گرفته اما هزينهها خيلي
باالســت و بايد به اين فکــر کنيم که اگر
بــر فرض کمکهاي موردي به ما نرســد،
چگونــه ميتوانيــم کار را ادامــه دهيم؟
يک موسســه خيريه آموزشي بايد حداقل
نياز مخارج چند ماه را در اختيار داشــته
باشــد و اگر به اين نقطه رسيده باشد مي
تواند مديريت اثر بخش و كارائي داشــته
باشــد .اما اگر فقط متكــي به در آمد روز
مرهاش باشــد كار مشكل ميشود و امكان
توسعه نخواهد داشــت ».ايشان در پاسخ
به اين ســوال که آيا رعد بــه اين مرحله
رسيدهاســت ،یا نه؟ پاسخ ميدهد« :هنوز
بــه اين مرحله نرســيدهايم ولــي بايد در
اين جهــت پيش برويم .موضوع عضويت و
پرداخت حق عضويت ماهانه توســط اعضا
خيلي مهم اســت .اين مبلــغ آن چيزي
اســت که به عنوان وروديهاي مســتمر
رعد محسوب ميشود .اين حق عضويتها،
هم به موسســه کمک مالي ميکند و هم
نشان دهنده پشــتیبانی افراد زيادي است
که اين پشــتیبانی از نظر اســتمرار خيلي
مهم اســت  .افراد خير كمكهاي موردي
ميكنند ولــي افرادي كه حــق عضويت
ميپردازند ،حاميان و پشــتيبانان مستمر
موسســه هستند .اين حاميان هر زمان كه
دعوت براي مراســمي گردند و در مواقعي
كه چالشهــاي كمبود مالي اتفاق میافتد
همــواره حامي مجتمع رعــد بوده اند و از
ايــن نظر ســرمايه معنوي بــراي مجتمع
محسوب ميگردند».
مهندس توســلی در مورد نحوه عضوگيري
ميگويد« :ما حدود پنج تا شــش هزار نفر
عضو ثابت داريم کــه البته تعدادي از اين
افراد ممکن اســت عضو باشــند ولي حق
عضويــت پرداخــت نکنند و عــدهاي هم
دائمــا هرماه حق عضويت خود را پرداخت
ميکنند .اعضاي ثابت کســاني هستندکه
فرمــي را پر کردهاند و تعهــد کردهاند که
ماهيانه يا هرچندماه يک بار و يا ســاليانه
مبلغي را پرداخت کننــد .کمکهاي اين

افراد مداوم است و ما تالش داريم که اين
عضويتها را افزايــش دهيم ،چون از اين
طريق هــم حاميان بزرگي پيدا ميکنيم و
هم در تأمين منابــع مالي مورد نياز آنهم
بصورت مســتمر را در دســترس قرار مي
دهد كه براي ما بســيار مهم است .اولويت
مــا در اين اســت که بتوانيــم درآمدها و
کمکهاي دائمي داشــته باشــيم و متکي
به درآمدهاي روزمره نباشيم .مث ً
ال افرادي
ســهام کارخانهاي را به رعد واگذار کنند و

دانش انســانهاي دارای معلولیت جسمي
ميباشــد حركت ميكند .وجــود وقف از
طرف انسانهاي نيكوكار باعث استمرار ارائه
خدمت توسط مجتمع ميگردد .لذا توصيه
ميگردد در صورتيكه افراد نيكوكار تمايل
به وقف قســمتي ازاموال خــود براي امور
خير هســتند اين مجتمع آمادگي پذيرش
آن را دارد .هــم چنين موضوع ديگري كه
الزم است ياد آوري گردد این است كه بر
اساس شــرع مقدس اسالم افراد میتوانند
ثلث اموال خود را بــه امور خير تخصيص
دهنــد ،از آنجائيكه آموزش بــه معلوالن
از اهــداف اصلــی این موسســه در جهت
خير ميتوانند
خودکفایی آنان است ،افراد ّ
اين موسســه را جهت اين امر خير انتخاب
نمايند».
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ولي در همه جلسات شــرکت نميکنند،
هــرگاه نيــازي به کمک اين افراد باشــد
بــه ما کمک ميکنند .اعضاي پيوســته يا
ثابت ،اعضايي هستند که دائما در جلسات
شــرکت ميکننــد و در تصميمگيريها و
برنامهريزيهــا دخيــل هســتند .اعضاي
ناپيوسته هم کســاني هستند که اول هر
ماه درجلســات شرکت کرده و از برنامهها
باخبر ميشــوند .در بازارچهها ومراســم
مختلف رعد ،از حدود ســيصد تا پانصدن
فر از بانوانی را که ميشناسيم براي ديدار
از بازار دعوت ميکنيم .در هر ســال ،دو
جشــنواره غذا يکي در ارديبهشــت ماه و
يکي در مهرماه همزمان با روز جهاني غذا
برگــزار ميکنيم .دو بازارچه هم داريم که
يکــي را در دوازده آذرماه ،همزمان با روز
جهانــي معلوالن و يــک بازارچه هم قبل
از عيد نــوروز برگزار ميکنيم .در بازارچه
نوروز مقدار زیادی شيريني توسط خانمها
در همين جا تهيه ،بستهبندي و به فروش
ميرسند.
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هر بانوی ایرانی در زندگی شــخصی
خود ،تجربه مدیریــت مهمانیهای
زیادی را دارد .وقتــی این مدیریت
از محــدوده دعوتها و پذیراییهای
کوچک خــارج میشــود ،میتواند
تاثیرات اجتماعی بزرگی را بیافریند.
بانــوان همیار رعد توانســتهاند که
ازایــن ظرفیت مدیریتــی در جهت
ایفای وظیفه مســوولیت اجتماعی
اســتفاده کنند و به عنوان یک اهرم
پر قــدرت در جهــت فعالیتهای
موسســه رعد ،نقشآفرینی نمایند.
این بانوان سالهاســت در روزهاي
دوشنبه هر هفته دور هم مینشینند
و در جهت اهداف موسسه همفکری
و برنامهریزی میکنند .بيســت سال
از فعاليت مستمر اين گروه ميگذرد؛
گروهي که اغلب اعضايش در سنين
بازنشستگي هستند اما بيترديد در
اين فعاليت دوباره ،کمتراز قبل موثر
نيستند.
با سه نفر از اعضاي اين گروه خانمها
فاطمه صادقپور ،حشــمت تفضلی
يزدي (کوچک يزدي) و ناهيد آزادی
گفتگو داشتیم.
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م برای رعد کار

اگر روزي نتوان
يشوم
کنم ،ناآرام م 

لطفا خودتان را معرفــی کنید و از
فعالیتتان در رعد بگویید.
مــن فاطمه محمدبيگي هســتم که با نام
همسرم ،صادقپور شناخته شدهام .قبل از
شروع کارم در رعد باعدهاي از دوستانم از
جمله خانم اکبري ،با مجتمع ســالمندان
کهريزک همــکاري ميکردم .تــا اينکه
روزی ایشــان گفتند که گروهي از بانوان
خير دور هم جمع شــده و تصميم دارند
در زمينه معلوالن فعاليت کنند .من قبول
کــردم و از همان اوايل بــه عضويت گروه
همياري بانــوان رعد درآمــدم .آن زمان
آقاي منصوريــان مديرعامل رعد بودند و
همسرشــان خانم فرهنگخواه ،مسووليت
گروه بانوان را برعهده داشتند .ولي بعد از
مدتي خانم اکبري مديرگروه بانوان شدند.
در آن زمان گروه بانوان يک اتاق در طبقه
پايين داشــت که جلسات هفتگي خود را
در آنجا برگزار ميکرد .آقاي منصوريان در
این جلســات شرکت ميکردند و هر کدام

از ما را بــراي پيگيري کارهاي اجرايي به
جایی ميفرســتادند .تقريبا اکثر کارهاي
اجرايــي مرکز در آن زمان ،توســط گروه
بانوان انجام ميشد .به ياد دارم به محض
اينکه طبقه همکف اين ســاختمان کامل
شــد ،همان وقتي که کارگــران در حال
موزاييک کردن کف ســاختمان بودند ،ما
در حــال چيدن اولين بازارچه رعد بوديم.
اوايل فقــط در  12آذرماه هر ســال ،در
روز جهانی معلوالن ،بازار خيريه داشــتيم
ولــي بعد براي عيــد نوروز هــم بازارچه
ميگذاشــتیم .آن وقتها همه محصوالتي
که در بازارچهها عرضه ميشــدند ،توسط
بانــوان گروه تهيه ميشــد؛ انــواع غذا و
شيريني را تهیه میکردند و ميفروختند.
ولي کمکــم غرفهها را به افرادي از بيرون
هم اجاره ميداديــم .درآمد اين بازارها از
لحاظ مالــي به رعد کمک زيادي ميکرد.
در همــان زمــان ،گروه بانوان شــروع به
عضوگيري کردند .اوايل حدود ده ،دوازده
نفر بوديــم ولي اآلن  50نفــر عضو ثابت
داريم که هر هفته دوشــنبه در رعد جمع
ميشــوند .گروه بانوان ،ســه نوع عضویت
دارد؛ اعضاي پيوســته ،اعضاي ناپيوســته
و اعضــاي افتخــاري .اعضــاي افتخاري
کســاني هســتند که عضو گروه هســتند

بلــه .گروه بانوان يکــي از پايههاي تامين
مالــي براي رعد هســتند .هر ســال در
برنامهریزی بودجه ساليانه رعد ،پیشبینی
ميشــود که چه مقدار را گــروه همياري
بانــوان ،چه مقدار را گــروه جوانان و چه
مقدار هم هيات مديره و هیأت امناء بايد
تاميــن کنند .خوشــبختانه تاکنون گروه
بانوان هميشه بيش از ميزان تعيين شده،
درآمد داشتهاست.
گروه بانوان از طريق چه سازوکارهايي
مديريت م يشود؟
گروه بانوان آيين نامــه دارند و طبق آن،
انتخابــات برگزار میکننــد .هيات مديره
برای دو ســال ،انتخاب ميشــود .هيات
مديــره از میان خود ،مدير گروه را تعيين
ميکننــد .تا خرداد ماه ســال جاری من
مديرگــروه بانوان بــودم ،ولی بــه دليل
مشکالت جســمي از مديريت گروه کنار
کشــيدم و مسووليت مدیریت گروه بانوان
را خانم تفضلي برعهــده گرفتند .همه ما
بر اين عقيدهايم کــه اعضاي گروه بانوان
بايد بتوانند مسووليت قبول کنند و انواع
کارها را تجربه کننــد .گروه بانوان به کار

چه انگيزهاي باعث شــد که شــما
بيست سال با رعد همکاري کنيد؟
وقتــي من ازدواج کردم حدود  19ســال
بيشــتر نداشتم که با همســرم به آمريکا
رفتم ،تحصيل کردم و برگشتم .من آدمي
نبودم کــه در خانه بنشــينم .به مدت 5
ســال تدريس زبان انگليســي ميکردم و
در انجمن اوليا و مربيان مدرسه فرزندانم
هم فعاليت داشــتم .وقتي جنگ شــروع
شد با گروهي از دوســتان از جمله خانم
اکبري ،براي کــودکان جنگزده لباس و
وســايل تحصيل تهيه ميکرديــم و آنها
را در مــدارس ثبت نــام ميکرديم .وقتي
جنگ تمام شد ،با دوستانم ،کار در خيريه
شروع کردم،
کهريزک را
ولی بیشتر
دوست
داشتم
به افراد
جوان

جامعه خدمت کنم .موضــوع همکاري با
رعد که پيش آمد ،از آن اســتقبال کردم
و بــه زودی در گروه بانوان فعال شــدم.
عــاوه برکار بــا گروه بانوان ،مســوولیت
گروه مــددکاري را هم برعهده داشــتم.

علولیت برای همه

بچ ههای دارای م
سیار ارزشمندند
ما ب

خودتان را معرفي کنيــد و بگوييد
وظيفه شما در گروه بانوان چيست؟

من حشمت تفضلی (کوچکيزدي) هستم
که اکنون به عنوان مسئول گروه همياري
بانوان در خدمت مرکز رعد هستم.
در مورد همکاري وآشنايي خود با رعد
توضيح دهيد؟
خانم اکبــري که مديريت مرکز را برعهده
دارند از دوستان خانوادگي ما هستند25 .
ســال پيش به دعوت ايشان به رعد آمدم.
نيتــم اين بــود که بتوانــم کاري هرچند
کوچک بــراي بچههاي داراي معلوليت به
خصوص افرادي که نيازهاي فراواني دارند
انجام بدهم.
از گروه بانوان بگوييد؟
گــروه بانــوان در آغاز با تعــداد کمي از
خانمهــاي خير ،فعاليتش را شــروع کرد.
اوايل ،کارمــان اين بود که براي بچههايي
که براي آمــوزش به مرکز رعد ميآمدند،
غذا در خانه بپزیم و بیاوريم .چون در آن
زمان هنوز آشپزخانه رعد راهاندازي نشده
بود .از همان زمــان بازارچههاي خيريه و
کنســرتهایی به نفع بچههاي مرکز برپا
ميکرديــم .بچههاي داراي معلوليت براي
ما بســيار مقدس و ارزشــمند بودند .اول
با هدف کمک به این بچهها و ســپس در
جهــت درآمدزايي براي رعد مشــغول به
فعالیت شديم .کمکم توانستيم با برگزاري
بازارچه ،کنســرت وجشــنواره ،وسايل و
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با بانوان همیار رعد

بنابراين گروه بانوان يکي از پاي ههاي
اصلــي تامين مالي مرکز به شــمار
م يآیند؟

گروههاي مختلفی تقســيم شدهاند و هر
يــک از آنها وظايفي برعهــده دارند .يکي
از اين کارگروهها که از همان اول شــروع
بهکار کرد ،کارگروه مددکاري اســت که
بيست ســال مســووليت آن برعهده من
بــود .کارگروه مــددکاري با مــددکاري
رعد ارتباط تنگاتنگی دارد .هر مشــکلي
کــه بچهها داشتهباشــند چــه در زمينه
آموزش ،چه در زمينه پزشــکي و درمان
يا تهيه دارو و وســايل توانبخشي و حتي
در رفع مشــکالت خانوادههاي کارآموزان
مثل تهيه وســايل زندگــي ،جهيزيه و...
گــروه مــددکاري کمک ميکننــد .هم
اکنــون حدود صد نفر دانشــجوي داراي
معلوليت در دانشگاه داريم که هزينههاي
بســياري از آنــان از طريق گــروه بانوان
تامين ميشــود .گــروه بانــوان ،صندوق
قرض الحســنه هم دارد (صندوق رضوي
قلهــک) که به کارآموزان و حتي کارکنان
وام ميدهد.

چون هميشه عالقمند بودم مشکالت اين
بچهها را کاهش دهم .هر وقت احســاس
خســتگي ميکنــم وقتــي ميبينــم که
کارآموزان کنار هم نشســتهاند ،ميگويند
و ميخندند ،روحيهام عوض ميشود .اگر
روزي نتوانم در رعد کار کنم ناآرام خواهم
بود و آرامش خود را از دست خواهم داد.
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تجهيزات آموزشــي و توانبخشی را تهيه
کنيم .بعد آشپزخانه را راهاندازي کرديم و
در مرحلــه بعد گروههاي مختلف بانوان را
تشــکيل داديم که هر گروه در يک حوزه
تخصصی فعال شد.
چه گروههايي تحت لواي گروه بانوان
تشکيل شدند؟
بــه تدريج که تعــداد بانــوان هميار رعد
افزايــش يافــت ،اين افــراد در گروههاي
مختلفــي تقســيمبندي شــدند .يکي از
گروههاي مــا گروه مددکاري اســت که
کمکهــاي مالــي بــه بچههــاي داراي
معلوليــت وخانوادههايشــان ميکنــد.
چــه براي درمــان آنها وچه بــراي خريد
تجهيزات توانبخشــي .در صورتي هم که
نياز به عمل جراحي داشــته باشــند ،در
تماس با مددکاري بيمارســتانها ،شرايط
عمل جراحــي را فراهــم ميکنيم .گروه
مــددکاري بانوان با مــددکار مرکز رعد،
کامــا هماهنــگ هســتند و در تاميــن
کمکهاي مالي به ايشان کمک ميکنند.
گروه ديگر ما گروه روابط عمومي است که
اصلیتریــن کار اين گروه ارتباط تنگاتنگ
با مــردم ،ارگانها و سازمانهاســت .اين
گروه با صداوســيما ،راديو و سازمانهاي
تبليغاتي در ارتباط اســت .گــروه روابط
عمومــي بانــوان ،با دفتر روابــط عمومي
مرکز رعد همــکاري ميکند .گروه روابط
عمومي بانوان در مراســم مختلف ،ایجاد

است .اين گروه از طريق برگزاري جشنواره
و مراسم مختلف مثل کنسرت ،سخنراني،
همايش و ســمينارها فعاليــت ميکنند.
گروه ديگر ،گروه تدارکات است .اين گروه
مسوول حفظ و نگهداري وسايلي است که
در برنامههاي مختلــف در اختيار ما قرار
ميگيرد ودر ضمن وســايل مورد نياز در
هر برنامه را هم مشــخص ميکنند .يکي
ديگر از گروهها ،گروه تشــريفات است که
در مراســم و جشــنوارهها ميزها را مرتب
ميکنند و فــرم و روپوش خانمهاي گروه
را طراحــي ميکنند؛ اينکــه روميزیها
چگونه باید باشــند و چگونه تزيين شوند
و...
گــروه بازار ،گروهي اســت کــه دوبار در
ســال؛ يک بــار در  12آذرمــاه و يک بار
در اســفندماه بازار برگزار ميکند .اعضای
گروه بــازار ،بــراي برگــزاري بازارچهها
فراخــوان ميدهند و با کســاني که مايل
به شــرکت هســتند ،تماس ميگيرند .از
شهرســتانها نيــز در اين بازار شــرکت
ميکننــد که معموال ســودآوري بســيار
خوبي هم دارند.
وقتي برنامه جشــنواره غذا يا بازار داريم،
تمــام گروهها درگيــر ميشــوند .يعني
در اين مراســم همه اعضــای گروه کمک
ميکننــد ،هر کدام در قالــب گروهي که
عضو آن هستند.
تعداد خانمهايي کــه عضو گروه همياري
بانوان هســتند خيلي زياد است و بسياري
از آنهــا در حوزههــاي مختلفي تخصص
دارند .گــروه با توجه به تخصص اين افراد
آنها را به قسمتهاي مختلف رعد معرفي
ميکند.
وظیفه من به عنوان مسئول گروه بانوان،
ايجاد هماهنگي ميــان فعاليت گروههاي
مختلف است.
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نظــم و انضباط مراســم را برعهده دارد و
در امرعضوگيــري بــراي رعــد نیز نقش
فعالي دارند .گروه ديگر ،گروه آشــپزخانه
اســت که خانم آزادي مسئول آن هستند.
اين گروه عالوه بــر تدوين جدول غذايي
مرکز و نظارت بر آن ،در برگزاري مراســم
و جشــنوارهها هم کمــک ميکنند .گروه
ديگر ،گروه برنامهريزي اســت که کارشان
تامين هزينه برای برنامههاي مختلف رعد
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ايــن گروهها قبــا هم فعاليت داشــتند
ولي ســعي کردهام فعالترشــان کنم .به
اين ترتيب هم بار مســووليت خودم کمتر
ميشــود و هم خانمهايي کــه عضو گروه
بانوان هســتند ،همه ميدانند که وظايفي
برعهده دارند و هیچکدام بيکار نيستند.
چه برنامــهاي براي آينده گروه بانوان
داريد؟

چه آرزويي داريد؟
اميدوارم کــه کيفيــت فعاليتهاي گروه
بانوان ارتقــا پيدا کرده و موثرتر شــوند.
نکتــهاي که دوســت دارم در انتهای اين
گفتگو به آن اشاره کنم اين است که همه
بانــوان بدانند که دوره بازنشســتگي يک
دوره طاليي اســت .دورهاي است که فرد
هنــوز انرژي و انگيــزه کافي براي زندگي
دارد و از تجــارب فراوانی هــم برخوردار
اســت ،پس چه خــوب کــه از اين دوره
بهتريــن بهره را ببريم و هم به خودمان و
هم به ديگران ،فايده برسانيم.

ر روز ،غذاي سال
ه

م وتازه در رعد

لطفاخودتــان را معرفــي کنيدو از
ارتباطتان با رعد بگویید:
مــن ناهيــد آزادي ليسانســیه بيولوژي
هستم و از ســال  84با مجتمع رعد آشنا
شــده و به عضويت گــروه همياري بانوان
درآمــدم .چــون من 14ســال در صنايع
غذايي به عنوان مســوول فني و مســوول
آزمايشگاه و کنترل کيفيت کار کردهبودم،
از من خواســته شــدکه در حوزه تغذيه
فعاليت کنم .در شــروع کار ســعي کردم
نســبت به اين بچهها شــناخت پيدا کنم.
اين کــه مختصات معلوليت چيســت؟ و
با يک پزشــک متخصــص تغذيه در مورد

چند وعده غذايي در مرکز در اختیار
بچهها قرار داده م يشود؟

رعد را چگونه ديديد و چه چيز باعث
ادامه همکاري با اين مرکز شد؟

در اينجا يک وعــده ناهار گرم و دو وعده
چاي و شــيريني به بچهها داده ميشود.
ســعي ميکنيم نياز غذايــي بچهها را در
وعده ظهر آنها برآورده کنيم.

مــن از ابتــداي جوانــيام عالقمنــد به
کارهــاي خيريهای بودم .ولــي تحصيل،
کار و بچــهداري اين فرصت را در اختيارم
نگذاشــته بود .بعد از  14ســال که خودم
را باز خريــد کردم ،به دنبال اين بودم که
ببينــم در کجا ميتوانــم خدمتي بکنم و
چون منزلمــان در هميــن نزديکي بود،
جذب اينجا شــدم .چندماهي که در اينجا
کار کردم ،احســاس کردم کار در اينجا با
ايدهآلهايم متناسب اســت .خصوصا که
ديدم در زمينه تغذيــه بچههاي مرکز که
به تخصص و تجربهام نزديک بود ميتوانم
فعاليــت کنم .کار مــن در رابطه با بچهها
و رضايتمندي آنهاســت .وقتــي ميبينم
بچههــا هــر روز ميآينــد ،غذاي ســالم
ميخورند و خوشحالند ،لذت ميبرم.

روزانه چه تعداد غذا سرو م يکنید؟
در شــروع کار حدود  35کارآموز داشتيم
و پرســنل هم تعداد کمي بودند .ولي االن
تعداد پرســنل زيادتر و تعداد کارآموزان
هم بيشــتر شــدهاند .در بعضي از روزها
تا صد نفر غذا ســرو ميکنيــم .من مقيد
هســتم که غذا به روز تهيه شــود .يعني
اگــر ســاعت  4بعدازظهر به آشــپزخانه
بياييد اثري از غذاي فردا ديده نميشــود.
غذاي فردا همان فردا تهيه ميشود .البته
آمادهســازيهاي اوليه مثــل پاک کردن
برنج يا خريد مواد اوليــه ،روز قبل انجام
ميشــود ولي پخــت غــذا در همان روز
انجام ميشــود .اين يکي از نکاتي اســت
که مــن روي آن اصــرار دارم .اين مورد
تاکيد آموزههای اســام هم هست .چون
من چند ســالي اســت که روي مســايل
غذايي که در قرآن مطرح شــده ،تحقيق
میکنم .يکــي از چيزهايي که قرآن روي
آن تاکيد دارد اين است که غذا تازه باشد
و من ســعي ميکنم اين دستورات را در
کار خــود رعايت کنم .من مســئول گروه
غذايي در گروه بانوان هم هستم و بايد از
دوستان گروه همياري که در گروه غذا به
من کمک ميکنند تشــکر کنم چون اين
کار يک کار گروهي است و من به تنهايي
قادر به انجامش نيستم.
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تفکيک اين فعالي تهــا تحت لواي
گروههاي مختلــف ،به تازگي صورت
گرفته است؟

يکــي از مســايلي که من بــه آن اهميت
ميدهم ،ایجــاد برنامههاي فرهنگي براي
گروه اســت .که عالوه بر فعاليتهايي که
ميکنند خودشــان هم از لحاظ روحي و
رواني تغذيه شوند .به همين دليل از چند
کارشــناس که در زمينههاي روانشناسي،
يوگا و يــا نويســندگي کتــاب تخصص
داشــتهاند دعوت کردم که در جلسات ما
شرکت کنند و درباره موضوعات مختلفی
بــراي خانمهاي گــروه ،برنامــه بگذارند.
خودم هم خانمها را به کتابخواني تشويق
ميکنم.

نيازهاي تغذيــهاي آنان صحبت کردم ،به
هر حــال برنامه غذايي تهيــه کردم و از
يک خانم و آقاي آشپز دعوت نمودم و به
آنها روشهاي بهداشتي کار در آشپزخانه
را آمــوزش دادم و بعــد از اطمينان پیدا
کردن از سالمت جسميشان کار را شروع
کردیم .البته با مشکالتي هم روبرو بودیم
ولي توانســتیم برنامههــاي خود را پيش
ببريم.

کمــال طلب اســت و هيچگاه بــه نهايت
ايدهآلهايش نميرسد .من هم برنامههاي
زيــادي براي انجــام دارم ولــي حقيقت
اين اســت که وضعيت مالــي به ما اجازه
بلندپــروازي نميدهد .ما ســعي ميکنيم
کــه در تهيه غذاي روزانــه ،از رعد کمک
نگيريــم و از طريــق جــذب کمکهاي
خيريــن و تبليغــات بيشــتر ،هزينههاي
غذاي کارآموزان را تامين کنيم.

آيا شما به ايدهآلهاي تغذی های خود
در فعاليتان رسيدهايد؟
همه ما ايدهآلهايي داريم ،چون انســان

ســی سال رعد
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گروه جوانان ،
بازوی توانمند رعد
فعالیــت گروه همیــاری جوانان رعد
توســط جمعی از جوانان دوســتدار
مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد از
ســال  1374آغاز شــد .این گروه به
عنــوان يک بــازوي اجرایی ،خالق و
مشورتي موثر در پیشبرد اهداف رعد،
با مجتمع همکاري ميکند .با دو نفر از
اعضاي گروه؛ محمود توسلي و رحمان
عالقبند به گفتگو نشستيم و در مورد
ضرورتهايي که به تشکيل اين گروه
انجاميــد و فعاليتهايي کــه در اين
سالها توسط آنها انجام گرفته ،سوال
کردیم.

ما به رعد کمک
يشتر از اين که
ب
يکند
به ما کمک م 
کنيم ،رعد
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ضرورتی منجر به پیدایش گروه جوانان
رعد شد؟
بعد از تشــکيل گروه بانــوان ،اين صحبت
پيشآمد که چه خوب ميشــد که جوانان
عالقمند نيــز در قالب یک گــروه در کنار
گروه بانوان فعاليت کنند .در کنار برگزاري
اولين بازارچه خيريه در آذرماه سال 1374
توســط گروه بانوان ،در جلســهای با آقاي
منصوريــان (مديرعامل وقت رعد) در مورد
تشــکيل گــروه همياري جوانــان صحبت
کردیم که مورد استقبال قرار گرفت .دراين
جلسه به همراه آقايان اميد عاليي ،احسان
توســلي و احمد توسلي شــرکت داشتیم
و در بهمن ماه ســال  ،1374اولين جلسه
گروه هميــاري جوانان با تعــدادی از افراد
جوان مثــل آقايان نويد بازرگان ،احســان
توســلی ،امید عالیی ،احمد توســلی ،علي
رضویزاده ،مســعود بابايي ،رامين صالحخو
تشــکيل شــد .بعد از یکی،دو جلسه آقاي
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همکاري گروه جوانان بــا گروه بانوان
چگونه بود؟
اوایل فقط در قسمت انتظامات در برگزاری
بازارچه به این گروه کمک میکرديم .در سال
 1376پس از بررســيهايي که انجام داديم
متوجه شديم يکي از مشکالت بازارهايي که
برگزار ميشود مشکل دریافت پول از مردم و
حساب و کتابهاي بعدی آن است .از سال

اعضاي گروه جوانان در آن زمان چند نفر
بودند و اکنون چند نفر هستند؟ اف راد
چگونه م يتوانند عضو اين گروه شوند؟
گــروه جوانان در ابتدا با حــدود ده نفر آغاز
کردیم ،جلوتر که آمديم به حدود شــصت،
هفتاد نفر رســيد و بعد به حدود دويســت،
سيصد نفر وحاال هم در حدود هشتصد نفر
عضو گروه جوانان هستند .البته تعداد افراد
اين گروه در طــول دورههای مختلف ،کم و
زياد شــدهاند .اگر همه جوانانی که طی این
دوره با گروه جوانان همکاری داشــتند را با
هم جمع کنیم ،تعدادمان بیشــتر از دوهزار
نفر خواهد شد .گروه جوانان بيشتر به دنبال
ایجــاد درآمدهاي ثابت براي رعد اســت تا
مجتمع نگران هزينههاي جاري نباشد.
اعضاي گروه جوانان چگونه با هم ارتباط
دارند؟
بعد از اینکه تعداد گروه جوانان بیشتر شد،
تغییراتی در گروه جوانان به وجود آوردیم تا
بتوانیم بین همــه اعضا گروه جوانان ارتباط
برقــرار کنیم .در گروه جوانان يک هســته
مرکزي تشکیل دادیم که برنامههاي مختلف
گروه را برنامهريزي ميکرد و نســبت به هر
برنامه با اعضــا ارتباط برقرار میکردیم .این
جلســات تا حدود دوازده ،ســيزده سال به
صورت هفتگي ادامه داشــت .در حال حاضر
جلســات با توجه به برنامههاي رعد برگزار
ميشــود .با توجه به برنامــه ،و با همکاری
گروه منابع انسانی برنامه ریزی برای مراسم
پيشرو انجام و از طريق اينترنت و پیامک به
اعضا گروه جوانان اطالع میدهیم .در صورت
لزوم جلساتی هم در رعد برگزار و پيشرفت
کارها را بررسي ميکنيم.
به ايــن ترتيب گروه جوانــان يکي از
بازوهاي مالي مجتمع رعد هم هستند،
درست است؟

و چه چيزي باعث شد که همکاريتان را
ادامه دادهايد؟
از روز اولی که گروه جوانان تشکیل شد ،در
کنار کار خیر ،میخواستیم که یک کار جمعی
انجام دهیم .و این کار سختی بود ،در ضمن
در دورههای اول فعالیت دوست نداشتیم که
جلوی چشم باشیم .امروز که به گذشته نگاه
میکنم ،میبینم بيشــتر از اينکه ما به رعد
کمک کنيم ،رعد به ما کمک کردهاست .به
ما کمک کرد در کنار توانیابان ،ناتواناييها
و تواناييهايمان را بشناسيم .ما در اين مرکز
با کساني در ارتباطيم که به ما ياد ميدهند
که توانايي چيست و چطور ميشود پيشرفت
کرد و چطور ميتوان با همه مشــکالت به
اهدافمان نزدیک شویم .در کنار همه اینها،
یاد گرفتیم که چطور کار جمعی انجام دهیم.
هــر وقت که زمان خالی پيــدا کنم ،درحد
توانم با رعد همکاري ميکنم و خوشحالم که
در خدمت رعد هستم.

اعتقاد من رعد

به
است

هنوز ناشناخته

از چه زماني در گروه جوانان رعد مشغول
به فعاليت شديد؟

من از سال  1378عضو گروه همیاری جوانان
شدم .قبل از آن من جزو گروه همياران رعد
بــودم و در برنامههای رعد کمک می کردم،
هنوز بحث مديريت گروه جوانان مطرح نبود.
بعد از آن چندســالي براي ادامه تحصيل به
خارج از کشــور رفتم و وقتي که برگشــتم
وقت بيشــتري براي گروه جوانان گذاشتم و
مســووليت گروه را به عهده گرفتم .از آن به
بعد بيشــتر وقت و انرژيم را براي درآمدزايي
مرکز و شناســاندن رعد بــه جامعه صرف
کــردم .اين دو هدف اصلي گروه جوانان رعد
است ولي در کنار آن در هر فعاليتي که رعد
انجام ميدهد ،ما به عنوان يک بازوي کمکي
در کنارش هســتيم .مثال در ســال قبل ،در
جشنواره حضرت علي اکبر (ع) که برگزاري
آن را رعد برعهــده گرفت ،ما در قالب گروه
جوانان ،هم به عنوان بازوي اجرايي و هم در

ب رنامه آينده شــما براي گروه جوانان
چيست؟
ما گروه منابع انســاني را درســت کردیم و
مشغول گروهبندي جوانان هستيم .گروههاي
کاري مثل ،گــروه گرافيک و گــروه روابط
عمومي راهانداختهایم .اعضــاي این گروه را
بهصــورت تخصصي گروهبنــدي کردهايم تا

اين آثار هنري ،را چگونه تهیه کردید؟
بيشتر کارهاي عرضه شده ،کارهاي هنري
هنرمنــدان معروفی بودند که توانســتيم با
همکاري گالريهاي مطرح به نفع مرکز رعد
آنها را به حراج بگذاريم.
گروه جوانان چه تعداد عضو دارد؟
در حال حاضر اعضاي گــروه جوانان حدود
هشتصد نفر هستند که البته همه آنها فعال
نيستند .گروهي را تقريبا از دو سال قبل در
گروه جوانان به نام گروه منابع انساني تشکيل
داديم که وظيفهشــان عضوگيري براي گروه
جوانان ،آموزش اين دوستان و کمک گرفتن
از آنها در مراسم رعد است .در سال 75-76
گروه جوانان  50نفر بودند که همگي همديگر
را ميشناختند ولي اآلن حدود  800نفر عضو
داريم که شايد تنها  200نفر آنها فعال باشند.
همه اين  800نفر عضو رعد هستند؟
بله .همه ايــن  800نفر فرم پــر کردهاند و
اطالعتشــان را دادهاند .اعتقاد ما اين است
که اگر کســي عضو گروه جوانان ميشــود،
حتما بايد عضو رعد شدهباشــد .همه اعضاي
رعد فرم عضويت پــر کردهاند و ماهيانه هم
کمکي به رعد ميکنند که گرچه مبلغ زيادي
نيست ،ولی یک پشتوانه مالي کوچک است.
دوستاني که عضو گروه جوانان ميشوند حتي

بتوانند مســتقال با هم جلسه داشتهباشند و
کارهايشان را انجام دهند .آقاي قاسمخاني به
عنوان مديريت منابع انساني گروه جوانان ،در
اين مدت بسيار زحمت کشيدهاند و جا دارد
از زحمات ايشان تشکر کنم .بدون همکاري
ايشان نميتوانســتيم اين حجم ،کار انجام
دهيم.
به اعتقاد من رعد بهعنوان يک خيريه ســي
ساله که فعاليتهاي گســتردهاي هم دارد
هنوز ناشناختهاست .چشمانداز ما اين است
که بتوانيم منابع مالي بيشــتري براي رعد
بهدســت بیاوریم و بتوانيم با اطالعرساني،
رعد را به جامعه بیشــتر بشناســانيم .رعد
حدود بيســت مرکز در شــهرهاي مختلف
ايران دارد و از لحاظ جغرافيايي بزرگترين
سازمان غيردولتي در ايران است .ولي هنوز
تعداد زيادي هستند که آن را نميشناسند.
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مهندس لواســاني نيز به عنوان جوانترین
عضو هيات مديره به جمع ما اضافه شــدند.
این اولین هســته مرکزی گروه جوانان بود
که بعدها بعضی از دوستان از هیئت مرکزی
جدا و دوستان دیگری به جای آنها به هیئت
مرکزی گروه جوانان پیوســتند .در آن موقع
بيشــتر فعالیت ما ،در زمينههاي ساختاري
رعــد بود .ما افرادي بوديــم که هر کدام ،در
زمين ه خاصی تخصص داشتيم و هدفمان را
فعالیت در زمینه تخصصی خودمان گذاشتیم.
مثال در آن زمان احســاس کرديم که برای
آموزش بهتر ،الزم است سایت کامپیوتر رعد
بهصورت شبکه کامپيوتري باشد و آموزشها
تحت شــبکه انجام شود .در سال  75با تهیه
سِ رور و دیگر ملزومات آن شبکه کامپيوتري
رعد را راهاندازي کرديم .یکی از مشــکالت
رعد در آن زمان ،کمبود دستگاه کامپيوتر بود
که هزينهاش را از طريق خيرين جمعآوری
و 4دســتگاه کامپيوتر تهیه کردیم .از ديگر
فعاليتهايمــان کمک به ارتقــاي کيفيت
کالسهاي آموزشــی در قالب تهیه سرفصل
دروس؛ برای رشــتههای مختلف بود .در آن
زمان يکي از اولين دورههاي کامپيوتري که
در مرکز رعد برگزار ميشد ،دوره اتوکد بود.
با بررسيهايي که انجام داديم احساس کرديم
آموزشهاي اين کالسها کاربردي نيستند و
بــا بازار کار فاصله دارند .گروه جوانان در اين
زمينه وقت زيادي گذاشت و جزوهاي نوشت
که آموزشها بايد از کجا آغاز و چگونه انجام
شــوند؟ در کنار فعاليتهایمــان ،ارتباطاتي
راهم با ســازمانهاي مردم نهاد دیگر برقرار
کرديم و هدفمان تبليغ رعد و شناساندن آن
به مردم بود .بر اين اساس با گروههایي مثل
«جوانان شهرک» و گروهي ديگر در کيانشهر
ارتباط برقــرار کرديم .ســعي میکرديم از
لحاظ فني ،پشتيبان برنامههاي رعد باشيم.
عکسبرداریها و فیلمبرداریها ،دوربین مدار
بسته همگی توسط گروه ما انجام میگرفت.
حتی اگر براي بازارچههاي رعد قرار بود چادر
برپا شود ،خودمان اين کار را انجام میدادیم.
طی این ســالها خیلی کارها انجام دادیم که
توضیحات آن مــی تواند خود یک مصاحبه
جدا شود.

 76پيشنهاد احداث صندوق را داديم .براي
ايجاد اين صندوق برنامهاي نوشتيم و از آن
به بعد يکي از وظايف گروه جوانان مديريت
صندوق در هر بازارچه بود که همچنان ادامه
دارد .در این سیستم گروه جوانان از دریافت
پول از مردم تا شــمردن و حساب و کنترل
فاکتورها به مديريــت حوزه مالي بازارچهها
کمک میکنند.
از سال  1376به بعد در برگزاری بازارچهها
همکاری بیشتری داشتیم و کمکم به یکی از
بازوهای اصلی رعد در برنامههای رعد تبدیل
شدیم.

دقیقا ،گروه جوانان در کنار نقش همفکری
که دارد ،يکي از بازوهاي کمکي رعد اســت.
گروه جوانان در برگزاري بازارچهها و مراسم
مختلــف با گروه بانوان همــکاري ميکنند.
در ســال قبل حراج کارهاي هنري را برگزار
کرديم کــه خيلي موفق بود .مــا به دنبال
افزايش فعاليتهاي اين چنيني هستيم.

تبليغات و اطالعرساني در کنار رعد فعاليت
کرديم .در پروژههــاي درآمدزايي براي رعد،
ســالي پنج ،شش مراســم ثابت داريم مثل؛
جشنوارههای غذا و بازارچههاي خيريه و.
البته به صورت سنتي بازارچهها و جشنوارهها
زيرنظر گروه بانوان انجام ميشوند ولي گروه
جوانان همــراه آنها در اين مراســم فعاليت
ميکنند .گروه جوانــان در تبليغات و ايجاد
ارتباط با اسپانســرها کمک ميکنند و سعي
دارند در ارتقای کيفيت برگزاری جشنوارهها
و بازارچههاتاثیرگذار باشــند .جشنوارههای
غذاي رعد در جامعه کام ً
ال شناخته شدهاند.
هدف مــا برای درآمدزايي اين اســت که از
اين جشــنوارهها و بازارچههــا فراتر برويم و
اقدامات جديدي انجام دهيم .چون مانند اين
فعالیتهادر تهران زياد است .سال قبل پروژه
جديدي راهانداختيم که آن اولين حراج آثار
هنري به نفع خيريه رعد بود .اين پروژه خيلي
موفق بود و از آن استقبال زيادي شد .امسال
هم درصدد هســتيم ايــن کار را با کيفيت
بهتري در دي ماه انجام دهيم .سعي ميکنيم
چنین کارهایي را ساليانه برگزار کنيم.

اگر فعال هم نباشند ،حداقل هميشه دوستدار
رعد و دوستدار افراد داراي معلوليت ميمانند.
ما دوستاني داريم که مشغول به کار شد ه و از
این گروه رفتهاند ولي هنوز با ما در ارتباطند و
گهگاه تماس ميگيرند و از ما ميخواهند که
بگوييم که چه کاری ميتوانند انجام دهند؟
اين حس خوبي است که در اين بچهها ايجاد
شدهاست .خود من وقتي به رعد ميآيم اين
حس را دارم که کار مفيدي را در يک سمن
باسابقهی سي ساله و شــناخته شده انجام
ميدهم .اين حس در بچهها هم هســت که
وقتي بهدنبال کار و زندگيشــان هم ميروند
اين ارتباط هنوز باقي ميماند.
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آموزش ،یکی از
دغدغههای اصلی و
همیشگی من در رعد
دليل اصلــي و اوليه ايجــاد مجتمع
آموزشــی نیکوکاری رعد از ساليان
گذشــته ،ارايه آموزشهاي کاربردي و
فنیوحرفهای به افرادداراي معلوليت و
توانمندکردن آنهادر اجتماع بودهاست.
آموزشهايي که طي ســالها تداوم
فعاليــت در مجتمع ،موضوعاتشــان
گستردهتر و عملکردشــان کيفيتر
شدهاند.
يکــي از افرادي که از ســالها قبل با
گروه آموزش در مجتمع رعد همکاري
ميکــرده واکنون به عنــوان معاون
آموزشی فعالیت ميکند ،محمود توسلي
است .کسي که در کيفيتر کردن وبهروز
کردن آموزشها و ارتقای آموزشهاي
ســنتي قبلي به همــراه اعضاي این
گروه ،تالش بســياري کردهاست .با او
که از اعضای گروه جوانان نیز هست،به
گفتگو نشستيم.
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شــروع همکاری من با مجتمع آموزشــی
نیکوکاری رعد بــا فعالیت در حوزه آموزش
کارآموزان رعد در زمینه کامپیوتر آغازشد .در
آن زمان همزمان با ورود کامپیوتر به ایران ،به
غیر از دورههای جاری آن زمان (سیم پیچی
موتور ،نقشه کشی دستی ،تایپ دستی و ،)...
دورههایی مثل اپراتوری کامپیوتر اضافه شده
بود که شــروع همکاری من نیز بود ،بعدتر
دوره هایــی مثل اتوکد ،زرنگار و نقش را به
دورههای موجود اضافه کردیم ،این کار باعث
شــد تا در آن دورهها تاحدود  95درصد از
کساني که در این مرکز آموزش ديدهبودند،
وارد بازار کار شــوند .همین فعالیتها باعث
شد که آموزش يکي از دغدغههاي اصلی من
در رعد بشود .بعد از تشکیل گروه همیاری
جوانان این همکاریها در غالب گروه جوانان
تا حدود سال  1380ادامه یافت .در این دوره
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منظور از هدفمندتر کردن چيست؟
ما دوســت داریم که تمام کارآموزانی که در
دوره های ما شــرکت می کننــد ،وارد بازار
کار شــوند .به همین منظور ســعی داریم
دروسي را آموزش دهیم که به نيازهای بازار
کار نزديکتر باشــد.عالوه بر آن سعی داریم
تــادر کنار این آموزشها ،بــرای کارآموزان
مجتمع هدايت تحصيلي داشتهباشيم .يکي
از مشــکالتی که در چند ســال اخیر با آن
روبــرو بودیم عدم تمرکــز توانیابان در یک
رشته خاص و تغییر مدوام رشته کاری آنان
بوده اســت .دلیل این کار هم این بوده است
که کارآموزان یک رشته را آموزش می دیدند
و تا می دیدند در این رشته نمی توانند وارد
بازار کار شــوند ،به جای اینکه در رشــته
اصلی خود تخصص بیشتری پیدا کنند ،وارد
یک رشــته جدید میشــدند.این باعث شد
تا تعدادی از آنها بدون اینکه بتوانند شــغل
مناسبی را پیدا کنند در بسیاری ازکالسها
شرکت کنند.
برای حل این مشکل ابتدا ارزیابی از وضعیت

جایی که مثل هیچ کجا نیست!
کارآموزان رعد در محیطی که متعلق
به خودشــان است هم از آموزشهای
فنی و مهارتی بهرهمند میشوند ،هم
از خدمات توانبخشی استفاده میکنند
و هم دوست پیدا میکنند .دوستیای
که اثراتــش کمتــر از فعالیتهای
دیگرشــان در رعد نیست ،اینها همه
در کنار هم ،به افزایش توانمندی آنها
میانجامد .با تعدادی از این کارآموزان
در مورد علت ارتباطشــان با موسسه
رعد سواالتی پرسیدیم.

تا به حال اين اتفاق افتاده که کســي
بيايد و شــما به علت کمبود جا او را
نپذيريد؟
ظرفيت ما با توجــه به کالسهايمان در هر
دوره ،چيزي درحدود دويست نفر است .در
زمانهایی که تعداد کارآموزان باالتر رفته با
هماهنگی با بقیه قســمتها ،از بقیه فضاها
بعنوان کالس اســتفاده کردیم و تا به حال
اين اتفاق نيفتاده که کسی را بهدلیل کمبود
جا نپذیریم.
به اميد اينکه هيچ فــرد داراي معلوليتی از
آموزش بهدور نماند!

محمدولی رحیمی  29ساله است و از دو
ســال قبل با مجتمع رعد در ارتباط است.
او که مبتال به  cpاســت ،در این دو ســال
از کالسهــای زبان انگلیســی مرکز بهره

بردهاست .او عالوه بر شرکت در کالسهای
آموزشی ،از خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی
این مرکز نیز به طور مداوم استفاده میکند.
این کارآموز ،رعد را بــه یک صندوق گنج
شبیه میداند و کارکنان آن را به جواهرات
این صندوق تشبیه میکند.
او میگوید »:من در رعد دوستان زیادی پیدا
کردم و ارتباط با آنها برایم بسیار ارزشمند
اســت .در طول این دو ســال چه از لحاظ
رفتاری و اجتماعی و چه از لحاظ جســمی
شرایطم خیلی بهتر شدهاست ».محمدولی
از سالها قبل به فروشندگی اشتغال داشته
و هنوز هم به این حرفه مشــغول است .او
ادامه میدهد»:تا پیــش از این که به رعد
بیایم خیلی کــم حوصله بودم و در محیط
کار از شرایط روحی خوبی برخوردار نبودم،
ولی اآلن حالم خیلی بهتر است و خانوادهام
نیز از این بابت بســیار خوشحال هستند».
این کارآموز ،یادگیری هنر ســفالگری را با
شرکت در کالسهای آن ،هدف بعدی خود
میداند و امیدوار اســت که بتواند ارتباط با
رعد را همچنان ادامه دهد.
ندا بیات ،از دیگر کارآموزان رعد اســت.
او که از  5ســال قبل با موسسه رعد آشنا
شــده ،ازآن تاریخ تا کنــون ،از کالسهای
آموزشی و خدمات توانبخشی رعد استفاده
میکند .او مشکل دیستروفی عضالنی دارد

در گفتگو با کارآموزان رعد
و میگوید»:تا دوره دبیرستان به سختی راه
میرفتم ولی اکنون چندســالی است که از
ویلچر استفاده میکنم ».ندا در کالسهای
نقاشی و نویســندگی مجتمع رعد شرکت
میکند و عالوه بر شرکت در این کالسها،
از خدمــات فیزیوتراپــی و کاردرمانی هم
استفاده میکند .ندا عقیده دارد؛ مرکز رعد
اجتماع خاصی اســت که عالوه بر آموزش
مهارت ،باعث ایجاد ارتباطات دوستانه میان
افراد میشود .به گفته او ،آشنایی باکسانی
که مشــکالتی کمتر یا بیشتر از خودشان

دارند ،باعث ایجاد صمیمیت و دوستی بین
آنها میشــود .ندا از ارتباطش با رعد بسیار
راضی اســت و امیدوار اســت فعالیتهای
این موسســه ادامه پیدا کنــد و بتواند به
متقاضیان بیشتری کمک کند.

ســی سال رعد
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چه زمانی در زمینه آموزش درمجتمع
رعد فعال شدید؟

شورای آموزش تشــکیل گردید که با دیگر
دوســتان با این گروه همکاری داشــتیم .به
کمک دوستان گروه جوانان سعی بر این بود
تا آموزشهایی به کارآموزان داده شــود که
سطح آن نسبت به دیگر آموزشگاهها سطح
باالتری داشــته باشد .از کســانی به عنوان
مدرس دعوت بهکار ميکرديم که در زمينه
تخصصي خودکارآمدبودند .در آن دور ه عالوه
بر همکاري با گروه جوانان ،در بعضی از اين
کالسها درس ميدادم.چندســالي به دلیل
مشــغله شــغلی و تحصیل از واحد آموزش
فاصله داشــتم .اکنون حدود یک سال و نیم
اســت که دوباره در حوزه آموزشهاي فني
و حرفهاي با مرکز رعد همکاری دارم.هدف
ما باال بردن ســطح آموزشــي کارآموزان و
هدفمند کردن این آمــوزش ها در مجتمع
رعد است.

کارآموزان انجام دادیم تا با توجه به تواناییها
و نوع معلولیــت آنها ،برای هر کارآموز یک
مسیر شغلی انتخاب و در آن مسیر پیشرفت
کارآموز را پیگیــری کنیم .تا کارآموزان در
کنار آموزش به یک تخصص مشخص برسند.
با تخصص است که آنها میتوانند وارد بازار
کار شده و به استقالل اجتماعی برسند.
مســاله ديگري که کارآمــوزان با آن مواجه
هستند،ناآشــنایی آنها با محیط کار اســت.
براي حل اين مشــکل ،با کمــک بعضی از
دوســتان داوطلب ،دورههايي تحت عنوان
«آينــده بهتر» و «توانمندســازي جوانان»
براي کارآموزان اين مرکز به صورت کالس و
کارگا ه يک یا چندروزه برگزار کرديم.
در ايــندورههــا مباحثي مثــل «چگونه
بايــد بــهآرزوهايمان برســيم؟»« ،چگونه
بايــد هدفگــذاري کنيــم تا بــه نتيجه
برســيم؟»« ،پیداکردننقاطقوتخــود»،
«نحوهنوشــتنرزومه»« ،نحو ه شــرکت در
ی در
مصاحب ه شــغلی»« ،تاثیر هوشهیجان 
محیط»« ،تيپ شناسي شخصيت» را مطرح
ميکنيم .حتی به مباحثی مثل اینکه چطور
خودشان را ارايه دهند ،چطور لباس بپوشند،
چگونه صحبت کنند یــا در محیط کار چه
کلماتي را نبايد به کار ببرند و  ...می پردازیم.
در کنار اين آموزشها ،مصاحبههاي شغلی
هم براي کارآموزان ترتیب دادیم تا ترس آنها
از مصاحبــه از بین بــرودو بدانند که چطور
بايد صحبــت کنند.دورههايي هم با عنوان،
«هــوش هيجانــي» برگزار کردهايــم تا در
کنار دورههایــی که برگزار می کنیم ،هوش
هیجانــی کارآموزان باال رفته تا بهتر بتوانند
با محیط کارشان ارتباط برقرار کنند.اکنون
روي تخصصیترشــدن مهارتهــای بچهها
کار ميکنيم تا بتوانند به اشتغال مناسبتر
برســند.دورههاي کارآفريني هــم در کنار
کالسهاي آموزشــي برگزار ميشوند ،چون
کارآفريني ارتبــاط نزديکي با آموزش داردو
بايد باآن هماهنگ باشند تا اثر پذیر شوند.
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پدرام حســی نپور سی ســاله و یکی از
کارآموزن رعد اســت .او کــه در اثر عمل
جراحی بر روی کمر دچــار ضایعه نخاعی
شــده ،فارغ التحصیل رشــته مهندســی
کشــاورزی و دامپروری است .او میگوید:
«پــس از فــارغ التحصیــل شــدنم برای
کاریابی ،به سازمان بهزیستی مراجعه کردم
و از طریق این سازمان با رعد آشنا شدم».
او ادامــه میدهد« :هدفــم از آمدن به این
مرکز یادگیری مهارتهای شغلی و رسیدن

این کارآموز اکنون به مرحلهای رسیده که
میتواند هنرش را به دیگران آموزش دهد و
در خانه شاگرد خصوصی داشتهباشد.
حســین میگوید« :معرق برایمن تبدیل
به یک حرفه و شــغل شــده و از طریق آن
توانستهام به درآمد اندکی برسم ،گرچه این
میزان زیاد نیســت ولی کمکم میکند که
دســتم در جیب خودم باشد و تا حدودی
استقالل مالی داشته باشم».حسین عقیده
دارد ،کالسهای رعد در ســطح خوبی ارائه

به اشتغال پایدار اســت ».او محیط رعد را
محیطی بسیار مطلوب و مناسب برای کارآ
موزان میدانــد و عقیده دارد ،آموزشهای
ارائه شده در رعد بســیار کاربردی و قابل
استفاده برای شرکت کنندگان
اســت».او دوســتان خوبی در
رعد پیدا کــرده که میتوانند
اوقــات فراغت خوبــی را با
هم ســپری کننــد .پدرام
در
میگوید»:شــرکت
کالسهــای رعد به تقویت
مهارتهــای شــغلی در کارآ موزان
کمــک زیادی میکنــد ».او عقیــده دارد
اگــر بچهها با پشــتکار ،کالسهای رعد را
دنبال کنند و پیگیر این آموزشها باشــند،
تواناییهــای زیــادی را کســب میکنند،
خصوصاً که این کالسها به صورت رایگان
ارائه میشــود و اگــر میخواســتند این
کالسها را در خــارج از رعد بگذرانند باید
متقبل هزینهها زیادی میشــدند ».پدرام
آرزوی موفقیت برای مرکز رعد و کارکنان
دلسوز آن دارد.

میشــوند ،ولی این خود بچهها هستند که
باید از این کالسها بیشــترین استفاده را
برده و ســعی کنند از آموختههایشــان در
جهت رســیدن به اشتغال اســتفاده کنند،
نــه اینکه برای وقت گذرانــی به این مرکز
بیاینــد و بروند .حســین ،محیــط رعد را
محیطی خوب و صمیمی میداند و قدردان
کارمندان مهربانی اســت کــه بین بچهها
فرقی نمیگذارند .او روابط دوســتانهای با
بقیــه کارآموزان دارد و امیدوار اســت این
مرکز بیش از پیش در رســیدن به اهدافش
موفق باشد.

مثل فیزیوتراپــی و کاردرمانی به این مرکز
میآمدم ولی بعدها در کالسهای مختلف
آن هم شــرکت کردم» .کالسهایی که در
این مرکز گذراندم به رشــته دانشــگاهیام
خیلی کمک کرد و دوستانی هم که در رعد
پیدا کردم خیلی بیشتر از دوستانی هستد
که در دانشــگاه پیدا کردهام ،چون افرادیند
که مانند خودم دچار مشــکل هستند و به
همین دلیــل یکدیگر را خیلی خوب درک
میکنیم».

چرا رعد ؟
مجتمــع رعد در طول ســی ســال
فعالیــت پرتالش خــود از همکاری
تعداد بیشماری افراد عالقمند و توانا
برخــوردار بودهاســت .همکاریهای
مســئوالنهایی کــه اگر نبــود ،رعد
نمیتوانســت تاکنون با این کیفیت به
فعالیتش ادامه دهد.
متاســفانه به دلیل محدودیت حجم
نشریه ،نتوانســتیم با تعداد زیادی از
همکاران موسســه رعد گفتگو کنیم.
مجبور شدیم که سه نفر را انتخاب کرده
و از آنها بپرسیم؛ چرا به رعد آمدید و
چرا ماندید؟
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حســین مردانی از کارآموزانی است که
شش سال قبل از طریق یکی از دوستانش
با مرکز رعد آشــنا شده است .او که به کار
روی چــوب عالقه دارد ،از همان بدو ورود،
در کالسهــای معرق رعد ثبت نام کرده و
در طول این شــش ســال به طور پیگیر و
مداوم در این کالسهــا کارورزی میکند.

ســی سال رعد

محمدرضــا حیــدری که مشــکل cp
دارد ،از ســال  80تاکنــون بــه مرکز رعد
میآیــد .او در کالسهــای زیــادی مثل؛
کالس ماشیننویســی ،دورههــای مختلف
کامپیوتر و کالس طراحی شــرکت کرده و
مدرک این دورهها را دریافت کرده اســت.
محمدرضــا در طول این مــدت از خدمات
تواننبخشــی مرکز نیز اســتفاده میکند.او
که دانشــجوی رشــته تکنولوژی اطالعات
در دانشگاه علمی کاربردی است ،میگوید:
«رعد مکان بسیار خوبی است چون افرادی
مانند مــا را که در دیگر جاهــا به راحتی
نمیپذیرنــد را قبول میکند .ســاختمان
رعد مناسب ســازی شدهاست و این به ما
کمــک میکند که بــه راحتی در کالسها
شــرکت کنیم .او میگوید« :مــن در ابتدا
بیشــتر به خاطر دریافــت خدمات درمانی

اید به کارهای ن
ب
ت تا موثر باشند
داش

حدیقه اســماعی لپور ،مســوول دفتر
مدیرعامل مجتمع رعد اســت .با او که یکی
از قدیمیترین کارکنان این مجتمع اســت،
گفتگو کردیم .او در پاســخ به این ســوال
که از چه زمانی فعالیتش را در رعد شــروع
کردهاست ،میگوید:
«مــن در ســال  74از طریق بــرادرم که با
رعد آشــنا بود به این مرکز معرفی شدم و
از همان زمان شروع بهکار کردم .در ابتدا به

عنوان منشــی آمدم ولی چون در آن زمان
رعد مربی ماشیننویســی نداشت به عنوان
مربی همایفای نقش کــردم .به بچهها کار
با ماشــین تحریرهای قدیمــی را آموزش
میدادم .عالوهبراین چون در آن زمان تعداد
کارکنان رعد خیلی کم بود ،مسوول بایگانی
هم بودم ».اسماعیلپور ادامه میدهد»:رعد
فضای بســیار خوبی دارد و مکان مناسبی

با توجه به ســابقه طوالنی همکاری
شــما با رعد ،کدام دوره مدیریتی آن را
موفقتر م یدانید؟
هــر کــدام از مدیرانی که به رعــد آمدند
سیاســتها و برنامههای خاص خودشان را
داشــتند و همه آنها به نوعی در پیشــرفت
فعالیتهــای رعد موثر بودهاند .ولی شــاید
یکی از اشکاالت رعددر دورانهای قبلی این
بود که تغییرات مدیریتی زیادی داشت .هر
مدیری که بــا برنامه خاصی میآمد  ،مدتی
زمان نیاز داشــت تا بتوانــد برنامههایش را
اجرا کند .ولــی خیلی وقتها قبل از اینکه
کارش به نتیجه برسد اینجا را ترک میکرد
و میرفت .اما به نظر من در چندســال اخیر
که خانم اکبری مســوولیت مدیریت رعد را
برعهده گرفتهاند ،شــرایط رعد خیلی بهتر
شدهاســت .ایشــان ازابتدا با رعد در ارتباط
بود ه و این مرکز را خیلی خوب میشناسند
و واقعاً از صمیم قلب به آن عالقهمندند .این
دلسوزی به پیشــرفت کارهای مرکز خیلی
کمک کردهاســت .خصوصاً که خانم اکبری
با تمام افراد خانوادهشــان یعنی همســر و
فرزندانشان تمام وقت ،در اینجا هستند .باید
به کارهای نیکوکارانه اعتقاد داشت تا بتوان
موثر بود .من در این ســالهای همکاری با

چه شد که شــما در این سالها اینجا
ماندید و به فکر جای دیگر نیفتادید؟
من اینجا را دوست دارم .وقتی به اینجا آمدم
سنم کم بود و تجربه کاری هم نداشتم .بعدا ً
شرایط کار در جاهای دیگر برایم پیش آمد
ولی به خاطر عالقهای که به مرکز ،همکاران
و بچهها داشــتم ترجیح دادم در همین جا
بمانم

کار کردن در رعد ل

یخواهد
یاقت م 

ســیامک خســرویگهر ،مدیر اداری،
مالی مجتمع رعد اســت .او کسی است که
همه کارکنــان رعد با او در ارتباط نزدیک و
صمیمانهای هستند .از او هم در مورد شروع
فعالیتش در رعد سوال کردیم:

من از ســال  79افتخار کار کردن با رعد را
پیدا کــردم .قبل از اشــتغال در مرکز رعد،
در بازار تهران در صنف پارچهفروشــان کار
حســابداری میکردم .در آن زمان دانشجو
بودم ولی چون دوســت داشتم خودساخته
باشــم و با محیط کاری آشنا شوم ،از همان
زمان کار میکردم .متاسفانه یا خوشبختانه
کار در محیط بازار با روحیه من سازگار نبود

ســی سال رعد
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کوکارانه اعتقاد
ی

است برای کســانی که مشکالت جسمی و
اقتصــادی دارند .این دوســتان بهرایگان از
خدمات آموزشی و درمانی این مرکز بهرهمند
میشــوند .کالسهای رعد مختلط است و
دختران و پســران در کنار هم در کالسها
شــرکت میکننــد که این خود بــه نوعی
آموزش اســت که چگونه بتوانند در اجتماع
نیز با جنس مخالف برخورد داشتهباشــند.
این موضوع به رشــد اجتماعی آنها کمک
زیــادی میکند .آموزشهای این مرکز برای
کارآموزان ،کام ً
ال رایگاناست و این فرصت
خوبی است برای این بچهها .چون متاسفانه
خیلی از خانوادهها به اشتباه فکر میکنند که
هزینه کردن برای کسانی که مشکل جسمی
دارنــد بیفایده اســت و همیــن طرز تفکر
باعــث عقبماندن آنها از زندگی میشــود.
کارآموزانی کــه در کالسهای رعد آموزش
میبینند ،رشتههای فنی  -حرفهای و هنری
را میآموزند و بســیاری از آنها به اشتغال
میرسند و اعتماد به نفس پیدا میکنند.

رعد ،این را احساس کر دهام که هرکسی که
از صمیم قلب کارنمیکرد و با عالقه حضور
نداشــت ،ناخودآگاه دفع میشد .آنهایی که
در این مرکز مان دهاند و ادامه دا دهاند کسانی
هســتند که اینجا را دوســت دارند و برای
ماندن انگیزه قوی دارند .کارکنان رعد ،صرفاً
به خاطر حقوق کار نمیکنند ،عالقمندی به
کار خیر است که آنها را نگه داشتهاست.
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و فضایــی را که به دنبالش بــودم را درآنجا
پیــدا نکردم ،به همین دلیــل از بازار بیرون
آمدم .بعــد از آن از طریق یکــی از اقوام با
مرکز رعد آشنا شدم .اگر بگویم این خواست
خدا بود که با رعدآشنا شوم ،دروغ نگفتهام،
چون همیشه از خدا خواستهام که بهترینها
را در جلوی پایــم بگذارد و رعد یکی از این
بهترینها بود .چیزی که از خدا خواسته بودم
کار خوب و نه به معنی پول خوب بود .فضای
معنوی کار برایم بسیار مهم بود .کار در رعد
همان خواســت خدا برای من بود که من به
این همکاری همیشه افتخار میکنم.
چه چیزی در رعد شما را جذب کرد؟
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ارتباط شــما با بچهها و کارآموزان رعد
چگونه است؟
همه ما برای این بچهها کار میکنیم .ممکن
اســت من به واســطه مســوولیت شغلیم،
بهطور مســتقیم با بچهها در ارتباط نباشم

ســی سال رعد

ل تعریف نیست

لذتی که قاب

کتایون حقیقی فیزیوتراپیست است و سابقه
 15ســال فعالیت در قســمت فیزیوتراپی
مجتمع رعد را دارد .با او هم که از همکاران
قدیمی مجتمع رعد است ،گفتگو کردیم.
چرامجتمع رعد رابرای کارکردن انتخاب
کردهاید؟
کار در رعد ،کاری انســانی اســت و لذت،
درچنین کاری اســت .لذتی که قابل تعریف
نیســت .من از اینکه چیزی را به کسی یاد
میدهــم و او را یک قدم به جلو میبرم و به
استقالل نزدیکترش میکنم ،لذت میبرم.
من  15سال است که در رعد کار میکنم و
فقط به همین خاطر رعد را انتخاب کر دهام.
حتم ًا امکان کار کردن در ج اهای دیگر را
هم داشتهاید؟
بله ،حتماً این امکان وجود داشتهاســت .من
اینجا روزی بیســت نفر را میبینم که خیلی
از آنها با معلولیتهای شدید درگیر هستند.
ولی به نظر من کســی که در رعد میماند و
کار میکند ،دید مادی ندارد .چون با این نگاه،
شــاید رعد چیزی برایش نداشتهباشد ولی
چیزی که باعث میشود در اینجا ماند ،عشقی

آیا این لذت  ،ب رای شما ارضاکننده است؟
حتمــاً ارضا کننده بود ه که 15ســال اینجا
ماندهام .البته من نیاز مادی به شــکل جدی
نداشتهام و قرار نبوده که زندگی را بچرخانم،
به همین دلیل توانســتها م از درآمد بیشــتر
چشمپوشــی کنم و برای دلم کار کنم .البته
منظورم این نیســت که کســی که در رعد
نمیمانــد نمیخواهد بــرای دلش کار کند،
به هر حال زندگی و مســایل مادی شوخی
نیست و افراد باید بتوانند زندگیشان را اداره
کنند .اگر من بتوانم زندگیام را اداره کنم ،آن
وقت است که میتوانم به معنویات هم بیشتر
بپــردازم و برای دلم کار کنــم .دلیل ماندن
من در رعد آن لذت انســانی و آن آرامشــی
است که در کار با این بچهها وجود دارد .آن
دنیای قشنگی است که این بچهها دارند .این
بچههــا علیرغم اینکه نعمــت خدا به آنان
تمام نیست ،بسیار شاکر هستند .در حالی که
بزرگترین نعمت ســامتی است و بسیاری
از کســانی که خداوند نعمت را بر آنان تمام
کردهاست ،مدام شکایت میکنندو ناسپاسند.
ن را اینجا نگه داشــته
یکــی از دالیلی که م 
همین است که این نعمت را فراموش نکنم.

مراکز رعد

چه آرزویی برای رعد دارید؟
امیــدوارم رعد بتواند به بچههای بیشــتری
کمک کند و بیشتر به اهدافش نزدیک شود
و من هم توان آن را داشتهباشــم که به افراد
بیشــتری کمک کرده و بتوانم به همکاران
جوانم آنچه را آموختهام را یاد بدهم ،چون من
در طی این  15سال ،چیزهایی یاد گرفتهام
که در دانشگاه نمیتوان یاد گرفت .من سعی
میکنم تجاربم را به جوانترها بیاموزم.
شــما یک بار گفتهاید که معجزه رعد؛
ارتباط بچهها با هم است ،هنوز هم به
این اعتقاد دارید؟
بله ،معجزه رعد در همین اســت .بچههای
رعد به همدیگر یــاد میدهند و از همدیگر
روحیه میگیرند .آنها در اینجا باهم تعامل
دارند ،همین طور که ما با هم تعامل داریم.
به همین خاطر دنیایشــان مثل دنیای من
و شماســت .در رعد همه با هم همســطح
هســتند .امیدوارم که رعد صدسالگیاش را
هم جشن بگیرد.
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اولین باری که به رعد آمدم ،با همان سابقه
ذهنی که از کار قبلی داشــتم ،با خود گفتم
مگر میشــود که کســانی برای افراد دارای
معلولیت کار کنند ،پول بدهند واز دولت هم
هیچ کمکی نگیرند؟ اولش برایم باور کردنی
نبود .کمی که گذشــت و با محیط آشــناتر
شدم و شور و اشتیاق خیرین را دیدم ،هیات
مدیره را شناختم و با کارکنان مجتمع آشنا
شدم ،فهمیدم که محیط اینجا با بازار خیلی
متفاوت است .اینجا همهاش عشق و معنویت
است .این یکی از دالیل ماندگاری من و سایر
کسانی اســت که در اینجا کار میکنند .به
نظر من هرکسی که در اینجا مشغول به کار
میشود و یا ســروکارش به رعد افتادهاست
،خدا به او نظر داشتهاست .به نظر من امکان
ندارد کسی با رعد همکاری کند و آدم بدی
باشــد .آنچه کهافــراد را در اینجا ماندگار
میکنــد ،صداقت و خوبی آنها اســت .همه
کارکنان این مرکــز ،از اعضای هیات مدیره
و گروه بانوان گرفته تا گروه جوانان و ســایر
کارکنان رعد ،همه با عشــق کار میکنند.
مساله بعدی برای من ،برکتی است که رعد
به زندگی من دادهاست .حقوق یک حسابدار
با سابقه شاید در جاهای دیگر بیشتر از اینجا
باشــد و من این را درمورد دوستانم که در
کارخانجات و شرکتهای دیگر کار میکنند،
دیــ دهام .اما خداراشــکر،تاکنون به بهترین
شــکل زندگی کردهام و هــر جا هم که کم
آوردهاز خدا میخواهــم که کمک کند و او
همیشه راهی را پیش پای من قرار میدهد و
مشکل حل میشود .به نظر من اینها از برکت
وجود رعد است.

ولی وجود خــودم را به خاطــر این بچهها
میدانم .دیدن این بچههــا برای من عادت
شده وتعجب میکنم که ممکن است کسی
به آنها ترحم کند چون من تواناییهایشان
را از نزدیک دیدهام .خوشحالی این دوستان
به من انگیــزه میدهد .وقتی ویلچر یکی از
این بچهها راحرکت میدهم و او از من تشکر
میکند ،احســاس میکنم کار خیری انجام
دا دهام و خوشــحال میشــوم .همین کاری
کــه در مرکز انجام میدهم  ،برایم به عنوان
عمل خیر محسوب میشود .من با این نیت
کار میکنم و فکر میکنم کار کردن دررعد
لیاقت میخواهد ،چون خدمت به کســانی
است که از بهترینها هستند.

است که بین او و بچههای رعد ایجاد میشود.
من از اینک ه به کسی که ناتوانی دارد ،کمک
میکنم لذت میبرم .این احساس لذت است
که باعث میشود افراد در رعد بمانند ،نه پولی
که از اینجا به دست میآید.
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مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد طالقان در
ســال  1385با همت نیکوکاران این شهر
راه اندازی شده است .در این مرکز خدمات
آموزشی ،توانبخشــی و حمایتی به عزیزان
دارای معلولیت به ویژه افراد کم توان ذهنی
ارائه می شود.
توان یابان طالقانی در کارگاه های آموزشی
معــرق ،طراحی ،گل ســازی ،موســیقی و
رایانه آموزشــی می بینند و از کالس های
ســواد آموزی ،مهارت های زندگی و قرآن
هــم اســتفاده می کنند .شــطرنج ،دارت،
پینــگ پنگ و طناب کشــی و  ...از جمله
برنامه های ورزشی برای توان یابان است که
در این مرکز ارایه می شود.
همچنین کارگاه پخت نان سنتی و کاشت و
برداشت در زمین کشاورزی برای کارآموزان
در نظر گرفته ایم.
قریب  200نفر از افــراد دارای معلولیت و
 100خانواده ســاکن در شهر و روستاهای
اطــراف طالقانی تحت پوشــش مرکز رعد
طالقان هستند و از سبد کاالی حمایتی به
صورت ماهانه و فصلی استفاده می کنند.
گروه های نیکــوکاری بانوان ،بهداشــت و
درمان ،مددکاری ،آموزش ،عمران ،حقوق،
روانشناسی و مشاوره از بخشهای فعال این
مرکز هستند.
ایــن مرکــز در تهــران بــه توان یابان و
خانواده هایــی که از شهرســتان برای امور
توانبخشی و درمانی به تهران سفر میکنند؛
خدمات اقامتی کوتاه مدت چند روزه ارائه
می دهد که با هماهنگی قبلی قابل استفاده
اســت .هدف بینانگذاران و مؤسسین مرکز
رعد توانمندســازی توان یابان طالقانی بود
و جای بســیار خرسندی است که در مدت
زمانی انــدک تعدادی از توان یابان شــهر
توانسته اند با بهره مندی از خدمات آموزشی
و توانبخشــی این مرکز در زندگی فردی و
شــغلی خود موفقیت های چشــمگیری به
دست آورند.
بــرای نمونه می توان به ازدواج و اشــتغال
یکی از توان یابان مرکز در دانشگاه پیام نور
طالقان یا اشــتغال به کار دو نفر از دختران
توان یاب در فروشگاه بانوان نیکوکار مجتمع
رعد طالقان اشاره کرد.
در مرکز رعد طالقــان عالوه بر افراد دارای
معلولیت به سایر نیازمندان و خانواده های
بد سرپرســت و بی سرپرســت  ،بیماران و
کهنســاالن خدمات حمایتی ،توانبخشی و
پزشکی ارائه می شود.
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مرکز رعد فاطم ّی ه قم

مرکز رعد زنجان
مجتمع آموزشــی ،توانبخشی و نیکوکاری
رعــد زنجان بــا همت جمعــی از خیرین
زنجانی در سال  1382تأسیس شده است.
در این مرکز خدمات توانبخشــی شــامل:
فیزیوتراپی و کاردرمانی به همراه مددکاری
و روان شناسی در کنار برگزاری دوره های
آموزشــی شــامل :خبرنگاری ،حسابداری،
زبــان ،کامپیوتــر ،فتوشــاپ ،موســیقی،
خیاطی ،روبان دوزی ،سرمه دوزی ،آشپزی،
شیرینیپزی و سفرهآرایی به افراد توانیاب
واجد شرایط ارائه میشود.
کارآموزان پس از پایان هر دوره کارآموزان
در آزمــون مرکــز فنی حرفهای شــرکت
میکنند و در صورت قبولی ،گواهی مهارت
میگیرند که برای اســتفاده از فرصتهای
شغلی خیلی مفید و الزم است.
همچنیــن کارآموزان از ســرویس ایاب و
ذهاب رایگان بهرهمند میشوند.
برگزاری مراســم گوناگون در مناسبتهای
مذهبی از دیگــر فعالیتهای فرهنگی این
مجتمع محسوب میشود.
کمیته بانوان فعالیت هایی شــامل مشاوره
بــا مددجویان برای شــناخت توانایی های
آنهــا ،بازدیــد از منــازل مددجویــان و
بررســی نیازهای آنان ،تهیه جهیزیه برای
مددجویان ،رفع مشــکالت مادی و کمک
هزینه تهیه وســایل مورد نیاز مددجویان،
پرداخــت هزینه های درمانــی ،دارویی و
پزشکی مددجویان و برگزاری بازارچه های
خیریه را انجام میدهند.
مشــاوره در زمینه هــای تحصیل ،پیش از
ازدواج ،تربیتــی ،خانوادگــی ،شــخصی و
عاطفی ،برگزاری دوره مهارت های زندگی،
کارگاه آموزشــی ویژه توان یابــان ،کارگاه
آموزشی برای کارکنان و توزیع کتابچه های
تصمیم گیــری ،آرامش ،کنترل خشــم و...
مهم ترین اقدامات بخش مشاوره این مرکز
را به خود اختصاص می دهد.

مجتمع آموزشــی نیکــوکاری خیریه رعد
فاطمیــه قم به همت وارثــان مرحوم حاج
ّ
غالمحســین امجدی کاشــانی بــا اهداف
آموزش و توانبخشی و اشتغالزایی معلوالن
جسمی حرکتی از ســال  ۹۲در استان قم
تأسیس شده است.
در این مجتمع خدمات آموزشی ،توانبخشی
بر اساس نیازهای توان یابان استان قم ارائه
می شود.
خدمــات آموزشــی مجتمــع در قالــب
کالس هــای علمــی و هنــری تحــت
استانداردهای فنی حرفه ای کشور است.
این کالس ها شامل :کامپیوتر ،حسابداری،
خیاطــی ،معرق ،قــرآن ،زبان انگلیســی،
نقاشــی ،خوشنویسی ،قالب بافی ،گل های
شیشه ی ،تئاتر ،سرود و کالس سواد آموزی
است.
کارآموزان مرکز رعد فاطمیه قم از خدمات
فیزیوتراپــی ،کاردرمانــی و مــددکاری
اجتماعی ،مشــاوره فــردی و خانوادگی در
بخش توانبخشــی و کالس های کارآفرینی
و آموزش هــای فنی حرفــه ای در بخش
اشتغالزایی بهره مند می شوند.
خدمات آموزشــی ،توانبخشــی به صورت
رایــگان در اختیار این گــروه از کارآموزان
قرار می گیــرد و در صورت نیاز هزینه های
دارویی و درمان توان یابان تأمین می شود.
از دیگــر اقدامات مرکز رعــد قم می توان
به برگــزاری کالس های گــروه درمانی با
موضوع مهارت های زندگی ،مراسم مذهبی
و مراســم افطاری و مســابقات ورزشی در
رشته های تنیس روی میز ،دارت ،شطرنج
و فوتبال دستی ،اشاره کرد.
ایجاد انگیزه و نشــاط ،خروج توان یابان از
انزوای در منزل و مشارکت در فعالیت های
اجتماعی و فرهنگی ،ایجاد گروه های متنوع
دوستی با هدف هم افزایی جمعی و تشکیل
گروه های تئاتر و ســرود با هــدف تعامل
جمعی و ارائه هنرهای دستی کارآموزان در
بازارچه های خیریه ،از دســتاوردهای مهم
این مرکز در طول یک سال گذشته است.
همچنین تاکنون  40نفر ازکارآموزان دختر
و پسر در آزمون فنی حرفه ای کامپیوتر و 5
نفر در آزمون انجمن خوشنویسان و  10نفر
در آزمون صنایع دستی رشته معرق موفق
به کسب دیپلم شده اند.

فعاليتهاي
جانبي رعد
فعالی تهای ملی و بی نالمللی
معرفی توانمندیهای افراد دارای معلولیت از برنامههای اســتراتژیک مجتمع رعد بوده اســت و تاکنون هم در سطح ملی و هم بینالمللی
اقدامات موثری انجام شــده اســت از جمله حضور در دو دوره المپیاد توانمندیهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت در کشــورهای
هندوســتان و کره جنوبی ،برگزاری جشــنوارههای ملی از قبیل جشــنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) (انتخاب جوانان نمونه ملی دارای
معلولیت) و جشنواره فضای مجازی و توانیابان ،نمایندگی نمایشگاه و مسابقه نقاشی پاراآرت آسیایی در ژاپن برخی از این فعالیتها است.
المپیاد توانمندیهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت
اولین دوره حضور ایران در المپیاد بینالمللی توانمندیهای فنی و حرفهای افراد دارای معلولیت در ســال  1382در هندوستان است که
مجتمع رعد با تامین هزینههای برگزاری مسابقات انتخابی در ایران و اعزام تیم امکان حضور توان یابان ایرانی را این دوره فراهم کرد.
دومین دوره این مســابقات نیز در ســال  1390مجتمع رعد با برگزاری مسابقات انتخابی در ساختمان مرکزی مجتمع در تهران و تامین
تمامی هزینه و با همکاری اجرایی انجمن باور تیم المپیاد را به کشور کره اعزام کرد.
در این مســابقات توانیابان در رشــتههای کار با نرم افزار اتوکد  /معماری ـ طراحی شخصیت  /طراحی پویانمایی ـ مونتاژ رایانه ـ برنامه
نویســی رایانه ـ طراحی صفحات وب نشــر رومیزی ـ فعالیت انتشارات ـ طراحی و ســاخت لباس  /پیشرفته ـ عکاسی در محیط آزاد ـ
عکاسی در استودیو ـ طراحی پوستر ـ نقاشی روی ابریشم به رقابت پرداختند.
جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) انتخاب جوانان نمونه ملی دارای معلولیت
مجتمع آموزشی نيکوکاری رعد از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی به عنوان مجری جشنواره حضرت علی اکبر(ع) در بخش جوانان
دارای توانايیهای خاص (جوان معلول) در سال  1391انتخاب شد.
اين جشــنواره در دو محور شــاخصهای کلی و موضوعی با محورهای علمی و پژوهشــی ،هنری ،ورزشــی ،خالقيت ،استقالل فردی و
خودشکوفايی ،فعاليتهای اجتماعی و بخش ويژه برگزار شد و از جوانان نمونه برگزیده در مراسم ویژه ای با حضور مسئوالن عالی رتبه
کشور تقدیر به عمل آمد.
جشنواره فضای مجازی و توانیابان
مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد با مشارکت توانیابان و دوستداران جامعه بزرگ افراد دارای معلولیت كشور ،حاضر در فضاي مجازي دو
دوره جشنواره افراد توانیاب و فضای مجازی را برگزار کرده است.
در بخش اصلی این جشنواره توانیابان دارای سایت یا وبالگ و مدیران سایتها و وبالگها با موضوع معلولیت به رقابت پرداختند.
در بخش جانبی از ســایتهای فعال انجمنهای حوزه معلوالن ،سایتهای برتر اطالعرسانی حوزه معلوالن ،خبرگزاری برتر اطالع رسانی
حوزه معلوالن ،و فعاالن دارای معلولیت در حوزه خبر تقدیر شد.
آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره مجازی و توانیابان در گنبد آسمان برج میالد و دومین دوره در سالن همایش مجتمع رعد همزمان
با روز جهانی معلوالن برگزار شد و به برگزیدگان جوایز ارزشمندی اهدا شد.
مسابقه نقاشی پاراآرت آسیایی در ژاپن
مســابقات نقاشــی و خوشنویسی پاراآرت آسیایی ژاپن با عنوان « عبور هنر فراتر از مرزها و معلولیتها» با هدف افزایش اعتماد به نفس
و خود اتکائی افراد معلول از طریق هنر ،ارتقاء درک و آگاهی عمومی مرتبط با موضوعات معلولیت و پیشــبرد ارتباطات بینالمللی میان
کشورهای آسیائی در زمینه هنرهای مرتبط با معلولیت در شهر توكيو ژاپن برگزار شد.
مجتمع آموزشــی نیکوکاری رعد به عنوان نماینده ویژه این دوره با جمعآوری آثار برتر از سراسر کشور امکان حضور هنرمندان توانیاب
ایرانی را در این رقابتها فراهم کرد.
 10اثر از توان یابان به بخش نمایشــگاه نهایی راه یافت و  2اثر موفق به کســب دیپلم افتخار شــدند .اصل آثار نیز برای نمایش به توکیو
ارسال شد.
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conversations have been carried out
with gentlemen Mansour Borjian, the
executive secretary of the exhibit and
the managing director of the company
“Tavan Hamgam”, Mohammed and Omid
Barati who are respectively the chairman
of B.O.D and the production manager
of the factory “Techno Pishbord”, and
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yes or no?
An article by Arezoo Hobouti with respect
to people with disabilities’ need for
employment
■ The first exhibit of assistant
rehabilitation appliances and equipment
was held. In this topic, a report has been
prepared of this exhibit that was held
for the first time with the cooperation of
the welfare organization. In this report,
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last but not least, Fereydoon Kheshtzar,
the managing director of the company
“wheelchair Sporteg”
■ Luminaries with disabilities
Introducing Albert Einstein
■ You should consider cutting down on
salt in your food
Health
■ Two poems that have bees said by a
person with spinal cord injury
■ Murmur
■ Introducing two books
The books are entitled “unlimited success
in twenty days” and “secrets about life
which everyone should know”
■ Raad news

■ Everything about Raad according to her

Excellency the managing director
Conversing with Sediqe Akbari, the

manager of Raad educational charity
institute about the institute’s entire
activities
■ Raad, from yesterday to tomorrow
A report of Raad’s 30 years of activities by
Mohammed Ameri who’s in charge of the
head office
■ Raad’s story
Conversing with Raad’s founders
gentlemen Mirzakhani and Tavassoli about
how they found Raad and the rise and
slumps that the institute has been through
over the course of these 30 years

muscle
Conversing with gentlemen Mahmoud
Tavassoli and Rahman Alagheband about
the activities that this group has carried
out throughout its twenty years of work
with Raad
■ Education has always been one of my
concerns
Conversing with Mahmoud Tavassoli,
Raad’s deputy for education about the
trainings that have been provided in Raad
over the years; trainings that have grown

bigger and have become of higher quality
day after day
■ Along with Raad’s trainees
Conversing with five of Raad’s trainees
who are using Raad’s educational classes
and rehabilitation services
■ Why Raad?
Conversing with three of Raad’s
experienced personnel about the reason
why they started working for Raad and
the reason why they carried on working
for Raad
■ Raad’s collateral activities
A report of Raad’s collateral activities
■ Along with the offices
A report of Raad’s offices in other cities
and provinces

■ Along with our female aid workers
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conversing with them. Firouzeh Ahmadi
is suffering from muscular dystrophy and
her husband Mehraj Barimani is without
disability. A conversation has been done
with these artists about their married life
■ I want to swim against the stream
Murmur, by Hossein Mohseni Taha
■ Don’t give up hope, be diligent in order
to succeed
Conversing with successful entrepreneurs
with disabilities who-having founded the
company “Boland Hematan Iran Kaghaz”are doing a great job in packing papers
and in publishing
■ People with disabilities’ employment;

The list for our 30th anniversary special paper

Conversing with 3 of the members of
the female aid worker group about the
group’s activities
■ The group of “the youth”/ Raad’s robust
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■ Leading article
■ World’s day of the people with disability
■ Creativity; making a living and solving

social challenges are three sides of social
entrepreneurship
Conversing with Alireza Omidvar, the
founder and member of B.O.D of
the center of promoting sovereignty
and responsibility of partnership and
founder and member of B.O.D of Iran’s

entrepreneurship institute about a social
entrepreneur
■ Our goal is creating sustained
employment for students
Conversing with Fatima Ghafourian,
the person in charge of Raad’s office of
entrepreneurship and employment about
the office’s activities in helping people
with disabilities find jobs
■ Anyone-regardless of what their abilities
are-can find a job that suits them
Conversing with Shahrzad Chehrenegar
and Shadi Karimkhani, two psychologists

■ Buy from us instead of buying Chinese

products
Conversing with a few artists; all of whom
are Raad’s trainees, having completed
their training courses, they have formed
a group together and are currently busy
working and making money in one of the
centers affiliated with the municipality
■ An able person
An article by Dr. Forough Jafari about the
features of a successful person
■ When love bridges all the gaps
Introducing a successful couple and
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who collaborate with Raad’s employment

and entrepreneurship office; in this
conversation, they have made a reference
to the activities they have got underway in
preparing people with disabilities who are
looking for jobs to enter work
■ Interest is the top condition of
supported employment
Conversing with Mansoureh Panahi,
the manager of MISA professional
rehabilitation center in the country
Sweden about the center’s activities
in recognizing the working interests of
people seeking rehabilitation who are
looking for jobs and preparing them for
and supporting them in their workplace
■ We are looking forward to that day
An article by Fatima Ghafourian
■ People with spinal cord injuries’ state
of being well dressed up and the role this
has in their socializing with others
An article by Hamid Mirza Aghaei-from
the publication of the center of spinal
cord injuries
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