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رخدادهای روز جهانی افراد دارای معلولیت در برخی از کشورها

روز جهانی افراد دارای معلولیت در سراسر 
دنیــا با اتفاق هــای اجتماعــی و فرهنگی 
متنوعی همراه اســت كه بررســی تعدادی 
از آنهــا می تواند به افراد فعــال و مدیران 
انجمن های حوزه معلــوالن در برگزاری و 
روزجهانی كمک  به رخدادهای  جهت دهی 
كنــد تا بتوانند از فرصت بدســت آمده در 
جهــت افزایش آگاهــی در جامعه بهرمند 

شوند. 
اتفاق های این روزجهانی بــر مبنای چهار 
اصــل برنامه ریزی می شــوند كــه عبارتند 
از؛ اصل تلفیق اجتماعــی، افزایش آگاهی، 
نمایش توان مندی و انجام اقدام های عملی و 
تاثیر گذار. روز جهانی افراد دارای معلولیت 
فرصتی اســت تا افراد از بخش های مختلف 
خصوصی، دولتی، ســازمان های مردم نهاد 
معلــوالن و اصناف متعــدد، دور هم جمع 
شوند و بر مسائلی تمركز كنند كه منجر به 
ورود این افراد به جامعه به عنوان سرویس 
دهنده و سرویس گیرنده شوندكه از آن به 
عنوان اصل تلفیق اجتماعی یاد می شود. از 
دیگر مواردی كه عموما نهادهای مختلف در 
این روز جهانی بــدان می پردازند، برگزاری 
جلســات بحث و گفتگو، ایجاد كمپین های 
اطالع رســانی جهت یافتن راه های بدیع و 
نــو برای وارد كردن افــراد دارای معلولیت 
در جامعه و طرح های توســعه ای با حضور 
خود معلوالن اســت. به عنوان اقدام سوم، 
برگزاری جشن ها، نمایش ها و نمایشگاه های 
متعــدد در مکان هــای مختلــف به ویــژه 
دانشگاه ها و مدارس توسط خود افراد داری 
معلولیت اســت كه اثرات مهمی در تغییر 
نگرش نســبت به توانایی هــای این افراد و 
پذیرش آنهــا در جامعه را به دنبال دارد. به 
عنوان اصل چهارم، انجام اقدامات عملی از 
موضوعاتی است كه در روز جهانی معلوالن 
به آن توجه می شــود. اقدام های عملی در 
راستای فراهم كردن فرصت حضور و تعامل 
بــا جامعه به صــورت تاثیرگــذار، از جمله 
مواردی است كه سازمان ها و تشکالت مردم 
نهــاد و دولتی در این روز به آن توجه ویژه 
می كنند. به طور كلی، تمركز اصلی فعالیت 
ها و اقدامات در این روز جهانی را می توان 
در فراهم كردن فرصت حضور اجتماعی در 
جامعه خالصه كرد كه نیازمند برداشــتن 
موانع، و باز كردن درها در برابر افراد دارای 
معلولیت اســت. آن چه كه در ادامه می آید، 
تنها بخشــی از اقدامات كشــورها در روز 

جهانی افراد دارای معلولیت است كه سطح 
رفاه اجتماعی متفاوتی دارند. 

یک هفتــه پیش از روز جهانــی معلوالن، 
نشان دادن  برای  اشــتغال زایی  كارگاه  یک 
دارای معلولیت جویای  افــراد  توانایی های 
كار، برپا می شــود. ســپس در ســوم ماه 
»راند هاوس«  فرهنگ ســرای  در  دسامبر، 
جشــن بزرگی كه شــامل نمایشــگاه های 
هنری، آموزشــی و یک شب مفرح همراه با 
اجراهای زنده خواهد بود، برگزار می شــود. 
این دو رویداد رایگان و شركت در آن برای 

عموم آزاد است. 
در شهرهای  موجود  مشاوره ای  كمیته های 
پرث و هیــورن )انتاریــو(، مانند جامعه ی 
آلزایمر شــهر پرث، برای جشن روز جهانی 
افــراد معلول بــا هیئت مدیــره ی مدارس 
منطقــه ی مایتلند آون همــکاری خواهند 
داشت. هم چنین از تمامی مدارس خواسته 
می شــود تا دانش آموزانشان را در برخی از 
فعالیت ها شركت دهند تا منجر به آشنایی 
بیشــتر با تفاوت های فردی شود. به عالوه، 
سه مدرســه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی 
فعالیت هــای  از  برخــی  و متوســطه، در 
برنامه ریزی شده از جمله ساخت ویدئوهای 
آموزشــی، شبیه ســازی معلولیت و بحث 
درباره ی برداشــت های نادرست، كلیشه ها 
انزوای معلوالن شــركت خواهند داشت  و 
و تمركزشــان بر روی معلولیت های خاص 
دانش آموزان مدارس شان خواهد بود. برخی 
از دانش آمــوزان برای یک روز كامل با یک 
نوع معلولیت زندگی خواهند كرد و سپس 
در گزارشی موانعی كه با آن مواجه شده اند 
و نیز خدمــات موجود در مدرسه شــان را 

اعالم خواهند كرد.

به مناسبت روز جهانی معلوالن، میزگردی 
درباره ی آموزش فراگیر با نام »ساخت پلی 
میــان پژوهش و سیاســت« برگزار خواهد 
كرد كه به طور مشــترک توسط یونسکو و 
سازماندهی   »Aide et Action« سازمان 
می شــود. این ســازمان در ســال جهانی 
معلوالن، در سال 1981 تاسیس شده است.

 ایســتگاه خبری رادیویی ملی ایرلند، برای 

كمک به افــراد دارای معلولیــت ایرلندی 
جشــنی برگــزار خواهد كرد. از دوشــنبه 
25 نوامبــر تا 3 دســامبر از شــنونده های 
معلــول نیوزتاک درخواســت می شــود تا 
درعکس هایشان درباره ی این كه چگونه روز 
خود را می گذرانند و مســائلی كه برایشان 
اهمیــت دارد را در صفحــات اجتماعــی 

مشخص نمایند. 

 هــرروز از 23 تا 30 نوامبــر یک كمپین 
افزایــش آگاهــی با اجرای یــک نمایش و 
گفتگــوی 3 ســاعته برگزار می شــود كه 
دارای معلولیت،  میزبــان كارشــناس های 
والدین، ســازمان های غیردولتی و رهبران 
مذهبی اســت تا تجربیات و اطالعاتشان را 
به اشــتراک بگذارند. این افراد، 1 دسامبر 
در یک گــرد هم آیی شــركت می كنند تا 
پیش نویــس یک طرح عملی را بنویســند 
كه به موجب آن به رفــع موانع اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی و معماری كمک كنند 
تــا از طریق آن به هدف جامعه ای فراگیر و 
قابل دسترس برای تمامی افراد دست پیدا 
كنند. پوسترها و بنرها در محل های عمومی 

و در وب سایت رسانه ها قرار می گیرند

 در سوم دسامبر )12 آذر( دانشکده حقوق 
ســیراكیوز تمــام درهــای ورودی خود را 
به مدت یــک روز در اقدامــی نمادین باز 
می گذارنــد و پوســتری دلیل ایــن كار را 
توضیح می دهد و به اهمیت اگاهی بخشی 
نسبت به افراد دارای معلولیت می پردازند. 

 انجمن كودكان با نیازهای ویژه با برگزاری 
نمایشگاهی از كارهای دستی دانش آموزان 
با معلولیت ذهنی نشــان دادنــد كه افراد 
دارای معلولیــت نیــز می توانند نیروی كار 

مناسبی در خطوط تولید باشند. 
می تــوان امیــد داشــت بــا اقدامــات و 
مبانی حقوق  كــه  اصولی  برنامه ریزی های 
معلوالن را پوشــش میدهد، بتوان اقداماتی 
اساســی جهت رفــع تبعیــض اجتماعی، 
اشــتغال پایدار و شــرایط الزم جهت ورود 
افراد دارای معلولیت بــه تمام عرصه ها را 

فراهم كرد. 

با رشــد، توسعه و صنعتی شــدن جوامع، دانش الزم برای انجام 
زندگی روزمره افزایش پیدا كرده اســت و ایــن امر خود نیاز به 
آموختن را افزایش داده است. ورود ابزارهای الکترونیک و كامپیوتر 
به زندگی، این پیچیدگی را دو چندان كرده است. از دیگر سو تمایل انسان به مولد بودن 
و تالش مفید؛ دسترســی به رفاه و آسایش نســبی، استفاده از تکنولوژی های الکترونیک 
و  زندگی در فضای مجازی زمینه های نگاه نو و راه حل های جدید را فراهم آورده است.

بهره گیری از فرصت ها با توجه به نیازها در طول تاریخ وجود داشته است، واژه كارآفرینی 
در بستر تطابق برآورده شدن نیازهای جامعه با روشی متفاوت یا جدید تعریف شده است. 
در این راســتا در صورتی كه نیازهای اساســی بر زمین مانده هدف اصلی باشد نه كسب 
درآمد، و پاســخ به یک مســئولیت اجتماعی همراه با روش نو باشد كارآفرینی 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 فنی حرفه ای 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 حركتی به عنوان گروه هدف 
تعریف شدند. در این راستا و بدون توجه به واژه ها و تعاریف آنها، یک فعالیت كارآفرینی 
اجتماعی شــکل گرفت و فرزند به حق این فعالیت كه اشتغال پایدار و مولد بود به وجود 
آمد، اما برای رشــد چنین فرزندی موانع و پیچ و خم هــای 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 كه همان اشتغال مولد و پایدار است، ضرورت 
توجه به كارآفرینی اجتماعی با تأكید بر حوزه معلولیت خود نمایی كرد و در این شــماره 

از نشریه توانیاب به موضوع كارآفرینی اجتماعی پرداخته ایم.

سردبیر

6. کانادا

6. ساحل عاج

6. پاکستان

6. سازمان یونسکو

6. ایرلند

6. آمریکا

سعید ضروری
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علیرضــا امیدوار دارای لیســانس 
و  سیاســی  علوم  رشــته  در 
فــوق لیســانس در حوزه 
عمومی  سیاســت گذاری 
اســت. ایشــان دکترای  
مدیریت را  هم از دانشــگاه 
است.  نموده  دریافت  ناتینگهام 
امیدوار، علی رغم ســن کم خود به 
همین اکتفا نکرده و دوره های مختلفی 
را نیز در خصوص نحوه  مسئولیت پذیری 
شــرکت ها در قبال جامعه و اخالق کار 
و کارآفرینی در مراکــز مختلف را در 
اگرچه  است.  گذرانده  دنیا  سرتاســر 
حوزه فعالیت او مشاوره سرمایه گذاری 
خارجی بوده اما از سال 87 در خصوص 
مسئولیت اجتماعی بنگاه های تولیدی 
و تجارتــی هم کار کرده اســت. دکتر 
امیدوار هم چنین در تشکیل دو سازمان 
مردم نهاد نقش کلیدی داشــته است؛ 
یکی مرکز ترویج حاکمیت و مسئولیت 
شرکتی در ســال 88 و دیگری کانون 
ایران در ســال 91، که  کارآفرینــی 
آفرینی  کار  حــوزه  در  کارآفرینی  بر 
تکنولوژی و اینترنت فعالیت دارد و به 
کار در حوزه  به  نیروهایی که عالقمند 
تجارت موبایــل و تجارت الکترونیکی 
باشــند مشــاوره و راهنمائــی ارائه 
عضو  حاضر  حال  در  امیدوار  می نماید. 
دو  است ،  دو سازمان  هر  مدیره  هیئت 
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 
در  اجتماعی  نوآوری  مرکز  در یک  نیز 
اگرچه  بوده است.  آموز  کار  شــیکاگو 
اما  نمی کند  اشاره ای  مستقیما  او  خود 
که  می فهمیم  هایش  صحبت  البالی  از 
به این سرزمین عشق می ورزد. ورود به 
عرصه تجارت با رویکردی اجتماعی که 
متاثر از رشته ای 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 
دغدغه های اجتماعی با ســودآوری و 

کارآفرینی است.

لطفًا در ابتــدا ،تعریفتان را از مفهوم 
تفاوت  و  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت 
آن را با کارافرینی اجتماعی بیان کنید:

 
مســئولیت اجتماعی بنگاه هــا و واحدهای 
تجــاری از نظر علمی؛ تعریــف متفاوتی با 
امــروزه كارآفرینی  بنگاه های خیریه دارد. 
اجتماعی در حوزه یــک فعالیت خالقانه و 
درآمدزا  تعریف می شــود. سه وجه یا سه 
ضلع این مثلث شامل خالقیت، كارآفرینی 
و درآمدزایی است كه برای حل یک چالش 
اجتماعی شــکل گرفته است. به اعتقاد من 
هر كسی كه از طریق یک كار خالقانه برای 
حل یــک چالش اجتماعی كســب درآمد 
نمایــد یک كار آفرین اجتماعی محســوب 
شــامل  اجتماعی  كارآفرینــی  می شــود. 
فعالیتــی درآمــدزا برای حــل یک چالش 
اجتماعی اســت. به نظر مــن كار آفرینی 
اجتماعی فعالیتی خالقانه با هدف كســب 
درآمد اســت كه با فعال اجتماعی متفاوت 
است. كارآفرینی اجتماعی، هم كسب و كار 

و درآمد است و هم دغدغه حل یک چالش 
اجتماعی را دارد. نوعی بازی برد برد است. 
هم برد برای شركت و شبکه های تجاری و 
اقتصادی و هم برد برای حل بخش هایی از 
چالش ها و آســیب های اجتماعی كه شاید 
تا قبل از این كســی از این دید به فکر حل 
آنها نیفتاده اســت. اما فعال اجتماعی صرفا 
به درآمدهای خیریه ای محدود است او در 
فکر كسب و كار نیست، بلکه صرفا از طریق 
جــذب كمک هــای مردمی اســت كه می 
خواهد به حل یک معضل اجتماعی بپردازد. 
به طور مثال؛ كارخانه شــامپو سازی فیروز 
یا آب معدنی دماونــد، بنگاه های اجتماعی 
نیســتند یــا نمی تــوان لزوما آنهــا را به 
عنــوان كارآفرینان اجتماعی یــاد كرد اما 
بنگاه هابی هســتند كه رویکرد مســوولیت 
اجتماعــی شــركتی قوی دارنــد. كارخانه 
شــامپوی فیروز عمدتا از نیــروی كار افراد 
دارای معلولیــت بهره می گیــرد و كارخانه 
آب معدنــی دماوند بخشــی از درآمدش را 
صرف آمــوزش و كارآفرینی برای بچه های 

خالقیت، درآمدزایی، حل چالش های اجتماعی

سه ضلع مثلث کارآفرینی اجتماعی
در گفتگو با دکتر علیرضا امیدوار، کارشناس کارآفرینی اجتماعی در ایران

بی سرپرست در اســتان چهار محال نموده 
است. اما ســازمان مردم نهاد كودكان كار، 
یک نوع فعالیت اجتماعی اســت كه در آن 
از طریــق جذب كمک هــای مردمی برای 
بخشــی از كودكانــی كه امــکان تحصیل 
ندارند، شــرایط تحصیل فراهم می كند. در 
این نوع فعالیــت، از خالقیت و كارآفرینی 
و نیز ســودآوری خبری نیست، صرفا یک 
فعالیت خیریه ای اســت كه درآمدهایش از 
طریق كمک های مردمی تامین می شــود. 
تفــاوت ایــن دو رویکرد در این اســت كه 
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 كار آفرینی و درآمدزایی 
وجود دارد. شركت فرانسوی تولید عینک ، 
یک مثال مناسب در زمینه ی نیاز به تغییر 
محســوس زنجیره ی ارزش برای مواجهه با 
چالش های پیش رو است. این شركت یک 
پروژه ی آزمایشی را شروع كرد كه در آن از 
ماشــین های ون به عنوان كلینیک معاینه 
چشم سیار استفاده می كرد و به این صورت 
به برخی از 6000 روستای موجود در هند 

خدماتی را ارائه می كرد. 

می رســیم به تعریف چالش اجتماعی، 
به نظر می رســد تعریف و رویکردی 
که افــراد و یا شــرکت های مختلف 
در  دارند،  اجتماعی  چالش های  درباره 
موضع گیری آنها درمورد اینکه چگونه 
به سراغ این موضوعات بروند نیز دارای 

اهمیت است، این گفته درست است؟

بله، كاماًل درســت اســت. ما باید بتوانیم 
چالش هــای اجتماعــی را در مرحلــه اول 
شناخته و به درستی برآورد نمائیم و سپس 
به ســراغ حل آنها از طریق راه های جدید 
و خالقانه و در عین حــال درآمد زا برویم. 
براســتی چند درصد از مدیران ما می دانند 
كه در زیر پوست شهر چه می گذرد؟ چند 
درصد از مدیران تجــاری نه حتی مدیران 
دولتی و اجرایــی در ایران می دانند كه چه 
تعداد كارتــن خواب داریــم؟ چند درصد 
می دانند كه معضــل موش ها در تهران در 
حال تبدیل شــدن به یک مشــکل جدی 
اســت كه اگر فکری برای آن نشود،  تبعات 
خطرناكی به دنبال دارد. در ایران معضالت 
اجتماعی بسیاری داریم كه كمتر كارآفرینی 
به ســراغ آنهــا رفته اســت. معضل كارتن 
خواب ها ) در تهران بیش از 60000 كارتن 
خواب داریم(، ســوءتغذیه كه در ایران در 
سال های اخیر 4 برابر شده است، باز ماندن 

سه میلیون كودک از تحصیل، كودكانی كه 
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 موضوع های 
كلیشه ای یا غیر موثر می رویم. به طور مثال 
اگر شــركت های تجاری بخواهند در حوزه 
اجتماعــی فعالیت نمایند چــون مطالعه و 
برآورد علمی و درســتی از معضالت ندارند 
عمدتا به سراغ حوزه های تکراری می روند 
مثال می بینم كه چندین مركز یا شــركت 
به مدرسه ســازی روی می آورند كه در این 
زمینه نوعی به اصطالح چشم و هم چشمی 
هــم صورت می گیرد. فالن موسســه دو تا 
مدرســه ساخته پس ما بیایم سه تا مدرسه 
بسازیم و مواردی این چنینی را بسیار شاهد 
هســتیم. در حالی كه باید آگاهانه به سراغ 
امور اجتماعی رفت. یک نمونه برایتان مثال 
می آورم: یک شــركت تولید لوازم آرایشی 
كانادایی كه مشــتریانش را خانم ها تشکیل 
می دهند مطالعه ای روی مسائل و مشکالت 
زنان كانادایی صورت داد و دریافت خشونت 
خانوادگی و سرطان سینه دو معضل اصلی 
زنان كانادایی اســت. این شــركت از آن به 
بعد كمپینی برای حــل این دو معضل در 
سرتاســر دنیا ترتیب داد. می بینم كه یک 
شركت تجاری كه فعالیت درآمدزایی دارد 
با تمركز بر دو مســئله اصلی زنان در كانادا 
یعنی خشونت و سرطان سینه وارد فعالیت 
اجتماعی می شــود.  اما این دو موضوع را 
خــوب و با مطالعه انتخــاب می كند و بین 
برند خودش و یک معضل اجتماعی، پیوند 
ایجاد می كند. یا یکــی دیگر از كارآفرینان 
اجتماعی كه در سال 2014 از طرف بنیاد 
شواب در داووس است یک خانم ترک است. 
ایــن خانم دریافته بود كه خانم های تركیه، 
از چاقــی، عدم تحرک و ســوء تغذیه رنج 
می برند و در عین حال، حاضر به حضور در 
ورزشگاه ها یا مراكز ورزشی مختلط نیستند. 
این خانم ترک با مطالعاتــی كه انجام داد 
چندین مجموعه ورزشی مناسب فقط برای 
خانم هــا با اســتاندارهای جهانی در مراكز 
مختلف تركیه تشــکیل داد كه هم اكنون 
تبدیل شــده به یکی از برندهای معتبر به 
طوری كه در هر كجــای دنیا كه بخواهند 
مراكز تناسب اندام مخصوص خانم ها ایجاد 
نمایند، این خانم كلیــه 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 كننــده به فروش 
می رسد. در امریکا طی ابتکاری به 
نام نوویکا كه یک پلت فرم آنالین 
بود و به طور مستقیم با هنرمندان 
و صنعتگران كار می كرد، دو فاكتور 

بســیار مهم را كه باعث می شود 
تا آنهــا از هنری كه دارند پول 

الزم را بــه دســت بیاورند و 
هم چنین الیه های چندگانه 

كاهش  را  واســطه گران 
دهند، را مدیریت كرد. 

بازارهای  نوویــکا 
بــه  را  جهانــی 
دسته  آن  ســوی 
از هنرمندانــی كه 
از لحــاظ توزیــع 
و  محــدود  محلی 
محروم واقع شــده 
نوویکا  گشــود.  اند 
با گروهــی بیش از 
صنعتگــر/   3000
هنرمنــد فعالیــت 
می كنــد و بیش از 

15000 صنعتگر/ هنرمند و خانواده شــان 
را در سراســر دنیا معرفــی می كند. نوویکا 
وارد بازار رو به رشدی در زمینه دكورهای 
خانگی، هدیه ها، لباس و جامه شــده است 
كه در آمریکا به تنهایــی از مرز ده بیلیون 
دالر آمریکا فراتر رفته اســت. وب ســایت 
نوویکا تنها كاالهای ساخت دست را ترویج 
و معرفی نمی كند بلکــه به معرفی مردمی 
می پردازد كه الهاماتشــان را در كار هنری 
خود گنجانده اند. یکی از اصلی ترین اهداف 
نوویکا به اشــتراک گذاری داستان های این 
صنعتگــران در وب ســایت اســت. این به 
هنرمندان اجازه می دهــد تا قیمت واقعی 
كار خود را كه به فروش رفته است ببینند 
و بازخورد آن را از خریداران دریافت كنند.

در ایــران بــه دلیل عــدم پرداختن بدون 
رودرواســی بــه معضالت، همیشــه نوعی 
آنهــا صورت  مــورد  در  ســرپوش گذاری 
می گیــرد. بنابراین مدیــران نیز تمایل به 
پرداختــن به معضالتی كه دولت تمایلی به 
گشودن مهر ســکوت بر آنان ندارد؛ را پیدا 
نمی كننــد. در حالی كه صدها شــركت و 
بنگاه تجاری در خارج از كشــور بین حوزه 
كاری خود و معضالت اجتماعی جامعه شان 

رابطه و پیوند منطقی ایجاد می كنند. 

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

  
در ایران به 

دلیل عدم پرداختن 
بدون رودرواسی به 
معضالت اجتماعی و 

سرپوش گذاری در مورد 
این معضالت، مدیران 

تجاری نیز تمایلی به 
پرداختن به آن دسته 
از مشکالت اجتماعی 

که دولت تمایلی به 
گشودن مهر سکوت از آنان 

را ندارند پیدا نمی کنند.

مصاحبه: آتوسا راوش
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اجتماعی می توانید ذکر نمایید؟

در مورد معلوالن عمدتا در دنیا و به خصوص 
در غرب در حــوزه كارآفرینــی اجتماعی 
فعالیت های بسیاری صورت گرفته است. اما 
قبل از آن باید اشــاره كنم كه ما در خارج 
به خصوص در كشــورهای اروپایی حضور 
معلوالن را در سطح جامعه بیشتر می بینیم 
دلیــل آن نیز وجــود امکانات در ســطح 
شــهر و معماری شهری اســت. پیاده روها، 
ســاختمان ها و حتی اتوبوس ها به گونه ای 
طراحی شــده اند كه معلوالن می توانند به 

راحتــی از آنها اســتفاده نمایند. 
در حالی كــه در ایــران چنین 
برنامه ها و طرح ها و ســرمایه 
گذاری هایی وجود ندارد. یک 
نمونه آن كه در ســطح دنیا 
مطرح شد ابتکاری بود كه 
انگلستان  در  لویدز  بانک 
انجــام داد. این بانک با 
مطالعاتــی كــه انجام 
در  شــد  متوجه  داد 
انگلســتان  ســطح 
نزدیــک بــه یک 
هفتصد  و  میلیون 
وجود  معلول  هزار 

دارد كــه بانک هــا 
خدمات  هیچ گونــه 
ویــژ ه ای به آنان ارائه 

نمی دهند. بانک لویدز 
در ابتــدا بــا فراخوانی 

از میــان كاركنان خود 
داوطلبینی را كه تمایل به 

خدمات رسانی به معلوالن 
داشتند را شناسایی و برای 
آموزشــی  كالس های  آنان 

نمود،  برگزار  معلوالن  با  كار 
سپس در شعب خود خدمات 

ویژه ای را به افراد دارای معلولیت اختصاص 
داد. به طور مثال خودپردازهای مخصوصی 
بــرای نابینایــان یــا كم بینایــان در كنار 
خودپردازهای معمولی در شعب خود ایجاد 
كرد كه داری كلیدهایی با ســطح برجسته 
بودند كه نابینایان قادر به لمس حروف در 
آن باشــند و یا دستگاه های خود پردازی را 
مخصوص معلوالنی كه روی ویلچر هستند 
در شــعب خود ایجاد نمود كه قادر باشند 
براحتــی با دســتگاه كار نمایند. این بانک 
ابتدا یک شــعبه در لنــدن را به معلوالن 
اختصــاص داد و ســپس چند شــعبه در 
مناطق مختلف كشــور ایجاد كرد. در حال 
حاضر یک میلیون از معلوالن انگلستان در 

بانک لویدز حســاب باز كرده اند. می بینیم 
كــه چگونه یک بنگاه تجــاری در پی حل 
یک معضل اجتماعی به گروه هایی از جامعه  
كهتا قبل از این دیده نمی شــدند. خدمات 

رسانی كرد. 

بــه نظر می رســد امــروزه فعالیت 
اجتماعی در بنــگاه های اقتصادی، به 
طور جدی مطرح اســت. این موضوع 
در ایران در مقایســه با سایر کشورها 
در چه مرحله ای قرار دارد و برای بسط 

این فرهنگ به نظر شما چه باید کرد؟

همین طور است. امروزه 
فعالیت های اجتماعی 
بــرای شــركت های 
طــور  بــه  بــزرگ 
است.  مطرح  جدی 
درســت اســت كه 
عمدتا  موضوع  این 
برای اصالح دیدگاه 
به  نســبت  مردم 
شــركت ها  ایــن 
صــورت می گیرد 
اما ثابت شــده كه 
امروزی  مشــکالت 
جهــان را دولت ها و 
مردم  سازمان های  یا 
قادر  تنهایی  بــه  نهاد 
به حــل آن نیســتند، 
بلکه شــركت ها نیز باید 
مسئولیت های  حوزه  وارد 
حــل  بــرای  اجتماعــی 
معضالت اجتماعی بشــوند. 
امروزه كمپانی  مثال  به طور 
نفتــی شــل، پنــج درصد از 
درآمــدش را بــه انرژی هــای 
می دهد.  اختصاص  پذیر  تجدید 
و یا شــركت فیلیپس انجــام فعالیت های 
داوطلبانه اجتماعــی را برای كاركنان خود 
اجباری نموده اســت. آنها باید یا بخشی از 
حقوق خود را ســاالنه به این كار اختصاص 
دهند و یا این كه مثال 3 روز در ســال را به 
انجام امور اجتماعی بپردازند. در ایران با راه 
افتــادن این فرهنگ خیلی فاصله داریم. به 
طو رمثال ما بایکی از شركت های اینترنتی 
در ایران وارد گفتگو شــدیم و اعالم كردیم 
كارمندانی كه مایل به كار داوطلبانه هستند 
را معرفی كند. حدود چهل نفر از كاركنان 
آن شركت اعالم آمادگی نمودند. اما در روز 
مقــرر مدیر مجموعه اعالم كرد كه روز كار 
داوطلبانه اجتماعی، از مرخصی آتها كســر 

خواهد شــد و همین باعث شــد داوطلبان 
به دوازده نفــر تقلیل یابنــد! در ایران نیز 
البته كارهایی در حال انجام اســت و برخی 
شــركت ها در این زمینــه فعالیت هایی را 
شروع كرده اند؛ شركت های تولیدی را داریم 
كه به امور اجتماعی مثل بهداشت مادران و 
یا كودكان بی سرپرست مشغولند. اما هنوز 

خیلی راه داریم. 

شــما خودتان در این زمینه فعالیتی 
داشته  اید؟

یکــی از فعالیت های نســبتا موفقی كه در 
ایران انجام شده، راه اندازی كمپین كودكان 
امید نام دارد كه ســه پروژه در آن تعریف 

شده است:
ایجاد ده كتابخانه برای كودكان   -1
نابینا در ده منطقه محروم كشــور شــامل: 
كاشان، سنندج،  برازجان، گرگان،  زاهدان، 
بیرجند، كرمانشاه و بروجرد كه این كمپین 
از ســال 2012 آغاز شده است. این مناطق 
عمدتا  با توجه به نســبت تعداد نابیناها و 
انتخاب شده اند.  میزان محرومیت اســتان 
هم چنین وبسایتی را هم تهیه كردیم برای 

كتابخوانی نابینایان.
اطراف  در  مدرســه  تجهیز 13   -2
تهران به تجهیزات اینترنت یا همان آموزش 

هوشمند 
از  تــن  تربیــت حــدود 500   -3
جوانان و نوجوانانــی كه در مناطق محروم 
زندگــی می كننــد بــه عنوان تکنســین 
بــرای تعمیرات یخچال، موبایل و ماشــین 
لباسشویی كه 60 نفر آنان در مجموعه سام 
سرویس)سامســونگ( اســتخدام می شوند 
و بقیــه به بازار كار معرفی می شــوند. این 
آموزش ها با همکاری ســازمان فنی حرفه 
ای اســتان تهران و در میدان بهمن، محله 

كشتارگاه انجام می گیرد.
برای سال 2015 نیز در نظر داریم پروژه ای 
را با همکاری سامســونگ بــرای بچه های 
دارای معلولیت تعریف نمائیم. امیدواریم از 
این گونه فعالیت ها، هر ساله حجم بیشتری 
از برنامه های شــركت های بزرگ و كوچک 

تجاری را شامل شوند.

مــا نیــز امیدواریم ایــن پیوند بین 
بزرگ  برندهای  و  اجتماعی  بخش های 
ایجاد شــود تا بتوان به حل بخشــی 
از معضــالت اجتماعــی جامعه مان با 
رویکردی خالقانه و درآمد زا پرداخت. 
از شما نیز برای شرکت در این مصاحبه 

بسیار سپاسگزاریم.

امروزه 
کارآفرینی اجتماعی 
در حوزه یک فعالیت 

خالقانه و درآمدزا است 
که تعریف می شود. سه 

وجه یا سه ضلع این مثلث 
شامل خالقیت، کارآفرینی 
و درآمدزایی برای حل یک 
چالش اجتماعی شکل گرفته 
است.به اعتقاد من هر کسی 

که از طریق یک کار 
خالقانه برای حل یک 
چالش اجتماعی کسب 
درآمد نماید یک کار 

آفرین اجتماعی 
محسوب 
می شود.

هدف ما ایجاد اشتغال 
پایدار در بچه هاست

فاطمه السادات غفوریان مسوول دفتر 
است.  رعد  مرکز  اشتغال  و  کارآفریني 
ارشد  کارشناسی  فارغ التحصیل  که  او 
دانشگاه  از  کارآفریني  مدیریت  رشته 
تهران اســت، قبل از شروع همکاري 
با مرکــز رعد در حــوزه کارآفریني 
به  تا  و  داشته  هم  دیگري  فعالیت هاي 
حال مدیریت راه اندازی دو کسب و کار 
را بر عهده داشته است. او کار با مرکز 
رعد را از سال گذشته آغاز کرده است و 
امیدوار به گسترش این فعالیت هاست.

لطفا در مورد فعالیت دفتر کارآفرینی و 
اشتغال در مجتمع رعد توضیح دهید؟

یکــي از دغدغه هاي مجتمع رعد همیشــه 
مســاله اشــتغال افــراد داراي معلولیــت 
بوده اســت. آموزش هایــي هم كــه در این 
مركزاز قبل و اكنون ارائه مي شده و می شود، 
در جهت رسیدن توانیابان به اشتغال پایدار 
اســت. به عبارتي یکــي از اهــداف رعد، 
آموزش منجر به اشــتغال مي باشــد. ولي 
تاكنون بحث اشــتغال در این مركز انسجام 
كافی نداشته اســت. همان طور كه مي دانید 
مساله اشــتغال كه براي تمام افراد جامعه 
یک دغدغه و مشکل به حساب مي آید، براي 
افراد داراي معلولیت، چندبرابر است. براي 

این افراد، فقط شــرایط فیزیکي نیست كه 
محدودیت ایجاد مي كند بلکه مسایل روحي 
و رواني آنها هم هست. از طرفي خانواده ها 
نیز دغدغه خاصي نسبت به فرزندان داراي 
معلولیت خود دارند. ممکن است كار كردن 
فرزندان غیرمعلولشــان در هــر جایي و با 
هر حقوقي قابل قبول باشــد ولي نسبت به 
فرزندان دارای معلولیتشان حساس هستند 
و نگران بیگاري كشــیدن از آنها در محیط 
كارنــد. از طرف دیگر، توقعات افراد هم باال 
رفته است و وقتي از دانشگاه بیرون مي آیند، 
توقع دارنــد بالفاصله با حقــوق خوب در 
جایي پذیرفته شــوند. در حالــي كه دید 
درستي نســبت به كار ندارند و مهارت هاي 
شــغلي و ارتباطي مورد نیاز را هم كســب 
نکرده اند. همه این مشــکالت بــراي افراد 
داراي معلولیــت چندبرابر اســت، خصوصا 
این كه آنها معموالً یک حالت نازپرورده در 
خانواده دارند ودر خانواده عزیزتر هستند. به 
هر حال مركز رعد به درستي تصمیم گرفت 
كه به صورت منسجم تر روي مساله اشتغال 
توانیابان كار كند. در مهرماه ســال گذشته 
این دفتر تشــکیل شــد كه هدف اولیه آن 
ترویج كارآفریني اجتماعي در حوزه معلوالن 
بــود. به این معنا كه  افرادي را كه تمایل به 
ایفای نقش در حــوزه اجتماعي دارند را با 
حوزه معلولیت آشــنا كند و توانایی هایی را 
كه افــراد داراي معلولیت دارند  براي آنان 

تشریح كند، و ترغیبشان كند كه این افراد 
را بکار بگیرد. در این راســتا در چند حوزه 
مختلف وارد شــدیم؛ اولین كاري كه مورد 
قبول هیــات مدیره رعد هم قــرار گرفت، 
بحث كاریابي بود. ما یک سیســتم كاریابي 
آنالین راه اندازي كردیم كه تا به حال حدود 
600 نفــر در آن ثبت نــام كرده اند. آدرس 
www.social-ent.ir             این سایت

 اســت. توانیابان مي توانند بــا ورود به این 
ســایت، رزومه كامل خــود از مهارت هاي 
شــخصي تا توانایي هاي علمــي و عملي و 
شــرایط فیزیکي شــان را ثبت كنند. آنچه 
كه بین سیســتم كاریابي ما با سایر مراكز 
كاریابي تمایز ایجاد مي كند این اســت كه 
شرایط فیزیکي كاریابان در آن كاماًل تشریح 
مي شــود.دفتر كارآفریني رعد، در هر هفته 
از چند نفــر از داوطلبان دعوت مي كند كه 
بیایند و مورد ارزیابي قرار بگیرند. این افراد 
توسط واحد مددكاري، واحد روانشناسي و 
واحد آموزشي این مركز، مورد ارزیابي قرار 
مي گیرند. خیلي وقت ها برداشــت افراد از 
واقعی  توانمندي هاي  با  توانایی خودشــان 
كه دارند متفاوت است به همین دلیل باید 
مــورد ارزیابي قرار  گیرند. ایــن ارزیابی به 
مــا كمک مي كند تا هم او براي ما بیشــتر 
شناخته شــوند و هــم بهتــر بتوانیم براي 
البته  موقعیت هاي مناسب معرفیش كنیم. 
در مورد افرادي كه از كارآموزان مركز رعد 
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رابطه اي بوده است. به عبارتي دهان به دهان 
چرخیده و افرادي كه مي خواهند مسوولیت 
اجتماعي شان را ایفا كنند خودشان به سراغ 
ما مي آیند. آنها فرمي را پر مي كنند كه در 
آن مشخص مي شــود به چه نیروي كاري 
احتیــاج دارند، ما هم براســاس فرمي كه 
آنها پر كرده اند، تعدادي نیروي داوطلب را 
انتخاب مي كنیم و شــرایط مصاحبه با این 
افراد را برایشان ایجاد مي كنیم. كارفرمایان 
هم از بین افراد مصاحبه شده فرد مورد نظر 

خود را انتخاب مي كنند.

تا به حال چنــد نفر از بچه هاي داراي 
معلولیــت از طریق ایــن دفتر به کار 

مشغول شده اند؟

دفتر كاریابي رعد تقریباً از حدود اســفند 
و فروردین مــاه امســال كارش را به طور 
جدي شــروع كرده است. در طي این شش 
ماه حــدود 150 نفر را معرفي و برایشــان 
مصاحبه گذاشــته ایم ولي از بین این افراد 
فعال 25 نفر مشغول به كار شده اند. واقعیت 
این اســت كه وقتي كارفرما چنین افرادي 
را بــه كار مي گیرد اول با یک تصور و حس 
خیرخواهانه اســت ولي بعد با مشــکالتي 
روبــه رو مي شــود. كاریابان نیــز به همین 
صورت هســتند. آنها دوست دارند از خانه  
بیــرون بیایند و در محیــط كار و اجتماع 
قرار بگیرند. آنها هم، مي خواهند براي خود 
ســرگرمي ایجاد كنند و هم نیازهاي مالي 
خــود را برطرف كنند. ولي وقتي در محیط 
كار قرار مي گیرند با مشکالت زیادي روبه رو 
مي شوند. به همین خاطر است كه تا مدتي 
حالت پشتیباني را براي آنها داریم و تا سه 
هفتــه اول، حتما هفته اي یک بــار با آنها 
تماس مي گیریم. ما یک روانشناس كار هم 
داریم كه به محل كارشان سر مي زند. قبل 
از این كه بچه ها سركار بروند با كارفرما راجع 
به مشکالت فیزیکي  آنها صحبت مي كنیم، 
این كه مثاًل این فرد ویلچري است و محیط 
كارش نیاز به مناسب ســازي دارد و ....برای 
بچه ها هم در مورد نحوه برخورد در محیط 
كار و مشکالتي كه ممکن است در برخورد 
با اطرافیان پیدا كنند، جلســات مشــاوره 
مي گذاریم وبعد از ســه هفتــه كار كردن، 
جلســه بازخورد مي گذاریم و همه بچه ها را 
جمع مي كنیم تا از مســایل و مشکالتشان 
صحبت  كنند. روانشناسان هم آنها را كمک 

و راهنمایي مي كنند.

بچه ها بیشتر در چه حوزه هایي مشغول 
به کار شده اند؟

یکي از بهترین كارهایي كه بچه ها مي توانند 
انجام بدهند، اپراتوري تلفن است چون نیاز 
به تحرک ندارد. كســاني هم كه با كارهاي 
تخصصي كامپیوتري آشــنایي دارند؛ مثل 
فتوشــاپ، گرافیــک و.... در همین حوزه 
مشــغول به كار شــده اند. اگر ما بخواهیم 
توانیابان هنرمند را هم به عنوان افرادی كه 
مشغول به كارشده اند حساب كنیم، حدود 
ســي نفر از آنها مشــغول تولید محصوالت 
هنري هستند. ما توانسته ایم براي یک جمع 
شــش تایي با كمک شهرداري كارگاهي را 
در یکي از سراي محالت بگیریم. این افراد 
با هم در ایــن كارگاه كار معرق مي كنند و 
تولیداتشان را به فروش مي رسانند. واقعیت 
این اســت كه وقتي بچه ها خودشــان دور 
هم جمع مي شــوند و با هــم كار مي كنند، 

بازده شان بیشتر مي شود. 

آیــا توانیاباني که بــرای کار معرفي 
مي کنید، شامل بیمه هم مي شوند؟

این مســاله به توافــق كارفرما بــا بچه ها 
بستگی دارد البته طبق قانون كار همه باید 
بیمه باشند. یک ســري قوانین وجود دارد 
كه مثال ســهم بیمه این افراد باید توســط 
دولت پرداخت شــود، ولي در مورد افرادي 
كه تاكنون شــروع به كار كرده اند هنوز این 
اتفاق نیفتاده است و كارفرمایان این افراد را 
مثل یک پرسنل غیرمعلول بیمه مي كنند. 
متاسفانه پشــتیباني و حمایتي كه باید از 
طرف بهزیســتي و دولت براي افراد داراي 
معلولیت وجــود داشته باشــد وجود ندارد 
وگرنه كارفرمایان با اشــتیاق بیشــتري به 
دنبال كار با افراد داراي معلولیت مي آمدند. 
امیدواریــم در كنفرانســي كه بــا موضوع 
اجتماعي در حــوزه معلوالن  كارآفرینــي 
در پیــش رو داریــم بتوانیــم پیگیر حقوق 
معلوالن در این مورد باشــیم. اصاًلیکي از 
شعارهاي ما در كنفرانس پیش رو این است 
كــه می گوییم؛ وقتي حقــوق طبیعي یک 
فــرد داراي معلولیت را به او بدهي، فرصت 
اجتماعي برابر برایش ایجــاد كرده اي و او 
مي تواند خودش شکوفا شود و نیازي نیست 
كسي دست او را بگیرد و كمکش كند، فقط 
كافي است حقوق مسلم اجتماعي اش به او 

داده شود.

و  کار  جویاي  معلولیــت  داراي  افراد 
این  با  مي توانند  چگونــه  کارفرمایان 

دفتر ارتباط برقرار کنند؟

افراد جویاي كار داراي معلولیت، مي توانند 

از طریق ســایت مركز رعد و یا سایت دفتر 
كاریابي با ما تمــاس بگیرند و فرم كاریابي 
را پــر كننــد كه بــه نوبت با آنهــا تماس 
گرفته مي شــود و در جریــان كالس هــا و 
برنامه هاي آموزشي ما قرار خواهند گرفت. 
كارفرمایاني كه مایلند افراد داراي معلولیت 
را بــه كار بگیرند نیز مي توانند به ســایت 
رعد یا ســایت دفتر كاریابي مراجعه و فرم 

پر كنند.

اســتقبال کارفرمایان تاکنون چگونه 
بوده است؟

درهفتــه  دو ســه كارفرما به مــا مراجعه 
تبلیغات  این كــه  بــا وجــود  مي كننــدو 
گســترده اي نداشته ایم اســتقبال از آنچه 
كه فکر مي كردیم بیشــتر بوده اســت ولي 
بعضــی از این افراد وقتي با شــرایط افراد 
داراي معلولیت روبه رو مي شــوند، منصرف 

مي شوند. 
شاید از هر ده مصاحبه اي كه انجام مي شود 
یک نفر به كار دعوت مي شود. البته بیکاري، 
مشکل كل جامعه است ولي به هر حال این 

مشکل براي معلوالن بیشتر است. 

آیا براي کارفرمایان نیز جلسه توجیهي 
برگزار مي کنید؟

بله، معموال روانشناسان ما پیش از انجام 
مصاحبه با فرد داراي معلولیت، یک 

جلسه توجیهي هم براي كارفرما 
برگزار مي كننــد و درمورد 
شــرایط فیزیکــي توانیاب 

توضیحاتي مي دهند.

دفتر  بــراي  چشــم اندازتان 
کاریابي و اشتغال رعد چیست؟

یکي از كارهایي كه در برنامه طوالني مدت 
داریم بحث راه اندازي كسب و كارهاي ویژه 
معلوالن اســت. اگر خود این افراد بتوانند 
كسب و كاري راه بیاندازند، ما به آنها كمک 
و همکاري مي كنیم تا كارشــان بهبود پیدا 

كند.
مثال یکي از افراد داراي معلولیت با همکاري 
چند نفر از دیگر معلوالن در زمینه كار چاپ 
و كاغذ كارگاهــي را راه اندازي كرده اند، ما 
هم ســعي كرده ایم با مراكز مختلف ارتباط 
بگیریم تا بتوانیم برایشان سفارش بیشتري 
بگیریم. مــا در این زمینــه از كارآفرینان 
دعــوت كرده ایــم كــه بیایند و كســب و 
كاری مخصوص این بچه هــا راه بیاندازند.

کارفرما،  با  متقاضی  افراد  مصاحبه  آیا 
صورت  مجتمع  کارآفرینــي  دفتر  در 

مي گیرد؟

ما شــرایط مصاحبه را فراهم كرده ایم و اگر 
دو طرف عالقمند باشند، مصاحبه اولیه بین 
كارفرما و كاریــاب در همین مکان صورت 
مي گیرد. گاهي هــم بچه ها را به محل كار 
مي فرستیم و مصاحبه در همان جا صورت 
مي گیرد. وقتي مصاحبه دراین دفتر صورت 
بگیرد فایده اش این است كه دید و شناخت 

ما نسبت به كارفرما بیشتر مي شود.

مکان هایی که بچه ها را به آنجا معرفی 
می کنید حتمًا مورد تایید شما هستند؟

سعي مي كنیم این طور باشد، اما نمي توانیم 
صد درصد كارفرمــا را تایید كنیم. این كار 
عماًل امکان پذیر نیست. دوست داریم  نقش 
ما نقش واسط باشد و تا جایي كه می شود، 
بچه هــا را آماده ورود به فضــای كار كنیم، 
ولــي نمي خواهیم نقش مــادري ایفا كنیم 
كه وابستگي ایجاد شود. هدف ما استقالل 
بچه هاســت و این كه بتوانند خودشــان را 
اداره كنند. اگر كسي سركار، دچار مشکلي 
شد اصوال سعي مي كنیم دخالتي در رابطه 
بین كارفرما و نیروي فرستاده شده نکنیم. 
ما با جلسات مشــاوره شغلي و روانشناسي 
كه برگــزار مي كنیم به فرد كمک مي كنیم 
كه خودش مشکلش را حل كند و گلیمش 
را از آب بیرون بکشد. نمي خواهیم این افراد 

همیشه وابسته به ما باشند.

آیا پس از اشــتغال به کار، توان یابان 
بازهم با شــما در تماس هســتند و 
با شــما  را  مشکالتشــان  مي توانند 

درمیان بگذارند؟

بلــه، ما بچه ها را بالفاصلــه رها نمي كنیم. 
دورادور با بچه ها در ارتباط هستیم و براي 
سمینارهاي آموزشي و یا جلسات مشاوره از 
آنها دعوت مي كنیم. تا چند هفته اي از آنها 
خبر مي گیریم كه اوضاع كاري شان چگونه 
است و چنانچه متوجه شدیم نیاز به كمک 
یا مشــاوره دارند، برایشان جلسات مشاوره 
شــغلي و روانشناســي به صورت فردي یا 
گروهــي مي گذاریم. در جلســات گروهي، 
بچه هایي كه ســركار رفته اند دور هم جمع 
مي شــوند و در مورد كارشان با هم صحبت 
مي كنند. از این طریق متوجه مي شوند كه 
مشــکلي كه دارند دیگران هم با آن درگیر 

هستند و قابل حل كردن است.

دفتر کاریابي و اشــتغال رعد در چه 
حوزه هاي دیگري فعالیت مي کند؟

حوزه دیگري كه در آن مشــغول هســتیم 
مربوط به بچه هایي است كه كار هنري یاد 
گرفته و خودشان تولیدكننده هستند.مثل 
كار معرق، سوخته نگاري یا اشیاي تزئیني 

با مهره و سنگ و... 
ما تولیدات این افراد را به ســمتي هدایت 
مي كنیم كه متناســب با بازار باشد. افرادي 
كه آموزش دیده اند و توانایی تولید محصول 
را پیدا كرده اند، شــاید با تقاضاي بازار آشنا 
نباشــند، چون نمي توانند به راحتي بازار را 
ارزیابي كنند و سلیقه مردم را درک كنند. 
مابه همیــن منظور، با كمــک تعدادی از 
هنرمنــدان یک كارگــروه تخصصي ایجاد 
كرده ایم. یک ســبد محصول طراحي كرده  
و آنهــا را به بازارهــاي مختلفي كه وجود 
دارد متصــل كرده ایم، مثاًل تولیدات هنری 
بچه هــا را به ســازمان هاي مختلف معرفي 
كرده تا بتوانیم سفارش هاي این سازمان ها 
را بگیریــم و بــه این صورت بــراي بچه ها 
بــازار كار فراهم كنیم. قطعــاً رعد با توجه 
به این كه یک مجموعه غیرانتفاعي اســت 
وارد حوزه فــروش و راه اندازي فروشــگاه 
نمي شــود ولي نقش رابــط را بین بچه ها و 
مشتري هایشــان ایفا مي كنــد. هنرمنداني 
كه با مــا همکاري دارند نــکات ویژه اي را 
كه در آموزش هاي رایج و اولیه به توانیابان 
آموزش داده نمی شــود را به آنان آموزش 
مي دهند تا كییفیت كارها بهبود پیدا كند. 
ما كارهاي بچه ها را عــالوه بر بازارچه هاي 
خیریه رعــد، در بازارچه هاي مختلف دیگر 
هم شركت مي دهیم. رعد در این بازارچه ها 
غرفه اي مي گیرد و بچه ها را به آنجا مي برد 
كه بچه ها خودشان محصوالتشان را عرضه 
كرده و بفروشــند. یکي دیگــر از كارهاي 
ما این اســت كه كارهاي هنــري بچه ها را 
شناســنامه دار  كنیم .یعني آن كارهایي كه 
از كیفیت مطلوبي برخوردار بوده و توســط 
ناظرین هنرمند ما تایید شــده اند را با آرم 
رعد، شناســنامه دار مي كنیــم. وجود این 
عالمت، به این معني اســت كه این كار از 
امیدواریم  است.  برخوردار  مطلوبي  كیفیت 
در آینده بتوانیم روي ســایت خودمان نیز 

كارهاي بچه ها را به نمایش بگذاریم.

دفتر کارآفریني و اشتغال رعد چگونه 
با بازارکار ارتباط برقرار مي کند؟

تا حــدودي تبلیغات اینترنتي داشــته ایم 
ولي ارتباط ما با بازاركار، تاكنون به صورت 

هســتند اطالعات بیشتري داریم و برایمان 
شناخته شده تر هستند و ارزیابي آنان براي 

ما راحت تر است. 
معلولیت حتي  داراي  افــراد  آیا همه 
کســاني که در رعد آموزش ندیده اند 
هم مي توانند دراین ســایت کاریابي، 

ثبت نام کنند؟

بلــه، تمام افــراد داراي معلولیت و جویاي 
كار مي توانند به این ســایت مراجعه و ثبت 
نام كرده وســپس در برنامه هاي آموزشي و 
كارگاهي ما شــركت كننــد. البته ما براي 
معرفی این ســایت  تبلیغ زیادی نکرده ایم 
چون مي خواســتیم در ابتدا آرام آرام پیش 
برویــم وبعد از این كه به نتایجی رســیدیم 
و تعدادي از این دوســتان را به اشــتغال 
رساندیم ، كار را گســترده تر كنیم. بعد از 
ایــن مرحله با كمک واحــد آموزش مركز 
رعــد، آموزش هایــي را براي افــرادي كه 
ثبت نام كرده و رزومه پــر كرده اند برگزار 
مي كنیم .این افراد مي توانند در سمینارهاي 
مربوط به مهارت هاي شغلي مانند كالس و 
كارگاه اعتمــاد به نفس و روش هاي مذاكره 
و مهارت های دیگر شــغلی شــركت كنند. 
معموالً در هر ماه یک برنامه آموزشي 
در این مورد برگزار مي كنیم. 
عالوه بــر این آموزش ها، 
آموزش هاي  سري  یک 
اختصاصــی هم براي 
افرادي كه قرار است 
معرفي  به جایــي 
داریــم.  شــوند 

مشاوردفتر، 
صحبت  آنهــا  با 
آشــنایي  و  كرده 
مــورد  در  را  الزم 
قرار  كــه  مصاحبه اي 
اســت انجام شود به آنها 
مي دهــد. این كه مثاًل فن 
مصاحبه چیست و چه نکاتي 
هنگام مصاحبه باید مورد توجه 
قرار گیرد؟یا وقتي وارد محیط كار مي شوید 
باید به دنبال چه چیزهایي باشــید؟ و مثال 
اگر همان ماه اول با شــما قرارداد نبستند 

كار را رها نکنید و بیرون نیایید و...
 بچه هایی كه برای كار پذیرفته شدند را تا 
چند هفته دنبال مي كنیم تا ببینیم اوضاع 
كاري آنهــا چگونه اســت؟ آنها را بالفاصله 
رهــا نمي كنیم، البته با رعایت این نکته كه 
وابستگي ایجاد نکنیم. پیگیري مي كنیم كه 

سر چیزهاي ساده كار را رها نکنند.

متاسفانه 
پشتیباني و 

حمایتي که باید از 
طرف بهزیستي و دولت 

براي افراد داراي معلولیت 
وجود داشته باشد وجود 

ندارد وگرنه کارفرمایان با 
اشتیاق بیشتري به دنبال افراد 
داراي معلولیت مي آمدند. 

نمي خواهیم نقش مادري ایفا 
کنیم که وابستگي پیش 

بیاید، هدف ما استقالل 
بچه هاست و این که 

بتوانند خودشان را 
اداره کنند.
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یکي دیگــر از كارهایي كه انجــام داده ایم 
بوده است.  نان  راه اندازي كارگاه بسته بندي 
در این كارگاه گروهي از بچه ها كه تخصص 
ویژه ای ندارند ولي مي توانند كارهاي یدي 
انجام بدهند، مشغول به كار شده اند. سعي 
مي كنیــم كارآفریناني كه دغدغه اجتماعي 
دارند و مي توانند كســب وكاري ویژه افراد 
داراي معلولیــت راه انــدازي كننــد را به 
توانیابان وصل كنیم و یا ارتباطشــان را با 
دیگــر منابع برقرار می كنیــم. البته این از 
كارهاي دیربازده است ولي از هدف هاي ما 

كار در این حوزه می باشد.

و سخن آخر..

من امیدوارم روزي برســد كــه همان طور 
كه در هفته چندیــن كارفرما با ما مراجعه 
مي كننــد، چندین نفر هم به كار مشــغول 
شــوند. یکــي از آرزوهایم این اســت كه 
تولیــدات هنري بچه ها در جامعه تبدیل به 
یک برند معتبر شود. بسیاري از محصوالت 
بچه ها كیفیت باالیــي دارد، آنها مثل یک 
فــرد غیرمعلــول كار مي كننــد وكارهاي 
خوبي تحویل مي دهند. خیلي از سازمان ها 
مي توانند هدایــاي را كه مي خواهند جهت 
مراســم و روزهاي خاص تهیــه كنند را از 
تولیدات ایــن بچه ها بخرند. خوب اســت 
احســاس مســوولیت اجتماعــي در افراد 
جامعه به وجود بیاید كه وقتي مي خواهند 
به یکدیگــر هدیه بدهند، از كار دســت ها 
بازارچه خیریه  نمي خواهیم  كنند.  استفاده 
بزنیم تا افــراد از روي لطف و ترحم خرید 
كننــد، مي خواهیم آثار هنري با كیفیتی را 
عرضــه كنیم و مطمئنیم كه به تدریج بازار 

خود را پیدا مي كند.

وقت بهاري شدن چشم توست          آئینه كاري شدن چشم توست 
گل به گل از روي تو زیبا شده           دست خط دشت چلیپا شده

وقت بهاري شدن عاشقي ست           عشق به لطف تو پر از زندگي ست
بي تو گرفته ست دل آسمان           ابر پر از گریه شده بي امان
مي چکد از شرح پریشان تو           هر غزل از چشمه باران تو
فرشي از احوال دلم ساختم           زیر قدم هاي تو انداختم

معتکف چشم سیاهت شدم           صوفي مسجد نگاهت شدم
یار چرا زار چه مي خواهي م           این همه بیمار چه مي خواهي ام

شعر من آوار ر از درد شد           مثنوي اش شاعر شبگرد شد
لحظه به لحظه پي تعبیر تو           عمر من و این همه تأخیر تو
لحظه تحویل نگاهت رسید           دیدن آن صورت ماهت رسید
این همه آشفتگي فال ما           مژده بده خوب شود حال ما 

انتظار
مریم کریمی

اگر افراد این ســوال را از خود بپرسند كه 
انسان توانمند كیســت و چه ویژگی هایی 
دارد، می توانند بــه نتایج جالب و در عین 
حال تعجب برانگیزی 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 كماكان 
ادامه می یابد. این پاســخ نوع رفتار آنان را 
با خود و دیگــران و همچنین میزان 
كارآمدی آنها را به شــدت تحت 

تاثیر قرار می دهد. 
هر انســانی تعریفــی از ویژگی های 
انســان موفق دارد كه ممکن اســت بر 
یک یا چند جنبــه از وجود او تاكید كند. 
در ایــن بحث به توصیف چند نمونه از این 
دیدگاه ها پرداختــه و در پایان جمع بندی 

كلی ارایه خواهد شد.
اولین تعریف از توانمندی مربوط به گروهی 
از افراد است كه به تاثیر عوامل محیطی و 
شرایط اجتماعی -اقتصادی اعتقاد راسخی 
دارند. اگر وضعیت اقتصــادی خانواده باال 
باشدو دوستان و آشنایان حمایت كننده ای 
برای معرفی آنان به موقعیت های شــغلی 
مناســب و حمایت جهت ارتقای شــغلی 
وجود داشــته باشــد، این گروه احســاس 
توانمندی می كنند. تمركز این گروه عمدتاً 

بر عوامل خارج از خود فرد است.
گروه دوم، بــر خود فرد تاكید بیشــتری 
دارند تا بر محیــط خارجی. این گروه باور 
دارند انسان با هوش و با استعداد با شرایط 
فیزیکی مناســب، در صورتــی كه اهداف 
عالی داشته باشــد به تقویــت توانمندی ها 
پرداخته و از آنها به بهترین نحو اســتفاده 
می كنــد. چنیــن افرادی وجــود ضعف و 
ناتوانی در یک یا چند بخش از وجود انسان 

را توجیهی برای نرســیدن به خواسته ها و 
احساس ضعف و شکست در نظر می گیرند 
و موفقیــت را به كامل بــودن تمامی ابعاد 

انسان نسبت می دهند.
در این میان گروه ســومی نیز وجود دارند 
كه بــاور دارند انســان ها موجودات كاملی 
نیســتند و تمامی آنها بــا نقص های ذاتی 
منحصر به فردی متولد می شــوند، برخی 
زیبا نیســتند، برخی بهره هوشــی باالیی 
ندارنــد، بعضــی توانایی و تــوان برقراری 
ارتباطــات اجتماعی را ندارنــد و گروهی 
نیــز از توانایی و ســالمت جســمی كافی 
برای فعالیت های خود برخوردار نیســتند. 
با ایــن وجود تعریــف از توانمندی از نظر 
آنان، شناسایی جنبه هایی است كه قابلیت 
استفاده بهینه و رشــد را دارد. آنها اعتقاد 
دارنــد هرچند همه عوامــل تحت كنترل 
آنها نیســت اما قابلیت تسلط بر بسیاری از 
امور اصلی زندگی خود را دارند. تالش آنها 
امکان  موجود  توانمندی های  پرورش  برای 
تسلط بر محیط شغلی و زندگی را افزایش 

می دهد.
هر یک از این افراد، تعریف شــخصی خود 
از توانمندی را به طور دایمی و با جمالتی 
در افکار خود تکــرار می كند. از جمله این 
كــه »من تا زمانی كه نتوانــم افراد مهم و 
با نفوذ برای معرفی و ســفارش به محیط 
كار پیدا كنم امکان موفقیت باالیی نخواهم 
داشت« و یا این كه«از آنجایی كه به دلیل 
نقص بدنی، توان كافــی برای انجام برخی 
كارها را ندارم امکان اشــتغال موفقیت آمیز 
برای من وجود نخواهدداشت« و در مقابل 
»من هم مثل همه انســان ها كامل نیستم، 
خوشبختانه همه مشاغل به همه توانایی ها 
نیاز ندارد، من می توانم موقعیتی را انتخاب 

كنم كه از همــه توانمندی هایم به بهترین 
نحو در آنجا استفاده كنم«.

همــان گونه كــه مالحظــه می كنید این 
جمــالت می توانند تاثیر بســیار زیادی بر 
اراده، انگیزه، تالش و دستیابی به موفقیت 
داشته باشــند. باور به این كه انسان كامل 
كسی اســت كه از همه شــرایط فیزیکی، 
روانی و اجتماعی بــه طور كامل برخوردار 
باشد، افســانه ای بیش نیســت. در دنیای 
امــروز مهم ترین عامل موفقیت انســان ها، 
خوش بینی، داشــتن اطالعــات، ارتباطات 
مناســب و خالقیت محســوب می شــود. 
خوش بینــی یعنــی كافی دانســتن همه 
آنچه شــمادارید برای رســیدن به زندگی 
رضایت بخــش در دنیایــی كــه مهم ترین 
تجــارت و ســرمایه گذاری آن بــر تبادل 
اطالعــات و برقــراری و گســترش كیفی 
و كمــی ارتباطات موثــر و رضایت بخش 
با افــراد و ســازمان های داخلی و خارجی 
می باشــد، به طور عــادی كم ترین تمركز 
بر ابعاد جســمی و بیشترین تاكید بر تفکر 

خواهدبود.
شــاید دانســتن این موضوع جالب به نظر 
برســد كه بــرای بســیاری از كارفرمایان، 
بهــره وری و میــزان بــازده كاری شــما، 
برای  تصمیم گیــری  در  عامــل  مهم ترین 
تداوم همکاری با شماست. بنابراین با تغییر 
جمالتی كه درباره فــرد توانمند در ذهن 
خود تکرار می كنیم، می توانیم از آن بخش 
عظیمی از اســتعدادها و توانایی های نهفته 
در وجود خود به بهترین نحو استفاده كنیم 
و با عالقه و تالش بــه هدف های با ارزش 
خود نزدیک شــویم و با برداشتن گام های 
موفقیت آمیز احســاس شادی و رضایت در 

زندگی را تجربه كنیم.

انسان توانمند کیست؟
  دکتر فروغ جعفری  دکترای مشاوره وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالم شهر 

مقالـــــــــه
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نخســتین كنفرانــس ملــی كارآفرینــی 
اجتماعی در حوزه معلولیت، روز چهارشنبه 
سی ام مهرماه با شعار »مسؤولیت اجتماعی 
ما چیست؟«در مجتمع آموزشی نیکوكاری 

رعد برگزار شد.
مهدیــه نجفــی زاده دبیــر كنفرانس ملی 
كارآفرینــی اجتماعی در حــوزه معلولیت، 
در توضیــح اهــداف ایــن فعالیــت گفت: 
این كنفرانس از ســوی مجتمع آموزشــی 
نیکــوكاری رعــد بــا همکاری دانشــکده 
كارآفرینی دانشــگاه تهران با هدف ترویج 
كارآفرینی اجتماعی و افزودن غنای علمی 
این حوزه، معرفی توانمندی های معلوالن به 
فعاالن اجتماعی و ایجاد هم افزایی میان آنها 
برگزارشد، او یادآوری كرد: در این كنفرانس 
دكتر احمد روستا، فیروزه صابر، دكتر زهرا 
آراســتی، و دكتر حســین خنیفر مقاالت 
خــود را ارایه كردند و هم چنین دكتر مریم 
رسولیان، مهندس منصور برجیان، منصوره 
پناهی، دكتر رمضــان جهانداری، مهندس 
محمد موسوی گزارش هایی از تجارب موفق 
سازمان های مردم نهاد در حوزه كارآفرینی 

اجتماعی ارایه دادند.
وی اعالم كرد: میزگرد علمی این كنفرانس با 
عنوان »نقش اسناد باال دستی، قانون گذاران 
و دولــت در كارآفرینی اجتماعی« با حضور 
دكتر علی صابری، عضو شورای شهر تهران، 
دكتر محمد كمالی، رییس مركز تحقیقات 
توانبخشــی دانشگاه علوم پزشــکی ایران، 
دكتر ناصر عبادتی، مشــاور شــورای شهر 
تهــران و چند تــن از صاحب نظران برگزار 
شــد و راهکارهای ارتقا و ترویج كارآفرینی 
افــراد دارای معلولیت و هم چنین آســیب 

شناســی این حوزه مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفت.

مهنــدس احمد میرزاخانــی رئیس هیأت 
مدیره رعــد به عنوان ســخنران افتتاحیه 
اعــالم كرد:  كنفرانــس طــی ســخنانی 
آموزش های فنی و حرفه ای به معلوالن در 
جهت توانبخشــی اصلی ترین هدف ماست 
كه برای رسیدن به آن برنامه های آموزشی 
متناسب با اشتغال در این مجموعه تدوین 
شده و در طول 30 ســال خدمت پیش از 

5000 نفر را آموزش داده است.
میرزاخانی افزود: مــا در مجتمع رعد با در 
نظر گرفتن توانبخشــی مبتنــی بر جامعه 
مهارت های  اجتماعــی،  آموزش حقوق  به 
و  فیزیوتراپــی  گفتاردرمانــی،  زندگــی، 
همچنین آموزش خانواده معلوالن در كنار 
آموزش هــای مهارتی و علمــی كارآموزان 
پرداخته ایم كه تأسیس مركز آموزش علمی 
كاربردی رعد در همین راستا و برای تأمین 
آموزش بــرای زندگی بهتر مددجویان اجرا 

شده است.
دكتر زهرا اراستی یکی از روسای كنفرانس 
و سخنران مراسم افتتاحیه با بیان این نکته 
كه امکانات فعلی كشــور پاســخگوی نیاز 
امیدواریم كنفرانس  معلوالن نیست، گفت: 
امروز شــروع راهی برای توسعه كارآفرینی 

اجتماعی در كشور باشد. 
وی با توضیــح مفهوم كارآفرینــی، افزود: 
پیشــرفت كارآفرینی اجتماعی در 30 سال 
گذشته بسیار قابل توجه بوده به طوری كه 
پیشــرفت های 3 دهه فعالیت اجتماعی با 
تحوالت 3 قرن كار اقتصادی قابل مقایســه 
اســت و در گذشته ســازمان های مذهبی 

گزارش اجمالی از برنامه  افتتاحیه

 نخستین کنفرانس ملی کارآفرینی 
اجتماعی در حوزه معلولیت

و حامیــان ثروتمنــد آنــان، فعالیت های 
اجتماعی امروزی را انجــام می دادند، پس 
از آن دولت هــا عهــده دار این مســؤولیت 
شــدند اما ناكامی دولت هــا منجر به ورود 
ســازمان های مردمی به خدمات اجتماعی 
شــد و بعدها كارآفرینی اجتماعی به خلق 

ارزش های اجتماعی پرداخت.
آراســتی با تاكید بر تفاوت های كارآفرینی 
اقتصــادی و كارآفرینــی اجتماعــی ادامه 
داد: هــدف اصلــی در كارآفرینی اقتصادی 
سودآوری است اما در كارآفرینی اجتماعی 
حتــی اگر ســودی حاصل شــود، اولویت 
ایجاد ارزش های اجتماعی است. هم چنین 
یکــی از عمده ترین چالش های پیش روی 
كارآفرینــی اجتماعی كمبــود منابع مالی 
اســت كه با گسترده شــدن رقابت ها بین 
سازمان های اجتماعی عمیق تر نیز می شود 
و عدم وجود شــاخص های اندازه گیری اثر-

گذاری این ســازمان ها از دیگر چالش های 
مهم كارآفرینان اجتماعی است.

 دكتر مریم رســولیان، رئیــس كنفرانس 
ملی و عضــو هیأت مدیره رعــد با معرفی 
تجربه تأســیس مجتمع رعد، گفت: ســال 
63 با گذشــت 4 ســال از جنگ و افزایش 
آســیب های انسانی، تأسیس رعد به عنوان 

سازمانی مسئولیت پذیر اتفاق افتاد.
 وی با اشــاره به آموزش مهارت های فنی 
و حرفــه ای در مجتمع رعد، افزود: فعالیت 
آموزشــی این مجتمع در ابتدا با 5 نفر كه 
2نفر جانباز و 3 نفرشــان ســالم بودند در 
درمانگاه غیاثی در محله یافت آباد شــروع 
شــد و بعدها در سال 71 فعالیت آموزشی ، 
فنی و حرفه ای این مجتمع به اوج رســید 
تــا اینکه ســال 90 مركز آمــوزش علمی 

و كاربــردی رعد با هدف تســهیلگری در 
ادامه تحصیالت دانشــگاهی افــراد دارای 
معلولیت، موفق به كسب  مجوز و تأسیس 
شــد و در حال حاضر این دانشــکده در 6 
رشته تحصیلی با 530 نفر دانشجو مشغول 
فعالیت اســت كه 15 درصد از دانشجویان 
را افراد توان یاب و 85 درصد دیگر را افراد 

غیر معلول تشکیل می دهند. 
رسولیان تأسیس دفتر كارآفرینی و اشتغال 
در ســال 92 را یکــی از بخش های فعال 
ایــن مجتمع دانســت و افــزود: این دفتر 
فعالیت های گسترده ای در زمینه تفکیک، 
انتخاب و جــذب كارجویان توان یاب انجام 
مــی دهــد. هم چنین فــروش محصوالت 
قراردادهای  انجام  معلوالن،  خوداشــتغالی 
كاری و تشــکیل بانــک اطالعاتی معلوالن 
جویای كار و تکمیل رزومه آنان را از دیگر 

فعالیت های این دفتر عنوان كرد.
عضو هیأت مدیــره رعد گفت: این مجتمع 
دارای واحد توانبخشــی، فیزیوتراپی، واحد 
روانشناســی و واحــد مددكاری اســت و 
عالوه برحمایت از تأســیس مراكز رعد در 
استان  هایی همچون خراسان رضوی، البرز، 
زنجان، كرمان، ســنندج و قم ، تفاهم نامه  
همکاری با انجمن ضایعــات نخاعی را نیز 

منعقد كرده  است.
دكتر آیت اله ممیــز دبیر علمی كنفرانس 
با اعــالم محورهای اصلــی همایش گفت: 
در ایــن كنفرانس 6 حوزه  دین و فرهنگ، 
اجتماعی،  مســؤولیت پذیری  چالش هــا، 
اســناد باالدســتی و قانون گذاران و ارتباط 
نظام های مدیریتی و سازمان های دولتی با 

كارآفرینان اجتماعی، بررسی می شود.
 وی افــزود: برای ایــن كنفرانس 45 مقاله 

ثبت نام كردند كــه از این تعداد 16 مقاله 
بــه مرحلــه پذیــرش نهایــی راه یافته  و 
امروز 7 مقاله از این تعداد ارائه می شــود. 
همچنیــن 5 مقاله منتخب كه فرصت ارایه 
در كنفرانس را ندارند به صورت پوستر برای 
آگاهی عالقه     مندان در حاشیه كنفرانس 

اكران شده است. 
 ممیــز تاكید كرد: امیدواریم این كنفرانس 
به حركتی علمی و فیزیکی در جامعه برای 

بسط كارآفرینی اجتماعی تبدیل شود.
 دكتــر محمدرضا زالی  رئیس دانشــکده 
كارآفرینی دانشگاه تهران از دیگر سخنرانان 
مراســم افتتاحیــه كنفرانس با اشــاره به 
اینکه كارآفرینــی اجتماعی زاییده امروز و 
دیروز نیســت و پیشــینه آن به بنیاد های 
نیکوكارانه قدیم بازمی-گردد، گفت: امروزه 
كارآفرینی اجتماعــی به موضوعی مهم در 
دانشگاه تبدیل شــده و بین توسعه كشور 
و كارآفرینی اجتماعی رابطه ای مســتقیم 
وجود دارد و همین مســئله نشــان دهنده 

اهمیت كارآفرینی اجتماعی است .
 زالی افزود: دانشــکده كارآفرینی دانشگاه 
تهــران اولیــن دانشــکده كارآفرینــی در 
خاورمیانه و همچنین جهان اســالم است 
و با وجود محدودیت هــای فیزیکی تالش 
شده اســت گرایش كارآفرینی اجتماعی را 
در مقطع كارشناســی ارشد ایجاد كنیم تا 
از این طریق گامی در جهت گســترش این 

مفهوم در جامعه برداریم.
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شهرزاد چهره نگار و شادي کریم خاني، 
2سال  چهره نگار  روانشناسند.  دو  هر 
است که به عنوان روانشناس در مرکز 
رعــد فعالیت مي کنــد و کریم خاني 
چندماهي است که در رعد فعال شده 
است. هر دوي آنها با دفتر کارآفریني 
مجتمع رعد هم همکاری دارند. فعالیتي 
که به افراد داراي معلولیت جویاي کار، 
از کارآموزان رعد هستند  چه آنها که 
و چه آنها که با پر کردن فرم کاریابي، 
آمادگي به کارشــان را اعالم کرده اند، 
بازار  به  آماده ی ورود  تا  کمک می کند 
کار شــوند. از آنها در خصوص نحوی 

فعالیت هایشان، پرسیدیم.

سابقه  و  کنید  معرفي  را  خودتان  لطفا 
همکاري خود با رعد را برایمان بگویید؟

 شــهرزاد چهره نگار، كارشناس روانشناسي 
بالیني هســتم كه به مدت دو ســال است 
به عنوان روانشــناس با مركز رعد همکاري 

می كنم.
شادي كریم خاني، كارشــناس روانشناسي 
هستم كه چندماهي است افتخار همکاري 
بــا رعد را پیــدا كــرده ام و از طریق دفتر 
كارآفرینــي و اشــتغال این مركــز، با این 
مجموعه آشــنا شــدم. من به طور داوطلب 
با این دفتر و با خانــم چهره نگار همکاري 

می كنم.

و  کارآفریني  دفتر  با  شــما  همکاري 
اشــتغال مرکز رعــد در چه حوزه اي 

است؟

چهره نــگار: وقتي كه دفتــر كارآفریني در 
مركز رعد تاسیس شد، سایتي را راه اندزاي 
كرد و قرار شــد یک ارزیابــي اولیه بر روي 
افرادي كه در این ســایت ثبت نام مي كنند 
انجام شــود. هدف از این ارزیابي آشنایي با 
شرایط جســمي روحي و توانایي هاي افراد 
جویاي كار بود تا بتوانیم با شناخت كامل، 
آنها را به كارفرماهای  داوطلب معرفي كنیم. 
مراحــل كار به این صورت اســت كه افراد 
توانیاب جویاي كار چــه از كارآموزان رعد 
باشند و چه نباشند، مي توانند با مراجعه به 
سایت، نام نویسی كرده و فرم پر كنند. بعد 
از بررسي این فرم ها توسط دفتر كارآفریني، 
متقاضیــان به نوبت بــراي ارزیابي اولیه به 
مركز دعوت مي شوند و از نظر مواردي مثل 
بهره هوشــي، قضاوت و سازگاري با محیط 

مورد بررسي قرار مي گیرند.

در مورد ارزیابي اولیه بیشــتر توضیح 
ارزیابي ها  این  در  نقش شــما  دهید؟ 

چگونه است؟

چهره نــگار: همه افراد با هر بهره هوشــي 
مي توانند كاري را انجام دهند، كســي كه 
از هــوش باالتري برخوردار اســت توانایي 
انجــام كارهاي بیشــتري را دارد و افرادي 
هم كه از بهره هوشي معمولي یا پایین تري 
مناســب  كارهاي  می توانند  برخوردارنــد، 

خودشان را انجام دهند. براي مثال كارهاي 
ســاده مثل بســته بندي كاال تــا كارهای 
پیچیــده مثل برنامه نویســی نرم  افزار برای 
افــراد با توانایی های مختلف وجود دارد. در 
این ارزیابی ها به سازگاري فرد با محیط نیز 
موضوع توجه مي شود. سازگاري با محیط و 
اطرافیان برای رسیدن به حداكثر بهره وري 

و رضایت در كار بسیار مهم است.
مســاله دیگر این اســت كه آیــا این فرد 
قضاوت درســتي از توانایي و وضعیت خود 
دارد یا نه؟ آیا او شــرایط جســمي خود را 
پذیرفته اســت و با آن كنار آمده است؟ آیا 
قبول دارد كه به عنوان یک كارمند باید كار 
كنــد نه به عنوان یک مدیرعامل؟ بعضي از 
متقاضیان، قضاوت درســتي از ظرفیت هاي 
خود ندارند و انتظارات شــان از محیط كار  
نیز درست نیست كه باید آموزش های الزم 
را به آنها بدهیم. دفتــر كارآفریني رعد در 
قبال افرادي كه به عنــوان كارمند معرفي 

مي كند، مسوولیت دارد. 
پس از ارزیابي های اولیه، نظرمان را در مورد 
هــر كدام از این افراد، بــه دفتر كارآفریني 
اعالم مي كنیم و حتــي گاهي توصیه هایي 
هم می نویســیم. البته من نظردهنده نهایی 
نیســتم، ولي این توصیه ها كمک مي كند 
كه بدانند چه نوع كاري با شرایط روحي و 

جسمي این افراد مناسب است.

در این مدت، این اتفاق افتاده که کسی 
را برای کاری فرســتاده  باشید ولی او 

بعد از مدتی کار را رها کرده باشد؟ 

شهرزاد چهره نگار:

هرکسی با هر توانایی، 
مي تواند به شغل 
مناسب خود دست یابد

 بله. بعضي مواقع افراد ســركار فرســتاده 
شــده اند ولي پس از مدتي بیرون آمده اند 
و حتــي بعضي از آنها چندین بار ســركار 
رفته اند ولی ادامه نداده اند. بنابراین قرار شد 
كه مــن و خانم كریم خاني براي افرادي كه 
قرار اســت به كار معرفي شوند كالس هاي 
رفتار سازماني برگزار كنیم. این جلسات دو 
ساعته و گروهي برگزار مي شوند و تعدادي 
از متقاضیان كار در آن شــركت مي كنند. 
هدف این كالس ها تفکیــک محیط كار و 
مقتضیاتش با خانه اســت. به بچه ها گفته 
شــود كه محــل كار با محیــط خانه فرق 
دارد، در محــل كار كارفرمایی وجود دارد 
كه به شــما حقوق می دهــد و در قبال آن 
از شــما انتظاراتــی دارد. وقتــي كه با هر 
شــرایط جسمي  قبول كردي كه كار كني، 
باید تالش كنــي توانایي هاي خودت را در 
محیط كار نشان دهي. بنابراین سعي نکنید 
از شــرایط جسمي خود سوء استفاده كنید 
و بخواهید امتیاز بگیریــد. اگر یکي دو بار 
هم توانستید امتیاز بگیرید، قطعاً نمی توانید 

ادامه دهید. 
در این جلسات به توانیابان توصیه مي كنیم 
كه احترام كارفرما و همکاران خود را داشته 
باشد و قوانین را رعایت كند. اینکه بگویید 
من توانیاب هســتم و راهم هم دور است و 
به این دلیل دو ســاعت دیرتر سركار حاضر 
شوید، براي كارفرما قابل قبول نیست. یعني 
انتظار استثنا قائل شــدن را نداشته باشید. 
اغلب توانیابان دوســت ندارند كه برایشان 
دلســوزي شــود ولي بعضي ها اگر بدانند 
مي توانند از شــرایط جسمي خود استفاده 
كنند، این كار را مي كنند. من همیشــه به 
آنهــا مي گویم كه خودشــان را با یک فرد 
تندرســت مقایسه كنند وســعي كنند به 
توانایي هاي حرفه اي بیشــتري برســند كه 
كارفرما با وجود معلولیــت، آنها را انتخاب 
كند. اگر بگویي من مدرک كامپیوتر دارم، 
زبان هم مي دانم و مثاًل در فالن رشــته هم 
مدرک فني وحرفه اي دارم در این شــرایط 
كارفرما تو را به یک فرد تندرســت ترجیح 
مي دهــد. در ایــن كالس ها بــه توانیابان  
آمــوزش مي دهیم كــه توقعــات خود را 
پاییــن بیاورند و در عین احترام گذاشــتن 
به دیگران، اعتماد به نفس داشــته باشند. 
مــا راجع به اعتماد به نفــس خیلي با آنان 
صحبت مي كنیم. بــه آنها توصیه مي كنیم 
كه وارد حاشیه هاي كاري نشوند و فقط كار 
خــود را انجام دهند.به آنها می گوییم كه از 
داشته باشند.  واقع بینانه  انتظارات  خودشان 
وقتی روی ویلچر نشسته اند، انتظار به دست 
آوردن مدال در مسابقات دومیدانی از خود 

نداشته باشــند، ولی بدانند كه می توانند در 
مسابقه ویلچررانی اول شوند! 

كریم خاني: در كالس هاي رفتار سازماني به 
بچه ها مي گوییم كــه رفتار در محیط كار، 
رفتاري نیست كه در خانه و یا در مركز رعد 
با شــما دارند. از نظر تئــوري در جایي كه 
باالترین رضایت كاركنان و باالترین میزان 
بهره وري وجود داشــته باشــد، آنجا است 
كه رفتار ســازماني اعمال گردیده اســت. 
در اینجا بحث ما با كاركنان اســت كه یاد 
بگیرند چطور مي توانند خودشان بیشترین 
رضایت را در كار و بیشــترین بهره وري را 
براي كارفرما داشته باشــند. این احساس 
رضایت، نهایتا منجر به آرامش رواني براي 
خودشــان و پیشرفتشــان در كار می شود. 
هدف از برگزاري این كالس ها این است كه 
افراد بتوانند خــود را با محیط كار تطبیق 

دهند.

 وقتــی که توانیابان مشــغول به کار 
می شــوند ارتباط آنها با شــما قطع 

می شود یا هنوز ادامه دارد؟

چهره نگار: حتماً ادامه دارد. اصاًل قســمت 
دیگــري از فعالیت ما مربــوط به پیگیري 

افرادي اســت كــه به كار 
شــده اند.  مشــغول 

مــاه  دو  معمــوال 
پس از شــروع به 
افراد، یک  این  كار 
جلســه بازخــورد 
مي گذاریم و از آنها 
به  دعوت مي كنیم 
در  گروهي  صورت 
این جلســه حاضر 
ایــن  در  شــوند. 
بچه هــا  جلســات 
خــود  تجربیــات 

رد  یکدیگــر  بــا  را 
و بــدل مي كننــد و در خیلي از موارد 

متوجه مي شوند كه مشکالتشان با یکدیگر 
مشترک است. ما هم در این جلسات از این 
مشــکالت باخبر مي شویم و راهنمایي هاي 
الزم را انجــام مي دهیم. مثاًل مي گوییم كه 
كجا حق با آنهاســت و كجا حقشان نیست 
و در جایي هم كه حق با آنهاســت چگونه 

مي توانند حقشان را بگیرند.

این مشکالت بیشتر شامل چه مواردی 
است؟

چهره نگار: یکي از مشکالت آنها مساله رفت 
و آمدشان به محل كار است. اكثراً مي گویند 

را همان دور اســت و دادن پول ســرویس 
شــهرداري یا آژانس برایمان سنگین است. 
ســعي مي كنیم قانعشــان كنیم كه هزینه 
رفت و آمد به محل كار با خودشــان است 
و به هر ترتیب باید ســعي كنند كه ســر 
وقت در محــل كار حاضر باشــند. به آنها 
مي گوییم؛ این مشــکل را با كارفرما مطرح 
كنید ولــي توقع این كه او ســرویس رفت 
و آمد برایتان بگــذارد و حقوق هم بدهد، 
انتظار نابجایي است. مشکل دیگر در مورد 
دستمزد هایشــان اســت كه فکر مي كنند 
باید پول بیشــتري بگیرند. برایشان توضیح 
مي دهیم كه در خیلي از ممالک پیشــرفته 
دنیا، كسي كه مي خواهد وارد بازار كار شود 
باید ســابقه كار داشته باشد و براي همین 
ممکن است ماه ها بدون حقوق و داوطلبانه 
در جایــي كار كند تا ســابقه پیدا كند. به 
بچه ها توضیح مي دهیم كــه از همان اول 
نبایــد انتظار حقوق باال داشــته باشــند و 
بیشــتر به دنبال خوب كار كردن و كسب 
تجربه باشــند. مي گوییــم،  تالش كنید و 

تجربه كسب كنید تا پله پله باال بروید.
كریم خاني: عــده اي از افرادي كه در دفتر 
كارآفرینــي رعد فرم پر مي كنند كســاني 
هســتند كه با رعد ارتباطي نداشــته و از 
طریق سایت ثبت نام كرده اند و گروهي 
هم هســتند كه در رعد 
دوره دیده انــد. آن چــه 
كه من دیده ام این است 
كه كارآموزان رعد كمتر 
از گروه دیگــر آمادگي 
كار  محیط  در  حضــور 
را دارنــد. معموال تصور 
به  نســبت  افــراد  این 
خودشــان غیــر واقعی 
اســت و انتظار دارند در 
مهم  خیلي  پســت  یک 
به كار شــوند. در  مشــغول 
صورتي كه در محیط كار، كســاني 
واجد شــرایطند كه اهل كاركردن باشند، 
نــه این كه به صورت تئــوري چیزهایي یاد 

گرفته باشند .

 حمایت هاي شــما از این افراد تا چه 
زماني ادامه دارد؟

چهره نگار: قرار نیســت حمایت ما از بچه ها 
به مدت طوالني ادامه داشــته باشد. چون 
نمي خواهیم به ما وابســته باشــند و فکر 
كنند كه نقش مادري برایشــان داریم. این 
حمایت ها  مدت كوتاهي ادامه پیدا مي كند 
تا هم خودمان اشــکال كارمان را بفهمیم و 

بعضي 
از توانیابان، قضاوت 

درستي از ظرفیت هاي 
خود ندارند و 

انتظارات شان  نیز از 
محیط کار درست نیست 
که باید آموزش های الزم 

را به آنها داده شود
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در عین حال، كارفرما هم بداند كه كساني 
هستند كه دنبال حق و حقوق این افرادند. 
این حمایت ها تا دو، ســه ماه اول شروع 
بــه كار توانیابان وجود دارد. البته دفتر 
كارآفرینی رعد، با تعدادی از اعضای 
عالقمند در گروه جوانان جلساتی 
ترتیب داد و قرار شد هرچند وقت 
یک بار با توانیاباني كه مشــغول به 
كار شده اند، از طریق تماس تلفني و بدون 
معرفی خودشان، از شرایط كاري آنها باخبر 

شوند.

به هر حال بحث کار و اشــتغال یک 
بحث دوطرفه اســت که یک طرف آن 
هم کارفرماست. آیا شما قبل از معرفي 
توانیابان به محــل کار، با کارفرما هم 

صحبت مي کنید؟

چهره نگار: خانم كریم خاني چندین ســال 
در یکــي از كارخانه بــزرگ صنعتي، كار 
مددكاري و روانشناســي مي كرده اند و دید 
صنعتي خیلي خوبي دارند. یکي از كارهایي 
كه ایشان مي كنند این است كه قبل یا بعد 
از اینکه بچه ها ســركار بروند، محیط كار را 

مي بینند و با كارفرما صحبت مي كنند .
كریم خاني: من مدت دوازده ســال در یک 
مركز صنعتي به عنوان مشــاور كار كرده ام 
و به دلیل ایــن تجربه، با محیط هاي كاري 
و مشــکالت كاركنان به خوبي آشنا هستم 
و می دانم  قبل از شــروع به هر كاري حتماً 
محیط كار باید دیده شــود، چون شــرایط 
محیط كار بــر كار كاركنان بســیار تاثیر 
 گذاراســت. در مورد توانیابــان خصوصاً با 
توجه به مشــکالت جسمي و شرایط بدني 
آنان نیاز اســت كه حتمــاً محیط كار آنها 
مناسب سازي شده باشد. این مناسب سازي 
شامل صندلي كه فرد از آن استفاده مي كند 
كه بایــد از نظر ارگنومي شــرایط الزم را 
داشــته باشــد، گرمایش و سرمایش محل 
كار، داشــتن آسانســور و دستشویي هاي 
مناسب سازي شده و...است. از طرفي حضور 
من در محل قبل از شــروع به كار، این اثر 
را دارد كه كارفرما بداند این فرد پشــتیبان 
دارد و نظارتي بر محیط كار او وجود دارد. 
البته این نظارت به صورت نامحسوس است، 
در غیر این صــورت موجب تکیه بچه ها به 
ما مي شود. وقتي من به محیط كار مي روم 
اوالً هدفم این است كه محیط را ببینم و از 
طرفي با كارفرما هم آشــنا شوم و ببینم آیا 
فرد موجهي هست یا نه؟ معموالً من زماني 
به محیط كار مي روم كه یا بچه ها در محل 
كار نباشند و یا به طور ناشناس مي روم كه 

مرا نشناسند. در جلساتي كه با كارفرمایان 
دارم در مــورد شــرایط جســمي و رواني 
توانیابــان صحبت مي كنــم و آنها را آماده 
مي كنم كه رفتار مناسب و درخوري با آنها 
داشته باشند. در شرایطی هم كه محیط كار 
نیاز به مناسب سازي داشته باشد این نکات 

را هم به كارفرما منتقل مي كنم. 

دوره هاي  کنار  در  رعد،  کارآموزان  آیا 
آماده   در جهت  هم  مباحثی  آموزشی، 

شدن و آشنایي با مسایل کار دارند؟

چهره نگار: تا به حال سمینارها وكارگاه هایي 
در رابطــه بــا خالقیت و انگیــزش و رفتار 
ســازماني توســط واحد آمــوزش و دفتر 
كارآفریني براي كارآموزان رعد برگزار شده 
است. از اساتید و گروه هایي دعوت مي شود 
كه این كالس ها را برگزار كنند. كارآموزاني 
كه عالقمند باشــند مي توانند براي شركت 
در این ســمینارها ثبت نام كننــد. در این 
كالس ها رزومه نویســي و روش هاي ایجاد 
انگیــزه و موفقیت در كار بــه آنها آموزش 

داده مي شود.

نظرتان در مورد کار در موسســه رعد 
چیســت؟ چرا رعد را براي کارکردن 

انتخاب کرده اید؟

چهره نگار: من ســال ها در خیریه هاي دیگر 
به صورت داوطلبانه كار كرده ام و دوســت 
داشــتم در این بخش از مشــکالت انسانی 
هم كار كنم. همیشــه كارهاي این چنیني 
را دوســت داشــتم، چون حــس خوبي به 
من می دهــد. منزل مــن  نزدیک مجتمع 
رعد است و همیشــه پیگیر برنامه هاي آن 
بوده  و در مراســم و جشنواره هایش شركت 
مي كــردم. وقتــي پــس از دوره اي دوباره 
خواســتم به كار برگردم، تصمیم گرفتم به 
رعد بیایم چون دوســت داشــتم در حوزه 
توانیابــان كار كنم. قبــل از این كه به رعد 
بیایم شــناختي از معلولیت نداشتم و این 
به خاطر دید اشــتباهی است كه در جامعه 
نســبت به افراد داراي معلولیت وجود دارد 
كه همان حس ترحم و دلســوزي اســت و 
چیزی اســت كه این افراد به شــدت از آن 
ناراحت مي شوند. االًن خیلي خوشحالم كه 
اینجا هســتم. وقتي بــا بچه ها كار مي كنم 
و مي بینم كه انگیزه شــان بیشتر مي شود، 
اعتماد به نفسشان باال مي رود و خودشان را 
مي پذیرند و آماده مي شوند كه وارد جامعه 
شوند، احساس رضایت و خشنودي زیادی 

در من ایجاد مي شود. 

 ما ندرتًا دربارۀ آنچه 
که داریم فکر می کنیم، 

درحالیکه پیوسته در اندیشۀ 
چیزهایی هستیم که نداریم.

آرتور شوپنهاور
فیلسوف آلمانی

)۱۷۸۸-۱۸۶۰ میالدی(

توانبخشي  پناهي مدیر مرکز  منصوره 
حرفه اي میسا درکشور سوئد است. او 
که به دعوت موسسه رعد براي شرکت 
در همایش کارآفریني و اشــتغال به 
ایران آمده، در سخنراني خود در این 
همایش، با اشاره به فعالیتش در مرکز 
افراد  کردن  آماده  چگونگي  به  میسا، 
داراي معلولیت جویاي کار براي ورود 
به حوزه اشتغال پرداخت. او که مدت 
سي سال است در کشور سوئد زندگي 
مي کند، دارای مدرک فوق لیســانس 
در رشته های کاردرماني و روانشناسي 
حوزه  در  ســال  پناهی22  است.  کار 
رشــته تحصیلي خود به کار مشغول 
بوده و هشت سال است که مدیرت دو 
برعهده  استکلهم  در  را  کاریابي  مرکز 

دارد. 

نگاه به افراد داراي معلولیت در کشور 
را طي کرده و حاال  سوئد چه مراحلي 
این افراد چه جایگاهی در جامعه خود 

دارند؟

هفتاد ســال پیش در كشور ســوئد، افراد 

داراي معلولیــت در مراكــز خاص و جدا از 
جامعــه نگهداري مي شــدند كه تاحدودي 
شــبیه همین مراكزي اســت كه در حال 
حاضــر در ایران داریــم. البته وضعیت این 
افــراد در ســوئد آن زمان خیلــي بدتر از 
شــرایط آنها در ایران بود. مراكز نگهداري 
از افراد داراي معلولیت، در خارج شــهر ها 
بودند و خانواده ها مي توانستند هفته اي یک 
بار با فرزندان یا بستگان خود مالقات كنند. 
بازوی  بعضــي از این افــراد را به تخت ها 
افرادي پرخاشگر  مي بســتند چون معموالً 
بودنــد و امکان آســیب زدن بــه خود یا 
دیگران را داشــتند. البتــه در اینجا هم در 
بعضي از مراكز بهزیســتي به همین صورت 

عمل مي شود.
در طول این سال ها انجمن هاي غیردولتي 
بســیاري براي حمایت از این افراد تاسیس 
شدند كه باعث شد عموم مردم، خانواده ها 
و حتــي خود ایــن افراد به حــق و حقوق 
خود آشنا شــوند. خانواده ها به این نتیجه 
رســیدند كه چرا نباید فرزندانشــان را در 
خانه نگهداري كنند. به این ترتیب بسیاري 
از افــراد داراي معلولیت، چه نابینایان، چه 
ناشنوایان و چه معلوالن جسمي و حركتي 

با حقوق خود آشــنا شدند و به دفاع از آن 
برخاســتند. این انجمن هــا دولت و جامعه 
را مجبــور كردند كه به خواسته هایشــان 
توجه كنند و قوانین مناسبي را به تصویب 
برســاندند. اولیــن قانون حمایــت از افراد 
دارای معلولیــت در ســوئد، مربوط به 35 
ســال پیش است. به مرور زمان این قوانین 
كامل تر و بهتر شــدند چون این انجمن ها 
خسته نمي شدند و از تالش در جهت احقاق 
حقوق خود كوتــاه نمي آمدند. در ایران نیز 
تــا آنجا كــه مي دانم بیــش از صد انجمن 
غیردولتي درحوزه معلوالن درحال فعالیت 
هســتند كه این عالمت خیلي خوبي است. 
خیلي مهم است كه افراد داراي معلولیت به 
امید این كه كســي بیاید و كاري برایشان 
انجام دهد نباشــند، باید خودشان دست به 
كار شوند و از تغییرات كوچک شروع كنند. 
طبق تجربه اي كه من دارم این فعالیت ها و 

پیگیری ها حتما به نتیجه خواهند رسید.

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

فعالیت من در این مركز، پشــتیباني كاري  
است. به این معني كه افراد داراي معلولیت 
جویاي كار بــه ما مراجعه مي كنند و تحت 
یک ارزیابي ســه هفته اي توســط ما قرار 
مي گیرند. البتــه گاهي ایــن ارزیابي ها تا 
ســه ماه هم به طول مي انجامد. این ارزیابي 
براي به دســت آوردن شــناخت از آنها و از 
توانایي هایشان اســت و این كه بدانیم این 
افراد دنبال چه نوع كاري هستند. در خیلي 
از موارد خود این افــراد هم نمي دانند چه 
مي خواهند و شناخت درستي از توانایي هاي 
خــود ندارند، فقط به دنبال كار هســتند و 
انتظار دارند كه ما كمکشــان كنیم. ارتباط 
ما با این افراد به این گونه نیســت كه من 
در نقش یــک متخصص مي دانم كه او باید 
چــه كار كند و او كــه در طرف مقابل من 
اســت، هیچ چیزي نمي دانــد. این ارتباط 
یک ارتباط دوطرفه و متقابل با فرد جویاي 
كار است. ما مدتي با هم وقت مي گذرانیم، 
صحبت مي كنیم و با هم به جاهاي مختلف 
سر مي زنیم و مي گردیم و از همین طریق، 
عالقمندي هــا و توانایي هــاي او را پیــدا 
مي كنیم. بــراي مثال، من مراجعه كننده اي 
داشتم كه به دلیل بیماري روحي، از حمام 
رفتن و دوش گرفتن وحشــت داشــت. او 
حمام نمي كــرد و به همیــن دلیل بدنش 
به شــدت بدبو بود. به طــوري كه وقتي به 
دیدن من مي آمد، نمي توانستم بوي بدنش 
را تحمل كنــم و باید حتما پنجــره را باز 

مدیر مرکز توانبخشی حرفه اي میسا:

عالقه، شرط اول در اشتغال پایدار است

معرفی یک سمن
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مي كردم. خود او هم ناراحت بود و خجالت 
مي كشید اما نمي توانست كاری  كند. وقتي 
با او براي بازدید از محل هاي كاری مختلف 
مي رفتیم، تا مدت ها خودش نمي دانســت 
كه دوســت دارد چه كاری را  انجام دهد. 
در طــول این رفت و آمدها متوجه شــدم 
كه اطالعات خوبي نســبت به ماشــین و 
موتورسیکلت دارد. از او در مورد عالقه اش 
به ماشین و اینکه آیا در مورد تعمیر موتور 
ماشــین اطالعاتي دارد یا نه، سوال كردم. 
او پاســخ داد در این مورد چیزي نمي داند 
ولي خیلــي عالقمند به یادگیري تعمیرات 
ماشــین است .وقتی از این عالقه اش مطلع 
شــدم، یک دســت لباس كار برایش تهیه 

كردم و به او آموزش دادم كه 
با دستمالي بدنش را تمیز 

كنــد و  او را با خود به 
یک تعمیرگاه ماشین 
بــردم كــه محیط 
بازي داشت و هواي 
تــازه در آن جریان 
داشت و بوي گریس 
و روغنــي كــه در 
محیط وجود داشت، 
احســاس  از  مانــع 
بوي بدن او توســط 
همــکاران  بقیــه 
مي شــد. این فرد با 
این شــرایط به این 
تعمیــرگاه معرفي و 
مشغول به كار شد و 
بعد از مدت كوتاهي  
بــه دلیــل رضایتي 
كار  از  كارفرمــا  كه 
او داشــت استخدام 
شد. این فرد چون به 

كه  مشغول شد  كاري 
به آن عالقمند بود، توانســت در 

آن كار پیشــرفت كند. من هیچ وقت به او 
نگفتم كه خیلي بد اســت كه تو بوي عرق 
مي دهي و باید حتما خودت را بشویي، چون 
این فرد به دلیل مشکل روحي  نمي توانست 
حمام كند. من با قبول این شرایط، او را به 
جهتي كه به آن عالقمند بود هدایت كردم. 

پس روش شــما به این گونه است که 
داراي  فرد  عالقه ی   شناخت  براساس 
نه  کاریابــي  کنید،  برایش  معلولیت، 
چه  که  دهید  تشــخیص  شما  این که 

کاری برایش بهتر است؟

بله،دقیقــاً همینطور اســت. اصل بر عالقه 

و میل شــخصی هرفردی اســت. البته این 
افراد معموالً نمي دانند كه عالقه یا نیازشان 
چیســت ولي ما از راهکارهــا و ابزارهایي 
اســتفاده مي كنیم كه بفهمیــم عالقه آنها 
چیســت؟ آشــنایي با این راهکارها نیاز به 
آموزش دارد و فردي كه به عنوان مربي در 
این مراكــز كار مي كند، حتماً باید آموزش  
ببینــد و راهکارهایي را بیامــوزد تا بتواند 
نیــاز و عالقه مراجعه كننــدگان را بفهمد. 
فرد مربي، هم خــودش باید آموزش هایي 
را  ببینــد و هم بــه افــراد داراي معلولیت 
آموزش هــاي الزم را  بدهــد. یک فرد كند 
ذهــن را در نظر بگیرید كــه مي خواهد در 
قســمت بایگانی اداره اي كار كند. مربي از 
طریق رنگ ها به او آموزش مي دهد كه مثال 
پوشه اي كه رویش دایره قرمزرنگ 
است را در  قفسه یا فایل 
قرمزرنــگ قرار دهد.او 
یاد می گیرد و مشغول 

به كار می شود.

نوع  هر  بــا  افراد   
مي توانند  معلولیتي 
به شما مراجعه کنند 

و کار پیدا کنند؟

فــرق نمي كند كه فرد 
معلولیتي  نــوع  چــه 
فلسفه  باشــد.  داشته 
كه  اســت  این  ما  كار 
نوع  بــا هر  افراد  همه 
بایــد  محدودیتــی، 
بتواننــد كار كننــد و 
هیچکــس نیســت كه 
نتوانــد هیــچ كاري انجام 
دهد. مــن به عنوان یک مربي 
باید بدانم كه با چه زباني و با چه 
راهکاري انگیزه و موتور محرک فرد را 
پیــدا كنم و از آن كمک بگیرم تا به هدف 

نهایي كه همان اشتغال اوست برسم.

آیا کارفرمایان در آن کشور )سوئد( به 
راحتي این افراد را مي پذیرند؟

 بستگي به این دارد كه افراد چگونه به آنها 
معرفي شوند و چگونه آموزش دیده باشند. 
ما قبل از این كه فردي را به محل كار ببریم 
با او مصاحبه هایي را تمرین مي كنیم؛ این كه 
چطور صحبت كند، چه سوال هایي بپرسد 
و چه جواب هایي بدهد كه كارفرما احساس 
كند او عالقمند به كار اســت. خود ما هم 
قبل از معرفي افراد به محیط كار با كارفرما 

صحبــت مي كنیم و خودمان و شــركت را 
معرفي مي كنیــم و توضیح مي دهیم كه با 
افــراد داراي معلولیتي كــه عالقمندند كار 
كنند در ارتباطیم. مي گوییم این افراد نیاز 
به حمایت دارند، ما ایــن حمایت را انجام 
مي دهیم ولي از شــما مي خواهیم كه اجازه 
بدهید در محیط كارتان به كاری مشــغول 
شوند. كارفرما وقتي ببیند شخص عالقمند 
اســت و كارش را هم خوب انجام مي دهد 

پس از مدتي او را استخدام مي كند.

 افرادي را که به سرکار مي فرستید، از 
جانب شــما مورد پشتیباني و حمایت 

قرار مي گیرند؟

بلــه، تا وقتي كه نیاز باشــد این حمایت از 
آنهــا وجود دارد. ما افرادي را داشــتیم كه 
حتي تا 5 ســال بعد از شــروع به كارشان 
هنوز با آنها در تماس بودیم و به آنها ســر 
مي زدیم. ممکن است در روزهاي اول مربي 
مجبور باشــد تمام مدت با این شخص در 
محل كارش حاضر شــود، ولي به مرور این 
ارتباط كم مي شــود و بــه ماهي یک بار و 
حتي به یــک پیام تلفنی هرچند وقت یک 
بار مي رسد. بســتگي به فرد مددجو دارد. 
ولي ممکن اســت تا 5 سال هم نیاز به این 

ارتباط وحمایت وجود داشته باشد. 

چه مدت است که با چنین روش هایي 
در کشور سوئد کار مي کنید؟

من هشت سال اســت كه با این روش كار 
مي كنم. ولي روش هاي دیگري را هم تجربه 

كرده ام.
 من كارگاه هایي را دیده ام كه مانند ایران به 
افراد داراي معلولیت كارهاي دستي آموزش 
مي دهند. البته به نظر من به این كار شغل 
نمي گویند و بیشتر یک نوع سرگرمي است 
و براي این اســت كه بچه هــا را از خانه ها 
بیرون بکشــند. این فعالیت ها خیلي خوب 

هستند ولي شغل محسوب نمي شوند.

نمي توان به این کارها به عنوان تولید 
کار هنري نــگاه کرد که گاه به فروش 

هم می رسند؟ 

ممکن است بعضي از این كارها در سطحي 
باشــند كه به فروش برونــد و درآمدزایي 
داشــته باشــند ولي اكثرا اینطور نیســت. 
خیلي از این كارهــا از لحاظ هنري ارزش 
چنداني ندارند و نمي توانند درآمدزا باشند. 
در مراكز مخصوص معلوالن ذهني از صبح 

آمیختگي 
با شغل  یعني 

فرد داراي معلولیت را با 
همان شرایط جسمي اي که 
دارد بپذیریم و سعي کنیم 
استعداد و عالقه اش را پیدا 
کرده و در آن جهت، به او 
آموزش داده و حمایتش 

کنیم.  این دید نباید وجود 
داشته باشد که من به 

عنوان یک کارشناس و 
متخصص، بهتر مي دانم 

که چه کاري براي تو مفید 
است. بلکه این تو هستي 
که مهمي و شایسته اي و 

من مفتخرم که با تو 
کار مي کنم.

تــا عصر افراد مهره هــا را در نخ مي كنند و 
عصر كه مي روند مربیــان این نخ ها را پاره 
مي كننــد و مهره هــا را در جعبه مي ریزند 
و دوبــاره روز بعد به همیــن ترتیب تکرار 
مي شود. این فعالیت ها یک نوع تفریح است 
و براي فرد داراي معلولیت ذهني خیلي هم 
مفید اســت ولي كار محسوب نمي شود. در 
حوزه اشتغال نیاز است كه ارتباط چهره به 
چهره میان مربی و فرد متقاضی شغل وجود 
داشته باشــد تا عالقمندي او معلوم شود. 
مربي و فرد داراي معلولیت باید مدتي با هم 
بگردنــد و بفهمند كه این فرد به چه كاري 
عالقمند است و بعد از آن، آموزش هاي الزم 
را به او بدهند و او را به ســركار بفرســتند. 
این ارتباط باید ادامه داشــته باشد تا وقتي 
كه، هم كارفرما و هم خود شخص احساس 

امنیت كند كه مي تواند مستقاًل كار كند.
من موردي داشتم كه دختر جواني بود كه 
مي خواســت در رستوران كار كند. او كار را 
بلد بود و توانایي انجامش را هم داشت ولي 
از من مي خواســت كه در محیط رستوران 
بنشینم تا او كار كند! من روزها مي نشستم 
و كارهاي روزمره ام را انجام مي دادم و پس 
از خوردن ناهار، باهم به خانه برمی گشتیم. 
بعداز مدتي به من گفــت فقط موقع ناهار 
بیا و مــن مدت ها موقع ناهــار مي رفتم و 
بــا او ناهار مي خوردم. بعــد از دو ماه  فقط 
هفته اي یک روز با او ناهار مي خوردم. یعني 
این ارتباط را نمي شود یک دفعه قطع كرد. 

آیا شما با انجمن هایي که در ایران در 
ارتباط  هم  هستند  فعال  خصوص  این 

دارید؟

خیر، ارتباط جدي بــا این انجمن ها ندارم. 
من در ســوئد یک انجمن معلوالن مربوط 
به فارســي زبانان ایجاد كــرده ام و هدفم 
این است اشــتغال حمایتی را در قاره آسیا 
پیــاده كنم  ایــن روش در امریکا، كانادا و 
اروپا اجرا مي شــود و مــن مي خواهم این 
روش را به ایران هم بیــاورم. اتحادیه اي با 
این نام در اروپا وجــود دارد كه من با آنها 
تماس گرفته ام و از این كار استقبال خوبي 
كردند و قول حمایت هاي آموزشي را به من 
داده اند. این كشورها به خاطر وجود ناامني 
در كشورهاي آســیایي خودشان حاضر به 
شــروع به این كار نیستند ولي از انجام این 
طرح ها توسط افراد دیگر استقبال مي كنند.

و  با دفتــر کارآفریني  ارتباط شــما 
اشتغال مرکز رعد چگونه است؟

من ارتباطم با مركز رعد از ســال پیش و از 
طریق خانم نجفي زاده و آقاي دشتي شروع 
شده اســت.  فکر مي كنم این مركز شــروع 
خوبي داشته است گرچه هنوز با آن چه كه 
در كشورهاي اروپایي انجام مي شود فاصله 

دارد.

به نظر شما این فاصله در کجاست؟

فاصله در این اســت كه مركز رعد بیشــتر 
یک مركز آموزشــي است و سال هاست كه 
به افراد آموزش مي دهد كه ممکن اســت 
آنها وارد محیط كار بشــوند یا نشوند. ولي 
چون از آنها در محیط كار حمایت نمي كند، 
اغلب نمي توانند كار را ادامه دهند. مســاله 
دیگر مســاله آمیختگي با شــغل اســت. 
نمي توانیــم بگوییم كه یــک بانک كاریابي 
داریــم و چندین كارفرما هم هســتند كه 
نیــروي كار مي خواهند و من از میان افراد 
داراي معلولیت متقاضي كار، كســاني را به 
كارفرماها معرفي می كنم و تمام. این روش 
منجربه موفقیت نمي شود چون ممکن است 
از این ده متقاضي كار هیچکدام متناســب 
آن شــغل نباشــند.  مهم تر از وجود جاي 
خالي، عالقمندي فرد به آن كار اســت كه 

به ادامه فعالیت او مي انجامد. 
آمیختگي با شغل یعني فرد داراي معلولیت 
را بــا همان شــرایط جســمي اي كه دارد، 
بپذیریم و ســعي كنیم استعداد و عالقه اش 
را پیدا كــرده و او در همان جهت آموزش 
دهیــم و حمایتــش كنیم. منظــورم این 
اســت كه آدم ها را عوض نکنیــم، ببینیم 
همانطوري  كه هستند در كجا مي توانند كار 
كنند. نــه اینکه چون مي خواهند كار كنند 

باید عوضشان كنیم.
این دید نباید وجود داشــته باشــد كه من 
به عنوان یک كارشــناس و متخصص، بهتر 
مي دانم كه چه كاري براي تو مفید اســت 
بلکه این تو هستي كه مهمي و شایسته اي 
و من مفتخرم كه بــا تو كار مي كنم. ایجاد 
این باور احتیاج به فرهنگ ســازی دارد كه 

در آموزش مربي ها باید به آن توجه بشود.

اشتغال رعد  و  کارآفریني  برنامه دفتر 
این  را دنبال مي کند.  هم همین مسیر 
دفتر تا دو ســال افراد معرفي شده به 
کار را مــورد حمایت قرار مي دهد ولي 
و  وابستگي  احساس  نمي خواهد  چون 
نقش مادري ایجاد کند، این حمایت تا 

همیشه وجود ندارد.

كامال درســت اســت.اگر كســی احساس 

وابســتگی همیشــگی داشته باشــد و فکر 
كندكه مربی همیشه باید در كنارش باشد 
نشــان دهنده این است كه آن مركز درست 
كار نکــرده و او را آماده ی ورود به بازار كار 
نکرده اســت. هدف پشــتیبانی كاری، این 
اســت در فرد دارای معلولیت اســتقالل و 
خودباوری بوجود بیاورد.به او بگوید«همین 
كه هســتی كافیست و چقدر خوب است 

كه تو همین هستی«.
قــرار اســت كه مــن گروهی از 

مربیــان ســوئدی را به ایران 
برای آمــوزش افراد عالقمند 

به این كار بیاورم كه این افراد 
پس ازآموزش دیدن  قادر شــوند 

حمایت و پشــتیبانی از افــراد دارای 
معلولیت را بر عهده گیرند،كار برایشان پیدا 

كنند وبا كارفرما در تماس باشند.
هم چنین قرار اســت ســمیناري با عنوان 
پشتیباني كاري در آسیا، را در ایران برگزار 
كنیم. قرار اســت از كشورهاي دیگر هم در 
این ســمینار شــركت كنند تا بتوانیم این 
روش را در كشــورهاي آســیایي هم رواج 

دهیم.
   

پیروزی آن نیست که 
هرگز زمین نخوری، 

آنست که بعد از هر زمین 
خوردنی برخیزی.

مهاتما گاندی 
)۱۹۴۸ - ۱۸۶۹(

معرفی یک سمنمعرفی یک سمن
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امــروز معضل  بــرای جوانــان  بیــکاری 
بزرگی اســت و كمبود شــغل در جامعه، 
كوچک ترین دلیل آن اســت. تجربه نشان 
داده افــراد جویای كار یا به واقع به دنبال 
كار نیســتند و یا توانمندی های عمومی و 
تخصصی كافی برای اشتغال را ندارند. این 
افراد با تجربه سال ها پشتیبانی همه جانبه 
پدر و مادر و شناخت نادرست از بازار كار، 
توقع باالیی از شــغل آینــده خود دارند و 
عمال به جــای آمادگی برای گذراندن یک 
مســیر رشــد كاری، یک موقعیت موفق و 
پولســاز كاری را از ابتــدا انتظــار دارند. 
متاســفانه این كه دانشــگاه ها هم آموزش 
خود را با محوریت اشتغال ارائه نمی كنند 
مزید بر علت شــده و تمایل كارفرمایان به 
پایین  تازه فارغ التحصیالن را بسیار  جذب 
آورده است، زیرا جذب این افراد به معنای 
پذیــرش ارائه یــک دوره كامــل آمادگی 

شغلی از سوی كارفرماست.
حال بر تمام این شــرایط، معلولیت را نیز 
بیافزایید. معلولیت به این معناست كه فرد 
در انجام برخی از كارها توانایی ضعیف  تری 
نســبت به فرد سالم دارد. ممکن است این 
مطلب در بسیاری ازافراد دارای  معلولیت، 
موجب فعال تر شدن در دیگر حوزه ها شده 
 باشد اما باید این واقعیت را پذیرفت كه در 
عده زیادی از ایشــان، موجب باور شکست 
و ضعف می شــود. همین احســاس ضعف 
در برخی حوزه ها، موجب محدود شــدن 
مشاغل مناســب برای فعالیت افراد دارای 

معلولیت خواهد بود. 
بــاز بر همه این موارد دریافت پشــتیبانی 
همه جانبه از سوی خانواده را نیز بیافزایید؛ 
چیــزی كه موجب شــده برخــی از افراد 

دارای معلولیت به واســطه شــرایط خود 
صرفــا تبدیل به دریافت كنندگان خدمات 
شده باشــند. در ضمن نباید فراموش نمود 
كــه تالش هایــی كــه خانــواده و جامعه 
بــرای ایجاد اعتماد به نفــس در این افراد 
نمــوده گاه از حــد طبیعی خارج شــده 
و موجب اعتمــاد به نفــس كاذب هم در 
ایشــان شده اســت. لذا ممکن است فرد با 
گرفتن مدارک دانشگاهی و غیردانشگاهی 
احســاس توانمنــدی بیــش از واقعیــت 
داشته باشــد و یا حتی خانواده ای كه او را 
به سختی پرورش داده و حاال باور دارد كه 
او با یک مدرک دانشــگاهی وارد بازار كار 
شده موجب می شود كه او تن به هر كاری 
ندهد و هیچ گونه سختی را نپذیرد. عالوه 
بر همــه این ها، حذف كمک هــای مراكز 
مختلف به افراد دارای  معلولیت در آستانه 
فعالیت شغلی اوســت كه او و خانواده اش 
را در مقابــل معادله ناموزونی قرار می دهد 
كه یک سوی آن دریافت كمک های بدون 
زحمت و در ســوی دیگر، دریافت حقوقی 
اندک به همراه مشکالتی نظیر سختی رفت 

و آمد، فشار كار و مشکالت دیگر است.
همه این مشکالت دست به دست هم داده 
تا اشــتغال معلوالن را تبدیل به مساله ای 
پیچیــده كند. البته با دیدن خیل عظیمی 
از افراد با اراده و حرفه ای از میان جمعیت 
افــراد دارای معلولیت كه خود دســت به 
كار حضــور در اجتماع و فعالیت و خدمت 
شــده اند و موفقیت های بی شماری را رقم 
زده اند مشاهده ای مستند برای فعالیت در 

این راه است.
متاسفانه ارزشی كه در اشتغال وجود دارد 
هم چون رازی است كه تنها آنان كه شاغل 

هســتند از ارزش و لذت آن بهره می برند 
و این امر همواره از افراد غیرشاغل مخفی 
می ماند. این احساس، احساس ارزشمندی، 
تاثیرگذاری و خدمت اســت كــه تبعاتی 
چون اعتماد به نفس راستین و موفقیت را 
به دنبال دارد. برای افرادی كه ســالها به 
دور از اجتمــاع و با بــاور »من نمی توانم« 
زندگی كرده اند، دســتیابی به این ارزش ها 
می توانــد عامل دگرگونــی زندگی برای 

همیشه باشد.
مجتمع آموزشی نیکوكاری 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 می كند.
 در ســال 92 ایــن مجتمع جهــت ایجاد 
انســجام در ایــن گونه فعالیت هــا، دفتر 
كارآفرینی و اشــتغال را تاســیس نمود تا 
كلیه ابعاد اشــتغال افــراد دارای معلولیت 
جویای كار را مورد بررســی قــرار داده و 
راهکارهای مناســبی جهت نیــل به این 

هدف را ارائه نماید.
ضمــن  اجتماعــی  كارآفرینــی  دفتــر 
مختلف شغلی  موقعیت های  فراهم ســازی 
برای ایــن عزیزان، به ارائــه آموزش های 
ارائه مشــاوره،  اشــتغال،  بــرای  آمادگی 
ارزیابــی شــخصیتی افــراد جویــای كار 
و پشــتیبانی های مختلــف از ایــن افراد 
پرداخته اســت. به این امید كه با همکاری 
توانیابان مصمم جویای كار، معضل بیکاری 

این قشرتا حدودی كاهش پیدا كند.
به امید آن روز

به امید آن روز

مقالـــــــــه

فاطمه سادات غفوریان، دفتر کارآفرینی واشتغال رعد

انســان ها نیازمند برقراري ارتباط هســتند 
و اگــر این ارتباطات به خوبي انجام شــود، 
تاثیرات بســیار مهمي در سالمت جسمي و 
رواني آنها خواهد داشت. یک ارتباط موفق 
مي تواند عالوه بر اینکه زمینه ســاز انتقال 
تجربیات میان انســان ها باشــد، از منزوي 
شــدن افراد نیــز جلوگیري كنــد. عوامل 
مختلفي در شــروع یک ارتباط موفق نقش 

دارند و یکي از آنها، آراستگي ظاهر است. 
اصوالً هر كســي برقراري ارتبــاط با افراد 
توانمند، خــوش ظاهر و متین را دوســت 
دارد. یــک فرد مبتال به ضایعــه نخاعي به 
علت مشــکالت عدیده اي كه دارد، به مرور 
زمان ممکن است، توجهش نسبت آراستگي 
ظاهرش كاهش یابد و بــدون آنکه متوجه 
شــود با ظاهري درهم ریختــه در جامعه 
حضور یابــد و این خود مي توانــد تاثیري 
منفي در برقــراري ارتباط با دیگران در پي 
داشته باشد. بر عکس وقتي چنین شخصي 
علي رغم داشــتن درد ها و مشکالت فراوان، 
با آراســتگي ظاهر و پوششــي زیبا و معطر 
در جامعــه حضور یابد، تاثیــر فوق العاده بر 
دیگران خواهد داشــت و افراد در برقراري 
ارتباط با چنین شــخصي احساس آرامش 
مي كنند. ایــن مي تواند عاملي براي نزدیک 
شدن جامعه به افراد مبتال به ضایعه نخاعي 
باشــد. بر عکس مواردي بوده است كه یک 
فرد مبتال به ضایعه نخاعي بر روي صندلي 
چرخدار نشسته است و به وضعیت آراستگي 
خود توجه نداشــته است و متاسفانه عابران 
او را بــا یک فرد محتاج و نیازمند اشــتباه 

گرفته اند. 
انســان ها از افــرادي كه توانمنــد نبوده و 
همیشه خود را محتاج كمک دیگران نشان 
مي دهند، دوري مي جویند و این عدم توجه 
به ظاهر ممکن است چنین تاثیري را بر روي 
دیگران بر جاي گذارد و او را فردي ضعیف 
و ناتوان بپندارند. پس مهم ترین نکاتي كه 
یک فرد مبتال به ضایعه نخاعي باید به آنها 

توجه داشته باشد به شرح زیر است: 

آراســتگي ظاهر در افراد مبتــال به ضایعه 
نخاعي و نقش آن در برقــراري ارتباط موثر 

1. پاكیزگي و تمیز بودن صندلي چرخدار 

2. آراستگي موها و پاكیزگي صورت 

3. پاكیزگــي لباس هــا و در صورت امکان 
استفاده از لباس هایي با رنگ شاد و زیبا 

4. واكس زدن كفش ها 

5. معطر بودن 

6. وجود تبسم در صورت. اگر چه بسیاري 
از عزیزان مبتال به ضایعه نخاعي از دردهاي 
مختلف رنج مي برند و وجود تبســم در این 
شــرایط كاري بسیار سخت است، اما با این 
وجود، داشــتن تبســم بر لب، نشــانه یک 

شخصیت صبور و مستحکم است. 

7. مودب و متین برخورد كردن 

8. منظــم و بــه وقت بــودن كه نشــانه 
انسان هاي خود ساخته است. 

این عوامل باعث مي شود كه یک فرد مبتال 
به ضایعه نخاعي علي رغم مشکالت، دردها 
و ســختي هایي كه مي كشــد، تاثیر بسیار 
خوبي را بر دیگران برجاي گذارد و به یک 
شــخصیت جذب كننده تبدیل شــود و 

زمینه نزدیکي بیشتر میان جامعه و او 
پدید آید كه این خود باعث مي شود 
جامعه شناخت بیشتري نسبت به 
افراد نخاعي پیدا كرده و در جهت 

مناسب سازي شــرایط زندگي 
براي این عزیزان بیشــتر 

كوشش نماید.

 نویسنده: حمید میرزاآقایي - انتشار مرکز ضایعات نخاعي 

مقالـــــــــه
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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 
از گذراندن کارگاه آموزشی معرق  بعد 
و به دست آوردن توانایی تولید در این 
رشته، تصمیم گرفتند گروهی تشکیل 
کنند.  تولید  با همکاری هــم،  و  داده 
اســامی افراد این گروه به این ترتیب 
حمیده  عســگری،  خدیجه  هستند؛ 
مقصودی،  منصوره  ثابت،  زهرا  خاندار، 

مهدیه توانا و هدی دین محمد.
روزی که ما بــه دیدار آنها رفتیم فقط 
دو نفرشــان حضور داشتند که با آنها 
به دالیلی  به گفتگو نشستیم. دیگران 

حضور نداشتند. 

مورد  در  و  کنیــد  معرفی  را  خودتان 
ارتباطتان با مرکز رعد بگویید؟

خدیجه عسگری:من از كودكی در اثر ابتال 
به فلج اطفال، دچار مشکل جسمی، حركتی 
شدم. مدرک كارشناسی حقوق دارم و حدود 
5 سال درمجتمع رعد كارآموزی كردم. در 
مجتمع رعد دوره های مختلف كامپیوتری، 

حسابداری و معرق را گذرانده ام. 
حمیده خانــدار و از كارآموختگان مركز 
رعد هســتم و در رشــته معرق به مدت دو 
ســال ونیم دوره دیدم. به طــور مادرزادی 
در ناحیه دســت و پای راســتم مشــکل 
دارم. دیپلمه هســتم و عــالوه بر معرق، در 
كالس های كامپیوتر مجتمع رعد هم شركت 

كرده ام .

معرق  کارگاه  راه انــدازی  مــورد  در 
برایمان بگویید؟

عســگری: مــا یک تیم شــش نفــره از 

كارآموختگان رعد هســتیم و همه ما دوره 
معرق را در رعــد گذرانده ایم. بعد از مدتی 
تصمیم گرفتیم كارگاهی راه اندازی كرده و 
مســتقل از رعد كار كنیم. با همکاری دفتر 
اشتغال و كارآفرینی مركز رعد و شهرداری 
منطقه، ایــن كارگاه در ســرای محله برق 
آلســتوم در اختیار ما قرار گرفت كه حدود 
یک سال است در آن مشغول به كار هستیم. 

شیوه کارتان به چه صورت است؟

عســگری: مــا یکســری كار تولیــد و 
برای نمایشــگاه ها آمــاده می كنیم. هرجا 
كــه نمایشــگاهی برگــزار می شــود، چه 
نمایشگاه های شهردای و چه نمایشگاه های 
مركز رعــد به مــا اطالع می دهنــد و ما 
كارهایمان را در این نمایشگاه ها در معرض 
نمایش و فــروش می گذاریم. در عین حال 
در همین كارگاه آموزش هم می دهیم. افراد 
عالقمنــد به كار معرق به این مركز مراجعه 
و ثبت نــام می كنند و در كارگاه ما آموزش 
می بینند. البته در تابســتان كارآموزان ما 
بیشــترند. حدود یک سال است كه در این 
كارگاه مشغولیم و به تدریج كارمان شناخته 

شده است.
عالوه بر کار معرق  فعالیت دیگری هم 

در این کارگاه انجام می دهید؟

عســگری: بلــه، عــالوه بــر كار معرق، 
ســوخته نگاری هم انجام می دهیم. دو نفر 
از بچه ها نیز كار خــراش روی فلز را انجام 
می دهند كــه همه این آموزش ها را در رعد 

دیده ایم.

فعالیت های شــما در این کارگاه منجر 
به درآمدزایی هم شده است؟

عســگری: تاحدودی به اســتقالل مالی 
رســیده ایم ولی چون كارگاهمان هنوز نوپا 
اســت، مدتی زمان می برد كــه كارمان جا 
بیافتد و شــناخته  شــود تا بــه درآمدزایی 

مطلوب برسیم. 

هر شــش نفرتان هر روز بــه کارگاه 
می آیید؟

هر روز همه بچه ها در كارگاه نیستند چون 
به هر حال رفت و آمد برایمان مشکل است 
.ولی قرار گذاشــته ایم كه هر روز دو، سه نفر 
از بچه ها در كارگاه باشند و كارگاه هیچوقت 
خالی نمانــد. ولی وقتی كه ســفارش كار 
داریم زمان بیشــتری در كارگاه می مانیم و 

كار می كنیم.

ســرمایه و مواد اولیه خود را چگونه 
تهیه کرده اید؟

عسگری: برای شروع كار از مركز رعد وام 
گرفتیــم و از آن برای خرید وســایل اولیه 
و ابزار كارمان اســتفاده كردیــم. مقداری 
هم وســایل و لوازمی كه هر كدام در خانه 
داشــتیم را به اینجا آورده و كار را شــروع 
كردیم. چوب مــورد نیازمان راهم از كارگاه 
چوب فروشــی كه در خیابان طرشت قرار 

به جای کاالی چینی،

از ما بخرید!

دارد خریداری می كنیم. چوب را ســفارش 
می دهیم و برایمان می آورند.

چگونه محصوالت خود را بازاریابی می 
کنید؟

عسگری: ما در نمایشگاه هایی كه شهرداری 
منطقه و مركز رعد ســالی دوبار برگزار می 
كنند، شــركت می كنیم. در همین ســرای 
محله نیز ماهانه نمایشگاهی برگزار می شود 
كه در آن، كارهای كوچک و ارزان قیمتمان 
را عرضــه مي كنیــم. یک ســري از نمونه 
كارهایمــان را هم به مدارس فرســتاده ایم 
تا براي مناســبت هایي مثل روز دانش آموز، 
ســفارش كار بگیریم. البته در شش ماه اول 
شــروع كارمان، مركز رعد در بازاریابی به ما 
كمک می كرد ولــي اآلن خودمان بازاریابي 

مي كنیم.
خاندار: بیشتر كارهاي ما كارهاي كوچک و 
تبلیغاتي هستند چون متقاضیان این كارها 
بیشــترند. كارهاي بزرگ چون تولیدشــان 
هزینه باالیي دارد و گران تمام مي شــود ، 
كمتر مورد استقبال قرار مي گیرند. به همین 
دلیــل ما كار بزرگ نمي ســازیم مگر اینکه 

سفارش داشته باشیم.
عســگري: البته هر كدام از مــا تابلوهاي 
بزرگــی هم داریم كــه در اوقــات    فراغت 
رویشــان كار مي كنیــم. دفتــر كارآفریني 
رعد،ارتباط خوبی با مــا دارد و این قول را 
به ما داده كه از ســازمان هاي دیگر براي ما 
كار بگیــرد. ما مي توانیم ســفارش كارهاي 
تبلیغاتــي ارگان هاي مختلف را قبول كنیم 

و انجام دهیم.
خاندار: امیدواریم از طریق نشــریه توانیاب 
بتوانیم بهتر شــناخته شــویم و بــازار كار 
بهتري پیدا كنیم. دوستاني كه مي خواهند 
به دیگران هدیه بدهند یا ســازمان هایي كه 
در مراســم مختلف مي خواهند از پرســنل 
خود تقدیر كننــد مي تواننداز این تولیدات 
خریداري كنند و یا به ما سفارش كار بدهند.

به عنوان یک  این کــه  بر  معرق عالوه 
شغل برای شــما درآمدایجاد می کند 
یک کار هنري هم هســت ،چه اندازه 
جنبه هــای هنــري کار برایتان مهم 
است؟ آیا ســعي مي کنید کار خود را 
تا مخاطب  هنري تر و حرفه ای تر کنید 

بهتر جذب شود؟

عسگري: مسلماً هرچه كار ما حرفه اي تر و 
امروزي تر باشد استقبال از آن بیشترخواهد 
شد. تالش زیادی مي كنیم كه جنبه هنری 

كارمان را ارتقا دهیم و متناســب با تقاضاي 
بازار،تولید كنیم. 

خاندار: البته كارهــاي كوچک و تبلیغاتي 
مثل جا كلیدي و یــا تندیس هاي كوچک 
چون ارزان تر تمام مي شــوند فروش بهتري 
دارند و مردم بیشتر از آنها استقبال مي كنند 
ولي ما ســعي مي كنیم هنر خودمان راهم 
ارتقا دهیم تا مشتریان بیشتري داشته باشیم. 
یک تابلوي بزرگ معرق ممکن است قیمتي 
بیش از یک میلیون تومان داشته باشــد كه 

كمتر كسي توان خریدش را دارد.
عســگري: ما مي دانیم كه اگر جنبه های 
هنــري و حرفه اي كار رعایت شــود به هر 
حال مشــتري خود را خواهد داشت، گرچه 
ممکن اســت قیمت تمام شــده باالتر هم 
باشــد. ما تولیدات خود را براي نمایشگاه ها 
و بازارچه هــا با توجه به محل نمایشــگاه، 
برنامه ریزی مي كنیم كه قرار اســت در چه 
مکان هایي عرضه شــوند و از چه كارهایي 
بیشتر اســتقبال مي شود. ســعي مي كنیم 
متناســب با مکان نمایشگاه، كارهایي را كه 
بیشتر متقاضي دارند را تولید كنیم .از طرفي 
به دنبال ایده هاي جدیدتر هم هســتیم تا 

بتوانیم كیفیت كارمان را باال ببریم.

چه توصیه اي به دوستان خود دارید؟

عســگري: من به آنها توصیه مي كنم كه 
مستقل فکر كنند و به آینده خود واقع بینانه 
نگاه كنند. فقط به فکر گذران حال نباشند. 
سعي كنند از تجربه و آموزشي كه دیده اند 
حداكثر اســتفاده را ببرند تــا بتوانند روي 
پاي خود بایســتند. به نظرمن بچه هایي كه 
آموزش هایــي را دیده اند، مي توانند دور هم 
جمع شوند و كاري راه بیاندازند. به هر حال 
هر كدام از این افراد تجربه و ایده اي دارد كه 
وقتي با هم جمع شوند مي توانند از همه این 
تجارب اســتفاده كرده و در جهت پیشرفت 
و بهبود كارشان اســتفاده كنند. به نظرمن 
با هم كار كــردن مي توانــد نتیجه بهتري 
داشته باشــد تا اینکه هر كسی براي خودش 

كار كند. 
من با این كه لیســانس داشــتم ولي چون 
دیدم نیــاز دارم كه دوره هــاي كامپیوتر و 
حســابداري را هــم بیاموزم بــه مركز رعد 
آمدم و این كالس هــا را گذراندم و مدرک 
فني حرفه اي را هــم گرفتم. ولي بعد دیدم 
كه با توجه به شــرایط جسمي ام امکان كار 
در محیط هــاي اداري را نــدارم چون این 
مکان ها معموالً مناسب ســازي نشده اند. به 
همین دلیل به هنر معرق روي آوردم و اآلن 
با ســایر دوستان در این كارگاه كار مي كنم 

و درآمد هم دارم. بچه ها باید ببینند در چه 
زمینه هایــي مي تواننــد كار كنند و در چه 

كاري مي توانند موفق باشند.
خاندار: به نظرمن ایجاد انگیزه در كارآموزان 
خیلي مهم اســت. اگر بچه ها انگیزه كافي 
نداشته باشند یا احساس كنند قادر به انجام 
كاری نیســتند، اعتماد به نفــس خود را از 
دســت مي دهندو زندگی كردن برایشــان 
سخت می شود. باید تالش كنند كاری را یاد 

بگیرند و روی پای خودشان بایستند.
 عسگري: متاســفانه خیلــي از سازمان ها 
بــرای تهیه چنین محصوالتــی از كاالهای 
چینی كه بازار را اشباع كرده است، استفاده 
می كننــد در صورتي كه آنهــا مي توانند با 
خریداري كاالهایی كه افرادي مثل ما تولید 
مي كنند به اشــتغال و استقالل مان كمک 

كنند.
آنچه  مي خواهم  دوســتان  از  من  خاندار: 
را كه یاد گرفته اند به دوستانشــان هم یاد 
بدهند. فکر نکنند كه اگر آموخته هاي خود 
را به دیگران بیاموزند آنها رقیبشان خواهند 

شد، بلکه آنها همکارشان خواهند بود. 

شغلیتان  آینده  براي  چشــم اندازتان 
چیست؟

عســگري: امیدوارم  بتوانیــم كار خود را 
گســترش دهیم و درآمدزایــي بهتري پیدا 
كنیم. درســت  است كه پشــتیبان ما مركز 
رعد اســت ولي تا چه زمانــي مي توانیم به 
رعد تکیه كنیم؟ باید بتوانیم روي پاي خود 
بایستیم و استقالل كاري پیدا كنیم. برنامه 
دوســتان ما این است كه در آینده هر كدام 
بتوانند كارگاه مستقلي را راه اندازي كنند و 
هركسي بتواند كارش را اداره كند. هدفمان 
این است و امیدواریم به این مرحله برسیم. 
خاندار: امیدوارم همه دوستانم به آرزوهاي 
قشنگشان برسندو روزي بیاید كه همه افراد 
دارای معلولیــت بتوانند به اســتقالل مالي 

برسند و هیچکدام بیکار نباشند. 
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به  با یــک زوج هنرمند  براي گفتگو 
خانه آنان رفتیــم. خانه اي که پر بود 
از آثار هنري دستســاز و دیدني. آثار 
ارزشــمندي که این خانــه را به یک 
ولي  بود.  کــرده  مبدل  هنري  گالري 
این خانه موج  عشــقي که در فضاي 
میزد، دیــدن این آثار را لذت بخش تر 
و مانــدن در آن فضــا را بــراي ما 
دلچسب تر کرده بود. در همین فضا بود 
که با فیــروزه احمدي و مهرج بریمان 
زوج هنرمندي که سال هاست در یک 
به سر  با هم  زندگي بســیار صمیمي 
میبرند به گفتگو نشســتیم. در اولین 
ســوال از آنها خواســتیم که خود را 

معرفي کنند و چنین آغاز کردند:
فیروزه احمدي، کارشــناس رشــته 
یک  در  و  هستم  روانشناسي  مشاوره 

شــرکت بازرگاني مشــغول به کارم. 
مشکل جسمي من ابتال به دیستروفي 
عضالني اســت که از ده ســالگي ام 
شروع شد و به جایي رسید که در سن 
بیست و یک سالگي مجبور به استفاده 

از ویلچر شدم.
کارشــناس  هســتم،  بریمان  مهرج 
ایراني.  نوازندگي  و  آهنگسازي  رشته 
بازســازي  و  مرمت  مــن  اصلي  کار 
آثار باستاني اســت ولي برنامه سازي 

تلویزیوني را هم انجام میدهم.

به  که  آشــنا شــدید  هم  با  چگونه 
ازدواجتان منجر شد؟ 

فیروزه: مــا در مركز رعد كرج با هم آشــنا 
شــدیم. من قبل از ازدواج دیپلم كامپیوتر 

داشــتم. در ســال 77 بعد از آشنا شدن با 
مركز رعد در كالس هاي فني و حرفه اي آن 
شركت میکردم ولي به دلیل مشکالت رفت 
و آمدم به تهران نتوانستم به این كار ادامه 
دهم تا اینکه شــعبه رعد در ســال 81 در 
كرج تاسیس شــد و من ادامه كالس هایم 
را در ایــن مركز دنبال كــردم. من از اولین 
افــرادي بودم كه در آنجــا ثبت نام كردم و 
مشــغول به فعالیت شدم. در آن زمان رعد 
كرج یک نشــریه داخلي راه اندازي كرد كه 
من در قســمت صفحه آرایي آن مشغول به 
كار شدم. گاهي هم مطالبي مینوشتم كه 
در نشــریه به چاپ میرسید. این فعالیت ها 
بســیار برایم رضایت بخش بــود واز لحاظ 
روحي خیلي به من كمک میکرد. در سال 
83 همســرم به همراه آقاي هدایي در مركز 
رعد كرج یک كارگاه صنایع دستي به منظور 
اشــتغال معلوالن راه اندازي كرد. من هم در 
این كارگاه مشــغول به آموزش و كار شدم. 
همســرم عالوه بر آموزش صنایع دســتي، 
محصوالت تولیدشــده را در نمایشــگاه ها 
عرضه میکــرد و به فروش میرســاند. این 
آشــنایي ها منجر به ازدواج ما در سال 84 

شد.

مهرج: ازدواج ما اتفاق مباركي بود كه ربطي 
به معلولیت همســرم نداشت. این آشنایي 
ممکن بــود در یک جمع فامیلي و یا مثال 
در محیط دانشــگاه هم اتفاق بیفتد. یعني 
عالقــه و رابطه اي كه ایجاد شــد ارتباطي 
با مشــکل جسمي همســرم نداشت و اگر 
ایشان با این مشــکل روبه رو هم نبود، این 
اتفاق میافتاد. به هر حال بعد از آشــنایي 
ما با هم در كالس هــاي مركز رعد كرج، به 
تدریج عالقه اي در من شــکل گرفت و بعد 
از آشنا شــدن با خانواده ایشان در تصمیم 
به ازدواج مصمم تر شدم. باید بگویم كه من 
زندگیم را مدیون آقاي دكتر مهدي هدایتي 
هستم. ایشان در زمینه هاي مختلف استاد 
من بوده اند. در بحث ازدواج و انتخاب فیروزه 
هم با ایشان مشورت كردم كه من را به این 

كار ترغیب نمودند.

برخورد خانواده هایتان با ازدواج شــما 
چگونه بود؟

مهرج: وقتــي خانواده ام مطلع شــدند كه 
میخواهــم با دختــري كه داراي مشــکل 
جســمي اســت ازدواج كنم در برخورد اول 
مخالفــت كردند كــه البتــه طبیعي بود. 
ولي در اولین جلســه آشــنایي خانواده ها 
با همدیگر، نظرشــان كامــال تغییر كرد و 

وقتي که عشق، 
همه خألها را پر میكند!

خانواده موفق

به فیروزه عالقمند شــدند. بعــد از آن هم 
هیچگونه مشکلي در این رابطه نداشتیم. 

فیروزه: 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 ایشــان میگذاشتم و 
میدانستم كه آنها مثل هر خانواده دیگري 
راحتي و آســایش فرزندشــان را میخواهند 
و ایــن در حالي بود كه موافقــت خانواده 
همسرم براي من بسیار مهم بود. مهرج در 
جــواب این نگراني مــن را قانع كرد كه در 
زندگي شــخصي خود، همیشه آزادي عمل 
داشــته و از موافقت خانــواده اش مطمئن 
اســت. من قبول كردم ولي این شــرط را 
گذاشتم كه اگر خانواده او در ابتدا مخالفت 
كردند هیچ وقت به من نگوید، چون ممکن 
اســت این دلچركیني براي همیشه با من 
بماند. چیز دیگري كه از همســرم خواستم 
این بود كه هر وقت از من خســته شــد و 
مایل به ادامه زندگي با من نبود، اول از همه 
بــه خودم بگوید. چون مــن اصاًل راضي به 

ادامه زندگي ام به هر قیمتي نبودم. 
وقتي كه خانواده ایشــان براي خواستگاري 
آمدند مادرشــان كه زني بســیار با ایمان و 
فرهنگ هســتند، به من گفتند آن چنان 
مهرت بر دلم نشسته كه هیچ مانعي را در 
راه ازدواج شــما نمي بینم. واقعا هم در این 
نه ســال كه از زندگي مشترک ما میگذرد 
هیچ وقت مشکل جسمي ام را مطرح نکرده 
و همیشه از من حمایت كرده اند و هر وقت 
هم كاري كه از دستشان برآمده از من دریغ 
نکرده اند. من از این لحاظ همیشــه خدا را 

شکر میکنم. 

خانواده شــما چگونه بــا این ازدواج 
برخورد کردند؟

فیروزه: وقتي با خانواده ام در مورد پیشنهاد 
ازدواج از طــرف مهرج صحبت كردم، گفتم 
كه نگران این هســتم كه خانــواده اش مرا 
نپذیرند و من دوســت ندارم كه خودم را به 
آنها تحمیل كنم. پدر و مادرم جواب دادند 
كــه مطمئن باش وقتي تــو را ببینند و با 
تو آشنا شوند، حتما مورد قبولشان خواهي 
بود. شرط خانواده من هم این بود كه مهرج 
حتما بــا خانواده براي خواســتگاري بیاید 
نه به تنهایي. چون میدانســتند كه خیلي 
از دوســتانم كه به این صورت ازدواج كرده 
بودند با مشــکالتي روبه رو شــده اند. به هر 
حال ما ازدواج كردیم و مراسم خواستگاري 
و ازدواج بــه خوبي و بدون مانع پیش رفت 

و در یاد همه دوستان و میهمانانمان ماند.

اکنون بعد از نه سال زندگي مشترک، از 
زندگي خود راضي هستید؟

مهرج: بله، من كامال راضي هستم.
فیروزه: به هر حال هر زندگي مشکالتي دارد 
و هیچکس نمي توانــد بگوید من غرق در 
شادي و لذت هستم. اما در مجموع  بسیار 
راضي و شــاكرم. به هر حال براي هركسي 
كه در اجتماع حضور دارد امکانات متعددي 
براي ازدواج پیش میآید و گرچه براي كسي 
كه مشکل جســمي دارد این موارد كمتر 
اســت اما براي من هم پیش آمده بود ولي 
من در هیچ یک از افرادي كه جلو میآمدند، 
آن مردانگي و مرد عمل بودن را نمي دیدم. 
وقتي ایشــان به من پیشنهاد ازدواج دادند، 
من گفتم باید مرا بدون ویلچر هم در خانه 
ببیند و بداندكه من چگونه زندگي میکنم. 
پدرم هم این را پذیرفت و قبل از اینکه رسما 

به ازدواج كنیم به همراه خانواده 
سفر  این  رفتیم.  مســافرت 

باعث شــد كه یکدیگر را 
بهتر بشناســیم و او هم 

زندگي من  با مشکالت 
بیشــتر آشــنا شود. 
در  هم  اآلن  همین 
بارها  طول شب كه 
ایشان را صدا میکنم 
بیــدار  از خــواب  و 
به  بار  یــک  میکنم، 
»هان«  نمي گوید  من 
میگویــد  همیشــه 
براي من  این  و  »جان« 
او  دارد.  ارزش  خیلــي 
زندگي  میگوید  همیشه 
هركسي كمبودهایي دارد 
ما هم  زندگــي  و كمبود 

جسمي  مشــکل  میتواند 
تو باشــد. ایــن حرف ها به 
من  قــوت قلــب میدهد. 

ایشان در قبال معلولیت من 
هیچ وقت كم نگذاشته و حتي جاهایي كه 
من كم میآورم مرا تشــویق میکند كه باید 
بلند شــوي و فعالیت كني و حق خودت را 
بگیري. او همیشــه مشوق من بوده و هیچ 
وقت احساس ترحمی در رفتارش ندیدم. به 
تشــویق او و با كمک او در رفتن و آمدنم، 
ادامــه تحصیــل دادم. خیلــي از كارهاي 
اداري و ثبت نام مرا ایشــان انجام میداد و 
در زمان هایي كه او مشــغله كاري داشــت، 
خانواده ام مرا حمایت و كمک كردند كه جا 

دارد از خانواده ام نیز تشکر كنم.

اآلن به چه کاري مشغول هستید؟ آیا 
به کارهاي هنري هم میپردازید؟

فیروزه: من مدیر داخلی یک شركت بازرگاني 
وارد كننده قطعات صنعتي هستم و هر روز 
هفته بــه جز پنجشــنبه ها، از نه صبح تا 
ســه بعدازظهر كار میکنم. مدتي است كه 
كارهاي هنري انجــام نداده ام ولي با كمک 
همسرم كارهاي زیادي یاد گرفته ام و آخرین 
كاري كه از ایشــان یاد گرفتم كار چرم بود. 
هركاري كه ایشان انجام میدهد من هم در 

كنارشان كار میکنم و یاد میگیرم.

مهرج: وقتي ما زندگي خود را شروع كردیم 
من خیلــي از كارهایي را كه قبل از ازدواج 
انجام میــدادم را به خاطر وقــت و زماني 
كــه از مــن میگرفت، ادامه نــدادم. در آن 
زمان خانه اي گرفتــه بودیم كه زیر زمیني 
داشت و آن را به كارگاه تبدیل كرده بودیم. 
صبح ها با هم بــه كارگاه میرفتیم 
و  میکردیــم  كار  و 
ظهر براي اســتراحت 
و  میآمدیــم  بــاال 
بعدازظهــر بــاز به 
میرفتیــم  كارگاه 
دســتي  صنایع  و 
تولیــد میکردیم. 
راه  همیــن  از 
را  خــود  زندگي 

میگذراندیم. 
یعني زندگیمان 
را از صفر شــروع 
حتــي  كردیــم. 
اجراي  مقطعــي  در 
دكوراســیون و طراحي 
داخلــي را با هــم انجام 
میدادیــم، ولــي با شــروع 
تحصیل، ایشــان مدتي از كار 
دور شــد. اآلن سعي من بر این 
اســت كه كار فیــروزه در زمینه 
تحصیلي خــودش باشــد چون به 
رشته اش بســیار عالقه مند اســت. فیروزه 
در چندیــن ترم متوالي بــه عنوان بهترین 
دانشجوي دانشــگاه آزاد كرج انتخاب شد. 
هم از لحاظ رتبــه و معدل كه چندین ترم 
متوالــي معــدل باالي نوزده داشــت و هم 
در بحــث معلوالن كه بهترین دانشــجوي 
داراي معلولیت دانشــگاه شناخته شد. من 
امیدوارم كه در آینده در همین رشته بتواند 

ادامه تحصیل بدهد.

خانواده موفق

فیروزه: 
اگر من قبل از 

ازدواج، عالقه و دوست 
داشتن را یکي از ارکان 
ازدواج میدانستم، اآلن 

صد درصد عقیده ام بر این 
است که این عالقه است 
که انسان ها را پایبند 

به زندگي میکند و 
نیروي مضاعفي به 

آنها میدهد که با 
مشکالت زندگي 

کنار بیایند.
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او تعریــف میکنند. او خیلــي از كارها كه 
قبــل از ازدواج توان انجام دادنش را در خود 
نمي دید و یا لزومي بــراي انجام دادن آنها 

حس نمیکرد، به خوبي انجام میدهد.

فیــروزه: قبل از ازدواج همیشــه ویلچر من 
بیــرون از خانــه بود. آن را بــه داخل خانه 
نمي آوردم، چون در خانه افراد زیادي به من 
سرویس میدادند و من بیشتر به فعالیت ها 
اجتماعــي ام میپرداختم. ولي پس از ازدواج 
انگیزه خوبي براي انجام كارهاي خانه پیدا 
كردم. البته همسرم در كارهاي منزل خیلي 
به من كمک میکند. ولــي من با توجه به 
تجربه اي كه دارم ازدواج را به دوستان داراي 

معلولیت توصیه میکنم.
به هر حال مســوولیت زندگــي واقعا زیاد 
اســت و من مدام فکر مي كنم كه چگونه 
محدودیت هایم را كم كنم و چگونه كارهایم 
را خودم انجام دهم. البته همسرم همیشه 
طوري برنامه ریزي میکند كه در مواقع مورد 
نیاز در كنار من باشــد، چــون به هر حال 
نیاز به كمک دارم. اگر كمک هاي همســرم 
نباشد شــاید نتوانم راحت ســركار بروم و 
به كارهاي خانه برســم. چتــر حمایتي او 
همیشــه وجود دارد و من هم به اندازه توان 
روحي و جسمي خود فعالیت میکنم. وقتي 
صحبت ازدواج ما پیش آمد یکي از دوستان 
نزدیکم به من گفت ازدواج كن، نهایتش این 
اســت كه نمي تواني و ادامه نمي دهي ولي 
حداقل مدتي با عشق زندگي كرده اي و این 
حسرت در ذهنت نمي ماند كه كاش ازدواج 
كرده بودم! ولي بدان كه سختي هاي زیادي 
در پیــش رو داري چون به هــر حال عالوه 
بر مشــکل جسمي اســت كه با آن درگیر 
هستي مســوولیت زندگي نیز سختي هاي 

بیشتري را برایت پیش میآورد.
 به هر حال دوســتان باید بدانند كه ازدواج 

یعني پذیرش یک مسوولیت سنگین.

مهم ترین مساله اي که الزم میدانید در 
پایان این گفتگو مطرح کنید چیست؟

مهرج: مهمترین مســاله اي كــه خیلي از 
افــراد داراي معلولیت را اذیت میکند، بحث 
فرهنگي اســت كه اول شامل برخورد افراد 
جامعه با معلوالن و دوم بحث مناسب سازي 
شهري اســت. بحث مناسب سازي هم مثل 
اشــتغال معلوالن چیزي است كه قانون آن 
موجود اســت ولي اجرا نمي شــود. زماني 
من از كرج ســه نفر از بچه ها را با ویلچر با 
ماشــین خود براي تفریح به تهران میآورم. 
وقتي مترو راه اندازي شــد، خوشحال شدم 

كه مترو حتما مناسب سازي شده است ولي 
دیدم كه افــراد داراي معلولیت نمي توانند 
از آن اســتفاده كننــد. چون در بســیاري 
از ایســتگاه ها آسانســور وجود نــداردو در 
ایســتگاه هایي هم كه آسانسور دارد، یا كار 
نمیکند و یا افــراد غیرمعلول به آن هجوم 
میآورند و اجازه اســتفاده بــه فرد معلول را 
نمي دهنــد. اتوبوس هاي خــط ویژه كه در 
شــهر تردد میکنند، عالمت ویلچر بر روي 
بدنه شان وجود دارد و محل خاص معلوالن 
نیــز در آنها در نظر گرفته شده اســت ولي 
این اتوبوس ها با فاصله زیادي از لبه سکوي 
ایســتگاه میایســتند و یا در مقابل رمپ 
ورودي به ایســتگاه، میله گذاشــته اند كه 
حتــي افرادي كه عصا به دســت دارند هم 
نمي توانند از این رمپ ها استفاده كنند چه 
برسد به شخصي كه روي ویلچر است! البته 
كار خوبي كه شهرداري انجام داده اختصاص 
تعدادي وســایل نقلیه، مخصــوص ایاب و 
ذهاب معلوالن اســت كه با قیمت مناسبي 
در اختیارشــان قرار میگیرد. البته خیلي از 
افراد داراي معلولیت توان مالي اســتفاده از 
همین ماشــین ها را هــم ندارند. بحث این 
اســت كه امکانات شهري موجود براي تمام 
افراد جامعه كه شــامل معلوالن نیز میشود 
قابل استفاده نیست. امیدوارم روزي حقوقي 
كه در كشــورهاي دیگر براي معلوالن قائل 

مي شوند، در كشور ما هم قایل شوند.
مورد دیگر این اســت كه طبق قانون هیچ 
خانه اي نباید پایــان كار بگیرد مگر اینکه 
رمپ یا باالبر براي آن تعبیه شده باشد ولي 
در بسیاري از ســاختمان هاي نوساز چنین 
مواردي رعایت نمي شود. ما قوانین زیادي در 
مورد حقوق معلوالن داریم ولي این قوانین 
كه در ســال 83 به تصویب رســیده است، 

هیچ ضمانت اجرایي ندارد.

فیروزه: متاســفانه هنوز خیلي از مردم فکر 
میکنند یک فرد با دســت و پا و جسمش 
فکر میکند! البته فرهنگ سازي در بین قشر 
تحصیلکرده تا حدودي  انجام شده است و 
رســانه ها كارهاي خوبي انجام داده اند ولي 
كافي نیســت. گاهي من محیط هاي كاري 
خــود چیزهایي میبینم كــه آزارم میدهد. 
مــن اصوال با این شــکافي كه بیــن افراد 
معلول و غیرمعلول وجود دارد مشکل دارم. 
دوســت ندارم بگویم چون مشکل جسمي 
دارم محق هســتم و یا اولویت نســبت به 
دیگــران دارم مثــال من هم مثــل دیگران 
منتظر آسانسور میایستم ولي میبینم كه 
دیگــران بدون رعایت نوبــت از كنارم عبور 
میکنند و داخل آسانســور میشوند من در 

ایــن مواقع چیزي نمي گویم و فقط به آنان 
نگاه میکنم و میبینم گاهي دیگران به آنان 
اعتراض میکنند و حتي آنها را از آسانســور 
بیرون میکنند. البته فرهنگ ســازي تا حد 
زیــادي به حضور افــراد داراي معلولیت در 
سطح جامعه و مناسب ســازي برمي گردد. 

اگر ایــن ماشــین هاي مخصوص 
و ذهــاب معلوالن وجود  ایاب 

كار  امــکان  نداشــت من 
وجود  برایــم  كــردن 
خوشبختانه  نداشت. 
نســبت بــه قبــل 

بهتر  خیلــي  شــرایط 
شده اســت. همین كه من 

در دانشــگاه ده نفر را میبینم 
با وجــود معلولیــت تحصیل  كه 

میکننــد و حضور اجتماعي دارند نشــان 
میدهد كه فرهنگ سازي تا حدودي انجام 
شده است گرچه هنوز كافي نیست. حضور 
در مركــز رعد براي من خیلــي مفید بود 
چون من كســاني را میدیدم كه مثل من 
مشــکل دارند ولي از خانه بیرون میآیند و 
فعالیــت میکنند. خیلــي از بچه ها كه به 
رعد میآمدند اعتمــاد به نفس خوبي پیدا 
میکردنــد، ادامه تحصیــل میدادند و وارد 
فعالیت هاي اجتماعي میشدند. البته هنوز 
اجتماع ما براي حضور افراد داراي معلولیت 
كامال آماده نیست. من امیدوارم با تصویب 
قانون حقوق جامــع معلوالن و اجراي مفاد 
آن افــراد داراي معلولیت بتوانند به حقوق 

شهروندي خود دست پیدا كنند. 

خانواده موفق

 فعالیت و همکاري شــما با مرکز رعد 
کرج چگونه و در چه زمینه اي بود؟

مهرج: من كار را در سال 83 در رعد كرج شروع 
كردم و پس از یک ماه كارگاه خوداشتغالي 
را به بهره بــرداري رســاندم. در آن زمان از 
دوازده نفر ثبت نام كردیم. این افراد با توجه 
به توانایي هایشــان از 5درصــد تا 95درصد 
مشــکل جسمي داشــتند. در آن زمان كار 
ما تولید صنایع دســتي بــود و من خودم 
بازار این كار ها را تامین میکردم. بخشي از 
كارها را در نمایشگاه ها و بازارچه هاي خیریه 
میفروختیم و بخشــي از این محصوالت را 
در ســطح تهران بازاریابي میکردیم. كم كم 
توانستیم در شهرســتان هاي دیگر نیز به 
صورت عمده با بنکداران و بازاریابان قرارداد 
ببندیم. تا آن زمان هیچ تجربه اي در بحث 
فروش و بازاریابي نداشتم ولي خوشبختانه 

توانســتم رابطه هاي خوبي ایجــاد كنم تا 
جایي كه كارگاه ما ســفارش دائمي داشت. 
بعد از مدتــي به دالیلي از رعــد كرج جدا 
شــدم و یک كارگاه مستقل در خارج از رعد 
راه اندازي كردم. یک ســري از بچه هاي رعد 
نیز با مــا همکاري كردنــد، در این كارگاه 
صنایع دســتي تولیــد میکردیم. در همان 
ایام ارتباط من با مجتمع توانیابان مشــهد 
بیشتر شــد. در توانیابان مشهد هم بحث 
آموزش منجر به اشــتغال را دنبال كردم و 
چند رشته صنایع دستي را با بچه هاي مركز 
توانیابان مشــهد شروع كردم، یکي صنعت 

چرم بود كه شــامل دوخت چــرم و تولید 
محصوالت چرمي بود. در عرض سه ماه این 
كارگاه را راه انــدازي كــردم و در این صنعت 
از مربیاني كه در شهر مشهد ساكن بودند 
كمک گرفتم، كارگاه مشهد خیلي خوب راه 
افتاد و پیشــرفت كرد. طرح هاي كه من و 
آقاي هدایي جمع بندي میکردیم طرح هایي 
جامع بود و صرفــا راه اندازي كارگاه نبود. ما 
فروشگاهی را در مشــهد فقط براي فروش 
محصوالت بچه هــاي داراي معلولیت با نام 
»فروشگاه خوداشــتغالي معلوالن« طراحی 
كردیــم. آقاي مهندس هدایــي مدیرعامل 
مجتمع توانیابان كه فردي بســیار دلسوز 
و پیگیــر هســتند با نفوذي كه داشــتند 
توانستند براي قســمتي از فضاي مجتمع 
توانیابــان در وكیــل آباد مشــهد، كاربري 
تجــاري بگیرنــد و از ســال گذشــته این 
فروشگاه شــروع به كار كرده است. صنعت 
چرم در مشهد بازار قوي دارد و بچه هایي كه 

در دوره آموزشي مجتمع شركت كردند پس 
از همان سه ماه آموزشي كه دیدند شروع به 
فعالیت كردند و بســیاري از آنان هنوز هم 
در همین صنعت مشغول هستند. از دیگر 
كارهایي كه انجام دادم و پیگیر آن بوده ام، 
بحث معرفــي معلوالن در مناســبت ها و 
مراسم مختلف بوده است. دو سال پیش در 
مشهد مراسم بزرگداشت روز جهاني معلوالن 
را برگــزار كــردم كه برنامــه مفصلي بود و 
هدف آن معرفي معلوالن و آشــنایي مردم 
با مجتمــع توانیابان بود كه بازخورد خیلي 
خوبي داشت. مهمان هایي را هم كه شامل 

هنرمندان و بازیگران موفق بودند را از تهران 
دعوت كردیم كه خیلي مورد استقبال مردم 
قرار گرفت. از دیگر فعالیت هاي من برگزاري 
بازارچه هاي خیریه در تهران است كه در آن 
تولیدات بچه هاي داراي معلولیت را معرفي 
میکنیم. در حال حاضر به این فکر میکنم 
كه كارهایي دیگري را هم براي جذب سرمایه 
به این مركز شروع كنم. در این راستا با آقاي 
دكتر فرهنگ )روانشناس( صحبت كرده ایم 
و ایشان نیز خیلي استقبال كرده اند. دكتر 
فرهنگ ســمینارها و كارگاه هاي خوبي در 
حوزه روانشناســي و عرفان برگزار میکنند 
كه بسیار مورد استقبال مردم است. ایشان 
قبول كرده اند كه چندین سمینار و كارگاه 
آموزشــي را به نفع موسسات خیریه برگزار 
كننــد. از طرفي به دنبال این هســتم كه 
بنیادي را با نام بنیاد حمایت از موسســات 
خیریه مردم نهاد، راه اندازي كنم كه شامل 
سمن هاي مرتبط با معلوالن نیز میشود. به 
دنبال این هستیم كه بتوانیم با موسسات 
مختلف تعامل برقرار كرده و موسساتي كه 
واقعا احتیاج مالي دارند را شناسایي كنیم. 
ما موسسات خیریه و مردم نهادي داریم كه 
در تامین هزینه هاي جاري شان دچار مشکل 
هستند. مثال موسساتي داریم كه سرویس 
ایاب و ذهاب براي معلوالن دارند ولي حقوق 
رانندگان یا هزینه ســوخت این ماشین ها را 
نمي توانند تامین كنند! هدف ما شناسایي 
و كمک به چنین موسســاتي است. اكنون 
اساسنامه این بنیاد تنظیم شده و امیدواریم 
كه بتوانیم مجوزها را بگیریم و این فعالیت 

اقتصادي عام المنفعه را راه اندازي كنیم. 

به  ازدواج  مــورد  در  توصیــه اي  چه 
دوستان خود که شرایط مشابهي دارند 

میکنید؟

فیروزه: به نظر من ازدواج مرحله اي از رشــد 
اســت. با وجود این كه همیشــه از حمایت 
برخوردار بــودم ولي ازدواج بــه من انگیزه 
بیشــتري برای زندگي و حــس بهتري داد. 
صبح هــا وقتي بیــدار میشــوم دیگر فکر 
نمیکنم كه امروز هم یک روزي مثل دیروز 
است، بلکه انگیزه پیدا كرده ام و فکر میکنم 
كــه باید به امور منزل برســم و غذا بپزم و 
احساس توانمندي بیشتري نسبت به قبل 
میکنــم. حاال خیلي كارها را كه قبال انجام 

نمي دادم را انجام میدهم.

مهرج: فیروزه همــه كارهاي خانه راخودش 
مدیریــت میکند. از پختن غذا و شســتن 
ظرف ها و لباس ها و... همه از دســت پخت 

خانواده موفق

از دیروز بیاموز. برای امروز 

زندگی کن و امید به فردا داشته 

باش.

 آلبرت انیشتن

فیزیک دان نظری آلمانی  

)۱۹۵۵ - ۱۸۷۹/( 
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شماره 54 زمستان 1393
و... را تزریق می كردم. هر موقع هم كه وقت 
داشتم در قسمت آزمایشگاه، دندانپزشکی یا 

داروخانه كمک می كردم.

چرا این همه عالقه به کار داشتید؟

محسنی: چون این تجربه را داشتم كه به 
خاطر كوتاهی والدین و نزدن واكســن دچار 
فلج شــده بودم، نمی خواستم دیگران هم به 
این سرنوشــت دچار شــوند. فکر می كردم 
می توانم به دیگران خصوصاً به خانواده های 
محروم روستایی كه اطالعات كافی از مسایل 

بهداشتی ندارند، كمک كنم.

به  بازنشستگی،  از  بعد  که  چطور شد 
فکر راه اندازی کار در حوزه کاغذ و چاپ 

افتادید؟

محســنی: وقتی كه بازنشسته شدم اول 
فکر می كردم با توجه به شــرایط جسمانیم  
بهتر است بیشتر استراحت كنم. ولی پس 
از مدتی متوجه شدم كه نمی توانم در خانه 
بمانم و بیکار باشــم. در سفری كه از طریق 
سازمان بهزیســتی تهران راه اندازی شده بود، 
با راهیان نور همراه شــدم ودر این ســفر با 
آقای مسافری آشنا شــدم. ایشان پیشنهاد 
راه اندازی شركتی در زمینه بسته بندی كاغذ 
و چــاپ و ایجاد فرصت اشــتغال  برای افراد 
دارای معلولیت را دادند. هدف آقای مسافری 
این بود كه شــرایطی را ایجاد كند كه افراد 
دارای معلولیتی كه عالقه به كار دارند و این 
امکان برایشــان فراهم نیست را بکار بگیرد 
تا به اســتقالل مالی برســند. من وقتی از 
طرح و هدف ارزشــمند ایشان مطلع شدم، 
تصمیم گرفتم كه در این كار سرمایه گذاری 
كنم. ما با هم شــریک شدیم و این فعالیت 
را راه اندازی نمودیم. نیتمان در این فعالیت، 
حمایــت و ایجاد كار برای افرادی بود كه به 
دلیل معلولیت امــکان كار در محیط های 

دیگر را ندارند و به كار گرفته نمی شوند.
امیر مســافری: مــن قبــل از این كه به 
این كار مشــغول شوم، به مدت سه سال در 
سازمان بازنشســتگی كشور كار می كردم و 
وظیفه صادر كردن كارت های منزلت را برای 
بازنشستگان برعهده داشــتم. وقتی كار به 
صورت اینترنتی درآمد، من بیرون آمدم و به 
شــركت بیمه دانا رفتم و 4سال هم در این 
شركت كار  كردم. زمانی كه با خانم محسنی 
آشنا شدم هنوز مشــغول به كار بودم ولی 
هدفم این بود كه كاری را راه بیاندازم كه هم 
مســتقل باشم و هم به دوستانم كه شرایط 
مشــابه با خودم دارند كمک كنم. البته من 
همچنین عضو ســامانه تداركات ریاســت 

جمهوری هم هســتم. با خانم محسنی در 
مورد ایــن كار صحبت كردم و ایشــان هم 
اســتقبال كردند. قرار شــد هر دو به یک 
میزان ســرمایه بگذاریم و شركت را به ثبت 
برسانیم. من دو ســال به دنبال مجوزهای 
راه اندازی این شــركت بــودم و چهار مجوز 
از قوه قضائیــه، وزارت كار و امور اجتماعی، 
سازمان امور مالیاتی و سایر ارگان ها گرفتم. 
در ضمــن نامه ای هــم به معاونــت امور 
فرهنگی شــهرداری تهران نوشــتم و اعالم 
كردم كه ما تعدادی از بچه های بهزیســتی 
هســتیم و به دنبال راه اندازی شــركتی در 
زمینه كار بسته بندی و چاپ كاغذ هستیم 
و از این معاونت درخواســت حمایت كردم. 
خوشبختانه معاون محترم شهرداری با این 
درخواســت موافقت كردنــد و مکانی را با 
اجاره پایین، در ســرای محله شــاد آباد، در 
اختیارمان قرار دادند و ما دو ســال است كه 

كارمان را شروع كرده ایم. 

نام این شــرکت چیست و شما با چند 
نفر مشغول به کار هستید؟

محسنی: نام شركت »شركت امیران كاغذ 
بلندهمتان« اســت كه این نام از همت بلند 
دوســتان دارای معلولیت گرفته شده، چون 
هدف ما ایجاد اشتغال برای دوستانی است 
كه مانند خودمان با معلولیت دست و پنجه 
نــرم می كنند. فعاًل 4 نفر در این شــركت 
مشغول به كار هستند. امیدواریم كه بتوانیم 
فعالیت كاری خود را گســترش داده و افراد 

بیشتری را به كار بگیریم.

در مورد کار این شرکت ،بیشتر توضیح 
دهید؟

 A5 و A4محسنی: كار ما بسته بندی كاغذ
و كارهای چاپی روی كاغذ است. ما كاغذ را 
به صورت بندی و تعداد باال می خریم، برش 
می زنیم و در اندازه های مختلف بسته بندی 
می كنیم و می فروشــیم. عــالوه بر این هر 
نــوع كاری كه بر روی كاغذ انجام می شــود 
مثل چاپ فرم های اداری و مختلف و تولید 

برچسب و .. راهم انجام می دهیم.

بازاریابی  برای تولیــدات خود  چگونه 
می کنید؟

محسنی: مــن و آقای مســافری خودمان 
كار بازاریابــی را انجام می دهیم. ما به ادارات 
و ســازمان های مختلف می رویــم ، نمونه 
كاغذمــان را به آنها نشــان داده و كارمان را 
معرفی می كنیم و از آنها می خواهیم از نیت 
خیرخواهانه  ما حمایت كنند. در حال حاضر 
ســازمان بهزیستی شهرســتان تهران، با ما 
همکاری می كنند وكاغذ مورد احتیاجشان را 
از ما می خرند. فرم هایشان را هم برای چاپ 
به ما می سپارند. با شركت متروی تهران نیز 
همکاری داریم و فرم های مورد نیازشان را در 
تعداد و اندازه های مورد درخواستشــان چاپ 
می كنیم. ســازمان بازنشســتگی كشوری، 
ســازمان هالل احمر، ســازمان توســعه و 
نوســازی صنعت و معدن و اداره پســت از 
دیگر مشــتریان ما هستند. دفتر كارآفرینی 
مجتمع رعد به تازگی ما را به شركت همراه 

توان یاب موفق

 امیر مســافری و زهرا محسنی کارآفرینانی هســتند که با همکاری یکدیگر 
»شرکت امیران کاغذ بلندهمتان« را تاسیس کرده اند. امیر مسافری مدیرعامل 
و زهرا محسنی رئیس هیات مدیره این شرکت هستند. کارکنان این شرکت که 
در زمینه بســته بندی کاغذ و چاپ فعال است، افرادی هستند که همگی دارای 
معلولیت می باشــند. مکانی که این دوستان در آن مشغول به کارند را معاونت 
شهرداری منطقه 18 در سرای محله شادآباد در قسمت کارآفرینی در اختیارشان 
قرار داده است. فعالیت این شرکت از دو ســال قبل آغاز شده است. فضایی که 
کارکنان در آن مشــغول به کارند مملو از بسته های کاغذ A4 با ارم این شرکت و 

انواع و اقسام ماشین های تحریر و چاپ است.
با موسسان این شرکت به گفتگو نشستیم

رئیس هیات مدیره شرکت »امیران کاغذ بلند همتان«:

ناامید نشوید، تالش و پشتكار 
داشته باشید تا موفق شوید

لطفا خودتان را معرفی کنید؟

امیران  شــركت  )مدیرعامل  امیرمسافری 
كاغذ بلندهمتان( دانشــجوی IT در مقطع 
كارشناســی و متولد ســال 1367 هستم. 
بعــد از تولد دچار یرقان )زردی( شــدم ولی 
چون زمــان بمباران بود بالفاصله مادرم را از 
بیمارستان مرخص كردند و چون من فرزند 
اول خانواده بودم، پدر و مادرم در مورد زردی 
آگاهی چندانی نداشــتند. ولی بعد از 5 روز 
كه مرا به بیمارســتان بردند با وجود این كه 
خونم را دوبار عوض كردند دچار عوارض این 
بیماری شدم كه در من برای همیشه باقی 

ماند.
زهرا محسنی 48 ساله هستم كه 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؟

زهرا محســنی: من بعد ازگرفتن دیپلم، 
یک دوره دو ســاله بهیاری و پرســتاری را 
در شــهرری گذراندم. وقتی كــه برای این 
دوره دوســاله ثبت نام می كــردم خیلی ها 
به من گفتند كه با این وضعیت جســمانی 
نمی توانــم به عنوان بهیار كه مســوولیت 
سنگینی دارد كار كنم. ولی بعد از پایان این 
دوره و استخدام شــدنم همان افراد اعتراف 
كردند كــه من از افــراد غیرمعلول كه این 
دوره را دیده اند بهتر كار و فعالیت می كنم. 
محل كار من درمانگاهی بود در روســتای 
حســن آباد در جاده قم. به مدت 27 سال 
در این محل خدمت كردم و در كارم بسیار 
جدی و پرتالش بــودم. به طوری كه بعد از 
27 ســال كه تقاضای بازنشستگی پیش از 
موعد كــردم، با تقاضایم موافقت نمی كردند 
و می گفتنــد نمی خواهیم یکی از نیروهای 

فعال خودمان را از دست بدهیم.

به عنــوان بهیار چــه فعالیت هایی 
می کردید؟

محســنی: كار مــن انجــام تزریقــات و 
پانسمان، بخیه كردن زخم ها، تزریق واكسن 
و انجــام زایمان طبیعی در درمانگاه بود. در 
درمانگاه روســتای حسن آباد، اتاقی را برای 
زایمان طبیعی در نظــر گرفته بودند كه از 
روســتاهای اطراف برای زایمان به این محل 
می آمدند. من بســیار فعال و پركار بودم و 
به روستاهای اطراف می رفتم و در مدارس و 
كارخانه ها واكسن هایی مثل كزار و هپاتیت 

توان یاب موفق
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اول معرفی كرده كه از ما كاغذ بخرند.

چه شــرکت هایی می توانند با شــما 
همکاری کنند؟

محسنی: هــر ســازمان و شــركتی كه با 
كاغذ ســروكار داشته  باشــد، از شركت های 
بازرگانــی تــا مراكــز چاپ و نشــر كتاب، 
مدارس، دانشگاه ها و همه ارگان های دولتی 
و غیردولتی می توانــد از ما كاغذ خریداری 
كنند و یا سفارش كار هایشان را به ما بدهند.  
ما در امر بازاریابی ضعیف هســتیم و كاغذ 
ما برای ســازمان ها مختلف هنوز شــناخته 
شده نیست. اكنون كه شعار دولت حمایت 
از كار و تولیدات داخلی اســت، انتظار داریم 
ســازمان ها و ارگان های دولتی از ما حمایت 

كنند. 

تا به حال چه حمایت هایی از ارگان های 
دولتی دریافت کرده اید؟

محسنی: شــهرداری به مــا كمک كرده و 
این مکان را در سرای محله شادآباد با اجاره 
پایین در اختیار ما قرار داده . ما با ســازمان 
بهزیستی استان تهران و بهزیستی شهرری 
صحبت  و كارمان را به آنها معرفی كرده ایم 
و آنهــا قول هایی هم به ما داده اند، ولی این 
قول ها هنوز عملی نشــده اند. در صورتی 
كه بهزیســتی، متولی امــور معلوالن 
اســت و باید حامی ما باشد. البته 
بهزیستی شهرستان تهران، با ما 
همــکاری می كند و خرید كاغذ 
و چاپ فرم هایش را به ما ســفارش 
می دهد. اگر ســازمان هایی با ما قرارداد 
ببندند و كاغذ مصرفیشــان را از ما بخرند، 
می توانیم به پرســنل خود ایــن اطمینان 
را بدهیــم كه كار به صــورت دائمی وجود 
خواهدداشت، چون بعضی اوقات كه سفارش 

كافی نداریم بچه ها بی كار می مانند. 

دستگاه های صنعتی مورد استفاده تان 
را چگونه تهیه کرده اید؟

محسنی: ما دستگاه ها را با هزینه خودمان 
خریــداری كرده ایم. دســتگاه چاپ، پرینتر 
رنگی لیزری، منگنه زن، دســتگاه ســیمی 
كــردن كتاب و دفتر، پــرس كارت، برش و 

فتوكپی و... را خریده ایم.

چه درخواستی از ســازمان ها و مراکز 
دولتی دارید؟

مسافری: من از این ســازمان ها و ارگان ها 

می خواهم كه از ما حمایت كنند و كارهای 
چاپی شــان را به ما بســپارند و كاغذ مورد 
نیازشان را هم از ما خریداری كنند. خصوصاً 
این كــه ما كاغذ را ارزان تــر از جاهای دیگر 
می فروشیم در حالی كه، كیفیت كاغدمان 
با كاغذهای شناخته شده معروف یکی است. 

پرسنل شما بیمه هستند؟

 محســنی:در حال حاضر چــون كار ما 
دائمی نیســت، نتوانسته ایم پرسنل خود را 
بیمه كنیم ولی اگر قراردادهای بلند مدت و 
دائمی داشته باشیم می توانیم آنها را بیمه 

نماییم.
مســافری: فقط وقتی كه مطمئن باشیم 
برای آینــده كار و درآمد داریــم می توانیم 
كاركنان خــود را بیمه كنیم. در این صورت 
بچه ها هم با اطمینان خاطر بیشــتری كار 
خواهند كرد. اگر كار داشته  باشیم می توانیم 
دســتگاه های بهتر و پیشــرفته تری تهیه 
كنیم. البته دســتگاه های ما همین حاالهم 
مورد تایید هســتند و كار خــوب تحویل 

می دهند.

مانعی  شما  جســمی  محدودیت  آیا 
ایجاد  شــما  اجتماعی  فعالیــت  در 

نکرده است؟

مسافری: افراد دارای معلولیت در بسیاری 
از مشاغل حتی بهتر از افراد غیرمعلول كار 
می كننــد چون تالش بیشــتری می كنند. 
مثاًل مــن در رشــته آمادگی جســمانی، 
بارفیکس و دراز و نشست نفر اول در منطقه 
و در رشته بارفیکس در كل كشور، اول شدم. 
تالش افرادی مثل من خیلی بیشتر از تالش 

دیگران است.
محســنی: از قدیــم گفته اند خواســتن 
توانستن است. اگر انسان هدف داشته باشد 
و واقعا بخواهــد كاری را انجام دهد و تالش 
خودش را بکند به نتیجه می رسد. ولی اگر 
محدودیت ها را بــرای خودش عمده كند و 
آنهــا را بزرگ تــر از توانایی هایش ببیند، در 
هیچ كاری موفق نمی شــود. زمانی كه من 
به عنوان بهیار كار می كردم آنقدر كارم زیاد 
بــود كه گاهی فراموش می كردم  مشــکل 
جسمی دارم و دیگران نیز مشکل جسمی 
مــرا نمی دیدند، چون من پابه پــای آنان و 
حتی بیشتر كار می كردم. در دوران نوجوانی 
خیلی به مشکلم فکر می كردم و خودم را با 
دیگران مقایســه می كردم و حتی به مادرم 
می گفتم چرا مرا به دنیا آوردی؟ همیشــه 
بــه این فکر می كردم كه چــرا در بین این 
همه آدم من باید اینگونه باشــم؟ با گذشت 

زمان از این گفته  هایم پشــیمان شدم چون 
از ســرنادانی و بچگی بود. من توانایی های 
خیلی زیادی دارم و بسیاری از كارها را حتی 
بهتــر از افرادی كه ظاهــرا معلولیت ندارند 

انجام می دهم.

چشم اندازتان چیست و برنامه تان برای 
آینده چیست؟

محسنی: چون ما به صورت شركت تعاونی 
كار می كنیــم چنانچه حمایــت الزم از ما 
صورت بگیرد می توانیم در جاهای مختلف 
شهر شعبه بزنیم .امیدوارم روزی بتوانیم در 
سایر مناطق شــهر خصوصاً در مركز شهر 
كارگاه بزنیم و تعداد بیشتری از دوستانمان 
را به كار بگیریم. در این منطقه هنوز خیلی 
شــناخته شــده نیســتیم و دسترسی مان 
بــه بســیاری از ســازمان ها و مراكز دولتی 
وغیردولتی سخت است. از طرفی هم رفت و 
آمد بچه ها به این مکان مشکل است. البته 
امیدواریم بتوانیم با كمک شهرداری رفت و 
آمد پرسنل خود را تســهیل كنیم. مساله 
دیگر ضرورت مناسب ســازی كارگاه است. 
ما حتمــا باید در جایی كه مناسب ســازی 
شده باشند، كار كنیم. اگر می توانستیم این 
كارگاه را به مکان بزرگ تری در مركز شــهر 
منتقل كنیم در گســترش و توسعه كارمان 

خیلی موثر بود. 
مســافری: كار كردن در مركز شهر برای 
ما بســیار مهم اســت، چون دسترسی ما 
به مشــتریانمان را بهتر می كــرد و رفت و 

آمدنمان نیز راحت تر می شود. 

به عنوان کســی که خودش کارآفرین 
اســت چه توصیه ای به بچه های دارای 

معلولیت دارید؟

محســنی: به دوســتان دارای معلولیت 
می گویــم كه اگر به دنبال كاری رفتند و به 
نتیجه نرسیدند، ناامید نشوند. باید تالش و 
پشتکار داشته باشند تا موفق شوند. بچه ها 
می توانند دور هم جمع شوند و یک شركت 
تعاونی تاسیس كنند و روی پاهای خودشان 
بایســتند. باید توانایی هایشان را دست كم 
نگیرند و خودشان را به جامعه نشان بدهند 
و بدانند كه خدا نیــز به آنها كمک خواهد 

كرد. 
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نوع شــغل ها روی آورد تــا زندگی خویش و 
نیازهایش را تامین نماید.

امــا اگر دولــت اقدام بــه برقــراری بیمه 
تامین اجتماعی برای افــراد دارای معلولیت 
نمایــد، یا حداقل قســمتی از هزینه بیمه 
ایشــان را تقبل نماید ) قسمتی از هزینه را 
هم خود فرد تامین كند(آن گاه اگر شغل های 
دوره ای و كوتــاه مدت را هم داشته باشــد، 
توسط سابقه ی بیمه  حمایت می شود. شاید 
به نــدرت برای تعدادی از ایــن افراد، بیمه 
تامین اجتماعی تخصیص داده  شده باشــد 
ولیکن آیا لــزوم ندارد ایــن روش همه گیر 
شــود تا همه معلوالن تحت حمایت شغلی 

بیشتری قرار گیرند؟
هم چنین امر مهم خود اشــتغالی و ایجاد 
كارگاه هایی كه مناسب افراد دارای معلولیت 
باشد، بهترین گزینه است. اختصاص وام های 
بدون بهــره، برای ایجــاد كارگاه برای چند 
نفر، نیز از فعالیت هایی اســت كه می تواند 
بسیار مفید باشــد. افراد توانیاب می توانند 
درهرنوع فعالیت و هنــری كه در آن تبحر 
دارند و دوره هــای آموزشــی آن را گذرانده 
 باشند، در چنین كارگاه هایی مشغول شوند 
و ازطرف دولت نیز تحت حمایت بیمه قرار 
بگیرنــد. البته تامین هزینه هــای راه اندازی 
چنین كارگاه هایی كه تحت نظارت ارگان ها 
و یا سازمان های مردم نهاد باشد نیز یاری و 

حمایت دولت را می طلبد.
بــا توجه به این كــه برخــی از توانیابان به 
علت شــدت معلولیت، اشــتغال بیرون از 
منزل برایشــان امکان پذیر نیست »اشتغال 
در منــزل« و »دوركاری« بهترین گزینه برای 
آنها است. برای این مورد هم دولت و سازمان 
بهزیســتی بایــد نهادهای كوچکــی ایجاد 
نماید تا براساس تقاضای این افراد، به ایجاد 

شغل هایی مناسب در منزل بپردازند تا فردی 
كه دارای معلولیت شدید است هم در منزل 
مشــغول به كار شــود و نتیجه را به صورت 
روزانه، هفتگی یــا ماهانه به كارفرما تحویل 
دهد. این نوع اشــتغال می تواند شغل های 
مرتبط با صنایع دســتی، شــغل های هنری، 
خیاطی، و حتــی كار با »رایانــه و تلفن« 
در منزل باشــد. به عنوان مثــال فرد دارای 
معلولیت می تواند با داشــتن یک دستگاه 
رایانه و اینترنت پرسرعت و یا بصورت تلفنی، 
درمنزل خویش به شغل هایی مانند اپراتوری، 
منشی گری و بسیاری از موارد مرتبط بپردازد 
و یا با داشتن دستگاه چرخ خیاطی یا لوازم 
الزم، به كارهای هنری در منزل اقدام نماید. 
دقیقاً مانند بسیاری از شغل هایی كه امروزه 
در بازارهــای كار و آگهی های اســتخدامی 
مشــاهده می شــود اما بــرای افــراد دارای 
معلولیت الزم اســت كه این گونه شــغل ها 
تحت نظارت دولت و سازمان های مردم نهاد 
ایجاد شود تا امنیت شغلی این افراد تامین 

شود.
اگر برنامه ریزی ها دقیق و حمایت مسئوالن 
جهت اشــتغال معلوالن، همیشــگی باشد 
با تامین هزینه های بســیار كــم، می توان 
شغل های مناسبی ایجاد كرد، چرا كه مساله 
اشتغال مهم ترین اصل در زندگی افراد دارای 
معلولیت اســت و تا زمانــی كه هزینه های 
زندگــی این افراد تامین نشــود نمی توان از 
حس اســتقالل و آرامش حــرف زد. با حل 
مساله اشــتغال می توان به مســاله ازدواج 
افــراد دارای معلولیت نیز امیدوار بود زیرا تا 
هزینه های زندگی تامین نشود، مساله ازدواج 

امری الینحل است. 

اشتغال معلوالن، 
آری یا خیر؟

یکی از مهم تریــن اصول در زندگی هر فرد، 
مســاله اشــتغال و تامین مایحتاج زندگی 
اســت. اشــتغال به كار نه تنها برای تامین 
مایحتاج الزم است، بلکه بسیاری از مشکالت 
روحی روانی را نیز برطرف می كند. داشــتن 
حس استقالل، امری مهم در تامین روحیه 
فرد و بالتبع آن، انگیــزه ای برای حضور در 
اجتماع است. همان طور كه افراد غیرمعلول 
برای رسیدن به اســتقالل و تامین زندگی، 
نیازمند شغل هستند، افراد دارای معلولیت 
نیــزاز این نیاز مثتثنی نیســتند و این در 
حالیســت كه زندگی فــرد دارای معلولیت 
هزینه های بیشتری نسبت به فرد غیرمعلول 

دارد. 
فرد دارای معلولیت برای حضور در اجتماع 
و بــرای اشــتغال بــه كار، نیاز به وســایل 
توانبخشــی و حركتی، وسایل ایاب و ذهاب 
و بسیاری از ملزومات دیگر كه هریک هزینه 

های خاصی را می طلبد، دارد. 
وقتی دولت و ســازمان بهزیستی كه متولی 
امور افراد دارای معلولیت هســتند قادر به 
تامین نیازهای شــغلی این قشــر نیستند 
آیا نباید شــرایطی بوجود آورند كه خوداین 
افــراد بتوانند نیازشــان را برطرف كنند؟ نه 
تنها دولت بلکه تمامــی ارگان های مرتبط 
با امــور معلــوالن و حتــی ارگان های غیر 
مرتبط نیز از این قاعده مستثنی نیستند و 
همگی درجهت ایجاد شغل برای افراد دارای 

معلولیت موظف هستند. 
بســیاری ازافراد دارای معلولیت مشغول به 
كار می شوند ولی توســط كارفرمایان بیمه 
نمی شوند و چون این نوع شغل ها به صورت 
دوره ای و كوتاه مدت هســتند، بنابراین نه 
سابقه ای بوجودآمده و نه بیمه ای اختصاص 
یافته اســت. فرد هم چاره ای ندارد كه بدین 

فرزانه حبوطی

مقالـــــــــه
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اولین نمایشگاه ملي لوازم و تجهیزات 
بیستم  تا  هفدهم  از  توانبخشي  کمک 
شــهریور ماه ســال جاري در کانون 
نوجوانان  و  کــودکان  فکري  پرورش 

واقع در خیابان حجاب برپا شد.
ایــن نمایشــگاه به همت ســازمان 
بــا همکاري  و  بهزیســتي کشــور 
آفرینش هاي هنري  و  انجمن علمــي 
به وسعت  ایران در ســالني  معلوالن 
دوهزار مترمربع با حضور 40 شــرکت 
واردکننده وســایل  و  تولیدکننــده 

توانبخشي برگزار شد.

 مهنــدس منصــور برجیان، دبیــر اجرایي 
نمایشگاه و مدیرعامل شركت توان همگام، 
با اشاره به این كه این نمایشگاه براي اولین 
بار بــراي عرضــه تولیدات وســایل كمک 
توانبخشي به معلوالن و جانبازان و سالمندان 
در كشور و با همکاري سازمان بهزیستي برپا 
شده است، هدف از برگزاري آن را شناسایي 
شــركت هاي فعال تولیدكننده و واردكننده 
تجهیزات كمک توانبخشي و شناساندن این 
شركت ها به گروه هاي هدف مثل معلوالن و 
جانبازان و سالمندان و هم چنین كارشناسان 
بهزیستي جهت خرید محصوالت مي داند. او 
ادامه می دهد؛ ایجاد زمینه براي تبادل نظر 

نمایشــگاه بود ه انــد كــه براي شناســایي 
محصــوالت كمک توانبخشــي  جدید و با 
كیفیت و با قیمت مناسب به این نمایشگاه 

مراجعه كرده اند.
وي ادامه داد: در این نمایشــگاه محصوالت 
و تجهیزات ارائه شــده با قیمت مناســب و 
با تخفیف ویژه بــه مصرف كنندگان عرضه 
مي شــود و حتي بعضي از شركت ها تا 50 
درصد تخفیف بــراي محصوالت خود قایل 
شده اند كه فرصت بسیار خوبي براي مصرف 
ازطرفي شركت  ایجاد كرده است.  كنندگان 
تــوان همــگام در این نمایشــگاه خدمات 
رایگاني براي معلــوالن داراي ویلچر و واكر 
و... در جهت تعمیر و تعویض قطعات معیوب 
عرضه مي كند. دبیر اجرایي نمایشگاه، ابراز 
امیدواري كرد كه این نمایشــگاه به صورت 
ســالیانه برگزار شــود و بازده خوبي براي 

مخاطبان داشته باشد. 
در حواشي نمایشگاه با دو شركت تولیدكننده 
داخلي وســایل توانبخشــي گفتگو كردیم. 
محمد و امیر براتي پدر و پســري هســتند 
كــه در كارخانه خود، )صنایع توان بخشــي 
تکنوپیشــرو(  سال هاست كه ویلچر و لوازم 

جانبي آن را تولید مي كنند.

اولین نمایشگاه لوازم و تجهیزات کمك 
توانبخشي، برگزار شد

بین دو گــروه تولیدكننده و مصرف كننده 
در جهت باال بردن كیفیت محصوالت ارائه 
شــده از دیگر اهداف برپایي این نمایشگاه 
است. ایشان اضا فه می كند: برگزاركننده این 
نمایشگاه سازمان بهزیستي كشور و مجري 
آن انجمــن علمــي و آفرینش هاي هنري 
معلوالن ایران اســت. به گفتــة او، انجمن 
تالش كرده این نمایشگاه را به بهترین نحو 
و با كیفیت باال برگزار كند كه خوشبختانه تا 
حدود زیادي نیز موفق بوده است. مهندس 
برجیــان تجهیزات كمک توانبخشــي ارائه 
شــده در نمایشگاه را در ســه حوزه اصلي 
وســایل كمک توانبخشي معلوالن جسمي 
و حركتــي، نابینایان و ناشــنوایان شــامل 
انواع ویلچــر، واكر، عصا، انواع تشــک هاي 
مواج، تخت هاي بیمارستاني، اورتز و پروتز، 
انواع ابزار كمکي و نرم افزارهاي آموزشــي 
خاص نابینایان و انواع ســمعک و وســایل 
ارتقادهنده شنوایي برشــمرد و اعالم كرد، 
در طول برگزاري این نمایشــگاه، پانل هاي 
آموزشــي مختلف در سالن كنفرانس مركز 
برگزار مي شــود كه هدف از این پانل ها هم 
ایجاد ارتباط بیــن تولیدكنندگان و مصرف 

كنندگان است. 
برجیان افزود: بیش از صدنفر از كارشناسان 
این  بازدیدكننــدگان  عمده  از  بهزیســتي 

محمد براتي در پاسخ به تاریخچه شروع به 
كارش گفــت: من از ســال 1357 از طریق 
انجمن توانبخشــي وقت به عنــوان اولین 
تولیدكننده ویلچــر در ایران براي گذراندن 
دوره های الزم به شــركت تعاوني وســایل 
توانبخشي معرفي شدم . با توجه به این كه 
خودم مشکل جسمي و حركتي دارم از پایان 
تحصیالت متوسطه با خداي خود عهد كردم 
كه بتوانــم به هم نوعانم كمک كنم. او ادامه 
مي دهد شــركت ما در سال 1355 تاسیس 
شــد و این خواست خدا بود كه درسال 57 
به شركت تعاوني توانبخشي براي ادامه بهتر 
كار معرفي شــوم. 80 درصد پرســنل این 
شــركت تعاوني، افراد داراي معلولیت بودند 
و در همان زمان نیز توانستیم بیست نفر از 
مددجویان ســازمان بهزیستي را جذب كار 
كنیــم. براتي ادامه مي دهــد: بنیانگذار این 
تعاوني در آن زمان دكتر شیخ االســالم زاده 
بودند كه خدمات زیادي در بخش ارتوپدي 
انجام مي دادند. در هیات مدیره شــركت ما 
از 5 نفر عضو، سه نفر افراد داراي معلولیت 
و 80 درصــد از كاركنــان هــم از معلوالن 
بودند. او ادامه مي دهد: بازار تولیدات ما بازار 
مناســبي بود تا این كه از سال 83 به محض 
واردات ویلچرهــاي چیني، مجبور شــدیم 
شــركت را با 50 نفر پرسنل فعال، تعطیل 

كنیم و چندسال كار نکنیم. اما به دلیل این 
كه من نمي توانســتم بي كار بمانم از پسرم 
كه رشته تحصیلي اش مهندسي صنایع است 
خواســتم كه با من در شروع مجدد فعالیت 
كاریــم همکاري كند. ایشــان هم در حال 
حاضــر به عنوان مدیر تولید كارخانه، با من 

همکاري و همفکري مي كند.
براتــي بــه مشــکالت تولیــد در كشــور 
اشــاره مي كند و مي گوید: از مســووالن و 
كارشناسان بهزیســتي درخواست دارم كه 
از تولید كنندگاني مثل ما حمایت كنند. او 
ادامه مي دهد، مــا از آنها نه وام مي خواهیم 
و نــه امکانات فقــط مي خواهیم از تولید ما 

خرید كنند. 
امیــر براتــي، مدیرتولیــد كارخانــه كــه 
سال هاســت با پدرش همــکاري مي كند از 
تولیدات این كارخانه مي گوید: ما قبال انواع 
و اقســام عصا، واكر، توالت فرنگي و وسایل 
دیگر توانبخشي را تولید مي كردیم، اما بعد 
تصمیم گرفتیم كه فعالیت خود را در زمینه 
تولید صندلي هاي چرخدار جدید تخصصي 
كنیــم. او ادامــه مي دهد: ما از یک واشــر 
كوچک ویلچر تا چرخ كامل آن را خودمان 
قالــب ریزي و تولید مي كنیم و وابســته به 
هیچ شركت یا تولیدكننده دیگري نیستیم. 
او مي افزاید: شاید در ایران بیش از یکي دو 
شركت نباشند كه این گونه كار كنند. او در 
مورد بازار كارشان مي گوید: بازار ما نه خیلي 
خوب و نه خیلي بد است اما به هر حال این 
كار را ادامه مي دهیم و در فکر گسترش آن 

نیز هستیم.

بــا یکي دیگــر ازشــركت كنندگان در این 
نمایشــگاه كه ویلچرهاي تخصصي ورزشي 

تولید مي كند هم به گفتگو نشستیم.
فریدون خشــت زر بازیکن ســابق تیم ملي 
بسکتبال با ویلچر اســت. او كه مدیر عامل 
شركت »ســهند ویلچر اسپورت« مي باشد، 
در حــال حاضر در حــوزه طراحي و تولید 
ویلچرهاي ورزشــي فعالیــت دارد. از او در 
خصوص فعالیت هاي تولیدي اش ســواالتي 

كردیم:

الگوي تهیه این نوع ویلچرهاي ورزشي 
را از کجا به دست آورده اید؟

من چون خودم ســال ها بسکتبال با ویلچر 
انجام مــي دادم، به انجام ایــن كار متمایل 

شــدم. من در ســال 1359 جذب ورزش 
بســکتبال با ویلچر شــدم. آن زمان ویلچر 
ورزشــي در ایــران وجود نداشــت و ما با 
ویلچرهاي ارتوپــدي ایراني كه وضع خوبي 
هم نداشــت بازي مي كردیــم. همان موقع 
جرقه اي در ذهن من زده شــد كه حداقل 
شــرایطي براي خودم ایجاد كنم كه بتوانم 
راحت تر بســکتبال بازي كنم، چون ورزش 
براي معلــوالن حکم درمان و پیشــگیري 
كننده از عوارض معلولیــت را دارد. زماني 

كه من بســکتبال با ویلچر را شــروع كردم 
معلولیتم خیلي شــدید بود. حتي دســت 
راســتم دچار معلولیت و دامنه حركتي من 
خیلــي محدود بــود. زماني كــه ورزش را 
شــروع كردم روزبه روز شرایطم بهتر شد و 
از همــان زمان به این فکــر افتادم كه باید 
ویلچري داشــته باشــم كه بتوانم راحت تر 
بازي كنم. از همان ســال ها كار را شــروع 
كردم، ولي چند ســالي فقــط براي خودم 
و چند نفر از دوســتانم كه از این ویلچرها 
اســتقبال مي كردند، مي ساختم. اما از سال 
65 به بعد به طور جدي دنبال این كار رفتم 
و كارگاه »سهند ویلچر اسپورت« را تاسیس 
نمودم. من توانستم طرح هاي زیادي را ارائه 
بدهــم و این افتخار را دارم كه فدراســیون 
ورزش هاي جانبازان و معلوالن سال گذشته 
براي حضور در مســابقات جهاني بسکتبال 
با ویلچر، ویلچرهاي مورد نیازشــان را از ما 
خریداري كردند و با آنها درمسابقات شركت 

كردند.

چه تفاوتی بین ویلچرهاي ورزشــي و 
ویلچرهاي معمولي وجود دارد؟

ویلچرهــاي معمولي كه اصطالحــاً به آنها 
ارتوپدي گفته مي شــود، مخصوص  ویلچر 
ترمز  ویلچرها  نوع  این  بیمارستان هاســت. 
دارند و به دلیل داشــتن قابلیت تا شــدن 
حمل و نقل آنها در خودرو آسان تر است. اما 
ویلچرهاي ورزشي مهم ترین فاكتورشان وزن 

امکانات، فقط از ما خرید کنند     نــه وام می خواهیــم و نه 

معلولیت، حکم درمان را دارد     ورزش بــراي افــراد داراي 

گزارش: سودابه بیات
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سبک آنهاست. وقتي مي خواهیم وزن ویلچر 
را كاهش دهیم ناگزیر هســتیم یک سري 
قطعات را كم كنیم، مثل ترمزها و یا قطعات 
مربوط به تا شــدن ویلچر. این قطعات باید 

شــود  و كم 
ویلچري 

تولید 

كــه  شــود 
حالــت  بــه 

آیرودینامیک باشد و بازیکن بتواند سرعت 
بیشــتري بگیرد و از قابلیت مانور بیشتري 
برخوردار باشــد. این وجه تمایز ویلچرهاي 

معمولي و ورزشي است.

چگونه به این تکنولوژي دســت پیدا 
کردید؟

مي گویند احتیاج، مادر اختراع است و چون 
من شرایط جســماني ام به این شکل بود و 
خودم هم بازیکن بسکتبال بودم مي دانستم 
كه به چه نــوع ویلچري نیاز دارم. همه این 
مــوارد را در تولیداتم اعمــال كردم، ضمن 
اینکــه از طریق اینترنــت اطالعات الزم را 
از شــركت هاي خارجي تولیدكننده ویلچر 
ورزشي كه داراي برندهاي جهاني بودند هم 
گرفتم. ولي تجربه اي را كه خودم از ســي 
و چندسالي كه بسکتبال بازي مي كردم به 
دســت آورده بودم را در ایــن طرح ها لحاظ 
كردم و توانستم ویلچرهایي تولید كنم كه با 

استانداردهاي جهاني مطابقت داشت.

آیــا در کارگاه خود از پرســنل داراي 
معلولیت هم استفاده مي کنید؟ 

بله. ما از تعدادي از بچه هاي داراي معلولیت 
كه شــرایط فیزیکــي و بدنــي آنها طوري 
است كه می توانند در خط تولید كار كنند، 
استفاده مي كنیم. این اولویت من به عنوان 
یک تولیدكننده داراي معلولیت اســت كه 

این دوستان را به كار بگیرم.

آیا شــما فقط ویلچر ورزشــي تولید 
مي کنید؟

ما یک نوع ویلچر ارتوپدي خاصي هم تولید 
مي كنیم كه به آنها نیمه اسپرت مي گویند. 
بازیکن بسکتبالیســت ما كه از ویلچرهاي 
خاصــي اســتفاده مي كنــد، نمي توانــد با 
همان ویلچر به بیرون از ســالن بیاید، آنها 
فقط مخصوص ســالن هســتند. ما به این 
مســاله هم فکر كردیم و یــک ویلچر نیمه 
ارتوپدي براي معلــوالن طراحي  اســپرت 
كردیم كه براي شــخصي كه قرار اســت به 
یک بسکتبالیســت معلول ســرویس بدهد 
و ویلچر را در ماشــین بگذارد راحت باشد. 
مــواد اولیه تمــام محصوالت مــا از جنس 
آلومینیوم صنعتي اســت كه كمک مي كند 
كه ویلچرهاي ورزشي قابلیت سرعت و مانور 
باالیي داشته باشد. البته ویلچرهاي ارتوپدي 

ما هم خیلي سبک هستند.

ورزش هاي  فدراســیون  با  شــما  آیا 
جانبازان و معلوالن در ارتباط هستید؟

بله ما ارتباط خوبي با این فدراسیون داریم. 
ما، هــم به آنان ویلچــر مي دهیم و هم در 
زمانــي كه اعزام دارند تیم هاي ورزشــي را 
مورد حمایــت قرار مي دهیــم. اكیپ ما با 
گروه همراه مي شــوند و كارهاي تعمیراتي 

ویلچرهایشان را انجام مي دهند. 

روبه رو  فعالیتتان  در  مشکالتي  چه  با 
هستید؟

ایــن طور فعالیت ها نیاز بــه حمایت دارند. 
من تا این جا با هزینه هاي شــخصي خودم 
كار كرده ام. متاســفانه طي این ســال ها نه 
سازمان بهزیستي و نه ارگان هایي كه داعیه 
حمایــت از تولید ملي و تولیدكننده داخلي 
را دارند، هیچ كدام به ســراغ مــا نیامده اند. 
مي گوینــد تا بچــه گریه نکند به او شــیر 
نمي دهند، ما گریه هم كرده ایم ولي خبري 
از حمات ســازمان هاي دولتي و ارگان هاي 

دیگر نیست! اگر به غرفه هاي این نمایشگاه 
نظري بیاندازید، مي بینید كه اكثر شركت ها، 
وارد كننده محصوالت توانبخشي هستند و 
بــه ندرت شــركتي را مي بینید كه خودش 
تولیدكننده باشــد. ولي من ایــن افتخار را 
داشــته ام كه به عنوان یک تولیدكننده در 
این نمایشگاه شركت كنم و محصوالتم را به 
نمایش بگذارم. آقاي هاشمي ریاست محترم 
سازمان بهزیستي از نمایشگاه دیدن كردند 
و نمونــه كارهاي ما را دیدنــد و قول هایي 
هم دادنــد كه امیدواریم به نتیجه برســد. 
همان طــور كه گفتم ورزش براي فرد داراي 
معلولیت حکم درمان را دارد و از پیشــرفت 
معلولیت جلوگیري مي كند. ورزش خودش 
یک نوع توانبخشــي اســت. من مسووالن 
محترم كشوري را مورد خطاب قرار مي دهم 
و مي گویم كه اگر از ورزش معلوالن حمایت 
كنند مي شود از عوارض معلولیت پیشگیري 
كرد. وقتي یک فرد معلول ورزش بسکتبال 
با ویلچــر را انجام مي دهد خواه ناخواه تمام 
اندام هاي بدن او چــه اندام هایي كه درگیر 
معلولیت هســتند و چه اندام هاي ســالم او 
در حال فعالیت هســتند. بسکتبال با ویلچر 
رشته اي است كه قدرت كمر فرد معلول را 
افزایش مي دهد و به دلیل ســرعت گرفتن 
و مانور دادن در حین بازي، باعث مي شــود 
همه اعضاي بدن فرد داراي معلولیت فعال 

شود.
اكنون من ســالمتي دست راستم را مدیون 
ورزش هستم. از نظر اقتصادي هم دولت باید 
از تولید ویلچرهاي ورزشي حمایت كند. در 
این شــرایط اقتصادي اگــر دولت بخواهد 
همین ویلچرهاي ورزشــي را وارد كند باید 
متقبــل هزینه های زیادي شــود. در حالي 
كــه قیمت محصوالت ماكه بــا همان مواد 
اولیه و همان بازدهــي ویلچرهاي وارداتي 
تولید مي شوند، باقیمت آنها خیلي متفاوت 
است. براي مثال نمونه ایتالیایي ویلچرهاي 
دوومیداني یا ویلچرهاي سرعتي حدود 150 
میلیون تومان اســت كه ما با سي میلیون 
تومــان این ویلچرها را تولیــد مي كنیم. ما 
تمام قطعات این ویلچرها را خودمان تولید 
مي كنیــم و بــا قیمت مناســب در اختیار 
ورزشکاران و فدراســیون هاي ورزشي قرار 
مي دهیم. حمایت هاي دولتــي مي تواند به 
توسعه و افزایش تولیدات داخلي منجر شود 

كه از اهداف شركت هایي مانند ما است. 

آلبرت انیشــتین متفکــر و فیزیکدان نامي 
در چهاردهــم مــارس 1879م. درشــهر 
اولم اندردونو واقع در ایالت ورتمبرگ آلمان 
در خانواده اي یهودي دیده به جهان گشود. 
دوران كودكی او در شــهر مونیخ ســپري 
شد. كودكي تندرست و نیرومند و كنجکاو 
بود ولي برخالف ســایر كودكان به بازي با 
همساالن خود تمایل زیادي نشان نمي داد. 
آلبرت انیشــتین در مونیــخ تحصیل كرد. 
وضع اودر مدرسه مشــابه وضع نیوتن بود. 
نه فقط هیچ گونه آثار هوشمندي و نبوغ در 
وي دیده نمي شد بلکه در مدرسه چنان كند 
ذهن مي نمود كه عده اي او را جزو كودكان 
عقب افتاده مي پنداشتند. خصوصیات بسیار 
دیگري نیز در مشابهت او و نیوتن در دست 
است و به راستي از زمان نیوتن تاكنون یگانه 
دانشمندي اســت كه مي توان او را همتراز 

این دانشمند انگلیسي به حساب آورد.
در ســال 1894م هنگامي كه والدینش به 
شــهر میالن در ایتالیا كــوچ كردند آلبرت 
كمــاكان در آلمــان مانــد تــا تحصیالت 
متوســطه خویش را به پایان برســاند. وي 
جــز ریاضیات، به ســایر دروس مدرســه 
عالقه اي نداشــت و ذوقي نشان نمي داد به 
همین مناســبت هم مدرسه را ترک كرد تا 
تمام سعي و كوشــش خود را مصروف این 
رشــته بدارد. پس از دیداري از ایتالیا براي 
تحصیل به ســویس رفت، لکن از آن جا كه 
جز در ریاضیات در سایر رشته ها فوق العاده 
ضعیف بود ثبت نامش با اشکاالت عدیده اي 
صورت گرفت. پس از فارغ التحصیل شــدن 
كوشید شــاید شغلي به دســت آورد. لکن 
واگذاري شــغل به جوانی یهــودي آن هم 
تبعه دولتي بیگانه، به سهولت مقدور نبود و 
دشواري هاي فوق العاده در برداشت. سرانجام 
در ســال 1901 م در اداره ثبت اختراعات 
شــهر برن شغل كم اعتباري به دست آورد. 
در همیــن جا بود كه كارهاي علمي خود را 
آغاز كرد. خوشــبختانه تحقیقات علمي او 
نیازي به آزمایشگاه و وســایل و تجهیزات 

نداشــت آنچه براي وي الزم بود مدادي بود 
و كاغذي و مغز فعالش. انیشــتین در سال 
تاریخــي و به یاد ماندني 1905 م. در مجله 
آلمانی؛ رویدادهای فیزیکي سال، پنج مقاله 
منتشر كرد كه ســه عنوان آن از مهم ترین 
نوشته هاي علمي اســت كه تاكنون انتشار 
یافته و هر یک پایه شــعبه جدیدي در علم 

فیزیک شده است. این مقاالت عبارتند از:
اثر فتوالکتریک و تطبیق نظریه   -1

كوانتوم در توجیه پدیده نور و برق.
تجزیــه و تحلیل ریاضي حركت   -2
براونــي و قابلیت اســتفاده آن براي تعیین 

اندازه مولکول مواد.
شــرح نظریه نسبیت كه موجب   -3
تحولي بزرگ در علوم شد. وي در این مقاله 
تحولــي بزرگ را كه دیگران فقط درباره آن 

اندیشیده بودند، عماًل صورت داد.
در ســال 1921م. به پاس دستاوردهایش 
در فیزیک نظري به ویژه براي كشف قانون 
حاكم بر پدیــده فتوالکتریک به اخذ جایزه 
نوبل نایل آمد. انیشتین در 1929 م. نظریه 
میدان واحد را عرضه كرد كه هدفش توجیه 
پدیده هاي گرانشي و زیراتمي به وسیله یک 
دستگاه قوانین واحد است. وي مدت بیست 
و پنج ســال آخر عمر خود را صرف بسط و 
تحقیــق در نظریه میدان واحد كرد، ولي تا 
هنگام مرگ تحقیقات خود را در اثبات این 
نظریه كافي نمي دانست. آلبرت در 1930م 
به امریکا رفت و از كالیفرنیا دیداري كرد تا 
بنابــر دعوتي كه از وي به عمل آمده بود در 
انستیتوي تکنولوژي كالیفرنیا سخنراني هایي 
ایراد كند. پس از روي كار آمدن هیتلر دیگر 
براي وي موقعیتي براي بازگشــت به آلمان 
نبــود خاصه آن كه در 1933 م دولت آلمان 
نازی اموال او را مصــادره كرد و او را از كار 
بركنار كرده بود. انیشتین نیز دعوت موسسه 
تحقیقات عالیه پرینستون را كه قبل از این 
حادثــه از وي به عمــل آمده بود پذیرفت و 
در آن جا مقام گزید و در ســال 1940م به 

تبعیت دولت آمریکا درآمد. 

انیشــتین مردي آرام و خاموش بود. نسبت 
به مظلومان سیاســي و اقتصادي شــفقتي 
فراوان داشت. درسال 1952م پس از مرگ 
رئیس جمهــوری وقت دولت  وایتســمان 
اســرائیل، مقام ریاست جمهوري این كشور 
به وي پیشــنهاد شد ولي وي زندگي علمي 
و فرهنگي را بر اشــتغاالت سیاسي ترجیح 
داد. انیشــتین از پیشــوایان عصر اتم است 
و در بســط تحقیقات اتمــي تاثیري فراوان 
داشته است. در ماه اوت سال 1939م ضمن 
نامه اي به رئیس جمهور وقت امریکا او را از 
پیشــرفت هاي آلمان در شکافتن هسته اتم 
آگاه كرد و او را برانگیخت تا انجام تحقیقات 
جدي و دامنه داري را درشکافتن هسته اتم 
تصویــب كند. هنگامي كه اولین اســتفاده 
عملي از انرژي اتمي در ســاختن بمب اتم 
به عمل آمد و نخستین بمب اتمي در ششم 
ماه اوت 1945م بر هیروشیما افکنده شد و 
موجب كشــتار جمع كثیري از سکنه ژاپن 
گردید انیشتین خود علیه استفاده از آن در 
جنگ قیام كرد و با سرسختي هرچه تمام تر 
كوشید تا موافقنامه اي بین المللي براي پایان 
دادن به مسابقه سالح هاي هسته اي به امضا 
برساند لکن در این راه توفیقي نیافت، گویي 
شــکافتن دل سخت بشــر و منقلب كردن 
احساســات خودخواهانه و ستمگري درون 

آن به مراتب دشوارتر از شکافتن اتم بود.
بالشــک آلبرت انیشتین یکي از بزرگ ترین 
متفکران و فیزیکدانان تمام ادوار به شــمار 
مي آید. شمار مقاالت علمي وي در فیزیک 
تئــوري به دویســت و پنجاه عنــوان بالغ 
مي شــود. مقاالت منتشر شده وي در دیگر 
زمینه هــا از این مقدار هم بیشــتر اســت. 
دانشــمندان در سال 1952م ضمن مطالعه 
در بقایاي انفجار یک بمب هیدروژني موفق 
به كشــف عنصر رادیواكتیو جدیدي شدند 
كــه آن را بــه افتخار آن دانشــمند بزرگ 
اینشــتینیوم نام نهادند. آلبرت انیشتین در 
هیجدهــم آوریل 1955م در امریکا دیده از 

جهان فرو بست.

انیشتین، آلبرت )1879-1955م(
فیزیكدان، معلولیت در یادگیري
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شماره 54 زمستان 1393

جوانه ها مولتي ویتامین هاي طبیعي
آیا این درست اســت كه مي گویند جوانه 
از خود دانه غني تر اســت؟ آیا جوانه ها از 
برتري  بــر یکدیگر  نظــر ارزش تغذیه اي 
دارد؟ مزیت اصلي هر جوانه در چیســت؟ 
پودر جوانه در مقایسه با جوانه تازه مزیتي 
هــم دارد؟ آیا جوانه ها ســهمي در تغذیه 

كودكان یا سالمندان دارد؟

دانه جوانه زده غني تر است
اما چرا مي گوییــم غالت یا حبوبات جوانه 
زده مفیدتــر اســت؟ طــي جوانــه زدن، 
نشاســته، پروتئین و چربي هــاي موجود 
به واحدهــاي كوچک تري تجزیه  در دانه 
مي شــود و قابلیت هضــم و جذب بهتري 

پیدا مي كند.
در ایــن فرآیند میــزان ویتامین و امالح 
فســفر،  كلســیم،  همچون  دانه  معدنــي 
منیزیــم، ویتامین هاي گروه ب و پروتئین 
آن دو تا ســه برابر و حتي بیشتر افزایش 
مي یابــد، اما از كالــري و كربوهیدرات آن 
دو برابر كاسته مي شــود. البته الزم است 
بدانیــد كاهــش كالري بــه معناي حذف 

كالري نیست.
اگر در صــد گرم گندم 400 كالري انرژي 
نهفته باشــد در همین میــزان جوانه آن 
200 كالــري انرژي وجــود دارد و مصرف 
یک فنجان جوانه مي توانــد تامین كننده 
بخش عمده اي از نیاز روزانه بدن ما باشد.

هر جوانه هزار مزیت دارد
قاشــق  غذایي چهار  ارزش  جوانه گندم: 
غذاخــوري جوانه گندم معــادل یک كف 
دست نان اســت. این جوانه نسبت به دانه 
آن ســه تا 12 برابر ویتامین ب و سه برابر 
ویتامیــن ای دارد وبه واســطه ســلنیوم، 
منیزیــم و ویتامیــن ای رادیکال هاي آزاد 
مضر بدن را حذف مي كند و موجب تقویت 
افزایش فعالیت هاي  ایمني بدن و  سیستم 
مغزي و غدد جنســي مي شــود. ســمنو، 
ســوهان و حلیم به شــرطي كه با جوانه 
گندم تهیه شــده باشد تا حدودي خواص 

این جوانه را دارد.
جوانه مــاش: خاصیت بارز ایــن جوانه 

برطرف كردن خســتگي و رخوت اســت. 
باعث ازدیاد شــیر مادران شده و ادرار آور 
خوبي اســت. ســموم بدن را دفع كرده و 
صفرا بُر است. این جوانه به دلیل خاصیت 
غذایي باال، فرد گرسنه را زود سیر مي كند. 
میزان اســید فولیک و پتاســیم آن بسیار 
باالســت و مصرف آن براي پیشــگیري از 
بیماري هــاي قلبي ـ عروقي و پرفشــاري 
خون توصیه مي شــود، اما كساني كه اسید 
اوریک یا نقــرس دارند باید در مصرف آن 

محتاط باشند.
جوانه شبدر: كلسیم فراواني داشته و كم 
كالري اســت. باعث تنظیــم هورمون هاي 
بدن مي شــود، براي آرامش اعصاب مفید 
است، گرگرفتگي و بدخلقي ناشي از عالئم 
یائسگي را بهبود بخشیده و تصفیه كننده 

خون و تقویت كننده كبد است.

جوانه یونجه: به دلیــل دارا بودن منگنز 
و كروم در ساخت انســولین طبیعي بدن 
نقش مهمي داشته و عرب ها آن را سلطان 
جوانه ها مي نامند. جوانــه یونجه به جهت 
داشتن ســاپونین موجب كاهش كلسترول 
بد خون شــده و از سختي و رسوب عروق 
براي استخوان  باالي آن  مي كاهد. كلسیم 
سازي كودكان در حال رشد مفید است و 
دو برابر اســفناج آهن دارد. به یاد داشته 
باشــید كه این جوانه تا حــدودي نفاخ و 

ملین است.
و  كلیه ها  شستشــودهنده  عدس:  جوانه 
افزاینده انرژي اســت و به دلیل پروتئین 
زیاد، خاصیت سیركنندگي باالیي دارد. بد 
نیست بدانید جوانه عدس قرمز در مقایسه 
با انواع دیگر آن آهن و كلســیم بیشتري 

دارد.
جوانه نخــود: پروتئین زیــادي دارد و 
سرشــار از فسفر و كلســیم است و میزان 
مواد معدني آن پنج برابر دانه نخود است.

جوانه ها در تغذیه سالمندان چه نقشي 
دارد؟

گاهي ســالمندان به دلیل احساس تنهایي 
بي اشتها مي شــوند. در واقع تنهایي عاملي 
اســت كه ســالمند عالقه اي براي تهیه و 

طبخ غذا براي خود نداشــته باشــد. البته 
گاهي تاثیر برخي داروها یا افزایش ســن 
هم سبب كم شدن اشتها به غذا مي شود.

گاهي هم برخي سالمندان به دلیل پرهیز 
غذایي مجبور به اســتفاده از خوردني هاي 
كم چرب و كم شــیرین بــا حداقل نمک 
هســتند و همیــن عامل موجــب بي مزه 
یــا بدمزه شــدن غذاي آنان مي شــود. بر 
این اســاس براي آن كه ســالمندان دچار 
ســوءتغذیه نشــوند، باید از مــواد غذایي 
مقــوي و مغذي اســتفاده كنند و بهترین 
توصیه به آنــان اضافه كردن جوانه گندم، 
ماش، عــدس یا پودر آن به غذاهایشــان 

است.
جوانه ها با وجود حجم كم ، اشتهاآور خوبي 
بوده و انرژي و پروتئین از دســت رفته را 
جبران مي كند. بسیاري از پزشکان مصرف 
جوانه ها را براي كاهش تورم، افســردگي و 
حتي استرس و بسیاري از مشکالت كبدي 

به سالمندان توصیه مي كنند.

ردپاي جوانه ها در غذاي مکمل کودک
اما بیشــترین ســوالي كــه خانواده ها از 
غذایي  علــوم  كارشناســان  و  متخصصان 
مي پرســند این اســت كه آیا مي توان در 
غذاي مکمل كودک از جوانه ها اســتفاده 
كــرد؟ در منابــع جدید علمــي در مورد 
اســتفاده از جوانه ها بخصوص جوانه گندم 
در رژیم غذایي كودک اختالف نظر فراوان 
وجود دارد. ولي آنچه مورد تائید اســتادان 
انجمن ترویج تغذیه با شــیر مادر اســت، 
استفاده از گندم و فرآورده هاي آن به بعد 
از پایان هشت ماهگي كودک موكول شده 

است.
توصیه مي شــود براي بچه هاي بین دو تا 
پنج ســال جوانه گندم را به ماست اضافه 
كنید. اگر هم كودک باالي پنج سال دارد، 
جوانه ها را به ساالد او بیفزایید. بهتر است 
جوانه عدس و ماش به سبب هضم آسان تر 
و مقــوي و مغذي تر بودن در ســوپ، آش 
یا در پوره و فرني كودک اســتفاده شــود. 
مصرف جوانه همراه با ســاالد یا ساندویچ 
خانگي، میان وعده اي مناســب براي تمام 

افراد بخصوص دانش آموزان است.

جوانه ها، مولتي ویتامین هاي طبیعي 
www.irfi.ir :منبع
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ادویه خانگي جایگزین نمک
یک قاشــق غذاخــوري پودر ســیر، یک 
قاشــق غذاخوري پودر پوست پرتقال، یک 
قاشق غذاخوري شکر، دو قاشق غذاخوري 
بــذر كرفس، دو قاشــق چاي خوري فلفل 
ســیاه، دو قاشــق غذاخوري پــودر پیاز، 
یک قاشــق چاي خوري فلفل ســفید، یک 
قاشــق چاي خوري پودر پوست لیموترش 
و نوک قاشــق چاي خوري فلفــل قرمز را 
در آســیاب برقي ریختــه و خوب مخلوط 
كنید تا جایي كه پودر یک دســتي حاصل 
شود. این مخلوط را در یک نمکدان با اندازه 
سوراخ هاي مناسب ریخته و در آن را محکم 
ببندیــد. این پودر باید در جاي خشــک و 

خنک و دور از نور نگهداري شود.

اغلب مــا ایــن را مي دانیم كــه خوردن 
غذاهاي شور براي سالمتیمان مضر است. 
اما شاید كمتر كسي بداند كه تنها یک بار 
خوردن غذاهاي شور مي تواند چه بالیي بر 
سر قلب و عروق بیاورد، آن هم فقط ظرف 

نیم ساعت!
یک تحقیق جدید كه توســط دانشمندان 
اســترالیایي انجام شده نشان مي دهد تنها 
سي دقیقه بعد از خوردن یک بسته پفک، 
چیپس، اســنک یــا غذاهاي شــور دیگر 
تغییــرات واضحي در ســرخرگ هاي بدن 
اتفاق مي افتد، به ایــن ترتیب كه توانایي 
ســلب  آنها  از  ســرخرگ ها  گشادشــدن 
مي شود. این اتفاق حتي در افراد سالم كه 
هیچگونه بیماري قلبي - عروقي یا فشــار 

خون باال ندارند هم رخ مي دهد.
این اتفــاق مانند اتفاقي اســت كه بعد از 
خــوردن غذاهاي چرب كــه مقدار زیادي 
چربي اشــباع شــده دارند، در بدن روي 
مي دهــد و در دراز مــدت باعــث تصلب 
شــرایین مي شــود. پژوهشــگران در این 
تحقیق توانایي گشادشــدن سرخرگ هاي 

افــراد را بعد از مصرف غذاهاي كم نمک و 
غذاهاي شور آزمایش كردند و دریافتند در 
كســاني كه غذاهاي شور مصرف مي كنند، 
ایــن توانایي بــه نصف كاهــش مي یابد. 
توانایي گشاد شدن سرخرگ ها براي كمک 
به كار قلب در بدن اهمیت بســیاري دارد 
و از دســت رفتن این توانایي نشانه اولیه 
روند تصلب شرایین )سخت شدن دیواره ی 
ســرخرگ ها( اســت كه می تواند منجر به  

سکته قلبي و مغزي مي شود. 
نمک نخوریم، پس چي بخوریم؟!

خودتان نمک سالم بسازید
الزم نیســت حتمــا فشــار خــون بــاال 
داشته باشــید تــا پرهیــز از نمــک را در 
برنامــه غذایي تان قرار دهید. این كار براي 
پیشگیري از مبتال شدن به فشار خون هم 
مفید و ســودمند است. از آنجا كه مصرف 
غذاهاي شــور با تغییر ذائقه شــما باعث 
مي شــود به این مواد عــادت كنید، بهتر 
اســت همین حاال به فکر كم كردن نمک 
غذایتان باشــید. البته این روزها نمک هاي 
جایگزین در داروخانه ها پیدا مي شوند كه 
سدیم كمتري نسبت به نمک طعام دارند 
ولــي این مواد هم خالي از ضرر نیســتند 
چراكــه به جاي ســدیم در آنها پتاســیم 
وجود دارد و مصرف پتاســیم هم عوارض 
زیــاد   محدودیت هاي خاص خود را دارد. 
نمک دریایي، خالي از ســدیم نیست، بلکه 
نســبت به نمک طعــام معمولي ســدیم 
كمتــري دارد. در اینجــا دو مــدل ادویه 
جایگزیــن نمک را كــه مي توانید در خانه 

تهیه كنید شرح مي دهیم:
یک جایگزین خوب

دو قاشــق غذاخوري پودر آویشــن، یک 
قاشــق چــاي خــوري فلفل قرمــز،1/5 
قاشــق غذاخوري پودر خردل، یک قاشق 
چایخــوري پــودر پیــاز و نصف قاشــق 
چایخوري پودر شــوید را با هم در آسیاب 
برقي بریزید و خوب مخلوط كنید تا پودر 

نرم یکنواختي به دست بیاید.

به فکر کم کردن 
نمک غذایتان باشید

ســــــالمت

بروشور غذاهاي شور مرکز 
بهداشت و درمان صداوسیما
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بار دیگر جشــنواره غذای خیریه رعد با اســتقبال چشم گیر مردم مهرپیشه شهرمان در 

محیطی سرشــار از عطر نوع دوستی و توانمندســازی با محوریت گروه همیاری بانوان و 

جوانان از روز چهارشنبه 23 تا جمعه 25 مهر برگزار شد.

با حضور برندهای معتبر صنایع غذایی، رستوران ها و فست فودهای معروف شهر در كنار 

عرضــه انواع غذاهــای بومی و محلی كه به همت گروه همیاری بانوان تهیه شــده بود، 

جشنواره غذای رعد را به فضایی پر از نشاط و شادی برای خانواده ها و نیکوكاران تبدیل 

كرد به نحوی كه بارش باران پاییزی هم اجرای این مراسم را با وقفه و مشکل روبرو نکرد 

و مردم تا پایان مراسم عالوه بر خرید غذاهای مورد عالقه خود از برنامه های جانبی مانند 

جمع آوری كمک به مددجویان نیازمند و نیز حضور در قرعه كشی جوایز فرهنگی استفاده 
و استقبال كردند.

فارغ از فضای خوردنی های خوشمزه و نوشیدنی های گوارا مانند: آب میوه های طبیعی، چای 

و نسکافه، امکان برای عضویت فراهم شده بود تا دوستانی كه برای نخستین بار به مجتمع 

رعد وارد شــده بودند با تکمیل فرم ثبت نام به صف حامیان همیشگی حمایت از آموزش ، 
توانبخشی و اشتغال توان یابان رعد به پیوندند.

یکی از نکته قابل توجه جشــنواره امسال حضور مؤسسه بچه های سیب بود كه با معرفی 

فعالیت ها و عملکرد خود ضمن آشنا ساختن مردم با برنامه های آن خیریه، امکان همکاری 
افراد عالقه مند را فراهم ساخته بودند.

 

برگزاری چهاردهمین جشنواره غذای خیریه 
رعد

در رعدچه خبـــر

 وی افزود: در بخش داوری از كارشناسان خبره در هر 3 محور برای انتخاب آثار دعوت به عمل آمده است و اسامی داوران جشنواره ای برای برگزیدگان این دوره در نظر گرفته شده است كه در محورهای هنری و اختراع سکه بهار آزادی به برگزیدگان اهدا خواهد شد. دبیر نخستین دوره جشنواره علمی، فرهنگی و هنری توانمندی های توان یابان ادامه داد: با هماهنگی های به عمل آمده هدایای ویژه معلوالن با هدف ارتقا و بهبود كیفیت زندگی توان یابان و محور فرهنگی، اجتماعی با معرفی تجربه موفق در حوزه معلولیت برگزار می شود. وی ادامه داد: نخستین دوره جشنواره توانمندی های توان یابان در 3 محور هنری در رشته نقاشی، محور علمی در رشته اختراع مرتبط به مخترعان این حوزه و قدرشناسی از فعالیت های مؤثر در حوزه معلولیت در سراسر كشور است.این خبر افزود: هدف از برگزاری این جشنواره معرفی توانمندی های علمی، فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت به جامعه، ایجاد انگیزه برای  مدیر روابط عمومی مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد دبیر نخستین دوره جشنواره علمی، فرهنگی و هنری توانمندی  های توان یاب با اعالم فرهنگی و هنری توانمندی های توان یاب در این مجتمع برگزار می شود.همزمان با روز جهانی معلوالن و به منظور گرامیداشت سی  امین سال فعالیت مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد نخستین دوره جشنواره علمی، 
آموزشی نیکوكاری رعد به نشانی  www.raad-charity.org برای ثبت نام و حضور در جشنواره مراجعه نمایند. مدیر روابط عمومی مجتمع آموزشــی نیکوكاری رعد افزود: عالقمندان مي توانند از پانزدهم مهرماه با مراجعه به سایت مجتمع اوایل آبان ماه اعالم خواهد شد.

 

جشنواره توانمندی های توان یاب در رعد برگزار می شود

توان یابان را هر چه بیشتر هموار سازد.شــهروندان در نظر دارد با برگزاری دوره های كارشناســی ارشــد و دكتری مسیر علم آموزی تحصیل افراد دارای معلولیت و اعطای تســهیالت ارزشــمند تحصیلی به این گروه از سیاســت اصولی پس از تأسیس نخستین مركز آموزش عالی مناسب سازی شده برای كشــور برای رسیدن به قله های علمی و فرهنگی، افزود: مجتمع رعد با پیگیری همین رییس هیأت مدیره مجتمع رعد با بیان ضرورت حمایت از اســتعدادهای جوان تشویق جوانان و دانشجویان به كسب مراتب علمی باالتر خواهد شد.افزود: تجلیل از نخبگان و دانشــمندان ایرانی ســنت پســندیده ای است كه باعث تشکر از دقت نظر شــورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور نهاد ریاست جمهوری، در ادامه این نشست مهندس احمد میرزاخانی رییس هیات مدیره مجتمع رعد با ابراز دانشمندان جوان در جهان باعث ارتقا دانش بشری خواهد بود.سرمایه های ارزشمندی هم چون پروفســور مریم میرزاخانی افتخار می كند و حضور این پدر و ســایر اعضای خانواده پروفسور مریم میرزاخانی، افزود: كشور عزیز ایران به داشتن دبیركل شــورای عالی امور ایرانیان خارج از كشــور ضمن تبریــک این موفقیت علمی به اعضای هیات مدیره مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد حضور داشتند، دكتر حالج زاده نماینده دكتر ســید مجید حالج زاده مشاور دبیركل و شورای عالی ایرانیان خارج از كشور و جمعی از در این جلسه كه مهندس احمد میرزاخانی رئیس هیأت مدیره و پدر پروفسور مریم میرزاخانی، جایزه علمی ریاضیات جهان به پروفسور مریم میرزاخانی اهدا شد.لوح سپاس شورای عالی امور ایرانیان خارج از كشور نهاد ریاست جمهوری به پاس كسب باالترین 
شایان ذكر است؛ پروفسور مریم میرزاخانی استاد ریاضی دانشگاه استنفورد و دانش آموخته كارشناسی ریاضی دانشگاه 

صنعتی شریف به عنوان نخستین زن دریافت كننده مدال فیلدز در جهان است كه از این مدال به عنوان نوبل ریاضی یاد 
می شود. 

تجلیل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور از پروفسور مریم میرزاخانی

در رعدچه خبـــر

به منظور ارتباط بهتر و بیشتر از طریق شبکه های اجتماعی؛ مجتمع آموزشی و نیکوكاری رعد كانال 
رسمی خود را در وب سایت آپارات راه اندازی كرد. در این وب سایت ویدیوهای زیادی در مورد 

رعد و اتفاقاتی كه در این مجموعه رخ می دهد وجود دارد.
 شما می توانید با كلیک بر روی آدرس: www.aparat.com/raadcharity از اخبار تصویری 

این مجموعه با خبر شوید

افتتاح کانال رسمی رعد در سایت آپارات
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معرفی کتـــــاب

نام کتاب: رازهایی درباره ی زندگی كه هر فردی باید بداند
نویسنده: باربارا دی آنجلیس 

مترجم: هادی ابراهیمی 
ناشر: نشر نواندیش 
چاپ ششم، 1389

این كتاب در حوزه روانشناســی است كه شــامل یک مقدمه به قلم نویسنده و 10 فصل می باشد. در ابتدای 
هرفصل جمالتی از بزرگانی آورده شده كه گوینده برخی از آنها ناشناس هستند. نویسنده در ابتدای هر فصل با داستانی شروع می كند  

و سپس نکته مفید روانشناسی را با عنوان »راز « بیان می كند.
این كتاب درباره مســائلی است كه همه انسان ها در زندگی در جستجوی آن هستند. مسائلی از قبیل دستیابی به آزادی واقعی كه 
تمام عارفان به دنبال آن بوده اند. این آزادی از نوع آن چه كه تغییرپذیر اســت نیست، بلکه برخاسته از دانش، توانایی، خوشحالی و 

رضایت و حفاظت از خویش علی رغم سختی ها و مشکالت زندگی است.
این حس به ما اعتماد به نفســی می  دهد كه هر روز از زندگیمان را با خوشــحالی، توانمندی و آرامشی بیشتر سپری كنیم. نکته مهم این 
اســت كه این احســاس رهایی چون از درون سرچشمه می گیرد، هیچ كس نمی تواند آن را از بین ببرد و به ما این امکان را می دهد تا در 

سفری خودآگاهانه، به كشف حقایق زندگی بپردازیم و به زندگی خود معنا و مفهوم ببخشیم.

نام کتاب: موفقیت نا محدود در 20 روز  
نویسنده: آنتونی رابینز 

مترجم: فریبا جعفری نمینی
ناشر: نسل نواندیش 

چاپ بیست هشتم، 1390

این كتاب در حوزه روانشناســی اســت و شامل یک برنامه آموزشی اســت. طی این برنامه آموزشی خوانندگان 
روش های دســتیابی به قدرت درون را طی 20 روز فرا می گیرند. درپایان هر روز تمریناتی نیز برای خوانندگان 

در نظرگرفته شده است. 
از عمده ترین مباحث این كتاب می توان به قدرت درونی، نیروهای كنترل كننده زندگی، راه های رســیدن به خواســته ها، تغییر باورها، 

رسیدن به موفقیت مالی، روابط موفق، روش های رویارویی با مشکالت و... اشاره كرده است.

سی سال رعد
)ويژه نامه سی سالگی تاسيس مجتمع آموزشی نيكوکاری رعد)
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ســی سال رعدســی سال رعد

مجتمع آموزشــي، نیکوکاري رعد در 
حضور  شاهد  ســاله اش  سي  فعالیت 
مدیران عامل زیادي بوده که هر کدام 
در دوره مدیریــت خــود، نقش هاي 
این  فعالیت هاي  پیشبرد  در  ارزنده اي 
کنونی  مدیرعامل  داشــته اند.  مرکز 
مجتمع، صدیقه اکبري اســت. او که 
فعالیت  این سمت  5 سال اســت در 
مي کند از اولین کســاني است که در 
گروه همیاري بانوان از بیســت سال 
قبل، با مجتمع رعد شروع به همکاري 
کرده اســت. مدیرعامل کنونی رعد، 
معمــار داخلی و نقاش اســت اما او 
بیشــترین فعالیت خود را معطوف به 
خدمت رساني به افراد داراي معلولیت 

در مجتمع رعد کرده است. 

خانم اکبري، لطفــًا در ابتداي گفتگو 
خودتان را بیشتر معرفي کنید.

صدیقــه اكبــري، مدیرعامــل مجتمــع 
آموزشــي نیکوكاري رعد هســتم و مدت 
5 ســال است كه در این ســمت مشغول 
به فعالیتم. من رشــته زبان انگلیسي را در 
ایران و رشــته معماري داخلي را در لندن 
خوانده ام. عالوه بر آن نقاش هم هســتم و 
بــه این كار عالقه زیــادي دارم. البته من 
در رشــته تحصیلي خودم فعالیتی نداشتم 
ولی ازحدود بیســت سال پیش كه توسط 
یکي از دوســتان با مركز رعد آشنا شدم ، 

همکاري ام را با ایــن مركز، با عضویت در 
گروه بانوان همیار شــروع كردم. این گروه 
درآن زمــان گروهي اندک از بانوان خیري 
بودند كه دور هم جمع شده  و مي خواستند 
در جهــت اهــداف مجتمع رعــد فعالیت 
كننــد. در آن زمــان خانم هــا توحیدي، 
رضیه رسولیان، عمراني، منصوریان، من و 
خواهرم گروه بانوان را تشــکیل مي دادیم. 
در آن زمــان آقــاي منصوریــان مدیریت 
این مركز را به عهده داشــتند و همســر 
مسئول  نیز  فرهنگ خواه،  فاطمه  ایشــان، 
گروه بانــوان بودند. پــس از مدتي آقاي 
منصوریان از من خواســتند كه مسئولیت 
گروه بانوان را برعهــده بگیرم و من هم با 
اینکــه هیچ گونه تجربــه اي در این زمینه 
نداشــتم، قبول كــردم. روزي كه به اینجا 
آمــدم، فکــر نمي كردم زمانــی این مركز 
چنین گســترش و وسعتی پیدا كند و من 
مدیرعامل آن شوم! در آن زمان فقط یک 
اتاق داشتیم كه پرده اي در آن زده بودیم، 
این طرف پرده ما كار مي كردیم و پشــت 
پــرده هم، كالس هاي موتورپیچي )ســیم 
پیچي موتور( و تعمیر لوازم خانگي برگزار 
مي شــد. به هر حال مركز این گونه شروع 
بــه كار كرد و با كمک گــروه بانوان و بعد 
از آن گروه جوانان و كمک خیرین كم كم 

توسعه یافت.

در مورد گروه بانوان همیار رعد بیشتر 
توضیح دهید؟

همان طور كه گفتــم گروه بانوان با تعداد 
انگشت شــماري از بانوان خیر و در همان 
شــرایطي كه فقط یک اتاق در طبقه اول 
داشتیم شــروع به كار كرد. اولین بازارچه 
را گــروه بانوان، در همان طبقه اول برگزار 
كردند. با برگزاري بازارچه ها، جشــنواره ها 
و حضور در نمایشــگاه ها كم كم كمک هاي 
مردمــي به طــرف رعد جلب شــد و این 
كمک ها نقش مهمی در تکمیل ساختمان 
فعلي داشــت. كســاني كه در ساختن این 
مهندسیني  داشــتند  مشاركت  ساختمان 
بودنــد كه یا عضو هیــات مدیره رعد و یا 
از دوســتان آنها بودند. وقتي ساختن این 
ســاختمان شــروع شــد از نقشه كشي و 
معمــاري آن تا تهیه انواع و اقســام لوازم 
و تجهیــزات ســاختماني مورد نیــاز، به 
رایگان و توســط افراد خیر و در راه رضاي 
خدا تامین می شــد. تقریبــا هر طبقه این 
ســاختمان در یک سال ســاخته شد و با 
هر بازارچه اي كه برگزار مي كردیم، یا یک 
اتاق به این مركز اضافه مي شــد یا كف آن 
موزائیک مي شد و یا قسمتی از ساختمان 
رنگ مي شــد. در آن زمــان فعالیت گروه 
بانوان بســیار موثر و حیاتــي بود. الگوي 
این گروه در آن زمان، مجتمع ســالمندان 
كهریزک بود. چون فردی كه به تشــکیل 
ایــن گروه در رعد كمک كرد، كســي بود 
كه قباًل در كهریــزک چنین فعالیت هایي 
را تجربه كــرده بود. او به مــا یاد داد كه 
چگونه براي مركــز درآمدزایي كنیم. همه 
خانم هایي كه در گروه بانوان مشــغول به 

همه چیز در مورد رعد، 
از زبان خانم مدیرعامل

فعالیتند، بســیار دلســوز و توانا هستند و 
نقش مادري را بــراي رعد بازي مي كنند. 
همه آنها به نوعي مدیر هستند و همه چیز 
را به خوبي برنامه ریــزي مي كنند و دقت 
دارنــد كه حیف و میلي صورت نگیرد. من 
به مدت ده ســال مدیرگروه بانوان بودم و 
همیشه سعي كرده ام، كارگروهي را تقویت 
كنــم. چون خیراتي كه در كار گروهي و با 
همدلي اعضاي آن و با یک هدف واحد به 

دست مي آید، بسیار پربركت است. 

از  یکي  هــم  رعــد  جوانان  گــروه 
استوانه هاي موثر رعد هستند، در مورد 

این گروه هم برایمان بگویید؟

گروه جوانان یک ســال بعد از گروه بانوان 
شــروع به كار كردند. این جوانــان نیز با 
تعــداد اندكي كــه بیشترشــان فرزندان 
اعضای هیــات مدیره و گروه بانوان بودند، 
تشکیل شد. آنها در سال هاي اول تشکیل 
گروه، نمي دانســتند كه چــه كارهایي را 
مي توانند انجام دهند. ولي هرچه گذشت، 
افزایش  فعالیتشــان   و  اعضایشــان  تعداد 
یافت و پیشرفت آنها حتي نسبت به گروه 
بانوان با شیب بیشتري جلو رفت. در اوایل 
آقاي محمود توسلي مسئول گروه جوانان 
بودند. در آن زمان تعدادشان از ده، دوازده 
نفر بیشتر نبود. بعد از آن خانم نجفي زاده 
مســوولیت این گروه را برعهده گرفتند و 
ســپس پســر من ، رحمان عالقمند كه از 
بچگي با رعد بزرگ شــده بــود و به این 
مركز عالقه داشــت، مدیر این گروه شــد. 
به مــرور تعداد جواناني كه بــه این گروه 
پیوســتند افزایش یافت و با افزایش اعضا، 
ایده هاي نویني مطرح شدند. گروه جوانان 
ایده هایــي نو و بلندپروازانــه اي را به اجرا 
گذاشتند كه یکي از آنها؛ حراج آثار هنري 
بود كه نتیجه خوبي هم داشــت. حســن 
بزرگــي كه این گروه دارند این اســت كه 
خیلي جسوارنه فکر و عمل مي كنند. پول 
براي آنان مثل گروه بانوان خیلي معني دار 
نیست. به عبارتي آنها به راحتی پول خرج 
مي كنند ولي باالتــر از آن را در مي آورند. 
ولي گــروه بانوان براي هر خرجي بســیار 
دقت و حســاب و كتاب مي كنند و ســعي 
مي كننــد در هزینه ها بســیار صرفه جویي 
كننــد. همان طوري كه هــر مادري و هر 
خانم خانه اي سعي مي كند از حیف و میل 

جلوگیري كند. 
گروه جوانــان برنامه ریــزي دقیقي دارند 
و فعالیتشــان را بــه صــورت تخصصي و 
آنها یک  حرفــه اي مدیریــت مي كننــد. 

گروه بندي تخصصي و حرفه اي ایجاد كرده 
و مسئولیت ها را بین خود تقسیم كرده اند. 
شــاید علت موفقیت آنها نیز همین است. 
براي مثال؛ اولین جشنواره هاي غذا توسط 
گروه بانوان در حد محدودي انجام مي شد. 
در آن زمــان، هر كدام از بانــوان، غذایی 
درســت مي كــرد و در جشــنواره غذا به 
فروش مي رســاند. البته این فعالیت بسیار 
موثــر بود امــا درآمدی كم و ســودآوري 
ازآن تجربه، گروه  بعد  محدودي داشــت. 
بــه این نتیجه رســید كه بهتر اســت در 
محل رعد غذا پخته شــود كــه این اقدام 
باعث شــد درآمد بهتري حاصل شود ولي 
بازهم این مبالغ خیلي چشــمگیر نبودند. 
وقتي گروه جوانان با گروه بانوان همفکري 
كردند، پیشنهاد دادند به جاي این كه همه 
غذاها توسط بانوان تهیه شود، مقداري نیز 
از رســتوران ها خریداري و عرضه شــوند. 
در ضمن پیشــنهاد جذب اسپانسر را هم 
دادند. تــا آن زمان گروه بانوان اسپانســر 
گرفتن را در وســعت زیــاد تجربه نکرده 
بودنــد. ولي گروه جوانان بــه كارخانجات 
و  ســرمی زدند  مختلــف  شــركت هاي  و 
اسپانسرهاي خیلي خوبي جذب می كردند. 
اسپانسرها در جشــنواره هاي غذا  این  كه 
فعالیت گســترده اي دارند. در حال حاضر 
جشــنواره غذا به صورت خیلي گسترده اي 
انجام مي شــود و درآمد خوبي دارد. مثال 
دیگر این كه، ما قبال در جشــنواره هاي غذا 
نمي گرفتیم  ورودیــه  بازدیدكننــدگان  از 
چون فکــر مي كردیم در این صورت مردم 
شركت نمي كنند. ولي گروه جوانان معتقد 
بودنــد كه باید ورودیه گرفته شــود چون 
اعتقاد داشتند كســاني كه با هدف كمک 
به رعد در جشــنواره غذا شركت مي كنند 
از پرداخــت ورودیه دریــغ نمي كنند. این 
كار انجام شــد و از این طرق درآمد قابل 

توجهي به دست آمد.
 بایــد گفت، تفاوت هایي كــه بین این دو 
گروه وجود دارد، تفاوت بین دو نسل است. 
مــن ایده هاي گروه جوانان را قبول دارم و 
در خیلي از كارها با آنها مشــورت مي كنم 
و مي بینــم كه چه ایده هاي نو و قشــنگي 
دارند. مثال دیگر این كه در مناســبت هاي 
خاص مثل جشــنواره ها و بازارچه ها، گروه 
جوانان چندین نفر را مســئول عضوگیری 
از شــركت كنندگان می كننــد. البته گروه 
بانوان نیــز میزی و فردی را به عضوگیري 
اختصــاص مي دهند كــه از افرادعالقمند 
ثبــت نام می كنند. ولي گــروه جوانان كه 
در بین جمعیــت مي چرخند و عضوگیري 
مي كنند، بیشــتر به نتیجه مي رسند. البته 

در طول این ســال ها همیشه درآمد اصلي 
رعد مربــوط به فعالیت هاي گــروه بانوان 
بوده است ولي حدود یک سال و نیم است 
كه درآمد گروه جوانان باالتر رفته اســت 
كه من فکر مي كنــم به خاطر برنامه ریزي 
دقیق این گروه اســت. به هر حال این دو 
گروه ارتباط بســیار خوبي بــا هم دارند و 
هر كــدام به مثابه یک بــازوي قوی برای 

موسسه رعد عمل می كنند. 

در مورد واحد آموزش موسســه رعد 
برایمان بگویید؟

هــدف از تاســیس مجتمع رعــد از ابتدا، 
آموزش مهارت به معلــوالن جنگي بود تا 
این افــراد حرفه اي یادبگیرند و مشــغول 
به كار شــوند. این فعالیت آموزشی، ابتدا 
در محیط هایــي كوچکتري آغاز شــد اما 
با گســترش فعالیت ها مکان وســیع تر و 
مناسب تري نیاز بود. زمین فعلي را آموزش 
و پرورش در اختیار گذاشت و آموزش ها از 
یک اتاق شروع شــدند. به تدریج با كمک 
خیریــن و گروه هــاي بانــوان و جوانان، 
طبقــه اول و زیرزمیــن این ســاختمان 
تکمیل شــد. در آن زمان طبقــه اول، به 
بازارچه  اگر  البته  یافت.  آموزش اختصاص 
یا جشــنواره اي هــم داشــتیم در همان 
طبقــه اول، در راهروهــا و اطاق ها برگزار 
مي كردیم. وقتي طبقه دوم توسط چندین 
مهندس نیکوكار تکمیل شد، طبقه اول به 
واحد آموزش اختصاص داده شد و در كنار 
آن واحدهــاي فیزیوتراپــي، كاردرماني و 
گفتاردرماني و روانشناسي و مددكاري هم 
راه اندازي شدند. طبقه دوم این ساختمان 
پس از تکمیــل، به فعالیت هاي ســتادي 
اختصاص یافت؛ كه شــامل دفتر مدیریت، 
گروه بانوان ، گروه جوانان ، روابط عمومي 

و دفتر كارآفریني و اشتغال است.

اولیه رعد ، آموزش منجر به  از اهداف 
اشتغال بود. اما ایجاد اشتغال تا سال ها 
که  مي رفت  پیش  ســنتي  صورت  به 
با راه انــدازي دفتر کارآفریني و  اخیراً 
اشــتغال، این فعالیت حرفه اي تر شد. 

این ادعا درست است؟

بله، دقیقا همین طور است. دفتر كارآفریني 
مركز رعد حدود یک سال است كه فعالیت 
خود را شروع كرده اســت. این دفتر اولین 
مركز كارآفریني و اشتغال مخصوص افراد 
داراي معلولیت اســت. نقص بزرگ كار ما 
این بود كه بــه توانیابان آموزش مي دادیم 
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ولي گــروه كمی بــه بچه ها به اشــتغال 
مي رســیدند. عــده اي از ایــن كارآموزان 
توقعاتي داشــتند كه كارفرما نمي توانست 
برآورده كنــد و عده اي هم به آن درجه  از 
مهارت حرفه اي نرســیده بودند كه بتوانند 
وارد محیط كار شــوند. گروهي هم بودند 
كه با وجود داشــتن مهارت هاي حرفه اي 
، مشــکالت شخصیتي داشــتند چون در 
خانواده طوري با آنان رفتار شــده بود كه 
آمادگي رفتن ســركار و حضــور در كنار 
افراد تندرست را نداشــتند. ادعا مي كنیم 
كــه بیش از 5 هزارنفــر كارآموخته داریم 
ولي از این تعــداد تنها ده تا پانزده درصد 
به كار مشــغول شــده اند و این نشان 
دهنده یــک نقص بزرگ بود. بنابراین 
ایجاد یک دفتر كارآفریني و اشتغال 
مختص افــراد داراي معلولیت، یک 
اولین  این دفتــر در  بود.  ضرورت 
اقدامــش یک بانــک اطالعاتي از 
كارآموزان این مركز و دیگر افراد 
داراي معلولیت و حتي دانشجویاني كه در 
مركز علمي، كاربري رعد درس مي خوانند 
وجویــاي كارند، تهیه كــرد. كاركنان این 
دفتر با همکاري روانشناس مركز با افرادي 
كه در ســایت كارآفریني ثبــت نام كرده 
و رزومه پــر كرده انــد، مصاحبه مي كنند 
و توانایي ها و اســتعدادهای هــر كدام را 
مشخص مي نمایند و آنها را به كارفرمایان 
و كارآفرینــان داوطلــب معرفي مي كنند. 
اخیرا كنفرانســی بــا عنــوان كارآفریني 
اجتماعــي در حــوزه معلولیت با همکاري 
ایــن دفتــر در مركز رعد برگزار شــد كه 
بســیار مورد توجــه قرار گرفت و بســیار 
مفید بود. امیدواریم در آینده این دفتر در 

اشتغال افراد داراي معلولیت موفق باشد.

مجتمع رعد مراکزي در سایر شهرهاي 
ایران هم دارد. ارتباط این مراکز با رعد 

مرکز چگونه است؟

در مجتمــع رعد دفتري به نام دفتر مراكز 
وجــود دارد كــه وقتي افــرادی بخواهند 
مركزي مشــابه رعد را در جــاي دیگري 
تاســیس كننــد، به ایــن دفتــر مراجعه 
می كننــد. از طرف این دفتــر افرادي به 
آن محل مي روند، محــل را مي بینند و با 
عالقمندان به تاسیس مركز آشنا مي شوند. 
در ایــن ارتباطات، افراد خیر شناســایي 
مي شوند و هیات امنا و سپس هیات مدیره 
آن مركز تشکیل می شــود. به این ترتیب 
مركزي در آن شــهر تاســیس می شــود 
كــه از ابتدا ، فعالیتــش اصولي و مطمئن 

بوده اســت. این روش بهتر از این است كه 
ابتدا پولي جمع آوري شــود و مركزي راه 
بیفتد ولی بعد نتواند مخارج ســالیانه اش 
را تامیــن كند. وقتي هیــات امنا و هیات 
مدیره به وجود بیایند، آنها خودشان افراد 
خیــر را پیدا مي كنند ومركــز را با كمک 
آنها راه اندازي مي كنند. راه اندازي چنین 
مراكزي هزینه بسیار باالیي دارد و چنانچه 
با برنامه ریزي شــروع نشــود، با مشکالت 
زیــادي در ادامه فعالیت روبرو مي شــوند. 
هدف دفتــر مراكز در مجتمــع رعد، این 
است كه وقتي مركزي مي خواهد در جایي 
یا در شــهري راه اندازي شــود كمک های 
اولیــه و توصیه هــای الزم را به آنها بدهد. 
در حال حاضــر حدود 15 مركز راه انداری 
شده اســت و در شرف تاسیس چند مركز 
نیز هســتیم، مثل مركز آمل، بابل، گیالن 
و كرمانشــاه و اخیرا خانمي ابــراز تمایل 
كرد كه در ارومیه چنین مركزي تاســیس 
كند. همه این پیشــنهادات، به دفتر مراكز 
ارجاع مي شــوند و طبق اصول كارها پیش 

مي روند.

چالش هایي که رعد در این ســال ها با 
بوده ،شــامل چه چیزهایی  روبرو  آن 

بوده است؟

گاهي یک ســري مسایلی پیش مي آید كه 
رعد ناخواســته درگیر آنها مي شــود. مثاًل 
هر موقــع كه یک واقعه یــا بالي طبیعي 
مثل ســیل یا زلزله اتفــاق مي افتد، بدون 
اینکه رعــد فراخوان داده باشــد و اعالم 
آمادگي كرده باشــد، كمک هاي مردمي به 
این مركز سرازیر مي شــود و این به دلیل 
اعتمادي اســت كه مردم به رعد دارند. ما 
هرچه داریم از اعتماد مردم است. در زلزله 
بم و یا آذربایجان پــس از اینکه از طریق 
صداوســیما اقالم مورد نیاز اعالم شــدند 
مقادیر زیادي از این اجناس و اقالم توسط 
مردم به این مركز فرستاده شد. در راهروها 
و اتاق ها جاي راه رفتن نبود. وقتي با حجم 
باالي این كمک ها روبرو شــدیم به ناچار 
اعالم كردیــم كه حاضریــم این كمک ها 
را جمــع آوري كرده و به مقصد برســانیم. 
مجبور شدیم اجناس اهدایي را جداسازي 
كــرده و با كمک گروه بانــوان وجوانان و 
مســئول روابط عمومي رعد، این اجناس 
را بــه مناطق زلزله زده انتقــال دهیم. در 
زلزله آذربایجان مقادیري پول هم از طرف 
مردم و خیریه های دیگر در اختیار ما قرار 
گرفتند. این پول ها جمع شدند و باحضور 
نمایندگان ســایر خیریه هــا، یک مدیریت 

بحران شــکل گرفت و این مبالغ درجهت 
ساختمان ســازي در مناطق آســیب دیده 
ســرمایه گذاري شدند. حدود سي خانه در 
این مناطق ساخته شد و كمیته امداد امام 
خمیني)ره( نیز به مركــز رعد لوح تقدیر 
داد. دولت نیز متوجه شد كه مراكزي مثل 
رعد چقدر مي توانند در چنین شــرایطي 
كمک كننــد. البته ما حاضر نشــدیم در 
كلیه این فعالیت ها نامي از رعد برده نشود 
چون این فعالیت ها نتیجه كمک هاي مردم 
و مراكــز خیریه مختلفي بــود. به هرحال 
چنین كارهایي جزو وظایف رعد نیســت و 
بار اضافه اي اســت كه در مواقع بحراني بر 
دوش مركز قــرار مي گیرد و این به خاطر 

اعتماد و اقبال مردم به رعد است.

رعد،  مدیرعامل  عنوان  به  نظر شما  از 
برنامه آینده این موسسه چیست؟

بیشتر توجهمان را روي كارافریني و اشتغال 
برای افراد داراي معلولیت گذاشــته ایم. از 
طرف دیگر مركــز آموزش علمي كاربردي 
رعد را در طبقه باال داریم كه چند ســالي 
اســت كه در جهت ارتقاي علمي معلوالن 
تاسیس شده است. امسال اولین سري فارغ 
التحصیالن این مركز را خواهیم داشــت. 
تاســیس این مركز یکي از كارهاي مثبت 
رعد بوده اســت چون خیلــي از توانیابان 
عالقمند بــه ادامه تحصیل هســتند ولي 
بســیاري از مراكز علمي و دانشگاه هاي ما 
افراد مناسب سازي شده  این  جهت حضور 
نیســتند. این افراد مي توانند در این مركز 
ثبت نام كرده و در رشــته هاي ارایه شده 
مشغول تحصیل شــوند. امیدواریم بتوانیم 
مركــز علمي و كاربردي رعد را گســترش 
دهیم و تعداد بیشتري از این عزیزان را در 

این مركز داشته باشیم.

آخرین سخن شما.

امیــدوارم كــه در آینده در تمــام مراكز 
اســتان ها یک مركز رعد داشــته باشــیم 
و افراد بیشــتري از مردم به مــا بپیوندند 
تا بتوانیم امکانات بیشــتري را براي افراد 

داراي معلولیت فراهم كنیم. 

مجتمــع آموزشــي نیکــوكاري رعــد با 
هدف آموزش فنــي و حرفه اي به عزیزان 
جانبــاز و معلــوالن بــه همــت عده اي 
ازمهندســان وتحصیلکرده هــاي عالقمند 
به خدمت رســاني به مردم به صورت صد 
درصد رایگان، از ســال 1363 آغاز به كار 
كرد. در آن زمان دغدغــة آینده جواناني 
كه با ترک تحصیل و یا رهایی شغل خود، 
به ســوي جبهه هاي جنگ تحمیلي روی 
آورده  بودنــد، پس از مجروحیت در جنگ 
و پشــت سر گذاشــتن دوره نقاهت ذهن 
مهندســان رعد را به خود مشــغول كرده 

بود. 
با همین نیت چنین كاری آغاز گشت.

 مجتمــع رعد ارائه خدمات آموزشــي به 
عزیزان جانباز و سایر افراد دارای معلولیت 
را هــدف اصلی خود قــرار داده بود، لکن 
از آنجایي كه آموزش های فني و حرفه اي 
منجر به اشــتغال، تجربــه خوبي بر جای 
ادامه  مدیره مجتمع،  گذاشــته بود، هیات 
كار براي كلیه معلوالن جســمي، حركتي 
اعم از خانم ها و آقایان را در دســتور كار 
خود قرار داد كه تداوم آن را پس از ســي 

سال شاهد هستیم.

واما رعد ...

1.  فعالیت رعد در سال 64-63 در درمانگاه 
غیاثي )یافت آباد تهران( با برگزاري دوره 

نقشه كشي صنعتي ساختمان آغاز شد.

2.  این فعالیت آموزشی، بعداً در پاركینگ 
مركز نابینایــان ابابصیر ادامــه پیدا كرد. 
واگــذاري این محــل به همــت مدیران 
وقت ســازمان بهزیســتي كشــور بود .در 
این دوره عالوه بر نقشه كشــي، دوره های 
الکتروتکنیــک، موتورپیچي و تعمیر لوازم 

خانگي هم اضافه گردید.
3. پــس از اخذ مجوزات الزم از ســازمان 
آمــوزش فني وحرفه اي كشــور، دوره هاي 
 آموزشی براساس استاندارهاي  آن  سازمان، 
راه اندزی شدند. پس از طی این دوره ها به 
كارآموزان موفــق، گواهینامه مهارت فني 

بین المللي داده مي شد. 
4. به منظورخدمت رســانی و ارایه خدمات 
هرچه بیشــتر به عزیــزان داراي معلولیت 
الزم بود ساختمانی با امکانات رفاهي خاص 
آنــان طراحي و احداث گــردد. به همین 
منظور طي درخواســتي از  ســازمان هاي 
ذی ربط خواســته  شــد زمین مورد نیاز را 
به صورت رایگان در اختیار  موسسه  قرار 
دهند. بر این اســاس،  مدیر وقت سازمان 
نوســازي و عمران اراضي غرب تهران پس 
از طي مراحلي، زمیــن فعلي را در اختیار 
گذاشــتند. از ســال 1366 ساخت این بنا 
آغاز شــد و بعد از طــی فرازوفرودهایی، 
باالخــره در ســال 1382 با پایــان پروژه 
احداث ســالن آمفي تاتر، كل ســاختمان 

آماده بهره برداري كامل قرار گرفت. 
5. بــا توجه به وضعیت جســمي، حركتي 
معلوالن عزیز و پایه تحصیلي متفاوت آنان، 

دوره هاي آموزشي متنوعي دایر گردید. در 
شــرایط فعلي بیش از 20 رشته آموزشي 
عالوه بر دوره هاي پیــش نیاز و دوره هاي 

پرورشي، پاسخگوي نیاز مراجعان است.
6. با توجه به مشــکالت عدیده كارآموزان 
از نظر جســمي، حركتي، روحي، رواني و 
از همان  اقتصــادي خانواده هــا،  وضعیت 
سال هاي نخســت )1373(، لزوم تاسیس 
كلینیک توانبخشــی مطرح شد و با آماده 
شــدن ســاختمان كلینیــک فیزیوتراپي، 
خدمــات  و  گفتاردرمانــي  كاردرمانــي، 
روانشــناختي و مــددكاري بــا وســایل 
پیشــرفته، این كلینیــک فعالیت خود را 
آغــاز نمود و به كارآمــوزان نیازمند بنا به 
تشــخیص كارشناســان ذي ربط خدمات 

توانبخشی ارائه نمود. 
7. با توجه بــه توانایی های افــراد دارای 
معلولیت و لزوم شــکوفایي اســتعدادهاي 
نهفتــه آنها، بــا فراخوان كشــوري در دو 
نوبت معلوالن واجد شــرایطی كه توانایی  
علمی باالیي از خود نشــان داده بودند در 
)مسابقات  ابیلمپیاد  بین المللي  مســابقات 
علمي ویژه معلوالن در دنیا( شــركت داده 
شــدند كه دریافت مدال هــاي رنگیني از 
كشورهاي هندوستان و كره جنوبي، دست 

آورد این سفر علمي بود.
8. با تشــکیل گــروه همیــاري بانوان و 

جوانان فعالیت هاي زیرآغاز گردید:
تهیه یــک وعده غذاي گــرم )ناهار ظهر( 
بــرای اســتفاده كارآمــوزان، راه اندازي 

رعد از دیروز تا فردا !
محمود عامري، دفتر هماهنگي و توسعه مراکز
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ســرویس ایاب و ذهاب، فراخوان پزشکان 
متعهد و عالقمند بــه انجام عمل خیر در 
جهت ویزیت دوره ای كارآموزان، راه اندازي 
برنامه هــاي ســیاحتي و زیارتي یک روزه 
وچنــد روزه، برگزاري جشــن ها و توجه 
خاص به مناســب ها به منظــور باال بردن 
ســطح دانش و آگاهي فرهنگي، اجتماعي 
و آشــنایي كارآوزان بــا مســایل فردي و 
حقوق شهروندي خود، پیگیري كارافریني 
برای توانیابان جهت دسترســی به اشتغال 
مناســب، تهیه جهیزیه براي عروســان و 
دامادهاي رعد، تخصیص وام قرض الحسنه 
بــه منظور خرید لــوازم و تجهیزات كاري 
آنــان و......  از دیگر خدمــات رایگان این 

موسسه خیریه است. 
و  توانبخشــي  و  آموزشــي  خدمــات   .9
تجربه ســي ســال فعالیت نشــان داد كه 
توانمندي هاي افراد داراي معلولیت بیشتر 
از تصورات اولیه اســت و چنانچه امکانات 
الزم مهیا شــود، ایشــان نیــز مي توانند 
همانند ســایر افراد وارد دانشگاه شده و از 

تحصیالت عالي برخوردار گردند. 
گرچه امــکان ادامه تحصیل بــرای افراد 
دارای معلولیت در ســطح كشور به صورت 
پراكنــده وجــود دارد، لکن بــا توجه به 
مشــکالت جســمي، حركتي این عزیزان 
باالخص  و عــدم مناسب ســازي معابــر، 
ساختمان دانشگاه ها و نبود امکانات رفاهي 
ویژه آنان، ادامه تحصیل آنها یا به انصراف 
منجر می شود ویا با مشکالت عدیده و رنج 
آوری تا پایان تحصیل مواجه هســتند. لذا 

مجتمع رعد از سال 1384 اقدام به تاسیس 
مركز آموزش عالي علمي ـ كاربردي نمودو 
از سال 1390 رســما اولین دوره آموزش 
عالي این مركز مناسب ســازي شــده، در 
طبقه سوم ســاختمان رعد راه اندازی شد. 
درشــرایط فعلي به صورت تلفیقي حدود 
600 دانشجو با استفاده از دفترچه كنکور 
توانسته اند در رشته مورد عالقه خود ثبت 

نام نموده و به تحصیل ادامه دهند. 
شایان ذكر است 15 درصد از دانشجویان 
از بین معلوالن جســمي حركتي مي باشند 
كــه به صورت رایگان ثبــت نام گردیده  و 

سایر افراد شهریه پرداخت مي نمایند.
10.  مجتمع آموزشــي نیکــوكاري رعد، با 
كســب تجارب به دســت آمده و براساس 
افراد  افــراد جامعــه باالخص  این كه بین 
دارای معلولیت نبایستي تبعیض قایل شد، 
هم و غم خود را معطوف به تاسیس مراكز 
مشــابه در استان ها و شهرســتان ها نمود. 
تاكنــون بیش از بیســت مركــز به همت 
خیرین محلي و با انتقال تجربه توسط این 
مركز به ســایر عزیزان دایــر و به معلوالن 

منطقه سرویس می دهند. 

نتایج حاصل از خدمات 30 ساله

بیش از 5000 نفر از معلوالن واجد شرایط 
در مجتمع رعد تهــران ثبت نام نموده اند 

كه:
-  بیش از 70 درصد آنــان موفق به اخذ 
گواهــي مهــارت فني از ســازمان آموزش 

رعد  نیکــوکاري  آموزشــي  مجتمع 
در حالي به پیشــواز ســي سالگي 
کند  ادعا  مي تواند  کــه  مي رود  خود 
با پشــت سر گذاشــتن تجارب این 
ســال ها و با فعالیت هاي هدفمندش 
تغییر  در  موثر  نقشــي  توانســته 
نگرش جامعه نســبت به افراد داراي 
آوردن  به دست  داشته باشد.  معلولیت 
این نقــش، مرهون فعالیــت تعداد 
عالقمند  و  داوطلــب  افراد  از  زیادي 
است.  انسان دوستانه  فعالیت هاي  به 
بنیان گذاران،  نقش  در  گاه  که  افرادي 
گاه در نقش برنامه ریزان، گاه در نقش 
نقش  در  گاه  و  مالي  حمایت کنندگان 
بازوی اجرایــی وگاه در نقش کارکنان 
نوشتن  کرده اند.  فعالیت  مجتمع  این 
بشردوستانه  فعالیت هاي  این  همه  از 
آنها کاري  نینداختــن همه  قلم  از  و 
است بسیار دشوار. اما سعي کرده ایم 
که گوشه اي از آنها را به ثبت برسانیم. 
بنیانگذاران موسسه رعد  از  نفر  با دو 
که از اعضاي هیات مدیره هم هستند، 
احمد  مهندس  آقایان  کردیم:  گفتگو 
میرزاخاني و مهندس عبداله توسلي.

فعالیت  از شــروع  در سي سالي که 
مرکز رعد مي گذرد، 5 هزار نفر در این 
مرکز آموزش دیدنــد و خیلي از آنها 
مدرک گرفتند و وارد بازار کار شده اند

مهندس میرزاخاني  یکــی از 4 بنیانگذار 
رعد در سال 1363 است. ایشان می گوید:  
»در سال 63 و بعداز گذشت چند سال از 
شــروع جنگ و افزایش جمعیت معلوالن 
جســمی - حركتی در جامعه، تعدادی از 
به فکر راه اندازی مکانی به منظور  دوستان 
آموزش هــای فنی وحرفه ای برای كســانی 
افتادند كه به علت جنگ معلول شده بودند.
این ایده از جنگ شــروع شــد و بعد كلیه 
افراد دارای معلولیت را پوشش داد«.رییس 
هیات مدیره رعد ادامه می دهد: »موسسه 
رعد فعالیتش را با آموزش رشته هاي فني 
- حرفه ای از ســي ســال قبل آغاز كرد. 
رشــته هایي كه مطابق با اســتانداردهاي 
برنامه ریــزی  فني وحرفــه اي  ســازمان 
مي شــدند و منجــر بــه مهارت آموزي در 
افــراد داراي معلولیت مي گشــتند. با این 
هدف كــه كارآموزان با گذراندن دوره هاي 
كوتاه مــدت، توانایي شــركت در امتحان 
وزارت كار را پیــدا كنند و مدرک مهارت 
فني وحرفه اي را بگیرند. داشتن این مدرک 
مي توانســت به آنها كمک كند تا كسب و 
كاري راه بیاندازند یا جوازي از شــهرداري 

یا وامي از بانک ها بگیرند.
می گوید:«  ادامه  در  میرزاخانــي  مهندس 

رشــته هایي كــه در ابتدا در ایــن مركز 
سیم پیچي  رشته هاي  داده مي شد،  آموزش 
الکتروموتــورز و تعمیر لــوازم خانگي بود. 
این آموزش ها متناسب با گذشت زمان به 
سمت رشــته هایي مثل كامپیوتر و صنایع 
دســتي و آنچه كه مورد نیــاز جامعه بود 
ســوق پیدا كرد. در سي سالي كه از شروع 
فعالیــت مركز رعد مي گــذرد، 5 هزار نفر 
در ایــن مركز آموزش دیدنــد و خیلي از 
آنها مدرک گرفتند و وارد بازار كار شدند. 
بعدها با ارزیابي هایي كــه انجام دادیم به 
این نتیجه رسیدیم كه بسیاري از توانیابان 
ما ایــن آمادگي كــه بتواننــد در مقاطع 
باالتر و در مقاطع دانشــگاهي هم تحصیل 
كنند را دارند. بنابراین ضرورت ایجاد یک 
دانشــگاه براي این افراد در سال 90 ما را 
به این ســمت كشاند كه در این جهت هم 

گام برداریم.« 
بــه گفته این بنیانگذار رعد، دانشــجویان 
در  معلولیــت،  داراي  درس خــوان 
دانشــگاه هاي دیگر نیز مشــغول تحصیل 
هســتند اما این دانشــگاه ها فاقد امکانات 
مناسب براي این افراد مثل؛ مناسب سازي 
محیط و وســایل ایاب و ذهاب اســت كه 
این  ایــن كاســتی ها، درس خوانــدن در 
دانشگاه ها را با ســختي هاي زیادي همراه 
كرده اســت، در حالي كه در مجتمع رعد 
عالوه بــر امکانات رفاهي اولیــه، امکاناتي 
مثل فیزیوتراپي، روانشناسي و مهارت هاي 
زندگي هم دراختیار این دانشــجویان قرار 

مي گیرد.

فني وحرفه اي گردیده اند.
- بیش از 20 درصد به استخدام  سازمان ها 
ادارات دولتي و بخش خصوصي درآمده اند 
و كارآموختــگان ســنوات اولیه در مقطع 

هستند. بازنشستگي 
- بیــش از 10 درصــد در كارگاه هــاي 
خصوصي یا شــركت هاي تعاوني كه خود 
تشــکیل داده اند پس از اخذ وام، مشغول 

به كار شده اند.
نکته مهم: یکی از مشــکالت بزرگ  افراد 
دارای معلولیــت، حضــور محــدود آنان 
درجامعه اســت كه موجب می شود مردم 
از توانمندي هــاي آنان آگاهی های الزم را 
نداشته باشــند و همواره دید غیر واقعی و 
مصرف گــرا و غیرمولد و نیازمند به كمک، 
به آنها دارند، كــه این خود یک تحقیر به 

شمار مي آید.
مجتمع رعد در حد توان خود سبب تسهیل 
زمینه حضور افراد دارای معلولیت درجامعه 
شده اســت، كه این حضور منجر به تغییر 
نگرش شــهروندان و هم چنین دیده شدن 
نیازهــا و توانایی هــای آنــان و بهرمندی 

ازحقوق شهروندي گردیده است. 

داستان رعد 
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مهندس میرزاخانی، می افزاید: 
توانبخشي  براســاس  »در موسسه رعد ما 
مبتنــي برجامعــه حركــت مي كنیــم و 
مي توانیم بگوییم رعد خانه این دانشجویان 
اســت. در دانشگاه رعد كالس ها به صورت 
افراد  یعنــي  مي شــوند،  برگزار  تلفیقــي 
غیرمعلــول نیز در این دانشــگاه در كنار 
افــراد داراي معلولیــت، درس مي خوانند. 
ولي این افراد در واقع مهمان این دانشکده 
هســتند و میزبــان، توانیابــان هســتند. 

تجربیــات ما در این مدت نشــان داده كه 
موفقیت افــراد داراي معلولیت و توانیابان 
در رشته هایي كه جنبه نظري دارند، بیش 

از دیگر رشته هاست.«
می دهد:«در  ادامــه  میرزاخانی  مهنــدس 
رشته هایي مثل حسابداري فارغ التحصیالن 
بازار كار مي شــوند.  ما صددرصد جــذب 
در  دانشــکده،  كارآموختگان  از  تعــدادي 
مســوولیت  اقتصادي  بزرگ  شــركت هاي 
حســابداري را برعهــده دارنــد و تعدادي 
كارمند زیرنظرشان كار مي كنند. این نتایج 
به ما نشان داد كه باید در این زمینه گام هاي 
بیشتري برداریم. دانشگاه علمي و كاربردي 
رعــد در حال حاضر در چندین رشــته در 
مقطع كارشناسي دانشجو دارد و امیدواریم 
با همــکاري ســایر دانشــگاه ها،درمقاطع 
كارشناسي ارشــد و دكتري هــم پذیرش 
می افزایند:  داشته باشیم«.ایشــان  دانشجو 
»اكنــون 25 درصــد از دانشــجویان ما، 
یعني حدود صد نفر را دانشــجویان داراي 
معلولیت تشــکیل مي دهنــد. این افراد به 
صورت رایــگان در این دانشــگاه تحصیل 
مي كنند. البته بهزیســتي مبلغي را به ازاي 
هــر نفراز دانشــجویان دارای معلولیت، به 
دانشــگاه مي پردازد. ولي افراد غیرمعلول، 

خودشان شهریه شان را مي پردازند.« 
 بــه گفته ایشــان ،«دانشــکده قصد دارد 
بپردازد  تحقیقاتــي  به جنبه هاي  بیشــتر 
تا جایي كــه كار فقط بــه دروس تئوري 

محدود نشود، خصوصا در مورد افراد داراي 
معلولیت، گام بعدي ما توجه ویژه به حوزه 

پژوهش  است.«

ضامن  مالي  انضباط  و  سیستم  وجود 
موسســه خیریه  فعالیت یک  تداوم 

موفق است

مهندس عبداهلل توســلي از ســال 1365 
فعالیت خود را با مركز رعد آغازكرده است. 
ایشــان در مورد چگونگي ارتباطشــات با 
آقایان  رعد مي گوید:«موسسین مركز رعد 
مهندسان میرزاخاني، هندي، سلطانزاده و 
سجادي و ...  از دوستان نزدیک من بودند. 
ما جلســاتي با نام گروه هشت كه مخفف 
از  همکاري شركتهاي تاسیســاتي بود را، 
پیش از انقالب با هم داشــتیم. این ارتباط 
ادامه داشــت تا این كه این دوستان از من 
خواستند كه با آنها در فعالیت هاي موسسه 
رعد همکاري كنم. من چون خودم هم به 
آموزش هاي فني وحرفه اي عالقمند بودم و 
دوره هایي را در این زمینه دركشور آلمان 
دیده بــودم، همکاري در كارهــاي فني  و 
حرفه اي را چه از نظــر علمي وچه از نظر 
مالي از همــان ابتدا برعهده گرفتم. در آن 
ایام نیازهاي مالي موسســه بسیار زیاد بود 
و درآمدهاي مركز، عمدتاً توسط همان 5، 
6 نفري كه عضو هیات مدیره بودند تامین 
مي شد. من هم این كمک ها را جمع آوري 
و پرداخت هاي مربوط به مركز را انجام مي 
دادم. باالخره آموزش هاي فني  و حرفه اي 
را راه اندازي كردیــم، دفاتر مالي راگرفتیم 
مالــي طرح ریزی  برای كار  و سیســتمی 
كردیــم. البتــه در زمینه كارهــای مالی 
تخصص نداشــتم ولي از افــراد متخصص 
مشاوره  گرفتم و سیستم مالي را راه اندازي 
كردم. بعدها كه ساختن ساختمان مركزي 
را شروع كردیم نیازبه منابع مالي براي كار 
ساختمان بیشترشد.زمین این ساختمان را 
در سال 68 از آموزش و پرورش گرفتیم و 

به تدریج شروع به ساختن كردیم.
ســاختن این مکان نیاز بــه هزینه باالیي 
داشــت و مبلغي كه هیــات مدیره تامین 
مي كرد، كفاف هزینه هاي آن را نمي داد. در 
آن زمــان به دنبال جذب افراد خّیر رفتیم 
واز طریــق كمک هاي مردمی توانســتیم 
ســقف اول این ســاختمان را در سال71 
بزنیم. باز در ایــن مرحله پول كم آوردیم 
و بواســطه برخي از دوستان مبالغي جمع 
آوري و براي ســاختمان هزینه گردید. در 

آن زمان فشــارهای مالی در حدی بود كه 
نظرات متفاوتی وجود داســت و عده اي از 
دوســتان در آن زمان عقیده داشــتند كه 
این محل را واگذار كنیم واز این مشــکل 
خالص شــویم ولي عده ای هــم مخالفت 
كردنــد و با پیگیری وحل مشــکالت این 

مکان را حفظ كردیم.«

مهندس توســلي در مورد چگونگي جلب 
مشــاركت هاي خیرین مي گوید: »از طریق 
دوستان، تعدادی از خیرین را برای دیدار 
از مركز دعوت كردیــم و در حین بازدید 
اهداف مجتمــع رعد را توضیــح  دادیم و 
نیازهاي خود را مطرح  كردیم. بدین وسیله 
بود كه توانســتیم كمک هاي آنها را جذب 

كنیم.« مهندس توسلی ادامه می دهد:
»زماني كه سقف اول این ساختمان را زده 
بودیــم باز دچار بي پولي شــدیم و مجبور 
شــدیم تعداد افراد هیات امنا را كه  هفت 
نفر بودند بــه پانزده نفــر افزایش دهیم. 
اضافه شــدن این افــراد جدید مثل هوای 
تــازه ای بود كه در تن این مجموعه دمیده 
شــد و خیلي موثر بود. با مشاركت اعضاي 
جدید، توانســتیم طبقه اول و زیرزمین را 
تکمیل كنیم، چون آنها هم تعداد دیگری 
از افراد خیر را به این مركز جذب كردند.«  
عضــو هیات مدیره مجتمــع رعد در مورد 
شروع آموزش به مددجویان ادامه مي دهد: 
قبل از شــروع فعالیت مجتمع رعد،  تفکر 
آموزش بــه افــراد دارای معلولیت كه از 
آموزش در ساختمان زیر زمین ساختماني 
در بهزیســتي بنام )ابابصیــر( و با تعدادي 
افراد محدود آغاز شــده به شکلي سازمان 
یافتــه و با ابــزار و تجهیــزات جدید آغاز 
گردید كه در ابتدا فقط در دو رشــته سیم 
پیچي موتور و  نقشــه كشي و آن هم فقط 
براي آقایــان كالس آموزش برقرار گردید 
و با ورود به ســاختمان جدید كار آموزش 
را توســعه دادیم و براي خانم هاي داراي 
معلولیت هــم زمینه آموزش فراهم گردید 
و شــرایط نســبت به قبل خیلي متفاوت 
شد. رشــته ها افزایش یافتند و كالس هاي 
كامپیوتــر، خیاطي و كالس هــاي هنري 
اضافه شــدند و چون فضاي بیشــتري در 
دسترس بود و مدیریت هم به نحو بهتري 
شــکل گرفته بود، كم كم حــوزه فعالیت 

گسترش پیدا كرد. 
در فرایند ایجاد و ساخت ساختمان مجتمع 
رعد در مرحله دوم قرار شد طبقات اول و 
دوم ساخته شــود، كمک هاي مهندسي و 
تامین مالي موثر توســط انجمن اســالمي 

مهندســین باعث گردید كه با دغدغه اي 
كمتر و به لطف خداي مهربان فضاي مفید 
و موثري براي آموزش ساخته شود و جاي 
آن دارد كه در این جا تشکر و سپاس ویژه 

خود را از ایشان بیان دارم«
در خصوص چالش هاي  توســلي  مهندس 
مالــی كه هنــوز رعد با آن روبه روســت، 
مي گویــد:« در حــال حاضــر نســبت به 
قبل با چالش كمتــری در اداره امور رعد 
روبه رو هســتیم، چون سیستم در طي این 
ســال ها شــکل گرفته اما هزینه ها خیلي 
باالســت و باید به این فکــر كنیم كه اگر 
بــر فرض كمک هاي موردي به ما نرســد، 
چگونــه مي توانیــم كار را ادامــه دهیم؟ 
یک موسســه خیریه آموزشي باید حداقل 
نیاز مخارج چند ماه را در اختیار داشــته 
باشــد و اگر به این نقطه رسیده باشد مي 
تواند مدیریت اثر بخش و كارائي داشــته 
باشــد. اما اگر فقط متکــي به در آمد روز 
مره اش باشــد كار مشکل مي شود و امکان 
توسعه نخواهد داشــت.« ایشان در پاسخ 
به این ســوال كه آیا رعد بــه این مرحله 
رسیده اســت، یا نه؟ پاسخ مي دهد: »هنوز 
بــه این مرحله نرســیده ایم ولــي باید در 
این جهــت پیش برویم. موضوع عضویت و 
پرداخت حق عضویت ماهانه توســط اعضا 
خیلي مهم اســت. این مبلــغ آن چیزي 
اســت كه به عنوان ورودي هاي مســتمر 
رعد محسوب مي شود. این حق عضویت ها، 
هم به موسســه كمک مالي مي كند و هم 
نشان دهنده پشــتیبانی افراد زیادي است 
كه این پشــتیبانی از نظر اســتمرار خیلي 
مهم  اســت . افراد خیر كمک هاي موردي 
افرادي كه حــق عضویت  مي كنند ولــي 
مي پردازند، حامیان و پشــتیبانان مستمر 
موسســه هستند. این حامیان هر زمان كه 
دعوت براي مراســمي گردند و در مواقعي 
كه چالش هــاي كمبود مالي اتفاق می افتد 
همــواره حامي مجتمع رعــد بوده اند و از 
ایــن نظر ســرمایه معنوي بــراي مجتمع 

محسوب مي گردند.« 
مهندس توســلی در مورد نحوه عضوگیري 
مي گوید: »ما حدود پنج تا شــش هزار نفر 
عضو ثابت داریم كــه البته تعدادي از این 
افراد ممکن اســت عضو باشــند ولي حق 
عضویــت پرداخــت نکنند و عــده اي هم 
دائمــا هرماه حق عضویت خود را پرداخت 
مي كنند. اعضاي ثابت كســاني هستندكه 
فرمــي را پر كرده اند و تعهــد كرده اند كه 
ماهیانه یا هرچندماه یک بار و یا ســالیانه 
این  را پرداخت كننــد. كمک هاي  مبلغي 

افراد مداوم است و ما تالش داریم كه این 
عضویت ها را افزایــش دهیم، چون از این 
طریق هــم حامیان بزرگي پیدا مي كنیم و 
هم در تأمین منابــع مالي مورد نیاز آنهم 
بصورت مســتمر را در دســترس قرار مي 
دهد كه براي ما بســیار مهم است. اولویت 
مــا در این اســت كه بتوانیــم درآمدها و 
كمک هاي دائمي داشــته باشــیم و متکي 
به درآمدهاي روزمره نباشیم. مثاًل افرادي 
ســهام كارخانه اي را به رعد واگذار كنند و 

موسسه از سود این ســهام به طور مداوم 
برخوردارشــود. اگر چنین اتفاقاتی بیافتد، 
نیازهاي موردي ما كمتر خواهد شــد. ما 
ســالي دوبــار بازارچه خیریــه داریم كه 
مردم ازاین طریق هم با مركز رعد آشــنا 
مي شــوند و نیز بعضی افــراد به عضویت  
مركــز درمی آیند. منابع مالي جاري از این 
طریق افزایــش می یابــد و كمک موثري 

براي مجتمع مي باشد« 
مهندس توســلي در مــورد انضباط مالي 
مي گوید: »اعتقاد هیات امنا و هیات مدیره 
موسسه به انضباط مالي و شفافیت در امور 
مالي مي باشــد كه باعث گردید در طول 
همه این ســالها،  انضباط مالي را سر لوحه 
كار خویــش بعنوان یک نگاه اســتراتژیک 
قرارداده و خوشــبختانه در طول فعالیت، 
همه ســاله گزارش منابــع و مصارف خود 
را برای رســیدگی به سازمان امور مالیاتي 
ارائــه داده و همواره در رســیدگي با ارائه 
اســناد مثبتــه، از معافیت هــاي مالیاتي 

قانوني برخوردار شده است.

مهندس توسلي در مورد موضوع مهم وقف 
مي گوید:» مســاله وقف داراي ریشه الهي 
تاریخــي در فرهنگ دیني ما مي باشــد؛ 
وقف یک خیر جاري و مســتمر اســت. از 
آنجائي كه مجتمع آموزشي نیکوكاري رعد 
موسسه خیریه اي است كه در جهت اهداف 
متعالي خــود كه آموزش و ارتقاء ســطح 

معلولیت جسمي  دارای  انســانهاي  دانش 
مي باشــد حركت مي كند. وجــود وقف از 
طرف انسانهاي نیکوكار باعث استمرار ارائه 
خدمت توسط مجتمع میگردد. لذا توصیه 
مي گردد در صورتیکه افراد نیکوكار تمایل 
به وقف قســمتي ازاموال خــود براي امور 
خیر هســتند این مجتمع آمادگي پذیرش 
آن را دارد. هــم چنین موضوع دیگري كه 
الزم است یاد آوري گردد این است كه بر 
اساس شــرع مقدس اسالم افراد می توانند 
ثلث اموال خود را بــه امور خیر تخصیص 
دهنــد، از آنجائیکه آموزش بــه معلوالن 
از اهــداف اصلــی این موسســه در جهت 
خودكفایی آنان است، افراد خّیر مي توانند 
این موسســه را جهت این امر خیر انتخاب 

نمایند.«
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شماره 54 زمستان 1393

ســی سال رعدســی سال رعد

هر بانوی ایرانی در زندگی شــخصی 
مهمانی های  مدیریــت  تجربه  خود، 
مدیریت  این  وقتــی  دارد.  را  زیادی 
از محــدوده دعوت ها و پذیرایی های 
کوچک خــارج می شــود، می تواند 
بیافریند.  را  بزرگی  اجتماعی  تاثیرات 
بانــوان همیار رعد توانســته اند که 
ازایــن ظرفیت مدیریتــی در جهت 
اجتماعی  مســوولیت  وظیفه  ایفای 
اســتفاده کنند و به عنوان یک اهرم 
فعالیت های  جهــت  در  قــدرت  پر 
نمایند.  نقش آفرینی  رعد،  موسســه 
روزهاي  در  سال هاســت  بانوان  این 
دوشنبه هر هفته دور هم می نشینند 
همفکری   موسسه  اهداف  جهت  در  و 
و برنامه ریزی می کنند. بیســت سال 
از فعالیت مستمر این گروه مي گذرد؛ 
سنین  در  اعضایش  اغلب  که  گروهي 
در  بي تردید  اما  هستند  بازنشستگي 
موثر  قبل  کمتراز  دوباره،  فعالیت  این 

نیستند.
 با سه نفر از اعضاي این گروه خانم ها 
تفضلی  حشــمت  صادق پور،  فاطمه 
ناهید آزادی  یزدي )کوچک یزدي( و 

داشتیم. گفتگو 

از  و  کنید  معرفــی  را  لطفا خودتان   
فعالیتتان در رعد بگویید.

مــن فاطمه محمدبیگي هســتم كه با نام 
همسرم، صادقپور شناخته شده ام.  قبل از 
شروع كارم در رعد باعده اي از دوستانم از 
جمله خانم اكبري، با مجتمع ســالمندان 
این كه  تــا  كهریزک همــکاري مي كردم. 
روزی ایشــان گفتند كه گروهي از بانوان 
خیر دور هم جمع شــده  و تصمیم دارند 
در زمینه معلوالن فعالیت كنند. من قبول 
كــردم و از همان اوایل بــه عضویت گروه 
همیاري بانــوان رعد درآمــدم. آن زمان 
آقاي منصوریــان مدیرعامل رعد بودند و 
مسوولیت  فرهنگخواه،  خانم  همسرشــان 
گروه بانوان را برعهده داشتند. ولي بعد از 
مدتي خانم اكبري مدیرگروه بانوان شدند. 
در آن زمان گروه بانوان یک اتاق در طبقه 
پایین داشــت كه جلسات هفتگي خود را 
در آنجا برگزار مي كرد. آقاي منصوریان در 
این جلســات شركت مي كردند و هر كدام 

از ما را بــراي پیگیري كارهاي اجرایي به 
جایی مي فرســتادند. تقریبا اكثر كارهاي 
اجرایــي مركز در آن زمان، توســط گروه 
بانوان انجام مي شد. به یاد دارم به محض 
این كه طبقه همکف این ســاختمان كامل 
شــد، همان وقتي كه كارگــران در حال 
موزاییک كردن كف ســاختمان بودند، ما 
در حــال چیدن اولین بازارچه رعد بودیم. 
اوایل فقــط در 12 آذرماه هر ســال، در 
روز جهانی معلوالن، بازار خیریه داشــتیم 
ولــي بعد براي عیــد نوروز هــم بازارچه 
مي گذاشــتیم. آن وقت ها همه محصوالتي 
كه در بازارچه ها عرضه مي شــدند،  توسط 
بانــوان گروه تهیه مي شــد؛ انــواع غذا و 
شیریني  را تهیه می كردند و مي فروختند. 
ولي كم كــم غرفه ها را به افرادي از بیرون 
هم اجاره مي دادیــم. درآمد این بازارها از 
لحاظ مالــي به رعد كمک زیادي مي كرد. 
در همــان زمــان، گروه بانوان شــروع به 
عضوگیري كردند. اوایل حدود ده، دوازده 
نفر بودیــم ولي اآلن 50 نفــر عضو ثابت 
داریم كه هر هفته دوشــنبه در رعد جمع 
مي شــوند. گروه بانوان، ســه نوع عضویت 
دارد؛ اعضاي پیوســته، اعضاي ناپیوســته 
و اعضــاي افتخــاري. اعضــاي افتخاري 
كســاني هســتند كه عضو گروه هســتند 

ولي در همه جلسات شــركت نمي كنند، 
هــرگاه نیــازي به كمک این افراد باشــد 
بــه ما كمک مي كنند. اعضاي پیوســته یا 
ثابت، اعضایي هستند كه دائما در جلسات 
شــركت مي كننــد و در تصمیم گیري ها و 
برنامه ریزي هــا دخیــل هســتند. اعضاي 
ناپیوسته هم كســاني هستند كه اول هر 
ماه درجلســات شركت كرده و از برنامه ها 
بازارچه ها ومراســم  باخبر مي شــوند. در 
مختلف رعد، از حدود ســیصد تا پانصدن 
فر از بانوانی را كه مي شناسیم براي دیدار 
از بازار دعوت مي كنیم. در هر ســال، دو 
جشــنواره غذا یکي در اردیبهشــت ماه و 
یکي در مهرماه همزمان با روز جهاني غذا 
برگــزار مي كنیم. دو بازارچه هم داریم كه 
یکــي را در دوازده آذرماه، همزمان با روز 
جهانــي معلوالن و یــک بازارچه هم قبل 
از عید نــوروز برگزار مي كنیم. در بازارچه 
نوروز مقدار زیادی شیریني  توسط خانم ها 
در همین جا تهیه، بسته بندي و به فروش 

مي رسند.

 بنابراین گروه بانوان یکي از پایه هاي 
اصلــي تامین مالي مرکز به شــمار 

مي آیند؟

بلــه. گروه بانوان یکــي از پایه هاي تامین 
مالــي براي  رعد هســتند .هر ســال در 
برنامه ریزی بودجه سالیانه رعد، پیش بینی 
مي شــود كه چه مقدار را گــروه همیاري 
بانــوان، چه مقدار را گــروه جوانان و چه 
مقدار هم هیات مدیره  و هیأت امناء باید 
تامیــن كنند. خوشــبختانه تاكنون گروه 
بانوان همیشه بیش از میزان تعیین شده، 

درآمد داشته است.

گروه بانوان از طریق چه سازوکارهایي 
مدیریت مي شود؟

گروه بانوان آیین نامــه دارند و طبق آن، 
انتخابــات برگزار می كننــد. هیات مدیره 
برای دو ســال، انتخاب مي شــود. هیات 
مدیــره از میان خود، مدیر گروه را تعیین 
مي كننــد. تا خرداد ماه ســال جاری من 
مدیرگــروه بانوان بــودم، ولی بــه دلیل 
از مدیریت گروه كنار  مشکالت جســمي 
كشــیدم و مسوولیت مدیریت گروه بانوان 
را خانم تفضلي برعهــده گرفتند. همه ما 
بر این عقیده ایم كــه اعضاي گروه بانوان 
باید بتوانند مسوولیت قبول كنند و  انواع 
كارها را تجربه كننــد. گروه بانوان به كار 

گروه هاي مختلفی تقســیم شده اند و هر 
یــک از آنها وظایفي برعهــده دارند. یکي 
از این كارگروه ها كه از همان اول شــروع 
به كار كرد، كارگروه مددكاري اســت كه 
بیست ســال مســوولیت آن برعهده من 
بــود. كارگروه مــددكاري با مــددكاري 
دارد. هر مشــکلي  تنگاتنگی  ارتباط  رعد 
كــه بچه ها داشته باشــند چــه در زمینه 
آموزش، چه در زمینه پزشــکي و درمان 
یا تهیه دارو و وســایل توانبخشي و حتي 
در رفع مشــکالت خانواده هاي كارآموزان 
مثل تهیه وســایل زندگــي، جهیزیه و... 
گــروه مــددكاري كمک مي كننــد. هم 
اكنــون حدود صد نفر دانشــجوي داراي 
معلولیت در دانشگاه داریم كه هزینه هاي 
بســیاري از آنــان از طریق گــروه بانوان 
تامین مي شــود. گــروه بانــوان، صندوق 
قرض الحســنه هم دارد )صندوق رضوي 
قلهــک( كه به كارآموزان و حتي كاركنان 

وام مي دهد.

انگیزه اي باعث شــد که شــما  چه 
بیست سال با رعد همکاري کنید؟

وقتــي من ازدواج كردم حدود 19 ســال 
بیشــتر نداشتم كه با همســرم به آمریکا 
رفتم، تحصیل كردم و برگشتم. من آدمي 
نبودم كــه در خانه بنشــینم. به مدت 5 
ســال تدریس زبان انگلیســي مي كردم و 
در انجمن اولیا و مربیان مدرسه فرزندانم 
هم فعالیت داشــتم. وقتي جنگ شــروع 
شد با گروهي از دوســتان از جمله خانم 
اكبري، براي كــودكان جنگ زده لباس و 
وســایل تحصیل تهیه مي كردیــم و آنها 
را در مــدارس ثبت نــام مي كردیم. وقتي 
جنگ تمام شد، با دوستانم، كار در خیریه 

را  كردم، كهریزک  شروع 
بیشتر  ولی 

دوست 
داشتم 

افراد  به 
جوان 

با  جامعه خدمت كنم. موضــوع همکاري 
رعد كه پیش آمد، از آن اســتقبال كردم 
و بــه زودی در گروه بانوان فعال شــدم. 
عــالوه بركار بــا گروه بانوان، مســوولیت 
گروه مــددكاري را هم برعهده داشــتم. 

چون همیشه عالقمند بودم مشکالت این 
بچه ها را كاهش دهم. هر وقت احســاس 
خســتگي مي كنــم وقتــي مي بینــم كه 
كارآموزان كنار هم نشســته اند، مي گویند 
اگر  و مي خندند، روحیه ام عوض مي شود. 
روزي نتوانم در رعد كار كنم ناآرام خواهم 
بود و آرامش خود را از دست خواهم داد.

بگویید  و  کنیــد  معرفي  را  خودتان 
وظیفه شما در گروه بانوان چیست؟

من حشمت تفضلی )كوچک یزدي( هستم 
كه اكنون به عنوان مسئول گروه همیاري 

بانوان در خدمت مركز رعد هستم.

در مورد همکاري وآشنایي خود با رعد 
توضیح دهید؟

خانم اكبــري كه مدیریت مركز را برعهده 
دارند از دوستان خانوادگي ما هستند. 25 
ســال پیش به دعوت ایشان به رعد آمدم. 
نیتــم این بــود كه بتوانــم كاري هرچند 
كوچک بــراي بچه هاي داراي معلولیت به 
خصوص افرادي كه نیازهاي فراواني دارند 

انجام بدهم.

از گروه بانوان بگویید؟

گــروه بانــوان در آغاز با تعــداد كمي از 
خانم هــاي خیر، فعالیتش را شــروع كرد. 
اوایل، كارمــان این بود كه براي بچه هایي 
كه براي آمــوزش به مركز رعد مي آمدند، 
غذا در خانه بپزیم و بیاوریم. چون در آن 
زمان هنوز آشپزخانه رعد راه اندازي نشده 
بود. از همان زمــان بازارچه هاي خیریه و 
كنســرت هایی به نفع بچه هاي مركز برپا 
مي كردیــم. بچه هاي داراي معلولیت براي 
ما بســیار مقدس و ارزشــمند بودند. اول 
با هدف كمک به این بچه ها و ســپس در 
جهــت درآمدزایي براي رعد مشــغول به 
فعالیت شدیم. كم كم توانستیم با برگزاري 
بازارچه ، كنســرت وجشــنواره ، وسایل و 

کار  برای رعد  نتوانم  اگر روزي  کنم، ناآرام مي شوم 

با بانوان همیار رعد

ما بسیار ارزشمندندبچه های دارای معلولیت برای همه 
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كمــال طلب اســت و هیچگاه بــه نهایت 
ایده آل هایش نمي رسد. من هم برنامه هاي 
زیــادي براي انجــام دارم ولــي حقیقت 
این اســت كه وضعیت مالــي به ما اجازه 
بلندپــروازي نمي دهد. ما ســعي مي كنیم 
كــه در تهیه غذاي روزانــه، از رعد كمک 
نگیریــم و از طریــق جــذب كمک هاي 
خیریــن و تبلیغــات بیشــتر، هزینه هاي 

غذاي كارآموزان را تامین كنیم.

رعد را چگونه دیدید و چه چیز باعث 
ادامه همکاري با این مرکز شد؟

مــن از ابتــداي جوانــي ام عالقمنــد به 
كارهــاي خیریه ای بودم. ولــي تحصیل، 
كار و بچــه داري این فرصت را در اختیارم 
نگذاشــته بود. بعد از 14 ســال كه خودم 
را باز خریــد كردم، به دنبال این بودم كه 
ببینــم در كجا مي توانــم خدمتي بکنم و 
چون منزلمــان در همیــن نزدیکي بود، 
جذب اینجا شــدم. چندماهي كه در اینجا 
كار كردم، احســاس كردم كار در اینجا با 
كه  خصوصا  اســت.  متناسب  ایده آل هایم 
دیدم در زمینه تغذیــه بچه هاي مركز كه 
به تخصص و تجربه ام نزدیک بود مي توانم 
فعالیــت كنم. كار مــن در رابطه با بچه ها 
و رضایتمندي آنهاســت. وقتــي مي بینم 
بچه هــا هــر روز مي آینــد، غذاي ســالم 

مي خورند و خوشحالند، لذت مي برم.

تهیه  را  توانبخشی  و  آموزشــي  تجهیزات 
كنیم. بعد آشپزخانه را راه اندازي كردیم و 
در مرحلــه بعد گروه هاي مختلف بانوان را 
تشــکیل دادیم كه هر گروه در یک حوزه 

تخصصی فعال شد. 

چه گروه هایي تحت لواي گروه بانوان 
تشکیل شدند؟

بــه تدریج كه تعــداد بانــوان همیار رعد 
افزایــش یافــت، این افــراد در گروه هاي 
مختلفــي تقســیم بندي شــدند. یکي از 
گروه هاي مــا گروه مددكاري اســت كه 
كمک هــاي مالــي بــه بچه هــاي داراي 
مي كنــد.  وخانواده هایشــان  معلولیــت 
چــه براي درمــان آنها وچه بــراي خرید 
تجهیزات توانبخشــي. در صورتي هم كه 
نیاز به عمل جراحي داشــته باشــند، در 
تماس با مددكاري بیمارســتان ها ،شرایط 
عمل جراحــي را فراهــم مي كنیم. گروه 
مــددكاري بانوان با مــددكار مركز رعد، 
كامــال هماهنــگ هســتند و در تامیــن 
كمک هاي مالي به ایشان كمک مي كنند. 
گروه دیگر ما گروه روابط عمومي است كه 
اصلی تریــن  كار این گروه ارتباط تنگاتنگ 
با مــردم، ارگان ها و سازمان هاســت. این 
گروه با صداوســیما، رادیو و سازمان هاي 
تبلیغاتي در ارتباط اســت. گــروه روابط 
عمومــي بانــوان، با دفتر روابــط عمومي 
مركز رعد همــکاري مي كند. گروه روابط 
ایجاد  بانوان در مراســم مختلف،  عمومي 

نظــم و انضباط مراســم را برعهده دارد و 
در امرعضوگیــري بــراي رعــد نیز نقش 
فعالي دارند. گروه دیگر، گروه آشــپزخانه 
اســت كه خانم آزادي مسئول آن هستند. 
این گروه عالوه بــر تدوین جدول غذایي 
مركز و نظارت بر آن، در برگزاري مراســم 
و جشــنواره ها هم كمــک مي كنند. گروه 
دیگر، گروه برنامه ریزي اســت كه كارشان 
تامین هزینه برای برنامه هاي مختلف رعد 

است. این گروه از طریق برگزاري جشنواره 
و مراسم مختلف مثل كنسرت، سخنراني، 
فعالیــت مي كنند.  همایش و ســمینارها 
گروه دیگر، گروه تداركات است. این گروه 
مسوول حفظ و نگهداري وسایلي است كه 
در برنامه هاي مختلــف در اختیار ما قرار 
مي گیرد ودر ضمن وســایل مورد نیاز در 
هر برنامه را هم مشــخص مي كنند. یکي 
دیگر از گروه ها، گروه تشــریفات است كه 
در مراســم و جشــنواره ها میزها را مرتب 
مي كنند و فــرم و روپوش خانم هاي گروه 
را طراحــي مي كنند؛ این كــه رومیزی ها 
چگونه باید باشــند و چگونه تزیین شوند 

و...
گــروه بازار، گروهي اســت كــه دوبار در 
ســال؛ یک بــار در 12 آذرمــاه و یک بار 
در اســفندماه بازار برگزار مي كند. اعضای 
گروه بــازار، بــراي برگــزاري بازارچه ها 
فراخــوان مي دهند و با كســاني كه مایل 
به شــركت هســتند، تماس مي گیرند. از 
شهرســتان ها نیــز در این بازار شــركت 
مي كننــد كه معموال ســودآوري بســیار 

خوبي هم دارند.
وقتي برنامه جشــنواره غذا یا بازار داریم، 
یعني  مي شــوند.  درگیــر  گروه ها  تمــام 
در این مراســم همه اعضــای گروه كمک 
مي كننــد، هر كدام در قالــب گروهي كه 

عضو آن هستند.
تعداد خانم هایي كــه عضو گروه همیاري 
بانوان هســتند خیلي زیاد است و بسیاري 
از آنهــا در حوزه هــاي مختلفي تخصص 
دارند. گــروه با توجه به تخصص این افراد 
آنها را به قسمت هاي مختلف رعد معرفي 

مي كند.
 وظیفه من به عنوان مسئول گروه بانوان، 
فعالیت  گروه هاي  میــان  ایجاد هماهنگي 

است. مختلف 

لواي  تحت  فعالیت هــا  این  تفکیک 
گروه هاي مختلــف، به تازگي صورت 

گرفته است؟

ایــن گروه ها قبــال هم فعالیت  داشــتند 
ولي ســعي كرده ام  فعال ترشــان كنم. به 
این ترتیب هم بار مســوولیت خودم كمتر 
مي شــود و هم خانم هایي كــه عضو گروه 
بانوان هســتند، همه مي دانند كه وظایفي 

برعهده دارند و هیچکدام بیکار نیستند.

چه برنامــه اي براي آینده گروه بانوان 
دارید؟

یکــي از مســایلي كه من بــه آن اهمیت 
مي دهم، ایجــاد برنامه هاي فرهنگي براي 
گروه اســت. كه عالوه بر فعالیت هایي كه 
مي كنند خودشــان هم از لحاظ روحي و 
رواني تغذیه شوند. به همین دلیل از چند 
كارشــناس كه در زمینه هاي روانشناسي، 
نویســندگي كتــاب تخصص  یــا  و  یوگا 
داشــته اند دعوت كردم كه در جلسات ما 
شركت كنند و درباره موضوعات مختلفی 
بــراي خانم هاي گــروه، برنامــه بگذارند. 
خودم هم خانم ها را به كتابخواني تشویق 

مي كنم.

چه آرزویي دارید؟

امیدوارم كــه كیفیــت فعالیت هاي گروه 
بانوان ارتقــا پیدا كرده و موثرتر شــوند. 
نکتــه اي كه دوســت دارم در انتهای این 
گفتگو به آن اشاره كنم این است كه همه 
بانــوان بدانند كه دوره بازنشســتگي یک 
دوره طالیي اســت. دوره اي است كه فرد 
هنــوز انرژي و انگیــزه كافي براي زندگي 
دارد و از تجــارب فراوانی هــم برخوردار 
اســت، پس چه خــوب كــه از این دوره 
بهتریــن بهره را ببریم و هم به خودمان و 

هم به دیگران، فایده برسانیم. 

از  کنیدو  معرفــي  را  لطفاخودتــان 
ارتباطتان با رعد بگویید:

مــن ناهیــد آزادي لیسانســیه بیولوژي 
هستم و از ســال 84 با مجتمع رعد آشنا 
شــده و به عضویت گــروه همیاري بانوان 
درآمــدم. چــون من 14ســال در صنایع 
غذایي به عنوان مســوول فني و مســوول 
آزمایشگاه و كنترل كیفیت كار كرده بودم، 
از من خواســته شــدكه در حوزه تغذیه 
فعالیت كنم. در شــروع كار ســعي كردم 
نســبت به این بچه ها شــناخت پیدا كنم. 
این كــه مختصات معلولیت چیســت؟ و 
با یک پزشــک متخصــص تغذیه در مورد 

نیازهاي تغذیــه اي آنان صحبت كردم، به 
هر حــال برنامه غذایي تهیــه كردم و از 
یک خانم و آقاي آشپز دعوت نمودم و به 
آنها روش هاي بهداشتي كار در آشپزخانه 
را آمــوزش دادم و بعــد از اطمینان پیدا 
كردن از سالمت جسمي شان كار را شروع 
كردیم. البته با مشکالتي هم روبرو بودیم 
ولي توانســتیم برنامه هــاي خود را پیش 

ببریم. 

چند وعده غذایي در مرکز در اختیار 
بچه ها قرار داده مي شود؟

در اینجا یک وعــده ناهار گرم و دو وعده 
چاي و شــیریني به بچه ها داده مي شود. 
ســعي مي كنیم نیاز غذایــي بچه ها را در 

وعده ظهر آنها برآورده كنیم.

روزانه چه تعداد غذا سرو مي کنید؟

در شــروع كار حدود 35 كارآموز داشتیم 
و پرســنل هم تعداد كمي بودند. ولي االن 
تعداد پرســنل زیادتر و تعداد كارآموزان 
هم بیشــتر شــده اند. در بعضي از روزها 
تا صد نفر غذا ســرو مي كنیــم. من مقید 
هســتم كه غذا به روز تهیه شــود. یعني 
اگــر ســاعت 4 بعدازظهر به آشــپزخانه 
بیایید اثري از غذاي فردا دیده نمي شــود. 
غذاي فردا همان فردا تهیه مي شود. البته 
آماده ســازي هاي اولیه مثــل پاک كردن 
برنج یا خرید مواد اولیــه، روز قبل انجام 
مي شــود ولي پخــت غــذا در همان روز 
انجام مي شــود. این یکي از نکاتي اســت 
كه مــن روي آن اصــرار دارم. این مورد 
تاكید آموزه های اســالم هم هست. چون 
من چند ســالي اســت كه روي مســایل 
غذایي كه در قرآن مطرح شــده، تحقیق 
می كنم. یکــي از چیزهایي كه قرآن روي 
آن تاكید دارد این است كه غذا تازه باشد 
و من ســعي مي كنم این دستورات را در 
كار خــود رعایت كنم. من مســئول گروه 
غذایي در گروه بانوان هم هستم و باید از 
دوستان گروه همیاري كه در گروه غذا به 
من كمک مي كنند تشــکر كنم چون این 
كار یک كار گروهي است و من به تنهایي 

قادر به انجامش نیستم. 

خود  تغذیه ای  ایده آل هاي  به  شما  آیا 
در فعالیتان رسیده اید؟ 

انســان  ایده آل هایي داریم، چون  ما  همه 

هر روز، غذاي سالم وتازه در رعد
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ســی سال رعدســی سال رعد

فعالیــت گروه همیــاری جوانان رعد 
توســط جمعی از جوانان دوســتدار 
از  رعد  نیکوکاری  آموزشــی  مجتمع 
ســال 1374 آغاز شــد. این گروه به 
عنــوان یک بــازوي اجرایی، خالق و 
مشورتي موثر در پیشبرد اهداف رعد، 
با مجتمع همکاري مي کند. با دو نفر از 
اعضاي گروه؛ محمود توسلي و رحمان 
عالقبند به گفتگو نشستیم و در مورد 
گروه  این  تشکیل  به  که  ضرورت هایي 
انجامیــد و فعالیت هایي کــه در این 
سال ها توسط آن ها انجام گرفته، سوال 

کردیم.

چه 

ضرورتی منجر به پیدایش گروه جوانان 
رعد شد؟

بعد از تشــکیل گروه بانــوان، این صحبت 
پیش آمد كه چه خوب مي شــد كه جوانان 
عالقمند نیــز در قالب یک گــروه در كنار 
گروه بانوان فعالیت كنند. در كنار برگزاري 
اولین بازارچه خیریه در آذرماه سال 1374 
توســط گروه بانوان، در جلســه ای با آقاي 
منصوریــان )مدیرعامل وقت رعد( در مورد 
تشــکیل گــروه همیاري جوانــان صحبت 
كردیم كه مورد استقبال قرار گرفت. دراین 
جلسه به همراه آقایان امید عالیي، احسان 
توســلي و احمد توسلي شــركت داشتیم 
و در بهمن ماه ســال 1374، اولین جلسه 
گروه همیــاري جوانان با تعــدادی از افراد 
جوان مثــل آقایان نوید بازرگان، احســان 
توســلی، امید عالیی، احمد توســلی، علي 
رضوی زاده، مســعود بابایي، رامین صالح خو 
تشــکیل شــد. بعد از یکی،دو جلسه آقاي 

مهندس لواســاني نیز به عنوان جوان ترین 
عضو هیات مدیره به جمع ما اضافه شــدند. 
این اولین هســته مركزی گروه جوانان بود 
كه بعدها بعضی از دوستان از هیئت مركزی 
جدا و دوستان دیگری به جای آنها به هیئت 
مركزی گروه جوانان پیوســتند. در آن موقع 
بیشــتر فعالیت ما، در زمینه هاي ساختاري 
رعــد بود. ما افرادي بودیــم كه هر كدام، در 
زمینه  خاصی تخصص داشتیم و هدفمان را 
فعالیت در زمینه تخصصی خودمان گذاشتیم. 
مثال در آن زمان احســاس كردیم كه برای 
آموزش بهتر، الزم است سایت كامپیوتر رعد 
به صورت شبکه كامپیوتري باشد و آموزش ها 
تحت شــبکه انجام شود. در سال 75 با تهیه 
ِسرور و دیگر ملزومات آن شبکه كامپیوتري 
رعد را راه اندازي كردیم. یکی از مشــکالت 
رعد در آن زمان، كمبود دستگاه كامپیوتر بود 
كه هزینه اش را از طریق خیرین جمع آوری 
و 4دســتگاه كامپیوتر تهیه كردیم. از دیگر 
فعالیت هایمــان كمک به ارتقــاي كیفیت 
كالس هاي آموزشــی در قالب تهیه سرفصل 
دروس؛ برای رشــته های مختلف بود. در آن 
زمان یکي از اولین دوره هاي كامپیوتري كه 
در مركز رعد برگزار مي شد، دوره اتوكد بود. 
با بررسي هایي كه انجام دادیم احساس كردیم 
آموزش هاي این كالس ها كاربردي نیستند و 
بــا بازار كار فاصله دارند. گروه جوانان در این 
زمینه وقت زیادي گذاشت و جزوه اي نوشت 
كه آموزش ها باید از كجا آغاز و چگونه انجام 
شــوند؟ در كنار فعالیت هایمــان، ارتباطاتي 
راهم با ســازمان هاي مردم نهاد دیگر برقرار 
كردیم و هدفمان تبلیغ رعد و شناساندن آن 
به مردم بود. بر این اساس با گروههایي مثل 
»جوانان شهرک« و گروهي دیگر در كیانشهر 
ارتباط برقــرار كردیم. ســعي می كردیم از 
لحاظ فني، پشتیبان برنامه هاي رعد باشیم. 
عکسبرداری ها و فیلمبرداریها، دوربین مدار 
بسته همگی توسط گروه ما انجام می گرفت. 
حتی اگر براي بازارچه هاي رعد قرار بود چادر 
برپا شود، خودمان این كار را انجام می دادیم. 
طی این ســالها خیلی كارها انجام دادیم كه 
توضیحات آن مــی تواند خود یک مصاحبه 

جدا شود.

بانوان  بــا گروه  همکاري گروه جوانان 
چگونه بود؟

اوایل فقط در قسمت انتظامات در برگزاری 
بازارچه به این گروه كمک می كردیم. در سال 
1376 پس از بررســي هایي كه انجام دادیم 
متوجه شدیم یکي از مشکالت بازارهایي كه 
برگزار مي شود مشکل دریافت پول از مردم و 
حساب و كتاب هاي بعدی آن است. از سال 

76 پیشنهاد احداث صندوق را دادیم. براي 
ایجاد این صندوق برنامه اي نوشتیم و از آن 
به بعد یکي از وظایف گروه جوانان مدیریت 
صندوق در هر بازارچه بود كه هم چنان ادامه 
دارد. در این سیستم گروه جوانان از دریافت 
پول از مردم تا شــمردن و حساب و كنترل 
فاكتورها به مدیریــت حوزه مالي بازارچه ها 

كمک می كنند.
از سال 1376 به بعد در برگزاری بازارچه ها 
همکاری بیشتری داشتیم و كم كم به یکی از 
بازوهای اصلی رعد در برنامه های رعد تبدیل 

شدیم. 

اعضاي گروه جوانان در آن زمان چند نفر 
افراد  نفر هستند؟  اکنون چند  و  بودند 

چگونه مي توانند عضو این گروه شوند؟

گــروه جوانان در ابتدا با حــدود ده نفر آغاز 
كردیم، جلوتر كه آمدیم به حدود شــصت، 
هفتاد نفر رســید و بعد به حدود دویســت، 
سیصد نفر وحاال هم در حدود هشتصد نفر 
عضو گروه جوانان هستند. البته تعداد افراد 
این گروه در طــول دوره های مختلف، كم و 
زیاد شــده اند. اگر همه جوانانی كه طی این 
دوره با گروه جوانان همکاری داشــتند را با 
هم جمع كنیم، تعدادمان بیشــتر از دوهزار 
نفر خواهد شد. گروه جوانان بیشتر به دنبال 
ایجــاد درآمدهاي ثابت براي رعد اســت تا 

مجتمع نگران هزینه هاي جاري نباشد.

اعضاي گروه جوانان چگونه با هم ارتباط 
دارند؟

بعد از این كه تعداد گروه جوانان بیشتر شد، 
تغییراتی در گروه جوانان به وجود آوردیم تا 
بتوانیم بین همــه اعضا گروه جوانان ارتباط 
برقــرار كنیم. در گروه جوانان یک هســته 
مركزي تشکیل دادیم كه برنامه هاي مختلف 
گروه را برنامه ریزي مي كرد و نســبت به هر 
برنامه با اعضــا ارتباط برقرار می كردیم. این 
جلســات تا حدود دوازده، ســیزده سال به 
صورت هفتگي ادامه داشــت. در حال حاضر 
جلســات با توجه به برنامه هاي رعد برگزار 
مي شــود. با توجه به برنامــه، و با همکاری 
گروه منابع انسانی برنامه ریزی برای مراسم 
پیش رو انجام و از طریق اینترنت و پیامک به 
اعضا گروه جوانان اطالع می دهیم. در صورت 
لزوم جلساتی هم در رعد برگزار و پیشرفت 

كارها را بررسي مي كنیم.

به ایــن ترتیب گروه جوانــان یکي از 
بازوهاي مالي مجتمع رعد هم هستند، 

درست است؟

دقیقا، گروه جوانان در كنار نقش همفکری 
كه دارد، یکي از بازوهاي كمکي رعد اســت. 
گروه جوانان در برگزاري بازارچه ها و مراسم 
مختلــف با گروه بانوان همــکاري مي كنند. 
در ســال قبل حراج كارهاي هنري را برگزار 
كردیم كــه خیلي موفق بود. مــا به دنبال 

افزایش فعالیت هاي این چنیني هستیم.

و چه چیزي باعث شد که همکاریتان را 
ادامه داده اید؟

از روز اولی كه گروه جوانان تشکیل شد، در 
كنار كار خیر، می خواستیم كه یک كار جمعی 
انجام دهیم. و این كار سختی بود، در ضمن 
در دوره های اول فعالیت دوست نداشتیم كه 
جلوی چشم باشیم. امروز كه به گذشته نگاه 
می كنم، می بینم بیشــتر از اینکه ما به رعد 
كمک كنیم، رعد به ما كمک كرده است. به 
ما كمک كرد در كنار توان یابان، ناتوانایي ها 
و توانایي هایمان را بشناسیم. ما در این مركز 
با كساني در ارتباطیم كه به ما یاد مي دهند 
كه توانایي چیست و چطور مي شود پیشرفت 
كرد و چطور مي توان با همه مشــکالت به 
اهدافمان نزدیک شویم. در كنار همه این ها، 
یاد گرفتیم كه چطور كار جمعی انجام دهیم. 
هــر وقت كه زمان خالی پیــدا كنم، درحد 
توانم با رعد همکاري مي كنم و خوشحالم كه 

در خدمت رعد هستم. 

از چه زماني در گروه جوانان رعد مشغول 
به فعالیت شدید؟

من از سال 1378 عضو گروه همیاری جوانان 
شدم. قبل از آن من جزو گروه همیاران رعد 
بــودم و در برنامه های رعد كمک می كردم، 
هنوز بحث مدیریت گروه جوانان مطرح نبود. 
بعد از آن چندســالي براي ادامه تحصیل به 
خارج از كشــور رفتم و وقتي كه برگشــتم 
وقت بیشــتري براي گروه جوانان گذاشتم و 
مســوولیت گروه را به عهده گرفتم. از آن به 
بعد بیشــتر وقت و انرژیم را براي درآمدزایي 
مركز و شناســاندن رعد بــه جامعه صرف 
كــردم. این دو هدف اصلي گروه جوانان رعد 
است ولي در كنار آن در هر فعالیتي كه رعد 
انجام مي دهد، ما به عنوان یک بازوي كمکي 
در كنارش هســتیم. مثال در ســال قبل، در 
جشنواره حضرت علي اكبر )ع( كه برگزاري 
آن را رعد برعهــده گرفت، ما در قالب گروه 
جوانان، هم به عنوان بازوي اجرایي و هم در 

تبلیغات و اطالع رساني در كنار رعد فعالیت 
كردیم. در پروژه هــاي درآمدزایي براي رعد، 
ســالي پنج، شش مراســم ثابت داریم مثل؛ 

جشنواره های غذا و بازارچه هاي خیریه و.
 البته به صورت سنتي بازارچه ها و جشنواره ها 
زیرنظر گروه بانوان انجام مي شوند ولي گروه 
جوانان همــراه آنها در این مراســم فعالیت 
مي كنند. گروه جوانــان در تبلیغات و ایجاد 
ارتباط با اسپانســرها كمک مي كنند و سعي 
دارند در ارتقای كیفیت برگزاری جشنواره ها 
و بازارچه هاتاثیرگذار باشــند. جشنواره های 
غذاي رعد در جامعه كاماًل شناخته شده اند. 
هدف مــا برای درآمدزایي این اســت كه از 
این جشــنواره ها و بازارچه هــا فراتر برویم و 
اقدامات جدیدي انجام دهیم. چون مانند این 
فعالیت هادر تهران زیاد است. سال قبل پروژه 
جدیدي راه انداختیم كه آن اولین حراج آثار 
هنري به نفع خیریه رعد بود. این پروژه خیلي 
موفق بود و از آن استقبال زیادي شد. امسال 
هم درصدد هســتیم ایــن كار را با كیفیت 
بهتري در دي ماه انجام دهیم. سعي مي كنیم 

چنین  كارهایي را سالیانه برگزار كنیم. 

این آثار هنري، را چگونه تهیه کردید؟

 بیشتر كارهاي عرضه شده، كارهاي هنري 
هنرمنــدان معروفی بودند كه توانســتیم با 
همکاري گالري هاي مطرح به نفع مركز رعد 

آن ها را به حراج بگذاریم.

گروه جوانان چه تعداد عضو دارد؟ 

در حال حاضر اعضاي گــروه جوانان حدود 
هشتصد نفر هستند كه البته همه آنها فعال 
نیستند. گروهي را تقریبا از دو سال قبل در 
گروه جوانان به نام گروه منابع انساني تشکیل 
دادیم كه وظیفه شــان عضوگیري براي گروه 
جوانان، آموزش این دوستان و كمک گرفتن 
از آنها در مراسم رعد است. در سال 75-76 
گروه جوانان 50 نفر بودند كه همگي همدیگر 
را مي شناختند ولي اآلن حدود 800 نفر عضو 
داریم كه شاید تنها 200 نفر آنها فعال باشند. 

همه این 800 نفر عضو رعد هستند؟

بله. همه ایــن 800 نفر فرم پــر كرده اند و 
اطالعتشــان را داده اند.  اعتقاد ما این است 
كه اگر كســي عضو گروه جوانان مي شــود، 
حتما باید عضو رعد شده باشــد. همه اعضاي 
رعد فرم عضویت پــر كرده اند و ماهیانه هم 
كمکي به رعد مي كنند كه گرچه مبلغ زیادي 
نیست، ولی یک پشتوانه مالي كوچک است. 
دوستاني كه عضو گروه جوانان مي شوند حتي 

اگر فعال هم نباشند، حداقل همیشه دوستدار 
رعد و دوستدار افراد داراي معلولیت مي مانند. 
ما دوستاني داریم كه مشغول به كار شده  و از 
این گروه رفته اند ولي هنوز با ما در ارتباطند و 
گه گاه تماس مي گیرند و از ما مي خواهند كه 
بگوییم كه چه كاری مي توانند انجام دهند؟ 
این حس خوبي است كه در این بچه ها ایجاد 
شده است. خود من وقتي به رعد مي آیم این 
حس را دارم كه كار مفیدي را در یک سمن 
باسابقه ی سي ساله و شــناخته شده انجام 
مي دهم. این حس در بچه ها هم هســت كه 
وقتي به دنبال كار و زندگیشــان هم مي روند 

این ارتباط هنوز باقي مي ماند.

گروه جوانان  براي  آینده شــما  برنامه 
چیست؟

ما گروه منابع انســاني را درســت كردیم و 
مشغول گروه بندي جوانان هستیم. گروه هاي 
كاري مثل، گــروه گرافیک و گــروه روابط 
عمومي راه انداخته ایم. اعضــاي این گروه را 
به صــورت تخصصي گروه بنــدي كرده ایم تا 

بتوانند مســتقال با هم جلسه داشته باشند و 
كارهایشان را انجام دهند. آقاي قاسم خاني به 
عنوان مدیریت منابع انساني گروه جوانان، در 
این مدت بسیار زحمت كشیده اند و جا دارد 
از زحمات ایشان تشکر كنم. بدون همکاري 
ایشان نمي توانســتیم این حجم، كار انجام 

دهیم.
به اعتقاد من رعد به عنوان یک خیریه ســي 
ساله كه فعالیت هاي گســترده اي هم دارد 
هنوز ناشناخته است. چشم انداز ما این است 
كه بتوانیم منابع مالي بیشــتري براي رعد 
به دســت بیاوریم و بتوانیم با اطالع رساني، 
رعد را به جامعه بیشــتر بشناســانیم. رعد 
حدود بیســت مركز در شــهرهاي مختلف 
ایران دارد و از لحاظ جغرافیایي بزرگ ترین 
سازمان غیردولتي در ایران است. ولي هنوز 

تعداد زیادي هستند كه آن را نمي شناسند.

گروه جوانان ،
 بازوی توانمند رعد

به اعتقاد من رعد هنوز ناشناخته 
است

کنیم، رعد به ما کمک مي کندبیشتر از این که ما به رعد کمک 
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ســی سال رعدســی سال رعد

آموزش، یكی از 
دغدغه های اصلی و 

همیشگی من در رعد 
دلیل اصلــي و اولیه ایجــاد مجتمع 
سالیان  از  رعد  نیکوکاری  آموزشــی 
گذشــته، ارایه آموزش هاي کاربردي و 
فنی وحرفه ای به افرادداراي معلولیت و 
توانمندکردن آنهادر اجتماع بوده است. 
تداوم  ســال ها  طي  که  آموزش هایي 
فعالیــت در مجتمع، موضوعاتشــان 
کیفي تر  عملکردشــان  و  گسترده تر 

شده اند.
یکــي از افرادي که از ســال ها قبل با 
گروه آموزش در مجتمع رعد همکاري 
مي کــرده واکنون به عنــوان معاون 
آموزشی فعالیت مي کند، محمود توسلي 
است. کسي که در کیفي تر کردن وبه روز 
آموزش هاي  ارتقای  و  آموزش ها  کردن 
ســنتي قبلي به همــراه اعضاي این 
گروه، تالش بســیاري کرده است. با او 
که از اعضای گروه جوانان نیز هست،به 

گفتگو نشستیم.

آموزش درمجتمع  زمینه  در  زمانی  چه 
رعد فعال شدید؟

شــروع همکاری من با مجتمع آموزشــی 
نیکوكاری رعد بــا فعالیت در حوزه آموزش 
كارآموزان رعد در زمینه كامپیوتر آغازشد. در 
آن زمان هم زمان با ورود كامپیوتر به ایران، به 
غیر از دوره های جاری آن زمان )سیم پیچی 
موتور، نقشه كشی دستی، تایپ دستی و ...(، 
دوره هایی مثل اپراتوری كامپیوتر اضافه شده 
بود كه شــروع همکاری من نیز بود، بعدتر 
دوره هایــی مثل اتوكد، زرنگار و نقش  را به 
دوره های موجود اضافه كردیم، این كار باعث 
شــد تا در آن دوره ها تاحدود 95 درصد از 
كساني كه در این مركز آموزش دیده بودند، 
وارد بازار كار شــوند. همین فعالیت ها باعث 
شد كه آموزش یکي از دغدغه هاي اصلی من 
در رعد بشود. بعد از تشکیل گروه همیاری 
جوانان این همکاری ها در غالب گروه جوانان 
تا حدود سال 1380 ادامه یافت. در این دوره 

شورای آموزش تشــکیل گردید كه با دیگر 
دوســتان با این گروه همکاری داشــتیم. به 
كمک دوستان گروه جوانان سعی بر این بود 
تا آموزش هایی به كارآموزان داده شــود كه 
سطح آن نسبت به دیگر آموزشگاه ها سطح 
باالتری داشــته باشد. از كســانی به عنوان 
مدرس دعوت به كار مي كردیم كه در زمینه 
تخصصي خودكارآمدبودند. در آن دوره  عالوه 
بر همکاري با گروه جوانان، در بعضی از این 
كالس ها درس مي دادم.چندســالي به دلیل 
مشــغله شــغلی و تحصیل از واحد آموزش 
فاصله داشــتم. اكنون حدود یک سال و نیم 
اســت كه دوباره در حوزه آموزش هاي فني 
و حرفه اي با مركز رعد همکاری دارم.هدف 
ما باال بردن ســطح آموزشــي كارآموزان و 
هدفمند كردن این آمــوزش ها در مجتمع 

رعد است.

منظور از هدفمندتر کردن چیست؟

ما دوســت داریم كه تمام كارآموزانی كه در 
دوره های ما شــركت می كننــد، وارد بازار 
كار شــوند. به همین منظور ســعی داریم 
دروسي را آموزش دهیم كه به نیازهای بازار 
كار نزدیک  تر باشــد.عالوه بر آن سعی داریم 
تــادر كنار این آموزش ها، بــرای كارآموزان 
مجتمع هدایت تحصیلي داشته باشیم. یکي 
از مشــکالتی كه در چند ســال اخیر با آن 
روبــرو بودیم عدم تمركــز توانیابان در یک 
رشته خاص و تغییر مدوام رشته كاری آنان 
بوده اســت. دلیل این كار هم این بوده است 
كه كارآموزان یک رشته را آموزش می دیدند 
و تا می دیدند در این رشته نمی توانند وارد 
بازار كار شــوند، به جای این كه در رشــته 
اصلی خود تخصص بیشتری پیدا كنند، وارد 
یک رشــته جدید می شــدند.این باعث شد 
تا تعدادی از آنها بدون اینکه بتوانند شــغل 
مناسبی را پیدا كنند در بسیاری ازكالس ها 

شركت كنند.
برای حل این مشکل ابتدا ارزیابی از وضعیت 

كارآموزان انجام دادیم تا با توجه به توانایی ها 
و  نوع معلولیــت آنها، برای هر كارآموز یک 
مسیر شغلی انتخاب و در آن مسیر پیشرفت 
كارآموز را پی گیــری كنیم. تا كارآموزان در 
كنار آموزش به یک تخصص مشخص برسند.

با تخصص است كه آنها می توانند وارد بازار 
كار شده و به استقالل اجتماعی برسند. 

مســاله دیگري كه كارآمــوزان با آن مواجه 
هستند،ناآشــنایی آنها با محیط كار اســت. 
براي حل این مشــکل، با كمــک بعضی از 
عنوان  داوطلب، دوره هایي تحت  دوســتان 
»آینــده بهتر« و »توانمندســازي جوانان« 
براي كارآموزان این مركز به صورت كالس و 

كارگاه  یک یا چندروزه برگزار كردیم. 
در ایــن  دوره هــا مباحثي مثــل »چگونه 
 بایــد بــه  آرزوهایمان برســیم؟«، »چگونه  
بایــد  هدف گــذاري  كنیــم تا  بــه  نتیجه 
»پیداكردن نقاط قوت خــود«،  برســیم؟«، 
»نحوه نوشــتن رزومه«، »نحوه  شــركت  در 
مصاحبه  شــغلی«، »تاثیر هوش  هیجانی  در 
محیط«، »تیپ شناسي شخصیت« را مطرح 
مي كنیم. حتی به مباحثی مثل اینکه چطور 
خودشان را ارایه دهند، چطور لباس بپوشند، 
چگونه صحبت كنند یــا در محیط كار چه 
كلماتي را نباید به كار ببرند و ... می پردازیم.

 در كنار این آموزش ها، مصاحبه هاي شغلی 
هم براي كارآموزان ترتیب دادیم تا ترس آنها 
از مصاحبــه از بین بــرودو بدانند كه چطور 
باید صحبــت كنند.دوره هایي هم با عنوان، 
»هــوش هیجانــي« برگزار كرده ایــم تا در 
كنار دوره هایــی كه برگزار می كنیم، هوش 
هیجانــی كارآموزان باال رفته تا بهتر بتوانند 
با محیط كارشان ارتباط برقرار كنند.اكنون 
روي تخصصی ترشــدن مهارت هــای بچه ها 
كار مي كنیم تا بتوانند به اشتغال مناسب تر 
برســند.دوره هاي كارآفریني هــم در كنار 
كالس هاي آموزشــي برگزار مي شوند، چون 
كارآفریني ارتبــاط نزدیکي با آموزش داردو 

باید باآن هماهنگ باشند تا اثر پذیر شوند.

تا به حال این اتفاق افتاده که کســي 
بیاید و شــما به علت کمبود جا او را 

نپذیرید؟

ظرفیت ما با توجــه به كالس هایمان در هر 
دوره، چیزي درحدود دویست نفر است. در 
زمان هایی كه تعداد كارآموزان باالتر رفته با 
هماهنگی با بقیه قســمت ها، از بقیه فضاها 
بعنوان كالس اســتفاده كردیم و تا به حال 
این اتفاق نیفتاده كه كسی را به دلیل كمبود 

جا نپذیریم.
به امید اینکه هیچ فــرد داراي معلولیتی از 

آموزش به دور نماند!

کارآموزان رعد در محیطی که متعلق 
به خودشــان است هم از آموزش های 
،هم  بهره مند می شوند  مهارتی  و  فنی 
از خدمات توانبخشی استفاده می کنند 
و هم دوست پیدا می کنند. دوستی ای 
فعالیت های  از  کمتــر  اثراتــش  که 
دیگرشــان در رعد نیست، اینها همه 
در کنار هم، به افزایش توانمندی آنها 
می انجامد. با تعدادی از این کارآموزان 
در مورد علت ارتباطشــان با موسسه 

رعد سواالتی پرسیدیم.

محمدولی رحیمی 29 ساله است و از دو 
ســال قبل با مجتمع رعد در ارتباط است. 
او كه مبتال به cp اســت، در این دو ســال 
از كالس هــای زبان انگلیســی مركز بهره 

برده است. او عالوه بر شركت در كالس های 
آموزشی، از خدمات فیزیوتراپی و توانبخشی 
این مركز نیز به طور مداوم استفاده می كند. 
این كارآموز، رعد را بــه یک صندوق گنج 
شبیه می داند و كاركنان آن را به جواهرات 

این صندوق تشبیه می كند. 
او می گوید:« من در رعد دوستان زیادی پیدا 
كردم 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 شده است.« محمدولی 
از سال ها قبل به فروشندگی اشتغال داشته 
و هنوز هم به این حرفه مشــغول است. او 
ادامه می دهد:«تا پیــش از این كه به رعد 
بیایم خیلی كــم حوصله بودم و در محیط 
كار از شرایط روحی خوبی برخوردار نبودم، 
ولی اآلن حالم خیلی بهتر است و خانواده ام 
نیز از این بابت بســیار خوشحال هستند«. 
این كارآموز، یادگیری هنر ســفالگری را با 
شركت در كالس های آن، هدف بعدی خود 
می داند و امیدوار اســت كه بتواند ارتباط با 

رعد را هم چنان ادامه دهد.

ندا بیات، از دیگر كارآموزان رعد اســت. 
او كه از 5 ســال قبل با موسسه رعد آشنا 
شــده ، ازآن تاریخ تا كنــون، از كالس های 
آموزشی و خدمات توانبخشی رعد استفاده 
می كند. او  مشکل دیستروفی عضالنی دارد 

و می گوید:«تا دوره دبیرستان به سختی راه 
می رفتم ولی اكنون چندســالی است كه از 
ویلچر استفاده می كنم.« ندا در كالس های 
نقاشی و نویســندگی مجتمع رعد شركت 
می كند و عالوه بر شركت در این كالس ها، 
از خدمــات فیزیوتراپــی و كاردرمانی هم 
استفاده می كند. ندا عقیده دارد؛ مركز رعد 
اجتماع خاصی اســت كه عالوه بر آموزش 
مهارت، باعث ایجاد ارتباطات دوستانه میان 
افراد می شود. به گفته او، آشنایی باكسانی 
كه مشــکالتی كمتر یا بیشتر از خودشان 

دارند، باعث ایجاد صمیمیت و دوستی بین 
آنها می شــود. ندا از ارتباطش با رعد بسیار 
راضی اســت و امیدوار اســت فعالیت های 
این موسســه ادامه پیدا كنــد و بتواند به 

متقاضیان بیشتری كمک كند.

جایی که مثل هیچ کجا نیست!   در گفتگو با کارآموزان رعد
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شماره 54 زمستان 1393

ســی سال رعدســی سال رعد

پدرام حســین پور سی ســاله و یکی از 
كارآموزن رعد اســت. او كــه در اثر عمل 
جراحی بر روی كمر دچــار ضایعه نخاعی 
شــده، فارغ التحصیل رشــته مهندســی 
كشــاورزی و دامپروری است. او می گوید: 
»پــس از فــارغ التحصیــل شــدنم برای 
كاریابی، به سازمان بهزیستی مراجعه كردم 
و از طریق این سازمان با رعد آشنا شدم.« 
او ادامــه می دهد: »هدفــم از آمدن به این 
مركز یادگیری مهارت های شغلی و رسیدن 

به اشتغال پایدار اســت.« او محیط رعد را 
محیطی بسیار مطلوب و مناسب برای كارآ 
موزان می دانــد و عقیده دارد، آموزش های 
ارائه شده در رعد بســیار كاربردی و قابل 
كنندگان  شركت  برای  استفاده 
اســت.«او دوســتان خوبی در 
رعد پیدا كــرده كه می توانند 
اوقــات فراغت خوبــی را با 
هم ســپری كننــد. پدرام 
در  می گوید:«شــركت 
كالس هــای رعد به تقویت 
مهارت هــای شــغلی در كارآ موزان 
كمــک زیادی می كنــد.« او عقیــده دارد 
اگــر بچه ها با پشــتکار، كالس های رعد را 
دنبال كنند و پیگیر این آموزش ها باشــند، 
توانایی هــای زیــادی را كســب می كنند، 
خصوصاً كه این كالس ها به صورت رایگان 
ارائه می شــود و اگــر می خواســتند این 
كالس ها را در خــارج از رعد بگذرانند باید 
متقبل هزینه ها زیادی می شــدند.« پدرام 
آرزوی موفقیت برای مركز رعد و كاركنان 

دلسوز آن دارد.

حســین مردانی از كارآموزانی است كه 
شش سال قبل از طریق یکی از دوستانش 
با مركز رعد آشــنا شده است. او كه به كار 
روی چــوب عالقه دارد، از همان بدو ورود، 
در كالس هــای معرق رعد ثبت نام كرده و 
در طول این شــش ســال به طور پیگیر و 
مداوم در این كالس هــا كارورزی می كند. 

این كارآموز اكنون به مرحله ای رسیده كه 
می تواند هنرش را به دیگران آموزش دهد و 

در خانه شاگرد خصوصی داشته باشد.
تبدیل  برای من  حســین می گوید: »معرق 
به یک حرفه و شــغل شــده و از طریق آن 
توانسته ام به درآمد اندكی برسم، گرچه این 
میزان زیاد نیســت ولی كمکم می كند كه 
دســتم در جیب خودم باشد و تا حدودی 
باشم.«حسین عقیده  مالی داشته  استقالل 
دارد، كالس های رعد در ســطح خوبی ارائه 

می شــوند، ولی این خود بچه ها هستند كه 
باید از این كالس ها بیشــترین استفاده را 
برده و ســعی كنند از آموخته هایشــان در 
جهت رســیدن به اشتغال اســتفاده كنند، 
نــه اینکه برای وقت گذرانــی به این مركز 
بیاینــد و بروند. حســین، محیــط رعد را 
محیطی خوب و صمیمی می داند و قدردان 
كارمندان مهربانی اســت كــه بین بچه ها 
فرقی نمی گذارند. او روابط دوســتانه ای با 
بقیــه كارآموزان دارد و امیدوار اســت این 
مركز بیش از پیش در رســیدن به اهدافش 

موفق باشد.

 cp محمدرضــا حیــدری كه مشــکل
دارد، از ســال 80 تاكنــون بــه مركز رعد 
می آیــد. او در كالس هــای زیــادی مثل؛ 
كالس ماشین نویســی، دوره هــای مختلف 
كامپیوتر و كالس طراحی شــركت كرده و 
مدرک این دوره ها را دریافت كرده اســت. 
محمدرضــا در طول این مــدت از خدمات 
تواننبخشــی مركز نیز اســتفاده می كند.او 
كه دانشــجوی رشــته تکنولوژی اطالعات 
در دانشگاه علمی كاربردی است، می گوید: 
»رعد مکان بسیار خوبی است چون افرادی 
مانند مــا را كه در دیگر جاهــا به راحتی 
نمی پذیرنــد را قبول می كند. ســاختمان 
رعد مناسب ســازی شده است و این به ما 
كمــک می كند كه بــه راحتی در كالس ها 
شــركت كنیم. او می گوید: »مــن در ابتدا 
بیشــتر به خاطر دریافــت خدمات درمانی 

مثل فیزیوتراپــی و كاردرمانی به این مركز 
می آمدم ولی بعدها در كالس های مختلف 
آن هم شــركت كردم«. كالس هایی كه در 
این مركز گذراندم به رشــته دانشــگاهی ام 
خیلی كمک كرد و دوستانی هم كه در رعد 
پیدا كردم خیلی بیشتر از دوستانی هستد 
كه در دانشــگاه پیدا كرده ام، چون افرادیند 
كه مانند خودم دچار مشــکل هستند و به 
همین دلیــل یکدیگر را خیلی خوب درک 

می كنیم«. 

مجتمــع رعد در طول ســی ســال 
از همکاری  پرتالش خــود  فعالیــت 
توانا  و  افراد عالقمند  بی شماری  تعداد 
برخــوردار بوده اســت. همکاری های 
مســئوالنه ایی کــه اگر نبــود، رعد 
نمی توانســت تاکنون با این کیفیت به 

فعالیتش ادامه دهد.
حجم  محدودیت  دلیل  به  متاســفانه 
نشریه، نتوانســتیم با تعداد زیادی از 
همکاران موسســه رعد گفتگو کنیم. 
مجبور شدیم که سه نفر را انتخاب کرده 
و از آن ها بپرسیم؛  چرا به رعد آمدید و 

چرا ماندید؟

دفتر  مســوول  اســماعیل پور،  حدیقه 
مدیرعامل مجتمع رعد اســت. با او كه یکی 
از قدیمی ترین كاركنان این مجتمع اســت، 
گفتگو كردیم. او در پاســخ به این ســوال 
كه از چه زمانی فعالیتش را در رعد شــروع 

كرده است، می گوید: 
»مــن در ســال 74 از طریق بــرادرم كه با 
رعد آشــنا بود به این مركز معرفی شدم و 
از همان زمان شروع به كار كردم. در ابتدا به 

عنوان منشــی آمدم ولی چون در آن زمان 
رعد مربی ماشین نویســی نداشت به عنوان 
مربی هم  ایفای نقش كــردم. به بچه ها كار 
با ماشــین تحریر های قدیمــی را آموزش 
می دادم. عالوه  براین چون در آن زمان تعداد 
كاركنان رعد خیلی كم بود، مسوول بایگانی 
هم بودم.« اسماعیل پور ادامه می دهد:«رعد 
فضای بســیار خوبی دارد و مکان مناسبی 

است برای كســانی كه مشکالت جسمی و 
اقتصــادی دارند. این دوســتان به  رایگان از 
خدمات آموزشی و درمانی این مركز بهره مند 
می شــوند. كالس های رعد مختلط است و 
دختران و پســران در كنار هم در كالس ها 
شــركت می كننــد كه این خود بــه  نوعی 
آموزش اســت كه چگونه بتوانند در اجتماع 
نیز با جنس مخالف برخورد داشته باشــند. 
این موضوع به رشــد اجتماعی آن ها كمک 
زیــادی می كند. آموزش  های این مركز برای 
كارآموزان، كاماًل رایگان  است و این فرصت 
خوبی است برای این بچه ها. چون متاسفانه 
خیلی از خانواده  ها به اشتباه فکر می كنند كه 
هزینه كردن برای كسانی كه مشکل جسمی 
دارنــد بی فایده اســت و همیــن طرز تفکر 
باعــث عقب ماندن آنها از زندگی می شــود. 
كارآموزانی كــه در كالس های رعد آموزش 
می بینند، رشته های فنی - حرفه ای و هنری 
را می آموزند و بســیاری از آن ها به اشتغال 

می رسند و اعتماد به نفس پیدا می كنند.

به ســابقه طوالنی همکاری  توجه  با   
شــما با رعد، کدام دوره مدیریتی آن را 

موفق تر می دانید؟

 هــر كــدام از مدیرانی كه به رعــد آمدند 
سیاســت ها و برنامه های خاص خودشان را 
داشــتند و همه آنها به نوعی در پیشــرفت 
فعالیت هــای رعد موثر بوده اند. ولی شــاید 
یکی از اشکاالت رعددر دوران های قبلی این 
بود كه تغییرات مدیریتی زیادی داشت.  هر 
مدیری كه بــا برنامه خاصی می آمد ، مدتی 
زمان نیاز داشــت تا بتوانــد برنامه هایش را 
اجرا كند. ولــی خیلی وقت ها قبل از این كه 
كارش به نتیجه برسد اینجا را ترک می كرد 
و می رفت. اما به نظر من در چندســال اخیر 
كه خانم اكبری مســوولیت مدیریت رعد را 
برعهده گرفته اند، شــرایط رعد خیلی بهتر 
شده اســت. ایشــان ازابتدا با رعد در ارتباط 
بوده  و این مركز را خیلی خوب می شناسند 
و واقعاً از صمیم قلب به آن عالقه مندند. این 
دلسوزی به پیشــرفت كار های مركز خیلی 
كمک كرده اســت. خصوصاً كه خانم اكبری 
با تمام افراد خانواده شــان یعنی همســر و 
فرزندانشان تمام وقت، در اینجا هستند. باید 
به كار های نیکوكارانه اعتقاد داشت تا بتوان 
موثر بود. من در این ســال های همکاری با 

رعد، این را احساس كرد ه ام كه هركسی كه  
از صمیم قلب كارنمی كرد و با عالقه حضور 
نداشــت، ناخودآگاه دفع می شد. آنهایی كه 
در این مركز ماند ه اند و ادامه داد ه اند كسانی 
هســتند كه اینجا را دوســت دارند و برای 
ماندن انگیزه قوی دارند. كاركنان رعد ،صرفاً 
به خاطر حقوق كار نمی كنند، عالقمندی به 

كار خیر است كه آنها را نگه داشته است. 

چه شد که شــما در این سال  ها اینجا 
ماندید و به فکر جای دیگر نیفتادید؟

من اینجا را دوست دارم. وقتی به اینجا آمدم 
سنم كم بود و تجربه كاری هم نداشتم. بعداً 
شرایط كار در جا های دیگر برایم پیش آمد 
ولی به خاطر عالقه ای كه به مركز، همکاران 
و بچه ها داشــتم ترجیح دادم در همین جا 

بمانم

 ســیامک خســروی گهر، مدیر اداری، 
مالی مجتمع رعد اســت. او كسی است كه 
همه كاركنــان رعد با او در ارتباط نزدیک و 
صمیمانه ای هستند. از او هم در مورد شروع 

فعالیتش در رعد سوال كردیم: 

من از ســال 79 افتخار كار كردن با رعد را 
پیدا كــردم. قبل از اشــتغال در مركز رعد، 
در بازار تهران در صنف پارچه فروشــان كار 
حســابداری می كردم. در آن زمان دانشجو 
بودم ولی چون دوســت داشتم خودساخته 
باشــم و با محیط كاری آشنا شوم، از همان 
زمان كار می كردم. متاسفانه یا خوشبختانه 
كار در محیط بازار با روحیه من سازگار نبود 

چرا رعد ؟

داشت تا موثر باشندباید به کارهای نیکوکارانه اعتقاد 

کار کردن در رعد لیاقت می خواهد
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و فضایــی را كه به دنبالش بــودم را درآنجا 
پیــدا نکردم، به همین دلیــل از بازار بیرون 
آمدم. بعــد از آن از طریق یکــی از اقوام با 
مركز رعد آشنا شدم. اگر بگویم این خواست 
خدا بود كه با رعدآشنا شوم، دروغ نگفته ام، 
چون همیشه از خدا خواسته ام كه بهترین ها 
را در جلوی پایــم بگذارد و رعد یکی از این 
بهترین ها بود. چیز ی كه از خدا خواسته بودم 
كار خوب و نه به معنی پول خوب بود. فضای 
معنوی كار برایم بسیار مهم بود. كار در رعد 
همان خواســت خدا برای من بود كه من به 

این همکاری همیشه افتخار می كنم. 

چه چیزی در رعد شما را جذب کرد؟

اولین باری كه به رعد آمدم ،با همان سابقه 
ذهنی كه از كار قبلی داشــتم، با خود گفتم 
مگر می شــود كه كســانی برای افراد دارای 
معلولیت كار كنند، پول بدهند واز دولت هم 
هیچ كمکی نگیرند؟ اولش برایم باور كردنی 
نبود. كمی كه گذشــت و با محیط آشــناتر 
شدم و شور و اشتیاق خیرین را دیدم، هیات 
مدیره را شناختم و با كاركنان مجتمع آشنا 
شدم ،فهمیدم كه محیط اینجا با بازار خیلی 
متفاوت است. اینجا همه اش عشق و معنویت 
است. این یکی از دالیل ماندگاری من و سایر 
كسانی اســت كه در اینجا كار می كنند. به 
نظر من هركسی كه در اینجا مشغول به كار 
می شود و یا ســروكارش به رعد افتاده است 
،خدا به او نظر داشته است. به نظر من امکان 
ندارد كسی با رعد همکاری كند و آدم بدی 
باشــد. آن چه كه افــراد را در اینجا ماندگار 
می كنــد، صداقت و خوبی آنها اســت. همه 
كاركنان این مركــز، از اعضای هیات مدیره 
و گروه بانوان گرفته تا گروه جوانان و ســایر 
كاركنان رعد ،همه با عشــق كار می كنند. 
مساله بعدی برای من، بركتی است كه رعد 
به زندگی من داده است. حقوق یک حسابدار 
با سابقه شاید در جا های دیگر بیشتر از اینجا 
باشــد و من این را درمورد دوستانم كه در 
كارخانجات و شركت های دیگر كار می كنند، 
دیــد ه ام. اما خداراشــکر،تاكنون به بهترین 
شــکل زندگی كرده ام و هــر جا هم كه كم 
آورده از خدا می خواهــم كه كمک كند و او 
همیشه راهی را پیش پای من قرار می دهد و 
مشکل حل میشود. به نظر من اینها از بركت 

وجود رعد است. 

ارتباط شــما با بچه ها و کارآموزان رعد 
چگونه است؟

همه ما برای این بچه ها كار می كنیم. ممکن 
اســت من به واســطه مســوولیت شغلیم، 
به طور مســتقیم با بچه ها در ارتباط نباشم 

ولی وجود خــودم را به خاطــر این بچه ها 
می دانم. دیدن این بچه هــا برای من عادت 
شده وتعجب می كنم كه ممکن است كسی 
به آن ها ترحم كند چون من توانایی هایشان 
 را از نزدیک دیده ام. خوشحالی این دوستان 
به من انگیــزه می دهد. وقتی ویلچر یکی از 
این بچه ها راحركت می دهم و او از من تشکر 
می كند، احســاس می كنم كار خیری انجام 
داد ه ام و خوشــحال می شــوم. همین كاری 
كــه در مركز انجام می دهم ، برایم به عنوان 
عمل خیر محسوب می شود. من با این نیت 
كار می كنم و فکر می كنم كار كردن دررعد 
لیاقت می خواهد، چون خدمت به كســانی 

است كه از بهترین  ها هستند. 

كتایون حقیقی فیزیوتراپیست است و سابقه 
15 ســال فعالیت در قســمت فیزیوتراپی 
مجتمع رعد را دارد. با او هم كه از همکاران 

قدیمی مجتمع رعد است، گفتگو كردیم.

چرامجتمع رعد رابرای کارکردن انتخاب 
کرده اید؟

كار در رعد، كاری انســانی اســت و لذت، 
درچنین كاری اســت. لذتی كه قابل تعریف 
نیســت. من از این كه چیزی را به كسی یاد 
می دهــم و او را یک قدم به جلو می برم و به 
استقالل نزدیک ترش می كنم، لذت می برم. 
من 15 سال است كه در رعد كار می كنم و 
فقط به همین خاطر رعد را انتخاب كرد ه ام.

حتماً امکان کار کردن در جا های دیگر را 
هم داشته اید؟

بله، حتماً این امکان وجود داشته اســت .من 
اینجا روزی بیســت نفر را می بینم كه خیلی 
از آن ها با معلولیت های شدید درگیر هستند. 
ولی به نظر من كســی كه در رعد می ماند و 
كار می كند، دید مادی ندارد. چون با این نگاه، 
شــاید رعد چیزی برایش نداشته باشد ولی 
چیزی كه باعث می شود در اینجا ماند، عشقی 

است كه بین او و بچه های رعد ایجاد می شود. 
من از این كه  به كسی كه ناتوانی دارد، كمک 
می كنم لذت می برم. این احساس لذت است 
كه باعث می شود افراد در رعد بمانند، نه پولی 

كه از اینجا به دست می آید. 

آیا این لذت ، برای شما ارضاکننده است؟

حتمــاً ارضا كننده بوده  كه 15ســال اینجا 
مانده ام. البته من نیاز مادی به شــکل جدی 
نداشته ام و قرار نبوده كه زندگی را بچرخانم، 
به همین دلیل توانســته ام  از درآمد بیشــتر 
چشم پوشــی كنم و برای دلم كار كنم. البته 
منظورم این نیســت كه كســی كه در رعد 
نمی مانــد نمی خواهد بــرای دلش كار كند، 
به هر حال زندگی و مســایل مادی شوخی 
نیست و افراد باید بتوانند زندگی شان را اداره 
كنند. اگر من بتوانم زندگی ام را اداره كنم، آن 
وقت است كه می توانم به معنویات هم بیشتر 
بپــردازم و برای دلم كار كنــم. دلیل ماندن 
من در رعد آن لذت انســانی و آن آرامشــی 
است كه در كار با این بچه ها وجود دارد. آن 
دنیای قشنگی است كه این بچه ها دارند. این 
بچه هــا علی رغم این كه نعمــت خدا به آنان 
تمام نیست، بسیار شاكر هستند. در حالی كه 
بزرگ ترین نعمت ســالمتی است و بسیاری 
از كســانی كه خداوند نعمت را بر آنان تمام 
كرده است، مدام شکایت می كنندو ناسپاسند. 
یکــی از دالیلی كه من  را اینجا نگه داشــته 

همین است كه این نعمت را فراموش نکنم.

چه آرزویی برای رعد دارید؟

امیــدوارم رعد بتواند به بچه های بیشــتری 
كمک كند و بیشتر به اهدافش نزدیک شود 
و من هم توان آن را داشته باشــم كه به افراد 
بیشــتری كمک كرده و بتوانم به همکاران 
جوانم آنچه را آموخته ام را یاد بدهم، چون من 
در طی این 15 سال، چیز هایی یاد گرفته ام 
كه در دانشگاه نمی توان یاد گرفت. من سعی 

می كنم تجاربم را به جوانتر ها بیاموزم.

شــما یک بار گفته اید که معجزه رعد؛ 
ارتباط بچه ها با هم است، هنوز هم به 

این اعتقاد دارید؟

بله، معجزه رعد در همین اســت. بچه های 
رعد به همدیگر یــاد می دهند و از همدیگر 
روحیه می گیرند. آن ها در اینجا باهم تعامل 
دارند، همین طور كه ما با هم تعامل داریم. 
به همین خاطر دنیایشــان مثل دنیای من 
و شماســت. در رعد همه با هم هم ســطح 
هســتند.  امیدوارم كه رعد صدسالگی اش را 

هم جشن بگیرد. 

لذتی که قابل تعریف نیست

مراکز رعد
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     مرکز رعد طالقان

مجتمع آموزشی نیکوكاری رعد طالقان در 
ســال 1385 با همت نیکوكاران این شهر 
راه اندازی شده است. در این مركز خدمات 
آموزشی، توانبخشــی و حمایتی به عزیزان 
دارای معلولیت به ویژه افراد كم توان ذهنی 

ارائه می شود.
توان یابان طالقانی در كارگاه های آموزشی 
معــرق، طراحی، گل ســازی، موســیقی و 
رایانه آموزشــی می بینند و از كالس های 
ســواد آموزی، مهارت های زندگی و قرآن 
هــم اســتفاده می كنند. شــطرنج، دارت، 
پینــگ پنگ و طناب كشــی و ...  از جمله 
برنامه های ورزشی برای توان یابان است كه 

در این مركز ارایه می شود.
همچنین كارگاه پخت نان سنتی و كاشت و 
برداشت در زمین كشاورزی برای كارآموزان 

در نظر گرفته ایم.
قریب 200 نفر از افــراد دارای معلولیت و 
100 خانواده ســاكن در شهر و روستاهای 
اطــراف طالقانی تحت پوشــش مركز رعد 
طالقان هستند و از سبد كاالی حمایتی به 

صورت ماهانه و فصلی استفاده می كنند.
گروه های نیکــوكاری بانوان، بهداشــت و 
درمان، مددكاری، آموزش، عمران، حقوق، 
روانشناسی و مشاوره از بخش های فعال این 

مركز هستند.
ایــن مركــز در تهــران بــه توان یابان و 
خانواده هایــی كه از شهرســتان برای امور 
توانبخشی و درمانی به تهران سفر می كنند؛ 
خدمات اقامتی كوتاه مدت چند روزه ارائه 
می دهد كه با هماهنگی قبلی قابل استفاده 
اســت. هدف بینانگذاران و مؤسسین مركز 
رعد توانمندســازی توان یابان طالقانی بود 
و جای بســیار خرسندی است كه در مدت 
زمانی انــدک تعدادی از توان یابان شــهر 
توانسته اند با بهره مندی از خدمات آموزشی 
و توانبخشــی این مركز در زندگی فردی و 
شــغلی خود موفقیت های چشــمگیری به 

دست آورند.
بــرای نمونه می توان به ازدواج و اشــتغال 
یکی از توان یابان مركز در دانشگاه پیام نور 
طالقان یا اشــتغال به كار دو نفر از دختران 
توان یاب در فروشگاه بانوان نیکوكار مجتمع 

رعد طالقان اشاره كرد.
در مركز رعد طالقــان عالوه بر افراد دارای 
معلولیت به سایر نیازمندان و خانواده های 
بد سرپرســت و بی سرپرســت ، بیماران و 
كهنســاالن خدمات حمایتی، توانبخشی و 

پزشکی ارائه می شود.

     مرکز رعد زنجان

مجتمع آموزشــی، توانبخشی و نیکوكاری 
رعــد زنجان بــا همت جمعــی از خیرین 
زنجانی در سال 1382 تأسیس شده است.

در این مركز خدمات توانبخشــی شــامل: 
فیزیوتراپی و كاردرمانی به همراه مددكاری 
و روان شناسی در كنار برگزاری دوره های 
آموزشــی شــامل: خبرنگاری، حسابداری، 
زبــان، كامپیوتــر، فتوشــاپ، موســیقی، 
خیاطی، روبان دوزی، سرمه دوزی، آشپزی، 
شیرینی پزی و سفره آرایی به افراد توان یاب 

واجد شرایط ارائه می شود.
كارآموزان پس از پایان هر دوره كارآموزان 
در آزمــون مركــز فنی حرفه ای شــركت 
می كنند و در صورت قبولی، گواهی مهارت 
می گیرند كه برای اســتفاده از فرصت های 

شغلی خیلی مفید و الزم است.
هم چنیــن كارآموزان از ســرویس ایاب و 

ذهاب رایگان بهره مند می شوند.
برگزاری مراســم گوناگون در مناسبت های 
مذهبی از دیگــر فعالیت های فرهنگی این 

مجتمع  محسوب می شود.
كمیته بانوان فعالیت هایی شــامل مشاوره 
بــا مددجویان برای شــناخت توانایی های 
از منــازل مددجویــان و  بازدیــد  آنهــا، 
بررســی نیازهای آنان، تهیه جهیزیه برای 
مددجویان، رفع مشــکالت مادی و كمک 
هزینه تهیه وســایل مورد نیاز مددجویان، 
پرداخــت هزینه های درمانــی، دارویی و 
پزشکی مددجویان و برگزاری بازارچه های 

خیریه را انجام می دهند.
مشــاوره در زمینه هــای تحصیل، پیش از 
ازدواج، تربیتــی، خانوادگــی، شــخصی و 
عاطفی، برگزاری دوره مهارت های زندگی، 
كارگاه آموزشــی ویژه توان یابــان، كارگاه 
آموزشی برای كاركنان و توزیع كتابچه های 
تصمیم گیــری، آرامش، كنترل خشــم و...  
مهم ترین اقدامات بخش مشاوره این مركز 

را به خود اختصاص می دهد.

     مرکز رعد فاطمّیه قم

مجتمع آموزشــی نیکــوكاری خیریه رعد 
فاطمّیــه قم به همت وارثــان مرحوم حاج 
غالمحســین امجدی كاشــانی بــا اهداف 
آموزش و توانبخشی و اشتغال زایی معلوالن 
جسمی حركتی از ســال 92 در استان قم 

تأسیس شده است.
در این مجتمع خدمات آموزشی، توانبخشی 
بر اساس نیازهای توان یابان استان قم ارائه 

می شود.
قالــب  در  آموزشــی مجتمــع  خدمــات 
تحــت  هنــری  و  علمــی  كالس هــای 

استانداردهای فنی حرفه ای كشور است.
این كالس ها شامل: كامپیوتر، حسابداری، 
خیاطــی، معرق، قــرآن، زبان انگلیســی، 
نقاشــی، خوشنویسی، قالب بافی، گل های 
شیشه ی، تئاتر، سرود و كالس سواد آموزی 

است.
كارآموزان مركز رعد فاطمیه قم از خدمات 
مــددكاری  و  كاردرمانــی  فیزیوتراپــی، 
اجتماعی، مشــاوره فــردی و خانوادگی در 
بخش توانبخشــی و كالس های كارآفرینی 
و آموزش هــای فنی حرفــه ای در بخش 

اشتغال زایی بهره مند می شوند.
خدمات آموزشــی، توانبخشــی به صورت 
رایــگان در اختیار این گــروه از كارآموزان 
قرار می گیــرد و در صورت نیاز هزینه های 
دارویی و درمان توان یابان تأمین می شود.

از دیگــر اقدامات مركز رعــد قم می توان 
به برگــزاری كالس 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 كرد.
ایجاد انگیزه و نشــاط، خروج توان یابان از 
انزوای در منزل و مشاركت 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 كارآموزان در 
بازارچه های خیریه، از دســتاوردهای مهم 

این مركز در طول یک سال گذشته است.
همچنین تاكنون 40 نفر ازكارآموزان دختر 
و پسر در آزمون فنی حرفه ای كامپیوتر و 5 
نفر در آزمون انجمن خوشنویسان و 10 نفر 
در آزمون صنایع دستی رشته معرق موفق 

به كسب دیپلم شده اند.

فعالیت های ملی و بین المللی
معرفی توانمندی های افراد دارای معلولیت از برنامه های اســتراتژیک مجتمع رعد بوده اســت و تاكنون هم در سطح ملی و هم بین المللی 
اقدامات موثری انجام شــده اســت از جمله حضور در دو دوره المپیاد توانمندی های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت در كشــورهای 
هندوســتان و كره جنوبی، برگزاری جشــنواره های ملی از قبیل جشــنواره ملی حضرت علی اكبر)ع( )انتخاب جوانان نمونه ملی دارای 
معلولیت( و جشنواره فضای مجازی و توان یابان، نمایندگی نمایشگاه و مسابقه نقاشی پاراآرت آسیایی در ژاپن برخی از این فعالیت ها است.

المپیاد توانمندی های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت
اولین دوره حضور ایران در المپیاد بین المللی توانمندی های فنی و حرفه ای افراد دارای معلولیت در ســال 1382 در هندوستان است كه 

مجتمع رعد با تامین هزینه های برگزاری مسابقات انتخابی در ایران و اعزام تیم امکان حضور توان یابان ایرانی را این دوره فراهم كرد.
دومین دوره این مســابقات نیز در ســال 1390 مجتمع رعد با برگزاری مسابقات انتخابی در ساختمان مركزی مجتمع در تهران و تامین 

تمامی هزینه و با همکاری اجرایی انجمن باور تیم المپیاد را به كشور كره اعزام كرد.
در این مســابقات توان یابان در رشــته های كار با نرم افزار اتوكد / معماریـ   طراحی شخصیت / طراحی پویانماییـ  مونتاژ رایانهـ  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 نیکوكاری رعد از سوی وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی به عنوان مجری جشنواره حضرت علی اكبر)ع( در بخش جوانان 

دارای توانایی های خاص )جوان معلول( در سال 1391 انتخاب شد.
این جشــنواره در دو محور شــاخص های كلی و موضوعی با محورهای علمی و پژوهشــی، هنری، ورزشــی، خالقیت، استقالل فردی و 
خودشکوفایی، فعالیت های اجتماعی و بخش ویژه برگزار شد و از جوانان  نمونه برگزیده در مراسم ویژه ای با حضور مسئوالن عالی رتبه 

كشور تقدیر به عمل آمد.

جشنواره فضای مجازی و توان یابان
مجتمع آموزشــی نیکوكاری رعد با مشاركت توان یابان و دوستداران جامعه بزرگ افراد دارای معلولیت كشور، حاضر در فضاي مجازي دو 

دوره جشنواره افراد توان یاب و فضای مجازی را برگزار كرده است.
در بخش اصلی این جشنواره توان یابان دارای سایت یا وبالگ و مدیران سایت ها و وبالگ ها با موضوع معلولیت به رقابت پرداختند.

در بخش جانبی از ســایت های فعال انجمن های حوزه معلوالن، سایت های برتر اطالع رسانی حوزه معلوالن، خبرگزاری برتر اطالع رسانی 
حوزه معلوالن، و فعاالن دارای معلولیت در حوزه خبر تقدیر شد.

آیین اختتامیه اولین دوره جشنواره مجازی و توان یابان 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 معلولیت ها«  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 بین المللی میان 

كشورهای آسیائی در زمینه هنرهای مرتبط با معلولیت در شهر توكیو ژاپن برگزار شد.
مجتمع آموزشــی نیکوكاری رعد به عنوان نماینده ویژه این دوره با جمع آوری آثار برتر از سراسر كشور امکان حضور هنرمندان توان یاب 

ایرانی را در این رقابت ها فراهم كرد.
10 اثر از توان یابان به بخش نمایشــگاه نهایی راه یافت و 2 اثر موفق به كســب دیپلم افتخار شــدند. اصل آثار نیز برای نمایش به توكیو 

ارسال شد. 

فعالیت هاي 
جانبي رعد
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  The list for our 30th anniversary spe-
cial paper

■ 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

■ Along with our female aid workers
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 

English Index 

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; 

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, 

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 

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 

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
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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 

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

■ 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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