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سرمقاله

سال هاست که لزوم مناسب سازی در شهر و روستا برای زندگی بهتر افراد با نیازهای ویژه، نقل محافل 
مختلف است. به خصوص در ایام برگزاری مراسم روز جهانی معلوالن این توجهات افزایش می یابد. 
لزوم مناسب سازی شهری در انواع قوانین داخلی و بین المللی  به تصویب رسیده و سمن های بسیاری 
درگیر پیگیری  این موضوع هستند.  ولی هنوز پله ها و ناهمواری ها در کوچه  و خیابان و معابر عمومی،  
مانع حضور جدی افراد با نیازهای ویژه در کوی و برزن است تا جایی که به ندرت افرادی را سوار بر 
ویلچر یا  همراه با واکر در خیابان می بینیم که مستقال در شهر حضور داشته  و نیازهای شخصی خود 

را دنبال  کنند. 
اما با ورود به عصر تکنولوژی (عصر فناوری اطالعات)، همه چیز تغییر کرد و تعریف مناسب سازی 
هم متفاوت شد. حاال دیگر مناسب سازی محدود به نبودن پله و دست انداز در خیابان و بودن مترو و 
اتوبوس مناسب نیست.  مناسب سازی  در دوره جدید، در  دسترس پذیری  ابزار حوزه فناوری اطالعات 
است که معنا پیدا می کند؛ ولی متاسفانه ابزارهایی که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرند، به طور 
ناخودآگاه برای اکثریت جامعه ساخته شده و اقلیت بزرگی که ناتوانائی های جسمی و ذهنی دارند، قادر 
به استفاده از آنها نیستند. این در حالیست که بسیاری از افراد توانمند دارای معلولیت، با مناسب سازی 
این ابزار قادر به حضور فعال و حرفه ای در این حوزه شده و می توانند وارد دنیای جدیدی در کسب وکار 
و زندگی خود شوند. در اپلیکیشن ها و کسب  وکارهای دیجیتالی و نوپا، دسترس پذیری به این معناست 

که فردی که  معلولیت دارد هم بتواند از  سرویس ها  و خدماتی که ارائه می شود، استفاده کند.
است،  آن  پشت  کسی  چه  که  نیست  مهم  می دهد،  ارائه  را  فن آورانه  راه حلی  استارتاپی،  که  وقتی   

تندرست است یا معلولیت دارد، ولی مشتریان با توجه به نیازی که دارند، از آن استفاده می کنند.
حضور تعداد زیادی از کارآفرینان دارای معلولیت که با تسلط بر حوزه فن آوری اطالعات توانسته بودند 
استارتآپ های موفقی را به بازدیدکنندگان رویداد توان تک معرفی کنند، موید این ادعا است.  وقتی 
فردی ناشنوا اپلیکیشنی  برای ارتباط بی واسطه با دیگران می سازد، وقتی فرد نابینایی اپلیکیشنی 
و   نماید  معرفی  را  کنند  عرضه  جامعه  به  می توانند  معلولیت  دارای  افراد  که  خدماتی  تا   می سازد 
فعالیت های بی شمار دیگری که در رویداد توان تک عرضه شد، نشاندهنده ظرفیت  باالی حوزه فن اوری 
اطالعات در توانمندتر کردن افرادی است که به هر دلیل از مزایای حضور در جامعه محروم مانده اند. 
متناسب سازی با نیازمندی های خاٍص، استانداردهایی دارند که چنانچه پیاده شوند،  دسترس پذیری  
ارتقا پیدا می کند. ولی چون اجرای این استانداردها هزینه بر است، تمایل کمتری برای اجرای آن ها 
وجود دارد. باید منتظر بود که یا  به مرور زمان و یا برحسب مسئولیت اجتماعی و یا برحسب مقرراتی 

که در کشور گذاشته می شود، سایت ها  دسترس پذیری خود را افزایش  دهند. 
  این مهم برعهده  نهادهایی است که  به طور داوطلبانه، به عنوان مسئولیت اجتماعی، دسترس پذیری 

خود را افزایش داده تا همه افراد جامعه بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند.  



امسال سومین رویداد توان تک در مجموعه 
الکام استارتز برگزار شد. شما نقش رویداد 
دارای  افراد  توانمند سازی  در  را  توان تک 
معلولیت و به نمایش گذاشتن توانمندی آنها 

چگونه دیدید؟
در حوزه توان تک دو حیطه اصلی داریم. بخش 
اول روی حیطه دسترس پذیری  کار می کند، به 
این معنی که اگر ابزارفناوری اطالعات  وجود 
دارد، باید امکان استفاده ازآن برای همه افراد 
وجود داشته باشد. بسیاری از ابزارهایی که از 
آن  استفاده می کنیم،  به طور ناخودآگاه  برای 
اکثریت جامعه ساخته شده و نیازمندی های 
خاص را مد نظر قرار نمی دهند. مثال سایتی 
می شود،   طراحی  دیجیتال  کتاب  یک  برای 
می تواند  دیجیتال  کتاب  این  وجودی که  با 
چون    باشد،  نابینایان  برای  خوبی  منبع 
دسترس پذیری اش دقیق انجام نشده، قابلیت 
سری  یک  با  ما  ندارد.  را  آنها  برای  استفاده 
ازنهادها به طور داوطلبانه، ارتباطاتی  را  شروع 
کردیم، مثل کتاب خوان فیدیبو و طاقچه.  از 
آنها خواستیم به عنوان مسئولیت اجتماعی، 
در  دهند.  افزایش  را  خود  دسترس پذیری 
بعضی از حوزه ها، مشکالت عام وجود دارد؛ 

مثال در صفحه پرداخت اینترنتی بانک ها که 
در آن متناسب-سازی با نیازمندی های خاص 
نگرفته است.  صورت  نابینایان  برای  مثال 
گویا  صورت  به  را  گزینه ها  همه  نابینایان 
می توانند بگویند و نوشته هم می شود، پس 
نوشتن  در  مشکل  نیست.  مشکلی  اینجا  تا 
و  حرف  چند  تایپ  یعنی  است.  امنیتی   کد 
عدد در جای مخصوص بر مبنای تصویری که 
ارائه می شود توسط مراجعه کننده تا مشخص 
شود، استفاده کننده ربات نیست. این بخش 
نابینایان  برای  اینترنتی  پرداخت  صفحه  از 
دسترس پذیر نشده است. بنابراین این افراد، از 

خیلی از ظرفیت های  حوزه فناوری اطالعات 
نمی توانند استفاده کنند. پس حیطه اول از 
دسترس پذیری  به  برمی گردد  توان تک،  حوزه 
نیازمندی های  برای  اطالعات  فناوری  حوزه  
هرکدام  خاص  نیازمندی های  این  خاص. 
استانداردهایی دارند.  مثال برای نابینایان و 
کم بینایان،  یک سری استانداردهای فنی وجود 
دارد  که چنانچه پیاده شوند،   دسترس پذیری  
همین  به  استانداردهایی  می کند.  پیدا  ارتقا 
ترتیب هم، برای ناشنوایان  وجود دارد. ولی 
مساله  این است که اجرای این استانداردها، 
برای سایت ها هزینه دارند،  به همین دلیل 
این  اجرای  به  تمایلی  آنها  است  ممکن 
استاندارد ها نداشته  باشند.  البته  به مرور زمان 
یا برحسب مسئولیت اجتماعی و یا برحسب 
یا  و  می شود   گذاشته  کشور  در  که  مقرراتی 
برحسب بازاری که تعریف می شود، سایت ها 
دسترس پذیری خود را افزایش می دهند. حیطه 
دوم در توان تک، برمی گردد به ابزارهایی  که 
به صورت عمومی ساخته نمی شود، بلکه صرفا 
می شود.  ساخته  خاص  نیازمندی  یک  برای 
صرفا  که  توانیتو،  مثل  اپلیکیشنی  یعنی 
شده است.   طراحی  خاصی،  نیازمندی  برای 

دکتر امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطالعات 
ایران و معاون وزیر ارتباطات است. با ایشان که از رویداد 
و  کردند  بازدید  استارتز،  الکام  مجموعه  در  توان تک 
کردیم و  با شرکت کنندگانش  آشنا شدند، گفت و گو 
نظراتشان را در مورد سومین رویداد توان تک پرسیدیم، 

که می خوانید.

توان تک در این دوره، به بلوغ رسیده بود
رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران ؛

ما با انجمن های مختلف، 
با شرکت ها و  با اپلیکیشن های 
خاص جلساتی برگزار می کنیم 
تا دسترس پذیری ابزارفناوری 

اطالعات، سرعت پیدا کند 
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درحیطه دوم توان تک،  مثل حیطه اول خیلی 
قوی نیستیم واحتیاج است که در این حوزه 
هم ورود پیدا کنیم. این اتفاق به مرور می افتد، 
سایت هایی مثل توانیتواز این دست هستند. یا 
اپلیکیشن مای رمپ  که نقاطی را که دارای 
معلولیت،  دارای  افراد  برای  را  است   رمپ 
مشخص کرده است. بنابراین کسی که از ویلچر 
استفاده می کند با استفاده از این اپلیکیشن 
می تواند دریابد که کدام بانک یا کدام سازمان 
وکدام دستگاه خودپرداز، واجد رمپ هست و 
کدام نیست. این چنین اپلیکیشنی برای عموم 
مردم  قابل استفاده نیست و تنها  برای گروه 

ونیازمندی خاصی تعریف شده اند.

سایت های  چه  وطاقچه  فیدیبو  از  غیر  به 
دیگری به دسترس پذیری اقدام کرده اند؟

دسترس پذیری  سایت ها،  از  زیادی  تعداد 
تدریج  به  آنها   اسامی  که  کرده اند  شروع  را 
که  اسنپ  و  تب سی  مثال،  می شوند.  اعالم 
شخصی  کرده اند.  پیاده  را  دسترس پذیری 
که با ویلچر رفت و آمد می کند، می تواند به 
ماشین  تا  است،  ویلچری  که  بگوید  تب سی 
مناسب برایش فرستاده شود. یا برای نابینایان  
امکان گذاشتن پیام صوتی را فراهم کرده  که 
فرد نابینا با تماس تلفنی، آدرسش را بگوید 
که  این  یا  فرستاده  شود.   ماشین  برایش  و 
ناشنواست  یا  و  نابینا  کند،  اعالم  مشتری 
رفتار  او  با  نیازش،  با  متناسب  راننده  که 
با  هم  ما  و  شده  شروع  کارها   این  می کند. 
با  و   شرکت ها  با  وهم  مختلف  انجمن های 
اپلیکیشن های خاص جلساتی برگزار می کنیم 

تا  دسترس پذیری سرعت پیدا کند.

مناسب سازی  که  گفتید  صحبت هایتان  در 
کسب وکارها  صاحبان  برای   اپلیکیشن ها 
فناوری  سازمان  آیا  زمان براست.  و  هزینه بر 
به  کمکی  ارتباطات،  وزارت  ویا  اطالعات 

کسب  وکارها برای مناسب سازی می کند؟
همینطور که گفتم، انجام چنین فعالیت هایی 
رایگان  و  ساده  و  است  زمان بر  هزینه برو 
کاری  چنین  انجام  برای  نمی آید.  به دست 
و  شود  دیده  برنامه نویسی  هزینه  هم  باید 
هم حداقل  یکی دوهفته نیاز است که  تیم 
کند  صرف  وقت  کار،  این  برای  برنامه نویسی 
ولی ما در بودجه بندی وزارتخانه،  سرفصلی 
موردی  هیچ  برای  مالی  حمایت  عنوان  به 
نداریم. اما می توانیم تسهیالتی را در اختیار 
شرکتی  اگر  یعنی  می دهیم.  قرار  شرکت ها 
برای انجام این کار وامی بخواهد، در اختیارش 
قرار می دهیم. برای دسترس پذیری در حوزه 

توان یابان هم وام تشویقی داریم.

 

شما عضو هیات داوران این دوره از توان تک 
بودید. توان تک سوم را چگونه دیدید؟

 به نظرمن توان تک در این دوره،  بلوغ پیدا کرده 
بود.  بلوغ اول این بود که همه تیم ها دریک 
فضای بزرگ درکنارهم   متمرکز شده بودند و 
این به سایر کسب  وکارها نشان داد که حوزه 
نیازمندی های خاص، یک بازار جدی است . 
طبق آمار موجود، بین یازده تا پانزده درصد 
از جمعیت کشور را افرادی با نیازمندی های 
خاص تشکیل می دهند. با توجه به این مسئله 
که هرکسی به احتمال هفتاد درصد دربرهه ای 
خواهد  نیازمندی خاصی  خود،  زندگی   از 
کوچکی  بازار  حوزه  این  بازار  پس  داشت، 
نیست. مخصوصا این که امروز حوزه توان یابان 
با حوزه های دیگری مثل سالمندی و کودکان 
پیوند خورده است. یعنی اگر در مکانی رمپ 
که  فردی  برای  فقط  رمپ  این  ساخته شود، 
با ویلچر حرکت می کند نیست، برای کسانی 
موقتا  پا   شکستگی  دلیل  به  که  هست  هم 
روی ویلچر می نشیند و برای سالمندی است 
مادری  برای  و  برود  باال  پله  از  نمی تواند  که 
است که کالسکه بچه را جابه جا می کند.  پس 
بازاربزرگی دارد  و این اولین اتفاق خوبی بود 
که این افراد درتوان تک در  کنار هم بودند و 
اهمیت این موضوع را به خوبی نشان دادند. 
اتفاق خوب دوم که در رویداد توان تک با آن 
بود  خوبی  خیلی  طرح های  شدیم،  روبه رو 
نیازمندی های  به  که   برتکنولوژی های  که 
خاص کمک می کرد، تمرکز داشت. یا همان 
توان تک  در  شاید  توان تک.   دوم  حیطه 
بعدی تمرکز خود را به این حوزه ببریم، یعنی 
کسب وکارهایی که در حال فعالیت هستند، 
و  دیده اند  هم  را  خاص  نیازمندی های  ولی 
در  داده اند.  افزایش  را  خود  دسترس پذیری 
نمایشگاه امسال،  از یک سری استانداردها 
هم رونمایی کردیم. از حدود چهل تا پنجاه 
که  شنوایی  و  بینایی  مختلف  استاندارد های 
رونمایی  می دهد،  افزایش  را  دسترس پذیری 
شد. امیدوارم سال آینده برای اپلیکیشن هایی 
می کنند،   پیاده سازی  را  استانداردها  این  که 

که  اپلیکیشنی  و  دهیم  اختصاص   جایزه ای 
بیشترین متناسب سازی با نیازمندی خاص را 

انجام داده  را معرفی و تشویق کنیم.

پیشنهاد شما برای توان تک آینده چیست؟
بیشتر  را  دسترس پذیری  که  مسئله  همین 
کنیم و صرفا متمرکز براپلیکیشن هایی نشویم 
خاص  نیازمندی های  و  خاص  بازار  برای  که 

باشد.

نگاه  توانست  اندازه  چه  تا  توان تک  رویداد 
شما را به  افراد دارای معلولیت، به عنوان 
قشری که همیشه در حاشیه قرار داشته و 

دیده نشدند تغییر داد؟
 برای من به عنوان کسی که همیشه  سعی 
کرده ام موضوعات مربوط به حوزه معلولیت را 
دنبال کنم، تغییری ایجاد نکرد. ولی  توجه 
به این موضوع  همیشه برای من بسیار مهم 
است.  به نظرم معرفی  یک سری سلبریتی   
وافراد تاثیرگذار به تغییر نگاه عمومی به  این 
حوزه  خیلی کمک می کند.  مثل کاری که 
وحید رجب لو و بابک حیدری انجام می دهند، 
می تواند برای بقیه  الگو باشد. ما در برنامه ای 
که با  مدارس  شروع کرده ایم، تالش می کنیم 
را  خاص  نیازمندی های  با  دانش آموزان  که 
شناسایی کرده  تا  به جرگه افراد تاثیرگذاری 
که ساده ترین پیامشان برای دیگران این است 
با  می توانند  هم  معلولیت  دارای  افراد  که 
ویژگی های خود،  رقابت پذیری  داشته باشند 
و موفقیت خود را شکل دهند، اضافه شوند.

لطفا در مورد برنامه هایی که در مدارس اجرا 
کردید بیشتر توضیح دهید: 

برنامه هایی در مدارس اجرا کردیم  و افرادی که 
ایده هایی در مورد  توان یابان داشتند را شناسایی  
نمایشگاه  در  که  کردیم  ایجاد  را  شرایطی  و 
الکامپ امسال، ازرویداد توان تک بازدید کنند. 

استار آپ  برنامه  یک  چهارمدرسه،  هر  در  ما 
برنامه،  این  طریق  از  و  ویکند  گذاشتیم 
گروه هایی شناسایی  شدند و به سطح منطقه 
و سطح باالتر  آمدند. دو دانش آموز هم بودند 
برنامه  بودند،  توان یاب  که  این  بر  عالوه  که 
جدا  را  افراد   این  ما  می کردند.  هم  نویسی 
موفق  و  کردند  رقابت  خودشان  نکردیم، 
شدند. مشخصا این طرح در مدارس دولتی 
این  شد.  برخوردارانجام  کمتر  مناطق  در  و 
دو نفر هم از مدرسه ای از جنوب شهر تهران  
بودند و در جلسه ای با بابک حیدری و وحید 
دانش آموز  دو  این  کردند.   مالقات  رجب لو 
اکنون به عنوان تینویار، تسهیلگر ما هستند 

ودر رویدادهایمان به ما کمک می کنند.

 با توجه به این مسئله که هرکسی 
به احتمال بسیار باال دربرهه ای از 

زندگی  خود، نیازمندی  خاصی خواهد 
داشت، پس بازار این حوزه، بازار 

کوچکی نیست 
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خانــم شــالگونی، امســال ســومین  
ــک  ــداد توان ت ــه روی ــود ک ــالی  ب س
عنــوان  بــه  شــما  شــد.  برگــزار 
مدیرپــروژه رعــد در توان تــک ســه، 
ــد؟ ــداد داری ــن روی ــی از ای ــه ارزیاب چ

 امســال ســومین  ســالی  بــود کــه رویــداد 
ــالی  ــن س ــد و دومی ــزار ش ــک برگ توان ت
نمایشــگاه  در  رویــداد   ایــن  کــه  بــود 
الکامــپ حضــور پیــدا کــرد.  اولیــن دوره 
ــور  ــا حض ــد ب ــه رع ــک  در مجموع توان ت
تعــدادی  اســتارت آپ   برگــزار شــد. ایــده 
ــای  ــط آق ــک توس ــزاری توان ت ــی برگ اصل
شــاهین طبــری ارائــه شــد.  در ســال دوم 
بــا تصمیــم دبیــر خانــه و ایجــاد امکانــات 
ــر  ــا، توان تــک  درفضــای  بزرگ ت و رایزنیه
و  درقالــب نمایشــگاه الکامــپ بــا همراهی 
ــال اول  ــد. س ــزار ش ــد برگ ــای برهمن آق
ــری  ــاه مت ــای پنج ــک فض ــک در ی توان ت
ذر نمایشــگاه الکامــپ برگــزار شــد، در 
ــای  ــک فض ــداد در ی ــن روی ــال دوم ای س
ــپ  ــگاه الکام ــری  در نمایش ــت مت دویس

برگــزار شــد و امســال، پانــزده اســتارت آپ 
در فضــای ۲۰۰ متــری در ایــن رویــداد 

ــد.  شــرکت کردن

ــک چــه  ــزاری  توان ت ــی برگ هــدف اصل
بــود؟

بــه طــور کلــی هــدف از برگــزاری رویــداد 

یــا  اســتارت آپ ها  معرفــی  توان تــک 
بــرای  کــه  بــود   وکارهایــی  کســب 
دســترس پذیر  معلولیــت،   دارای  افــراد 
بــرای  شــود  الگویــی  تــا  شــده بودند 
وکارهــای  وکســب  اســتارت آپ ها 
دیگــر. مقولــه دســترس پذیری، مقولــه 
ــه آن توجــه  ــا ب ــه در دنی ــی اســت ک بزرگ
اپلیکیشــن ها  در  شده اســت.  ویــژه 
نوپــا،  و  دیجیتالــی  کســب وکارهای  و 
معناســت  ایــن  بــه  دســترس پذیری 
کــه فــردی کــه  معلولیــت دارد  هــم 
خدماتــی  و  ســرویس ها   از   بتوانــد 
کــه ارائــه می شــود،  اســتفاده کننــد. 
ــق   ــد از طری ــا بتوان ــرد نابین ــک ف ــال ی مث
اپلیکیشــن،  غــذا ســفارش دهــد. صاجــب 
از  اســتفاده  بــا  بایــد  اپلیکیشــن  ایــن 
نرم افزارهایــی کــه مخصــوص افــراد نابینــا 
دیجیتــال  وســایل  از  اســتفاده  بــرای 
مثــل کامپیوتــر و موبایــل طراحــی شــده، 
ــا   ــد ت ــاد  کن ــن ایج ــی را در اپلیکیش فضای
فــرد نابینــا هــم بتوانــد ماننــد افــراد 

سحر شالگونی، کارشناس دفتر اشتغال  ومسئول حوزه 
خود اشتغالی در موسسه رعد  است. او حدود چهار 
سال  است که با رعد همکاری می کند  که دوسال آن، به 
تدریس رشته طراحی دوخت و طراحی لباس به صورت  
رویداد  سومین  در  داشته است.  اختصاص  داوطلبانه 

توان تک، او به عنوان مدیر این پروژه نقش آفرین بود. 

توان تک سعی دارد در حوزه استارت آپی، 
از توان یابان حمایت  کند 

     سحر شالگونی،  مدیرپروژه توان تک سه؛ 

در اپلیکیشن ها و کسب وکارهای 
دیجیتالی و نوپا، دسترس پذیری به 
این معناست که فردی که  معلولیت 

دارد   بتواند از  سرویس ها  و خدماتی 
که ارائه می شود، استفاده کند 
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ــک  ــذا بدهــد. در توان ت ــر ســفارش غ دیگ
امســال، اســتارت آپی بــه نــام هانــاپ  
ــه  ــد  ک ــی ش ــنوا معرف ــراد ناش ــرای اف ب
پــدر ومــادر ناشــنوا بتواننــد صــدای گریــه 
بیــن  در  تشــخیص دهند.  را  کودکشــان 
ســه  توان تــک  در  کــه  کســب وکارهایی 
ــد، دو کســب وکار در  ــرده بودن شــرکت ک
ــد.   ــت می کردن ــوزه ســخت افزاری فعالی ح
یکــی بــه آنهــا،  "فن آســا" بــود کــه قاشــق 
ضــد لــرزش دســت  را بــرای افــراد مبتــال 
بــه پارکینســون  طراحــی کــرده بــود. 
ــزاری  ــوزه نرم اف ــه   کســب وکارها در ح بقی
ــاب  ــه (کت ــاپ، آی قص ــل؛ هان ــد مث بودن
صوتــی)،  توانیتــو وغیــره. توان تــک ســعی 
ــد   می کنــد از افــرادی  کــه  معلولیــت دارن
ــد،  ــت دارن ــتارت آپی فعالی ــوزه اس و در ح
حمایــت  کنــد. چــون خیلــی از ایــن افــراد 
ــوان  ــی، ت ــع مال ــتن وس ــل نداش ــه دلی ب
ــد.  طراحــی  ــود را ندارن ــود خ ــی خ معرف
ارائــه   و  طــرف  یــک  اســتارت آپ،   
محصــول  بــه بــازار و گرفتــن بــاز خــورد، 
طــرف دیگــر اســت کــه دشــواری های 
ــراد  ــه اف ــر ک ــه بهت ــودش را دارد و چ خ
ــان را  ــک، خودش ــای توان ت ــد درفض بتوان

ــد. ــی کنن معرف

صــورت  چگونــه  حمایت هــا  ایــن   
؟ د می گیــر

 ســعی کردیــم ایــن افــراد را بــه  کارفرماها 
غرفه هــا   از  کــه  دولتــی  مســئوالن   و 

ــم.  ــی کنی ــد، معرف ــد می کنن بازدی
امســال  توان تــک  در  خوشــبختانه 
غرفه هــا  از  گــذار  تاثیــر  ااشــخاص 
ــذب  ــه ج ــد ب ــه می توان ــد ک ــد کردن بازدی
ودادن  مالــی  حمایــت  ســرمایه گذار، 

ــد.  ــادی کن ــراد کمــک زی ــن اف ــه ای وام ب
ــل  ــی حداق ــد ول ــم داده ش ــی ه قول های
ــود  ــن ب ــاط،  ای ــن ارتب ــاد ای ــده ایج فای
کــه ایــن افــراد شناخته شــدند و چنانچــه 
ــه   مســئوالن  ــن تســهیالت ب ــرای گرفت ب
اســتقبال  آنهــا  از  کننــد،  مراجعــه 
می شــود و راه برایشــان هموارتــر مــی 

ــردد.  گ
در توان تــک امســال،  ســه بخــش جدیــد 
بــه ایــن رویداداضافــه شــد . یکــی از 
ــری  ــس خب ــک کنفران ــزاری  ی ــا، برگ آنه
بــا حضــور  تعــداد زیــادی از فعــاالن 
کنفرانــس  ایــن  در  بــود.  اســتارت آپی 
ــنج و  ــری و سخن س ــان طب ــری، آقای خب
خانــم پناهــی ســخنرانی کردنــد و نیازهــا 
ــاندند.    ــوش شــرکت کنندگان  رس ــه گ را ب
یــک رویــداد نیــم روزه هــم داشــتیم کــه به 
ــر در حــوزه معلــوالن  ســه اســتارت آپ برت
ــی  ــازات  کاف ــه امتی و دو کســب وکاری  ک

ــم.  ــزه دادی ــد، جای ــرده بودن ــب  ک را کس
ــون  ــک پاوی ــاق،  ی ــن دو اتف ــالوه برای ع
ــال در   ــای فع ــوص  انجمن ه ــم، مخص ه
ــتیم.   ــت داش ــراد دارای معلولی ــوزه اف ح
در ایــن پاویــون  بیســت  وپنــج ســمن 
معلولیتــی  مختلــف  حوزه هــای  در  کــه 
همــکاری  مــا  بــا  داشــتند،   فعالیــت 
و  روزهــا   در  نمایندگانشــان،   و  کــرده 
ســاعات خــاص،  حضــور پیــدا کردنــد و بــا 
ــور  ــک حض ــه در توان ت ــب وکارهایی ک کس
داشــتند  و یــا کســب وکارهایی کــه خــارج 
ــی  ــت خصوص ــد،  نشس ــک بودن از توان ت
برگــزار نمودنــد. برپایــی ایــن جلســات 
ــا  ــف  ب ــه آشــنایی کســب وکارهای مختل ب
ــت،  کمــک  ــراد دارای معلولی نیازهــای اف

ــود. ــادی نم زی

ــد و  ــانی بودن ــه کس ــات داوران چ  هی
ــد ؟ ــزه گرفتن ــتارت آپ ها جای ــدام اس ک

هیــات داوران؛ خانــم پناهــی و آقایــان 
طبــری، دکتــر امیرناظمــی، عالقه بنــد 
و دکتــر اثنــی عشــری بودنــد کــه بــا 
رای آنهــا  افــراد انتخــاب شــدند.  بــه 
ــومین  ــدگان  س ــه برگزی ــر اول ک ــه نف س
اســتارت آپ  بودنــد؛  توان تــک  رویــداد 
آزمایش آنالیــن، نســیم صحــت راســتین و 
هانــاپ،  لــوح و جایــزه نقــدی داده شــد. 
ــار  ــوح افتخ ــم ل ــر ه ــب وکار برت دو کس

ــد. ــت کردن دریاف

از  رویدادتوان تــک  در  کــه  گفتیــد   
ــرمایه گذار  ــراد س ــئوالن و اف ــرف مس ط
داده شــد. بچه هــا  بــه  قول هایــی 
ــری  ــی پی گی ــه کس ــا را چ ــن قول ه ای

؟ می کنــد

توان تک سعی می کند از افرادی  که 
دارای معلولیت هستند ودر حوزه 

استارت آپی فعالیت می کنند، حمایت 
 کند. چون خیلی از این افراد به دلیل 

نداشتن وسع مالی، توان معرفی خود 
خود را ندارند
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ایــن بســتر در فضــای توان تــک بــرای 
دوســتان فراهــم شــد، ولــی ایــن کــه خود 
ایــن افــراد بخواهنــد از ایــن امکانــات  
ــاب و  ــه  انتخ ــه، ب ــا ن ــد ی ــتفاده کنن اس
البتــه  برمی گــردد.  خودشــان  پیگیــری 
ــاط  ــتارت آپی در ارتب ــتان اس ــا دوس ــا ب م
ــه ای  ــه مرحل ــم در چ ــه ببینی ــتیم  ک هس
دریافــت  را  امکاناتــی  چــه  و  هســتند 
ــن  ــم ای ــی ه ــک قبل ــد.  در توان ت کرده ان
جریــان طــی شــد و دونفــر از کســانی کــه 
در توان تــک قبــل  اســتارت آپ  بودنــد 
(توانیتــو و پازلی هــا)، امســال بــه عنــوان 
ــه  ــی  ب ــد.  یعن ــرکت کردن ــب وکار ش کس
درآمدزایــی رســیده بودند و خدمــت یــا 

محصولشــان وارد بــازار شــده بود.

ــده  ــک در ســال آین ــداد توان ت ــا اروی آی
هــم برگــزار می شــود؟ چشــم اندازتــان 

بــرای آینــده چیســت؟
بعــد  ســال های  در  حتمــا  توان تــک 
ــی  ــگاه  تخصص ــا نمایش ــان ب ــم، همزم ه
الکامــپ ودر ســالن الــکام اســتارتز برگــزار 
آینــده  ســال  در  امیدواریــم  می شــود. 
بتوانیــم تعــداد بیشــتری از اســتارت آپ ها 
پوشــش  تحــت  را  کســب وکارها  و 
ــم  ــان  کنی ــرار داده و معرفیش ــک ق توان ت
ــی  داشته باشــیم  ــم   فراخوان . قصــد داری
درآمد زایــی  بــه  کــه  کســب وکارهایی  از 
ــترس پذیری  ــوز در دس ــی هن ــیده   ول رس
خدماتشــان بــرای معلــوالن خــالء دارنــد. 
شناســایی  ســوم،  توان تــک  پایــان  بــا 
ــم  ــروع کردی ــد را ش ــتارت آپ های جدی اس
ــه  ــتارت آپ ها و کســب-وکارهایی ک ــا اس ت
افــراد  بــرای  دســترس پذیری  ظرفیــت 
ــت  ــورد حمای ــد را م ــت دارن دارای معلولی
ــود  ــه بهب ــق ب ــن طری ــرار داده  و از ای ق
کمــک  معلولیــت  دارای  افــراد  زندگــی 
ــومین  ــتاوردهای  س ــی از  دس ــم. یک کنی
توان تــک ایــن بــود کــه کارفرماهایــی 
کــه در ایــن رویــداد  شــرکت کردنــد، 
مشــتاق شــدند از نیروهــا و کارآمــوزان 
ــانی  ــع انس ــروی مناب ــوان نی ــه عن ــد ب رع
خــود اســتفاده کننــد. ایــن اتفــاق بزرگــی 
ــه اشــتغال و درآمدزایــی  ــود کــه هــم، ب ب
ــرد و  ــک ک ــت کم ــتان دارای معلولی دوس
هــم  توانســت  الگویــی  بــرای کارفرماهــای 
دیگــر بــرای اســتفاده  از افــراد دارای 

ــود. ــت ش معلولی

ــد  ــت، بع ــای دارای معلولی ــا از بچه ه آی
از توان تــک کســی بــه کار دعــوت 

ــد؟ ش

ایــن  پونی شــا   و  حامی ســان  در  بلــه 
ــاد و عــده ای از بچه هــا ســرکار  اتفــاق افت
کارفرماهــا،  از  زیــادی  تعــداد  رفتنــد. 
تمایــل بــه اســتخدام کارآمــوزان رعــد  
از  پــر  دســت  هــم  امســال  دارنــد.  را 
ــا شــرکت های  ــم وب ــرون آمدی توان تــک بی

ــدیم . ــنا ش ــری آش معتب

رویــداد توان تــک امســال بــا چــه 
بــود؟ روبــه رو  چالش هایــی 

دائمــی  چالش هــا،  از  ســری  یــک 
مخصــوص  کــه  اســت  همیشــگی  و 
ســاختن  مثــل  اســت.  نمایشــگاه داری 
نــود  دقیقــه  در  همیشــه  کــه  غرفــه 
انجــام می شــود. رفــت و آمــد بچه هــا 
دیگــر  از  هــم  نمایشــگاه  محوطــه  در 
ــا  ــم ب ــعی کردی ــود.  س ــا ب ــای م چالش ه
ســامانه حمــل ونقــل معلــوالن هماهنــگ 
کنیــم ولــی ســامانه  همــکاری کــه انتظــار 
ماشــین  نــداد.   انجــام  را  داشــتیم، 
فرســتاد ولــی متاســفانه معلــوم نبــود 
از  ایســتاده اند.  کجــا  ماشــین ها  ایــن 
ــک را  ــوی توان ت ــه لوگ ــتیم ک ــا خواس آنه
ــن کار  ــد کــه ای روی ماشــین ها نصــب کنن
را نکردنــد.  بــه جــز بچه-هــای رعــد، 
معلولیــت  دارای  مهمــان  ســری  یــک 
ــی  ــه به راحت ــود ک ــتیم و الزم ب ــم داش ه
بتواننــد در محیــط نمایشــگاه جابه جــا 
شــوند  ولــی متاســفانه مهمانــان  مــا  
ــالن  ــه س ــتند. البت ــبی نداش ــردد مناس ت
و  بودنــد  مناسب ســازی  غرفه هــا  و 
ــده،  ــم ســال آین رمــپ داشــتند. امیدواری
بــا ســامانه هماهنگــی بهتــری  انجــام 
شــود تــا دوســتان در رفــت و آمــد دچــار 

مشــکل نشــوند. 

کــه  بزرگــی  چالش هــای  از  یکــی   
داشــتیم،  پیــدا کــردن اســتارت آپ ها 
و کســب و کارهایــی کــه مناسب ســازی 
ــداد شــان  ــم تع ــود. چــون ه شــده اند، ب
ــت  ــان  راح ــم شناختنش ــت و ه ــم اس ک
ــا  ــن کســب  وکاره ــری از ای نیســت. یکس
ــد،   ــد دارن ــا رع ــه ب ــی ک ــق روابط از طری
ــن  ــت ای ــی واقعی شناســایی می شــوند. ول
طیــف  کســب وکارها  ایــن  کــه  اســت 
ثبــت  درجایــی  کــه  هســتند  وســیعی 
ــدارد.  ــود ن ــان وج ــاری از آن ــده و آم نش
ــا  ــزرگ م ــای ب ــا از چالش ه ــناختن آنه ش
از  توان تــک  اســت.   از  دوره ای  هــر  در 
ــر شــروع  ــاه پــس از توان تــک اخی یــک م
ــن کســب وکارها  ــایی ای ــه شناس ــم ب کردی
و هرجــا کــه ســمینار یــا همایشــی مربــوط 
ــد،  ــوزه ای باش ــتارت آپ ها در هرح ــه اس ب
ــم و   ــرکت کنی ــم در آن ش ــعی می کنی س
ــم.  ــرار کنی ــاس برق ــتارت آپ ها تم ــا  اس ب
ــکوه تر  ــال باش ــک امس ــوع توان ت  در مجم
از ســال قبــل برگــزار شــد و بازخــورد 
ــوی  ــه س ــتیم ب ــت و  توانس ــی داش خوب
حتمــا  برویــم.  پیــش  خــود  اهــداف 
هرســال بهتــر از ســال قبــل  خواهــد بــود. 

 چــه توصیــه ای بــه دوســتان دارای 
معلولیــت عالقمنــد بــه کار اســتارت  آپی  

ــد؟ داری
انگیــزه ای  توان تــک  رویــداد  برگــزاری 
بــرای کارآمــوزان و افــراد دارای معلولیــت 
ایجــاد می کنــد   کــه هــم بتواننــد از 
ایــن طریــق، درآمدزایــی کننــد و هــم 
کســب وکار خودشــان  را راه  بیاندازنــد. 
قبــال  کارآمــوزان،   از  بعضــی  شــاید 
نداشــتند،  را  الزم  وجســارت  جــرات 
ولــی بــا  دوره هایــی کــه در نمایشــگاه 
ــا   ــیاری از آنه ــد، بس ــزار ش ــپ برگ الکام
ــوزه شــدند  ــن ح ــه ای ــه ورود ب مشــتاق ب
طراحــی  را  خودشــان  اســتارت آپ  تــا 
ــا طراحــی وب  ــد ب ــراد بای ــن اف ــد. ای کنن
آشــنا شــده و کســب وکار دیجیتــال را 
هــم آمــوزش ببیننــد. خوشــبختانه واحــد 
آمــوزش رعــد دوره هــای مرتبــط را برگــزار 
می تواننــد  عالقمنــد  افــراد  و  می کنــد 
آمــاده  شــوند تــا در ایــن حــوزه ورود پیــدا 
کــه  شــد  انگیــزه ای  توان تــک  کننــد. 
ــری  ــای دیگ ــه از راه ه ــد ک ــا ببینن بچه ه
ــا   ــرد وحتم ــب درآمد ک ــود کس ــم می ش ه
ــا  ــوند. آنه ــتخدام ش ــی اس ــد در جای نبای
می تواننــد درخانــه بنشــینند و کســب وکار 
ــد. ــت کنن ــدازی و هدای خودشــان را راه ان

دونفر از کسانی که در توان تک 
قبلی، استارت آپ  بودند (توانیتو و 

پازلی ها) امسال به عنوان کسب وکار 
شرکت کردند، یعنی  به درآمدزایی 

رسیده بودند و خدمت یا محصولشان 
وارد بازار شده بود
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آقــای برهمنــد، لطفــا خودتــان را معرفــی 
: کنید

روزنامــه نــگار،  ســردبیر ماهنامــه "پیوســت"  
ومدیــر اجرایــی نمایشــگاه الکام اســتارتز 
هســتم. مــن از اعضــای تیــم اجرایــی 
هــم  دوره  ســه  و  بــودم  الکام اســتارتز 
هســت کــه مدیراجرایــی آن هســتم. تاکنــون 
ــزار  شــش دوره نمایشــگاه الکاماســتارتز برگ

شده اســت.

لطفــا در مــورد رویدادهــای  الکام اســتاتز 
شــکل گیری  چگونگــی  توان تــک،  و 
ــا  ــی آنه ــی هم زمان ــز چگونگ ــا و نی آنه
ــح  ــتر توضی ــال بیش ــگاه امس در نمایش

ــد؟ دهی
نمایشــگاه الکامپ، نمایشــگاهی در خصوص  
الکترونیــک، کامپیوتــر و تجــارت الکترونیک 
اســت کــه حــدود ربــع قــرن اســت کــه در 
کشــور مــا برگــزار می شــود. ایــن نمایشــگاه 
ــور  ــی در کش ــگاه تخصص ــن نمایش بزرگ تری
ماســت کــه آخریــن آن، در وســعتی بــه  
مســاحت چهــل و پنــج هــزار مترمربــع،  در 
ــزار شــد.  ــران برگ ــی ته نمایشــگاه بین الملل
از شــش ســال قبــل مــن و آقــای شــاهین 

دوســتان،  از  دیگــر  عــده ای  و  طبــری 
پیشــنهاد حضــور کســب وکارهــای نوپــا 
همــان اســتارآپ ها را در نمایشــگاه الکامــپ 
ارائــه کردیــم کــه خوشــبختانه  مــورد قبــول 
مدیریــت ســازمان نظــام صنفی رایانــه ای کل 
کشــور  و مدیــر وقــت الکامــپ، آقــای بحــری 
قــرار گرفــت. رویــداد الکام اســتارز را  در  یــک 
محیــط کوچــک و بــا شــصت تیــم تخصصی  

شــروع کردیــم و حــاال بعــد از  شــش ســال، 
می توانــم ادعــا کنــم  کــه  بزرگ تریــن و 
ــپ،  ــگاه الکام ــش نمایش ــن بخ محبوب تری
ــا چهارصدوهشــتاد غرفــه و پانصــد وســی  ب
ــود.  ــتارتز ب ــش الکام اس ــن بخ ــم، همی تی
ــروع  ــتارز ش ــه الکام اس ــی ک ــان زمان از هم
ــه از  ــری ک ــای طب ــن و آق ــرد، م ــه کار ک ب
دوســتان قدیمــی هســتیم،  به طــور مــوازی 
ــان را  ــوزه توان یاب ــترکی در ح ــت مش فعالی
ــزاری  ــه محــل برگ ــم ک هــم انجــام می دادی
آن در موسســه رعــد بــود. وقتــی الــکام 
ــم در  ــصت تی ــرد و از ش ــد ک ــتارتز رش اس
ســال اول، بــه صدوبیســت تیم درســال دوم 
ــید و  ــد رس ــال های بع ــم درس ــیصد تی و س
ظرفیت هــای  خوبــی هــم درحــوزه کســب و 
کارهــای نــو و ســاخت اپلیکیشــن در جامعــه 
ایجــاد شــد،  بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه پلی 
بیــن کســب وکارهــای نو مثــل؛ دیجــی کاال، 
ــوار... کــه در  ــارات و دی اســنپ، تپ ســی آپ
ــد،  ــراز االن بودن ــی کوچک ت ــع خیل آن موق
ــازیم.  ــان بس ــت و توان یاب ــوزه معلولی ــا ح ب
ــه   ــی اینک ــتیم؛ یک ــدی داش ــزه کلی دو انگی
ــاوری در  ــدی از فن ــل جدی ــه  نس ــال ک ح
حــال شــکل گیری اســت، تــالش کنیــم  

آرش برهمند مهندس عمران است، دوره هایی از مدیریت رسانه 
را گذرانده و حدود هجده سال است که روزنامه نگاری هم می کند. 
برهمند  اغلب به عنوان سردبیر ماهنامه"پیوست" شناخته می شود 
که  نشریه ای تخصصی در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات است و  
در حوزه مدیریت و تصمیم سازی هم فعالیت دارد.  تمرکز این رسانه 
بر صنایع و بازارهای رایانه، مخابرات و فناوری اطالعات است. آرش 
برهمند، سه دوره است  که مدیراجرایی الکام استارز هم است و  

نام گذاری این رویداد و توان تک، به پیشنهاد او  بوده است.

از زمانی که الکام استارتز شروع به کار 
کرد، من وآقای طبری که از دوستان 

قدیمی هستیم،  به طور موازی 
فعالیت مشترکی در حوزه توان یابان را 
هم انجام می دادیم که محل برگزاری 

آن در موسسه رعد بود

  پیش از توان تک،  بازیکن می ساختیم، 
حاال بازی می سازیم

مدیر اجرایی نمایشگاه الکام استارتز؛
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ادعا می کنم که در  هفده هجده سالی 
که کار می کنم، یکی از موفق ترین 

کارهایی که به لحاظ بازخورد واقعی در 
جامعه انجام داده ام، رویداد توان تک 
بوده و خوشحالم که جزء کوچکی از 

آن بودم

ــد  ــم بتوانن ــت ه ــراد دارای معلولی ــه  اف ک
ــن قطــار درحــال حرکــت شــوند.   ســوار ای
تجســم ایــن هــدف، در مناسب ســازی بــود.  
بایــد بــه ایــن فکــر می کردیــم کــه افــرادی 
ــدری و  ــک حی ــو،  باب ــد رجبل ــل وحی مث
ــود  ــا وج ــه ب ــری ک ــمار دیگ ــراد  بی ش اف
محدودیــت  فیزیکــی، توانایی هــای بســیاری 
ــد  ــزار جدی ــن اب ــد از ای ــم بتوانن ــد  ه دارن
ــردی  ــر ف ــن اگ ــل از ای ــد. قب اســتفاده کنن
می ســاخت،  پرینتــر  یــا  لپ تــاپ  یــک 
ــرد  ــک ف ــه ی ــرد ک ــر نمی ک ــن فک ــه ای ب
دارای معلولیــت چگونــه می توانــد از آن 
ــن  ــازنده ای ــاال س ــی ح ــد؟ ول ــتفاده کن اس
ابــزار،  این کــه  اپلیکیشــنی بســازد کــه بــا 
صــدای یــک فــردی نابینــا  بتوانــد کار کند، 
برایــش مهــم اســت.  پــس مناسب ســازی،  
ــک  ــداد توان ت ــا در روی ــه م ــداف اولی از اه
بــود. هــدف دوم مــا، شکســتن ســد ذهنــی  
کــه در جامعــه معلــوالن وجــود دارد، بــود. 
ــرادی  باهــوش  ــان،  اف بســیاری از  توان یاب
و پرتالشــی هســتند کــه  ســعی در جبــران 
ــراد  ــن اف ــد. ای ــود دارن ــای خ محدودیت ه
و  دارنــد  متمرکــزی  زندگــی  معمــوال  
اشــتغال، برایشــان بســیار مهــم اســت. یکی 
ــن  ــری، ای ــاهین طب ــای ش ــد واژه ه از کلی
اســت  کــه" معلولــی کــه کار دارد، معلــول 
نیســت".  پــس بــه این نتیجــه رســیدیم  که 
بــا بــزرگ شــدن  شــرکت های نوپــا از یــک 
طــرف و بــا وجــود افــراد  دارای معلولیتــی 
کــه هــم تخصــص دارنــد و هــم اســتعداد،  
بایــد بتوانیــم ایــن افــراد را در بافــت چنیــن 
ــا  ــدف م ــس ه ــم. پ ــرکت هایی بگنجانی ش
از ایجــاد توان تــک،  اول مناسب ســازی و 

ــود.  ــان ب ــتغال  توان یاب دوم اش

ــن  ــد و اولی ــا رعــد شــروع کردی پــس ب
توان تــک را در مــکان رعــد برگــزار 

ــت؟ ــت اس ــد. درس کردی
ــداد توان تــک را در حیــاط  ــه. اولیــن روی بل
ــن  ــم.  در ای ــزار کردی ــد برگ ــه رع مجموع
رویــداد، نزدیــک بــه  صــد شــرکت بــزرگ و 
کوچــک نام نویســی کردنــد وچهــل شــرکت 
ــد.   ــه زدن ــک، غرف ــای کوچ ــان فض در هم
در ایــن رویــداد حــدود شــصت نفــر از 
ــازار،  دیجــی کاال  ــان از طریــق کافه ب توان یاب
و دیجیاتــو، کــه یــک ســایت رســانه ای 
ــد.  ــرکار رفتن ــده و س ــه ش ــت،  پذیرفت اس
ــاوری  ــه در فن ــی ک ــاف باالی ــود انعط باوج
افــراد  بــرای  کار  امــکان  دارد،   وجــود 
ــال  ــت. مث ــیار باالس ــت، بس دارای معلولی
ــه  ــد در خان ــرد می توان ــاس، ف ــز تم در مرک
ــد داشته باشــد. از  ــد و درآم باشــد،  کار کن

ــا توجــه بــه  ســال بعــد تصمیــم گرفتیــم ب
تجربــه موفــق الکام اســتارتز و توان تــک، 
ــن دو را هم زمــان  برگــزار  کنیــم. ســال  ای
ــم،  ــور ده تی ــا حض ــک دو را ب ــل توان ت قب
نمایشــگاه  در  الکام اســتارتز،  قالــب  در  
ــم. نتیجــه  ــزار کردی ــران برگ ــی ته بین الملل
رویــداد  کــه  درحالــی  کــه  شــد  ایــن 
الکام اســتارز ســتاره نمایشــگاه الکامــپ 
بــود، توان تــک خــودش، ســتاره نمایشــگاه 
الکام اســتاتز و سوپراستارنمایشــگاه شــد. 
مجموعــه  مــواردی کــه بــه لحــاظ محتــوا، 
ــد  ــرح ش ــدن، مط ــه و دیده ش ــر، توج خب
بســیار قابــل توجــه بــود و نتایــج ملموســی 
داشــت. به طوری کــه یکســری از بچه هــا 
کــه کســب و کارشــان پــا گرفتــه بــود، بــه 
امکانــات خوبــی دســت یافتنــد. مثــال 
ــاون  ــتاری، مع ــورنا س ــای س ــد آق دربازدی
فنــاوری اطالعــات ریاســت جمهــوری از 
غرفــه وحیــد رجبلو،ایشــان قــول در اختیــار 
قــرار دادن دفتــری را تــا قبــل از پایــان یافتن 
ــو داد، کــه ایــن  ــه آقــای رجبل نمایشــگاه ب
کار انجــام شــد. بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم 
کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت بــاالی توان تــک، 
امســال آن را درســطح باالتــری برگــزار 
ــک  ــه توان ت ــد ک ــن ش ــه ای ــم. نتیج کنی
ســه، بــا شــرکت بیســت تیــم برگــزار شــد 
و گســتره آن از تهــران هــم فراتررفــت و 
تیم هــای موفقــی، از اســتان های دیگــر 
در آن شــرکت کردنــد. در کنــار ایــن رویداد، 
ــدگان  ــر ازبرگزی ــرای  تقدی ــم ب ــمی ه مراس
ــم  ــزی ه ــم  وجوای ــزار کردی ــک برگ توان ت
بــه برترین هــا  تعلــق گرفــت. برگــزاری ایــن 
مراســم  باعــث شــد کــه کســب وکارهایــی 
ــراد دارای معلولیــت و توســط  ــرای اف کــه ب
ــده شــوند و نیــز  خــود آنهــا راه افتــاده، دی
ــه در ســطح  ــدی  ک ــای جدی کســب وکاره
بــاالی کشــوربا هــم رقابــت دارنــد،  تعامــل 

بــا توان یابــان را شــروع کننــد کــه ایــن اتفاق 
بســیار خوبی بــود. مثال اســنپ، بــرای افراد 
دارای معلولیــت ایــن امتیــاز را قائل شــد که 
عــالوه بــر ایــن کــه ســریع تر می تواننــد بــه 
عنــوان راننــده اســتخدام شــوند،  کارمــزد 
آنهــا  را هــم حــذف کــرد. یعنــی  بــه یــک 
ــا  ــا  ب ــرد دارای معلولیــت کمــک کــرد  ت ف
دغدغــه کمتــری در نــاوگان اســنپ کار کند. 
ایــن نتیجــه زحمــات افــرادی مثل شــاهین 
طبــری و خانــم پناهــی بــود که از دوســمت 
ــان)،  ــه توان یاب ــاوری اطالعــات و جامع (فن
توانســتند نیازهــای این افــراد  را به ســطوح 
باالتــر منعکــس کــرده کــه نتیجــه اش 
فوق العــاده بــود. ادعــا می کنــم کــه در  
هفــده هجــده ســالی کــه کار می کنــم، 
یکــی از موفق تریــن کارهایــی کــه بــه لحــاظ 
ــه انجــام داده ام،  ــی در جامع بازخــورد واقع
ــحالم  ــت و خوش ــک بوده اس ــداد توا ن ت روی
ــا قبــل از  ــودم. ت کــه جــزء کوچکــی ازآن ب
و  می ســاختیم  بازیکــن  مــا  توان تــک، 
ــن  ــازی می ســازیم!  یکــی ازمهم تری حــاال ب
اتفاق هایــی کــه در توان تــک امســال رخ 
داد، ابــالغ  دســتورالعمل مناسب ســازی 
ــی  ــی وغیردولت ــایت های دولت ــام وب س تم
توســط دکترناظمــی، معــاون  ســازمان 
ــود.  ــان ب ــرای توان یاب ــات ب ــاوری اطالع فن
ایــن نتیجــه  رویــدادی مثــل توان تــک بــود 
کــه  توانســت مطالبــات  را از  کــف جامعــه 

ــرد.  ــه ســطح کســب وکارهــا  بب ب

ــراز  ــک اول شــصت نف ــد در توان ت  گفتی
توان یابــان وارد بــازار کار شــدند. در 
توان تــک دوم و ســوم هــم چنیــن 

ــاد؟ ــی افت اتفاق
 در توان تــک دوم و ســوم،  ایــن جنبــه 
ــم  ــری نکردی ــی پیگی ــه دالیل ــه را ب از قضی
تصــور  ایــن  اول،  توان تــک  در   چــون 
کــه  توان یابــان نمی تواننــد کار کننــد، 
اصــالح شــد. بنابرایــن در توا ن تک هــای 
ــا   ــتغال آنه ــود را از اش ــه خ ــدی،  توج بع
فرآینــد  تســهیل   و  مناسب ســازی  بــه 
ــی  ــال تپس ــم. مث ــوق دادی ــب و کار س کس
ــی داد و  ــر مش ــک دوم تغیی ــس از توان ت پ
ــان  ــتفاده توان یاب ــرای اس ــزارش را  ب نرم اف
مناسب ســازی کــرد. کاردیگــری کــه تپســی 
انجــام داد و از مناسب ســازی نرم افــزارش 
هــم مهم تــر بــود، تبلیغاتش در ســطح شــهر 
بــود.  تپ ســی، تبلیغاتــش را بــه ایــن ســو 
بــرد کــه اگــر شــما معلولیــت داریــد، مــن 
ــر ســنگ  ــم (اگ ــما ســرویس می ده ــه ش ب
ــه مقصــد  ــا شــما را ب ــارد، م از آســمان بب
می رســانیم). بالفاصلــه بعــد از تپســی، 
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ــم  ــب و کار مه ــد کس ــوار و چن ــایت دی س
ــازی  ــوزه مناسب س ــن ح ــم  درای ــر ه دیگ
انجــام دادنــد.  ایــن کســب و کارهــا متوجــه 
شــدند کــه ماجــرا  نــه تنهــا بــرای جامعــه 
معلــوالن کــه حــدود یــازده تــا پانــزده درصد 
جمعیــت کشــورند مهــم اســت، بلکــه بــرای 
دیگــران هــم اهمیــت دارد  که کســب وکاری 
ــب  ــدر مناس ــد چق ــا آن کار می کنن ــه ب ک
ــوع ویژگــی هســت.   ــا هــر ن ــراد ب همــه اف

توان تک سوم را چگونه دیدید؟  
ســومین توا ن تــک، در  مــواردی بســیار 
موفــق ظاهــر شــد  ولــی  هنــوز جــای کار 
ــت  ــوم و اهمی ــن مفه ــا انداخت دارد. در ج
ــتیم  ــم و توانس ــق بودی ــازی  موف مناسب س
در  را  معلولیــت  دارای  افــراد  نیازهــای 
ــم  ــرح کنی ــات مط ــاوری اطالع ــای فن فض
ــازار  ــه عمومــی در ب ــه یــک مطالب و آن را ب
کــه  کنیــم  مبــدل   فناوری اطالعــات 
ــه در  ــواردی ک ــی اســت. م ــتاورد مهم دس
ــن  ــم ای ــف داری ــدت ضع ــه ش ــوز ب آن هن
اســت کــه حمایــت از افــراد دارای معلولیــت 
بــرای خیلــی ازمســئولین و خیلــی از کســب 
وکارهــا، در حــد شــعار باقــی مانــده و هنــوز 
درونــی یــا دغدغــه واقعــی نشده اســت. 
الزم اســت  بتوانیــم  یــک فضــای حمایتــی 
ــتفاده  ــراد اس ــن اف ــا از ای ــم ت ــاد  کنی ایج
ــد  ــا  مانن ــود آنه ــه خ ــود، بلک ــزاری نش اب
ــب وکار  ــک کس ــد  ی ــو بتوانن ــد رجبل وحی
ــزی  ــن چی ــدازد. ای ــی راه بیان در ســطح مل
اســت کــه  در دوره بعــد بایــد رویــش تمرکــز  

ــم. کنی

دوره  ایــن  در  توا ن تــک  از  اســتقبال 
ــود؟ ــه ب چگون

بســیار خــوب بــود. تنهــا غرفــه ای کــه هــم 
مــورد اســتقبال عمومــی وهــم توســط   
ــرار  ــد ق ــورد بازدی ــئولین م ــات و مس مقام
ــه توان تــک  ــود.  از غرف گرفــت، توان تــک ب
ــورد  ــه رک ــد  ک ــد کردن ــر بازدی ــش وزی ش
ــی  ــه خوب ــم  ب ــانه ها ه ــود. رس ــی ب عجیب
ــدا را  ــد و خ ــش دادن ــداد را پوش ــن روی ای
شــکر کــه توان تــک به خوبــی دیده شــد. 

ــی  ــه چالش های ــا چ ــداد ب ــن روی در ای
ــد؟ ــه رو بودی روب

ــه در  ــی ک ــای خوب ــه اتفاق ه ــم هم علی رغ
ایــن چنــد روز افتــاد، متاســفانه در بدیهیات 
بــا مشــکل رو بــه رو بودیــم.  خیلــی 
ــار ایجــاد   ــود کــه ببینیــم در کن ــاک ب دردن
ــاده  ــت فوق الع ــوای و  موقعی ــن  محت چنی
ــه آن اهمیــت  ــر ب ــان کــه وزی ــرای توان یاب ب
می دهــد، می آیــد و بــا تــک تــک ایــن افــراد 
صحبــت می کنــد و معــاون وزیر در جلســات 
و پنل هــا شــرکت می کنــد و....ولــی در 
جزییــات  هنــوز بــه نحــو رقت انگیــزی  
کمبــود داریــم. مثــال توان یابــان از ســرویس  
نمایشــگاه  در  مناســب  آمــد  و  رفــت 
ــرار  ــه ق ــا ســالنی ک ــد  و ی ــوردار نبودن برخ
کننــد،  مطــرح  را  ایده هایشــان  بــود  
مناسب ســازی نشــده بــود!  خیلــی دردنــاک 
ــک،   ــداد توان ت ــا روی ــار ارتق ــه در کن ــود ک ب
نتوانســتیم زیرســاخت های بدیهــی را بــرای 
ایــن افــراد فراهــم کنیــم. در نظــر بگیریــد 
ــا   ــه دوت ــدری  ک ــک حی ــل باب ــرادی مث اف
مــدرک دانشــگاهی دارد و  یــا افــرادی مثــل 
ــه   ــن اســت و ب ــه کارآفری ــو ک ــد رجبل وحی
عــده ای حقــوق می دهــد وتوانســته  ســرمایه 
میلیــاردی جــذب کنــد، بــرای رفــت و آمــد 
ــود و   ــه ش ــکل مواج ــا مش ــگاه ب در نمایش
ــازی  ــش مناسب س ــالن برای ــای س ــا فض ی
نشده باشــد  و بایــد ویلچــرش را بلنــد کننــد 

تــا  از پله هــای ســالن بــاال بــرود. ایــن 
توهیــن بــه شــخصیت ایــن افــراد و نادیــده 

ــن کرامــت انســانی آنهاســت.   گرفت

ــاب  ــه دوســتان توان ی ــه ای ب ــه توصی چ
عالقمنــد بــه کار اســتارتآپی داریــد؟

چالش هــای  بــه  صحبت هایــم  در  مــن 
بیرونــی دربرگــزاری توان تــک اشــاره کــردم، 
ــعه  ــه  در توس ــره ای ک ــن حف ــی مهم تری ول
ــدان  ــتیم، فق ــه رو هس ــا آن روب ــک ب توان ت
ــاب   ــتان توان ی ــود  دوس ــاوری در خ خودب
اســت. بــا وجــود ایــن کــه بعــد از  برگــزاری 
چنــد رویــداد توان تــک،  وضــع خیلــی بهتــر 
ــوز نتوانســته   ــداد هن ــن روی ــی ای شــده، ول
ظرفیــت  واقعــی اجتمــاع افــراد دارای 
معلولیت را نشــان  دهــد. به دوســتان دارای 
معلولیــت توصیــه می کنــم  کــه  خودشــان 
ــند.  ــانند و نترس ــور برس ــه ظه ــه عرص را ب
مثــال ســاده ای بزنــم:  بابــک حیــدری روز 
ــه  ــات عالق ــاوری اطالع ــه فن ــون ب اول، چ
داشــت  و برنامــه مــرا در تلویزیــون دیــده بود 
آمــده بــود کــه  فقــط یــک عکــس یــادگاری  
ــت  ــه معروفی ــدر ب ــروز آنق ــا ام ــرد. ام بگی
ــار  ــور اســت ســالی یک ب ــه مجب رســیده ک
ــک  ــد. در توان ت ــوض کن ــل کارش را ع مح
اول کــه در رعــد برگــزار شــد، وحیــد رجبلــو 
زمانــی کــه می خواســت اســتارتآپ خــود را 
توضیــح دهــد، آنقــدر اســترس داشــت کــه 
شــاهین طبــری بــرای کــم کــردن اســترس 
او،  دســتش را گرفتــه بــود. در ایــن رویــداد 
وحیــد  بــه عنــوان نفــر ســوم برگزیــده شــد 
در حالــی کــه همیــن شــخص اکنــون یــک 
ــا کســب وکار  ــه ت ــاردی گرفت ســرمایه میلی
خــودش را راه بیانــدازد. دوســتان توان یــاب 
بــه اعتمــاد نفــس  و مهم  تــر از آن بــه عــزت 
ــه دنبــال ایــن  ــد ب ــد. نبای ــاز دارن نفــس نی
باشــند کــه کســی  برایشــان کار پیــدا کنــد، 
ــراد ارزشــمندی  ــه اف ــد ک ــد بدانن ــه بای بلک
بایــد  وکار  کســب  صاحبــان  و  هســتند 
ــداد  ــد. حاصــل  روی ــا بیاین ــال آنه ــه دنب ب
ــام  ــه انج ــود ک ــازی ب ــک فرهنگ س توان ت
ــه  ــتند ک ــان هس ــن خودش ــاال ای ــد وح ش
بایــد خودشــان را بــاور کننــد و وارد عرصــه 

اجتمــاع شــوند.

یکی ازمهم ترین اتفاق هایی که 
در توان تک امسال رخ داد، ابالغ  
دستورالعمل مناسب سازی تمام 
وب سایت های دولتی وغیردولتی 

توسط دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر 
ارتباطات و رییس  سازمان فناوری 
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شما به عنوان مشاور رییس سازمان فناوری 
اطالعات در توانمندسازی اجتماعی، در این 

حوزه  چه خدماتی را ارائه می کنید؟ 
مـا در حـوزه توانمندسـازی اجتماعی، برای 
توان یابـان،  مثـل  کم برخـوردار  گروه هـای 
سـالمندان، زنـان و کـودکان فعالیت هایـی 
بـرای  خاصـی  بودجـه  کرده ایـم.  شـروع  را 
ایـن حـوزه نداریـم ولـی در چندیـن  ماهی 
متوجـه  شـده،  شـروع  فعالیتمـان  کـه 
شـدیم کـه اکوسیسـتم اسـتارت آپی کشـور 
حـوزه  در  فعالیـت  بـرای  ویـژه ای  ظرفیـت 
وقتـی  مثـال  دارد.  اجتماعـی   مسـئولیت 
رویـداد دانش آمـوزی را بـرای مناطـق کـم  
برخـوردار در روسـتاهای چابهـار و هرمزگان 
تسـهیل گر   بـه  نیـاز  و  می کنیـم  برگـزار 
داریـم، افـراد زیـادی به ما کمـک می کنند. 
درحـوزه توان یابـان هـم دوسـتانی بـه مـا 
کمـک کردنـد. تاکنـون به روش سـنتی این 
کار را انجـام می دادیـم، ولـی حـاال سـایتی 
راه انـدازی کرده ایـم  کـه (بـه زودی رونمایی 
می شـود) بـا عنـوان "نوآفریـن CSR"  کـه 
افـراد  می تواننـد  دراین سـایت،  رویدادها،  
حـوزه  در  را  پروژه هایشـان  و  ایده هـا 

توان یابـان، تعریـف کنند. مثال اعـالم کنند 
کـه  فـالن ایـده یـا رویـداد را می خواهـم 
برگـزار کنـم و یـا مثـال بـه  تعـدادی ویلچر 
برقـی نیـاز دارم و می خواهم سـرمایه گذاری 
جمعـی  کنـم . از طـرف دیگـر، تعدادزیادی 
از افـراد و شـرکت ها از فضـای اسـتارت آپی 
پروفایـل  سـایت،  ایـن  در  قبـال  کشـور، 

تشـکیل داده  و اعـالم کرده انـد کـه مثـال؛  
می خواهـم سـه سـاعت در مـاه بـه عنـوان 
مسـئولیت اجتماعـی،  تسـهیل گری  کنـم 
شـخصی  مثـال  یـا  بدهـم.  مشـاوره  یـا 
در  رویـدادی  اگـر  بگویـد  اسـت  ممکـن 
حـوزه توان یابـان برگـزار شـود، پذیرایی اش 
را برعهـده می گیـرد.  ممکـن اسـت انجمن 
مهربانـه، بگویـد مـن سـرمایه گذاری جمعی  
می دهـم.  انجـام  را  ویلچـر  تعـداد  آن 
همانطـور کـه گفتم مـا بودجه ای بـه عنوان 
اسـتارت آپ ها  از  حمایـت  بـرای  دولـت 
نداریـم، ولـی  ایـن تسـهیل گری را انجـام 
می دهیـم. فکـر می کنـم ایـن نـه مـاه کـه 
دادیـم،   انجـام  سـنتی  به طـور  را  کار  ایـن 
موفـق بوده ایـم و در آینـده قصـد داریـم در 
بسـتر سـامانه، پرقدرت تـر  عمـل کنیم. در 
واقـع در ایـن سـامانه، یک سـری از افـراد 
یـک  و  می کننـد  تعریـف  را  پروژه هایشـان 
سـری  هـم کـه از قبـل بـرای مسـئولیت 
طریـق  از  شـده اند،   داوطلـب  اجتماعـی 
می شـوند.  متصـل  هـم  بـه  سـایت،  ایـن 
واقعیـت ایـن اسـت کـه تمـام اکوسیسـتم 
در  کـه  هسـتند  عالقمنـد  مـا  اسـتارت آپی 

توانمندسازی  و  زنان  امو  مشاور  اسدی،  مشکات 
اجتماعی رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران است. 
او  دکترای جامعه شناسی سیاسی است  و در دانشگاه 
هم تدریس می کند. دکتر اسدی در حوزه فعالیت خود، بر 
روی توانمندسازی توان یابان و افراد کم برخوردار و زنان از 
طریق ایجاد ارتباط میان  اکوسیستم استارت آپی کشور با 
فعاالن در حوزه مسئولیت اجتماعی تاکید دارد. فعالیتی 
که  سازمان فناوری اطالعات ایران در سراسر کشور آن 

را دنبال می کند.

سایتی که  قرار است نوآوری ها را 
به خدمت مسئولیت اجتماعی درآورد

در گفت وگو با دکتر مشکات اسدی بررسی شد؛  

 از رعد می خواهیم  که در شناسایی 
بچه های توان یاب، در مناطق محروم  

سی ویک استان کشور 
 به ما کمک کنند
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فعالیـت  دانش آمـوزان  و  کـودکان  حـوزه 
کننـد، ولـی اداره آمـوزش وپـرورش اجـازه 
امـا  نمی دهـد.  را  مـدارس  بـه  آنـان  ورود 
از آنجـا کـه آمـوزش و پـرورش بـا مـا پروژه 
دارد، اگراسـتارت آپ ها بیاینـد و درسـایت 
مـا  پروژه هـای  بـا  اجتماعـی   مسـئولیت 
همـراه شـوند، بـا مجـوز مـا می توانـد وارد 
آمـوزش وپـرورش  شـده  و فعالیتشـان  را 
دنبـال کننـد. سـیزده دوره  بـرای آمـوزش 
وپـرورش، در محدوده سـنی پانزده تا هفده 
سـال و ده دوره هـم برای کودکان شـش تا 
سـیزده سـال برگـزار کردیـم.  درتمـام این 
بـه  تسـهیل گر   سـیصد  از  بیـش  دوره هـا 
مـا کمـک کردنـد و سـه هزار دانش آمـوز را 
آمـوزش دادیـم.  از رعـد می خواهیـم   در 
مناطـق  در  توان یـاب  بچه هـای  شناسـایی 
محـروم  سـی و یـک اسـتان بـه مـا کمک 

  . کند

افراد مختلف چگونه می توانند به این سایت 
دسترسی داشته باشند؟

اجتماعی  "مسئولیت  عنوان  اگردوستان 
اکوسیستم استارت آپی کشور "را سرچ کنند،  
این سایت در اختیارشان قرار خواهد گرفت. 
را  اجتماعی  نوآوری  است  قرار  سایت  این 
درخدمت مسئولیت اجتماعی بیاورد. افراد 
درست  پروفایل  و  می شوند  سایت  این  وارد 
می خواهند  که  می کنند  تعریف  و  می کنند 
شخصی  مثال   دهند.  انجام  را  چه کاری 
به  می توانم  ولی  ندارم  پول  من  می گوید؛ 
افراد و یا استارت آپ ها، خدمات مشاوره ای 
انجام  تسهیل گری  می توانم  مثال  یا  بدهم.  
صوتی  محتوای  تولید  می توانم  دهم، 
یاعکاسم   ، دهم  انجام  ویدیویی  و  تصویری 
و می خواهم در رویدادهای توان یابان رایگان 
کمپین  و  رویداد  می توانم  یا  کنم،  عکاسی 
جمعی  سرمایه گذاری  می توانم  کنم،  برگزار 
و  پذیرایی  خدمات  می توانم  دهم،  انجام 
مثل  مرکزی  مثال  یا  دهم  انجام  تشریفات 
توان یابان  از  نفر  پانزده  به   می گوید؛  رعد 
برنامه نویسی  دوره  فالن  که  می دهم  بورس 

را بگذرانند و... 

اطالعات  فناوری  سازمان  عنوان  به  شما 
ایران در مقابل این پیشنهادات چه می کنید؟ 
می دهیـم،  مشـاوره ای  خدمـات  مـا  
بـازاررا  و  محلـی   شـبکه  بـه  دسترسـی 
تسـهیالتی  می کنیـم،  فراهـم  برایشـان 
مثـل وام در اختیارشـان  قـرار می دهیـم.  
مشـاوره حقوقـی  می دهیـم و در برگـزاری 
رویدادهـا هـم می توانیـم کمکشـان کنیم. 
وقتـی افـراد وارد ایـن سـایت می-شـوند،  

نشـده،  رونمایـی  هنـوز  وجودی کـه  بـا 
می تواننـد چیـزی حـدود شـصت پـروژه  را 
ببیننـد، مثـل پـروژه  طـرح توانمندسـازی 
طـرح  یـا  چابهـار)  محلی(پایلـوت  جوامـع 
آموزش کودکان بربسـتر فنـاوری اطالعات، 
کـه بـه بچه هـا برنامه نویسـی یـاد می دهـد  
کـه بـه جـای ایـن کـه گیـم بـازی کننـد، 

خـودش گیـم بسـازند.

برای کودکانی که دارای معلولیت هستند، 
چه می کنید؟

مـا  بـا یکی از دوسـتان درموسسـه رعد که  
به طـور خـاص در بحث دسـترس پذیری کار 
می کنـد، همـکاری داریـم. ایـن همـکار به 
مـا توصیـه جالبـی داشـت. او گفـت؛ کـه 
شـما رویدادی بـا عنـوان توان یابـان برگزار 
نکنیـد وآنهـا را از بقیه جامعه جـدا نکنید،   
ایـن رویـداد را برای کودکان برگـزار کنید و 
مـا هـم در هررویداد، درصـدی از توان یابان 
را وارد آن می کنیـم. نتیجـه ایـن می شـود 
کـه  دانش آموزان یـاد می گیرند کـه چگونه 
بـا بچه های  دارای معلولیـت  رفتار کنند و 
دانش آمـوزان دارای معلولیـت هـم در متن 
جامعـه قرار گرفته و محدود  نمی شـوند. از 
زمانـی کـه با این دوسـتان  فعـال در حوزه 
کردیـم،  برقـرار  ارتبـاط  دسـترس پذیری، 
در هـر رویـدادی کـه بـرای کـودکان برگزار 
بچه هـای  را   آن  درصـد  سـی  می شـود، 
توان یـاب تشـکیل می دهند. ایـن رویدادها 
و  سـالمت  اشـتغال،  آمـوزش،  حـوزه  در 
مدیریـت بحـران اسـت کـه در هرکـدام از 
آنهـا، گروهـی بـا ویژگی های خـاص حضور 
دارنـد.  سـامانه-های مربوط به مسـئولیت 
گزینـه ای  دنیـا  جـای  درهمـه  اجتماعـی  
مسـتقیما  می تواننـد  افـراد  کـه  دارنـد 
کننـد،  واریـز  آنجـا  در  را  خـود  پول هـای 

ولـی چـون مـا یـک نهـاد دولتی هسـتیم، 
نخواسـتیم کـه هیـچ پولـی در این سـامانه 
رد وبـدل شـود. مـا فقط دوطـرف خدمات 
دهنـده و خدمـات گیرنده را بـه هم متصل 
می کنیـم. افـرادی بـه مـا مراجعـه کردنـد  
کـه بـا آنهـا قـرارداد ده رویـداد در مـورد 
کـودکان را ببندیـم. ولـی ما به آنهـا گفتیم 
کـه اسـتاندارد برگزاری رویـداد و پروتکل ها 
را دراختیارتـان قـرار می دهیـم و شـما را 
به اکوسیسـتم اسـتارت-آپی که برای شـما 
تسـهیلگری  کننـد هـم متصـل می کنیـم 
ولـی نمی توانیـم پولـی در اختیارتـان قـرار 
دهیـم  کـه بـا اسـتقبال خوبی هـم روبه رو 
تعریـف  را  پـروژه  کـه  کسـی   البتـه  شـد. 
می کنـد، سـود مالـی هـم می بـرد، چـون 
بـرای گرفتـن هرکـدام از این خدمـات قبال 
می بایسـت   مابـه ازای آن پـول پرداخـت 
می کـرد، ولـی االن بـه نیروهایـی متصـل 
شـده کـه داوطلبانـه و بـا جـان ودل ایـن 
کار را انجـام می دهنـد. فقـط بـه یک نکته 
بایـد اشـاره کنـم؛  مـا بـه عنوان سـازمان 
فنـاوری اطالعات، اسـتاندارد این رویدادها 
را تعییـن می کنیـم و این گونـه نیسـت کـه 
هرکسـی بگویـد که من تسـهیلگر هسـتم و 
مـا  اورا بـدون هیچ بررسـی بـه جایی مثل  
کـد  حتمـا  بفرسـتیم.  وپـرورش  آمـوزش 
ملـی ایـن افـراد و رزومه آنها دراکوسیسـتم 
اسـتارت آپی بررسـی  می کنیـم و اگـر واجد 
شـرایط بودنـد،  تاییدشـان می کنیم. یعنی 
برحضـور  دلیـل  شـدن  داوطلـب  صـرف 
ازقبـل  هـم  کافـی   دانـش  بایـد  نیسـت، 
سـامانه  در  مشـخصا  مـا  داشته باشـند. 
مسـئولیت اجتماعـی خـود، در حوزه هایـی 
سـالمت،   اشـتغال،  آمـوزش،  مثـل،  
مدیریـت بحـران و توان یابـان  کـه یکـی از 
پیـدا  ورود  هسـت،  خاصمـان  موضوعـات 

می کنیـم.

چه  به  سامانه  مورد  در  شما  رسانی  اطالع 
صورت خواهد بود؟

این سایت هنوز رونمایی رسمی نشده است 
رسانه ها   با  مصاحبه  در  آینده  در  ولی  
به خصوص  و  کرد  خواهیم  معرفی  را  آن 
آموزش،  حوزه  در  فعال  رسانه های  برای 
این  خاص  گروه  های  و  وسالمندان  زنان 

اطالع رسانی انجام خواهد شد.

شما در رویداد توان تک هم حضور داشتید. 
در  که  استارت آپ هایی  چالش  شما  نظر  به 

حوزه توان تک کار می کنند چیست؟
تعـداد  حضـور  بـا  کـه  اولـی  درجلسـه   
حـوزه  ایـن  فعـاالن  و  دوسـتان  از  زیـادی 

 دوستی به ما توصیه کرد که؛  رویداد 
خاصی را با عنوان توان یابان برگزار 

نکنید وآنها را از بقیه جامعه جدا 
نسازید، بلکه   این رویداد را برای 

کودکان برگزار کنید و ما در هر رویداد 
درصدی از توان یابان را وارد آن 

می کنیم 
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برگـزار شـد، بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه 
توان تـک  حـوزه  در  کـه  اسـتارت آپ هایی 
مشکلشـان  بزرگ تریـن  می کننـد،  کار 
و  دیتا هـا  بـه  نمی تواننـد  کـه  اسـت  ایـن 
اطالعـات دولتـی به طـور آنالین دسترسـی 
کـه  جلسـه  دومیـن  در   . باشـند  داشـته 
نماینـده مجتمـع رعـد، خانـم آسـا براتـی 
هـم در آن حضور داشـت، اتفاقـی که افتاد 
ایـن بـود کـه  از یـک طـرف اسـتارت آپ ها 
و  کردیـم  دعـوت  را  فعـال  انجمن هـای  و 
از طـرف دیگرهـم قسـمتی از بدنـه دولـت  
بـه  اسـتارت آپ ها  و  انجمن هـا  ایـن  کـه 
دعـوت  را  داشـتند  احتیـاج  کمکشـان 
نمودیـم و  یـک تسـهیل گری انجـام دادیم. 
مثـال آقای وحیـد رجب لو از بهزیسـتی آمار 
افـراد دارای معلولیـت  را می خواسـت. اگر 
خود اسـتارت آپ ها مسـتقیما  از بهزیسـتی 
چنیـن درخواسـتی کنـد، به او ایـن آمار را 
نمی دهنـد.  ولـی مـا بـه عنـوان سـازمان  
فنـاوری اطالعات اگر واسـطه باشـیم، این 
کار انجـام  می شـود. یـا یکـی از دوسـتان،  
نیـاز بـه آمـار پزشـکانی داشـت، یـا مثـال 
آزمایش آنالیـن، نیاز به اطالعاتی اینچنینی 
به طـور آنالیـن داشـت. جلسـه دوم مـا بـا  
سـتارت آپ ها،  در ایـن مـورد بـود. دکتـر 
ناظمـی هـم نـگاه بسـیار دقیقـی  بـه ایـن 
موضـوع دارند. ایشـان معتقدند  که درکنار 
حمایت از کسـب  و کارها و استارت آپ هایی 
کـه مشـخصا بـرای گروه ها بـا ویژگی خاص 
کار می کننـد،   اسـتارت آپ هایی که در این 
حـوزه فعـال هسـتند و بـه بلوغ رسـیده اند 
را تشـویق کنیـم کـه دسـترس پذیر شـوند. 
بـه نظـر مـن  ایـن چیـزی اسـت کـه نیـاز 
چنـد  تازگـی  بـه  ماسـت.  امـروز  جامعـه 
اسـتارت آپ کـه  در مـورد دسـترس پذیری 
در حـوزه گردشـگری کار می کننـد بـا مـن 
تمـاس گرفتنـد.  بـه نظرمـن  ایـن گروه ها 
می تواننـد بسـیار موفـق عمل کننـد. البته 
همانطـور کـه گفتـم  افـراد دارای معلولیت 
کنـار  در  بتواننـد  بایـد  خـاص  نیازهـای  و 
خدمـات  مشـخصا  کـه  اسـتارت آپ هایی 
ویـژه ای به آنهـا ارائه می دهنـد، از خدمات 
هـم  جامعـه   در  فعـال  وکارهـای  کسـب 
بهره منـد شـوند. هـردوی آنهـا مـورد نیـاز 
اسـت ولـی دومـی چـون بـا تغییـر نگـرش 
هـم همـراه اسـت،  ایـن فرصـت را بـه این 
افـراد می دهـد کـه همه جـا در کنـار مردم 
باشـند و ایـن نگاهـی اسـت کـه سـازمان 
فنـاوری اطالعـات آن را دنبـال می کنـد.

اکثر  بگویم.  ای  خاطره  بدهید  اجلزه 
کردیم،  برگزار  که  دانش آموزی  رویدادهای 
هم  کمتری  تعداد  و  بود  دختران  برای 

برای پسران داشتیم. پسرها  شیطنت های 
از پنج  بچه ها  این  داشتند.   را  خود  خاص 
یکی  ودر  شده   جمع  کم  برخوردار  مدرسه 
ارتباطات  وزارت  در  که  رویداد هایی   از  
مسئوالن  از  تعدادی  و  شده بود  برگزار 
شرکت  داشتند،  حضور  آن  در  هم  دولتی 
کرده بودند. درست در روز سوم که قرار بود  
بچه ها طرح های خود را ارائه دهند،  یکی 
یکی  موسس  که  ما  تسهیلگران  بهترین  از 
ازبهترین استارت اپ ها بود پیش من آمد و 
از بچه ها گله کرد که آنها همکاری نمی کنند 
و نمی خواهند طرحشان را ارائه دهند. من 
پیش بچه ها رفتم و گفتم آیا شما می دانید 
مسئولیت  راستای  در  اینجا  که  کسانی 
اجتماعی خود به شما آموزش می دهند، چه 
افراد گرانی هستند و درازای چند روزی  که 
برای  آموزش به شما آمده اند، چقدر هزینه 
مالی متقبل می شوند؟ بچه ها گفتند، خوب 
نمی آمدند، به ما چه؟!  ما  هیچ عالقه ای 
نداریم و نمی خواهیم طرحی را  ارائه دهیم. 
پرسیدم ایده شما در مورد چیست؟ گفتند 
می خواهیم برای توان یابان   چند کار انجام 
گفتم،  من  شده ایم.  پشیمان  حاال  و  دهیم 
وحید  پرسیدند،  می شناسید؟  را  وحید  آیا 
کردم،  سرچ  گوگل  در  همانجا  هست؟  کی 
وحید را به آنها نشان دادم و توانیتو را به 
آنها معرفی کردم. بچه ها انگار غیرتشان از 
نود  از  بیش  با  فردی  که  شد  بیدار  خواب 
موفق  و  فعال   اینقدر  معلولیت،  درصد 
اگر  احوالتان  به  وای  گفتم،  آنها  به  است. 
فردا، جزو سه ایده برتر نباشید. بچه ها آن 
آنها،   از  یکی  خانه  در  و  نخوابیدند   شب 
خود  ایده  وروی  شده بودند  جمع  هم  دور 
کار کردند.  صبح روزبعد ایده خود را  ارائه 
شدند.  انتخاب  دوم  ایده  عنوان  وبه  دادند 
من به آنها قول داده بودم که اگر جزو سه 
ایده برتر باشند  آنها را برای دیدن  توانیتو 

و آشنایی با وحید ببرم. که این کار را انجام 
داددم. اتفاقا یکی دوتا از بچه های توان یاب 
که برنامه نویس حرفه ای هم هستند همراه 

ما شد. 

سخن آخر:
دو بعـد در بحـث آمـوزش وارتبـاط فنـاوری 
اطالعـات بـا موضـوع توان یابان بسـیار مهم 
فنـاوری  آمـوزش  بحـث  اول،  بعـد  اسـت. 
اطالعـات و ارتباطـات  بـه توان یابان اسـت.  
را  برنامه نویسـی  چگونـه  کـه  ببینیـم  بایـد 
بـه آنهـا آمـوزش دهیـم  کـه افـرادی مثـل 
وحیـد رجب لـو، بابـک حیـدری یـا آیدیـن 
نعمتـی از آن متولـد شـوند. مثـل کاری کـه 
انجـام  اطالعـات  فنـاوری  سـازمان  در  مـا 
می دهیـم. ما برنامه نویسـی با زبان اسـکرچ، 
کارآفرینـی و فنـاوری اطالعـات را بـه ایـن 
بچه هـا یـاد می دهیـم. ایـن آموزش هـا حتی 
یـا  مشـکالت ذهنـی   بـا  شـامل کـودکان 
دیر آمـوز هـم می شـود. وقتـی یـک کـودک 
خردسـال  می توانـد بـا موبایـل و تبلـت یک 
بـازی را انجـام دهـد، قاعدتـا بچه هایـی بـا 
درصـد هوشـی پاییـن هـم می تواننـد چنین 
آموزش هایـی را ببیننـد. بعـد دیگـر،  ایـن 
اسـت که این فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
چگونـه می توانـد در خدمـت توانمنـد کردن 
ایـن افـراد قرار بگیـرد. ما به هـردو این ابعاد 
در سـازمان فنـاوری اطالعـات می پردازیـم و 
هـردوی آنهـا   برایمـان اهمیـت دارد. وقتی 
صحبـت از عدالت آموزشـی می شـود منظور 
در  گروه هـا  و  افـراد  تمـام  کـه  اسـت  ایـن 
سراسـر کشـور از  محتـوای آموزشـی برابـر 
برخوردارشـوند.  گروه هایـی بـا ویژگی خاص 
هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نیسـتند. اگـر 
تهیـه  مناسـب  دیجیتالـی  محتـوای  یـک 
شـود، همـه گروه هـا بـا ویژگی هـای خـاص 
مناطـق  در  کم برخـوردار  گروه هـای  و 
مختلـف کشـور، می تواننـد از آن برخـوردار 
باشـند. البتـه ایـن دو موضوع با هـم تفاوت 
کـه  اسـت  دسـترس پذیری  یکـی   دارد.  
تشـویق  را   مختلـف  اسـتارت آپ های  بایـد 
کنیـم کـه در راسـتای مسـئولیت اجتماعی 
خـود آن را انجـام دهنـد و دیگـر،  برگـزاری 
رویدادهایـی  بـرای کـودکان و دانش آمـوزان 
و آمـوزش برنامه نویسـی و کارآفرینی در حوزه 
فنـاوری اطالعات اسـت. هـر دوی این ابعاد 
در کنـار هـم بـرای مـا مهـم اسـت و بـه آن 
می پردازیـم. الزم اسـت کـه بگویم  سـازمان 
فنـاوری اطالعـات در حـوزه توانمند سـازی 
اجتماعـی، فقـط به موضـوع توان یابان توجه 
نـدارد، بلکه به موضـوع زنان و بـه گروه های 

کم برخـوردار هـم نـگاه می کنـد. 

در این سامانه، یک سری از افراد 
پروژه هایشان را تعریف می کنند و یک 
سری  هم که از قبل، برای مسئولیت 
اجتماعی داوطلب شده اند،  از طریق 

این سایت  به هم متصل می شوند 
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شـما به عنـوان داوطلـب در هرسـه دوره 
توان تـک حضـور داشـتید. چه نظـری در 
مـورد ایـن رویـداد و مسـیری کـه در این 

سـه سـال طـی کـرد، دارید؟
مــن در توان تــک اول حضــور کمــی داشــتم 
و تنهــا در اختتامیــه در کنــار دوســتان 
ــه در  ــدی ک ــک بع ــی در دو توان ت ــودم ول ب
الکام اســتارز برگــزار شــد، بــه دلیــل عضویت 
ــای  ــد، آق ــا مجتمــع رع ــی، ب ــم اجرای در تی
ــد همــکاری داشــتم  طبــری و آقــای برهمن
ــم.  ــام می دادی ــای الزم را انج و هماهنگی ه
ــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه الکام اســتارز  ب
لزومــا مربــوط بــه آدم های تندرســت نیســت 
کــه خدمــات عمومــی ارائــه می دهنــد، 
ــه  ــدی ک ــراد توانمن ــور اف ــرای حض ــه ب بلک
معلولیــت دارنــد و جامعــه آنــان را پــس زده 
هــم، می باشــد. ســال پیــش توان تــک 
ــل  ــالن ۱۰ و ۱۱ ، در مح ــیه س ۹۷ در  حاش
ــران  ــی ته ــگاه های بین الملل ــی نمایش دائم
ــی  ــون امســال، خیل ــی پاوی ــزار شــد ول برگ
بزرگ تــر و در نقطــه مناســبی از ســالن ۸و۹ 

بــود. امیــدوارم در ســال آینــده پربارتــر هــم 
برگــزار شــود. خوشــبختانه توان تــک در 
ــده شــد و  ــی دی فضــای الکام اســتارز به خوب

اهمیتــش درک شــد. 

توان تک سوم را چگونه دیدید؟ 
ــا الکام اســتارز کامــال  ــه نظــرم توان تــک ب ب
درهــم تنیــده شــده بودنــد و چــون پاویــون 

ــان  ــد و همس ــرای بازدی ــی ب ــل خوب در مح
ــزرگ و  ــرکت های ب ــای ش ــایر غرفه ه ــا س ب
کســب و کارهــای نوپــا قــرار داشــت، جنــب 
ــس  ــگاه در آن منعک ــی نمایش ــوش اصل وج
ــر  ــا دیگ ــی ب ــد خوب ــت پیون ــد و توانس ش
قســمت های نمایشــگاه برقــرار کنــد. همیــن 
ــت، در  ــراد دارای معلولی ــک و اف ــه توان ت ک
کنــار ســایر اســتارتاپ ها دیــده شــدند و 
ــراد هــم ماننــد  مشــخص شــد کــه ایــن اف
ســایرین در جامعــه زندگــی می کننــد و 
در  می تواننــد  کــه  دارنــد  توانایی هایــی 
خدمــت همــه مــردم جامعــه قــرار بگیــرد، 
ــرم امســال  ــه نظ ــود. ب ــی ب دســتاورد مهم
ــک در نمایشــگاه حــل شــده  ــداد توان ت روی
بــود و شــان آن هــم همیــن بــود کــه معلــوم 
ــا هســتند  ــان م ــراد، هموطن ــن اف شــود ای
چنیــن  و  دارنــد  توانایی هایــی  چنیــن  و 
خدماتــی را ارائــه می دهنــد. ایــن کنــار هــم 
ــدوارم  ــود. امی ــمند ب ــیار ارزش ــودن، بس ب
ــا  ــر و ب ــد، پربارت ــال بع ــک در س ــه توان ت ک
الکام اســتارز  نمایشــگاه  در  کیفیت تــر، 

واستارتاپ های  هوشمند  شهر  حوزه  پژوهشگر  وحیدیان،  ریحانه 
شهری است. او که سابقه فعالیت در شهرداری تهران را دارد،  در حال 

حاضر به عنوان دستیار  جوان رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران 
در وزارت ارتباطات مشغول به  کار است. او می گوید: "به دلیل برگزاری 
با  بیشتری  آشنایی  الکام استارز،  نمایشگاه  اخیر  دوسال  در  توان تک 
دوستان توان یاب پیدا کرده ام.  پیش از این در دوران دانشجویی ضوابط 
مربوط به مناسب سازی فضاهای شهری را در دانشگاه خوانده بودیم، ولی 
هیچ وقت به صورت ملموس این نیازها را درک نکرده بودم. در واقع 
ارزش و اهمیت رعایت استانداردهای مناسب سازی در رویدادهایی که 
دوستان دارای معلولیت در آن شرکت کردند، به خوبی دیده شد. اینکه 
یک میله و یا یک رمپ چقدر می تواند به سهولت تردد و اعتماد به نفس 
آنها کمک کند، چیزی بود که هیچ وقت به عنوان یک طراح شهری به آن 

توجه نکرده بودم»  گفت وگو با ایشان را می خوانید.

وقتی که استارتاپی، راه حلی فناورانه 
را ارائه می دهد، مهم نیست که چه 

کسی پشت آن است، تندرست 
است یا معلولیت دارد، من به عنوان 

مشتری از آن استفاده می کنم

توان تک، در دو دوره نمایشگاه الکام استارز به خوبی 
دیده شد و اهمیتش درک شده است

ریحانه وحیدیان، عضو تیم اجرایی نمایشگاه الکام استارز
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ــه  ــت ک ــوب اس ــی خ ــد. خیل ــور یاب حض
ــدون  ــیر را ب ــن مس ــم، ای ــار ه ــه درکن هم
تبعیــض و حتــی بــا تبعیــض مثبــت ادامــه 
ــی را در  ــت واقع ــه رقاب ــن ک ــم. همی دهی
ــت.  ــی اس ــم، کاف ــه کنی ــم تجرب ــار ه کن
ــه  ــی فناوران ــتارتاپی، راه حل ــه اس ــی ک وقت
ــه  ــه چ ــم نیســت ک ــد، مه ــه می ده را ارائ
کســی پشــت آن اســت؛ تندرســت اســت یــا 
معلولیــت دارد؟  مــن بــه عنــوان مشــتری از 

آن اســتفاده می کنــم.

این  در  را  معلولیت  دارای  بچه های  حضور 
نمایشگاه چطور دیدید؟

در  خوبــی  حضــور  بچه هــا  نظــرم  بــه 
نمایشــگاه داشــتند، گرچــه می توانســت 
بیشــتراز ایــن هــم باشــد. بایــد بــه ســمتی 
ــگاه،  ــای نمایش ــه مکان ه ــه هم ــم ک بروی
دســترس پذیر باشــد. هــر چنــد بزرگــی 
ــرای  ــود ب ــن ب ــگاه ممک ــعت نمایش و وس
ــل  ــی حداق ــد، ول ــده باش ــا آزار دهن بچه ه
در ســالن های الکام اســتارز، دسترســی ها 

ــود. ــد نب ب

چشم انداز شما در مورد حضور توان تک در 
نمایشگاه سال بعد چیست؟

ــان و مجتمــع رعــد موقعیتــی را در  توان یاب
نمایشــگاه الکام اســتارز کســب کرده انــد 
کــه قابــل حــذف نیســت. بایــد همــه 
توان یابــان و انجمن هــای حــوزه معلولیــت، 
پــای کار بایســتند و جلــو برونــد تــا توان تک 
در ســال های بعــد در ســطح وســیع تری 
دیــده شــود. بایــد محتوایــی کــه قرار اســت 
ــر از  ــود، کیفی ت ــه ش ــد عرض ــال بع در س
امســال باشــد. در ســال های اول و امســال، 
جنگیــدن بــرای حضــور مطــرح بــوده، 
ولــی حــاال ایــن موقعیــت پذیرفتــه شــده و 
ــده،  ــک در آین ــه توان ت ــد ک ــه منتظرن هم
ــد.  ــدا کن ــور پی ــتری حض ــدرت بیش ــا ق ب
ــک،  ــف توان ت ــی از وظای ــرم بخش ــه نظ ب
معرفــی کســب و کارهاســت و بخــش دیگــر 
هــم مطالبــه کننــده حقــوق توان یابــان 
ــب ســایر  ــردم چــه در قال از مســئولین و م
مشــتریان  قالــب  در  چــه  و  کارافرینــان 
ــد  ــک بای ــدگان توان ت ــزار کنن ــت. برگ اس
آگاه باشــند کــه بــا توجــه بــه حــوزه فعالیت 
مســئوالن بازدیــد کننــده، مطالبــان جامعه 
ــد.  ــری نماین ــد پیگی ــان را هدفمن توان یاب
ــران  ــادی از مدی ــدگان زی امســال بازدیدکنن
نهادهــای تصمیم گیــر و مهــم داشــتیم کــه 
ــود  ــتگاه های خ ــا در دس ــراد حتم ــن اف ای
ــود در  ــئولیت خ ــخگوی مس ــتی پاس بایس

ــند. ــان باش ــال توان یاب قب

بـه نظر شـما، امسـال توان تک توانسـت 
انتظـارات خـود را بـه مسـئوالن منتقـل 

؟ کند
امســال بــه نظــر مــن بیشــتر در حــد 
ــر  ــی وزی ــای جهرم ــود. آق ــه ب آشــنایی اولی
ــال در  ــال و امس ــات، پارس ــرم ارتباط محت
ــک  ــا توان ت ــد و ب ــرکت کردن ــگاه ش نمایش
آشــنا بودنــد، ولــی مدیــران زیــادی بودنــد 
خبــر  موضوعــی  چنیــن  از  اصــال  کــه 
ــدند.  ــنا ش ــا آن آش ــال ب ــتند و امس نداش
اینکــه توان یابــان چقدرتوانســتند از حضــور 
مدیــران و مســئوالن اســتفاده کننــد را 
بایــد از برگــزار کننــدگان توان تــک پرســید. 
شــاید امســال بچه هــا غافلگیــر شــدند کــه 
شــش وزیــر از الکام اســتارز بازدیــد کردنــد، 
ــرای ســال بعــد بایــد آماده ترباشــند  پــس ب
ــان را  ــت ها و مطالباتش ــد درخواس و بتوانن
فعاالنــه مطــرح کننــد. ایــن فرصــت کوتاهی 
ــه  ــد از آن ب ــد بتوانن ــا بای ــه بچه ه اســت ک

ــد. ــی اســتفاده کنن خوب

مـورد  در  اطالع رسـانی  شـما  نظـر  بـه 
توان تـک چگونه باید باشـد تا همـه افراد 
مسـتعد مطلع شوند و در آن شرکت کنند؟ 
شهرسـتان های  از  گروه هایـی  امسـال 
کوچـک در ایـن رویـداد شـرکت کردند و 

گرفتند. هـم  جایـزه 
ایــن مســئولیت برعهــده مجتمع رعد اســت 
ــتارتاپی در  ــه اس ــا کل جامع ــد ب ــه بتوان ک
ــاب  ــال توان ی تمــاس باشــد و بچه هــای فع
را در جریــان قــرار دهــد و اطالع رســانی 
کنــد. تــا اردیبهشــت و خــرداد ســال آینــده 
کــه برنامه ریزی هــای اجرایــی نمایشــگاه 
الــکام اســتارز شــروع می شــود، رعــد بایــد 
ــداد کســب   ــن تع ــن ای ــه م ــد ک ــالم کن اع
وکار را جمــع کــرده ام و بــه ایــن مقــدار فضــا 
ــه  ــی ک ــای غرفه های ــون فض ــاز دارم. چ نی

توان یابــان بــرای تــردد بــه آن نیــاز دارنــد، 
ــا فضــای افــراد دیگــر متفــاوت اســت. از  ب
همیــن حــاال بایــد توان یابــان را تشــویق بــه 
ــای  ــرد و آموزش ه ــگاه ک ــور در نمایش حض
الزم را بــه آنهــا داد تــا چگونــه خــود را 
کسب وکارشــان  بــرای  و  کننــد  معرفــی 

ــد. ــب کنن مشــتری جل

یکی از مواردی که مورد اعتراض بود، تردد 
با  بود.  نمایشگاه  فضای  در  توان یاب  افراد 
مناسب سازی  غرفه ها  داخل  که  وجودی  
مشکل  با  بیرون   فضای  در  آنها  ولی  بود، 
روبه رو بودند. چرا برای تردد آنها در فضای 

نمایشگاه فکری نشده بود؟
متاســفانه بــرای ورود و خــروج از نمایشــگاه 
ــه مــورد نظــر در  ــه غرف و حتــی رســیدن ب
آن هــوای گــرم، مشــکالتی وجــود داشــت. 
ــال  ــرای س ــکالت ب ــن مش ــع ای ــرای رف ب
ــق از  ــه گزارشــی دقی ــاز اســت ک ــده نی آین
چالش هــای بچه هــا تهیــه شــود و بــه 
مســئوالن شــرکت نمایشــگاها، ارائــه شــود. 
بایــد از همیــن اآلن بــرای ســال آینــده 
پیش بینی هــای الزم انجــام شــود و بــه 
آنهــا گفتــه شــود کــه اگــر نمایشــگاه را برای 
همــه دســترس پذیر کنیــد، بازدیــد کننــده 
ــرای همــه نمایشــگاه ها در طــول ســال و  ب
از جملــه الکامــپ و الــکام اســتارز افزایــش 

پیــدا می کنــد.

شما به عنوان کسی که با حوزه توان یابان 
این  خود  از  انتظاری  چه  شده اید،  آشنا 

بچه ها دارید؟
انتظــار ایــن اســت کــه فعــال و مطالبه گــر 
باشــند. تــا وقتــی صــدای ایــن افراد شــنیده 
نشــود، مشــکلی هــم حــل نمی شــود. 
ــرژی و  ــر ان ــا و پ ــی پوی ــد خیل ــا بای بچه ه
اعتمــاد بــه نفــس، وارد ایــن حــوزه بشــوند 
ــاوری  ــوزه فن ــت ح ــه خصوصی ــد ک و بدانن
اطالعــات ایــن اســت کــه مانعــی برای رشــد 
و توســعه فعالیــت توان یابــان در ایــن حــوزه 
ــه  ــد از هم ــا می توانن ــدارد.  بچه ه وجــود ن
ابزارهــای دیجیتــال و راه حل هــای فناورانــه 
اســتفاده کننــد تــا ایــده ای را به کســب وکار 
ــای  ــا تخصص ه ــرادی ب ــد. اف ــل کنن تبدی
ــار  ــد در کن ــر را می توانن ــف و همفک مختل
هــم گردآورنــد و کارشــان را توســعه دهنــد. 
ایــن تیــم اگــر انــرژی و همــت و انگیزه شــان 
ــمندی  ــد، کار ارزش ــم بگذارن ــار ه را در کن
مانــدگار  جامعــه  در  و  می گیــرد  شــکل 

می شــود. 
وقتــی همــه هــوای یکدیگــر را داشــته 
باشــند، شــرایط زندگــی بــرای همــه بهتــر 

می شــود.

امسال بچه های پاویون توان تک 
غافلگیر شدند که شش وزیر از 

الکام استارز بازدید کردند. پس برای 
سال بعد باید آماده تر باشند و بتوانند 
درخواست ها و مطالباتشان را فعاالنه 

مطرح کنند
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آقای رجب لو لطفا از خودتان و از فعالیتتان 
بگویید:

وحیــد رجب لوهســتم و  ســی ودوســال 
ــا  ــه ب ــال اســت ک ــیزده س ســن دارم.  س
حــوزه IT  ( فنــاوری اطالعــات) آشــنا 
ــم.  ــت می کن ــوزه فعالی ــن ح ــده و در ای ش
ــه  ــدیدی ک ــت ش ــر معلولی ــه خاط ــن ب م
داشــتم نتوانســتم در مــدارس عــادی درس 
ــه  ــدم و ب ــه درس می خوان ــم، در خان بخوات
ــی دادم.  ــان م ــوری امتح ــورت غیرحض ص
ــدم،  ــنا ش ــا کامپیوترآش ــه  ب ــی ک از زمان
فعالیــت  بــه  مشــغول  حــوزه  ایــن  در 
ــی و  ــف عضالن ــن ضع ــاری م ــدم. بیم ش
ــر روی  ــه ب ــت ک ــرونده اس ــی  پیش نخاع
ــی  ــذارد. مدت ــر می گ ــم تاثی ــی عضالت تمام
در حــوزه ســخت افزاری وتعمیرکامپیوتــر 
شــدن  بیشــتر  بــا  ولــی   کــردم   کار 
ــازی  ــای مج ــراغ کاره ــه س ــم، ب معلولیت
ــه  ــلطی ک ــد از تس ــم. بع ــزاری رفت و نرم اف

ــردم،  از کارمــن  ــدا ک ــر برنامه نویســی پی ب
اســتقبال  شــد و  حــدود هشت ســال 

می کنــم. برنامه نویســی  کــه  اســت 

در مـورد برنامـه توانیتـو که توسـط شـما 
توان تـک  رویـداد  در  و  شـد  راه انـدازی 

جایـزه گرفـت  توضیـح دهیـد؟
مــن پروژه هــای زیــادی در حــوزه نرم افــزار 

و بازاریابــی اجــرا کــرده ام  کــه توانیتــو  یکی 
از آنهــا  ودر واقــع گل سرســبد  آنهــا بــود 
ــد،  ــی می ش ــودم ناش ــاز خ ــون  از نی و چ
خیلــی موفــق شــد. توانیتــو باعــث شــد بــا 
افــراد زیــادی  آشــنا شــوم و آنهــا  هــم بــه 
ــه دهنــد.   مــن ســرویس های مناســبی ارائ
مثــل  آرایشــگر،  پزشــک،  کاردرمانگــر 
وحتــی افــرادی  کــه  خریــد روزانــه را 
انجــام می دهنــد   و در قبالــش مبلغــی 
دریافــت می کننــد. البتــه اســم ایــن پــروژه 
کــه در شــروع یــک ســایت آزمایشــی بــود، 
ــک  ــداد توان ت ــن در روی ــود. م همیارمهرب
داشــتم  غرفــه  رعــد  موسســه  در  اول 
و ایــن پــروژه  در آنجــا بســیار  خــوب 
ــم آن  ــال،  اس ــان س ــد. از هم ــی ش معرف
را بــه توانیتــو تغییــر دادم، چــون احســاس 
کــردم همیارمهــر، نامــی عامیانــه و خیریــه 
ــه ای    ــن کار را  خیری ــن ای ــود و م ــد ب مانن
ــاب  ــتانم   انتخ ــه دوس ــدم.  توصی نمی دی

وحید رجب لو،  سیزده سال است که با حوزه IT  ( فناوری اطالعات) 
آشنا شده و در این حوزه کار می کند. او به خاطر معلولیت شدیدی 
که داشت نتوانست در مدارس عادی حضور داشته باشد و  در خانه 
درس خواند. از زمانی که  با کامپیوترآشنا شد، در این حوزه مشغول 
را  توانیتو  موفق  استارتآپ  که  است  سال  چند  و  شد  فعالیت  به 
راه اندازی کرده است. وحید هم نقاشی می کند و هم نویسنده است. 
او می گوید:اگر چنین امکانی در حوزه کار استارت آپی نبود، باز هم در  
حوزه های دیگری  کار می کردم، باالخره راهی را باز می کردم و بی کار 

نمی نشستم

 توانیتو، هم اپلیکیشن دارد و هم 
وب سایت.  افراد  می توانند هم  

سرویس های خود را معرفی و ثبت 
کنند و هم به عنوان کاربر،  به دنبال 

نیازهای  خود  بگردند

توانیتو، چون  در پاسخ به  نیازهای خودم بود، 
خیلی موفق شد!     

وحید رجب لو، کارآفرین؛
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اســمی بــود کــه از توانایــی و از شــخصیت 
ــم  ــس  اس ــد، پ ــام گرفته باش ــودم اله خ
توانیتــو را  انتخــاب کــردم. از آن زمــان بــه 
ــودم و  ــروژه ب ــزرگ کــردن ایــن پ دنبــال ب
اکنــون حــدود دوســال اســت کــه توانیتــو 
گســترش پیــدا کــرده و خیلــی جــدی 

ــت دارد. فعالی

چطور می توان از خدمات  این استارت آپ 
استفاده کرد؟

هــم  و  دارد  اپلیکیشــن  هــم  توانیتــو، 
هــم،   می تواننــد  افــراد   وب ســایت.  
ســرویس هایی  کــه دارنــد را معرفــی و 
ثبــت کننــد و هــم بــه عنــوان کاربــر،  بــه 
ــال  ــد. مث ــود بگردن ــای  خ ــال نیازه دنب
ــن اپلیکیشــن درخواســت  ــن در ای ــر م اگ
ــما  ــم،  ش ــی  کن ــل خیاط ــی  مث سرویس
ایــن پیــام را روی موبایــل خــود می بینیــد 
و اگــر مــن مشــتری مناســبی باشــم،  
درخواســتم را قبــول می کنیــد. ســپس در 
ــه محلــی کــه مشــتری  زمــان معینــی،  ب
ــه    و خدمــت را  ــرده مراجع درخواســت ک

می کنیــد. دریافــت 

دارای  افراد  مخصوص  اپلیکیشن  این  آیا 
هم  دیگری  افراد  یا   است   معلولیت 

می توانند ازآن استفاده کنند؟
در شــروع ایــن اپلیکیشــن بــا هــدف 
ــت  ــراد دارای معلولی ــه اف ــی ب خدمات ده
کــه  دیدیــم  ولــی  شــد،  راه انــدازی 
هــم  بــاردار  خانم هــای  و  ســالمندان 
ــم  ــی  دیدی ــس وقت ــد. پ ــت دادن درخواس
کــه ایــن ســرویس، کار بســیاری از اقشــار 
ــترش  ــدازد، آن را گس ــه را راه  می ان جامع
دادیــم. از نهــم اردیبهشــت امســال، از  
اپلیکیشــن و ســایت توانیتــو در مرکــز رعــد   
رونمایــی کردیــم و درحــال حاضــر حــدود 
ســه هزار کاربــر و خدمــات دهنــده داریــم.

چه برنامه ای برای گسترش این پروژه دارید؟
کــه  هســتیم  ایــن  دنبــال  بــه 
ــن  ــی های اآنالی ــل تاکس ــرویس هایی مث س
و  رســتوران های آنالیــن را بــه توانیتــو 
ــه  ــزی ک ــن مراک ــم و  همچنی ــه کنی اضاف
هتل هــا و اماکــن گردشــگری مناســب 
بــرای افــراد دارای معلولیــت را معرفــی 
می کننــد را هــم بــه ایــن خدمــات اضافــه 
ــد  ــد بگوی ــنپ، می توان ــال اس ــم. مث کنی
ــن دویســت دســتگاه ماشــین مناســب  م
معلــوالن دارم کــه کاربــران  از طریــق 
ــا  ــد. ی ــد آن را رزرو کنن ــو می توانن توانیت
اطاقــک، می توانــد بگویــد مــن هــزار 

محــل مناسب ســازی شــده گردشــگری 
ــه از  ــت دارم ک ــراد دارای معلولی ــرای اف ب
ــروه  ــم. گ ــی  می کن ــو معرف ــق توانیت طری
معلولیــت  دارای  افــراد  مــا  مخاطــب 
و  غیرمعلــول  افــراد  ولــی  هســتند 
ــم  ــالمندان ه ــل، س ــژه مث ــای وی گروه ه
بهره منــد  خدمــات  ایــن  از  می تواننــد 
شــوند. یــک ســری دســتورالعمل ها  از 
طــرف ســرمایه گذار بــه مــا داده شــده 
ــام  ــد انج ــا عی ــا را ت ــد آنه ــه بای ــم ک داری
دهیــم. بــرای گســترش توانیتــو، همــکاری 
ــنپ  ــی، اس ــل؛ تب س ــرکت هایی مث ــا ش ب
ــی ماســت.  ــای آت ــوری از  برنامه ه و چیلی
از  مــاه پیــش شــروع کرده ایــم کــه در 
شــهرهایی مثــل اصفهــان و مشــهد و 
ــه  ــم ک ــده بگیری ــم خدمات دهن ــز ه تبری
امیــدوارم   دارد.  کارادامــه  ایــن  هنــوز 
بتوانیــم در  شــهرهای دیگــر هــم توانیتــو 
را جــا بیاندازیــم و  خدمــات ارائــه دهیــم.

آیا توانیتو به اندازه کافی برای مخاطبان و 
کاربران شناخته شده هست؟

ــن  ــترده ای ــناخته شــدن گس ــا ش ــوز ت هن
پــروژه فاصلــه داریــم.  خدمــات دهنــدگان 
زیــادی حاضــر بــه همــکاری بــا ما هســتند 
نســبت  بــه  کاربرانمــان   تعــداد  ولــی 
هســتند.  کمتــر  دهنــدگان،  خدمــات 
ســمن ها،    بــا   ارتبــاط  در  دارم  ســعی 

ــم. ــی کن ــه معرف ــه جامع ــو را ب توانیت

چگونه با رویداد توان تک آشنا  و  برگزیده 
این رویداد شدید؟

ــن دوره  ــد در اولی ــز رع ــوت  مرک ــه دع ب
ــد، در  ــزار ش ــد برگ ــه در  رع ــک ک توان ت

ایــن رویــداد شــرکت کــرده و بــا آن آشــنا 
شــدم.  چــون  اســتارت آپ توانیتــو را بــه 
ــرکت  ــرای ش ــودم، ب ــی راه انداخته ب تنهای
رویــداد توان تــک  اولیــن  کننــدگان در 
بســیار جــذاب بــود و  در همــان ســه روز، 
حــدود دوهــزار محتــوا  ازمــن تولیــد شــد 
ــد. در  ــراغم آمدن ــه س ــرمایه گذارها ب و س
ــتارتز  ــکام اس ــه در دل ال ــک دوم ک توان ت
ودر پاویــون اجــرا شــد، بــا حمایــت  مرکــز 
ــرار  ــارم ق ــزا در اختی ــه ای مج ــد، غرف رع
ــان  ــل آقای ــرادی  مث ــار اف ــن ب ــت. ای گرف
جهرمــی( وزیــر ارتباطــات و فــن آوری )  و 
ــه  ــر، از غرف ــاون وزی ــتاری، مع ــورنا س س
مــن بازدیــد کــرده و مــورد حمایتــم قــرار 
گرفتــم. دفتــر  و وام در اختیــارم قــرار 
دادنــد کــه  باعــث شــد  بتوانــم  یک ســال 
دیگــر اســتارت آپ را زنــده نگــه دارم. 
ــوم،  ــک س ــداد توان ت ــبختانه در روی خوش
بیشــتری  ســرمایه گذاران  توانســتیم 

ــم.  جــذب کنی

همکاری  شما  با  هم  دیگری  افراد  آیا  
می کنند؟

نفــر  وپنــج  بیســت  حــدود  مــا  بلــه. 
نیــروی کار داریــم کــه ده نفــر از آنهــا 
بازاریابــی  کار  غیرحضــوری،  به صــورت 
را انجــام می دهنــد. پنــج شــش نفــر 
کار  مــا  بــا  کال ســنتر  به صــورت  هــم 
برنامه نویــس  هــم  عــده ای  و  می کننــد 
هســتند کــه  در دفتــر حضــور دارنــد و بــا 
مــا کار می کننــد. دفتــری کــه فعــال درآن 
هســتیم،  بــا حمایــت آقای ســورنا ســتاری  
بــه مــدت هجــده مــاه در اختیــار مــا قــرار 
داده شــده  کــه یک ســال آن گذشــته و 
ــری  ــر بزرگ ت ــه دفت ــم ب ــم بتوانی امیدواری

ــم. ــکان کنی ــل م نق

آیا شما در توانیتو بخش آموزش هم دارید؟
بلــه.  در توانیتــو یــک بخــش آمــوزش 
ــط،   دوره هــای  ــم کــه اســاتید  مرتب داری
مختلفــی را برگــزار می کننــد. مــا بــا 
ــت،  ــه، فران ــود در مکتب خان ــتان خ دوس
مثــل آقــای  همیاروردپــرس و افــرادی 
در  هســتند،  برنامه نویــس  کــه  جادیــز 

ــم. ــکاری داری ــوزش هم ــوزه آم ح
قصــد داریــم   در دوره هایــی کــه در حــال 
بچه هــای  از  نفــر  ده  اســت،  برگــزاری 

ــم.  ــیه کنی ــت را بورس دارای معلولی

آیا در بین افرادی که با شما کار می کنند،  از 
دوستان دارای معلولیت هم کسی هست؟

دوســتان دارای  از  کــه  کــرده ام  ســعی 

به دنبال این هستم که سرویس هایی 
مثل؛ تاکسی های آنالین،  

رستوران های آنالین و  همچنین 
هتل ها و اماکن گردشگری مناسب را 

برای افراد دارای معلولیت در 
توانیتو معرفی کنیم

17

13
98

ن  
ستا

  زم
 ،7

ه 4
مار

ش

چهره موفق



معلولیــت در کال ســنتر اســتفاده کنــم 
ولــی هنــوز موفــق نبودیــم چــون کار 
ــادی دارد.  ــه  دقــت زی ــاز ب نوپاســت  و نی
برنامه نویــس  دوســتان  از  یکــی  البتــه 
و یکــی از دوســتان تولیــد محتــوا کــه 
هســتند،  کار  بــه  مشــغول  توانیتــو  در 

معلولیــت دارنــد.

آیـا بـا دیگـر انجمن هـای فعـال در حوزه 
معلولیـت هـم در ارتباط هسـتید؟

ــا انجمــن رعــد و انجمــن  جامعــه  مــن ب
معلولیــن ارتبــاط خوبــی دارم. انجمــن 
اطالعــات  همــه  معلولیــن،  جامعــه 
مــن  اختیــار  در  را  خــود  توان یابــان 
گذاشته اســت . بــا بعضــی از انجمن هــا 
هــم تمــاس گرفتیــم  و درخواســت جلســه 
کردیــم، ولــی تمایــل نداشــتند کــه حتــی 
ــی   ــد، ول ــوش دهن ــا گ ــات م ــه توضیح ب
بــرای  ایجــاد رابطــه  بــا ســایر انجمن هــا 

تــالش می کنیــم . 

به جز توانیتو به فعالیت دیگری هم مشغول 
هستید؟

 ازکارهــای دیگرمــن ایــن اســت کــه  
کتاب هایــی  را در حوزه هــای مختلفــی 
مثــل روانشناســی، فلســفه و ... تهیــه 
ــتان  ــار بعضــی از دوس ــم و در اختی می کن
را  کتاب هــا  ایــن  تــا  می دهــم   قــرار 
ــه  ــازی جامع ــرای فرهنگ س ــد و ب بخوانن
کاری انجــام دهنــد.  از طرفــی بــا کمــک 
دوســتانی کــه در خــارج کشــور دارم، 
ــم  ــه می کن ــر را تهی ــل ویلچ ــایلی مث وس
و در ازای خدماتــی، آنهــا را در اختیــار 
ــال  ــرار می دهــم. مث ــان ویلچــر  ق متقاضی
ــم ودر عــوض از  ــر دادی ــه دوســتی ویلچ ب
او خواســتیم کــه در عــرض دوســه مــاه از 
صــد محــل غیرمناســب بــرای افــراد دارای 

ــدل  ــن م ــد. ای ــی کنن ــت، عکاس معلولی
کارهــا را هــم در کنارکارهــای دیگــر انجــام 

می دهــم. 

این  و  دیدید  چگونه  را  دوره  این  توان تک 
رویداد در سومین  دوره  برگزاریش به نظر 

شما با چه چالش هایی روبه رو بود؟
بــه نظــرم توان تــک نســبت بــه ســال 
ــه  ــت ک ــودی داش ــرفتی صع ــل، پیش قب
هــدف ما هــم همیــن بود.بعــد  از برگزاری 
توان تــک اول و دوم دیــدم کــه  فقــط مــن 
هســتم کــه در ایــن حــوزه فعالیــت دارم، 
ولــی امســال  فقــط توانیتــو نبــود و تعــداد 
ــد  ــت بودن ــراد دارای معلولی ــری از اف دیگ
هــم کــه صاحــب اســتارت آپ بودنــد. 
دقیقــا ایــن چیــزی بــود کــه می خواســتیم 
ــای  ــک آق ــا کم ــاق ب ــن اتف ــم و  ای ببینی
ــود  ــن شــده ب ــد ممک ــز رع ــری و مرک طب

کــه بســیار ارزشــمند اســت.
مــن بایــد از بســیاری از افــراد تشــکر کنم. 
ــرا حمایــت  ــز رعــد کــه همیشــه م از مرک

ــای  ــل آق ــرادی مث ــن اف ــرده و همچنی ک
شــاهین طبــری، آقــای آرش برهمنــد، 
آقــای آرش ســلیمانی و آقــای جادیــزو....
کــه واقعــا حامــی من بودنــد. یک ســری از 
دوســتان دیگــر هــم در فضای اســتارت آپی 
هســتند  کــه هنــوز هــم حامــی مــن 
ــی و  ــون و تی س ــل؛  ابرارگ ــتند،  مث هس
ایرانســل و..کــه از همگــی آنهــا  تشــکر و 

قدردانــی می کنــم.

آقای رجبلو، اگر چنین امکانی برای کار در 
مقدور  برایت  استارت آپی  و  مجازی  فضای 

نبود چه می کردی؟
مــن تــا قبــل از ایــن کــه معلولیتــم 
ــتی و  ــع دس ــه کار صنای ــود ب ــدید ش تش
نقاشــی می پرداختــم وحتــی نقاشــی هــم  
تدریــس  می کــردم. بــه نویســندگی عالقــه 
دارم  و اگــر چنیــن امکانــی در حــوزه کار 
ــاز  ــت، ب ــود نداش ــم وج ــتارت آپی برای اس
ــاز  ــردم. باالخــره راهــی را ب هــم کار می ک

نمی نشســتم. بــی کار  و  می کــردم 

معلولیت  دارای  دوستان  به  شما  توصیه 
چیست؟

بــه آنهــا توصیــه می کنــم کــه فقــط 
ــه  ــد. کاری ک ــا نکنن ــک حــوزه اکتف ــه ی ب
ــد و اول از  ــام دهن ــد را انج ــت دارن دوس
خودشــان توقــع داشته باشــند، بعــد از 
دیگــران. مــا بــه دلیــل شــرایط خاصمــان، 
نبایــد از دیگــران طلبــکار باشــیم، اول 
بایــد خودمــان را نشــان دهیــم تــا  دیگران 
انگیــزه کمــک کــردن بــه مــا را پیــدا 
کننــد. قــرار نیســت کــه چــون مــا دارای 
معلولیــت هســتیم، افــراد موظــف باشــند 
کــه بــه مــا رایــگان ســرویس دهنــد، مــا 
هــم بایــد در جامعــه نقــش ایفــا کنیــم و 

ــم. ــرژی بدهی ــه  ان ــه جامع ب

حدود بیست وپنج نفر نیروی کار 
داریم که ده نفر از آنها،  بازاریابی 

می کنند، پنج شش نفر  به صورت 
کال سنتر و عده ای هم برنامه نویس 
هستند که  در دفتر با ما کار می کنند 
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لطفا خودتان را معرفی کنید:
متولـد  هسـتم،  بیگی نیـا  محمـد  علیرضـا 
سـال ۱۳۴۹ و دبیرنابینـای آموزش وپرورش 
تهـران. تا سـال۸۷ درمـدارس بینایی درس 
مـی دادم  و از آن به بعـد درمدارس نابینایی 
تدریـس کرده ام.  دررشـته ریاضـی کاربردی 
دانشـگاه دولتـی پذیرفتـه شـدم و بعـد از 
ایـن کـه مشـکل بینایی پیـدا کـردم، تغییر 
فارسـی  ادبیـات  رشـته  در  و  دادم  رشـته 
مـن  گرفتـم.  لیسـانس   فـوق  و  لیسـانس 
درمـدارس عـادی دبیر ادبیات فارسـی بودم 
و در مـدارس اسـتثنایی دروس مختلـف را 
تدریـس می کـردم. زمانی که  دبیـر مدارس 
عادی بودم، یک آموزشـگاه داشـتم.  مدتی 
وپـرورش  آمـوزش  اداره  فصلنامـه  سـردبیر 
گـروه  مدیـر  مدتـی  بـودم،  دو  منطقـه 
ادبیـات آموزش وپـرورش منطقـه دو بودم، 
مدتـی کارشـناس مسـئول کتابخانـه ملـی 
بـودم، مدتـی کارشـناس آمـوزش وپـرورش 
اسـتثنایی شـهر تهـران بـودم و مدتـی هـم 
بـودم.  تهـران  بهزیسـتی  سـازمان  مشـاور 
فعـال مدیر مسـئول هفتـه نامه هزاره سـوم  

هسـتم. از قبل در شـبکیه چشـم ۱ مشـکل 
داشـتم ولـی به دلیل یـک تصـادف،  زودتر 

از معمـول نابینـا شـدم.

درچه  و  شدید  آشنا  توان تک  با  چگونه 
موضوعی در آن شرکت کردید؟

 آشـنایی بـا توان تـک بـرای مـن،  توفیـق 
اجبـاری بـود کـه هـم مزیت هایی داشـت و 
هـم محدودیت هایـی. مزیـت آن ایـن بـود 

بـرای  توان تـک  موقعیـت  از  توانسـتم  کـه 
بازدیدکنندگانـی  بـه  خـود  فعالیـت  ارائـه 
کـه هدفمنـد از غرفه هـا بازدیـد می کردنـد، 
اسـتفاده کنـم.  محدودیـت آن ایـن بود که  
در ایـن رویـداد، اسـتقالل نداشـتم.  مـن 
شـش سـال در نمایشـگاه مطبوعـات غرفـه 
مسـتقل داشـتم. من بـا توجه به شـناختی 
ودارای  نابینـا  بچه هـای  مشـکالت  از  کـه 
معلولیـت دارم، عقیـده  دارم کـه مهم تریـن 
پایـدارو  اشـتغال  افـراد،  ایـن  اصلـی  گـره 
حقـوق مکفـی، متناسـب با توانمندی شـان 
بـا  متناسـب  کسـی  اگـر  واقـع  در  اسـت. 
توانمنـدی اش بـه کار گرفته شـود، حتمـا به 
متاسـفانه  رسـید.  خواهـد  مکفـی  درآمـد 
اغلـب مشـاغلی کـه افـراد دارای معلولیـت 
را  آنـان  روان  و  روح  مشـغولند،  آن  بـه 
اغنـا نمی کنـد و از روی نیـاز و اجبـار بـه 
معلولیـت  دارای  افـراد  می پردازنـد.  آن 
جـدا از جامعـه نیسـتند، مشـکالت جامعه 
مشـکالت آنهاسـت و مشـکالت ایـن افراد، 
مشـکالت جامعه اسـت. علت اینکه سرعت 
رفع مشـکالت این اقشاربسـیار کند اسـت، 

است.  سال ۱۳۴۹  متولد  بیگی نیا،  محمد  علیرضا 
او دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است و درمدارس 
بینایی و نابینایی تدریس کرده است.  بیگی نیا در رشته 
ادبیات فارسی لیسانس و فوق لیسانس دارد و در طول 
زندگی خود  به فعالیت های بی شماری دست زده است.  
حاال  با همکاری دوستان واعضای خانواده، اپلیکیشن 
پاکنوما را راه اندازی کرده است؛ اپلیکیشنی برای معرفی 
هدف  با  معلولیت  دارای  افراد  توانایی های  و  تولیدات 
ایجاد اشتغال.  بیگی نیا، اپلیکیشن پاکنوما را در رویداد 
توان تک، در غرفه ای که در اختیارش بود، عرضه نمود و 

قابلیت های آن را به بازدیدکنندگان معرفی کرد. 
با او به گفت وگو نشستیم که می خوانید.

صمیمانه از جامعه معلوالن تقاضا می کنم که 
وارد اپلیکیشن پکنوما شوند و آن را نصب کنند   

 علیرضا محمد بیگی نیا؛ 

 ایده من این بود که گروه هایی از 
افراد دارای معلولیت که  توانمندند 
و می توانند خدماتی  ارائه داده و یا 
کاالیی را عرضه کنند را به جامعه 

معرفی کنم
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این اسـت کـه نگاه بـه آنها، تبلیغاتی اسـت 
و فقـط معطـوف بـه روزجهانـی معلـوالن و 
سـطح  در  متاسـفانه  می شـود.   نابینایـان 
کالن  رویکـردی بـرای رفـع مشـکالت افراد 
دارای معلولیـت وجـود نـدارد  و اصـال آمار 
دقیقـی ازتعـداد ایـن افـراد موجود نیسـت.  
در  موجـود  فرهنگـی  مسـائل  خاطـر  بـه 
جامعـه، خانواده هـا به ماموران سرشـماری 
آمـاری از فرزنـد خـود کـه معلولیـت دارد، 
نمی دهنـد. پـس مسـئولی کـه می خواهـد 
بـرای افـراد دارای معلولیـت تصمیم گیـری 
کنـد، نمی توانـد تصمیـم درسـتی بگیـرد. 
سـازمان های  عنـوان  بـه  کـه  هـم  آنهایـی 
دولتـی، مثـل بهزیسـتی و کمیتـه امـداد و 
یـا غیـر دولتـی، مثـل سـمن ها و خیریه ها، 
پیـدا می کننـد  سیسـتماتیک ورود  به طـور 
عمدتـا بـه دنبـال حل مشـکل نیسـتند. به 
جـای اینکـه بـه دنبـال درمـان درد باشـند 
درد  کـردن  سـاکت  و  مسـکن  دنبـال  بـه 
هسـتند.  افـراد دارای معلولیت نیـاز به کار 
و شـغل پایداردارنـد. من همیشـه به دنبال 
ایـن بـودم کـه بـرای افـراد دارای معلولیت 
کارپایـدار تعریـف کنـم تا ایـن افـراد از خود 

داشته باشـند.   درآمـدی 

نام  به  طرحی  با   توان تک،  رویداد  در  شما 
پکنوما شرکت کردید. درباره این طرح لطفا 

توضیح دهید؟
مـن یـک اپلیکیشـن  و  سـایت را بـا نـام 
پکنومـا۲،   با هـدف تکمیل چرخـه ای برای 
سـاختم.   مناسب سـازی،  و  طراحـی   کار، 
ایـده مـن ایـن بـود کـه گروه هایـی از افـراد 
دارای معلولیـت کـه  توانمندنـد و می توانند 
خدماتـی  ارائـه داده و یا کاالیی عرضه کنند 
را بـه جامعـه معرفـی کنیـم.  وقتـی وارد 
سـایت و یـا اپلیکیشـن پکنومـا می شـوید، 
قسـمتی مربـوط بـه پویـش کارآفرینـی دارد 
که شـامل دو قسـمت؛ فروشـگاه نیکوکاری 
پکنومـا و فروشـگاه کاالیاری پکنوما اسـت. 
دارد؛  شـاخه  سـه  نیکـوکاری،  فروشـگاه 
توسـط  کـه  محصولـی  (فـروش  تولیـدات 
فـروش  تالیفـات(  می شـود)،  تولیـد  افـراد 
و  کرده انـد)  چـاپ  افـراد  کـه  کتاب هایـی 
تجهیزات( فروش وسـایل کمک توانبخشـی 
سـه  کاالیـاری  فروشـگاه  ویلچـر).  مثـل 
بخـش دارد:  محصـوالت مختلـف را عرضه 
می کنـد و مجموعـه پکنومـا از محـل سـود 
پکنومـا  می چرخـد.  کاالهـا  ایـن  فـروش 
کارآفرینـی  بخـش  دو  خدمـات،  بخـش  در 
کارآفرینـی،  دربخـش  دارد.  نیروگزینـی  و 
افـرادی کـه دنبـال نیـروی کاربـا تخصصـی 

اعـالم  را  خـود  نیـاز  هسـتند،  خـاص 
می کننـد ودربخـش نیروگزینی هم شـخصی 
کـه به دنبـال کار اسـت ثبت نـام می کند و 
تخصـص خـود را معرفـی می کند. هـر کدام 
زیرمجموعه هایـی  هـم،   بخش هـا  ایـن  از 
دارنـد کـه در دسـترس مراجعـه کننـدگان 
معلولیـت  دارای  دوسـتان  از  مـن  اسـت. 
ونابینایـان درخواسـت می کنم کـه با حضور 
خـود در پکنومـا و معرفـی آن بـه دوسـتان 
و خانـواده خـود در ایـن پویـش کارآفرینـی 

داشته باشـند. شـرکت 

به   شروع  زمانی  چه  از  پکنوما،   اپلیکیشن 
فعالیت  کرده است؟

سـال  اواخـر  از  فعالیتـی،  چنیـن   ایـده   
گذشـته در ذهـن مـن بوجـود آمـد و بعـد 
از پیگیری هـای زیـاد و اخـذ مجـوز و طـی 
مراحـل قانونی، اپلیکیشـن پکنومـا  ازچهار 

مـاه قبـل،   شـروع بـه کار کـرد.

معلولیت  دارای  افراد  با  توانستید  چگونه 
وکارفرمایان ارتباط برقرار کنید؟

تبلیغـات  اولیه را  از طریق صفحات مجازی 
انجـام  پیامـک،  و  تلگـرام  واتـزاپ،  مثـل، 
دادم و ایـن  اپلیکیشـن را بـه دوسـتانی که 
درسـازمان های مختلـف دارم هـم  معرفـی 
نمـودم.   هنـوز هـم اطالع رسـانی در مورد 
ایـن اپلیکیشـن را دنبال می کنم. متاسـفانه 
هزینه  تبلیغات بسـیار باالسـت  که در توان 
مالـی من نیسـت. تیمـی با شـرکت اعضای  
خانـواده و دوسـتان ایجـاد کرده ایـم کـه در 

ایـن حوزه بـا همدیگـر فعالیـت می کنیم. 
آیا در این چهارماه به درآمد رسیده اید؟ 

پکنومـا یـک ایـده نوپاسـت و انتظـار نداریم 
ولـی  برسـد.  درآمـد  بـه  زود  خیلـی  کـه 

در  و  شـده   شـروع  خوبـی  فعالیت هـای 
حـال انجام اسـت. مثـال بودجـه محدودی 
بـرای تهیـه مـواد اولیـه بـرای گروهـی کـه 
درشـهراصفهان بـه تولیـد  کیـف و چـرم و 
بافتنـی مشـغول بودنـد، اختصـاص دادیـم 
در  و  کننـد  تولیـد  را  محصوالتشـان  کـه 
سـایت بـه فـروش برسـانند. البتـه  عقیـده 
دارم کـه نبایـد از ایـن افـراد بـدون قیـد و 
شـرط حمایـت کـرد، بایـد یـک بـازه زمانی 
برایشـان در نظـر گرفت  تا استعدادهایشـان  
شـکوفا شـود،  توانمنـد شـوند و مسـتقل 
شـوند. بـه دنبـال تهیـه پلت فرمـی هسـتم 
کـه کلیـه افـراد دارای معلولیـت در سراسـر 
کشـوربتوانند توانمندی هـای  خـود را درآن 
تبلیـغ کننـد. این ایـده از برنامه هـای آینده 

ماسـت کـه نیـاز بـه بودجـه باالیـی دارد.

در طول  چند ماهی که پکنوما شروع به کار 
کرده، چند نفر کاربر داشته اید؟

ــر از  ــصد نف ــد شش ــر پانص ــال حاض در ح
افــراد را از طریــق برنامــه بــازار جــذب 
ــی  ــداد کاف ــن تع ــه  ای ــه البت ــم  ک کرده ای
نیســت. هنــوز پکنومــا بــرای جامعــه افــراد 
ــت شــناخته شــده نیســت و  دارای معلولی
جــای کار دارد. متاســفانه از  اشــتغال افراد 
صــورت  الزم  حمایــت   معلولیــت،  دارای 
نمی گیــرد. بزرگ تریــن چالشــی کــه در 
ــود دارد  ــا وج ــکل ها و انجمن ه ــورد تش م
ــد  ــن اســت کــه فعالیت هایشــان هدفمن ای
ــوازی  ــک ســری فعالیت هــای م نیســت. ی
ــه  ــتر ب ــد و بیش ــام می دهن ــراری انج و تک
دنبــال ایــن هســتند کــه اعضــای بیشــتری 
ــد  ــی ندارن ــی امکانات ــد، ول ــذب کنن را ج
ــد.  ــرار دهن ــراد ق ــن اف ــار ای ــه در اختی ک
ــا  ــازمان ها ی ــه س ــت ک ــار نیس ــن افتخ ای
ــر  ــال پانصدهزارنف ــد پارس ــا بگوین انجمن ه
مددجــو داشــتیم و امســال یــک میلیــون 
ــوی   ــه نح ــد ب ــد بتوانن ــم.  بای ــر داری نف
ــر ســال نســبت  ــه ه ــد ک ــزی کنن برنامه ری
ــر  ــداد اعضایشــان کمت ــل تع ــه ســال قب ب
ــوند، روی  ــد ش ــا توانمن ــی آنه ــود، یعن ش
ــه کمــک  ــی ب ــای خــود بایســتند و متک پ

ــند.   ــران  نباش دیگ

نام  پکنوما به چه اشاره دارد؟
پکنومـا  اسـم مختصـر "پویـش کارآفرینـی 
نابینایـان و معلـوالن ایـران" اسـت . درایـن 
مجموعـه اکثـر افـرادی که بـا مـا همکاری 
نوعـی  بـه  هـم  خودشـان  می کننـد،  
معلولیـت دارنـد. مـا توانمندی افـرادی که 

پکنوما به دنبال این است که هم، 
افراد دارای معلولیت را به خودباوری 
برساند و هم در جهت شناسایی این 
افراد به عنوان  یک انسان  توانمند، 

فرهنگ سازی کند 
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می کننـد،  پیـدا  ورود  اپلیکیشـن  ایـن  در 
را اعـم از تولیـدی  یـا خدماتـی، معرفـی 
پکنومـا  اگـر  هسـتم  مطمئـن  می کنیـم.  
دیده شـود و پلت فـرم آن  تهیه شـود، اکثر  
افـراد دارای معلولیـت می تواننـد فروشـگاه 
اینترنتـی ایجـاد کننـد و کاالی خـود را بـه 

فـروش برسـانند.

سودآوری این اپلیکیشن برای شما  از چه 
طریقی است؟

دنبـال  بـه  فعـال،   خدمـات   بخـش  در   
سـودآوری نیسـتیم ولـی در بخـش فـروش 
کاال بـا فروشـنده توافق می کنیـم که ۵ تا۱۰ 
درصـد از سـود فـروش، به ما تعلـق بگیرد. 
اگـر کار توسـعه پیدا کنـد، می توانیم ازافراد 
بخواهیـم کـه خودشـان آگهی هایشـان  را 
تهیـه کننـد وما رایـگان  آن رادر سـایتمان 
قـرار دهیـم. در بحـث پلت فـرم هـم، خود 
فـرد با اسـتفاده از پسـوردی کـه می گیرد، 
می توانـد فروشـگاه اینترتـی ایجـاد  کنـد و 
فـرد  وقتـی  می کنیـم.  تبلیـغ  برایـش  مـا 
تندرسـتی  بـه پکنومـا مراجعـه می کنـد و 
می بینـد کـه افراد نابینا یـا دارای معلولیتی 
هسـتند کـه ایـن کاال هـا را تولیـد کـرده و 
یـا چنیـن خدمـات را ارائـه می دهنـد،  از 
کـه  می گیرنـد   تاثیـر  فرهنگـی  لحـاظ 
را  او  جسـمی   مشـکل  کـه  ایـن  از  قبـل 
ببینـد، تواناییـش  را می بینـد. هـدف مـا 
ایـن اسـت کـه بـه مـردم بگوییـم ایـن فرد 
دارای معلولیـت یـا نابینـا، مثل بقیـه افراد 
جامعـه،  نیازهـا و توانایی هایـی دارد. مثال 
مـن نابینـا می توانـم به یـک بچـه نابینا  یا 
بینـا ریاضـی درس بدهم. پکنومـا به دنبال 
ایـن اسـت که هـم، فـرد دارای معلولیت را 
بـه خودباوری برسـاند و هم فرهنگ سـازی 
کنـد کـه جامعـه او را به عنوان یک انسـان  
توانمنـد بشناسـد. ایـن بـاور قلبـی را دارم  
کـه کسـی کـه محدودیـت و کاسـتی هایی 
دارد، حتمـا توانمنـدی دیگـری هـم دارد. 
را  المسـه اش  حـس  نابینـا  یـک  مثـال  
تقویـت می کنـد تـا بتوانـد خط بریـل را یاد 
بگیـرد. اگـر جامعـه معلـوالن و نابینایـان 
در بخش هـای مختلـف پکنومـا وارد شـود؛ 
اگربـی کار باشـد می تـواد بـرای پیـدا کردن 
دارد،  توانمنـدی  اگـر  کنـد،  نـام  کارثبـت 
می توانـد  آن را ارائـه دهـد، و اگـر کارفرمـا 
باشـد و نیـاز به جـذب نیـرو داشته باشـد، 
می توانـد  در پکنومـا آگهـی بدهـد و نیـرو 
جـذب کنـد. به ایـن ترتیـب،  دیگـر نیازی 
بـه حمایـت ارگان هـا، سـازمان ها و گرفتن 
تسـهیالت از آنهـا نداریم. تنهـا حمایتی که 

نیـاز داریـم، حمایـت تبلیغاتی اسـت که از 
طریـق صـدا و سـیما و رسـانه های مختلف 
مکتـوب وشـنیداری، قابـل اجراسـت. من 
از همین جـا صمیمانـه از جامعـه معلـوالن 
شـوند.  پکنومـا  وارد  کـه  می کنـم  تقاضـا 
مـا تسـهیالتی هـم بـرای افـرادی کـه ایـن 
درنظـر  می کننـد،  نصـب  را  اپلیکیشـن 
اپلیکیشـن  ایـن  در  هرکسـی   . گرفته ایـم 
ثبـت نـام کنـد، پنـج هزارتومـان در کیـف 
را  دوسـتانش  واگـر  می شـود  وارد  پولـش 
تشـویق کنـد کـه آن را نصـب کننـد، بـه 
بـه  هزارتومـان  ده  نفـر،  هـر  خریـد  ازای 
کیـف پولـش وارد می شـود. ایـن خـودش 
دعـوت  و  پکنومـا  نصـب  بـرای  انگیـزه ای 
از دوسـتان می شـود. در بحـث اسـتخدام 
کشـوری، تنها سـه درصـد براسـاس قانون 
حمایـت ازحقـوق معلوالن، به افـراد دارای 
هـم  معمـوال  کـه  گرفتـه   تعلـق  معلولیـت 
شـود،  انجـام  اگرهـم  و  نمی شـود  انجـام 
معمـوال عادالنـه اجرا نمی شـود. اگـر افراد 
دارای معلولیـت در مشـاغل غیرمرتبـط بـه 
کار گرفته شـوند، عـالوه براین کـه از لحاظ 
روانـی اقناع نمی شـوند، دچار افسـردگی و 
سـرخوردگی هم می شـوند. بایـد کارگروهی 
ایجـاد شـود که مشـاغلی را که افـراد نابینا  
می تواننـد  روز  تکنولـوژی  بـه  توجـه  بـا 
انجامشـان دهنـد، را لیسـت کننـد. ما در 

پکنومـا چنیـن کارگروهـی را داریـم. 

در  فعال  انجمن های  سایر  با  شما  ارتباط 
حوزه معلولیت چگونه است، آیا توانسته اید 

این اپلیکیشن را به آنها معرفی کنید؟
کرده   صحبت  زیادی  انجمن های  با  من 
وپکنوما را معرفی کرده ام، ولی هنوز اقبال 
نکرده ایم.  دریافت  دوستان  این  از  مناسبی 
نیروگزینی پکنوما، بخشی به نام  در بخش 

مراکز و انجمن های سراسر کشور داریم که 
و  هستند  آن  عضو  ایران  نابینایان  انجمن 
از سایر انجمن ها  وتشکل هایی که به نوعی 
کمک  معلولیت  دارای  افراد  توانمندی  در 
بخش  این  در  می کنم  درخواست  می کنند، 

ورود کنند.

چشم اندازتان برای ادامه کار چیست؟
مـن با خـدای خودم شـرط کـرده ام که چه 
یـک روز و چـه صـد سـال از عمـرم باقـی 
باشـد، حداقلـی را بـرای خانـواده ام در نظر 
بـه  معطـوف  را  سـرمایه ام  بقیـه  و  بگیـرم 
بحـث کار آفرینی افـراد نابینا و افـراد دارای 
معلولیـت بکنم. اگـر روزی ببینم که ده  نفر 
از ایـن راه بـه اشـتغال و درآمد رسـیده اند، 
مـن راضـی هسـتم. برنامـه ام ایـن اسـت 
کـه  کنـم  ترغیـب  را  هـدف  جمعیـت  کـه 
خودشـان  در ایـن برنامـه ورود پیـدا کـرده  
کننـد.  اسـتفاده  یکدیگـر  توانمنـدی  از  و 
مـن بـا گداپـروری مخالفـم و عقیـده دارم 
اگـر کسـی کمـک مالـی به یـک فـرد نابینا 
بکنـد در حـق او جفـا کرده اسـت، چون او 
را تنبـل کـرده و ایـن فـرد سـعی نمی کنـد 

اسـتعدادهایش را شـکوفا کنـد. 

معلولیت  دارای  دوستان  به  توصیه ای  چه 
دارید؟

اول اینکـه دوسـتان دارای معلولیـت ایـن 
اپلیکیشـن را نصـب کننـد و بـه اطرافیـان 
خـود هـم آن را معرفـی کننـد و اگرخـود یا 
هسـتند  اشـتغال  دنبـال  بـه  دوستانشـان 
، تقاضـای خـود رابـه ایـن ایـدی تلگـرام 
در  یـا  اگرخـودش   .@  ar_mbnکننـد
کـه  می شناسـد  را  کسـی  دوسـتان  بیـن 
دارای کسـب  وکار اسـت  و دنبـال جـذب 
نیروسـت و  یـا کاالیـی بـرای عرضـه دارد، 
در پکنومـا معرفـی اش کنـد. مـن از تمـام 
اشـخاص حقیقـی و حقوقی، سـازمان های 
افـراد  و  انجمن هـا  وغیردولتـی،  دولتـی 
بـه  دارم.   همـکاری  درخواسـت  نیکـوکار 
دنبـال حمایت مالی نیسـتم، ولی هرکسـی 
بـه  و  بگیـرد  را  کار  از  گوشـه ای  می توانـد 
کارآفرینـی و اشـتغال نابینایان وافراد دارای 
معلولیـت جامعـه کمک کند. دوسـتانی که 
دررویـداد  و  دارنـد  اسـتارت آپی  ایده هـای 
می تواننـد  کرده انـد،  شـرکت  تـک  تـوان 
 . کننـد  مطـرح  را  خـود  ایـده  پکنومـا  در 
امیـدوارم بـا مجموعه رعد همـکاری خوبی 
داشته باشـیم وبـا کمـک رعـد در جامعـه 

افـراد دارای معلولیـت شـناخته شـویم.

مطمئن هستم اگر پکنوما دیده شود 
و پلت فرم آن  تهیه شود، اکثر  افراد 

دارای معلولیت می توانند برای 
خودشان فروشگاه اینترنتی ایجاد 
کنند و محصوالت خود را به فروش 

برسانند 
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لطفا خودتان را معرفی کنید و از فعالیتی که 
منجر به برگزیده شدنتان در رویداد توان تک 

شد بگویید: 
مدیریت  دکترای  دانشجوی  خلیلی،  شقایق 
کارآفرینی هستم. من  به همراه  آقای مهندس 
رشته  لیسانس  فوق  که  مجددی  محمد 
  ۹۵/۱۰/۱۰ تاریخ  در  دارند،  مصنوعی  هوش 
کردیم.  راه اندازی  را  آزمایش آنالین  پلت فرم 
آزمایش آنالین، پلت فرمی  برای  استفاده کسانی 
است که امکان یا زمان حضور در آزمایشگاه های 
تشخیص طبی را ندارند. این افراد می توانند  
کارمندان  توان یابان،  سالمندان،  بیماران، 
به  رفتن   هرعلتی  به  که  باشند  کسانی  و 
آزمایشگاه برایشان دشوار است.   مثال؛ افرادی 
که شاغل هستند و نمی توانند مرخصی بگیرند 
و.... متقاضیان می توانند از طریق وب سایت یا 
اپلیکیشن آزمایش آنالین  و یا از طریق تماس 
روز،   اعالم   با  و  بگیرند  ارتباط  ما  با  تلفنی 
ساعت و آدرس،  بخواهند که در خانه از آنها 
نمونه خون  گرفته شود. همکاران ما که از 
کادرهای  مجرب پرستاری هستند، به منزل 
آنها  مراجعه کرده،  نمونه آزمایش می گیرند و 
آن را به آزمایشگاهی که خود این افراد انتخاب 
کرده اند، برای انجام آزمایش  می برند. جواب 

آزمایش از طریق همان آزمایشگاه  برای آنها 
ارسال می گردد.

 چه شد که به فکرراه اندازی  چنین فعالیتی 
افتادید؟

گرفت.  شکل  مجددی  آقای  توسط  ایده  این 
ایشان در دوران دانشجویی مدتی با مادربزرگ  
خود زندگی می کرد و شاهد مشکالت او که 
باید هفته ای یک  بار به آزمایشگاه های تشخیص 
طبی برای آزمایش مراجعه می کرد،  بود. آقای 
چنین  چرا  که  می افتد  فکر  این  به  مجددی 

امکانی وجود ندارد که به جای مراجعه افراد به 
آزمایشگاه، نمونه گیری  در خانه  انجام شود؟ 
چنین  راه اندازی  فکر  به  ایشان  که  شد  این 
فعالیتی افتادند. من  چهارسال قبل که در 
رویداد استارتآپ ویکند شرکت کردم، با ایشان  
که در گروه دیگری شرکت داشتند،  آشنا شدم. 
من می خواستم استارت آپ  "پارکینگ یاب" که 
نمونه آن درکشور انگلیس انجام می شود، را 
راه بیاندازم.  این ایده را با دوستانی از جمله  
آقای مجددی، مطرح کردم.  البته در آن زمان 
شهرداری به دالیل امنیتی اجازه این کار را به 
من نداد. بعد از مدتی  آقای مجددی با من 
تماس گرفت و  استارت آپی که  شروع کرده بود 
را به من معرفی کرد و گفت که به دنبال شریک 
آشنا  کار  کلیات  با  جلسه ای،   در  می گردد. 
شدم.  تصمیم گرفتم با چند آزمایشگاه تماس 
بگیرم  واین ایده را مطرح کنم و اگر توانستم 
با چند تا از آنها  قرارداد ببندم،  موافقت خود 
اول   آزمایشگاه  کنم.  اعالم  را  همکاری  برای 
مرا بیرون کرد و گفت می خواهید  کار ما را 
خراب کنید؟ آزمایشگاه دوم و سوم وچهارم 
وپنجم هم از این ایده استقبال نکردند، ولی 
آزمایشگاه ششم وهفتم وهشتم با من قرارداد 
بستند. از طرفی  با صد  نفراز مردم عادی هم 

شقایق خلیلی و  محمد مجددی سه سال است که  با مشارکت 
همدیگر، پلت فرم آزمایش آنالین را راه اندازی کرده اند. آزمایش-آنالین، 
پلت فرمی  برای  استفاده کسانی است که امکان یا زمان حضور در 
آزمایشگاه های تشخیص طبی را ندارند.  ایده راه اندازی این پلت فرم، 
خود  مادربزرگ  با  مدتی  که  مجددی  آقای  که  گرفت  شکل  وقتی 
زندگی می کرد، به مشکالت  او در هر رفت و آمد برای نمونه گیری 
در آزمایشگاه های مختلف پی برد. آشنایی ایشان با شقایق خلیلی 
راه اندازی  به  داشت،  استارتآپ  راه اندازی  برای  ایده هایی  هم  او  که 
پلت فرم آزمایش آنالین انجامید. چگونگی شکل گیری این پلت فرم و 
چالش هایی که از سرگذراند تا در این حد موفق شد را با  خانم خلیلی  

پی می گیریم که می خوانید.

متقاضیان می توانند از طریق 
وب سایت یا اپلیکیشن آزمایش آنالین  
و یا از طریق تماس تلفنی  و با اعالم  

روز،  ساعت و آدرس،  بخواهند که در 
خانه از آنها نمونه خون  گرفته شود 

 پلت فرمی، برای  کسانی  که امکان حضور در 
آزمایشگاه های تشخیص طبی را ندارند

اپلیکیشن آزمایش آنالین ؛
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در خیابان صحبت کردم که شصت نفر از آنان 
تمایل داشتند که از چنین امکاناتی استفاده 
ایشان  با  گرفتم  تصمیم  که  بود  این  کنند. 
همکاری کنم.  چنین کاری را شروع کنیم. 
من در جای دیگری مشغول به کار بودم و از 
موقعیت شغلی و حقوق خوبی هم برخوردار 
را  آزمایش آنالین  و  دادم  انصراف  ولی  بودم، 

راه-اندازی کردیم.
چگونه  را  طبی  تشخیص  آزمایشگاه های   
انتخاب کردید و چگونه توانستید اعتماد آنها 

را جلب کنید؟  
 ایجاد این ارتباط در ابتدا اصال  آسان نبود 
ولی وقتی که توانستیم  اعتماد آنها را جلب 
کنیم، کارمان  روی روال افتاد. در حال حاضر  
با صد آزمایشگاه قرارداد بسته ایم و به انتخاب 
افرادی که از آنها نمونه خون می گیریم، به هر 
را  نمونه   باشند،  مایل  آنها  که  آزمایشگاهی 

تحویل می دهیم.

هزینه این کار برای افرادی که از این پلت فرم 
استفاده می کنند ، چگونه  حساب می شود؟

اگر هزینه آزمایش بیش از صد و پنجاه هزار 
پرداخت  را  مبلغی  همان  افراد  باشد،  تومان 
می کنند که اگر خودشان به آزمایشگاه مراجعه 
از  آزمایش   مبلغ  اگر  ولی  می پردازند  کنند، 
این مقدار کمتر باشد، هزینه  رفت و آمد  از 
افراد گرفته می شود.  البته با مرکز رعد  توافق 
کردیم که ازتوان یابان این مرکز، در صورتی که 
هزینه آزمایششان زیر صد و پنجاه هزارتومان 

باشد هم مبلغی نگیریم.

 جواب آزمایش، چگونه در اختیار افراد قرار 
می گیرد؟

به صورت  را  آزمایش   جواب  می توانند  افراد 
الکترونیک، در گوشی خود دریافت  کنند   و یا 

می توانند از آن پرینت بگیرند.

شناخته شده  حدی  چه  تا  آنالین  آزمایش 
است؟

پیشرفت  درتبلیغات   امسال  خوشبختانه 
خوبی داشتیم  که به شناسایی این پلت فرم  
انجامید.  در اخبار و در شبکه های تلویزیونی 
مثل کانال پنج و در برنامه به خانه برمی گردیم 
حضور پیدا کردیم و  این پلت فرم را معرفی 
نمودیم. قرار است  تبلیغات گسترده ای را هم  
از اوایل آذرماه، در حد بیلبورد در سطح شهر  

و در تبلیغات تلویزیونی شروع کنیم. 

 چه تعداد مراجعه کننده دارید؟
روزی بین هفتصد تا هزار نفر مراجعه کننده 
تهران  درشهر  فقط   افراد  این  که  داریم 
هستند. قصد داریم در آینده این امکان  را در 

شهرستان هایی مثل مشهد وشیراز و اصفهان 
هم ایجاد کنیم .

در ایجاد  چنین پلت فرمی  با چه چالش هایی 
روبه رو بودید؟

ما یک پلت فرم هستیم و خودمان کارهای 
پزشکی را انجام نمی دهیم. در واقع  واسطی 
هستیم بین آزمایشگاه و مراکزخدمات بالینی 
دارند.  را  منزل  در  آزمایش  انجام  مجوز  که 
جا  هنوز  ایران  در  پلت فرم،  موضوع   البته 
نیفتاده است.  مدت زیادی با وزارت بهداشت 
چالش داشتیم چون   می پنداشتند که قرار 
انجام  دهیم.  را  آزمایش ها  خودمان  است  
پس از این  که به محل کار ما  آمدند  و با 
فعالیت های ما از نزدیک آشنا شدند،  متوجه 
انجام  پزشکی  کارهای  خودمان  که   شدند 
نمی دهیم و همه کارها توسط کسانی انجام 

می شود که مجوز وزارت بهداشت را دارند.  

هم  آزمایشگاه ها  نفع  یه  قراردادی  چنین   
هست؟

چون   هست   هم  آزمایشگاه ها  نفع  به  بله، 
برای آنها مشتری می بریم و به نوعی برایشان  

بازاریابی می کنیم. 

چند نفر نیروی کار دارید؟
ولی  کردیم  شروع  را  کار  دونفری  آغاز   در 
اآلن  پانزده نفر همکار دفتری داریم و پنجاه 
نفر هم نیروی پرستار وکارشناس آزمایشگاه 
افراد  این  می کنند.  همکاری  ما  با  که  داریم 
صبح  شیفت های  ودر  هستند  شاغل  اغلب 
مشغول  مختلف   آزمایشگاه های  در  شب  یا 
به کارند. این افراد مانند رانندگان اسنپ و 
تب سی خودشان اپلیکیشن دارند ودر سطح 
شهر پراکنده هستند و سفارش ها را قبول یا 
رد می کنند. همه این افراد متخصص هستند 
و حداقل پنج سال سابقه کار نمونه گیری خون 

دارند. برای ایجاد حس امنیت کاری  از همه 
گواهی  و  سوء پیشینه  عدم  سفته،  افراد  این 
برای  که  کسی  می شود.  گرفته  اعتیاد  عدم 
همه  می کند،  مراجعه  منزلی  به  نمونه گیری 
مشخصاتش، از اسم وآدرس و تخصص کاری 
و   است  معلوم  کامال  وغیره،  تماس  وشماره 
خداراشکرمی کنیم که تا کنون هیچ شکایتی 

از طرف بیماران دریافت نکرده ایم.

نحوه کار شما چگونه است؟
افراد از طریق اپلیکیشن آزمایش آنالین یا سایت 
آزمایش آنالین  و یا با  شماره تلفن ۲۸۱۱۱۰۵۰ 
با ما تماس می گیرند. تعدادی ازکارمندان  ما 
در  هم    تعدادی  و  هستند  ساکن  دفتر  در 
سطح شهر پراکنده اند و   دورکاری می کنند. 
می کنیم،  بیماردریافت  از  را   نسخه  وقتی  
کارمندان  ما که کارشناس آزمایشگاه هستند 
با بیمار تماس می گیرند  وشرایط آزمایش را 
توضیح می دهند که مثال؛  باید ناشتا باشد و یا   
دوساعت از خوابش گذشته باشد و... سپس  
کارشناس نمونه گیر در زمان و محل مشخص 
حاضر می شود،  نمونه گیری را انجام داده  و  
نظربیمار  مورد  آزمایشگاه  به  را  خون  نمونه 
تحویل می دهد. جواب آزمایش هم به صورت 

اینترنتی برای او ارسال می گردد.

ارتباط شما با انجمن های دیگر چگونه است؟
موسسه  با   تازگی  به  را  خود  همکاری  ما  
رعد شروع کرده ایم وعالقه زیادی به برقراری 
ارتباط با سایر انجمن ها داریم و آن را به عنوان 
وظیفه  ومسئولیت اجتماعی خود می دانیم. 
انجمن ها  با  کردن  برقرار  ارتباط  متاسفانه  
کار راحتی نیست، چون شاید  اعتماد الزم 
ایجاد نشده باشد و البته کارهای استارتآپی 
هم هنوزدر جامعه شناخته شده نیستند.  با 
انجمن عصای سفید  ارتباط برقرار کردیم و به 
دنبال امضای  تفاهم نامه با مرکز رعد هستیم. 
ما آمادگی همکاری با انجمن های مختلف را 
داریم و برای توان یابان مزایا و تسهیالتی هم 

در نظر گرفته ایم. 

برنامه آینده تان چیست؟
خدمات  بتوانیم  که  است  این  ما  برنامه 
آزمایش آنالین را در شهرهای دیگر  گسترش 
داده و  خدمات دیگری  هم  مثل بینایی سنجی 
وشنوایی سنجی را  راه اندازی کنیم. هدفمان 
این است که یک سری سنجش ها و آزمایشات 
به  را  هست  درمنزل  امکانش  که  پزشکی 
سیستم خود اضافه کنیم.  سعی داریم کار 
پلت فرم که نقش ارتباط دهنده را دارد و کار با 

ارزشی است را درجامعه ترویج کنیم.  

با صد آزمایشگاه قرارداد بسته ایم و به 
انتخاب افرادی که از آنها نمونه خون 
می گیریم، به هر آزمایشگاهی که آنها 

مایل باشند، نمونه  خون را تحویل 
می دهیم.
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خودتان را معرفی کنید؟ 
حمیدرضــا محتــرم، ۲۸ســاله و متولــد 
شهرســتان مرودشــت اســتان فارس هســتم.  
بــا افتخــار می گویــم کــه  ناشــنوا هســتم و 
کارشناســی  فنــاوری اطالعات را از دانشــگاه 
ــرده ام.  ــاده دریافــت ک ــردی آب علمــی و کارب
در حــال حاضــر مدیرعامــل شــرکت کوشــا 
ــاز  ــب امتی ــران و صاح ــو ته ــنوایان پرت ناش
اســتودیو رســانه ناشــنوایان هســتم. دوســال 
ــنوا،   ــرح vod  مخصــوص ناش ــا ط ــل  ب قب
ــک   ــاپ، در توان ت ــرح هان ــا ط ــال ب و امس
ــده  ــوان برگزی ــه عن ــه ب ــردم  ک ــرکت ک ش
نمایشــگاه  برترین هــای  وجــزء  توان تــک 

ــپ انتخــاب شــدم. الکام

در مــورد شــرکت کوشــا ناشــنوایان پرتــو 
ــنوایان  ــانه ناش ــتودیو رس ــران و اس ته

ــد؟ ــح دهی ــتر توضی بیش
 شــرکت کوشــا ناشــنوایان پرتــو تهــران 
ــمند  ــت و هوش ــوژی، امنی ــوزه تکنول در ح
ســازی خــودرو و ســاختمان مخصــوص 
ناشــنوایان فعالیــت می کنــد و اســتودیو 
رســانه ناشــنوایان، در حــوزه تبلیغــات و 
تهیــه فیلــم بــرای ناشــنوایان خدمــات ارائــه 

ــام ناشــنوایان طــراح  می دهــد.  ســایتی به ن
بــا آدرس /http://deafdesign.ir داریــم کــه 
ــات  ــت و تبلیغ ــت، تراک ــی کارت ویزی طراح
ــان   ــد.  طراح ــام می ده ــی را  انج اختصاص
ــا  ــن ســایت همگــی ناشــنوا هســتند و ب ای
ــنوایان  ــرای ش ــیار ب ــوری بس ــه و صب عالق
ارائــه  خدمــات  می دهنــد. حتــی مشــتریان 

ناشــنوا هــم داشــتیم.

چگونــه بــا رویــداد توان تــک آشــنا 
شــدید و چنــد بــار در آن شــرکت کردید؟
 مــن بــا موسســه رعــد و  رویــداد توان تــک 
ــال  ــدم.  دوس ــنا ش ــت آش ــق اینترن از طری
ــنوا،   ــرح vod  مخصــوص ناش ــا ط ــل  ب قب
ــک   ــاپ، در توان ت ــرح هان ــا ط ــال ب و امس
ــده  ــوان برگزی ــه عن ــه ب ــردم  ک ــرکت ک ش
نمایشــگاه  برترین هــای  وجــزء  توان تــک 

ــدم. ــاب ش ــپ انتخ الکام

لطفــا در مــورد طــرح  vod  بیشــتر 
توضیــح دهیــد:

ــتراک  ــه اش ــرای ب ــی ب ــرح vod ،  طرح ط
ــران  ــتی کارب ــای درخواس ــتن فیلم ه گذاش
ناشــنوایان بــود کــه  بــا رعایــت اســتاندارد، 
زیرنویــس شــده و در اختیــار متقاضیــان  
چــون   اول  توان تــک  در  قرارمی گرفــت. 
نتوانســتم ایــن طــرح را به خوبــی ارائــه 
دهــم، متاســفانه  بــا اقبــال مناســبی روبه رو 
ــرار اســت  ــد نشــدم و ق ــی   ناامی نشــد. ول
ــرکت،   ــک ش ــکاری ی ــا هم ــده، ب ــن  ای ای
دوبــاره راه بیفتــد. حضــور مــن در توان تــک 
ــف کارم را   ــاط ضع ــه نق اول  باعــث شــد ک
متوجــه شــوم  ودر توان تــک ســوم،  بــا 

حمیدرضا محترم، ۲۸ساله و متولد شهرستان مرودشت استان فارس 
است. او  ناشنوا است  و در رشته   فناوری اطالعات تحصیل کرده  
است. حمیدرضا، در حال حاضر مدیرعامل شرکت کوشا ناشنوایان 
پرتو تهران و صاحب امتیاز استودیو رسانه ناشنوایان است. او دوسال 
قبل  با طرح vod  مخصوص ناشنوا،  و امسال با طرح هاناپ، در 
توان تک  شرکت کرد و  به عنوان برگزیده توان تک وجزء برترین های 

نمایشگاه الکامپ انتخاب شد.

هاناپ، اپلیکیشنی است که روی 
موبایل یا  هرنوع سیستم عاملی،  

قابلیت نصب دارد و به افراد ناشنوا، 
کم شنوا و کسانی که به هر دلیل 

توانایی صحبت کردن  ندارند،  کمک 
می کند که  بدون نیاز به  دیگران، با 
مخاطب خود ارتباط برقرار کنند

 اپلیکیشنی، برای ارتباط بی واسطه با دیگران! 
در گفت وگو با مدیرعامل شرکت کوشا ناشنوایان پرتو تهران، بررسی شد؛
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ــداد  ــده ایــن روی ــاپ، برگزی ــه طــرح هان ارائ
شــدم.

ــح  ــم  توضی ــاپ ه ــرح هان ــاره  ط درب
ــن  ــن اپلیکیش ــات ای ــد و از  امکان دهی

ــد: بگویی
هانــاپ، اپلیکیشــنی اســت کــه روی موبایل 
یــا  هرنــوع سیســتم عاملــی،  قابلیــت 
نصــب دارد و بــه افــراد ناشــنوا، کــم شــنوا و 
کســانی کــه بــه هــر دلیــل توانایــی صحبــت 
کــردن  ندارنــد،  کمــک می کنــد کــه  
بــدون نیــاز بــه  دیگــران، بــا مخاطــب خود 
ارتبــاط برقــرار کننــد. در این اپلیکیشــن، از 
هــوش مصنوعــی اســتفاده شــده کــه باعــث 
ــل  ــر قاب ــراد دیگ ــرای اف ــا ب می  شــود صداه
تشــخیص شــوند.  از خــرداد ســال ۹۶ کار 
ــم  ــروع کردی ــن اپلیکیشــن را ش ــر روی ای ب
ــنوای  ــان ناش ــن  اردوی جوان و  در هفتمی
ــهر  ــال  ۹۸ درش ــن س ــور،  در فروردی کش
ــی از  ــم. یک ــی نمودی ــر،  آن را رونمای بابلس
قابلیــت موجــود در ایــن برنامــه،  تشــخیص 
صــدا  بــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی 
اســت کــه در زمــان ایجــاد حساســیت 
بــرای صــدای مــورد نظــر،  از کاربــر ســوال 
می شــود و بــا تاییــد یــا رد کــردن هــر 
تشــخیص صــدا توســط کاربــر، دقــت 
اپلیکیشــن بیشــتر می شــود. از طرفــی 
ایــن اپلیکیشــن طــوری طراحــی شــده 
کــه قابلیــت تشــخیص صداهــای جدیــدی 
ــل،  ــده را دارد مث ــناخته نش ــال ش ــه قب ک
ــل  ــوق اتومبی ــا ب ــه کــودک و ی صــدای گری
و... .  ایــن برنامــه قابلیــت مترجمــی هــم 
دارد و بــه برنامــه تایــپ گفتــاری بــه زبــان 
ــن،   ــن اپلیکیش ــت. ای ــز اس ــی مجه فارس
بــا به کارگیــری از تکنولــوژی گفتــار بــه 
نوشــتار، صحبــت فارســی را بــه متــن  
ــت و  ــا دق ــه ب ــن برنام ــد. ای ــه می کن ترجم
ســرعت بــاال و در تمامــی ویرایشــگرها قــادر 
بــه تایــپ ســخن اطرافیــان  فــرد ناشــنوا، 
بــدون اســتفاده از صفحــه کلیــد می باشــد. 
از دیگــر امکانــات ایــن اپلیکیشــن، اســکن 
ــراه  ــه بوســیله گوشــی هم ــد اســت ک بارک
فــرد ناشــنوا، اطالعــات مربــوط  بــه بارکــد 

ــان  ــا زب ــس ی ــا زیرنوی ــم ب ــورت فیل را به ص
ــد.   ــش می ده ــاره نمای اش

چنیــن  ســاختن  فکــر  بــه  چــرا 
افتادیــد؟  اپلیکیشــنی 

مهم ترین مشـکل ناشـنوایان، ایجاد ارتباط با 
اطرافیـان  اسـت.  وقتی دونفر ناشـنوا با هم 
ازدواج می کننـد، این مشـکالت افزایش پیدا 
می کنـد. آنهـا هـم در ارتبـاط بـا خانواده هـا 
مشـکل پیدا می کنند و هم اگـر  دارای فرزند 
شـوند، صـدای گریـه کـودک را نمی شـوند و 
نیـاز دارند که همیشـه یک نفر  در کنارشـان 
باشـد. چنیـن شـرایطی خواه ناخـواه، باعث 
خصوصـی  حریـم  در  اطرافیـان  دخالـت 
زندگیشـان شـده  و باعث  کدورت می شـود. 
اپلیکیشـن هانـاپ،  کمـک می کند کـه آنها  
عـالوه بـر زنـگ خانـه و تلفـن، صـدای گریه 
کـودک  و... خـود هـم را متوجـه شـوند. 
درعیـن حـال  زوجیـن می تواننـد از زبـان و 
فرهنگ ناشـنوایی هم اسـتفاده کنند وبدون 
نیـاز بـه کمـک افـراد شـنوا،  زندگـی عادی 
و مسـتقلی داشـته باشـند.  این اپلیکیشـن 
نمونـه ایرانـی و خارجـی ندارد و بـرای اولین 
شده اسـت.  تهیـه  خـودم   ایـده  بـا  بـار، 
و  هسـتیم  اول   قدم هـای  در  هنـوز  البتـه 
تـالش داریـم  امکانـات جدیـدی  را بـه ایـن 
اپلیکیشـن اضافه کـرده  و اشـکاالت موجود 
را هـم رفـع کنیـم تـا  کارکـردن با ایـن اپ،  

برای ناشـنوایان آسـان تر شـود.

افــرادی کــه مایــل بــه اســتفاده از 
ایــن اپلیکیشــن  هســتند، چگونــه 

کننــد؟ تهیــه  را  آن  می تواننــد 
ــاپ را در گــوگل ســرچ  چنانچــه کلمــه هان
کننــد می تواننــد بــه وبســایت هانــاپ 
بــرآن  وعــالوه  کننــد  پیــدا  دسترســی 
می تواننــد ایــن اپلیکیشــن را از طریــق 
ایران اپــس، چارخونــه، مایکــت و کافــه 

ــد. ــود کنن ــم دانل ــازار ه ب

چــه برنامــه ای بــرای فعالیت هــای آینــده 
ــود دارید؟ خ

امکانــات  بتوانیــم   بــه زودی  امیــدوارم 
ــا  ــم. ت ــه کنی ــاپ اضاف ــه هان بیشــتری را ب
مشــکالت را کاهــش بدهیــم بــه دنبــال این 
ــم  ــن ها را ه ــایر اپلیکیش ــه س ــتیم ک هس
بــرای ناشــنوایان مناسب ســازی کنیــم.

ــه  ــال را چگون ــک امس ــداد توان ت  روی
ــر  ــرای بهت ــنهادی ب ــه پیش ــد و چ دیدی

ــد؟ ــدن آن داری ش
 رویـداد توان تـک امسـال بهتـر از دوره هـای 
قبل برگزار شـد و چون در  نمایشگاه الکامپ  
حضور پیدا کرد، توسـط سـایر کسـب  وکارها 
مـورد توجـه قرار گرفـت. حضـور توان تک در 
نمایشـگاه الکام اسـتارتز اتفاق  خوبی بود که 
باعـث دیـده شـدن  اسـتارت-آپ های حوزه 
معلولیـت شـد. آرزوی موفقیـت بـرای تیـم  
توان تـک و مجموعـه رعد را دارم که امسـال 

خاطـرات خوبـی بـرای ما رقـم زدند.

چــه توصیــه ای بــه دوســتان دارای 
معلولیــت وعالقمنــد بــه کار اســتارت آپی 

ــد؟ داری
ــه  ــم ک ــه می کن ــتان توصی ــن دوس ــه ای ب
تیمشــان را قوی کنند و همیشــه مشــاوره و 
آمــوزش را در کنــار کارشــان داشته باشــند. 
ــرف اول  ــی ح ــتارت آپی،  کار تیم در کار اس
را می زنــد. یادشــان باشــد کــه اگــر در 
ــه نتیجــه نرســیدند، ناامیــد  مراحــل اول ب
ــردن  ــا برطــرف ک ــد ب نشــوند و ســعی کنن
نقــاط ضعــف خــود،  در نمایشــگاه ها و 
ــد.  ــرکت کنن ــتارت آپی ش ــای اس رویداده

اپلیکیشن هاناپ،  کمک می کند که 
ناشنوایان  عالوه بر زنگ خانه و 

تلفن، صدای گریه کودک  خود هم را 
متوجه شوند 
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لطفا خودتان را معرفی کنید و از اهداف این 
نمایشگاه بگویید: 

و  بنیانگــذار   ، هســتم  نــوری  فریــدون 
برگزارکننــده نمایشــگاه بین المللــی تخصصی 
ــوالن  ــزات و خدمــات توانبخشــی معل تجهی
ــع پزشــکی  ــازان وســالمندان و صنای و جانب
وابســته آن. پنجمیــن ســال اســت کــه 
ــا مجــوز ســازمان توســعه  ایــن نمایشــگاه ب
ســازمان  حمایــت  بــا  و  ایــران  تجــارت 
بهزیســتی کشــور، جمعیــت هــالل احمــر، 
ــن  ــران و همچنی ــاد شــهید و امورایثارگ بنی
ســازمان های  و  انجمن هــا  حمایــت  بــا 
مــردم نهــاد، یرگــزار می شــود.  خوشــبختانه 
رونــق  شــاهد  ســال ها  ایــن  طــول  در 
تولیــد  تجهیــزات توانبخشــی توســط تولیــد 
درســال  بوده ایــم.  داخلــی  کننــدگان 
اول، تعــداد محــدودی شــرکت کننده، در 
قالــب نمایندگــی  در ایــن نمایشــگاه حضــور 
داشــتند، ولــی امــروز شــاهد اســتقبال 
بســیار توســط شــرکت هایی کــه دســت 
ــتانداردهای  ــد اس ــی در ح ــد داخل ــه تولی ب
بین المللــی زده انــد، هســتیم. در طــول 
ــه  ــادی را  چ ــای زی ــال ها همایش ه ــن س ای
ــای  ــون، صندلی ه ــی چ ــه تجهیزات در زمین

گردشــگری  زمینــه  در  چــه  و  چــرخ دار 
معلــوالن و چــه در زمینــهADL؛ کــه معرفی 
تجهیــزات مناسب ســازی روزانــه ایــن افــراد 
در منــازل اســت را  برگــزار کردیــم. امســال 
ــی  ــر معرف ــالوه ب ــن نمایشــگاه ع ــم در ای ه
ــادی را  ــای زی ــد، همایش ه ــزات جدی تجهی

ــم.  ــزار نمودی ــم برگ ه
ــه  ــانی ب ــگاه، اطالع رس ــن نمایش ــدف ای ه

جامعــه هــدف اســت  کــه امکانــات موجــود 
در کشــور را بشناســند و بتواننــد با اســتفاده  
از آنهــا  زندگــی راحت تــری را تجربــه کننــد. 

چند شرکت در این نمایشگاه حضور دارند؟
در ایــن نمایشــگاه ۷۵ شــرکت  و حــدود 
ــالوه  ــه ع ــد ک ــن حضــور دارن بیســت انجم
بــر معرفــی محصوالتشــان، فعالیت هــای 
خدماتــی خــود را هــم ارائــه می دهنــد. 
ــر  ــالوه ب ــگاه، ع ــن نمایش ــا در ای ــدف م ه
ــان  ــل می ــاد تعام ــزات، ایج ــش تجهی نمای
و  خدمات دهنــدگان  کننــدگان،  تولیــد 
بهزیســتی،  ســازمان  مثــل؛  ارگان هایــی 
ــهید و  ــاد ش ــر، بنی ــالل احم ــت ه جمعی
ســایر ســازمان ها اســت کــه بتوانــد بــا 
ــرای  ــبی را ب ــتر مناس ــر، بس ــک یکدیگ کم
ــر  ــی بهت ــه زندگ ــزان ب ــن عزی ــی ای دسترس

ــد.  ــاد نماین ایج

با توجـه به اسـتاندارد بودن تعـداد زیادی 
از محصـوالت ارائه شـده، فکـری هم برای 

صـادرات آنها شده اسـت؟ 
ــی  ــج خوب ــه نتای ــال، ب ــبختانه امس خوش
در  کــه  امیدواریــم  و  یافته  ایــم  دســت 

پنجمین سال است که نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات و 
خدمات توانبخشی معلوالن و جانبازان وسالمندان، با مجوز سازمان 

توسعه تجارت ایران و با حمایت سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هالل 
و  انجمن ها  حمایت  با  همچنین  و  امورایثارگران  و  شهید  بنیاد  احمر، 
سازمان های مردم نهاد، در محل نمایشگاه تخصصی شهرداری تهران 
(مجتمع نمایشگاهی گفتگو)  برگزار شد. چیزی که در این نمایشگاه به 
وفور به چشم می خورد، عالوه بر محصوالت توانبخشی ساخت وطن، 
حضور گسترده افراد  دارای معلولیتی بود که با خیال راحت و بدون هیچ 
مانع و پله، در سالن ها حرکت می کردند و به هر جا که دوست دارشتند، 
سرک می کشیدند. این نمایشگاه متعلق به آنها بود و برای آنها تشکیل 

شده بود، بقیه شرکت کنندگان، مهمان و آنها میزبان بودند.
با فریدون نوری، بنیانگذار نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات و 
خدمات توانبخشی معلوالن و جانبازان وسالمندان در مورد چرایی این 

نمایشگاه پنج ساله به گفت وگو نشستیم که می خوانید.

هدف این نمایشگاه، اطالع رسانی 
به جامعه توان یابان  است  که  از 

امکانات توانبخشی موجود در کشور 
مطلع شده و با استفاده از آنها  زندگی 

آسان تری را تجربه کنند 

هدف این نمایشگاه، ایجاد  زندگی آسان تر 
برای توان یابان است

بنیانگذار نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات و خدمات توانبخشی؛
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ــق صــادرات  ــه بحــث رون ــی ب ســال های آت
هــم بپردازیــم.  بعضــی از تولیــدات قابلیــت 
خوبــی را بــرای اســتفاده معلوالن جســمی و 
حرکتــی  پیــدا کرده انــد مثــال؛  ویلچرهــای 
ــراد دارای  ــه اف ــده ک ــت ش ــتایی درس ایس
ــی در  ــه خوب ــا ب ــد از آنه ــت می توانن معلولی
زندگــی روزمــره خود اســتفاده کننــد. ضمن 
ایــن کــه  تعامــل چنــد جانبــه ســازمان ها 
وارگان هــای مرتبــط در ایــن نمایشــگاه 
ــازی  ــد و بومی س ــق تولی ــه رون ــد  ب می توان
کمــک  کنــد.  نیــاز  مــورد  تجهیــزات 
خوشــبختانه ایــن نمایشــگاه باحضــور دکتــر 
ــاون کار و  ــرم تع ــر محت ــریعتمداری، وزی ش
ــادی، ریاســت  ــر قب ــاه اجتماعــی  و دکت رف
ســازمان بهزیســتی و بــا حضــور مســئوالن 
ــن  ــه ای ــد ک ــاح ش ــازمان ها افتت ــایر س س

ــود.  ــی ب ــاق مبارک اتف

آیا این چشم انداز وجود دارد که در آینده این 
نمایشگاه  به صورت بین المللی و با حضور 

تولید کنندگان خارجی هم برگزار شود؟
قالــب ایــن نمایشــگاه، معرفــی محصــوالت 
بومی ســازی شــده داخلــی اســت. مــا  ورود 
ــم.   ــویق نمی کنی ــی را تش ــای خارج کااله
هــدف ایــن اســت کــه تولیدکننــدگان 
داخلــی بتواننــد در یــک رقابــت ســالم و بــا 
ــود  ــای موج ــن فناوری ه ــتفاده از باالتری اس
در دنیــا، تولیــد و عرضــه  کننــد تــا از 
خــروج ارز جلوگیــری شــده  و منابــع ملــی  
حفــظ شــوند. هــدف ایــن نمایشــگاه فروش 
بســیاری  نیســت.    خارجــی  تولیــدات 
داخلــی،   تولیدکننــده  شــرکت های  از 
ارتباطــات بــرون مــرزی  و اطالعــات خوبــی 
ــه و تحلیــل  ــا تجزی ــد ب ــد کــه می توانن دارن
را  مناســب  کاالهــای  اطالعــات،  ایــن 
مشابه ســازی و اســتاندارد کننــد وبــا  تاییــد 
نماینــدگان جامعــه افــراد دارای معلولیــت، 
تولیــد کننــد.  هــر کاالیــی کــه تولیــد 
می شــود، بایــد تحــت نظــارت  افــراد دارای 
ــام  ــن کار را انج ــا ای ــد و م ــت باش معلولی
همایش هایــی  و  کنفرانس هــا  داده ایــم. 
ــرای  ــود، ب ــزار می ش ــگاه برگ ــه در نمایش ک
معرفــی محصــوالت جدیــد بــه جامعــه 
هــدف اســت.  چندیــن مــدل ویلچــر 
وجــود دارد کــه در کشــورهای مختلــف  
ــه  ــا همــه آنهــا ب تولیــد می شــوند، ولــی آی
ــرایط  ــا ش ــه ب ــا ک ــدف  م ــه ه درد جامع
خــاص جســمی و ذهنــی مواجــه هســتند، 
می خــورد؟  ایــن تولیــدات بایــد دقیقــا 
بومی ســازی  ســپس  و  استاندارد ســازی 
ــزان دارای  ــد در اختیارعزی ــا بتوانن ــوند ت ش

ــد. ــرار بگیرن ــت ق معلولی

چگونه  نمایشگاه  این  با  رعد  مرکز  ارتباط 
است؟

رعــد،  نیکــوکاری  آموزشــی  موسســه 
ــوده و  ــگاه ب ــن نمایش ــی ای ــه  حام همیش
ــا  ــال  داشته اســت. م همیشــه  حضــور فع
از خانــم پناهــی مدیریــت محتــرم مجتمــع 
ــگزاریم  ــد  سپاس ــوکاری رع ــی ونیک آموزش
ــتقرار  ــا اس ــرده و ب ــت ک ــول زحم ــه قب ک
ــن  ــد در ای ــز رع ــکاران  مرک ــدادی از هم تع
نمایشــگاه در حــوزه اشــتغال زایی بــرای 
ــد.  ــت می کنن ــت فعالی ــراد دارای معلولی اف
ــای اشــتغال  ــوان میزه ــه عن ــی را ب میز های
در ســالن گلســتان نمایشــگاه ایجــاد کردنــد 
کــه امیدواریــم کــه تاثیــرات خوبــی در 
ــد.  ــته باش ــزان داش ــن عزی ــتغال زایی ای اش

توضیح  گفت وگو،   این  انتهای  در  لطفا 
بیشتری در مورد خودتان و علت پیگیریتان 

در این حوزه ارائه دهید.
علــت عالقــه مــن بــه برگــزاری ایــن 
نمایشــگاه  و اینکــه برگــزاری مناســب آن را 
ــا  دغدغــه خــودم می دانــم، آشــنایی مــن ب
ــه شــصت اســت.  ــددکاری در ده ــوزه م ح
مــن در ســال های شــصت تــا شــصت 
وشــش در ســازمان بهزیســتی در حــوزه 
ــودم.  ــت  ب ــه خدم ــغول ب ــددکاری مش م
مدتــی هــم رییــس مرکــز آمــوزش بهزیســتی 
شــدم ودر ایــن جایــگاه بــا  مشــکالت ایــن 
ــه  ــدم و  همیش ــنا ش ــتر آش ــزان بیش عزی
ــم  ــی بتوان ــر موقعیت ــه در ه ــتم ک آرزو داش
ــه ایــن افــراد خدمــت کنــم. در حقیقــت  ب
عشــق و عالقــه اصلــی مــن  همیــن اســت. 
مــن از ایــن  کــه می بینــم ایــن نمایشــگاه، 
دارای  افــراد  اختصاصــی  جایــگاه  تنهــا 
معلولیــت اســت و وقتــی ایــن عزیــزان 
ــا را  ــن فض ــوند ای ــه می ش ــن محوط وارد ای

ــیار  ــد، بس ــان می دانن ــه خودش ــق ب متعل
لــذت می یــرم. متاســفانه  بــه دلیــل نبــودن 
مناسب ســازی های محیطــی،  رفــت و آمــد   
و حضــور افــراد دارای معلولیــت  را در جامعه 
کمتــر می بینیــم، ولــی در اینجــا، ایــن 
عزیــزان بــه راحتــی حضــور پیــدا می کننــد، 
ــا محصــوالت گوناگــون آشــنا  ــد، ب می گردن
ــرای گفت وگــو  می شــوند وحتــی محفلــی ب
ــد. نمایشــگاه در  ــر دارن ــا همدیگ ــدار ب و دی
ایــن پنــج ســال،  ارتقــا پیــدا کــرده و ایــن 
ــخص   ــان مش ــک زم ــال در ی ــر س ــه ه ک
ــزاری آن  ــی در برگ ــود و خلل ــزار می ش برگ
بوجــود نمی آیــد، نشــان از اهمیــت آن 
ــک  ــدا و کم ــک خ ــا کم ــدوارم ب دارد. امی
ــن  ــا و مســئوالن، ای ســازمان ها و انجمن ه
ــل  ــال قب ــر از س ــال بهت ــر س ــگاه ه نمایش
برگــزار شــود و بتوانیــم بــه هــدف صــادرات 

ــم برســیم.  ــن محصــوالت  ه ای

هدف این است که تولیدکنندگان 
داخلی بتوانند در یک رقابت سالم و 
با استفاده از باالترین فناوری های 

موجود در دنیا، محصوالتشان را تولید 
و به بازار هدف عرضه  کنند تا از خروج 

ارز جلوگیری شده  و منابع ملی  
حفظ شوند
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لطفا خودتان را معرفی کنید و در مورد علت 
حضور خود در رویداد توان تک توضیح دهید؟ 
 داودحیدری، مدیر عامل شرکت نسیم صحت 
چند  که  شرکت  این  راستین(نصر)هستم. 
تامین  زمینه  در  شده،  تاسیس  است  سالی 
وسایل توانبخشی برای جانبازان و توان یابان 
فعالیت می کند. محصوالت ما شامل دو بخش 

هستند.
۱- با اخذ نمایندگی از تعدادی از شرکت های 
اروپایی، محصوالتشان را وارد و در کشور توزیع 

می کنیم،
۲- بخشی از محصوالتمان را هم با توجه به 
نابسامانی وضعیت ارزی در سال های اخیر و 
تولید  کشور  داخل  در  ارز،  قیمت  رفتن  باال 

می کنیم.  

قبل از این که به این کار مشغول شوید چه 
فعالیت های داشتید؟  

من در  تاریخ اول فروردین سال۶۳  در جبهه 
قرار  گلوله  اصابت  مورد  نخاع  ازناحیه  جنگ 
گرفتم و دچار آسیب نخاعی شدم. از آن زمان 

بود که  با پدیده معلولیت آشنا شدم.
فرهنگی  مدیریت  رشته  در  دکتری  مقطع  تا 
ادامه تحصیل دادم و پس ازاتمام تحصیالت، 

درگیر مسئولیت های مختلف اداری و سازمانی 
شدم.

از آنجایی که عالقمند به کار در حوزه توان یابان 
بودم، مسئولیت های اداری را کنار گذاشته و 
به  مشغول  توانبخشی  وسایل  تولید  درزمینه 

فعالیت شدم. 
در  جدید  تجهیزات  و  وسایل  با  آشنایی  برای 
حوزه توانبخشی، از نمایشگاه های مختلف در 
خارج از کشور بازدید می کنم و با الگوبرداری از 
محصوالت عرضه شده در این نمایشگاه ها، در 

داخل کشور به تولید  آنها می پردازم.

تولیـد  را  محصوالتـی  حاضرچـه  حـال  در 
؟  می کنیـد

می کنیم،  تولید  که  محصوالتی  از  یکی 
هم  الکامپ  نمایشگاه  در  که  است  هندبایک 
آن را عرضه نمودیم. هند بایک، یک کشنده 
وصل  مکانیکی  ویلچرهای  به  که  است  برقی 
می شود و آنها را به ویلچر برقی تبدیل می کند. 
تبدیل ویلچرهای معمولی به ویلچر برقی برای 
جانبازانی  و  معلولیت  دارای  افراد  استفاِده 
است که سن باالتری دارند و توان استفاده از 

ویلچرهای مکانیکی را بصورت محدود دارند.
 هندبایک ساخت اروپا با قیمت حدود سی 
به  و  می شود  عرضه  بازار  در  تومان   میلیون 
دلیل قیمت باال، امکان استفاده گسترده را به 
بسیاری ازدوستان دارای معلولیت نمی دهد. 
ما این محصول را بومی سازی کرده و به قیمت 
پایین تری عرضه می کنیم.  مدل ایرانی آن  با 
قیمت نه میلیون تومان عرضه می شود. البته  
صددیم  در  و  است  گران  هنوز  که  می دانیم 
این محصول را با قیمتی کمتر، روانه ی بازار  

کنیم. 
 یکی دیگر از فعالیت های ما تولید ویلچرهای 
سبک و اکتیو، مشابه ویلچرهای اروپایی است 
و امیدوارم که طی چند ماه آینده،  ویلچری 

داود حیدری در تاریخ اول فروردین سال۶۳  درجبهه های جنگ 
مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دچار آسیب نخاعی شد. او بعد 
از مدتی به فکر ادامه  تحصیل افتاد و تا مقطع دکترای مدیریت 
اداری  مسئولیت های  درگیر  مدتی  تا  وی  خواند.  درس  فرهنگی 
و سازمانی بود ولی  چون به فعالیت در حوزه معلوالن عالقمند 
بود، مسئولیت های اداری را کنار گذاشت و درزمینه تولید وسایل 
بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  در  او  با  شد.  مشغول  توانبخشی 
صنایع  و  سالمندان  معلولین،  توانبخشی  خدمات  و  تجهیزات 

پزشکی وابسته به گفت وگو نشستیم. 

هدفم این است که محصوالت 
خارجی را بومی سازی کرده و آنها را با 
کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی 
و قیمت مناسب، در اختیار عزیزان 

قرار دهم

 محصوالت ما 
صد درصد قابل رقابت با مشابه خارجی هستند               

مدیرعامل شرکت نسیم صحت راستین،
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با کیفیت و با وزن حدود دوازده کیلو به بازار 
عرضه  کنیم. ویلچرهای آلمانی موجود در بازار 
که  دارند  وزن  کیلو  هیجده  تا  شانزده  حدود 
معلولیت،  دارای  دوستان  از  بسیاری  برای 
سنگین است و برای همراهان و  یا همسران 
عقب  صندوق  در  و  ویلچر  کردن  جمع  آنان 

خودرو قرار دادن، دشوار است.
قالب این ویلچرهای سبک وزن،  ساخته شده 

و در آینده نزدیک ارائه خواهد شد.

 تولیدات شما در کجا ارائه می شود؟ 
 یک نمایشگاه دائمی از محصوالت خود در 
می توانند  عالقمندان  که  داریم  فجر  شهرک 
برای بازدید به آنجا مراجعه کنند.  نمایشگاه، 
دارای پارکینگ مناسب برای دوستان دارای 
معلولیت است و امکان تست تولیدات ما برای 
به  نمایشگاه   این  در  دارد.  وجود  متقاضیان 
توان یابان عزیزخدمات مورد نیازشان  را ارائه 
می کنیم.  همین جا از بزرگواران در مجموعه 
این  از  بازدید  برای  که  می کنم  دعوت  رعد 
نمایشگاه تشریف بیاورند. از سایر شرکت هایی 
که در نمایشگاه تجهیزات پزشکی و توانبخشی 
ارائه  کاربردی تری  محصوالت  و  دارند  حضور 
کرده اند هم دعوت می کنم در این نمایشگاه 
دائمی، به ما بپیوندند و محصوالتشان را در 

کنار تولیدات ما قرار دهند.

محصوالت  خود،  دائمی  نمایشگاه  در  آیا   
خارجی  را هم در معرض فروش قرار می دهید؟
هم  خارجی  محصوالت  نمایشگاه،  در   بله   
فروش  روی   ما  تمرکز  ولی  می شوند   عرضه 
این محصوالت  نیست، هدف ما  این است که 
محصوالت خارجی را بومی سازی کرده و آنها را 
با کیفیت قابل رقابت با مشابه خارجی و قیمت 

مناسب، در اختیار عزیزان قرار دهیم. 

آیا به این هدف؛ یعنی رسیدن به کیفیت مشابه 
با محصوالت خارجی دست پیدا کرده اید؟ 

بله. صد درصد محصوالت ما قابل رقابت با 
مشابه خارجی هستند. محصوالت ما نه تنها 
با مشابه خارجی برابری می کنند که در بعضی 

از موارد بهتر هم هستند.

 شما در شرکت خود  به تنهایی در این حوزه 
مشغول به فعالیت هستید؟ 

خیر. من به تنهایی در این حوزه کار نمی کنم.  
چندین نفر از دوستان که دارای دکترای برق 
و مکانیک از دانشگاه های کشور هستند هم با 
ما همکاری دارند.  توان فنی تولیدات ما،  به  
تخصص این افراد برمی گردد. ما هم خودمان 
کارگاه داریم و هم از توان کارگاه های مختلف  
در سطح کشور استفاده می کنیم. گاهی تولید 
واگذار  حرفه ای  کارگاه  پنج  به  را  قطعه  یک 
در  را  قطعات  این  تولید،  از  پس  و  می کنیم 

کارگاه مرکزی خودمان مونتاژ می کنیم. 

استقبال از این تولیدات چگونه بوده است؟ 
 استقبال  در مجموع خوب است، ولی ناراحتی 
محصوالت  این  از  بعضی  که  است  این  ما 
ازدوستان  گسترده ای  بخش  خرید  توان  در 
دارای معلولیت نیستند. قصد داریم  پس از 
و  انجمن ها  از  داخلی،  تولیدات  شدن  کامل 
دعوت  توان یابان  امور  در  خیریه  سازمان های 
کنیم که بیایند و این محصوالت را به قیمت 
تمام شده و بدون هرگونه سودی، برای مدد 
معروف،  قول  به  کنند.  تهیه  خود  جویان 
خود  مددجویان  به  باید  خیریه   سازمان های 
وسایل  افراد  این  اگر  بدهند.  یاد  ماهی گیری 
داشته باشند،  اختیار  در  را  خود  نیاز  مورد 
جامعه  وارد  شوند،   خارج  خانه  از  می توانند 
شوند، درس بخوانند، ورزش کنند و کار کنند. 
وقتی  فردی با هر شرایط سخت جسمی که 
به  می تواند  شود،  مستقل  و  فعال  دارد،  
کمک  به  وابسته  و  کند  کمک  هم  دیگران 
بقیه نباشد. تا وقتی که خیرین و سازمان های 
خیریه، تنها به فکر خوراک و پوشاک و نهایتا 
افرادی  فقط  هستند،  مددجویانشان  مسکن 
را تربیت کرده اند که محتاج به کمک دیگران 

هستند. 
است  ارزشمند  بسیار  رعد  موسسه  فعالیت  
دارای  افراد  آموزش  و  اشتغال  بحث  در  زیرا 
باید  هم   خیرین  می کند.  تالش  معلولیت 
سعی کنند تا توان یابان را از خانه بیرون آورده 
و وارد جامعه کنند. اگر آسایشگاهی  احداث 
و توان یابان را در آنجا جمع کنیم، اصال کار 
مهمی نکرده ایم، حتی اگر خیلی خوب هم به 
آنان رسیدگی کنیم. بلکه باید شرایط حضور 

توان یابان در متن جامعه را فراهم کنیم. 
در کشوری مثل آلمان افراد دارای معلولیت  
در  می بینیم،  جامعه   سطح  در  وفور  به  را  
حالی که تعداد افراد دارای معلولیت در ایران 
به دلیل جنگ و زلزله و حوادث بسیار بیشتر 
عدم  به دلیل  متاسفاته  ولی  است  آلمان  از 
سطح  در  افراد  این  شهری  سازی  مناسب 
نوبه  به  شهرداری ها  نمی شوند.  دیده  جامعه 
خود باید در مناسب سازی اماکن شهری و 

مناسب  وذهاب  ایاب  وسایل  نمودن  فراهم 
من  که  این  کنند.  فعالیت  بیشتر  توان یابان 
جانیاز و یا توانیاب هنوز نمی توانیم از مترو 
یک  وارد  وقتی  که  حالی  در  کنیم،  استفاده 
مترو  جز  وسیله ای  از  می شویم  اروپایی  شهر 

استفاده نمی کنیم، اصال خوب نیست.
 متاسفانه افراد دارای معلولیت در کشور ما 
از وسایل مناسبی استفاده نمی کنند و خیلی 
سالمت  به  و  نیستند  استاندارد  تجهیزات  از 
توان یابان آسیب می زنند. افراد دارای معلولیت 
که از ویلچرهای استاندارد استفاده نمی کنند، 
کارایی  و  شده  فقرات  ستون  انحراف  دچار 
واعتماد به نفس خود را از دست می دهند. 
بنیاد  مانند  نهادی  چون  جانبازان  درمورد 
شهید، روی استاندارد بودن  وسایل توانبخشی 
حساسیت  دارد، این آسیب کمتراست.  اگر 
از  خارج  به  مسافرت  به  قادر  تنهایی  به  من 
توانبخشی  وسایل  از  چون  هستم،  کشور 
امکانات  اگر  می کنم.  استفاده  استاندارد 
مناسب در اختیار افرادی که معلولیت دارند 
قرار بگیرد آنها هم می توانند فعال شوند و در 

جامعه حضور پیدا کنند. 
همیـن جـا الزم اسـت بـه خیریـن بزرگـوار 
عـرض کنـم که بـرای تسـهیل در امـر تهیه 
وسـایل توانبخشـی، بـه عنـوان یـک تولیـد 
کننـده، حاضر هسـتم بدون اخـذ یک ریال 
سـود، محصوالتـم را در اختیارسـازمان های 
خیریـه قـرار دهـم تـا بیـن توان یابـان توزیع 
کننـد و بـه سـهم خـود  اینگونه بـه وظیفه 

اجتماعـی ام عمـل نمایم.

فعالیت  توانستید  معلولیت،  وجود  با  شما 
اقتصادیتان را آغاز کنید، آیا  قصد دارید که 
در کارگاه هایتان از افرادی که معلولیت دارند 

هم استفاده کنید؟  
گسترده  خیلی  هنوز  ما  شرکت  فعالیت 
و  محدودند  بسیار  ما  همکاران  نشده است. 
بیشتر کارهایمان را برون سپاری می کنیم. اگر 
روزی به مرحله ای برسیم که نیاز به کارگر فنی 
داشته باشیم، حتما از توان افراد دارای معلولیت  
استفاده خواهیم کرد. بسیاری از کارهای فنی، 
با  می شود  و  ندارند  باالیی  بدنی  توان  به  نیاز 
کرد.  کار  و  گرفت  قرار  کار  میز  پشت   ویلچر 

ایده آل ما این است که به این سمت برویم.
در پایان ضمن عرض تشکر از دست اندرکاران 
نشریه ی وزین توانیاب به این عزیزان خدافوت 

و خسته نباشید عرض می کنم.
 ضمنا آدرس و تلفن نمایشگاه دائمی را جهت 

استفاده عالقمندان تقدیم می کنم.
تهران - تقاطع اتوبان نیایش و اتوبان کردستان 
- روبروی باشگاه انقالب - شهرک فجر جنب 
مهمانسرای زیتون - نمایشگاه دائمی تجهیزات 

توانبخشی
تلفن: ۰۹۱۲۹۴۰۰۱۶۳

 این که من جانیاز و یا توانیاب هنوز 
نمی توانیم از مترو استفاده کنیم، 

درحالی که وقتی وارد یک شهر اروپایی 
می شویم از وسیله ای جز مترو 

استفاده نمی کنیم، اصال خوب نیست
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رفتـن بـه گذشـته معمـوال بـرای همـه افـراد اتفـاق می افتـد به خصوص 
بـرای افـراد دارای معلولیـت  که بیشـتر به گذشـته می رونـد.  من در این 
مقالـه می خواهـم مطالـب مهمـی را با شـما توان یابـان در میـان بگذارم. 

شـروع یاداشـتم را بـا یـک مثـال واضـع شـروع می کنم تـا مطلـب رو بهتر 
کنیم. درک 

فـرض کنیـد داخـل خانـه نشسـته ایـد و مشـعول مطالعـه  کتاب هسـتین و 
یـا  در کنـار خانـواده  نشسـته  و بـا یکدیگـر در حـال گفت وگو هسـتین. نا گهان 
خانـه شـما شـروع به لـرزش می کنـد (زلزله می آیـد) و ترس تمام وجود شـما و خانـواده را  در 
برمی گیـرد.  شـما و همـه اعضـای خانـواده دسـت پاچـه شـده  و وحشـت کرده اید. به نظر شـما  

دلیـل این وحشـت و دسـت پاچه گی چیسـت؟
دلیـل ایـن تـرس و وحشـت کامـال مشـخص اسـت. چـرا کـه شـما از قبـل امادگـی این اتفـاق رو 
نداشـته اید و بـا خـود تمریـن نکـرده بودیـد کـه اگـر زلزلـه آمد بایـد چـکار کنید و چـه عملی انجـام دهیـد  تا این گونه وحشـت 

. نکنید
 ....     

نکتـه همیـن اسـت کـه بایـد بدانیـم ضمیر ناخـودآگاه ما ماننـد یک زلزله عمـل می کنـد؛  خاطره ای را بـه یاد ما مـی آورد که ما 
دوسـت نداریـم و وقتـی مـدام بـه او فکر می کنیـم؛  حالمان بدتـر، بدتر، و بدتر می شـود.

زمانـی کـه یـک خاطـره بـه یـاد مـا می افتـد، اغلب بـه آن دامن مـی زنیم و غـرق در گذشـته می شـویم. اگـر خاطره تلخ باشـد 
حالمـان بـد می شـود و مـدام بـه اون خاطـره فکـر می کنیـم. ایـن ذهـن ادمـی هسـت که مـدام بـه مـوارد منفی فکـر می کند. 
بعضـی افـراد می داننـد کـه نبایـد بـه مـوارد منفـی فکـر کننـد چـون حالشـان بـد می شـود پـس  تـا خاطـره تلخـی  بـه یـاد 

می آوردنـد، فـورا فکرشـان را عـوض می کننـد و  خیلـی راحـت بـه کار خـود ادامـه می دهنـد. 
.... 

وقتـی بـه  اتفاقـی کـه  شـما را اذیـت می کنـد فکـر می کنیـد، بهتـر اسـت  آن را دقیقا با خودتـان مـرور کنید و روی یـک کاغذ 
خالصـه ای از آن را بنویسـید. در آخـر بـه خـود بگوییـد این اتفاقی اسـت که افتـاده و  دیگر تمام شـده و حاال تکـرار این موضوع 
چیـزی را درسـت نمـی کنـد کـه هیـچ،  فقـط باعـث عصبـی شـدن و و ناراحت شـدنم میشـه و باعـث میشـه نتونم بـه کارهام 

برسم.
ایـن روش را کـه انجـام دادیـد یـک عبـارت کلیـدی برای خـود طراحی کنید و سـعی کنیـد حداقـل روزی ۴ الی ۷ دقیقـه آن را  

بـا خـود بگوید  و مـدام تکـرارش  کنید. 
این عبارت،  می تواند یکی از این عبارت ها باشد:

*گذشته  تموم شده
*من نمی خوام به گذشته برگردم
*این موضوع، تموم شده هست 

*من نمی خوام به این موضوع فکر کنم
*اه بس کن دیگه تموم شده

 هـر چیـزی کـه شـما خودتـان دوسـت داریـد و راحت هسـتین را تمریـن کنیـد. مطمن باشـید که پـس از مدتی ایـن تبدیل به 
عـادت می شـود و بـه ضمیـر ناخـوداگاه شـما ثبـت می شـود و هر وقـت آن موضـوع بخواهد یاد شـما بیفتـه،   ناخواسـته دهان 

بـاز می کنیـد و عبـارت کلیـدی رو کـه تمریـن کرده ایـد  را می گویید.  
علیرضا رضاقلیخانی، کارآموز رعد
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آقــای یوســفی لطفــا خودتــان را معرفــی 
کنیــد و از چگونگــی آشــناییتان بــا 

ــد: ــد بگویی ــه رع موسس
غالمرضــا یوســفی هســتم، حــدود بیســت 
ــوب کار  ــا چ ــه ب ــت ک ــال اس ــت س وهش
ــردم و  ــروع ک ــبک ش ــم. از کار مش می کن
بعــد معــرق و پانــزده ســال اســت کــه کار 
ــم.  ــام می ده ــزرا  انج ــم ری ــا قل ــت ب منب
ــتم ودر دوران  ــش هس ــته ارت ــن بازنشس م
جنــگ در جبهــه خدمــت می-کــردم واالن 
جبهــه ام  را عــوض کــرده  و درخدمــت 
کارآمــوزان رعــد هســتم. چنــد ســال پیــش 
ــای محســن مرتضــوی در نمایشــگاه  ــا آق ب
ــان را  ــدم و ایش ــنا ش ــی آش ــای چوب کاره
فــرد بســیارخوش برخورد وفعــال دیــدم 
ــودم،  ــت ب ــدرس هنرمنب ــه م ــا ک واز آنج
ــا محیــط رعــد  فرصتــی پیــش آمــد کــه ب
هــم آشــنا شــوم. ایــن دومیــن ترمی اســت 
ــس  ــم را تدری ــت ریزقل ــد، منب ــه  در رع ک
ــه کار  ــد ب ــه عالقمن ــن همیش ــم. م می کن
در مجموعه هــای اینچنینــی  بــوده ام ولــی 
متاســفانه اطالع رســانی در ایــن مــورد 
کــم اســت و مــن از وجــود چنیــن مرکــزی 

بــی اطــالع بــودم.  خــودم  کارگاه منبــت 
ــس  ــم  تدری ــری ه ــگاه دیگ دارم ودرآموزش
می کنــم. کار بــا چــوب و دســت کاری 
ــکین  ــان را تس ــه روح وروان انس ــت ک اس
دوســت  دلیــل  همیــن  بــه  می دهــد. 
دارای  بچه هــای  بــه  بتوانــم  داشــتم 
معلولیــت هــم ایــن هنــر را آمــوزش دهــم. 

 در مورد هنرمنبت بیشتر توضیح دهید؟
منبــت، کار هنــری روی چــوب اســت کــه 

انــواع مختلفــی دارد. نوعــی از منبت، روی 
ــردم  ــوم م ــه عم ــز اســت ک ــان و می مبلم
ــن  ــال ای ــا آن آشــنا هســتند.  قب بیشــتر ب
ــد  ــام می ش ــت انج ــا دس ــه ب ــا هم کاره
و اکنــون توســط دســتگاه هــم انجــام 
ــزرگ  ــای ب ــرای کاره ــروزه ب ــود. ام می ش
وبــا حجــم زیــاد، از دســتگاه اســتفاده 
می شــود. البتــه نوعــی از کارهــای منبــت 
ظریــف هــم هســتند کــه فقــط بــا دســت 
ــت  ــن کار، منب ــه ای ــود. ب ــام می-ش انج
ــار ریزانجــام  ــا مق ــه ب ــد ک ــز می گوین قلم ری
مشــبک  تلفیقــی  کارهــای  می شــود. 
ومنبــت کارهــای بســیارزیبایی هســتند 
ــتر  ــد و انگش ــورآالت؛ از گردنبن ــه  در زی ک
گرفتــه تــا تابلــو قابــل اجراســت. متاســفانه  
بــه ارزش کارهــای دســتی درایــران آن  
ــود.  ــه نمی ش ــاید توج ــد وش ــه بای ــور ک ط
در کشــورمان هنرمنــدان زبردســتی ماننــد 
اســتاد طوســی واســتاد میرطیبی در رشــته 
ــناس  ــه کارش ــم ک ــم داری ــز قل ــت ری منب
ــفانه  ــی متاس ــتند ول ــن کار هس ــره ای وخب
ــن  ــود. ای ــتفاده ای نمی ش ــان اس از هنرش
ــتند  ــه هس ــن جامع ــرمایه های ای ــراد س اف

افرادی که در آموزشگاه های 
خصوصی  حتی با پرداخت هزینه  

آموزش می بینند، عالقه و ذوق 
کارآموزان رعد را ندارند. به نظرم 

این بچه ها قدرهنررا می دانند و 
بسیار فعال و کوشا هستند واز لحاظ 

یادگیری هم بهتر هستند 

این بار برای معرفی یکی از کالس های هنری رعد، 
ترم  دو  که  کالسی  کردیم.  انتخاب  را  منبت  کالس 
است،  توسط استاد غالمرضا یوسفی تشکیل شده و 
به عالقمندانش، کارظریف  با چوب را آموزش می دهد. 
در  اما  هستند،  اندک  کالس  کارآموزان  تعداد  گرچه 
میان آنها سه نفر را که هر کجا موضوع چوب در میان 
مرتضوی،  محسن  می بینیم؛  را  دارند  حضور  است، 
با  نفر  سه  این  پور.  حسین  بهنام  و  مردانی  حسین 
بهره گیری از کالس های معرق و منبت در رعد  هرکدام  

استادی  شده اند و به دیگران آموزش می دهند.
با استاد یوسفی و کارآموزان این کالس، به گفت وگو 

نشستیم.

کار با چوب و دست، روح وروان انسان را تسکین می دهد 
غالمرضا یوسفی، مدرس منبت
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ــه متاســفانه شــناخته شــده  نیســتند.  ک
ــالی  ــن وس ــه س ــا وجودی ک ــراد ب ــن اف ای
ازشــان گذشــته ولــی  هنــوز نوآوری هــای 
خاصــی دارنــد کــه باید قدرشــان شــناخته 

شــود.

آیا از این رشته هنری در بین جوانان ونسل 
جدید استقبال می شود؟

متاســفانه نســل جدیــد همــه چیــز را 
آمــاده می خواهنــد و دنبــال کار پرزحمــت 
نیســتند. صنایــع دســتی نیازبــه متولیانــی  
دارد کــه افــراد عالقمنــد دربیــن جوانــان 
ــوزش دهــد.  ــا آم ــه آنه ــرده و ب ــدا ک را پی
ــر و بســیاری از هنرهــای دســتی  ــن هن ای
ــاتید  ــط اس ــدود توس ــور مح ــر، به ط دیگ
تدریــس  خصوصــی  آموزشــگاه های  در 
ــتان های  ــان   درهنرس ــوند و جایش می ش
کشــور خالیســت. مــن در آموزشــگاه های 
خــارج از رعــد هــم منبــت ریزقلــم را 
می بینــم   ولــی  می دهــم،  آمــوزش 
افــرادی کــه در آموزشــگاه ها حتــی بــا 
می بیننــد،  آمــوزش  هزینــه   پرداخــت 
عالقــه و ذوق کارآمــوزان رعــد را ندارند. به 
ــررا می داننــد و  نظــرم ایــن بچه هــا قدرهن
بســیار فعــال و کوشــا هســتند واز لحــاظ 

ــتند. ــر هس ــم بهت ــری ه یادگی

قابل  چوبی  نوع  هر  روی  بر  کارمنبت  آیا  
کالس  این  نیاز  مورد  چوب  ؟  است  انجام 

چگونه تهیه می شود؟
ــی  ــوع چوب ــر ن ــفی: روی ه ــتاد یوس   اس
از  بعضــی  ولــی  کــرد،  کار  می شــود 
ــوب  ــل؛ چ ــتند مث ــاص هس ــا خ چوب ه
بافــت  کــه  گالبــی  چــوب  و  عنــاب 
ــف  ــای ظری ــرای کاره ــجمی دارد و ب منس
مثــل منبــت ریزقلــم، بهتــر هســتند. ولــی 
ــا  ــواع چوب ه ــازی روی ان ــل س ــرای مب ب
از راش و گــردو تــا ام دی اف هــم می شــود 
کار کــرد. یــک هنرمنــد بایــد بتوانــد روی 
هــر نــوع  چوبــی کار کنــد.  بچه هــای  
ــورد نیازشــان  ــداری از چــوب م رعــد، مق
ــداری  ــد و مق ــه می کنن ــان تهی را خودش
هــم توســط  مجتمــع رعــد برایشــان 
آمــوزش  خوشــبختانه  می شــود.  تهیــه 
ــدارد و  ــادی ن ــوب زی ــه چ ــاز ب ــت نی منب
ــت  ــی اس ــوع چوب ــان ن ــش، هم چوب های
ــرق اســتفاده می شــود.  ــرای کار مع ــه ب ک

آیا این هنر  بازار  خوبی دارد؟
در مقابــل زحمــت، وقــت و مــواد اولیــه ای 
کــه می بــرد، درآمــد مناســبی نصیــب 
ســازنده نمی  کنــد، چــون مــردم شــناختی 

ــه  ایــن کار و زحمتــش ندارنــد.  نســبت ب
البتــه  افــرادی کــه وارد ایــن رشــته 
ــند  ــد باش ــا عالقمن ــر واقع ــوند، اگ می ش
ادامــه  را  آن  کار  ســختی  وجــود  بــا  و 
ــه  ــد ب ــا می توانن ــس از مدت ه ــد، پ دهن
ــن کار  ــی برســند.  ای ــل قبول درجــه ی قاب
هــم ماننــد ســایر کارهــای هنردســتی 
نیــاز بــه تحمــل و صبــوری وعالقــه دارد. 
مــن ادعایــی نــدارم کــه کاری بلــدم ولــی 
هــرگاه چیــزی فکــرم را مشــغول می کنــد، 
ــا  ــروم و دوســه ت ــه کارگاه ب ــد ب حتمــا بای
مقــار روی چــوب بزنــم تــا تخلیــه  روحــی 
ــم  ــن کار برای ــم ای ــوم. احســاس می کن ش

ــی دارد. ــت درمان خاصی

 چند کارآموز در این کالس دارید و اثر این 
هنر را روی کارآموزان رعد چگونه دیدید؟ 

برگــزار  روز  یــک  هفتــه ای  کالس  ایــن 
ــر در  ــج نف ــر پن ــال حاض ــود ودر ح می ش
ایــن کالس هســتند. در ابتــدا تعدادشــان 
بیشــتربود ولــی دونفــر بــه دلیــل وضعیــت 
ــد و دو  جســمانی ، نتوانســتند ادامــه دهن
نفــر هــم ســرکار رفتنــد. فعــال بــا پنــج نفر 
کالس برگــزار می شــود. قبــال موسســه  
نمی دانســتم  و  نمی شــناختم  را  رعــد 
جایــی  وجــود دارد کــه  بــرای افــراد دارای 
ــرده  ــاد ک ــی ایج ــن امکانات ــت چنی معلولی
باشــد. وقتــی در ایــن مرکــز مشــغول 
ــه بچه هــای  ــدم ک ــه تدریــس شــدم، دی ب
رعــد توانایــی و اشــتیاق  باالیــی بــرای 
ــا  ــرای بچه ه ــل  ب ــد. اوائ ــری دارن یادگی
ــار  ــا مق ــا روش کار ب ــه ب ــود ک ــخت ب س
ــا آن روی چــوب  آشــنا شــده  و بتواننــد ب
کار کننــد. بعضــی از چوب هــا ســخت 
وکار  هســتند  نــرم  چوب هــا  بعضــی  و 
ــود را دارد.  ــا روش خ ــدام از آنه ــا  هرک ب
بعضــی از دوســتان ایــن کالس قبــال کالس 
ــا  ــد وب ــرق و مشــبک را هــم گذرانده ان مع
ــه  ــی ب ــتند، ول ــنا هس کار روی چــوب آش
ــاوت  هرحــال روش کار در هــر رشــته متف

ــودش را  ــت خ ــته جذابی ــر رش اســت و ه
ــت  ــه کار منب ــم ک دارد.   احســاس می کن
وباعــث  اســت  تاثیرگــذار  بچه هــا  روی 
و  می شــود  آنهــا  در  آرامــش  احســاس 
ــان   ــه و اشتیاقش ــذرد، عالق ــه می گ هرچ
بیشــتر می شــود. ایــن کار هــم ماننــد 
ــل  ــه تحم ــاز ب ــری نی ــای هن ــایر کاره س
و صبــوری دارد، وقتــی راه وروش کار را 
یــاد می گیرنــد و ســختی های اول کار را 
می گذراننــد،  عالقمنــد شــده و مایــل بــه 
ــه کار  ــا ک ــوند. مخصوص ــه آن می ش ادام
بــا قلــم ریــز،  به گونــه ای اســت کــه چــون 
ــد آن را  ــت می توانن ــک اس ــزارش  کوچ اب
بــا خــود بــه همــه جــا ببرنــد و کار کننــد. 
ایــن هنــر شــاید  از لحــاظ درآمــدی خیلــی 
ــی و  ــاظ روح ــی از لح ــد، ول ــوب نباش خ
حــس آرامشــی کــه ایجــاد می کنــد بســیار 

ــذار اســت. تاثیرگ

 آیا کارهای منبت کارآموزان رعد به درجه ای 
رسیده که بتوانند در نمایشگاه یا بازارچه ها 

ارائه شود؟
ــروع  ــه ش ــت ک ــرم اس ــن کالس  دو ت ای
بچه هــا   کــه  اســت  هنوزنیــاز  و  شــد 
آمــوزش ببیننــد. البتــه کارهــای کوچکــی 
می دهنــد  انجــام  زیــورآالت  به صــورت 
ــدار هــم خواهــد داشــت،  کــه حتمــا خری
ولــی تــا کنــون در نمایشــگاه و بازارچه هــا 

نکرده انــد. شــرکت 

 آیا کار منبت هم مانند سایر هنرها، کالس 
ابتدایی و پیشرفته دارد؟

گاهــی  دارد.  افــراد  ذوق  بــه  بســتگی 
ــار  ــه  انتظ ــوند ک ــرادی وارد کار می ش اف
نداریــم کــه بتوانــد دســت بــه قلــم شــود 
و مقــار بــه دســت بگیــرد، ولــی بعــد 
می بینــم کــه خیلــی خــوب کار را یــاد 
ــه  ــن کالس ب ــه  در ای ــه ک ــرد. آنچ می گی
ــم، شناســایی  ــوزان آمــوزش می دهی کارآم
اســت.   آن  از  اســتفاده  نحــوه  و  ابــزار 
بقیــه اش بــه خــود فــرد بســتگی دارد کــه 
چقــدر وقــت  بــرای منبــت بگــذارد.   اگــر 
ــدا  کســی بخواهــد در ایــن کار مهــارت پی
ــاعت  ــد روزی هشت س ــل بای ــد، حداق کن
وقــت بگــذارد و ســه تــرم هــم کالس 
بیایــد تــا بتوانــد آنچــه در ذهنــش هســت 
را پیــاده کنــد. خوبــی ایــن کار ایــن اســت 
ــا  ــت بچه ه ــی اس ــش دارد و کاف ــه کش ک
لــذت اولیــه کار را حــس کننــد و بــا 
دســت خــود،  محصولــی را بســازند. اگــر 
در هنــگام کار احســاس درد در دســت هــم 
و  می دهــد  ادامــه  را  کار  داشته باشــد،  

این کار، 
مانند سایر کارهای هنردستی،  

نیاز به تحمل و صبوری و
عالقه دارد
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درد را احســاس نمی کنــد کــه همیــن، 
نوعــی از توانبخشــی اســت کــه باعــث 
ــتر  ــرد بیش ــی ف ــز و توانای ــود تمرک می ش
شــود و عــالوه برآرامــش روانــی کــه ایجــاد 
می کنــد،  نقــش درمانــی هــم بــرای افــراد 
خوبــی  توانایــی  رعــد  کارآمــوزان  دارد. 
در یادگیــری دارنــد و انگیــزه و شــوق 
یادگیــری بیشــتری دارنــد. الزم اســت آنهــا 
ــد. مــن وقتــی  ــاور کنن ــی خــود را ب توانای
ــم، قــوت قلــب  ــن بچه هــا را می بین کار ای
ــا وجــود مشــکل جســمی  می گیــرم کــه ب
ــرم  ــه نظ ــد و ب ــختی کار می کنن ــا س و ب
ــه  ــه ب ــرادی ک ــا از اف ــن بچه ه ــی ای توانای
ــتر اســت.  ــتند بیش ــر تندرســت هس ظاه
ــته  ــن رش ــن کالس در چندی ــای ای بچه ه
ــان  ــن پشتکارش ــد و م ــری کار می کنن هن

را تحســین می کنــم.

کارآموزان رعد توانایی خوبی در 
یادگیری دارند و انگیزه و شوق 

یادگیری بیشتری دارند. الزم است 
آنها توانایی خود را باور کنند.

       

:  کارمنبت هم مثل سایر کارهای هنری و چوبی     
است،  دست  با  کار  که  آنجا  از  و  است   دیربازدهی  و  سخت  کاری 
عده ای از بچه های توان یاب توانایی انجام آن را ندارند.  فقط افرادی 
که عالوه بر توانایی دست، عشق وعالقه داشته باشند در این کار باقی 
می مانند، مخصوصا که کاری است که درآمدی ندارد و درجامعه هم  
به آن بها داده نمی شود. کسی که این محصول را می بیند، حساب 
نمی کند که چه مدت روی آن کارشده که  یک تکه چوب خام به این 
شکل درآمده است. چون تبلیغاتی روی این کار نمی شود،  مردم هم 

نسبت به آن شناختی ندارند. 

چند وقت است که منبت کار می کنید؟
مــن چندیــن ســال هســت کــه روی چــوب کار می کنــم؛  ازمعــرق 
و مشــبک شــروع کــردم وحــاال هــم بــه منبــت رســیده ام. البتــه  
مجسمه ســازی و حتــی کار بــر روی ســنگ را هــم  انجــام می دهــم.  
خــارج ازمجتمــع رعــد هــم بــه کالس منبــت می رفتــم  و بــا مقــار 
درشــت کار می کــردم. از طریــق اســتاد قنبــری بــا اســتاد یوســفی 
آشــنا شــدم و متوجــه شــدم کــه ایشــان،  بهتریــن اســتاد درایــن 
ــردم،  ــروع ک ــان ش ــا ایش ــم را ب ــز قل ــوزش ری ــتند. آم ــته هس رش
چــون  فهمیــدم کــه از چــوب می تــوان نــان درآورد.  ایــن رشــته را 
آمــوزش هــم می دهــم  وخــودم را مدیــون رعــد می دانــم. در رعــد  
ــا حیــف اســت کــه بچه هــا   ــا کار روی چــوب آشــنا شــدم. واقع ب

کالس اســتاد یوســفی را از دســت بدهنــد.

در کالس هــای هنــری رعــد معمــوال چنــد نفــر از کارآمــوزان خــاص همیشــه حضــور دارنــد، یکــی از آنهــا محســن مرتضــوی 
اســت. نظــر او را در مــورد ایــن رشــته هنــری پرســیدیم. 
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به نظر می رسد که شما استاد یوسفی را به رعد 
معرفی کردید. چه شد که ایشان را به رعد معرفی 

کردید؟
از موسســه رعــد بــا اداره میــراث فرهنگــی 
تمــاس گرفتــه بودنــد و درخواســت اســتاد 
ــی،   ــراث فرهنگ ــد.  می ــت کرده بودن ــر منب هن
اســتادان زیــادی را می شناســد، ولــی بــا 
توجــه بــه ایــن کــه مــن خــودم معلولیــت دارم 
ــتم،  ــنا هس ــد آش ــای رع ــه بچه ه ــا روحی و ب
ــن  ــون م ــد. چ ــی کردن ــم نظرخواه ــن ه از م
می دانســتم کــه شــاید تنهــا اســتادی کــه 

می توانــد بــا مــا کنــار بیایــد و صبــر وتحمــل کار بــا مــا را 
ــردم.  ــی ک ــان را معرف ــت، ایش ــفی اس ــتاد یوس ــد، اس داشته باش
ــر  ــج نف ــار پن ــم در کالس ایشــان فقــط چه ــی االن کــه می بین ول
هســتیم واقعــا شــرمنده ایشــان هســتم.  می دانــم کــه اگــر حتــی 
یــک نفرهــم  در ایــن کالس باشــد، اســتاد می مانــد و درس 
ــن کالس  ــا از ای ــه بچه ه ــه بقی ــوزد ک ــم می س ــی دل ــد ول می ده
ــد  ــارج از رع ــا در خ ــن کالس ه ــه ای ــوند. هزین ــد نمی ش بهره من
بســیار باالســت ، در حالــی کــه کارآمــوزان رعــد بــه راحتــی و بــه 

ــوند.   ــوردار ش ــوزش برخ ــن آم ــد از ای ــگان می توانن رای

با توجه به سابقه ای که در کار معرق دارید، چه ویژگی خاصی در هنر 
منبت دیده اید؟

ــناتی دارد،  ــی محس ــای چوب ــه کاره ــه بقی ــبت ب ــت نس کار منب
چــون هــم بــه جــای کــم و هــم بــه ابــزار کمتــری نیــاز دارد. بــه 
نظــر مــن، کار بــا چــوب بســیار آرامش بخــش اســت و بــه همیــن 
دلیــل همیشــه بــه  دنبــال  ایــن هنــر بــودم. مــن مدتــی مشــبک 
کارکــردم وبعــد معــرق و االن هــم منبــت کار می کنــم. هرکســی 
ممکــن اســت دررشــته ای هنــری آرامــش بگیــرد و مــن احســاس 
می کنــم بایــد همــه ایــن رشــته ها را تجربــه کنــم. هنــر، انســان 

ــدارد. ــه دنبــال خــودش می کشــد و انتهایــی ن را ب
 امیــدوارم روزی بتوانــم ماننــد اســتاد یوســفی شــده ودر هنــر، پــا 
جــای پــای ایشــان بگــذارم. مــا در ایــران  افــراد دارای معلولیــت، 
قربانیــان اسیدپاشــی و کســانی را داریــم کــه از مشــکالت جســمی 
ــد  ــری را  و بیاموزن ــا  هن ــر آنه ــه اگ ــد، ک ــج می برن ــی رن و روح
توانمنــد شــوند، اعتمــاد بــه نفــس پیــدا کــرده و حالشــان خــوب 
ــان  ــت کارهایم ــاده در اینترن ــتجوی  س ــک جس ــا ی ــود.  ب می ش
دیــده می شــود و  توانســته ایم در چندیــن نمایشــگاه بــزرگ 
ــه  ــت ک ــاتیدی اس ــر اس ــه خاط ــه ب ــا هم ــم. این ه ــرکت کنی ش
ــی  ــی خیل ــم خالق ــرق، خان ــه مع ــد. درزمین ــوزش دادن ــا را آم م
کمکمــان کــرد و دیدگاهمــان را نســبت بــه معــرق ســنتی عــوض 
کــرد. وقتــی  از معــرق بازخــورد خوبــی گرفتــم، تشــویق شــدم  که 
ســراغ منبــت هــم بیایــم.  ایــن عالقــه و اشــتیاق بــه یادگیــری بــه 

دلیــل داشــتن اســاتید خــوب اســت. 

   ،    

   
ــا چــوب  ــادی در کار ب ــم ســابقه زی ــای حســین پورشــما ه آق

ــد:  ــت کاری بگویی ــد، از منب داری
ــرده ام و آن  ــرکت ک ــد ش ــرق رع ــای مع ــالی در کالس ه ــد س  چن
ــت  ــنیدم  کالس منب ــی ش ــم و وقت ــاد گرفت ــی ی ــر را به خوب هن

می شــود،عالقمند  برگــزار  رعــد  در  هــم 
شــدم کــه در ایــن کالس هــم شــرکت کنــم. 
ــود  ــخت ب ــم  س ــروع،  کاربرای ــه در ش البت
ولــی هرچــه جلوتــر مــی-روم و بــا  راهنمایــی 
اســتاد یوســفی کار را بیشــتر یــاد می گیــرم،  

ــر شــده ام. عالقمندت
آمــوزش  را  معــرق  هفتــه  در  روز  یــک   
آمــوزش  بــرای  کــه  افــرادی  می دهــم. 
ــرق کار  ــه مع ــد ک ــر می کنن ــد،  فک می آین
آســانی اســت، ولــی بــرای تهیــه یــک تابلــو 
حداقــل بایــد چهــار پنــج مــاه زحمــت 
ــود و  ــراد می ش ــدادی از اف ــتگی تع ــث خس ــن باع ــند.  همی بکش
ــواب  ــر ج ــه زودت ــای کوچــک ک ــی از کاره ــد. ول ــه نمی دهن ادام
می دهــد، اســتقبال بیشــتری می شــود.  هــر کــدام از ایــن 
ــوب و اره  ــرش چ ــا ب ــرق ب ــودش را دارد. مع ــا روش کار خ هنره
ــا  ــواع چــوب ورنــگ  اســت و کار منبــت،  ب مویــی و شــناخت ان
دانســتن روش درســت مقــار زدن ونحــوه گرفتــن مقــار در دســت 

ــت. ــوب اس ــوع چ ــواب و ن ــایی خ و شناس
ــراد  کار  ــی اف ــت، وقت ــورت اس ــن ص ــه همی ــم ب ــت ه کار منب
آمــاده را می بیننــد، فکــر می کننــد  یــک ســاعته  ایــن کار تمــام 
می شــود، ولــی وقتــی مشــغول بــه کار می شــوند، می بیننــد 
ــد.  ــول می کش ــاعت ط ــت س ــت هش ــک، هف ــک کار کوچ ــه ی ک
ــم.  ــه هــم کار می کن ــد،  در خان ــر کار در کالس رع مــن عــالوه ب
امیــدوارم  بتوانــم ایــن هنــر را خــوب یــاد بگیــرم و بــه دیگــران هم 
آمــوزش دهــم. دوســت دارم  توانایی-هایــم را  بــه مــردم جامعــه 
نشــان بدهــم کــه وقتــی  می بیننــد  چــه کارهایــی را می توانیــم 
ــت  ــه درس ــم ک ــم بگوی ــد. می خواه ــب  کنن ــم، تعج ــام دهی انج
ــادی را انجــام  ــای زی ــی کاره ــه روی ویلچــر هســتیم ول اســت ک

ــد. ــش دهن ــد انجام ــران نمی توانن ــه دیگ ــم ک می دهی

          

ــی، شــما مدت هاســت  کــه معــرق کار می کنیــد.   آقــای مردان
چــه شــد کــه بــه فکــر یادگیــری منبــت هــم افتادیــد؟

 مــن از ســال ۸۵ کارمعــرق را شــروع کــرده ام  وهفت ســال هــم 
ــن کار،  ــد از تســلط در ای ــدم.  بع ــوزش دی ــرق را آم ــد  مع در رع
بــا آقــای مرتضــوی کارگاه گرفتیــم و شــروع بــه کار کردیــم. بعــد 
ــرم  ــردم و دو ت ــرق کار مجسمه ســازی و ســفال را شــروع ک از مع
ــاد  ــم را ی ــت ریزقل ــفی، منب ــتاد یوس ــت اس ــه در خدم ــت ک اس
می گیــرم. هرکــدام از ایــن هنرهــا،  حــس وحــال خــودش را دارد 
و انــرژی خــودش را بــه فــرد منتقــل می کنــد.  مــن کار بــا چــوب 
را بــه کارهــای دیگــر ترجیــح می دهــم و بیشــتر هــم بــا چــوب کار 
کــرده ام. ولــی کار بــا گل وکار مجسمه ســازی هــم حــس خــودش 

را دارد و هرکــدام از ایــن کارهــا بــا هــم متفــاوت هســتند.
مــن درمرکــز رعــد شــرق و در یک ســرای محلــه، معــرق را آموزش 
ــای  ــا آق ــراه ب ــی، هم ــید پاش ــان اس ــه قربانی ــم.  در خیری می ده
ــم.  ــوزش می ده ــم آم ــفال را ه ــازی و س ــوی، مجسمه س مرتض
ــا هســتند. در  شــاگردانم در کالس ســفال،  بیشــتربچه های نابین
ایــن خیریــه، کار رزیــن ومعــرق و منبــت را هــم آمــوزش می دهــم. 
ســه  شــاگرد در کالس ســفال، دونفــر در کالس معــرق و دو نفــر 

ــد.  ــوزش می بینن ــن را آم ــازی و کار رزی ــم مجسمه س ه

به نظر من، کار با چوب بسیار 
آرامش بخش است و به همین دلیل 

همیشه به  دنبال  این هنر بودم.
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لطفا خودتان را معرفی کنید و از فعالیت های 
انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان بگویید:

مدیــره  هیــات  اســدزاده،عضو  مهــدی 
ایرانیــان  نخاعــی  جانبــازان  انجمــن 
هســتم.  ایــن انجمــن ازســال ۱۳۸۵، 
شــروع بــه فعالیــت کــرد و مســئولیت 
ــتی،  ــور معیش ــه ام ــیدگی ب ــی آن رس اصل
ــازان  ــی جانب ــی ودرمان ــادی، فرهنگ اقتص
نخاعــی در سراسرکشوراســت.  در سراســر 
ــر  ــزارو بیســت نف ــه دوه ــک ب ــور نزدی کش
ــار  ــن آم ــه ای ــم. البت ــی داری ــاز نخاع جانب
چهارهــزارو  حــدود  قبــل  سی ســال 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــه ب ــود ک ــر ب ــد نف پانص
طــرف  از  الزم  درمانــی  رســیدگی های 
نهادهــای مســئول، متاســفانه بیــش از 
نیمــی از ایــن افــراد بــه مــرور بــه شــهادت 
رســیده اند و اکنــون تعــداد آنهــا بــه حــدود 
دوهــزار نفــر رسیده اســت. بــه همیــن 
خاطرایــن انجمــن بــا هــدف رســیدگی 
بــه امــور درمانــی جانبــازان تشــکیل شــد. 
ــان  در  ــی ایرانی ــازان نخاع ــن  جانب انجم
وزارت کشــوربه ثبــت رســید و هــر دوســال 
ــد.  ــزار می کن ــی برگ ــع عموم ــار مجم یک ب

هیــات مدیرانجمــن  در مجامــع عمومــی، 
توســط  جانبــازان  انتخــاب می شــوند. 
ــت  ــن متشــکل از هف ــره انجم ــات مدی هی
ــر  ــدل و دونف ــر علی الب ــی، دونف ــر اصل نف
هــم بــازرس اســت کــه هــر دوســال 

می شــوند. انتخــاب  یک بــار 

هم  دیگر  شهرهای  در  انجمن  شعبه های   
وجود دارن۱د؟ 

مــا در ســی اســتان کشــور نمایندگی هایــی 

ــازان  ــام گــروه  پیگیــری انجمــن جانب ــا ن ب
ــل  ــز تعام ــن مراک ــه ای ــم ک ــی داری نخاع
ــتانداری و  ــهید و اس ــاد ش ــا بنی ــی ب خوب
مراجــع ذی ربــط دارنــد و هــر مشــکلی 
کــه در اســتان باشــد را بــه مرکــز گــزارش 
نخاعــی  جانبــازان  انجمــن  می دهنــد. 
ایرانیــان شــامل دوازده کمیتــه اســت کــه 
براســاس مشــکالت روز جانبــازان فعالیــت 
ــه   ــامل کمیت ــا ش ــن کمیته ه ــد. ای می کنن
فرهنگــی،  کمیتــه  ودرمــان،  بهداشــت 
کمیتــه تجهیــزات پزشــکی، کمیتــه زیارتــی 
ــکالت  ــه مش ــه ب ــت ک ــیاحتی و... اس س
عزیــزان جانیــاز نخاعــی در سراســر کشــور 

رســیدگی می کننــد.

این انجمن یک سازمان دولتی است یا غیر 
دولتی؟

ــاد  ــردم نه ــازمان م ــک س ــن ی ــن انجم ای
غیردولتــی اســت و بودجــه ای از دولــت 
دریافــت نمی کنــد. ولــی براســاس تعاملــی 
ــا  ســازمان-هایی مثــل؛ شــهرداری  کــه  ب
شــهید  بنیــاد  و  پاســداران  ســپاه  یــا 
داریــم، گاهــی  کمک هــای مالــی دریافــت 

نقش انجمن جانبازان نخاعی،  
نظارت بر اجرای صحیح فعالیت های 
درمانی و استفاده از تجارب اعضای 

کمیته های تخصصی است 

مهدی اسدزاده،عضو هیات مدیره انجمن جانبازان 
و  حقوق    رشته  لیسانس  او   است.  ایرانیان  نخاعی 

از کارشناسان خبره حقوقی  در بنیاد شهید می باشد. 
انجمن   مدیره  هیات  عضو  که  است  سال  ده  اسدزاده،  
جانبازان نخاعی ایرانیان نیز هست. مسئولیت اصلی این 
انجمن که ازسال ۱۳۸۵، شروع به فعالیت کرد،  رسیدگی 
به امور معیشتی، اقتصادی، فرهنگی ودرمانی جانبازان 

نخاعی در سراسرکشوراست.
با این عضو هیات مدیره انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان 
خدمات  و  تجهیزات  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  در 
توانبخشی معلولین، سالمندان و صنایع پزشکی وابسته، 
به  انجمن  این  فعالیت های  مورد  در  و  کردیم  مالقات 

گفت وگو نشستیم که می خوانید.

انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان، بازوی نظارتی، اجرایی و 
تخصصی  بنیاد شهید است
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می کنیــم. انجمــن از اعضــا حــق عضویــت  
نمی کنــد. دریافــت 

چنین  هم  شهید  بنیاد  اینکه  به  توجه  با 
جانبازان  انجمن  می دهد،   راارائه  خدماتی 
نخاعی ایرانیان قرار است که چه کاستی هایی 

را پوشش دهد؟
ــتای  ــان درراسـ  انجمـــن نخاعـــی ایرانیـ
کمک رســـانی بـــه جانبـــازان تشـــکیل 
ـــرای  ـــی ب ـــازوی کمک ـــی ب ـــه نوع ـــده و ب ش
ـــازان  ـــی جانب ـــت. گاه ـــهید  اس ـــاد ش بنی
ـــد  ـــژه ای دارن ـــرایط خـــاص و وی ـــی ش نخاع
ـــا،  ـــداد آنه ـــتردگی تع ـــه گس ـــه ب ـــا توج و ب
ــوارد  ــن در مـ ــه انجمـ ــت کـ ــاز اسـ نیـ
خـــاص ورود پیـــدا کنـــد و مشـــکالت را 
ـــون  ـــا چ ـــد. م ـــع کن ـــو رف ـــن نح ـــه بهتری ب
درآمـــدی نداریـــم نمی توانیـــم خدماتـــی 
ــه دهیـــم ولـــی   ــازان عزیزارائـ ــه جانبـ بـ
ــرده و از  ــا را پیگیـــری کـ مشـــکالت آنهـ
ــر  ــهید، وزیـ ــاد شـ طریـــق ریاســـت بنیـ
ــی  ــئوالن دولتـ ــایر مسـ ــت و سـ بهداشـ
ـــم.  ـــا می کنی ســـعی در برطـــرف کـــردن آنه
ــن،   ــی انجمـ ــه اصلـ ــت وظیفـ در حقیقـ
ـــت.  ـــزان اس ـــن عزی ـــکالت ای ـــری مش پیگی
ـــم  ـــار زخ ـــزان،  دچ ـــن عزی ـــیاری از ای بس
ــه  ــن عارضـ ــوند و در اثرایـ ــتر می شـ بسـ
بـــه شـــهادت می رســـند. شناســـایی 
مختلـــف   اســـتان های  در  جانبـــازان 
انجـــام  مـــا  نمایندگی هـــای  توســـط 
ـــزارش  ـــاد گ ـــه بنی ـــا ب ـــرایط آنه ـــده و ش ش
داده می شـــود.  مثـــال: ایـــن جانبـــاز 
نیـــاز بـــه تخـــت ویـــژه  یـــا بســـتری در 
بیمارســـتان دارد.  بـــر اســـاس ایـــن 
گـــزارش، آمبوالنـــس بـــه شهرســـتان 
بـــه  را  جانبـــاز  و  می شـــود  اعـــزام 
بیمارســـتان های مجهـــز در اســـتان و 
ـــان  ـــتان ساس ـــل بیمارس ـــران مث ـــا در ته ی
یـــا خاتم النبیـــا  منتقـــل می کننـــد.  
فعالیـــت  دیگـــر مـــا هـــم برگـــزاری 
ــت.  ــی اسـ ــیاحتی و زیارتـ ــفرهای سـ سـ
بنیـــاد  طریـــق  از  کـــه  کاروان هایـــی 
ــا  ــوال بـ ــود، معمـ ــرده می شـ ــهید بـ شـ
اتوبوس هـــا و در هتل هـــای معمولـــی 
اســـت. درحالی کـــه جانبـــازان نخاعـــی،  
شـــرایط خاصـــی دارنـــد و حتمـــا بایـــد 
اتوبوســـی ســـوار شـــوند کـــه باالبـــر داشـــته 
ــا پیگیـــری انجمـــن نخاعـــی  باشـــد. بـ
ایرانیـــان،  بـــر روی چهـــار دســـتگاه اتوبوس 
ـــا   ـــده و صندلی ه ـــب ش ـــر نص ـــال، باالب کرب
ــده،  ــازی شـ ــی مناسب سـ ــم به صورتـ هـ
ـــازان  ـــا جانب کـــه کامـــال درازکـــش شـــوند ت
بتواننـــد بـــه راحتـــی از آن اســـتفاده 

ـــن  ـــه ای ـــوال ب ـــهید معم ـــاد ش ـــد. بنی کنن
نیازهـــا توجـــه کافـــی نمی کنـــد. مثـــال 
ــل را  ــالن هتـ ــه فـ ــد کـ ــالم می کننـ اعـ
بـــرای ایثارگـــران گرفته ایـــم، شـــما هـــم 
ـــل  ـــن هت ـــه ای ـــت ب ـــه نوب ـــازان را ب جانب
بفرســـتید. ولـــی مـــا در ابتـــدا یکـــی از 
اعضـــای انجمـــن را بـــرای بازدیـــد از آن 
ـــا  ـــه آی ـــد ک ـــه  ببین ـــتیم ک ـــل می فرس هت
ـــت  ـــب  اس ـــازان مناس ـــور جانب ـــرای حض ب
یـــا نـــه؟  در واقـــع انجمـــن جانبـــازان 
ـــی و  ـــازوی نظارت ـــان، یـــک ب نخاعـــی ایرانی
ـــهید  ـــاد ش ـــرای بنی ـــی و تخصصـــی ب اجرای
ـــن  ـــن درهمی ـــه انجم اســـت. االن در  غرف
تخصصـــی  تشـــک  یـــک  نمایشـــگاه 
ــته ایم  ــش گذاشـ ــه نمایـ ــی را بـ امریکایـ
ــم  ــه زخـ ــال بـ ــراد مبتـ ــرای افـ ــه بـ کـ
ــرف  ــت و ظـ ــب اسـ ــیار مناسـ بستربسـ
ــم  ــج روز زخـ ــل و پنـ ــا چهـ ــاه تـ یک مـ
بســـتر جانبـــازان را بهبـــود می بخشـــد. 
انجمـــن اصـــرار دارد کـــه بنیـــاد شـــهید 
ایـــن تشـــک را بـــرای جانبـــازان تهیـــه 
ــران  ــل گـ ــه دلیـ ــه بـ ــه البتـ ــد، کـ کنـ
ــر  ــوز ایـــن امـ ــودن ایـــن تشـــک هنـ بـ
حالـــی  در  نشده اســـت،  امکان پذیـــر 
ـــود  ـــان خ ـــه از ج ـــرادی  ک ـــرای اف ـــه ب ک

ــدارد. ــا نـ ــی  معنـ ــته اند،  گرانـ گذشـ

آیـــا خدمـــات انجمـــن نخاعـــی 
ایرانیـــان بـــه افـــراد دارای معلولیتـــی  
ــم تعلـــق  ــند هـ ــاز نباشـ ــه جانبـ کـ

؟ د می گیـــر
مـــا تجربه هـــای خـــود را در اختیـــار 
ـــال  ـــم. مث ـــرار می دهی ـــا ق ـــایر انجمن ه س
امکاناتـــی کـــه بـــرای ســـفر بـــه کربـــال 
ــای  ــه انجمن هـ ــت را بـ ــاد شده اسـ ایجـ
ـــی  ـــه در صورت ـــم ک ـــالع می دهی ـــر اط دیگ
کـــه هزینـــه اش را بپردازنـــد، می تواننـــد 
ـــی  ـــوند. ول ـــوردار ش ـــات برخ ـــن خدم از ای

جامعـــه هـــدف مـــا جانبـــازان نخاعـــی 
هســـتند.

ـــال  ـــن در ح ـــن انجم ـــای ای ـــداد اعض تع
ـــت؟ ـــر اس ـــد نف ـــر چن حاض

بیســـت  و  دوهـــزار  حـــدود  انجمـــن 
ـــن  ـــی دارد. ای ـــازان نخاع ـــو از جانب نفرعض
ـــی  ـــازان نخاع ـــه جانب ـــامل کلی ـــداد ش تع
ــات  ــد حیـ ــردر قیـ ــال حاضـ ــه در حـ کـ
اساســـنامه  در  می باشـــد.  هســـتند، 
ــم  ــی داریـ ــا تعریفـ ــرای اعضـ انجمـــن بـ
کـــه می گویـــد؛ عضـــو انجمـــن نخاعـــی 
ـــاد شـــهید  ـــه بنی ـــان کســـی اســـت ک ایرانی
ـــاز شـــناخته باشـــد،  ـــوان جانب ـــه عن او را ب
ـــد  ـــاد درص ـــد و  هفت ـــی باش ـــه نخاع ضایع

داشته باشـــد.  جانبـــازی 

اعضـــای شـــما فقـــط از  مـــردان 
ــو  ــم عضـ ــان هـ ــا از زنـ ــتند یـ هسـ

ــد؟ داریـ
ـــار  ـــت وچه ـــدود بیس ـــن ح ـــن انجم  درای
ــه  ــم کـ ــی داریـ ــث نخاعـ ــاز مونـ جانبـ
تعـــدادی از آنهـــا  در اثـــر بمبـــاران شـــهرها 

ــد. ــیب دیده  انـ ــان جنـــگ آسـ در زمـ
انجمـــن جانبـــازان نخاعـــی ایرانیـــان 
انجـــام  رســـانی  اطـــالع  چگونـــه 

؟ هـــد می د
مجروحیـــت  دچـــار  کـــه  افـــرادی 
نظـــر  تحـــت  بالفاصلـــه  می شـــوند، 
بنیادشـــهید   تخصصـــی  گروه هـــای 
ــق  ــم از طریـ ــا هـ ــد و مـ ــرار می گیرنـ قـ
ـــت  ـــار را دریاف ـــز، آم ـــن مرک ـــا ای ـــل ب تعام
کـــرده و گروهـــی را  بـــرای  بازدیـــد 
ــگاهی  ــال آسایشـ ــم. مثـ ــال می کنیـ ارسـ
ـــازان  ـــرای جانب ـــدران ب ـــپاه پاس ـــط س توس
ــه  از  ــد کـ ــیس  شـ ــرم تاسـ ــع حـ مدافـ
طـــرف انجمـــن بـــرای نظـــارت بـــر 
ایـــن  همـــکاران   صحیـــح  عملکـــرد 
مرکـــز  بازدیـــدی صـــورت گرفـــت و 
توصیه هـــای الزم ارائـــه شـــد. نقـــش 
ـــر  ـــارت ب ـــی،  نظ ـــازان نخاع ـــن جانب انجم
اجـــرای صحیـــح و اســـتفاده از تجـــارب 
اعضـــای کمیته هاســـت . مـــا بنیـــاد 
ـــر  ـــوع ویلچ ـــر ن ـــد ه ـــرای خری ـــهید را ب ش
ـــرای  ـــی  ب ـــوازم تخصص ـــا ل ـــک و ی ـــا تش ی
جانبـــازان نخاعـــی، ملـــزم بـــه  تاییدیـــه 
ــازان نخاعـــی  کرده ایـــم.  انجمـــن جانبـ
انجمـــن،  محصـــوالت مختلـــف را قبـــل 
از خریـــد،  مـــورد بررســـی تخصصـــی 
قـــرار می دهـــد  واگـــر نقایصـــی وجـــود 
ــد.  ــرف می کنـ ــد ، آن را برطـ داشته باشـ
ـــی  ـــازان نخاع ـــن جانب ـــبختانه انجم خوش

آدرس سایت انجمن جانبازان نخاعی 
ایرانیان، ajnokhaei. ir   است و 
دوستان با مراجعه به این سایت 
می توانند در جریان برنامه های 

انجمن و همایش هایی که توسط بنیاد 
شهید برگزار می شود، قرار بگیرند 
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اکنـــون تجـــارب زیـــادی خصوصـــا در 
ــان دارد.  ــوزه درمـ حـ

ــال  ــور فع ــازی حض ــات مج ــا در صفح م
ــازان  ــن جانب ــایت انجم ــم.  آدرس س داری
نخاعــی ایرانیــان، ajnokhaei. ir   اســت 
ــایت  ــن س ــه ای ــه ب ــا مراجع ــتان ب و دوس
ــان برنامه هــای انجمــن  ــد در جری می توانن
و همایش هایــی کــه توســط بنیــاد شــهید 
ــا در  ــد. م ــرار بگیرن ــود، ق ــزار می ش برگ
مــورد کهنســالی یــا زخــم بســتر هــم 
ــات  ــرده  و اطالع ــزار ک ــی برگ همایش های

آن را در ســایت منتشــر کرده ایــم. 

با  ایرانیان  نخاعی  جانبازان  انجمن  ارتباط 
سایر انجمن های معلوالن چگونه است؟

ــد  ــران و چن ــوالن ای ــن معل ــا انجم ــا ب م
انجمــن دیگــر کــه در حــوزه ضایعــات 
ــته   ــاط داش ــتند، ارتب ــال هس ــی فع نخاع
ــتراک  ــه اش ــم ب ــا ه ــود را ب ــارب خ و تج
ــش  ــن همای ــاالنه چندی ــته ایم . س گذاش
برگــزار  نخاعــی  درحــوزه  نمایشــگاه  و 
ــدگان  ــزار کنن ــا برگ ــا ب ــه م ــود ک می ش
آنهــا  تعامــل خوبــی داریــم. البتــه  بیشــتر 
ــا انجمن هــای ضایعــات نخاعــی مرتبــط  ب
نخاعــی،  جانبــازان  دربیــن  هســتیم. 
مثــل؛   معلولیت هایــی  بــا  افــرادی 
نابینایــی و یــا جســمی حرکتــی هــم داریــم 
تخصصــی  کمیته هــای  طریــق   از  کــه 

خــود بــه آنــان خدمــات می دهیــم.

برنامه شما برای آینده انجمن چیست؟
ـــاال  ـــمی  و ب ـــرایط جس ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
ـــوال  ـــی، معم ـــازان نخاع ـــن  ســـن جانب رفت
ـــراد  ـــر از اف ـــراد بیســـت ســـال زودت ـــن اف ای
جانبـــازان  می شـــوند.   پیـــر  عـــادی 
نخاعـــی کـــه در ســـنین پنجـــاه بـــه 
بـــاال هنـــوز ســـرحال هســـتند، خیلـــی 
ـــانی  ـــراد کس ـــن اف ـــمارند.  ای ـــت ش انگش
هســـتند کـــه ورزشـــکارند. بنابرایـــن 
ـــث ورزش  ـــه  بح ـــوده ک ـــن ب ـــا ای ـــعی م س
ـــم.  ـــه کنی ـــتان  نهادین ـــن دوس ـــرای ای را ب
ــئوالن را  ــم مسـ ــعی داریـ ــن سـ همچنیـ
ـــزات  ـــن تجهی ـــه جدیدتری ـــه تهی ـــد ب متقاع
ـــازان  ـــرای جانب ـــتاوردهای پزشـــکی  ب ودس
کنیـــم.  ایـــن عزیـــزان بـــا  باالرفتـــن ســـن، 
ــر مکانیکـــی را  ــتفاده از ویلچـ ــوان اسـ تـ
ندارنـــد. مـــن بـــا وجـــودی کـــه خـــودم 
ـــتفاده از  ـــوان اس ـــر ت ـــی دیگ ـــکارم ول ورزش
ـــه  ـــی ک ـــدارم. خواهش ـــتی را ن ـــر دس ویلچ
از مســـئولین چـــه دولتـــی وچـــه غیردولتـــی 
ــژه ای  ــگاه ویـ ــه نـ ــت کـ ــن اسـ دارم ایـ
بـــه جانبـــازان نخاعـــی داشـــته باشـــند. 

ــرام و  ــی تلگـ ــات اجتماعـ ــا در صفحـ مـ
ــتیم و  ــال هسـ ــاپ فعـ ــروش و واتسـ سـ
ـــهادت  ـــه ش ـــه اطالعی ـــت ک ـــه ای نیس هفت
جانبـــازی را در ایـــن صفحـــات نداشـــته 
ـــه  ـــت ک ـــف اس ـــای تاس ـــا ج ـــیم. واقع باش
ایـــن عزیـــزان بـــه خاطرمـــواردی مثـــل 
زخـــم بســـتریا ناراحتـــی کلیـــه شـــهید 
می شـــوند. ایـــن افـــراد بـــه دلیـــل 
باالبـــودن ســـن شـــهید نمی شـــوند، 
عـــوارض  و  مجروحیت هـــا  براثـــر 
بیماری هـــا  شـــهید می شـــوند. چـــرا 
آنهـــا نبایـــد از تجهیـــزات ومتد هـــای 
ـــد  ـــند؟ بای ـــوردار باش ـــکی برخ ـــن پزش نوی
ـــکی  ـــزات پزش ـــان و تجهی ـــث درم ـــه بح ب
ـــی  ـــگاه خاص ـــراد ن ـــن اف ـــی ای و توانبخش
ـــکان  ـــد پزش ـــد. تاکی ـــته باش ـــود داش وج
ـــزات  ـــازان از تجهی ـــه جانب ـــن اســـت ک برای
ـــت  ـــرای تقوی ـــد و ب مناســـب اســـتفاده کنن
روحیـــه بـــه مســـافرت برونـــد تـــا از 

دردهایشـــان کاســـته شـــود.

و سخن پایانی ...؟
ــم را  ــره ای از زندگیـ ــت دارم خاطـ  دوسـ
ـــروح  ـــه  مج ـــال ۶۵ ک ـــن در س ـــم. م بگوی
شـــدم، پانـــزده ســـاله بـــودم. آن زمـــان  
ــود  ــده بـ ــان آمـ ــه از آلمـ ــوری کـ پرفسـ
ــو قطـــع  ــرم تـ ــه مـــن گفـــت : «پسـ بـ
ـــد  ـــرت بای ـــر عم ـــا آخ ـــده ای و ت ـــاع ش نخ
ـــن حـــرف  ـــن از ای ـــر باشـــی». م روی ویلچ
ــه  ــون همـ ــدم، چـ ــی ناراحـــت شـ خیلـ
بـــه مـــن امیـــد می دادنـــد کـــه خـــوب 
می شـــوم. ایـــن دکتـــر بـــه مـــن گفـــت: 
ـــا  ـــم ت ـــو می گوی ـــه ت ـــتش را ب ـــن راس «م
ـــم  ـــی تصمی ـــت بتوان ـــه زندگی ـــرای ادام ب
ـــه  ـــی را ب ـــه طالی ـــه نکت ـــن س ـــری. م بگی
تـــو می گویـــم کـــه اگـــر انجـــام دهـــی، 
عمـــر طوالنـــی خواهـــی داشـــت. یکـــی 
ایـــن کـــه، تـــا می توانـــی مســـافرت 
ـــه، درس  ـــن ک ـــر. دوم ای ـــذت بب ـــرو و ل ب
ـــا دچـــار آلزایمـــر نشـــوی و ســـوم  بخـــوان ت
ـــه  ـــن ک ـــن و کاری ک ـــه، ورزش ک ـــن ک ای
ـــرد و متکـــی  ـــت را بگی دســـتانت جـــای پای
ـــن  ـــه ای ـــن هرس ـــی». م ـــی نباش ـــه کس ب
پندهـــا را انجـــام دادم و موفـــق هـــم 
ـــا  ـــات ب ـــد از مالق ـــه بع ـــی ک ـــودم. در حال ب
ـــی  ـــه از ناراحت ـــک هفت ـــا ی ـــر ت ـــن دکت ای
غـــذا نمی خـــوردم و بـــا کســـی صحبـــت 
ــا ایـــن کـــه مـــادرم بـــه  نمی کـــردم. تـ
ـــد  ـــن و بلن ـــت ک ـــت:  هم ـــتم زد و گف پش
ـــردم،   ـــدن ک ـــه درس خوان ـــروع ب ـــو! ش ش
ــوق در  ــته حقـ ــم و در رشـ ــم گرفتـ دیپلـ
ـــول شـــدم، لیســـانس  ـــران قب دانشـــگاه ته
ـــم  ـــانس گرفت ـــوق لیس ـــم ف ـــس از آن ه وپ
و در بنیـــاد شـــهید مشـــغول بـــه کار 
شـــدم. االن هـــم از کارشناســـان خبـــره 
حقوقـــی بنیـــاد شـــهید هســـتم و ده ســـال 
ـــن   ـــره انجم ـــات مدی ـــو هی ـــه عض اســـت ک
ـــتم.  ـــز هس ـــان نی ـــی ایرانی ـــازان نخاع جانب
در حـــوزه ورزش هـــم وارد  شـــدم ودر 
ـــس روی  ـــل؛  تنی ـــی مث ـــته های مختلف رش
ــه  ــال دســـتی و وزنـ ــنا، فوتبـ ــز، شـ میـ
بـــرداری فعالیـــت کـــردم.  پنـــج شـــش 
ــران  ــاز ایـ ــرد جانبـ ــن مـ ــال قوی تریـ سـ
بـــودم و وزنـــه دویســـت وده کیلویـــی 
ــی از  ــوز کسـ ــه هنـ ــردم  کـ ــد کـ را بلنـ
ـــد.  ـــه را بزن ـــن وزن ـــته ای ـــازان نتوانس جانب
ـــرداری  ـــوری وزنه ب ـــابقات کش ـــاالنه مس س
ــن  ــه مـ ــود کـ ــزار می شـ ــازان برگـ جانبـ
در آن شـــرکت می کنـــم و ســـالی چنـــد 
ــی  ــافرت-های داخلـ ــه مسـ ــم بـ ــار هـ بـ

مـــی روم. 

 با وجودی که خودم ورزشکارم ولی 
دیگر توان استفاده از ویلچر دستی را 
ندارم. خواهشی که از مسئولین چه 
دولتی وچه غیردولتی دارم این است 
که نگاه ویژه ای به جانبازان نخاعی 
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ـــام  ـــه ن ـــم ب ـــاگردان خوب ـــی از ش ـــای آزادم یک ـــی از کالس ه در یک
ـــا آن روز  ـــرد و از قض ـــدا ک ـــور پی ـــر کالس حض ـــر س ـــا ویلچ ســـحر ب

ـــود. ـــن ب ـــراه م ـــن هم ـــا م ـــم در کالس ب ـــاله ام ه ـــر ۱۱ س پس
ـــر  ـــه او دخت ـــی ک ـــحر و از آنجای ـــا س ـــی ب ـــنایی قبل ـــل آش ـــه دلی ب
بســـیار دوســـت داشـــتنی و خونگرمـــی اســـت، پســـرم می خواســـت 
جلـــو بـــرود و بـــا ســـحر صحبـــت کنـــد، امـــا بـــه یـــک بـــاره 
ـــن  ـــا م ـــی ب ـــرد و برگشـــت و خواســـت در گوش ـــی ک ـــتاد، مکث ایس
ـــا چـــی شـــده؟" ـــو باب ـــم: «بگ ـــد و ســـوالی بپرســـد. گفت حـــرف بزن
پســـرم از مـــن پرســـید: اگـــه بـــا ســـحر حـــرف بزنـــم اشـــکالی 

نـــداره؟
گفتم: یعنی چی؟

ـــرم و  ـــم راه ب ـــه نتون ـــم و دیگ ـــض بش ـــم مری ـــم من ـــت: می ترس گف
ـــر بشـــینم. ـــور بشـــم روی ویلچ مجب

با خودم فکر کردم، یعنی چی؟
ـــا  ـــاط ب ـــه ارتب ـــدارد ک ـــی ن ـــالع کاف ـــن اط ـــن س ـــن در ای ـــد م فرزن

یـــک فـــرد توان یـــاب چـــه شـــرایطی دارد و آیـــا یـــک ارتبـــاط 
کالمـــی ســـاده ممکـــن اســـت بـــرای او ضـــرری داشـــته باشـــه 

ـــه؟ ـــا ن ی
ـــه ی  ـــی در جامع ـــا آگاه ـــدر ن ـــرا انق ـــه چ ـــردم ک ـــر ک ـــن فک ـــه ای ب

ـــد؟ ـــی زن ـــوج م ـــا م م
نـــه مـــن بـــه عنـــوان یـــک پـــدر و یـــک والـــد بـــه فرزنـــدم 
ـــو  ـــه رادی ـــی و ن ـــتم آموزش ـــه و سیس ـــه مدرس ـــی داده ام و ن آگاه

ــون! و تلویزیـ
 باالخـــره چـــه کســـی در جامعـــه بایـــد بـــه بچه هـــا آمـــوزش 

بدهـــد؟
ـــد  ـــت  را می بینن ـــرد دارای معلولولی ـــک ف ـــی ی ـــردم وقت ـــا م غالب
دســـت و پایشـــان را گـــم می کننـــد و رفتارهـــای غیرعـــادی و 

عجیـــب از خـــود نشـــان می دهنـــد.
ـــت دارد را  ـــه معلولی ـــردی ک ـــک ف ـــه ی ـــی ک ـــا زمان ـــی وقت ه خیل
می بیننـــد ســـریع اســـتغفار مـــی کننـــد، گاهـــی اوقـــات خـــدا 

!!     
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را شـــکر می کننـــد و گاهـــی اوقـــات هـــم احســـاس مســـئولیت 
می کننـــد کـــه انـــگار حتمـــًا بایـــد چیـــزی بگوینـــد، چیزهایـــی 
ـــث  ـــال باع ـــه کام ـــتباه ک ـــال اش ـــای کام ـــداری دادن ه ـــل دل از قبی

ــود. ــا می شـ ــن روح و روان آنهـ ــم ریختـ به هـ
ـــل  ـــه دلی ـــته و ب ـــما  را دوســـت داش ـــدا ش ـــد،  خ ـــی می گوین  گاه
همیـــن عالقـــه اســـت کـــه در ایـــن شـــرایط قـــرار داریـــد. یـــا 
اینکـــه تـــو فرشـــته هســـتی، خـــدا بـــه شـــما لطـــف داشـــته، 

خـــدا می خواســـته شـــما را امتحـــان کنـــد و....
که البته اینها روی خوب ماجراست.

حرف های عجیب و غریب دیگر کم نیست:
ـــد کـــه صاحـــب  ـــی انجـــام داده ان ـــدر و مـــادرش چـــه خطای ببیـــن پ

ـــده اند! ـــول ش ـــد معل فرزن
و از ایـــن قبیـــل حرف هـــا کـــه ترجیـــح می دهـــم بازگـــو 

نکنـــم....
در بررســـی و ریشـــه یابـــی ایـــن مســـئله متاســـفانه مشـــاهده 
ـــاخت و  ـــی از س ـــر ناش ـــن تفک ـــادی از ای ـــش زی ـــه بخ ـــود ک می ش
ـــی  ـــر کارشناس ـــی و غی ـــر اصول ـــای غی ـــریال ها و فیلم ه ـــش س پخ
ـــت  ـــر وق ـــه ه ـــت ک ـــر اس ـــال های اخی ـــی س ـــیما در ط ـــدا و س ص
ــق  ــا در حـ ــد یـ ــرداری می کنـ ــد، کاله بـ ــا می کنـ ــی خطـ کسـ
کســـی ظلـــم می کنـــد، ســـریع بـــه عقوبـــت گناهـــش گرفتـــار 

ــد! ــان می دهنـ ــر نشـ ــخص را روی ویلچـ ــود و آن شـ می شـ
انـــگار کـــه هـــر کســـی مرتکـــب خطایـــی شـــود، حتمـــا بـــه 
نحـــوی گرفتـــار معلولیـــت می شـــود و از آن بدتـــر هـــر کســـی 
ـــا در حـــال پـــس دادن  ـــه روی ویلچـــر نشســـته اســـت پـــس حتم ک

ـــت! ـــی اس ـــاه بزرگ ـــت گن عقوب

        
ــگ  ــل رنـ ــه دلیـ ــط بـ ــتان فقـ ــیاه پوسـ ــال سـ ــال های سـ سـ
ـــروز  ـــد و ام ـــرار گرفته ان ـــم و آزار ق ـــورد ظل ـــان، م ـــاوت پوستش متف
ـــه  ـــرف این ک ـــری و ص ـــای ظاه ـــر تفاوت ه ـــه خاط ـــادی ب ـــراد زی اف
نمی تواننـــد مثـــل مـــا حرکـــت کننـــد یـــا ببیننـــد و بشـــنود و 

صحبـــت کننـــد، مـــورد آزار قـــرار می گیرنـــد!
مگر نه اینکه همگی ما معلولیم؟

ـــی  ـــم و نقایص ـــم متفاوتی ـــا ه ـــا ب ـــک م ـــک ت ـــه ت ـــه اینک ـــر ن مگ
ـــم؟ داری

ـــا  ـــمی ی ـــتیم. جس ـــت هس ـــار معلولی ـــی دچ ـــه نوع ـــا ب ـــه ی م  هم
ـــان. ـــا پنه ـــدا ی ـــی، پی ذهن

کســـی ممکـــن اســـت وســـعت بینایـــی کمـــی داشـــته باشـــد، 
ـــته  ـــی داش ـــت متفاوت ـــد و قام ـــت  ق ـــن اس ـــری ممک ـــخص دیگ ش
باشـــد، دوســـت دیگـــری مثـــل مـــن موهـــای کمـــی داشـــته باشـــد 

ـــد. ـــی باش ـــتم عصب ـــص سیس ـــار نق ـــم دچ ـــری ه ـــرد دیگ و ف
ـــکلی  ـــرش مش ـــای کم ـــن مهره ه ـــل م ـــخصی مث ـــت ش ـــن اس ممک
ـــود عاطفـــی باشـــد. داشـــته باشـــد و شـــخص دیگـــری دچـــار کمب

فـــردی شـــاید دچـــار عقـــده و فـــردی دیگـــر دچـــار مشـــکالت 
ـــرض  ـــی تع ـــت در کودک ـــن اس ـــخصی ممک ـــه ش ـــد. ب ـــی باش ذهن
ـــد. ـــرده باش ـــه دار ک ـــه نفســـش را خدش ـــاد ب ـــد و اعتم ـــده باش ش

ـــه ای از دســـت داده  ـــواده اش را در حادث ـــردی خان ـــن اســـت ف ممک
ـــته  ـــادی داش ـــص ش ـــد و نق ـــده باش ـــردگی ش ـــار افس ـــه و دچ باش

ـــد. باش
ـــد  و  ـــی باش ـــتم ایمن ـــص سیس ـــار نق ـــخصی دچ ـــت ش ـــن اس ممک

ـــد. ـــو باش ـــص عض ـــار نق ـــری دچ ـــخص دیگ ش
همه ی این ها معلولیت محسوب می شوند.

ـــم.  ـــی می دانی ـــا را جزئ ـــا آن ه ـــم و ی ـــر نداری ـــا خب ـــا از آن ه ـــا م ام
در صورتـــی کـــه کســـی کـــه نقـــص عضـــو دارد، فقـــط یـــک کمبـــود 
ظاهـــری دارد و فقـــط بـــا مشـــکالت حرکتـــی روبه روســـت 
امـــا شـــخصی کـــه مشـــکالت روانـــی، رفتـــاری و فکـــری دارد 
ــار  ــا دچـ ــت، امـ ــالم اسـ ــر  سـ ــه ظاهـ ــه بـ ــود این کـ ــا وجـ بـ
ــمی و  ــوالن جسـ ــه معلـ ــبت بـ ــری نسـ ــای پیچیده تـ معلولیت هـ

ــد. ــی می باشـ حرکتـ
متاســـفانه غالـــب افـــراد در مواجهـــه بـــا معلـــوالن جســـمی و 
حرکتـــی و حتـــی ذهنـــی، رفتـــاری از خـــود نشـــان می دهنـــد 
ـــدیدی  ـــای ش ـــی و ناهنجاری ه ـــکالت روح ـــروز مش ـــث ب ـــه باع ک

بـــرای جامعـــه معلـــوالن می شـــود.
چنـــد روز گذشـــته در یکـــی از صفحـــات اجتماعـــی، در مـــورد 
مشـــکالت معلولیـــن صحبـــت شـــده بـــود. یکـــی از هموطنـــان 
ـــد  ـــوالن می خواهن ـــه اصـــال معل ـــود ک ـــر داده ب ـــاآگاه، نظ ـــز و ن عزی
درس بخواننـــد چـــه کار؟ می خواهنـــد ازدواج کننـــد چـــه کار؟ 
می خواهنـــد کار کننـــد چـــه کار؟ اصـــال می خواهنـــد زنـــده 

باشـــند چـــه کار؟!؟
ـــر  ـــران نظ ـــم در کار دیگ ـــازه می دهی ـــان اج ـــه خودم ـــه ب و اینگون
بدهیـــم، آن هـــم نظـــرات غیرتخصصـــی، غیـــر علمـــی و غیـــر 
ـــث  ـــرانجام باع ـــی و س ـــه آگاه ـــدون هیچگون ـــی و ب ـــی و عاطف عقل
ـــویم. ـــدی در او می ش ـــق نومی ـــان و تزری ـــک انس ـــر ی ـــش خاط رنج
ـــم  ـــرد آن ه ـــذف ک ـــه ح ـــری را از جامع ـــود قش ـــر می ش ـــر مگ آخ

ـــری؟ ـــص ظاه ـــک نق ـــطه ی ی ـــه واس ـــط ب فق
ـــدارد  ـــو ن ـــان م ـــه سرش ـــرادی ک ـــم اف ـــردا بگویی ـــد از ف ـــرض کنی ف
ـــد  ـــر دارن ـــک کم ـــه دیس ـــرادی ک ـــد، اف ـــد ازدواج کنن ـــق ندارن ح
ـــتند  ـــرده هس ـــه افس ـــرادی ک ـــد، اف ـــگاه  برون ـــدارد دانش ـــق ن ح
حـــق ندارنـــد بـــه پـــارک برونـــد، حـــق ندارنـــد بـــه ســـینما 
ـــد،  ـــی کنن ـــد زندگ ـــق ندارن ـــد، ح ـــد رای بدهن ـــق ندارن ـــد، ح برون

ــود؟ ــر می شـ مگـ
افـــرادی کـــه معلولیـــت دارنـــد  نیـــز مثـــل هـــر انســـان آزاد 
دیگـــری حـــق دارنـــد هـــر تصمیمـــی کـــه می خواهنـــد بگیرنـــد 
و آنگونـــه کـــه می خواهنـــد زندگـــی کننـــد بـــه شـــرط آنکـــه 
ـــای  ـــد و درصـــورت ســـختی پ ـــز بپذیرن ـــب آن را نی مســـئولیت عواق
ـــم  ـــش را ه ـــتباه تاوان ـــاب اش ـــورت انتخ ـــا در ص ـــتند و ی آن بایس

بپردازنـــد.
روی صحبـــت بـــا خـــودم اســـت، چگونـــه بـــه خـــودم اجـــازه 
ـــر  ـــران نظ ـــت دیگ ـــده و سرنوش ـــی آین ـــرای زندگ ـــه ب ـــم ک می ده
بدهـــم، در حالـــی کـــه در مـــورد زندگـــی خـــودم، سرنوشـــت و 

آینـــده خـــودم هـــم نمی توانـــم نظـــر درســـتی بدهـــم؟
ـــه و  ـــار منفعالن ـــرا را رفت ـــن ماج ـــل ای ـــوان بخشـــی از دلی ـــاید بت ش
ـــم  ـــز و دســـت ک ـــان عزی ـــن مســـئولیت دســـته ای از توان یاب نپذیرفت
ـــم  ـــران ه ـــود دیگ ـــث می ش ـــه باع ـــت ک ـــان دانس ـــن خودش گرفت

ـــد. ـــم بگیرن ـــا تصمی ـــد ی ـــر بدهن ـــه نظ ـــن گون ـــا ای ـــورد آن ه در م
شـــاید بـــا حضـــور و فعالیـــت بیشـــتر توان یابـــان و اســـتفاده از 
ظرفیـــت حداکثـــری تـــوان و استعدادهایشـــان و ایفـــای نقـــش 
پررنگ تـــر و موثرتـــر در جامعـــه و بـــا آگاهـــی بخشـــی توســـط 
ــانه ها، نشـــریات و باالخـــص اســـتفاده از فضـــای مجـــازی  رسـ
ـــا  ـــز ب ـــا نی ـــا بخشـــند و م ـــه ارتق ـــگاه خـــود را در جامع ـــد جای بتوانن
ـــم. ـــه بپردازی ـــن قشـــر از جامع ـــم ای ـــه تکری ـــه آگاهـــی ب دســـتیابی ب

باشد که رستگار شویم.
میثاق اول از کتاب چهار میثاق
ادامه دارد...
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مهناز صوفی
چنــد ســال پیــش در همایشــی مخصــوص افــراد مبتــال بــه فلــج مغــزی شــرکت کــردم، یکــی از ســخنرانان 
همایــش کــه اتفاقــا پزشــکی سرشــناس هــم بــود گفــت: « آرزومونــه یــه شــهرک بســازیم مخصــوص افــراد 
دارای معلولیــت، یــه شــهر آرمانــی، مدینــه فاضلــه»، راســتش اون موقــع خیلــی خوشــم اومــد، گفتــم وای 
فکرشــو بکــن یــه شــهر «مخصــوص» مــا، همــه جــا مناسب ســازی شــده، بــدون نــچ نــچ، بــدون آخــی، 
فرصــت برابــر در اشــتغال، ازدواج، روابــط اجتماعــی و ... دیشــب آخــر شــب، داشــتم در مــورد مطلبــی  
گــوگل می کــردم، زدم  disabled city، کــه ببینــم آقــا اصــال جایــی هســت تــو دنیــا کــه ایــن شــهر یــا 
شــهرک آرمانــی باشــه؟ گشــتم و گشــتم، عکســا رو دیــدم تــا رســیدم بــه چنــد عکــس. بعــد ذهنــم یــه 
چیــز عجیبــی رو بــه هــم پیونــد زد و گذاشــت جلــوم: چیــزی بــه عنــوان شــهر آرمانــی، «مخصــوص» افراد 
دارای معلولیــت  وجــود نــداره، بلکــه در جاهــای دیگــه همــه  شــهر رو «مناســب» افــراد دارای معلولیــت 
ــه» و  ــه ســبک «رابینســن کروزوئ ــه ب ــن، ن ــی کن ــه زندگ ــراد جامع ــه اف ــار بقی ــن کن ــا بتون می  ســازن ت
«جزیــره ای». کوچک تریــن اقدامشــون اینــه کــه بــا تولیــد ایــن عروســکا و لگوهــا بــه بچه هــا می فهمونــن 
آدم هایــی بــا جســم متفــاوت هــم وجــود دارن.  فقــط متفــاوت، نــه عجیــب و ترســناک! وقتــی بچــه ای 
تــوی اســباب بازیاش از ایــن لگوهــا و عروســکا باشــه، بــزرگ کــه شــد تــوی مدرســه، دانشــگاه، محــل کار 
بــه فــرد دارای معلولیــت بــه عنــوان یــه گزینــه ایزولــه ی نهایتــا مقــدس و قابــل احتــرام نــگاه نمی کنــه، 
بلکــه میــاد خــودش رو بــا محدودیــت اون فــرد تطبیــق مــی ده و اون رو در کنــار خــودش می پذیــره... بــه 
عکســا خــوب دقــت کنیــد، جالبــه کــه هــم بــه معلولیت هــا دقــت شــده هــم بــه نژادهــا، زیباتریــن لگــو 
از نظــرم همونــه کــه روی ویلچــر نشســته، عصــا دستشــه و مهندســه، ایــن واقعــا زیباســت کــه دارن بــه 

بچــه القــا می کنــن فــردی بــا محدودیــت جســمی می تونــه فــردی موفــق و مفیــد باشــه.
چــه خــوب میشــه اگــه در کشــور مــا، ایــران هــم بــه جــای نهایتــًا لبــاس محلــی کــردن تــن دارا و ســارا، 

کمــی بــه ایده  هاشــون فــرای ملــی و مذهبــی بــودن وســعت بــدن.

 چه خوب میشه اگه ...
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راه رفتن معلوالن را 

آسان می کند 

ــتم  ــک سیس ــخ ی ــدرال زوری ــاوری ف ــه فن ــان موسس  محقق
جدیــد بــرای پــای مصنوعــی توســعه داده انــد کــه حــس لمــس 
زمیــن را بــه صــورت زنــده بــرای سیســتم عصبــی کاربــر ترجمه 
می کنــد تــا کاربــر کنتــرل پــای مصنوعــی خــود را مثــل پــای 
ســالم خــود کامــال در اختیــار داشــته باشــد و عــادی راه بــرود.
ــورد  ــال در م ــگ، قب ــل از گیزم ــه نق ــنا و ب ــزارش ایس ــه گ ب
پروتزهــای مجهــز بــه حســگر لمســی شــنیده ایم کــه بــه افــراد 
دارای معلولیــت امــکان تجربــه حــس لمــس در انــدام مصنوعی 
ــدرال  ــاوری ف ــه فن ــمندان موسس ــون دانش ــد. اکن را می ده
زوریــخ همیــن کار را در پاهــای مصنوعــی انجــام داده انــد 
ــر و  ــالش بســیار کمت ــا ت ــد ب ــکان می ده ــران ام ــه کارب ــه ب ک

ــد. ــتری راه برون ــی بیش هماهنگ
ــد، فشــارهای مختلفــی  ــراد ســالم راه می رون ــه اف هنگامــی ک
را روی انگشــتان و کــف پــای خــود حــس می کننــد و همــواره 
ــه  ــد ک ــود می دانن ــای خ ــه پ ــردن ب ــگاه ک ــه ن ــاز ب ــدون نی ب
پایشــان در لحظــه کجاســت. وقتــی پایمــان هنــگام راه رفتــن 
بــا زمیــن برخــورد می کنــد، فشــارهای مختلفــی روی کــف پــا 
احســاس می کنیــم، بــه عــالوه حرکــت زانوهــا را نیــز احســاس 
ــه پاییــن  ــای خــود را از ران ب ــه پ ــی ک ــا معلوالن ــم. ام می کنی
از دســت داده انــد، فاقــد ایــن نــوع اطالعــات حســی هســتند.
در نتیجــه آنهــا دقیقــًا نمی داننــد کــه چگونــه پــای مصنوعــی 
ــد  ــد و همچنیــن نمی دانن ــدا می کن ــا زمیــن تمــاس پی ــا ب آنه
ــب  ــن اغل ــود. ای ــم می ش ــدازه خ ــه ان ــا چ ــان ت ــه زانویش ک
باعــث می شــود کــه آنهــا بیــش از حــد بــه پــای ســالم خــود 
تکیــه کننــد و منجــر بــه یــک راه رفتــن ناهمــوار و در نهایــت 

ــود. ــتگی می ش ــی و خس ــکلتی عضالن ــیب های اس آس
ــک  ــکاری ی ــا هم ــخ ب ــدرال زوری ــاوری ف ــه فن ــان موسس محقق
اســتارتاپ سوئیســی موســوم بــه "SensArs" و دانشــگاه فرایبورگ 
آلمــان تصمیــم گرفتنــد تــا بــه اصــالح ایــن وضعیــت بپردازنــد.

ــده  ــاخته ش ــاری س ــی تج ــای مصنوع ــک پ ــا ی ــمندان ب دانش
ــد، ســپس  ــه کار کردن ــز "ssur�" شــروع ب توســط شــرکت پروت

ــد. ــه کردن ــف آن اضاف ــه ک ــگرهای لمســی را ب حس
ــه  ــه ماه ــک دوره س ــی ی ــت،  آن را ط ــرد دارای معلولی دو ف
ــگرها و از مفصــل  ــیگنال هایی از آن حس ــد و س ــان کردن امتح
ــور  ــه ط ــه ب ــد ک ــل می ش ــی منتق ــه الکترودهای ــو ب ــی زان برق
موقــت در ران هــر داوطلــب کاشــته شــده بــود. ایــن الکترودها 
ــی  ــای الکتریک ــق پالس ه ــا را از طری ــده پ ــی مان ــاب باق اعص
ــد  ــازه می دهن ــخص اج ــه ش ــل ب ــد، در اص ــک می کنن تحری
ــوی ســالم  ــا و زان ــوی مصنوعــی خــود را مثــل پ ــا و زان کــه پ

ــای دیگــر خــود احســاس کنــد. پ
ــام  ــاده روی را انج ــن پی ــک تمری ــان ی ــه داوطلب ــی ک هنگام
ــه پــای مصنوعــی  ــد، گــزارش دادنــد کــه اعتمــاد آنهــا ب دادن
ــا  ــد ب ــکان می ده ــا ام ــه آنه ــت و ب ــه اس ــود یافت ــیار بهب بس
ــن  ــد ش ــوار مانن ــرم و ناهم ــطوح ن ــتری روی س ــرعت بیش س

ــد. ــت کنن ــاحل حرک س
همچنیــن اطالعــات حاصــل نشــان داد مصــرف اکســیژن آنهــا 
ــه  ــر اســت ک ــی کمت ــای مصنوع ــن پ ــا ای ــن ب ــگام راه رفت هن
نشــان از تــالش جســمی کمتــر بــرای راه رفتــن بــا ایــن پــای 
مصنوعــی داشــت. عــالوه بــر ایــن، اندازه گیــری فعالیــت مغــز 
آنهــا نشــان داد کــه ایــن سیســتم باعــث می شــود قــدم زدن، 
آنهــا را از نظــر ذهنــی کمتــر درگیــر کنــد و مثــل افــراد ســالم 

تبدیــل بــه امــری عــادی شــود.
دانشــمندان اکنــون قصــد دارنــد یــک مطالعــه بزرگتــر و 
طوالنی تــر را انجــام دهنــد و در حــال کار بــر روی یــک نســخه 
ــد  ــه می توان ــتند ک ــا هس ــده از الکتروده ــته ش ــی کاش دائم

ــد. ــر بمان ــدن کارب ــاز در ب ــتگاه ضربان س ــد دس مانن

/https://www.isna.ir/news

پای مصنوعی پیشرفته 
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آنفوالنزا نوعی بیماری واگیردار است که توسط نوعی ویروس 
تاثیر  پستانداران  و  پرندگان  در  که  ویروسی  می شود.  منتقل 
گذار است! از آنجایی که انسان، یک پستاندار است، بیماری 
باعث  که  بیماری  می آید.  وجود  به  نیز  انسان  در  آنفوالنزا 
عفونت حاد دستگاه تنفسی، سردرد، تب ، ضعف و بی حالی و 

دردهای ماهیچه ای می شود.
پهلو  سینه  باعث  خردساالن،  در  بیماری  این  حاد  موارد  در 
 A , نام های  به  گروه   ۳ دارای  آنفوالنزا  همچنین  میشود. 
 : نام های  به  می تواند  انفوالنزا  این  دیگر  انواع  است.   B , C

انفوالنزای پرندگان ، انفوالنزای خوکی و… باشد.

؟      
قلبی،  بیماری های  دیابت،   : دچار  که  افرادی  کلی  به طور 
بیشتر  هستند،  بارداری  یا  کهنسالی  و  آسم  ریوی،  کلیوی، 
از همه به آنفوالنزا دچار می شوند. گروه سنی دیگری هم که 
سیستم دفاعی ضعیف تری دارند (کودکان) بیشتر از سایرین  
به آنفوالنزا دچار می شوند. واگیردار بودن این، بیماری سبب 

شده که در مکان های عمومی، احتمال ابتال بیشتر شود.

 
اگر سطحی آلوده به ویروس آنفوالنزا باشد و فردی با این سطح 
تماس پیدا کرده و دست خود را به چشم یا دهان خود بزند، 
به این بیماری دچار می شود. عامل شیوع آنفوالنزا، ویروسی 

است که به وسیله هوا نیز منتقل میش

 
آنفوالنزا شبیه بیماری شناخته شده سرماخوردگی است. پس 

عالئمی شبیه آن را نیز دارد.
دردهای عضالنی مانند : کمر درد• 
تب و لرز (دمای بدن باالی ۳۸ درجه شود.)• 
کسلی و بیحالی• 
سرفه (ممکن است دارای خلط باشد)• 
سرفه های خشک از سینه• 
مشکل در خواب• 
کاهش اشتها• 
اسهال یا شکم درد• 
گلو درد• 
درد سینه• 
آبریزش بینی• 
آفت دهان• 
تهوع و استفراغ• 
تغییر در صدا• 

آنفوالنزا  باشند.  ضعیف تر  یا  شدیدتر  می توانند  عالئم  این   
ممکن است عالئم ناشناخته ای هم داشته باشد. عالئمی که 

رفع  هفته   ۱ از  کمتر  در  و  کرده  بروز  ابتال  از  روز  دو  از  پس 
می شوند. سرفه کردن می تواند تا ۲ هفته بعد از بیماری نیز 
است  متداول  کودکان  در  استفراغ  و  تهوع  کند.  پیدا  ادامه 
اما در بزرگساالن کمتر دیده می شود. شیوع این بیماری در 

زمستان بیشتر است.

؟      
آنفوالنزا یک بیماری عفونی است که به سرعت انتقال می یابد. 
فاصله  سالم  افراد  از  آنفوالنزا،  به  ابتال   زمان  مدت  طول  در 

بگیرید تا ناقل بیماری نباشید.
وسایلی همچون قاشق ، بشقاب، لیوان و… را بالفاصله بعد 
از مصرف، با دقت بشویید و قاشق خود را از بقیه جدا کنید.

صابون  و  آب  با  را  خود  دست های  انفوالنزا،  به  ابتال  زمان  در 
بشویید.

هنگام سرفه یا عطسه کردن، جلوی دهان خود را با دستمالی 
تمیز بگیرید. هرگز این کار را با دست خود انجام ندهید. چرا 

که باعث انتقال ویروس ها به دست شما و محیط می شود.
حتی المقدور از ماسک های دهان استفاده کنید.

  
از انجا که درمان خاصی برای انفوالنزا و سرماخوردگی وجود 
ندارد، پیشگیری بهترین راه به حساب می آید. برای پیشگیری 

از آنفوالنزا می توانید موارد زیر را (با دقت) انجام دهید:
از تماس با فرد مبتال خودداری کنید. از نزدیک شدن بیش از 

حد و… و همچنین استفاده از اشیاء آلوده خودداری کنید.
دست های خود را مداوم با آب گرم و صابون بشویید.

اگر فردی در خانه شما به آنفوالنزا دچار است، قاشق، لیوان 
و بشقاب او را جدا کنید.

بدنتان  دفاعی  توان  افزایش  اساس  بر  را  خود  غذایی  رژیم 
تنظیم کنید.

واکسن آنفوالنزا تزریق کنید.
ویتامن ها به ویژه گروه C را مصرف کنید.

سبزیجات و میوه های تازه بخورید.
دست های خود را به چشم یا دهان خود نزنید.

اگرچه مدت زمان ابتال به آنفوالنزا ۳ تا ۴ روز است ، اما در 
به  نیز  دیگری  میکروب های  و  ویروس ها  بیماری  این  جریان 
از  می دهند.  کاهش  را  بدن  مقاومت  و  کرده  حمله  ما  بدن 
عارضه های  و  بیماری ها  دچار  است  ممکن  مبتال  فرد  رو  این 

متفاوت دیگری نیز شود.
در جریان ابتال به آنفوالنزا، از روش های درمان خانگی و کم 
این  خطرات  و  بیابید  بهبود  سرعت  به  تا  ببرید  بهره  هزینه 

بیماری گریبانتان را نگیرد!
آنفوالنز از ۱ روز قبل از بروز عالئم تا ۵ روز می تواند به دیگران 

انتقال یابد. پس خود را از دیگران دور کنید.

ــــــــــــ  ـــــــــــــــــــ
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عنوان  به  و  کنید  معرفی  را  خودتان  لطفا 
زوجی که شش سال است که ازدواج کرده و 
بچه دار شده اید، از زندگیتان و فراز و فرودی 

که با آن روبه رو بوده اید، بگویید: 
سال۶۷  متولد  شفیق پور،  سمانه  من   
هستم. در سال ۹۲ ازدواج کردم و درسال۹۵ 
تصمیم به  بچه دار شدن گرفتیم.  در پنجم 
آمد.  به دنیا  هانا،   دخترمان،   ۹۶ فروردین 

االن او  دوسال و هشت ماهه است.
مـن اسـماعیل یوسـف پـور هسـتم، متولد 
کار  سـفره خانه ای  در  مدت هـا  سـال۵۶. 
می کـردم وهـم زمـان در کار تئاتر و سـینما 
هـم بـودم.  آالن هـم بـا همسـرم در تئاتـر 

وتلویزیـون مشـغول بـه فعالیـت هسـتیم. 

دوران کودکـی و تحصیـل خـود را چگونـه 
گذراندیـد؟ ارتباطتـان با معلم وشـاگردان 

بود؟ چگونـه 
شهرستان  در  روستایی  در  من  اسماعیل:    
در  را  ابتدایی  پنجم  وتا  آمدم  دنیا  به  مراغه 
تحصیل   ادامه  برای  خواندم.  درس  روستا 
به مراغه   آمدم ولی به خاطرکوتاه قامتی به 
ودبیرستان  راهنمایی  دوره  در  مرا  سختی 

باالخره  بود  که  هرمشکلی  با  پذیرفتند.  
گرفتم،  را  دیپلم  ورقه  وقتی  گرفتم.  دیپلم 
آوردن  دست  به  برای  چون  سوزاندمش  
ادامه  فکر  به  اصال  و  شدم  اذیت  خیلی  آن 
بچه های  ما  زمان  آن  نبودم.   تحصیل 
کوتاه قامت، برای درس خواندن با مشکالت 
زیادی روبه رو بودیم و معموال به راحتی در 
مدارس ثبت نام نمی شدیم. ولی وقتی مدیر و 
معلمان می دیدند که  از لحاظ هوشی مشکل 
نداریم و زرنگ ودرس خوان هستیم، کم کم 

رفتارشان با ما تغییر می کرد. اوایل بچه های 
نمی دادند  راه  خود  جمع  در  را  من  کالس  
آزارم  نگاهشان  با  یا  و  کرده  دوری  من  واز 
دوست  هم  با  کم   کم  ولی   می دادند، 

می شدیم و ارتباط خوبی پیدا می کردیم .
سمانه: من دریکی ازشهرستان های خراسان 

شمالی به نام آشخانه به دنیا آمدم و همانجا 
کالس  وقتی  دارم  یاد  به  رفتم.  مدرسه  به 
اول ابتدایی بودم باید صبر می کردم تا معلم 
مرا بلند کند و روی نیمکت قراردهد، وقتی 
زنگ تفریح هم  می خورد باز معلم باید مرا 
آن  می گذاشت.   زمین  وروی  می کرد  بلند 
سخت  بسیار  من  برای  خواندن  درس  زمان 
مدرسه  به  وآمد  رفت  اصلی،  مشکل  بود. 
ما  مشکالت  از  یکی  هم  هنوز  البته  که  بود 
مدرک  گرفتن  زمان  آن  در  است.  همین 
لیسانس  گرفتن  اندازه  به  ما،  برای  دیپلم  
یادمه  داشت.  زحمت  لیسانس  فوق  و 
زنگ  وقتی که  وراهنمایی  ابتدایی  دردوران 
خانه می خورد درراه برگشت به خانه خیلی  
ازپسربچه ها و دختربچه ها دنبالم می کردند، 
مسخره می کردند و مثل یک اسباب بازی با 

من برخورد می کردند.

از زمانی که انجمن کوتاه قامتان 
تاسیس شده زندگی ما از لحاظ 

اجتماعی خیلی بهتر شد و باعث 
شد که  بچه های کوتاه قامت، از منزل 
بیرون بیایند، در اجتماع حاضر شوند  
ومثل قبل نگران دیده شدن از طرف 

بقیه نباشند

در محل موسسه رعد، در یک صبح پاییزی میزبان 
را  دعوتمان   باز  روی  با  که   بودیم  قامتی  کوتاه  زوج 
پذیرفته و ساعاتی را با ما گذراندند تا از خودشان، از 
کودک  از  و   انتظاراتشان  از  کارشان،  از  زندگیشان، 
خبر  قامتان  کوتاه  آمار  از  بگویند.  هانا  باهوششان، 
دقیقی وجود ندارد، شاید به این دلیل که کمتر در انظار 
عمومی ظاهر می شوند. ولی به گفته این زوج فعال و 
همت،  بلند  قامتان  کوتاه  انجمن  تاسیس  هدفمند،  
کمک زیادی یه حضور اجتماعی این افراد که تفاوتشان 
با دیگران فقط در چند سانتیمتر کوتاه تر بودن است، 
کرده است. گفت وگوی ما را با این زوج دوست داشتنی 

می خوانید.

خدا را شکر که  از زندگی و از باهم بودنمان راضی هستیم 
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ما افراد کوتاه قامت، تالش زیادی می کنیم 
که به جایی برسیم، ولی برای کارمان ارزش 
اسماعیل  که  کاری  مثال  نمی شوند.  قائل 
فرد  یک  اگر  را  می دهد  انجام   سینما   در 
خیلی  دستمزدش  دهد،  انجام  بلندقامت 
قرار  تبعیض  مورد  همیشه  ما  است.  باالتر 

گرفته ایم. 

به  که  شدید  آشنا  یکدیگر  با  چگونه 
ازدواجتان انجامید؟

سمانه: چند سال قبل از ازدواج،  با هم آشنا 

شده بودیم. اسماعیل مدتی درسفره خانه ای 
در کاخ سعدآباد کار می کرد.  من  با خانواده 
همراه   به  و  بودم  آمده  تهران  به  بجنورد  از 
دیدن  برای  بود،  تهران  ساکن  که  دایی ام 
کاخ سعدآباد، به آنجا رفتیم. در آنجا برای 
اولین باراو را دیدم و چون ایشان هم مانند 
جلب  را  توجهم  بود،  کوتاه قامت  خودم 
از  کوتاه قامت،  بچه های  ما  زمان  آن  کرد. 
همدیگر،  دیدن  با  و  می کردیم  فرار  یکدیگر 
وقتی  می شدیم.  خجالت  و  استرس  دچار 
نمی خواست،  دلم  دیدم   را  اسماعیل 
فقط  می کردم  فکر  ببینند.  را  او  خانواده ام 
این  دیگر  کسی  و  هستم  کوتاه قامت  خودم 
اسماعیل  اول،  دیدار  در  ندارد.  را  شرایط 
تئاتر  ودر  اجتماعی تربود  من  به  نسبت  که 
از  و  آمد  جلو  می کرد،  کار  هم  تلویزیون  و 
کرد.  دعوت  سفره خانه،  به  رفتن  برای  ما 
را  درتئاتر  کار  پیشنهاد  من  به  همانجا  در 
تئاتر  و  بازیگری  کار  به  من   چون  داد.  
موافقت  بالفاصله  داشتم،  عالقه  بسیار 
کردم. اسماعیل شماره اش را به من داد و 
شماره مرا هم گرفت و قرار شد که چنانچه 
بجنورد  به  کند.   خبرم  بیاید،  پیش  کاری 
را  خودم  مثل  کسی  اینکه،   ولی  برگشتیم 
مدتی  از  بعد  کرد.  مشغول  را  فکرم  دیدم، 
اسماعیل با من تماس گرفت و پرسید، آیا 
فیلم  یک  برای  تست  انجام  برای  می توانی 
سینمایی، به تهران بیایی؟ پس از موافقت 
خانواده، به تهران  آمدم و با ایشان مالقات 
کردم. این ارتباط ادامه پیدا کرد و عالقه ای 
دوطرفه میان  ما ایجاد شد. کم کم خانواده 
هم در جریان عالقه ما  قرار گرفتند. البته 
چون هنوزصحبت از ازدواج در میان نبود،  
پدرم  با ادامه این ارتباط مخالف بود. من 
با خانواده وخصوصا با مادرم خیلی صحبت 
مناسب  و  خوب  رفتار  به  نسبت  تا  کردم 
اسماعیل با خودم،  قانعشان کنم. باالخره 
خانواده  قبول کردند که برای بازی در تئاتر، 
رفت  این  بیایم.  تهران  به  بار،   چند  سالی 
وآمدها باعث شناسایی بیشترمان نسبت به 
همدیگر شد. البته رفت وآمد من به تهران،  

مدتی   از  بعد  ولی  بود،  تئاتر  در  کار  برای 
ایشان به من پیشنهاد ازدواج دادند.

چگونه  شما  ازدواج  موضوع  با  خانواده ها 
برخورد کردند؟

شما  گفت،  و  کرد  مخالفت  پدرم   سمانه: 
روزی  حتما  و  هستید  کوتاه قامت  هردو 
تصمیم به بچه دارشدن می گیرید وفرزندتان   
می گفتم،  من   می شود.  کوتاه قامت  هم 
مگر شما و مادر، کوتاه قامت بودید که من 
یک  کوتاه قامتان،   ازما  شاید  شدم؟  کوتاه  
پدرم  ولی   شود.  متولد  بلندقامت  فرزند 
باز هم مخالفت می کرد و می گفت: شرایط 
هم  هستید  مجرد  وقتی  شما  برای  زندگی 
سخت است و با ازدواج حتما سخت تر هم 
از  می توانید   چگونه  می گفت؛  او  می شود. 
در  را  خود  زندگی  وتئاتر  بازیگری  طریق 
زمان  درآن  کنید.  اداره  تهران  مثل  شهری 
به  اصرار  و  بود  شده  ایجاد  عالقه  ما  بین 
ازدواج با هم داشتیم و هرچه می گفتند من 
کرد  قبول  پدرم  باالخره  نمی کردم.  قبول 
و گفت؛  پس قول بده که پشیمان نشوی 
ومسئولیت این ازدواج هم  با خودت باشد. 
ازدواج  مراسمی   هیچ  بدون  هرحال،   به 
و  ساختیم  امکانات  نبود  و  بود  با  و  کردیم 
جلو آمدیم. خانواده  من  االن که می بینند 
که با این شرایط اقتصادی جامعه، می توانیم 
گلیم خود را ازآب بکشیم،  بسیار راضیند 
خواهر  شش  ما  عالقمندند.  ما  به  بسیار  و 
وبرادر هستیم.  ولی پدر و مادرم با وجود 
همه سختی ها ومشکالتی که برایشان ایجاد 
دیگرشان  فرزند  پنج  از  بیش  مرا  کردم، 
از  دو  هر  شکر  را  خدا  دارند.  دوست 

زندگیمان راضی هستیم.
موافق  ازدواجم   با  من  خانواده  اسماعیل: 

آرزو  ومادرها  پدر  بقیه  مانند  آنها  بودند. 

داشتند که من  ازدواج کنم و بچه دارشوم. 
آالن هم از زندگی ما خیلی راضی و خوشحال  
را  بچه هایشان  همه  پدرومادرها  هستند.  
عالقه  مادرمن،    پدرو  ولی  دارند،  دوست 

بیشتری به من دارند. 

چه شد که تصمیم به بچه دار شدن گرفتید؟
بچه دار  برای  تصمیمی  اول،   از  سمانه:   

از  سختی  به  چون   نداشتیم،  شدن 
فکر  برمی آمدیم.  خودمان  مخارج   عهده 
می کردیم، در صورت بچه دارشدن، ممکن 
با  ولی  برنیآییم.  مخارجش  پس  از  است  
بچه دار  فکر  به  اسماعیل،  خانواده  اصرار 
شدن افتادیم. با پزشک  مشورت کردیم و 
او گفت:  "احتمال کوتاه قامت شدن  فرزند 
درصد  بیست  است.  درصد  پنجاه  شما،  
ازبین  شکم  در  جنین  که  دارد  امکان  هم 
برود و سی درصد هم ممکن است، عالوه 
نابینایی،   مشکالت  دارای  برکوتاه قامتی، 
هم  جسمی حرکتی  مشکالت  یا  ناشنوایی 
باشد".  این حرف ها را شنیدیم ولی  توکل 
سه  در  شدیم.   بچه دار  و  کردیم  خدا  به 
سونوگرافی  و  آمینوسنتز  تست  ماهگی  
زنان  متخصص  پزشک  دادم.   انجام  رنگی 
وزایمان، وقتی  سونوگرافی ها را دید گفت، 
کودک شما نودونه درصد بلند قامت است 
و مشکل جسمی خاصی هم ندارد. همین 
باعث شد که  امید زیادی پیدا کنیم. پس 
ازسونوگرافی شش ماهگی هم پزشک به ما 
ولی   بلندتراست.  شما  از  فرزندتان  گفت، 
در آخرین سونوگرافی که یک هفته قبل از  
زایمان  انجام دادیم ، او گفت، فرزند شما 
متاسفانه   است.    آکوندروپالزی  به  مبتال 
کوتاه قامتی جنین، در سونوگرافی سه ماهگی 

وشش ماهگی  مشخص نمی شود.

در مورد انواع کوتاه قدی می توانید  توضیح 
دهید: 

یکی  است؛  نوع  دو  قامتی  کوتاه    
آکوندروپالزی است که من از این نوع هستم 
و نوع دیگر، نانیسم است که همسرم از این 
نوع است. افراد نانیسم، اندازه انگشتان و 
کشیدگی دست و پاشان نسبت به جثه شان، 
سر  آکوندروپالزی،  در  ولی  طبیعی تراست 
نسبت به جثه بزرگ تر است،  پاها پرانتزی 
است.  کوتاه  هم  دست  وانگشتان  است 
این  با  چگونه  پزشکان تعجب می کردند که 
ماه  نه  توانستم   و  شده ام  بچه دار  شرایط  
آن را  در رحم نگه دارم. ولی بعد اززایمان  
حالت پشیمانی به من دست داد که چرابچه 
بعد  به خاطرافسردگی  حالت   این  دارشدم. 
از زایمان بود که اکثرزنان بعد از زایمان این 

 افراد کوتاه قامت، افراد شاد و 
باهوشی هستند و اگر در جامعه 

پذیرفته شوند، اگر شغل مناسبی 
داشته باشند و اگر درآمد داشته باشند، 
روحیه بهتری پیدا خواهندکرد وکوتاه 
قامتی، برایشان بی معنی می شود
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حالت را دارند.  وقتی دخترم، هانا،  به دنیا 
با  ولی  بودم.   سرد  او  به  نسبت  اول  آمد، 
دلم  به  عشقش  زایشگاه  در  او   گریه  اولین 
اون  نداشت.   گریه اش  طاقت  ودلم  افتاد 
لحظه تمام دردهایم رافراموش کردم و فقط 
به دکترمی گفتم؛  نزارید دخترم گریه کند. 
گرچه در  اون لحظه به خاطر بی حسی هایی 
که به من  زده بودند نمی توانستم صحبت 
روز   به  روز  می گفتم.   اشاره  با  ولی   کنم 
عالقه ام نسبت به دخترم  بیشتر شد. االن 
نمی کنم. دنیاعوض  تمام  با  تارموهاشو  یه 
داده.  ما  به  خدا  که  هدیست  بهترین  هانا 
او را از شیرخودم تغذیه  کردم، چون  اصال 
بچه   نشد.  خشک  شیر  پذیرفتن  به  حاضر 
و  باهوش  بسیار  بچه  هم  آالن  بود.   آرامی 
آرامی است و احساس می کنم با همین سن 
کم، مرا در این شهرغریب درک می کند. من 
احساس  بچه  این  وجود   در  را  خدا  بزرگی 

می کنم.

قد  کوتاه  هیچ کدامتان،  والدین  که  گفتید 
کوتاه قامت  فرد  ازخودتان  غیر  نیستند. 

دیگری در فامیل  دارید؟
نبودند  فامیل  نه  ومادرمن،   پدر  سمانه:  
و نه کوتاه قد. ولی جد درجد پدر پدربزرگ 
در  آن  ژن  و  بوده   کوتاه قامت  مادریم، 
چرا  این که  داشت.  وجود  مادری   خانواده 
جای  برایم  همیشه  شدم،  کوتاه قامت  من 
سوال بود. البته خدا را شاکرم که از لحاظ 
جسمی و هوشی هم خودم، هم همسرم و 

هم دخترم، سالم هستیم.
و  دخترعمو  من،  ومادر  پدر  اسماعیل: 

پسرعمو بودند ولی در خانواده ما فقط من  
کوتاه  می گویند  بعضی  هستم.  قد  کوتاه  
قدی من  به خاطر ازدواج فامیلی است و 

بعضی هم نارسایی غده هیپوفیز را دلیل آن 
می دانند.

آیا از کمک و حمایت خانواده ها، برخوردار 
هستید؟

شهرستان  در  ما  هردوی  خانواده  سمانه:   
زندگی می کنند و ما در تهران غریب هستیم 
خانواده ها   طرف  از  حمایتی  هیچ گونه  و 
سرکار  هردوهمزمان   که  وقتی  نداریم. 
هستیم، مجبوریم  بچه را با خودمان ببریم 
که  روزی  از  می کند.  ایجاد  مشکالتی  که، 
پای  روی  وتنها  تک  اآلن،  تا  کردم  ازدواج 
بود  روزه  پنج  دخترم  وقتی  بوده ام.  خودم 
آمد،  پیش  برایش  مشکلی  چون  مادرم 
مجبور شد ما را تنها بگذارد و به شهرستان 
و  کردم  بچه داری  تنهایی  به  من  برگردد. 
مخصوصا  گذرانده ایم.  حال  به  تا  را  زندگی 
چون وسیله نقلیه  نداریم،  رفت وآمدمان 
بسیار سخت است. شاید افراد بلند قامت، 
چندین  ما  ولی  داشته باشند،  دغدغه  یک 

دغدغه داریم.
 اسماعیل: بچه داری برای ما کوتاه قامتان، 

سخت تر از افراد عادی است. هرچه دخترم 
کردنش  بغل  و  نگهداری  می شود،  بزرگ تر 

سخت تر می شود.

آیا اکنون هردو در حوزه بازیگری کار می کنید 
و با هم همکار هستید؟

وسینما،  درتئاتر  ما   هردوی  بله  سمانه: 
کارنمایش را انجام می دهیم. گاهی دربعضی 

از کارها باهم هم بازی هم می شویم. 

چه شد که به کارتئاتر عالقمند شدید؟
کار  به  کودکی  دوران  از  من  اسماعیل: 

روستا  در  که  زمانی  داشتم.  عالقه  نمایش 

بازی  تئاتر  بچه ها  با  می خواندم،  درس 
بعد  می کردم.  کارگردانی   من  و  می کردیم 
یک  در  و  آمدم  تهران  به  دیپلم   گرفتن  از 
سفره خانه مشغول به کارشدم، ولی همیشه 
وارد  که  بیاید  پیش  شرایطی  بودم  امیدوار 
کار نمایش و تلویزیون بشوم. اولین کار من 
به نام، امیدهای ایران،  با آقای ذاکری بود.  
در این کار با خانم ها؛ سحرولدبیگی وشقایق 
کردم.  کار  بزرگی  جعفر  ومرحوم  دهقان 
روزی آقای ذاکری و تیمشان برای کاری در 
پارک ساعی جمع شده بودند، ایشان وقتی  
مرا دید، پیشنهاد همکاری  داد. من هم که  
برای  نمی خواستم،   خدا  از  این  جز  چیزی 
تست  به جام جم رفتم و وارد کار بازیگری 

شدم.

درحال حاضر  با درآمدی که از تاتر دارید، 
زندگی می کنید؟  

ایـن  از  مـا  زندگـی  هزینـه  بلـه.  سـمانه:  

تئاتـر،  البتـه  می شـود.  تامیـن  طریـق 
درآمـد خوبـی نـدارد و بـا زحمـت زندگـی 
را می گذرانیـم.  تمـام تالشـمان این اسـت 
کـه بتوانیـم اجاره خانـه  را سـرماه بپردازیم 
می شـود.  امکان پذیـر  سـختی  بـه  کـه 
مبلغـی  کـه بهزیسـتی به مـا مـی داد آنقدر 
کـم بـود کـه بـرای تهیه پوشـک بچـه  هم 
کافی نبود.  الزم اسـت سـازمان بهزیسـتی 
بـرای زوج هـای دارای معلولیـت، اولویتـی 
در نظربگیرد و تسـهیالت بیشـتری برایشان 
قائـل شـود. مـن از سـازمان بهزیسـتی و 
بـه  می کنـم  درخواسـت  ارگان هـا  سـایر 
زوج هـای دارای معلولیت توجه و رسـیدگی 

بیشـتری کننـد.

آالن با گروه خاصی همکاری می کنید؟

 ما هم انسان هستیم و زندگی کردن 
و در بین مردم بودن را دوست داریم، 

با نگاه تمسخرآمیز و با کنایه زدن، 
فرصت زندگی را از ما نگیرید. ما 

کوتاه  قامتان، بلند همت هستیم ، 
صبر ایوب داریم و توکلمان همیشه به 

خداست
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سفیدبرفی  نام  به  گروهی  در  من  سمانه:  

اعضای  قبال  عضوهستم.   کوتوله   هفت  و 
سن  روی  خودشان  شخصیت  با  گروه،  این 
عروسکی  تن پوش  با  االن  ولی   می رفتند 
روی سن می رویم  که بسیار سخت  است.  
ولی  هستند  گرم  و  ضخیم  لباس ها  چون  

بازهم ازبی کاری بهتر است.
در  که  است  ماهی  چند  من   اسماعیل:  

شبکه پنج سیما مشغول شده و درآمد ثابتی 
از صدا وسیما دارم. به تازگی هم  از طرف 

سینما، بیمه شده ام.

دچار  که  دوستانی  دیگر  به  را  ازدواج  آیا 
معلولیت  که  افرادی  یا  هستند  کوتاه قدی 

جسمی دارند، توصیه می کنید؟
سمانه:  ازدواج حق طبیعی هر فردی است 
و خدا همه چیز را جفت آفریده است. ولی 
می ترسند  ازدواج  از  کوتاه قامت  بچه های 
چون تکیه گاه و پشتیبانی ندارند. بیشتراین 
و  هستند  تئاتر  و  نمایش  کار  در   بچه ها، 
درآمدشان بسیار کم  است. باید به گونه ای 
باشد  که تئاتر وبازیگری شغل دوم ما باشد، 
را  هرکاری   ما  بچه های  اصلی.   شغل  نه 
خاطر  همین  به  دهند،  انجام  نمی توانند 
انتظار داریم،  سازمان ها ونهادهای دولتی 
به ما توجه کنند و برای ما اشتغال مناسب 
و  اقتصادی  شرایط  خاطر  به  کنند.  ایجاد 
تمایلی  بچه ها   اکثر  ثابت،  شغل  نداشتن 
مناسبی  شرایط  اگر  ولی  ندارند  ازدواج  به 
برای کوتاه قامتان ایجاد شود، حتما  ازدواج 
درک  مرا  همسرم  که  آنقدر  می کنند. 
بلندقامتم  واطرافیان  خانواده  می کند، 
پسران  و  دختران  نمی کنند.  درک  مرا 
درک  را  آنها  که  کسی  به  هم  کوتاه قامت 
کند و به درددلشان گوش دهد، نیاز دارند. 
امیدوارم علم روزی آنقدر پیشرفت کند که 
را  جنینش  نشود  مجبور  کوتاه قامت،  مادر 
حق  این  کند.  سقط  کوتاه قامتی  خاطر  به 
و  مادر  که  است  کوتاه قامتی  ومرد  زن  هر 

پدر شوند.

تاثیری  چه  کوتاه قامتان  انجمن  وجود 
کوتاه قامت  افراد  اجتماعی  حضور  در 

داشته است؟
راه افتادن  انجمن کوتاه قامتان تاثیر زیادی 
که  زمانی  از  گذاشت.  ما  همه  زندگی  در 
از  ما  زندگی  شده،  تاسیس  انجمن  این 
شد  باعث  و  شد  راحت تر  اجتماعی   لحاظ 
بیرون  منزل  از  کوتاه قامت،  بچه های  که  
مثل  و  شوند   حاضر  اجتماع  در  و  بیایند  
قبل دغدغه این که دیگران آنها را نبینند را 

نداشته باشند.

را  همدیگر  بچه ها  که  شده  باعث  انجمن 
ببینند،  با هم آشنا شوند و  ازدواج کنند. 
وقتی ما با هم ارتباط می گیریم و دراجتماع 
و  می گیریم  انرژی  هم  از  می شویم،   حاضر 
کوتاه قامت،  افراد  می شود.  خوب  حالمان 
در  اگر  و  هستند  باهوشی  و  شاد  افرادی 
مناسبی  شغل  اگر  شوند،  پذیرفته  جامعه 
باشند،  داشته  درآمد  اگر  و  داشته باشند 
روحیه بهتری پیدا می کنند  وکوتاهی  قامت، 
برایشان بی معنی می شود. من تشکر ویژه ای 
کوتاه  انجمن  دبیر  ابراهیم خانی،  خانم  از 
مادر  واقعا  که   دارم  همت،   بلند  قامتان 
همیشه  امیدوارم  هستند.  ما  همه  نمونه 
بچه های  برسر  سایه شان  و  سالم   تنشان  

کوتاه قامت باشد.
عنوان  به  که  شد  باعث  انجمن  اسماعیل: 

یک گروه از افراد دارای نیازهای خاص،  در 
توجه  مشکالتمان  به  و  شویم  دیده  جامعه 
معموالافرادی  کوتاه قامت،  افراد  شود. 
من  فعالیت  اولین  هستند.  کاری  و  زرنگ 
بعد از تاسیس انجمن،  این بود که تعدادی 
و  کردم  جمع  را  کوتاه قامت  بچه های  از 
زدم.   مطهری  خیابان  در  سفره خانه ای 
دومین سفره خانه کوتاه قامتان را هم  در 
کوتاه قامت  بچه های  و  زدم  نوبنیاد  میدان 
را به کار گرفتم.  از ما برنامه مستندی هم 
شرکت  هم  ماه عسل  برنامه  در  و  شد  تهیه 
خیلی  سفره خانه  از  هم  مردم  کردیم. 
دلیل  به  متاسفانه  ولی  کردند  استقبال 
مالی  مشکالت  به  و  داشتم  شریک  این که 
برخوردم، این کار ادامه پیدا نکرد. اآلن یک 
رستوران کوتاه قامتان در تهران وجود دارد 
که دوتا از دوستان ما، برادران ابراهیمی آن 
را راه-اندازی کرده  وتعدادی از بچه ها را به 

کار گرفته اند.

سفره خانه  کار  در  خوبی  تجربه  که  شما 
داشتید، چرا این کار را ادامه ندادید؟

به  خودم  چون  شدم.  خسته  کار  این  از   
پول  سرمایه گذاری،  برای  کافی  اندازه  

نداشتم،  مجبور بودم با شریک کار کنم و 
کار شراکتی مشکالت زیادی دارد.

از مردم چه انتظاری دارید؟
سمانه: از مردم می خواهیم که نگاهشان به 
افراد کوتاه قامت، مانند همان نگاهی باشد 
انسان  هم  ما  است.  بلندقامت  افراد  به  که 
هستیم و زندگی کردن و در بین مردم بودن 
با  و  تمسخرآمیز  نگاه  با  داریم.   دوست  را 
کنایه زدن، فرصت زندگی را از ما نگیرند. 
ما  کوتاه  قامتان بلند همت هستیم ، صبر 
ایوب داریم و توکلمان همیشه به خداست.

چه برنامه ای برای آینده و چه آرزویی دارید؟
اسماعیل: امیدوارم  شرایطی ایجاد شود که 
بتوانم  آینده دخترمان را تامین کنم. آرزویم 
رشد  جامعه  همین  در  دخترم،  است  این 
کند و فرد موفقی شود و من بتوانم تجارب 

خودم را در اختیارش قرار دهم.
شود،  امن تر  جهان   امیدوارم  سمانه: 
مردم با هم مهربان تر باشند، کسی محتاج 
دیگری نباشد و همه در آسایش  در کنار هم  
خانه ای  که  است  این  آرزویم  کنیم.  زندگی 
اجاره خانه  نگران  که  داشته باشیم  شخصی 
را  می آوریم  در  که  پولی  وبتوانیم  نباشیم 
برای آسایش وآینده فرزندمان سرمایه گذاری 
کنیم. دوست دارم  دخترم را به مهدکودک 
بفرستم تا بتوانم بیشتر به کارنمایش برسم. 
زبان  کالس  در  را  دخترم  دارم  دوست 
انگلیسی،  ثبت نام کنم که مهارت صحبت 
کردن به زبان خارجی را پیدا کند. دخترم 
موبایل  گوشی  با  و  است  باهوش  بسیار 
به خوبی کار می کند. خودش از طریق برنامه 
نصب  را  کودکانه  برنامه های  و  بازی  بازار، 
می کند. با کامپیوتر هم کمی آشناست. ما 
تمام وقت وتوانمان را روی موفقیت و آینده 
راه  می کنیم  سعی  و  می گذاریم  دخترمان 
ازدو  ما   هردوی  کنیم.  هموار  او   برای  را 
تهران  مثل  شهری  به  کوچک  شهرستان 
االن    ساختیم.  را  خودمان  زندگی  و  آمدیم 
با وجود انجمن کوتاه قامتان، می دانیم  که 
فرزندمان  در جامعه راحت تر زندگی خواهد 
کرد و امیدواریم آینده، بهتر از امروز باشد.

و  عزیز  ابراهیم خانی  وخانم  باتشکرازشما  
قراردادند   دراختیارما  فرصت  این  دلسوزکه 
تا ازاین طریق بتوانیم صدایمان را به گوش 
قامتان  ماکوتاه  وبگوییم  برسانیم  مسئوالن 
هم دردنیای شما بلندقامتان، سهمی داریم 

و ما هم می توانیم..... 

خدایا چنان کن سرانجام کار    
توخشنود باشی و ما رستگار  

 افراد کوتاه قامت، افراد شاد و 
باهوشی هستند و اگر در جامعه 

پذیرفته شوند، اگر شغل مناسبی 
داشته باشند و اگر درآمد داشته باشند، 
روحیه بهتری پیدا خواهندکرد وکوتاه 
قامتی، برایشان بی معنی می شود
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در حقیقت من از جایی که در زندگی هستم راضی ام. اما مخالفتی هم ندارم که یک کلبه 
در جنگل های بامبو در ژاپن داشته باشم و در همان جا زندگی کنم. شاید بتوان گفت که این 

یعنی دقیقا از جایی که هستم راضی نیستم.
و اینجا دقیقا رسیدیم به مبحث اصلی: دل!

یک چیزی هم هست به اسم دل. البته هنوز ربط دل و دماغ را نمی دانم اما قصد 
هم ندارم این سوال فلسفی را پاسخ بدهم. فعال به همان دل فکر می کنم. دقیقا نمی دانم 
کجاست، شاید در قلب باشد، شاید هم شکم و شاید هم از طرف مغز کنترل می شود. هر جا 
که هست، در زندگی نقش تعیین کننده دارد و مثل بینی نیست که در صورت جا به جایی، 
کارش مختل شود. به هر صورت کار خودش را می کند و در میان مردم به زبان نفهمی یا 
عناوین دیگر مشهور است. این دل است که تعیین می کند ما چه چیزی را دوست داریم و 

به چه چیزی احتیاج داریم.
دل ما تصمیم می گیرد که آیا ما جایی هستیم که باید باشیم و اگر مثل دل من، دل 
کسی بخواهد که در جای دیگری زندگی کند، باز هم باید ببینیم آیا توان دل کندن و رفتن را 
داریم؟ اگر دنبال دلمان رفته باشیم، آن وقت است که دل تصمیم می گیرد که ما خوشحال 

باشیم!
دل من هم به من اخطار می دهد که به جای فکر کردن به مکاِن بینی، به دلت فکر 
کن. انتخاب کن که دل کندن از مکان زندگی فعلی راحت تر است یا دل بستن به یک مکان 

جدید.
بعد از این همه تفکرات شبه فلسفی، توجه شما را به چند نکته جلب می کنم که 

نمی دانم فلسفی هستند یا نه.
ابتدا باید عرض کنم که من به شخصه از جای بینی خودم راضی هستم و همین طور از 
جای بقیه ی اعضای بدنم. بدنی که به ما آدم ها هدیه داده شده، بسیار عزیز و دوست داشتنی 
و همین طور محترم است. بله محترم! این بدن، بدنی است که برای ما انتخاب شده، هر 
طور که باشد، باید از آن مراقبت کنیم و دوستش داشته باشیم. در صورتی که احساس عشق 
و احترام به بدنتان داشته باشید، همیشه دارای بهترین حس و حال هستید. به بینی زبان 

بسته هم خرده نگیرید و هر جوری که هست، دوستش داشته باشید.
برای داشتن دل و دماغ در زندگی، فکرتان را درگیر بینی خود نکنید، با عمل جراحی 
و مشت و لگد و هر چیز دیگر هم الزم نیست درستش کنیم. خودش درست است. برای 

داشتن دل و دماغ فقط باید به دلمان برسیم و به آن بها بدهیم.
در مواقعی از زندگی ممکن است حرف دل دیوانه وار به نظر برسد، اما صادقانه ترین و 
لطیف ترین حرف ها، حرف دل است. در کنار همه ی منطق ها و استدالل ها، حرف دل را 
هم جدی بگیریم و به آن رجوع کنیم، چرا که ممکن است بهترین راه، رفتن به دنبال حرف 

دلمان باشد.
فاطمه کنهانی
از سایت فرهنگ توان یابان
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گردآورنده: مرجان وحیدنیا ۲

   
هنر رزمی تای چی۳ یک سنت باستانی با تاثیر شفابخشی در چین است که طی قرن ها تکامل یافته و به ابزاری برای کاهش 

اضطراب و استرس مبدل گشته، که موجب آرامش درونی می شود. 
این ورزش برای افراد در هر سن و سال و با هر شرایطی بی خطر بوده، زیرا که فشار زیاد روی عضالت و مفاصل وارد نمی کند، 

لذا برآن شدیم که این هنر و ورزش را برای افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی بهینه سازی نماییم. 
کلیدواژگان:

هشت قطعه زربفت، چی کونگ، معلولیت جسمی و حرکتی

    
 برای انجام تای چی نیازی نیست حتما دارای اندامی متناسب یا در سالمت کامل باشید. همه می توانند به راحتی ورزش 
حرکتی  و  جسمی  مشکالت  دارای  و  معلولیت  دارای  تا افراد  گرفته  اندام  متناسب ترین  با  افرادی  دهند،  انجام  را  تای چی 
می توانند این تمرین ها را انجام دهند و نتیجه بگیرند. حرکات در این ورزش،  به طور معمول نرم و دورانی بوده و برای انجام 
آن ها از زور و فشار زیاد بدنی استفاده نمی شود. در این ورزش، عضالت به جای این که در حالت انقباض باشند در حال 

انبساط هستند.  مفاصل نه کامال خمیده شده  و نه کامال باز می شوند و بافت های هم متصل کشیده نمی شوند.
دالیلی که امروزه تای چی مورد عالقه و توجه بسیاری از مردم واقع شده است را می توان عوامل زیر دانست:

۱- سالمتی جسمی و ذهنی
۲- هنرهای رزمی درونی و بیرونی

۳- حرکات زیبا و پیچیده و هنری بدن
۴- مراقبه و آرام سازی ذهن

 عقیده غالب بر این است که تای چی در افزایش ارتباط ذهن-بدن بسیار موثر بوده و به ورزشکاران آن بسیار کمک می کند. 
این مقاله حاصل نتایجی است که  با آموزش های تای چی  در مدت شش سال به افراد دارای معلولیت به دست آمده است. 

تای چی به طرز محسوسی تعادل و انعطاف بدن را در افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی افزایش می دهد.

Eight Pieces of Brocade Qigong  -1
۲- نخستین مربی آموزش تای چی به افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی در ایران

Taich-۳ ، یکی از شاخه های ورزش ووشو بوده، و برای سالمتی و افزایش طول عمرو آرامش روحی بسیار مفید است، تای چی را در هر حالتی، نشسته، 
خوابیده یا ایستاده میتوان انجام داد و میتوان گفت که نتیچی یک مراقبه در حال حرکت است.
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تای چی مزایای فیزیولوژیکی و روانی بسیاری برای بدن ارائه داده و 
باعث افزایش کیفیت زندگی در جوامع مختلف می شود. این ورزش،   
باعث افزایش تعادل، افزایش ظرفیت هوازی ریه ها، باال بردن قدرت 
مشکالت  می تواند  و  می شود  عضالت  انعطاف پذیری  و  عضالنی 
روان شناختی در افراد به ویژه توان یابان۱، مانند افسردگی، اضطراب، 

استرس و اختالالت خلقی را تسکین دهد. 
این هنر با نگرش عمیق فلسفی شکل گرفته و با کمک چرخش انرژی در کل 
بدن انسان و تخلیه انرژی منفی بدن به تعادل و آرامش انسان کمک می کند. 
میتوانند  حرکتی  و  جسمی  وضعیت  نوع  هر  با  افراد  تای چی  در 
تمرینات  را انجام داده، تا انرژی در کل بدن جاری شده و این امر 
با هماهنگی با ریتم های طبیعت و قوانین حاکم بر طبیعت و ادراک 

آن قابل انجام است. 
تای چی ابتدا بدن را متعادل می سازد و  سپس انرژی درونی انسان، 

ذهن، تنفس، عواطف و روح را متعادل می نماید. 
انجام تمرین های تای چی می تواند باعث بهبود  در شرایط زیر شود: 

۱ - کاهش دردهای مزمن 
۲-کاهش استرس 
۳- بهبود روحیه 

۴-خواب بهتر
۵- کاهش وزن
۶- تمرکز بهتر

۷- تنفس بهتر وآسان تر
۸- مدیریت شرایط و بیماری های مزمن 

۹- افزایش قدرت عضالت 
۱۰- تعادل 

پیترام. وین۲، رئیس دوره تحقیقات ذهن و بدن و تای چی در دانشگاه 
استاندارد  درمانی  مکمل  یک  «تای چی  می گوید:  هاروارد۳  پزشکی 
با  مرتبط  بیماری های  از  بسیاری  در  توان بخشی  و  پیشگیری  برای 

افزایش سن است. »
تای چی می تواند به صورت یک مکمل،  به همراه درمان های پزشکی 
برای بیماران تجویز شود و همچنین می تواند منجر به رفع بیماری و 

یا بهبود کیفیت زندگی و عملکرد بیماران شود. 
چی کونگ۴ بخشی از (یکی از تکنیک ها) تای چی می باشد که به معنای 
ترویج انرژی حیاتی میباشد و باعث آرامش ذهن و به جریان انداختن 
انرژی در بدن می شود. چی کونگ را می توان به صورت ایستاده، نشسته، 
خوابیده انجام داد، لذا این تکنیک را برای افراد دارای معلولیت انتخاب 

کردیم زیرا که در هر وضعیت جسمی میتوانند آن را انجام دهند. 
حرکات تایچی و چیکونگ نقاط ضعف و قدرت شما را نشان خواهد 
داد و باعث تعادل در کل بدن میشود و این امر خودشناسی و آگاهی 

شما را باال برده و موجب آرامش ذهن و جسم می شود.
هدف از چیکونگ، پاکسازی روح و جسم و همچنین تقویت و پرورش 
و  تعادل  داشتن  مستلزم  سالمتی  چون  و  است  یکسان  به طور  آنها 
اعتدال در بدن است، چی کونگ باعث میشود تا نقاط ضعف خود را 
شناخته و در تقویت آنها سعی و کوشش نموده تا بتوانید کل وجود 

خود را پرورش دهید.
به مانند باغبانی که باغ خود را با دقت و عشق پرورش می دهد و یا 
۱ -  در این مقاله،به جای مجموعه کلمات» افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی «از 

کلمه «توان یاب» استفاده می نماییم.
۲-  رئیس دوره  تحقیقات ذهن-بدن و تای چی در مرکز تحقیقات اوشر دانشکده  پزشکی 

Peter Wayne،هاروارد
Harvard Medical School  -۳

۴-  نوعی مدیتیشن در جهت بهبود آگاهی و حرکت و تنفس

به تعبیر حافظ شیرازی:
«باغبان گر پنج روزی صحبت گل بایدش

بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش»  
همه تمرین های چیکونگ با هدف ارتقای سالمتی و افزایش انرژی 
و شاداب سازی جسم و روح و پیشگیری و کنترل بیماریها و تقویت 

اندامهای درونی و باال بردن تعادل و کاهش استرس است. 
و  قدرت  و  برتری  شما  وقتی  حرکات،  انجام  هنگام  در  مثال  به طور 
آرامش را در حرکات خود ببینید، سعی میکنید بهتر و قویتر شوید 
خود  ضعف  نقاط  بررسی  به  میکنید  مشاهده  را  آن  خالف  وقتی  و 

میپردازید و در تقویت آنها کوشا هستید. 
در اینجا در نظر داریم که هشت قطعه زربفت۵ چیکونگ را با تأکید 
بر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی شرح دهیم که باعث بهبود 

روند زندگی افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی شود. 
هشت قطعه زربفت،مجموعه ساده از تمریناتی است که انرژی،انعطاف 

پذیری،سالمتی و آگاهی را پرورش میدهد.
بازوها  و  دستها  حرکت  با  قطعه  هشت  در  انرژی  تبدیل  روشهای 
شروع شده و سپس با فشار دادن آن روبه پایین، انرژی را به حرکت 
بنابراین  ندارد،  پایانی  یا  آغاز  هیچ  حرکت  روش،  این  در  درمیآورد. 

انرژی همواره در حال افزایش یا کاهش، صعود یا سقوط است.
در انجام هشت قطعه زربفت به نکات زیر توجه نمایید:

بدن را آرام کنید.• 
چشمها را آرام و باز و در آرامش نگه دارید.• 
در هنگام کشیدن اندام، آرنج و زانو و مچ خود را نرم و کمی خم • 

نگه دارید و آنها را قفل نکنید.
اجازه دهید انرژی در بدن جریان یابد و مانند یک پارچه سبک • 

ابریشمی که در مسیر باد قرار گرفته، به نرمی حرکت کنید.
خارج •  را  بازدم  دهان  طریق  از  و  بکشید  نفس  بینی  طریق  از 

نمایید.(تنفس طبیعی و آرام بدون فشار بر بدن)
اسامی هشت قطعه زربفت به شرح ذیل بوده که در سه حرکت اول، 
عضالت  در  کشیدگی  همچنین  و  میشود  کشیده  و  باز  سینه  قفسه 
آنها  عملکرد  تقویت  موجب  بازوها  و  ها  شانه  عضالت  و  شکمی 
می گردد و همراهی این کشیدگی ها با تنفس های عمیق، حجم ریه ها 
را باالبرده و هوای بیشتری نسبت به سطح نرمال و طبیعی در خود 
فرد  در  انرژی  ایجاد  و  شادابی  موجب  خود  این  که  می دهد،  جای 

تمرین کننده می شود. 
نگه داشتن آسمان با دو دست۶. ۱
کشیدن کمان و پرتاب نیزه۷. ۲
نگهداشتن آسمان و زمین۸. ۳
جغد دانا۹. ۴
خرس بزرگ از یک طرف به طرف دیگر میچرخد و دم اژدها را . ۵

تکان می دهد.۱۰
خم شدن به عقب. سپس خم شدن به جلو نگه داشتن پاها۱۱. ۶
حرکت مشت به طرفین۱۲. ۷
خانه تکانی۱۳. ۸

Eight Pieces of Brocade -۵
Lifting the Heavens -۶
Shooting the Arrow -۷

Separating Heaven and Earth -۸
Looking Behind -۹

Sway the Head and Swing the Tail -۱۰
Hands Holding Feet -۱۱

Screwing the Fist with Fiery Eyes -۱۲
Rocking the Bubbling Wells -۱۳
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1          
تنفس عمیق و آرام به کاهش ضربان قلب و فشار خون کمک میکند و باعث کشیده شدن عضالت و 
رهاشدن آنها می شود. این تمرین به تنظیم و بهترشدن کار قلب، ریه ها، معده، طحال و کبد کمک 
کرده و باعث تحکیم درونی اندام های باال تنه می شود و از همه مهم تر باعث بوجود آمدن یک ذهن 

آرام و روشن شده که خود موجبات کاهش اضطراب را فراهم می نماید.

         
هدف را در نظر گرفته و تمرکز کنید و بسیار آهسته و آگاهانه عمل کرده و تیر را رها نمائید. 

هدف از کشیدن کمان، دور کردن رفتارهای ناپسند و انرژیهای منفی است و یا تمرکز و نشانه گرفتن 
اهداف و ثبات برای رسیدن به آنهاست. 

این تمرین یک حرکت درونی، تجربی و زیستی است که به شما این امکان را میدهد که تفکر مثبتتان 
در مورد سالمتی و انرژی و شادابی را بیشتر نمائید. 

وقتی به قدرت درونی میاندیشید، باید فرم بدن شبیه به کشیدن یک کمان باشد و وقتی قدرت 
درونی را افزایش میدهید باید شبیه به پرتاب یک تیر باشد. 

فوائد این تمرین به شرح ذیل است:
باعث تقویت شانه ها، عضالت دوسر و غضالت ساعد شده و مهارتهای تعادلی را افزایش میدهد و با 

افزایش ضربان قلب و سرعت تنفس به باال بردن قدرت سیستم عروقی قلب کمک می کند.
با حرکات هماهنگی که در این فرم وجود دارد تعادل و عملکرد مغر را بهبود بخشیده و تمرینات 

کششی آن موجبات رها شدن انقباضات عضالنی را فراهم میکند.
استفاده از دو طرف بدن باعث هماهنگی و تقویت کل بدن میشود و تنفس منظم،  آرام و عمیق،  
اثرات مثبتی بر روحیه شخص و باال بردن سطح انرژی و هوشیاری را دارد، و باز کردن قفسه سینه 

در این تمرین موجب از بین رفتن اختالالت ریه ها می شود.
باال بردن دستها و کشش آنها، دردهای گردن و شانه ها را بهبود بخشیده و همچنین به قوی شدن 

عضالت چشمها کمک می کند.

        
هدف این تمرین، ایجاد آرامش در ذهن بوده که منجر به از بین رفتن افسردگی و استرس می شود.

این تمرین فوائد بسیاری دارد که به برخی از آنها اشاره می نماییم.
 باعث افزایش ضربان قلب و باال رفتن سرعت تنفس شده و موجبات بهتر شدن عملکرد قلب و جریان 

خون در عروق را فراهم مینماید.
کشیدن دست، شانه، کمر و عضالت شکمی موجب باز شدن قفسه سینه و در نتیجه بهبود عملکرد 
ریه ها برای تنفس عمیق تر میشود و به تنظیم عملکرد معده و طحال کمک مینماید و انرژی به صورت 
حلقوی در دستها حرکت کرده و تعادل و عملکرد مغز را بهبود میبخشد و باعث رفع انقباضات 

عضالت میشود. 
همچنین باعث استفاده از هر دو طرف بدن شده و اثرات مثبتی بر نظم و تقویت و هماهنگی ساختار 

بدن خواهد داشت و باعث انتقال انرژی به کبد و مثانه میگردد. 

 تصویر۱:نگه داشتن آسمان با دو دست

در اینجا به بررسی فواید هشت قطعه میپردازیم:

2

3

 

تصویر۲:کشیدن کمان و پرتاب نیزه

 

 تصویر۳: نگه داشتن آسمان و زمین
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در تمام مدت این تمرین، دستها باید دو طرف کشاله ران قرار داشته باشد. چیکونگ رقص حیوانات است و فقط 
افرادی که فشار خون کنترل نشده دارند، نباید سر را پائینتر از سطح قلب بیاورند و اشخاص که آسیب هایی در 

باسن، لگن، شکم و کمر دارند، باید به میزان کمتر به جلو خم شوند.
این تمرین تأکید برروی کمر و لگن داشته و بخش میانی لگن را تقویت میکند. نیرو و انرژی فرد تمرین کننده از 

طریق این تمرین قویتر می شود. 
برای این حرکت، احتیاج به خم شدن به طرفین و جلو عقب است، که با چرخش و حرکتی مارپیچی و نوسانی 

همراه است.
این تمرین موجب آزاد شدن جریان انرژی حیاتی(چی۱)میشود و در کلیه ها جاری میشود و در نتیجه انرژی حیاتی 
پر قدرتی در جهت حفظ سالمتی و تناسب اندام در بدن جاری میگردد، و باعث دفع گرمای اضافی قلب شده و فشار 

دستگاه عصبی سمپاتیک را کاهش میدهد که تاثیر بسیاری بر آرامش فرد تمرین کننده دارد.
الزم به توضیح است که مبتدیان باید این تمرین را بدون کشش بیش از حد انجام داده، و با توجه به شرایط جسم 
و ذهن خود طول مدت زمان این کشش را افزایش دهند و خود را با همکالسها و مربی،  مقایسه ننمایند و فراتر 
از ظرفیت و مهارت خود عمل نکنند،  به آرامی پیشرفت کنند  و در اجرای اینگونه تمارین دقیق و صبور بوده و تا 

آسیبی به خود وارد نکنند. 
گاهی ممکن است جراحتهای قدیمی یا بیماریهای مفاصل، طیف حرکت را محدود کند. باید در این موقع نقاط 

ضعف و قدرت خود را به خوبی بشناسید.

:(     )      
این حرکت نوعی نیشگون گرفتن با نگاهی تلخ و غضبناک است که موجبات پاکسازی کبد را فراهم مینماید.
روش اجرا به این صورت است که چشمها را تا حد امکان باز کرده، تا از طریق آن خشم و عصبانیت و اراده 

و جسارت خود را به حریف فرضی نشان داده و به او منتقل نمایید.
تصور کنید که انرژی از مشت شما به طرف خارج پرتاب میشود و به سوی یک حریف خیالی میرود، این انرژی 
در طول مسیری که شما نگاه میکنید حرکت میکند. تقلید از روحیه مبارزه، به پرورش اعتماد به نفس و 

جسارت و قدرت کمک میکند.
این تمرین عالوه بر اینکه کمک به آرامش  ذهن و بدن میکند، با پرتاب خشم از طریق مشتها به تقویت قلب و 
عروق از طریق تسریع جریان خون و اکسیژنرسانی بوسیله دم و بازدمهای عمیق نیز کمک کرده و شانهها و مچ 
دستها را تقویت نموده و تعادل و هماهنگی را در کل بدن بیشتر میکند و از همه مهمتر خشم و احساسات 

منفی را از بدن دور کرده و به تقویت عضالت چشم کمک مینماید.
در طب چینی، این حرکت به تحریک و تجرید قوای کبد کمک به سزایی مینماید، و موجب تقویت ستون 
مهرهها شده، حرکات کمر باعث تقویت انرژی درونی(چی) در زیر ناف میشود و همین امر، باعث تقویت 

عضالت شکم میگردد.
به طور کل میتوان گفت که این تمرین، کلیهها، غددآدرنالین و رگها و شریانها و اعصاب را تقویت نموده و 
چون کلیهها نقش بسیار مهمی در تنظیم متابولیسم آب بدن شما دارند، این تمرین به حفظ تعادل اجزای 

داخلی بدن کمک مینماید.
این تمرین در یوگا۱،"هارا۲" نامیده میشود که در زبان سانسکریت به معنای بخشی از اطراف شکم است که از آن انرژی زندگی ساطع میشود. با تصور اینکه 
فشارها را با هر ضربه از خود دور میکنید، بر قدرت بدن خود متمرکز می شوید و میتوانید استرس و فشار ذهنی و فیزیکی را از خود دور نموده  و وقتی 

دستها را به طرف شکم خود میکشید قدرت و انرژی را از جهان هستی به درون خود کشیده ومیتوانید آن را تصور نمایید.

 (     )    
تصور کنید قدرت دیدن دور دستها را دارید و در تاریکی هم میتوانید شکار نمائید. با برگرداندن سر و گردن به 
طرفین و نگاه به دور دستها حدقه چشم را باز کرده و تصور کنید هرآنچه انرژی منفی یا خستگی در عضالت چشم 

خود دارید را میتوانید به بیرون پرتاب نمائید. 
این تمرین، یکی از پر قدرت ترین تمرین ها در چیکونگ است و تأثیر فوق العاده بر دستگاه عصبی مرکزی گذاشته و 
سرعت جریان خون و انتقال اکسیژن را در بدن افزایش میدهد، و قدرت حیاتی کلیه ها را افزایش می دهد و تحریک 
می کند. فعالیت مردمک های چشم را تقویت کرده و موجب تقویت عضالت گردن و شانه میشود، و مهمتر اینکه 
برای آرامش و رهاسازی بسیار مفید است و موجب کاهش حرارت قلب شده و از اختالالت آن جلوگیری میکند.

 الزم به توضیح است که اشخاص مبتال به ناراحتی های گردن باید هنگام انجام این حرکت بسیار دقت نمایند و 
گردن خود را به آهستگی و با چرخش کم حرکت دهند. سر خود را به عقب خم نکرده، برای این که به مهره های 

گردن فشار زیادی وارد میشود.

5
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تصویر۵:خرس بزرگ از یک طرف به طرف 
دیگر می چرخد.

  

تصویر۶:حرکت مشت به طرفین و وسط 
(نیشگون گرفتن با نگاهی غضبناک)

 

تصویر۴:جغد دانا(پرتاب انرژی منفی از چشم)

۱- انرژی حیاتی، جنبة نادیدنی هستی  است که جهان را شکل می دهد و همه چیز را به جنبش درمی آورد. این انرژی قابل دیدن و لمس کردن نیست، اما مانند هوایی که تنفس می کنیم ما را دربرگرفته و 
Qi .موجب ایجاد توازن در روح، روان و جسم ما می شود. انرژی حیاتی به اشکال مختلف ظهور می کند و همة جامدات و موجودات جهان فیزیک و پدپده  های روحی و روانی را شامل می گردد

Yoga .۲- ورزشی جسمی و ذهنی که در شبه قاره هند پدید آمده و گسترش یافته است
۳- در زبان ژاپنی ، هارا به نقطه ای در بدن اشاره میکند که حدود پنج سانتی متر پايينتر از ناف قرار دارد . در اين نگرش ، هارا مركز ورود انرژی حياتی يا همان انرژی چی و يا كی به بدن است . برای هارا 

نام های متعددی گفته شده است : تان- تين ، دان- تين و در برخی موارد چاكرای دوم .
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همه تمرینات تای چی و چی کونگ با هدف ارتقای سالمتی و افزایش انرژی و شاداب سازی 
جسم و روح و پیشگیری و کنترل بیماریها و تقویت اندامهای درونی و باال بردن تعادل و کاهش 

استرس است.
انجام این حرکات مستلزم تمرکز و آرامش است و تنفس عمیق و طبیعی همراه با حرکات آرام 

موجب آرام شدن ذهن و جسم میشود.
در انجام این تمرین ها صورت باید شاد و گشاده بوده و منعکس کننده آرامش درونی باشد.

هنگام انجام حرکات باید تصور کنید مانند کوه قوی، پایدار، استوار، بدون حرکت، ساکت و آرام، 
در بلندترین نقطه، قدرتمند و تنها هستید. طوفان ها و مصائب را پذیرفته، ولی درهم نشکسته و 

با هر احساس و نگرانی فرو نمیریزید.

منابع:
www.hea lth.harvard.edu/staying-healthy/the-active-ingredients-of-tai-chi
www.parandeazad.ir/index.php/articles/yoga/189-parandeazadyoga-hara 
www.medicalnewstoday.com/articles/69218.php

                  
این تمرین موجب کشیدن و منبسط شدن عضالت تحتانی می شود  و حرکات معکوس خون 
بیشتری را به باسن فوقانی می رساند، و بر روی عضالت چهارسود و زردپی ها تاثیر میگذارد.  
این ماساژ باعث افزایش جریان خون در قسمت پایین بدن شده و خمیدگی پشت کمر، سبب 

تقویت عضالت شکمی و پایین تنه شده و کامالهای مختلف در بدن را تحریک می کند.

    

بدن را به سمت باال کشیده و با دم و بازدم بدن خود را رها کنید و تنفس شما در هنگام 
بازدم صدادار باشد. این حرکت معرف این است که  با رها کردن بدن، انرژیهای منفی و 

بیماریها از بدن خارج میشود.

7

8

 

تصویر۷: خم شدن به عقب و سپس خم شدن به 
جلو و لمس کردن پنجه پاها

 تصویر۸: خانه تکانی کردن
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زهـرا قنبری هسـتم از کارآموختگان قدیمی رعد دوسـت داشـتم کمـی از خاطرات 
خوبـی کـه از رعـد دارم  را بازگو کنم.

از طریـق یکـی از دوسـتانم بـا مجتمـع رعد آشـنا شـدم. زمانـی که در یـک تماس 
تلفنـی بـا اسـتقبال بی نظیـر آقـای مهنـدس عامـری مواجـه شـدم، راسـتش بـاورم 
نمی شـد کسـی یـا کسـانی بـرای دادن آموزش رایـگان به افـراد دارای معلولیـت اینقدر 

خـوش برخـورد و مهربان باشـند. 
تمـام لحظـات حضـور مـن در مجموعـه رعد سرشـار از خاطـرات شـیرین و به یاد 
ماندنـی هسـتند. به خاطـر دارم، در بـدو ورود به قـدری ناراحـت و معـذب بـودم که به 
سـختی بـا کارآمـوزان دیگر ارتبـاط برقرار می کـردم ولی مسـئولین و مربیـان مهربان و 
دلسـوز مجتمـع رعـد محیـط را چنـان صمیمی و گـرم می کردند کـه به تدریـج نه تنها 
از حضـور در آنجـا ناراحـت و معـذب نبـودم، بلکـه بسـیار عالقه منـد و مشـتاق حضور 
در کالس هـا و فعالیت هـای فرهنگـی آن مجموعـه شـدم و کم کـم بـا بـه دسـت آوردن 

اعتمـاد بـه نفـس بسـیار خوب،  توانسـتم مجری مراسـم  با شـکوه رعد شـوم.
وقتـی بـه اصـرار خانـواده در کالس هـای کامپیوتـر رعـد ثبـت نـام کـردم هیچگاه 
بـاورم نمی شـد کـه دوام بیـاورم و بتوانم این کالس هـا را به اتمام برسـانم. ولی برخورد 
مسـئولین و مربیان(مهنـدس غیاثـی، اکبری، توسـلی و...) این مجموعـه به قدری مرا 
بـرای شـرکت در کالس هـا ترغیب کرد کـه توانسـتم کامپیوتر را بـا گرایش های مختلف 

آن آمـوزش ببینـم و بـرای رفتن به سـرکار آماده شـدم.
در حـال حاضـر وقتـی بـه آن روزهـا که بـا اشـتیاق در کالس هـا شـرکت می کردم 
و از مربیـان و حتـی دوسـتان کارآمـوزم می آموختـم فکر می کنـم، دلم بـرای آن روزها 
تنـگ می شـود و بـرای تمامـی کسـانی کـه بـه هـر نحـوی در بـر پایـی و اسـتمرار این 
مجموعـه تـالش کـرده و می کننـد دعـا می کنـم.  خـدا را شـکر می کنـم که مـرا با این 
مجموعـه آشـنا کـرد تا سرنوشـتم به بهترین صورت شـکل بگیـرد و از انزوا و احسـاس 

بیهـوده بودن نجـات یابم.
در حـال حاضـر بعـد از آموزش هایـی کـه در مجتمع رعد دیدم، با ۲۱ سـال سـابقه 
در یـک پژوهشـکده کار می کنـم و بـا دسـترنج خود خانـه ای خریداری کردم و مسـتقل 

می کنم. زندگـی 
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کتابکتابمعرفیمعرفی

کتاب حاضر دارای دو مقدمه    است که یکی از آنها  توسط دکتر سید کامران باقری (از 
مولفان اثر) و  دیگری، توسط  دکتر سید رضا فیض بخش، استاد اقتصاد دانشکده مدیریت 
دانشگاه صنعتی شریف نوشته شده  است.                                                                                    

سید کامران باقری در این مقدمه، درارتباط با محیط کسب و کار و شرکت های نوپا 
درایران و مشکالت آنها مطالبی را بیان  کرده است. دکترفیض بخش نیز مطالبی را درباره 
تعریف کارآفرینی و خصوصیات کارآفرینان  بیان نموده است.                                                                                      
در متن کتاب،  به حوزه های اصلی تاثیرگذار برعملکرد شرکت های نوپای ایرانی از جمله؛ 

حمایت از حقوق مالکیت فکری و حسابداری و... پرداخته شده است. 
هرفصل این کتاب توسط یکی از متخصصان در رشته کارآفرینی، به رشته تحریر در آم
ده است.                                                                                                                     

کتاب حاضر به زبانی ساده و روان نوشته شده  به نحوی که  اصطالحات تخصصی 
کم تر درآن به کار رفته   و خوانندگان با هر  گونه پیشینه و تخصصی به راحتی می توانند با آن 
ارتباط برقرار کرده و از آن استفاده نمایند. درپایان هرفصل نیز، منابعی برای مطالعه بیشتر 

به خوانندگان معرفی شده است.            
چون؛  موضوعاتی  درباره  مولفان  و  شده   ارائه   فصل    ۱۶ در  طوفان،  از  عبور  کتاب 
ایده های ذهنی، بهبود ایده های خام، قوائد حمایت از ایده ها، نوشتن طرح تجاری اهداف 
و مزایای آن، تبدیل نمونه اولیه به محصول نهایی، بازاریابی، مسائل حقوقی مرتبط با ثبت 
شرکت، تصفیه و ورشکستگی شرکت و منابع انسانی آن، مطالبی را ارائه  نموده اند.                                                                                                               
در مبحث مدیریت شرکت ها به مسائلی مانند؛ مدیریت کنترل کیفیت، مدیریت پروژه، 
مدیریت منابع انسانی، مدیریت فرایند رشد و منابع آن، مدیریت منابع مالی (معرفی بانک ها 
و صندوق های حمایتی) و تعیین ارزش و قیمت شرکت  اشاره شده است.                                                                                    
در انتها، به سوابق علمی و پژوهشی  دکتر سید کامران باقری، از نویسندگان کتاب، 
اشاره شده و  پنج کتابی که  ایشان به  زبان فارسی به رشته تحریر در آورده ، معرفی  کرده 
 است.                                                                                                         

                     

نام کتاب: عبور از طوفان
راهنمای کاربردی شرکت های نوپا درایران  

مولفان: سید کامران باقری، مهدی کنعانی، جواد محبوبی وهمکاران
ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا

نوبت چاپ: چاپ سوم، ۱۳۸۹
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همزمـان بـا فرارسـیدن روز جهانـی افـراد دارای معلولیت مطابق 
سـال های پیـش، برنامـه ای بـا حضـور کارآمـوزان، هنرجویـان، 
اعضـای  مدیـره،  هیـأت  و  امنـا  هیـأت  اعضـا  کارآموختـگان، 
گروه هـای همیـاری  بانـوان و جوانـان، کارکنـان و نیکـوکاران 
مجتمـع رعـد در سـالن همایـش ایـن مؤسسـه برگـزار شـد. 
ویژگـی مراسـمی که امسـال در سـالن آمفـی تاتر به اجـرا درآمد،  
مشـارکت مجلـه فرهنگی هنـری بخـارا ( مجری شـب های بخارا) 
و حضـور گروهـی از شـخصیت های ادبـی در ایـن مراسـم بـود.

بـه گـزارش روابـط عمومـی مجتمـع رعـد، در ابتـدای این مراسـم، 
منصـوره پناهـی مدیرعامـل مجتمـع رعـد، ضمـن عـرض خیرمقدم 
بـه حضـار، فرارسـیدن ۱۲ آذر روز جهانـی معلـوالن را تبریـک گفت 
و افـزود: مجتمـع رعـد بـا احترام بـه اعتمـاد عمومی نیکـوکاران و 
شـهروندان شـریف به مناسـبت این رویداد بین المللی، کتابچه ای را 
بـا عنـوان کارنامـه رعد، تنظیم و منتشـر کـرده تا مهم تریـن فعالیت 
یک سـال گذشـته این موسسـه را به اطالع عموم برسـاند. از جمله 
ایـن فعالیت هـا می تـوان بـه  جـذب ۱۴۸  کارآموز جدیـد و ۲۷۸ نفر 
در هـر تـرم تحصیلی اشـاره کـرد. از سـرفصل های دیگـر، آموزش به 
۳۴ نفـر کارآموختـه در آزمون هـای فنـی و حرفـه ای  و ارایه خدمات 
آموزشـی تلفیقـی بـرای کاهـش شـکاف اجتماعـی بین افـراد دارای 
معلویـت  و تندرسـت  در کنـار آموزش هـای بـر خـط (آنالین) اسـت 

کـه از ابتکارات آموزشـی این موسسـه در سـال گذشـته بود.
مدیرعامـل مجتمـع رعـد بـا تأکید بـر اهمیـت  اشـتغال توان یابان، 
طریـق  از  رعـد  هنرجویـان  و  کارآمـوزان  گذشـته  سـال  افـزود: 
خوداشـتغالی بالـغ بـر ۸۲۲ میلیـون ریـال کسـب درآمـد کردنـد 
کـه ایـن مبلـغ بـا شـرکت  آنهـا در ۲۱ نمایشـگاه و غرفـه وعرضـه 
محصـوالت آنهـا به دسـت آمـد. همچنیـن ۵۹ نفر در طرح اشـتغال 
حمایت شـده شـرکت داشـتند کـه از این تعـداد ۲۲ نفر اسـتخدام، 
۱۸ نفـر کارورز و ۱۹ نفـر بـه خوداشـتغالی رسـیدند.  ترکیب کسـانی 
کـه بـه اسـتخدام درآمده اند، شـامل: ۱۳ نفـر در حـوزه تولید محتوا 

و IT، ۷ نفـر در بخـش خدمـات و ۲ نفـر در بخـش اداری اسـت.
****

در ادامـه  مراسـم، دکتـر محمد رجایی مقدم، معـاون مرکز اطالعات 
دفتـر سـازمان ملـل متحـد در ایـران پیـام آنتونیـو گوتـرش دبیرکل 
سـازمان ملـل متحـد را بـه مناسـبت روز جهانـی معلـوالن قرائـت 
کـرد. سـپس تیـوا کامـران مدیر بخـش ارتباطـات و اطالعـات دفتر 

منطقـه ای یونسـکو، پیـام اودری آزولـه، مدیرکل سـازمان آموزشـی 
علمـی و فرهنگـی ملـل متحد (یونسـکو) را به اطالع حضار رسـاند.

پـگاه فرحـی، توان یابـی  کـه مـدت ۵ سـال در مرکـز تلفـن در رعـد 
الغدیـر به طـور مسـتمر و با موفقیـت کار کرده، با حضـور در جایگاه، 
از فـراز و فرودهایـی کـه در کار بـا آن روبه رو بوده گفـت و افزود: من 
همیشـه سـعی می کنـم بـا صبـر و بردباری مشـکالت محیـط کار را 
مدیریـت کنـم و بـا وجـودی کـه  در شـغل مـن رقابت وجـود دارد، 

توانسـته ام در محیطـی دوسـتانه بـه وظایف حرفـه ام عمل کنم. 
****

در قسـمت دیگـری از مراسـم، هنرمنـدان نقاشـی کـه آثارشـان در 
پـاراآرت ۲۰۱۸ توکیـوی ژاپـن بـه نمایـش درآمـده بـود، در کنـار 
ورزشـکاران عضـو تیـم ملی والیبـال نشسـته و قهرمانان مسـابقات 
بوچیـا،  مورد تشـویق قرار گرفتنـد. همچنین گروه موسـیقی ماهور 
از اسـتان البـرز بـه سرپرسـتی هنرمنـد توان یاب، سـجاد شوشـتری 

چنـد قطعـه موسـیقی سـنتی اجـرا کردند. 
****

بـا اتمـام بخـش اول مراسـم، "شـب توان یـاب" بـا سـخنرانی علـی 
دهباشـی، سـردبیر مجلـه بخـارا آغـاز شـد. ابتـدا او بـا اشـاره بـه 
فرهنـگ کهـن سـرزمین ایران، افزود: "بسـیار خوشـحالم کـه پانصد 
و چهـل و هشـتمین  شـب از شـب های بخـارا  را بـه نـام گرامـی 
"شـب توان یـاب" در ایـن موسسـه بـزرگ و روحانی برگـزار می کنیم. 
از چندیـن هـزار سـال پیـش کـه بـه فـالت ایـران آمـده و زندگی را 
در ایـن فـالت ُپـر از نعمـت آغـاز کردیـم، همـواره در معـرض انـواع 

  
؟      
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هجوم هـای بـزرگ تاریخـی قرار گرفتیم. شـاید هیچ کشـوری و هیچ 
سـرزمینی این گونـه آمـاج انـواع تهاجمـات از شـرق، غـرب، جنوب 
و شـمال قـرار نگرفته باشـد، امـا هزاره هـا از پـی هـم گذشـت و مـا 
ماندیـم در حالـی کـه  نامـی از آنهایـی کـه مـا را در معـرض خطـر 
قـرار دادنـد، نیسـت. به راسـتی راز مانـدگاری مـا در چـه بـود؟ آیـا 
در ارتش هـای قـوی  یـا در مـردان جنگـی بـود؟ در مقابـل هجـوم 
اقوامـی مثـل؛  مغـول و عـرب با آن سـاختار عظیم نظامـی چه طور 

 توانسـتیم مقاومـت کنیم؟
 امـا مقاومـت کردیـم و راز ماندگاری ما چه در حـال و چه در دوران 
گذشـته تاریخـی، زبـان فارسـی و فرهنگـی  بـود کـه در جغرافیـای 
تاریخـی ایـن زبـان، از مرزهـای سیاسـی کـه بیـن مـا و دیگـران 
کشـیده شـده، فراتـر رفت و بـه جغرافیـای فرهنگـی و تاریخی حوزه 
تمدنـی زبـان فارسـی رسـید و  بخـش مهمـی از فرهنـگ جامعـه 
بشـری را بـه خـود اختصـاص داد. مـن بی خـود و بی جهـت گرفتـار 
ایـران سـتایی نیسـتم امـا هیچ زبانـی و هیـچ تمدنی همچـون زبان 
فارسـی و فرهنگ ایرانی مبشـر صلـح، انسان دوسـتی و آزادی نبوده 
اسـت.  بـرای ادعـای خودم به سـتاره های درخشـان ادبیـات بزرگ 
زبان فارسـی همچون؛ مولوی، فردوسـی، سـعدی، خیـام، حافظ و 
بسـیاری دیگـر اشـاره می کنـم که هیـچ زبانـی در دنیا یکـی از اینها 
را هـم نـدارد.  تمـام متن های ایـن بزرگان مبشـر انسـانیت، مدارا، 

تسـاهل و تسـامح برای بشـریت اسـت. 
بیش از ۷۰۰ سال پیش سعدی شاعر بزرگ ما سروده است:  

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند   

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار   

توکز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی  

انـگار شـاعر، ایـن شـعر را بـرای امروز سـروده اسـت!  اما ایـن پیام 
جهانـی مربـوط بـه بیش از ۷۰۰ سـال پیش اسـت و اشـکال دیگری 
از آن را فردوسـی بـزرگ، حافـظ، خیـام و دیگـران برای بشـریت به 
ارمغـان آوردنـد. پیامـی که جـز مهر و دوسـتی چیز دیگری نیسـت. 
پـس بـه این فرهنـگ، سـرزمین و گذشـته تاریخی درخشـان ببالیم 
و خودمـان هـم پیـام صلـح و انسان دوسـتی آن پیـام آوران بـزرگ را 

ترویـج و گسـترش دهیم.

در ادامـه ایـن مراسـم، ترانـه میالدی گرافیسـت، مشـاور برندینگ، 
مجـری تبلیغـات، دارنـده ۲ مـدال طـالی مسـابقات ملـی مهارت، 
نویسـنده و مؤلـف ۵ عنـوان کتـاب بـا ۱۲ سـال سـابقه فعالیـت  
در حوزه هـای اجتماعـی افـراد دارای معلولیـت، ضمـن اشـاره بـه 
خاطـره ای از ۲۰ سـال قبـل، هنگامـی کـه نخسـتین بار بـا مجتمع 
رعـد آشـنا شـده بود، گفـت: پیـش از شـروع سـخن، می خواهم به 
یکـی از مزیت هـای معلولیـت که شـاید برایتان جالب باشـد، اشـاره 
می کنـم. معلـوالن جسـمی حرکتـی هـر جـا می رونـد، صندلیشـان 
را بـا خودشـان می برنـد، بـه همیـن دلیـل بـه صندلـی دیگـران 
نیـاز ندارنـد! امـا وقتـی پوسـتر بـه یـاد ماندنـی امشـب را دیـدم، 
یـاد خاطـره ای افتـادم کـه گفتنـش شـاید خالـی از لطف نباشـد تا 
شـما هـم بـا سـیر تکاملـی رعـد بیشـتر آشـنا شـوید. مـن یکـی از 
کارآمـوزان قدیمـی رعـد هسـتم، درسـت ۲۰ سـال پیش یـک روزی 
مثـل همیـن روزهـا مـن روی ایـن ِسـن حاضـر شـدم در حالـی که 
رعـد ۲ طبقـه بیشـتر نداشـت و طبقـه دومـش هم در حال سـاخت 
بـود ایـن دیوارهـای سـالن پـر از گـچ بـود، صندلی هـای سـالن، 
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صندلـی فایبـرگالس رنـگ  ووارنـگ بـود کـه بعضی هـا هم شکسـته 
بـود، هیـچ سیسـتم صوتـی و تصویـری خاصـی نداشـتیم. امکانات 
خاصـی کـه بچه هـا بیاینـد و برنامه هایشـان را اجـرا کننـد وجـود 
نداشـت، فقـط گاهـی تقدیـر و تشـکر از مربیـان و کارآمـوزان انجام 
می شـد. حـاال ۲۰ سـال از آن تاریـخ می گـذرد و این سـالن تجهیز و 
تکمیل شـده و سـالنی چندمنظـوره اسـت که بـرای مراسـم ترحیم، 
شـادی، همایش هـا، جشـن ها، تولدهـا و تقدیرهـا از آن اسـتفاده 
می شـود. ۲۰ سـال پیـش مـن نوجوانی ۱۵ سـاله بودم که تـازه روی 
صندلـی چرخـدار نشسـته بودم و داشـتم  با  بیماری جدیدم بیشـتر 
آشـنا می شـدم، بیمـاری ای کـه عـالج  نداشـت و محدودیت هـای 
زیـادی را برایـم ایجـاد می کـرد. ایـن سـالن هـم مثل من رشـد کرد 
و کامـل شـد. مـن هم سـعی کردم که انسـان چند منظوره ای شـوم 
و بـا کسـب مهارت هـای مختلـف، محدودیت هایـم را جبـران کنـم. 
ایـن سـالن غم هـا دیـده، شـادی ها دیـده، من هـم در زندگـی، غم 
و شـادی زیـادی دیـدم. ولـی در نهایـت، هـم این سـالن کامل شـد 
و هـم مـن. مـن  آرزو داشـتم کـه روزی مثـل مربی ای که بـه من و 
کارآمـوزان دیگـر در رعـد درس می داد، مربی شـوم و بـه این بچه ها 
درس دهـم و حـاال روزی اسـت  کـه مـن بـه بچه هـا درس می دهم 

و از تجربیاتـم بـرای آنهـا می گویـم.
بایـد سـعی کنیـم که انـدازه ظـرف وجودی خـود را بدانیـم. همه ی 
مـا  یـک ظـرف وجـودی داریـم کـه از غم هـا، شـادی ها، دردهـا، 
رنج هـا و چیزهـای دیگـر ُپـر می شـود و اگـر ظرفمان کوچک باشـد، 
زود کـم می آوریـم. ولـی بایـد بدانیم که  جسـم ما یک قالب بیشـتر 

نیسـت و قرار نیسـت کسـی را با جسـمش بـه یـاد بیاورند!!!
مـن  همیشـه آرزو داشـتم  کـه گرافیسـت توانمندی شـوم، نه برای  
این کـه در  مجامـع عمومـی از من تقدیر شـود، برای اینکه احسـاس 
می کـردم اگـر در ایـن رشـته توانمنـد شـوند، می توانـم کاری کنـم 
کـه مؤسسـات خیریـه بهتـر بتوانند خـود را معرفی کننـد. به همین 
علـت امـروز بعد از ۲۰ سـال، کتابی را بـا عنوان "برندینـگ در حوزه 
اجتماعی"بـرای کمـک بـه سـمن ها  نوشـته ام  تـا از راه تبلیغـات 
و دانـش و تخصصـی کـه دارم بـه مؤسسـات خیریـه، انجمن هـا یـا 
افـرادی کـه در ایـن حـوزه فعالیت دارند، یـاری رسـانم. هیچ کس از 
کسـی کـه معلولیـت دارد، انتظـار نـدارد که بـه دیگـران کمک کند 
ولـی اگـر هدفتـان ایـن باشـد کـه بـه دیگـران کمـک کنیـم، حتمًا  

شـرایط آن برایمـان فراهم می شـود. 
امـروز بـا افتخـار اعـالم می کنـم کـه لوگوی بیـش از ۴۰ مؤسسـه و 
سـمن  در سـطح کشـور را مـن طراحـی کـردم و کار تبلیغاتـی  آنهـا 
را به صـورت رایـگان انجـام می دهـم. ایـن مسـؤولیت اجتماعی من 
بـرای حـوزه ای اسـت کـه ِدینـی بـه گردنـم دارد. البته بـرای خودم 
هـم کار می کنـم و درآمـد مناسـبی دارم. مـن دورکاری (فریلنسـر) 
دارم چـون دوسـت نـدارم در جایـی اسـتخدام شـوم و بـا جایـی 
قـرارداد ببنـدم. فریلنسـر بودن مزایـا و معایبی دارد، ولـی برای من 

مزایایـش بیشـتر از معایبش اسـت. 
امیـدوارم روزی برسـد کـه تمـام بچه هـای رعـد صرف نظـر از اینکـه 
واحـد کارآفرینـی آنهـا را به جایـی معرفـی می کنـد یـا نه، به سـمتی 
برونـد کـه خودشـان کارآفریـن شـوند و آن قـدر توانمنـد شـوند کـه 

دسـِت ۲ نفـر دیگـر را هـم بگیرند. 
****

سـخنران بعدی شـب توان یاب، دکتر سـیدمجید میرخانـی، معاون 
اسـبق توان بخشـی سـازمان بهزیسـتی کشـور، عضـو  هیـأت امنـا 
و هیـأت مدیـره مجتمـع رعـد و عضوهیـأت رئیسـه مرکـز آمـوزش 
علمـی کاربـردی رعـد بـود کـه بـا حضـور در جایـگاه بـا  تبریـک به 

مناسـبت روز جهانـی معلـوالن بـه توان یابـان و خانواده هـای آنهـا  
گفـت: حـدود ۴ دهـه اسـت کـه در حـوزه توان بخشـی در داخـل و 
خـارج کشـور فعالیـت دارم. او ادامـه داد: اولیـن تجربـه ای کـه در 
ارتبـاط بـا روز جهانـی معلـوالن دارم، اعـالم سـال ۱۹۸۰ به عنـوان 
سـال جهانـی معلـوالن بـود. ایـن رویـداد متعاقبـًا بـه دهـه جهانی 
معلـوالن از سـال ۸۳ تـا ۹۲تبدیل شـد تـا در ۳ زمینه توان بخشـی، 
پیشـگیری از معلولیـت و ایجـاد فرصت های مسـاوی، کارهایی برای 

افـراد دارای معلولیـت انجام شـود. 
اواسـط ایـن دهـه (در سـال۱۹۸۷) بررسـی کردنـد تـا ببیننـد چـه 
توفیق هایـی در ایـن سـه زمینـه  بـه دسـت آمده اسـت. دیدنـد کـه  
در زمینـه توان بخشـی و پیشـگیری از معلولیـت، نتایجـی حاصـل 
شـده امـا درزمینه ایجـاد فرصت هـای مسـاوی، کار چندانی صورت 
نگرفتـه و بـا انتظاراتشـان فاصلـه زیادی وجـود دارد.  پـس تصمیم 
گرفتنـد، مقـررات اسـتانداردی تعییـن کـرده و کشـورها را ملـزم به 
رعایـت آن کننـد.  ایـن مقررات که مـن هم به عنوان یکـی از اعضا، 
در تدویـن آن نقـش داشـتم، تصویـب شـد و در برخی از کشـورها به 
اجـرا درآمـد. خاطـره ای کـه  از تدویـن قانـون اسـتاندارد دارم  این 
بـود کـه در تدوین ایـن مقـررات، خیلی از کارشناسـان، سیاسـیون 
و شـخصیت های معـروف حضـور داشـتند، امـا چهره های شـاخصی 
از افـراد دارای معلولیـت کـه بـا جـان و دل و بـا تمـام وجودشـان 
بـرای ایـن کار زحمـت کشـیده  بودنـد، انتظـارات دیگری داشـتند. 
ایـن عزیـزان، کم تـر از کنوانسـیون را قبـول نداشـتند و می گفتنـد: 
ایـن مقـررات به هرحـال می توانـد اجرا  شـود، امـا چیزی که مـا نیاز 
داریـم و بـه کم تـر از آن رضایـت نخواهیـم داد، تصویب کنوانسـیون 
حقـوق معلوالن اسـت. ولی در آن سـال گفته شـد کـه معلوالن هم 
عضـوی از بشـر هسـتند و وقتی کنوانسـیون حقوق بشـر بـه تصویب 
رسـیده، دیگـر نیازی بـه تفکیک معلـوالن در قانون جدایی نیسـت. 
بـه هـر حـال زمینـه  مناسـب  فراهـم نشـد و اجـازه ندادند کـه این 
ایـده رشـد پیـدا کنـد و حتـی از سـوی مجامـع پیشـرفته ای  مثل: 
سـوئد، ایتالیـا و پشـتیبانی نشـد و دیگـران هـم مقابل ایـن حرکت 

جبهه گیـری  کردنـد و در آن سـال کنوانسـیون تصویـب نشـد.
ولـی  فعـاالن حـوزه معلولیت کـه قانع نشـده بودند در سـال ۱۹۹۳ 
مجـددًا ایـن درخواسـت را مطـرح کردنـد. در تمـام فرصت هایی که 
بـا افـراد دارای معلولیـت در سراسـر دنیـا سـروکار داشـتم، شـاهد 
ایـن بـودم کـه آنها چیـزی را جز تصویب کنوانسـیون انتظـار ندارند. 
دهـه دیگـری هـم طـی شـد  تـا اینکـه در سـال ۲۰۰۰، پنـج انجمن 
غیردولتـی (NGO)  کـه از طـرف سـایر انجمن ها مأموریت داشـتند 
تصویـب کنوانسـیون را پی گیـری کننـد، بـا فراهم شـدن زمینه، آن 
را بـه تصویـب رسـاندند.  یکـی از سـازمان هایی کـه در ایـن زمینـه 
نقش داشـت، سـازمان۱ سـازمان جهانی افـراد معلول بـود که از ۴۰ 
سـال قبـل به چیـزی کمتـر از کنوانسـیون جهانی معلـوالن رضایت 
نداشـتند و من در مجلـه توان یاب مطلبی در خصوص آن نوشـته ام.
مـن رونـد تاریخی این سـازمان را که بررسـی می کردم متوجه شـدم 

کـه آنها در تصویب کنوانسـیون، باالترین نقش را داشـتند. 
پـس در تمـام ایـن مراحـل، چیـزی کـه  باعث دیـده شـدن جایگاه 
واقعـی افـراد دارای معلولیـت در جامعـه بود، خودشـان بودند و اگر 
کنوانسـیون حقـوق معلـوالن بـه تصویـب رسـیده، فقـط و فقـط یه 
دلیـل پافشـاری و تـالش خـود این افراد بـود، نه تالش افـراد عادی 
و نـه تـالش کارشناسـان و نـه تـالش دولت هـا. امیـدوارم بـا ادامه 
همیـن تالش هـا، بتوانند بـه مراحل باالتری که مدنظرشـان هسـت 

هـم برسـند و جهان بهتـری را فراهـم بکنند.

1 - (DPI)Disable People International
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****
دکتـر سـید احمد محیـط طباطبایی، رئیـس کمیته ملـی موزه های 
ایـران ایکـوم، پیشـگام طـرح مناسب سـازی موزه هـا بـرای تحقـق 
و  معلولیـت"  و  "مـوزه  روز  مبتکـر  معلولیـت،  دارای  افـراد  حقـوق 
دانش آموختـه رشـته منابـع طبیعـی، باستان شناسـی و تاریـخ هنر، 
سـخنران بعـدی شـب توان یـاب بـود کـه سـخنان خـود را چنیـن 

کرد: آغـاز 
مشـخصه و مزیـت ایـران فرهنگـی و سـرمایه اصلـی ایـن کشـور در 
حـوزه جهانـی،  همیـن فرهنـگ تاریخی اسـت کـه از آن برخـوردار 
بـوده و عنصـر اصلـی در حفـظ اسـتقالل فرهنگی ما را طـی قرن ها 
بوده اسـت.  امـروز را به عنـوان روز جهانـی معلـوالن پـاس می داریم 

و ازایـن  فرصـت بـرای یادآوری به خـود و دیگران اسـتفاده می کنیم 
تـا مجـددًا تذکری دهیم، نسـبت بـه آن چیزی که باید انجام بشـود 

و نشده اسـت.
از دشـواری ها و تالش هـا افـراد دارای معلولیـت گفتـه شـد، امـا 
درگذشـته های بسـیار دور نـه گذشـته هـزاران سـال پیـش، بلکـه 
گذشـته ده هـا هـزار سـال قبـل در ایـن سـرزمین نسـبت به کسـی 
قسـمت  در  می کرنـد.  رفتـار  چگونـه  بـوده،  جسـمی  معلـول  کـه 
غربـی سـرزمین ایـران در منطقـه کردسـتان بیـن مرز ایـران و عراق 
کـه امـروزه در خـاک عـراق واقـع شـده، غـاری بـه نـام َشـنیدار 
هیـأت  توسـط  قبـل  سـال ها  کـه  هسـت  برادوسـت  کوه هـای  در 
باستان شناسـی دانشـگاه پنسـیلوانیا کاوش شـد. ایـن کاوش  یکـی 
از مهم تریـن کاوش هـای علمـی در سـطح جهـان اسـت. زمانـی که 
وارد ایـن غـار شـدند، عـده ای چوپان درونـش زندگـی می کردند که 
نشـان از اسـتمرار زندگـی در آنجـا بـود، وقتـی تـا ۱۳ متر خـاک را 
برداشـتند و بـه خـاک  بکـر رسـیدند،  الیـه ای آنجا کشـف شـد که 
دایسـون باستان شـناس معـروف آن را تحلیـل و گزارش کـرد. در آن 
الیـه کـه متعلـق بـه ۴۰ هـزار سـال پیش بـود، معلوم شـد کـه این 
غـار مـکان مقدسـی بـوده، چـون افـراد در آنجـا به صـورت ثانویـه 
دفـن می شـدند، یعنـی  در جـای دیگر می ُمردنـد و در بهـار آنها را به 
ایـن غـار می آوردنـد و خـاک روی اجسـاد آنها پـر از  گـرده گل هایی 
بـود کـه ۹ مـورد از آنهـا در کوه هـای برادوسـت در بهـار می رویـد. 
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آنهـا دارای فرهنگـی بودنـد کـه مـرده را در یک پوششـی از گل قرار 
صحبـت  آدم هـای  از  یعنـی  می کردنـد،  دفـن  مجـدد  و  می دادنـد 
می کنیـم کـه در مرتبـه خـاص فرهنگـی قـرار داشـتند، اگرچـه کـه 
متعلـق به دوره غارنشـینی و شـکار و زمانی که شـاید بـه  غلط آن ها 

را وحشـی و عـاری از متمـدن به حسـاب می آوریـم.
در میـان ایـن آدم هـا کـه جمعیـِت خیلـی کمـی بودند ، یکـی از این 
اسـکلت ها کـه در کنـار خاکسـتر آتـش داخـل غـار پیداشـده بـود، 
متعلـق بـه یـک مـرد ۴۰ و انـدی سـال بـود کـه ۴۵ سـال در آن 
روزگار مثـل یـک آدم ۱۲۰ سـاله در دوره مـا اسـت، زیـرا کـه عمـر 
مـردان در آن روزگار از ۲۰ سـال عبـور نمی کـرد. ایـن  آدم ۴۰ سـاله 
اسـتخوان دسـتش معلـول بـود، یعنـی به طـور مـادرزادی دسـتش 
کوچـک، ناتـوان و نامتجانـس بود. ایـن آدمی که فاقد دسـت بوده، 
اوًال ۴۰ سـال زندگـی کـرده و در آن دوره حـق حیـات داشـت و 
جالب تـر اینکـه  وظیفـه ای هـم برعهده داشـته و این نبـوده حاال که 
معلولیـت دارد، بخواهنـد تـوان را بـه او ببخشـند یا او بیآیـد و توان 
را بیابـد. او تـوان دارد و ایـن توانـی که این معلول داشـته چه بوده؟ 
در واقـع او نگهبـان آتـش غـار بـوده که نمی گذاشـته آتـش خاموش 
بشـود. دیدند که اسـتخوان های قسـمت دندان و فک او سـاییدگی 
بسـیار زیـادی دارد که نشـان مـی داد از ایـن قسـمت از بدنش برای 
رفـع امـورش به جـای دسـت اسـتفاده می کـرده  و جالب تـر اینکه او 
یـک کار دیگـر هـم انجـام مـی داده اسـت، درواقـع او راوی و ناقـل 
تجربـه، اطالعـات و آن چیـزی کـه مـا بـه آن فرهنـگ می گوئیـم، 
بـرای هـر گـروه جوان تـری بـوده کـه بـه آن گـروه اضافه می شـدند. 
او  تـداوم فرهنگـی غـار و خانـه و بـه قـول امروزی هـا موطـن مردم 

روزگار خـودش را بـر عهـده داشته اسـت. 
و  نقـش  چنیـن  کـه  می کنیـم  صحبـت  سـرزمینی  از  مـا  پـس 
نگاهـی را نسـبت بـه جامعـه خـودش داشـته و اصـًال تفاوتـی میان 
افـرادش قائـل نمی شـده و تنـوع در شـکل و تفـاوت را به رسـمیت 
می شـناختند. آنهـا  مکمـل بـودن را بـرای کامـل شـدن جامعـه 
می خواسـتند، یک شـکل بـودن  آدم هـا  بـه  دردی نمی خورنـد، بـه 
رسـمیت شـناختن تفـاوت در  آدم هـا و درک اینکـه ایـن تفاوت هـا 
چـه مزیتـی به وجـود مـی آورد، مزیت یـک جامعه را شـکل می دهد 
کـه می توانـد یـک جامعـه مترقی، پویـا و کامـل را پایه گـذاری کند.
در کمیتـه ملـی موزه هـای ایـران یـا نهـاد بین المللـی موزه هـا مـا 
سـعی کردیـم، حـق و حقـوق اصلـی گـروه مهمـی از جامعـه را کـه 
می خواهنـد از مـوزه و هـر فضـای تاریخـی اسـتفاده کننـد را  در 
نظـر بگیریـم و به عنـوان یـک شـاخص معرفـی کنیـم. این شـاخص 
در حـوزه جهانـی مطـرح نبـود  ولـی مـا آن را در حـوزه ملـی  قـرار 
توجـه  و  تجلیـل  رتبه بنـدی،  بـرای  مهـم  شـاخص  یـک  و  دادیـم 
بـه موزه هـا برشـمردیم. در ایـن زمینـه انجمـن معلـوالن پـارس و 
جنـاب آقای شـیخ قرایی و همکارانشـان، بـرای سمپل سـازی و نگاه 
کـردن و مرتبه بنـدی آن بسـیار بـه مـا کمـک کردنـد.  امیـدوارم 
در سـال جاری ایـن کار بـه شـکل یـک آیین نامـه و دسـتاورد کلـی 
بـرای افـراد و گروه هـای مختلـف تدویـن شـود.  بعضـی از موزه هـا 
در حـد ابتدایـی ایـن کار را شـروع کردنـد، ولی هنوز درک درسـتی 
از مسـائل مختلـف ندارنـد.  در دوره معاصـر هـم مـا افـرادی مثـل 
مرحـوم خزائلـی در حـوزه نابینایـان یـا مرحـوم باغچه بـان در حوزه 
ناشـنوایان و ...  داشـتیم. واقعـًا اگـر نتوانیم این فضـا و این حرکت 
را تـداوم و اسـتمرار ببخشـیم بـرای مـا جـای شـرم دارد. امـروزه 
پیشـرفت علـم در سـطوح مختلف امکانـات بیشـتری را فراهم کرده 
و دسـتاوردهایی را بـرای مـا بـه وجـود آورده کـه بتوانیـم شـرایط 
مناسـب را بـرای همـه افـراد با هـر ویژگی جسـمانی فراهـم کنیم تا 

بتواننـد از  موزه هـا، فضاهـای نمایشـگاهی یـا گالری ها بهـره ببرند. 
 امیـدوارم کـه افـراد و گروه هـای مختلـف نـه در یـک روز، مثـل 
روز جهانـی معلـوالن بـه نکوداشـت یـا بزرگداشـت بپردازنـد بلکـه 
به عنـوان یـک امـر عـادی، ایـن توجهات همیشـگی شـود و شـاهد 
نباشـیم کـه خیابان ظهیراالسـالم که مرکـز نابینایان اسـت، بدترین 
مزیت هـای  درک  باشـد!   افـراد   ایـن  رفت وآمـد  بـرای  خیابـان 
فرهنگـی، تاریخـی و طبیعـی ایران اسـت که ما را به سـمت توسـعه 
اصلـی و پایـدار می بـرد و درک و فهـم  مزیت هـای هر فرِد اسـت که 
می توانـد مجموعـه ای از مزیت هـای ایـران امـروز مـا را رقـم بزنـد. 

****
سـخنران بعـدی دکتر محمود علیمحمدی مشـاور امـور افراد دارای 
معلولیـت وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی، عضـو هیـأت امنای 
مجتمـع رعـد و مدیرعامـل سـابق انجمـن نخبـگان معلول بـود که 

بیاناتـش را این گونـه آغـاز کرد:
بـا سـالم و احتـرام خدمـت همـه حضـار به ویـژه معلـوالن عزیـز که 
امـروز بـه نـام نامـی آنها نـام گـذاری شـده  و همچنین بـه همیاران 
معلـوالن کـه با مهربانی و خلـوص در خدمت آنها و خانواده هایشـان 
هسـتند و عـرض تبریـک بـه مناسـبت روز جهانـی معلـوالن کـه در  
سـوم دسـامبر مصـادف بـا دوازدهم آذر در کشـور ما بـه آن پرداخته 

می شـود.
دوسـتان  از  بعضـی  کـه  شـنیدم  اخیـر  روز  چنـد  ایـن  در  البتـه 
می گوینـد، تبریـک روز جهانـی معلـوالن، تبریـک نابجایـی اسـت به 
جهـت اینکـه معلولیـت بـه مفهوم رنـج و محنـِت که تبریـک ندارد. 
قاعدتـًا هیچ وقـت  بـه کسـی  بـه خاطـر اینکـه دچار مشـکلی شـده 
باشـد، تبریـک نمی گوئیـم درصورتی  کـه نگاهی که در سـازمان های 
جهانـی و در کنوانسـیون حقـوق معلـوالن وجـود دارد ایـن اسـت 
کـه معلولیـت یـک تنـوع بشـری  اسـت. بنابرایـن هیچ کـس مثـًال 
در مجموعـه گل هـای ُرز قرمـز، اگـر یـک گل سـفید وجـود داشـته 
باشـد، آن  گل سـفید را مالمـت نمی کنـد یا نمی گویند گل قشـنگی 
نیسـتی. ایـن یـک تنـوع اسـت،  بعضی هـا گل سـفید و بعضـی هم 
گل قرمـز را دوسـت دارنـد و مجمـوع اینهـا در کنـار هـم اسـت که 
از زیبایی هـای خلقـت الهـی اسـت. پـس بـا نـگاه بـه تنوع بشـری،  
قاعدتـًا  نبایـد نگـران  مشـکالتی کـه  افـراد دارای معلولیـت بـا آن 
مواجهنـد، باشـیم. ضمـن اینکـه مـا گاهـی فقـط جسـم فـرد رو 
می بینیـم کـه حاصـل یـک نـگاه صرفا پزشـکی اسـت. در بحث های  
توان بخشـی گفتـه می شـود کـه وقتی کـه یـک فـرد دارای معلولیت 
را ارتقـاء می دهیـد و وضعیـت سـالمتی  او را به سـطحی که برای آن 
سـن و جنس  متعارف اسـت، می رسـانید، این توانبخشـی۱ اسـت. 
از اینجـا بـه بعـد اگـر او از ایـن ظرفیت هـا اسـتفاده  کنـد و از ایـن 
سـطح باالتـر بـرود، ایـن توانمندسـازی2 اسـت. پـس می بینیـد که 
ظرفیت هـای دیگـری وجـود دارد کـه آنهـا میتوانند  ایـن ظرفیت ها 

را رشـد دهنـد  و برجسـته کننـد. 
بنابرایـن می بینیـم  کسـی کـه نابینا اسـت،  حافظـه اش خیلی قوی 
شـده یـا مثـًال یک معلـول جسـمی بـه لحـاظ تمرینـات در بعضی از 
اندام هـا قـوت بیشـتری پیـدا کرده یا مثـال  کارهـای خالقانه ای حتی 
در حـد کارآفرینی انجام داده اسـت. مطالعه شـده که ایـن افراد چون 
می خواهند مشکالتشـان را حـل کنند، کارآفرین های بهتری هسـتند 
و عنصر خالقیت در آنها بیشـتر اسـت.  مثل  کسـی که دسـت ندارد 
و  پاهایـش را قـوی می کنـد تـا بتوانـد غذا بخورد،  نقاشـی بکشـد و  
کارهـای روزمـره اش را انجام بدهـد. پس من نگاه اول را نمی پسـندم 

1- Rehabilitation
2- Empowerment
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و واقعـًا روز جهانـی معلـوالن را تبریـک می گویـم تا بـه موضوعات آن  
پرداخته شـود و برای حل مشـکالتش  سـعی  شـود. 

بـه مـن گفتنـد، سـراغ موضوعـات علمـی، آمـار و ارقـام نـروم و 
خاطـره بگویـم، مـن هم گفتم چشـم.  ما معلوالن مشـکالت زیادی 
در درس خوانـدن، دانشـگاه رفتـن و در جاهـای مختلـف داریـم اما 
ازدواج کـردن بـرای معلوالن خیلی سـخت اسـت، خصوصـًا  اگر که 

استانداردهایشـان بـاال باشـد و نخواهنـد کوتـاه بیایند.
موقعـی کـه می خواسـتم ازدواج کنـم، به پیشـنهاد پسـردایی ام  که 
خانمـی را مطابـق اسـتانداردهای مـن معرفـی کـرده بـود، بـرای 
خواسـتگاری بـه کـرج  که محل زندگیشـان بـود رفتیـم.  پدرم یک 
پیـکان داشـت و قـرار شـد کـه بـا آن برویـم. مـن قبـل از ورود بـه 
حرفه پزشـکی، ۳ سـال الکترونیک خواندم و کارهای فنی  را خودم 
انجـام مـی دادم و  یـک کنتـرل دسـتی  را در ماشـین پـدرم نصـب 
کـردم و یـک پیـچ  بـه آن انداختـم، اما همـت  نکردم کـه مهره اش 
را ببنـدم. موقعـی کـه بـرای خواسـتگاری می رفتیم، پسـردایی ام که 
دوسـت داشـت پشـت این ماشـین اتوماتیک بنشیند پشـت ماشین 
نشسـت  و چـون  او بـا پـا کار می کـرد، در حیـن رانندگـی یکـی از 

ایـن پیچ هـا افتـاد و اهـرم گاز خالص شـد. 
خواسـتگاری و صحبت هـا انجـام و زمـان برگشـت، خانـواده ی آنها 
دقـت می کردنـد کـه ایـن خواسـتگار کـه فـردا مـرد زندگـی  دختـر 
مـا می شـود، چطـور رانندگـی می کنـد و آیـا می تواند راننـده خوبی 
در زندگـی دخترمـان بشـود یـا نـه؟  مـن کـه سـوئیچ دسـتم بـود، 
در ماشـین را بـاز کـردم و پشـت فرمـان نشسـتم دسـته گاز را کـه 
کشـیدم، دیـدم ای  داد و بیـداد ایـن پیـچ افتـاده و اهـرم گازی کار 
نمی کنـد، بـا خـودم گفتـم، حـاال چه کنـم؟ اگـر بخواهم اهـرم جا 
بزنـم، ۱۵ دقیقـه طـول می کشـد، تـازه چگونـه معطلشـان کنـم و 
چطـوری درسـتش کنـم؟! امـا به روی خـودم نیـاوردم و پایـم را به 
آرامـی روی پـدال گاز گذاشـتم و فشـار دادم و بـا سـرعت ۱۰ تـا ۲۰ 
کیلومتـر ماشـین را حرکـت دادم. چـون اهـرم ترمـز کار می کـرد، 
بیـش از حـد گاز نـدادم تـا کنتـرل ماشـین از دسـتم خارج نشـود.  
بـه هـر حـال ماشـین تا سـر کوچه حرکـت کـرد و خانواده همسـرم  
متوجـه چیزی نشـدند. سـر کوچه که رسـیدیم به پسـردایی ام گفتم 
کـه  چنیـن مشـکلی پیـش آمـده ولـی خـدا را شـکر کـه بـه خیـر 

گذشت. 
****

دکتـر بهـرام پروین گنابـادی دانش آموختـه زبـان و ادبیـات فارسـی، 
عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه آزاد و مدیـر گـروه زبـان و ادبیـات 
فارسـی و عربـی از دیگـر سـخنرانان شـب توان یـاب بـود کـه چنین 
سـخن گفت: امشـب، برای من شـب بسـیار  خوب و تجربه بسـیار 
گران بهایی  اسـت.  یکی از دوسـتان و دانشـجوی  عزیزی که شـاعر 
بسـیار خوبـی اسـت و من نمی دانسـتم که جزء مؤسسـه رعد اسـت 
را اینجـا دیـدم. محسـن ظهیرنـژاد که با شـعرهایش چند بار اشـک 
مـرا درآورده، دانشـجوی ارشـد زبـان و ادبیـات فارسـی هسـتند که 

خواهـش می کنـم ایشـان را تشـویق کنید.
بهـرام  دکتـر  و  کـرد  پـر  را  سـالن  فضـای  حضـار  تشـویق  صـدای 
پروین گنابـادی ادامـه داد: دوسـتان فرمودنـد کـه دربـاره فرهنـگ 
همیـاری و همـکاری در ادبیـات فارسـی صحبـت کنـم. می گوینـد 
و درسـت هـم می گوینـد کـه مـا یـک شـکاف فرهنگـی در داخـل 
کشـور داریـم. در ایـران به جـز یـک منطقـه محـدود در مازنـدران، 
بخش هـای کمـی از شـمال خراسـان و قسـمت هایی از آذربایجـان، 
تمدنـی کـه از قدیـم وجـود داشـته،  تمدنـی مبتنـی بر قنـات و آب 
قنـات اسـت. یکـی از دالیلی کـه ایرانیـان در کوه زندگـی نمی کردند 

و  از کـوه تـرس داشـتند و همیشـه در دشـت زندگـی می کردنـد، 
دالیـل اعتقـادی بـود. در اسـاطیر مـا کـوه جایـگاه دیوهـا اسـت به 
خاطـر همیـن هـم فریدون ضحـاک را به کـوه دماوند می بـرد و آنجا 

بـه بنـدش می کشـد.
آن هایـی کـه در دشـت زندگـی می کردند، ناچـار بودنـد ۱۰، ۱۵، ۳۰ 
،۴۰ کیلومتـر آب را از کوهپایـه  بـه زیرزمیـن بیاورنـد و در دشـت 
از آن اسـتفاده کننـد.  قنات هایـی کـه اآلن در ایـران مثـل قنـات 
اردسـتان، کرمـان، گنابـاد کـه ثبـت جهانـی هم شـده، قدمتشـان 
بـه حداقـل ۲۷۰۰ سـال می رسـد  و ازلحاظ مهندسـی شـگفت انگیز 
هسـتند. مـن بـه جـرأت عـرض می کنـم کـه عظمـت قناتـی مثـل  
قنـات گنابـاد و زحمتـی کـه برایـش کشـیده انـد، چیـزی از دیـوار 
چیـن کـم  نـدارد.  دیـوار چیـن بـرای جلوگیـری از هجـوم قبایـل 
متجـاوز، روی زمیـن کشـیده شـده  و یـک کار ملـی بـود کـه همـه 
در آن  کمـک می کردنـد. ولـی ایـن قنـات زیرزمینـی اسـت و چـاه 
اصلـی آن ۳۰۰ متـر در زیرزمیـن قـرار دارد.  یعنـی ۳۰۰ متـر در دل 
زمیـن رفتنـد تـا  بـه آب رسـیدند و ۳۵ کیلومتـر ایـن آب را جابـه 
جـا کردنـد. اگـر یـک ذره محاسـبات آنها غلط بـود یا شـیب تندتر و 
کندتـر می شـد، ایـن قنـات ظـرف ۵۰ سـال از بیـن می رفـت یـا آب 
می مانـد و فرومی ریخـت. بـرای همیـن گفته اند، مهندسی سـاز ترین 
قنات هـای جهـان در ایـران اسـت. آنهـا با کـدام ابـزار، توانسـته اند  
آب را ۳۵ کیلومتـر جـا بـه جـا کنند و  آن زیر سـد درسـت کردند  و 

۲ راه  آب گـرم و سـرد را بـه هـم وصـل کننـد؟
 ایـن کار عظیـم جـز بـا همـکاری و همیـاری  امـکان پذیر نیسـت.  
وقتـی قناتـی می خواهـد شـکل بگیـرد، یـک سلسـله از تخصص ها، 
بـدون هیـچ چشم داشـتی کنـار هـم جمـع می شـود، چـون معلـوم 
نیسـت کـه بتواننـد بـه نتیجـه مطلـوب برسـند!   آنهـا بـا صبـوری 
ایـن کار را کردنـد. حـاال ایـن آب کـه می آیـد روی زمیـن، چطـور 
تقسـیم می شـود؟ سـیاحانی فرنگـی کـه به ایـران آمدند، غالبشـان 
ایرانی هـا  کـه  برشـمرده اند  را  ایرانی هـا  مـا  منفـی  صفت هـای 
زیـاد دروغ می گوینـد. ولـی کسـانی مثـل پـوالک پزشـک اتریشـی 
ناصرالدیـن شـاه کـه بـه زبـان فرانسـه در دارالفنـون پزشـکی درس 
مـی داد، وقتی کـه دیـد نمی توانـد خـوب درس بدهـد،  فارسـی یـاد 
گرفـت و بعـد گفـت: کـه مـن اول آمـدم بـه ایـران تعجب کـردم که 
چـرا انقـدر دروغ و ریـا در ایـن کشـور زیـاد اسـت  ولـی بعـد کـه 
ایـن ملـت و تاریخـش را شـناختم فهمیـدم کـه آنهـا حـق داشـتن 
کـه جاهایـی دروغ بگوینـد. چـون همیشـه  در معـرض هجوم هـای 
بی امانـی از یونـان، عـرب، مغـول و غـز بوده انـد.  آنهـا ولـی گفتند 
کـه فقـط یـک جـا در ایـران بـوده  کـه دروغ و ریـاکاری در کارش 
نبـوده و آنهـم جایـی بـوده  کـه  آب  را  تقسـیم می کردنـد. یعنـی 
جایـی کـه می خواسـتند  دسـتاورد آن همیـاری و همـکاری را بـه 
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ثمـر برسـانند. مـا چنیـن تمدنـی داشـتیم و بـا ایـن تمـدن حداقل 
۲۷۰۰ سـال زندگـی کردیـم ولی ایـن هجوم ها خیلی چیزهـا از جمله 

سـنت همیـاری را از مـا گرفـت. 
هیـچ قناتـی بـدون همیـاری و همـکاری کشـیده نمی شـد. اخـالق 
ایرانـی بـر خـالف یونانیـان کـه مبتنـی بـر عقـل بـود، مبتنـی بـر 
بـی آزاری و کـم آزاری اسـت. امـروز اگـر ایمـان بیاوریم که هـر کاری 
کـه می کنیـم بـرای خودمـان می کنیـم، آن موقـع همـه چیـز حـل 
می شـود. شـمایی کـه امـروز دسـت ایـن بچه هـا را می گیریـد، کار 
یادشـان می دهیـد، اعتمـاد بـه نفـس بـه آنهـا می دهیـد و آنهـا را 
تبدیـل بـه کارآفریـن می کنیـد، ایـن کار رو بـرای خودتـان کرده اید. 
چـون هـر کاری  بـه خودمـان برمی گـردد. منتهـا شـکاف فرهنگـی 
باعـث شـده کـه گذشـته را یادمـان بـرود. مثـل آدمـی کـه آلزایمـر 

گرفته اسـت!
****

سـخن پایانـی شـب توان یـاب را دکتـر مریـم رسـولیان بـر عهـده 
داشـت، وی فارغ التحصیـل روان پزشـکی از دانشـگاه علـوم پزشـکی 
ایـران، رئیـس هیـأت مدیـره مجتمـع رعـد و عضـو هیـأت رئیسـه 
مرکـز علمـی کاربـردی رعد اسـت. او سـخنانش را چنین آغـاز کرد: 
خیلـی فکـر کـردم در چنین جمعی چـه بگویم؟ مروری  به سـابقه ی 

رابطـه ام بـا رعـد و شـروع فعالیت هـای اجتماعـی کردم. 
حرفـه ی پزشـکی بـه دنبـال مشـکل می گـردد و ناخـودآگاه نـگاه 
پزشـک، نـگاه عیب جویـی می شـود،  تـا بتوانـد مشـکالت را پیـدا 
کنـد. در کار پزشـکی و بالینی زود متوجه شـدم که ایـن نگاه، و این 
نـوع فعالیـت بـه قـدر کافی برای مـن خشـنودی نمـی آورد و باید به 
دنبـال توانایی هـا و نکات مثبـت بود؛ چه در بیمـاران روان و چه در 

کسـانی که دچـار معلولیت هسـتند.
دوگانگـی و دوپـاره شـدن یکـی از آفت هـای نـگاه ماسـت، چـون 
همـه بـه دنبـال یک پارچگـی و کامل شـدن هسـتند. ولـی واقعیت 
ایـن اسـت کـه آدم هـا هـم ایـراد دارنـد و هـم ُحسـن. کسـی کـه 
دچـار معلولیـت جسـمی یـا بیمـاری روانـی اسـت،  برچسـبی به او 
می خـورد و توانایی هایـش نادیـده گرفتـه می شـود در صورتـی کـه  
همـه مـا دچـار نقص هایـی هسـتیم و انسـان توانمنـد کسـی اسـت  

کـه بتوانـد،  نقص هـا را بـا توانمندی هایـش جبـران کنـد.
درواقـع ایـن  دغدغـه شـخصی مـن  بـود که  فکـر کردم بایـد کمی 
از  نـگاه  پزشـکی بـه افـراد فاصلـه بگیـرم و در همیـن جـا بـود که 
بـا رعـد آشـنا شـدم و فکـر کـردم، اینجـا جـای خوبی بـرای اصالح 
نگاهـم بـه دنیـا اسـت. دغدغـه فعلـی مـن پـر کـردن جـای خالـی 
افـراد توانمنـد دارای معلولیـت در مدیریـت ایـن مجموعـه اسـت.  
چـون همـه نهضت هـا، اتفاقـات و تحـوالت مفیدی  که ایجاد شـده 
به وسـیله افـرادی بـوده کـه تجربه مشـکل را داشـته و نسـبت به آن 
مشـکل حـس عاطفـی هـم داشـته اند. این که افـراد توانمنـد دارای 
معلولیـت در هیـأت امنـا و یا هیـأت مدیـره  حضور کم رنگـی دارند، 
واقعیـت اسـت؟  آیـا رفـع ایـن نقیصه بـه دسـت مدیریت رعـد باید 
باشـد و یـا خـود افـراد دارای معلولیت هم باید بیشـتر تـالش کنند 
و مطالبه گـر باشـند؟  خانـم ترانـه میـالدی  صحبت هـای عمیقـی 
داشـتند کـه حاصل یک تجربه زیسـته اسـت. ایشـان در سـخنانش 
بـه اهمیـت رویـا در زندگـی خـود اشـاره کـرد و گفـت:  وقتـی رویا 
نداشـته باشـید، ناتوانیـد، ُمرده ایـد و نیسـتید و  تـا وقتـی که امید 
داریـد، هسـتید. ایـن وضعیتـی اسـت کـه جامعه هـم بـه آن مبتال 
اسـت، الزم نیسـت کـه معلولیـت داشـته باشـید تـا به این مسـائل 
فکـر کنیـد، ایـن تجربـه زیسـته همـه مـا هسـت. هر کس مسـئول 
خـود و اطرافـش اسـت کـه  امیـد را در خـود زنـده کنـد تا باشـد و  

تغییـر مثبـت ایجـاد کند. چرخـه  معیوبی در جامعه وجـود دارد که؛ 
جامعه مناسب سـازی شـده نیسـت، امکانـات رفت و آمد نامناسـب 
اسـت، امکانـات تحصیلی محدودیـت دارد و موانع ذهنـی متعددی 
هـم در جامعـه و حتـا خانواده هـا وجـود دارد کـه فکـر می کنند که 
چـون فرزندشـان معلولیـت دارد، اصـًال الزم نیسـت کار کنـد. در 
بحـث اشـتغال  بیمـاران روان و  افـراد دارای معلولیـت، بـا چنیـن 
مـواردی روبـه رو هسـتیم، که خانـواده می گویـد اصًال چرا پیشـنهاد 
می دهیـد کـه او سـر کار بـرود؟ چـه انتظـاری داریـد؟ شـما اذیتش 
می کنیـد یـا اینکـه ایده آل گـرا هسـتید. ایـن مقابله هـا جنبـه ذهنی 
و روانـی دارد و جنبـه عینـی نـدارد و چالش هایـی اسـت کـه بایـد 
بـه آن هـا پرداختـه شـود. باید  بـرای تغییـر نگـرش در جامعه تالش 
را  توانمندی هـا  عیب هـا،   و  ناتوانایی هـا  دیـدن  به جـای  و  کنیـم 
ببینـم و از ایـن توانمندی هـا بهتریـن بهـره را برده و کار را به دسـت 

خـود آنها  بسـپاریم.
فـرزاد خلیلـی عضـو تیـم ملـی والیبـال نشسـته، بـه درسـتی گفت 
کـه "آنجایـی کـه بـه مـا فرصـت برابـر داده شـده مثـل پارالمپیک یا 

دانشـگاه،  بچه هـای دارای معلولیـت برنـده شـدند" 
چـرا برنـده شـدند؟ چـون آن قـدر شـرایط رشـد سـخت اسـت کـه 
آدم هایـی باال آمدند که توانشـان باالتر از  متوسـط اسـت، به معنای 
دیگـر کسـانی کـه تـوان باالیی دارنـد در این شـرایط رشـد کرده اند،  
ایـن  شـرایط استعداد کشـی و حتا مشـابه قتـل نفس اسـت که همه 
مـا بـه سـهم خـود در آن نقش داریـم.  به همیـن جهت  هـر اندازه 
در مـورد ایـن موضوعـات بحث هـای تخصصـی و یـا عمومی شـود و 
در سـطح جامعـه مطـرح شـود باز هـم کم اسـت و امیـدوارم روزی 
برسـد کـه ایـن مؤسسـه توسـط خـود افـراد دارای معلولیـت اداره 
بشـود، هیـأت مدیـره  خودشـان باشـند و در هیـأت امنـا، اکثریـت 

باشـند و بـه مـا هـم اجازه بدهنـد که در کنارشـان باشـیم.
امیـد دارم کـه از ایـن بـه بعد آن قدر مناسب سـازی ها گسـترش پیدا 
کننـد کـه  نیـازی بـه ایـن فضـای جداسازی شـده ای کـه بـه دلیـل 
محدودیـت شـرایط خـود را تحمیـل کـرده اسـت، نداشـته باشـیم.  
فضاهـای مجـزا بیـن افـراد دارای معلولیـت و تندرسـت یـک اجبار 
نادرسـت، یک  برچسـب و آسـیب اسـت، خوشـبختانه  در دانشـگاه 
رعـد فضایـی ادغـام یافتـه، فراهم شـده که افـراد تندرسـت و افراد 
دارای معلولیـت در کنـار هـم باشـند. آموزشـگاه رعـد امسـال برای 
اولیـن بـار ایـن اقدام را شـروع کرد کـه این فضای تفکیکـی را ادغام 
کنـد، فضـای تفکیکـی   محدودیت مـی آورد.  با تغییـر نگرش ها باید 
پذیـرای فضایـی ادغـام یافتـه بـود، بـا ایجـاد نکـردن محدودیت در 
ذهـن خودمـان و حـذف موانع ذهنی و حذف سـقف های شیشـه ای 
بتوانیـم، جامعـه را یکپارچـه کنیـم و پذیـرای تنوع هـای فرهنگـی، 

ذهنـی، زبانـی، عقیدتـی و ازجمله افـراد دارای معلولیت باشـیم. 
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ــات،  ــؤوالن وزارت تحقیق ــی از مس ــور جمع ــا حض ب
علــوم و فنــاوری، دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی، 
هیــأت رئیســه دانشــگاه علمــی کاربــردی نیکــوکاری 
رعــد و دانشــجویان توان یــاب و غیرتوان یــاب، مراســم 
گرامیداشــت روز دانشــجو در ســالن همایــش رعــد برگــزار 

شــد. 
 در ایــن مراســم ابتــدا دکتــر مریــم رســولیان رئیــس 
هیــأت مدیــره مجتمــع رعــد و عضــو هیــأت رئیســه مرکــز 
علمــی کاربــردی رعــد، در خصــوص علــت نامگــذاری ۱۶ 
ــذاری  ــن نامگ ــت ای ــت: عل ــجو گف ــام روز دانش ــه ن آذر ب
اعتــراض دانشــجویان دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران در 
۱۶ آذر ۱۳۳۲ بــه ســفر رســمی ریچــارد نیکســون، معــاون 
ــران  ــکا از ای ــده آمری ــاالت متح ــور ای ــس جمه ــت رئی وق
ــا،  ــود.  در ایــن حرکــت دانشــجویی،  مصطفــی بزرگ نی ب
احمــد قندچــی و آذر شــریعت رضوی بــه دســت مأمــوران 
حکومتــی کشــته شــدند و از آن تاریــخ بــه بعــد، روز ۱۶ آذر 
بــرای گرامی داشــت ایــن ســه شــهید بــه نــام روز دانشــجو 

در تاریــخ  ثبــت گردیــد. 
ــگرانه  ــرت پرسش ــه فط ــاره ب ــا اش ــولیان ب ــر رس دکت

دانشــجو، افــزود: تنهــا اعتــراض بــه وضــع موجــود کافــی 
ــراض،  ــا اعت ــراه ب ــد هم ــجویان بای ــه دانش ــت بلک نیس
ــود  ــاهد بهب ــا ش ــد ت ــه دهن ــازنده ارای ــنهادهای س پیش
شــرایط باشــیم. بنابرایــن،  هیــأت رئیســه مرکــز آمــوزش 
ــزاری  ــه  برگ ــه بهان ــار دارد ب ــد انتظ ــردی رع ــی کارب علم
ــه دانشــجویان  ــن فضــا  فراهــم شــود ک روز دانشــجو، ای
ــا بیــان مســائل و مشــکالت خــود، در بهبــود وضعیــت  ب

ــد.  ــال نماین ــارکت فع ــود مش موج
ــون؛  یوســف رســتمی،  ــرادی چ ــن مراســم، اف در ای
ــدگان  ــوان برن ــه عن ــان اف، ب ــرا خ ــتگار و زه ــه رس مهدی
ــران،  ــداد اســتارت آپی صنعــت توان بخشــی در ای ــر روی برت
معرفــی و مــورد تشــویق قــرار گرفتنــد.  یوســف رســتمی، 
ــدازی  ــی راه ان ــه چرای ــا اشــاره ب ــوان، ب ــو ت ــرداز رادی ایده پ
آســتانه  در  وقتــی  گفــت:  موفــق  اســتارت آپ  ایــن 
فارغ التحصیلــی از رشــته فنــاوری اطالعــات مرکــز علمــی 
کاربــردی بــودم، بــه ایــن فکــر می کــردم کــه بعــد از اتمــام 
ــم انجــام دهــم؟ فــرض کــه  ــل، چــه کاری می توان تحصی
لیســانس هــم گرفتــم، حــاال بایــد بــروم خانه نشــین شــوم 

ــا اینکــه کاری را شــروع کنــم؟  و ی

    
درمرکز علمی کاربردی رعد 
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ــای  ــه ج ــه ب ــودم ک ــکار ب ــن اف ــزود: در همی وی اف
خالــی یــک رســانه تخصصــی ُپــر مخاطــب در حــوزه افــراد 
ــا چنــد نفــر  دارای معلولیــت رســیدم و ایــن موضــوع را ب
از هم دوره ای هایــم در میــان گذاشــتم.  بــا موافقــت 
ــتگار  ــه رس ــان اف و مهدی ــرا خ ــا؛ زه ــکاری خانم ه و هم
ــوان شــکل گرفــت و خوشــحالم کــه  هســته اولیــه رادیوت
بگویــم، طــی ۳ ســال گذشــته رادیوتــوان توانســت جایــگاه 
ــذار در  ــودمند و تأثیرگ ــای س ــا پخــش برنامه ه ــود را ب خ

بیــن جامعــه پیــدا کنــد. 
یوســف رســتمی مدیرعامــل رادیوتــوان، بــا اشــاره بــه 
ــت  ــت: موفقی ــداد، گف ــن روی ــت ای ــی موفقی ــل اصل عام
ــا  ــد  ی ــگاه خری ــود آن را از فروش ــه بش ــی نیســت ک کاالی
دارویــی نیســت کــه بشــود از داروخانــه تهیــه کــرد، 
موفقیــت فقــط بــا تــالش، پی گیــری و کار آگاهانــه میســر 
می شــود. در روز اول راه انــدازی ایــن رویــداد، تمــام 
ــا ایده هــای  شــرکت کنندگان ۳ دقیقــه فرصــت داشــتند ت
ــاعت  ــا ۳۶ س ــه، تیم ه ــد و در ادام ــرح دهن ــود را ش خ
در مــورد تقویــت و تکامــل ایده هــای منتخــب همفکــری 
کردنــد و در مرحلــه پایانــی، هیــأت داوری ایده هــای برتــر 

ــی، انتخــاب کــرد. در  ــا طــرح ســواالت فنــی و اجرای را ب
اینجــا بــود کــه رادیوتــوان موفــق شــد، جایــزه ۲۰ میلیــون 

ــده شــود.  ــی اســتارت آپ را برن تومان
مهنــدس احمــد میرزاخانــی بنیانگــذار مجتمــع رعــد 
ــردی رعــد در  ــز علمــی کارب ــأت رئیســه مرک و رئیــس هی
ادامــه مراســم گفــت: یکــی از دالیــل تأســیس مرکــز علمی 
ــاب در  ــجویان توان ی ــه دانش ــود ک ــن ب ــد ای ــردی رع کارب
ــان  ــالت خودش ــه تحصی ــده ب ــازی ش ــای مناسب س فض

ادامــه دهنــد. 
وی افــزود: مرکــز علمــی کاربــردی رعــد ســعی کــرد، 
ــا  ــردارد و ب ــان ب ــش روی توان یاب ــی را از پی ــع فیزیک موان
وجــود آنکــه دوره هــای آموزشــی تلفیقــی برای دانشــجویان 
توان یــاب و غیرتوان یــاب طراحــی شــده، بایــد ســعی 
ــاال  ــه ای ب ــه گون ــی را ب ــای آموزش ــطح دوره ه ــم، س کنی
ــز  ــن مرک ــق در ای ــش و تحقی ــوع پژوه ــه موض ــم ک ببری

ــد.  توســعه یاب
در قســمت پایانــی ایــن مراســم از دانشــجویان موفــق، 
ــوح  ــدا ل ــا اه ــز، ب ــالش مرک ــکاران پرت ــان و هم مدرس

ــی شــد.  ســپاس قدردان
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خبــر

ــی در  ــت توان بخش ــوزه صنع ــی ح ــتارت آپ ــداد اس ــن روی اولی
ــرب،  ــران غ ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــکاری دانش ــا هم ــران، ب ای
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، شــرکت همیــار مکانیــک کوشــا و مرکز 

ــزار شــد. ــردی نیکــوکاری رعــد برگ آمــوزش علمــی کارب
اختتامیــه ایــن رویــداد بــا حضــور؛ دکتــر پرویــن داداندیــش رئیس 
ــری  ــا آقامی ــرب، محمودرض ــران غ ــد ته ــالمی واح ــگاه آزاد اس دانش
ــران  ــد ته ــران و واح ــتان ته ــالمی اس ــگاه های آزاد اس ــس دانش رئی
مرکــزی، دکتــر علــی ربیعــی ســخنگوی دولــت، دکتــر وحیــد قبــادی 
دانــا رئیــس ســازمان بهزیســتی، دکتــر علــی وحــدت رئیــس صنــدوق 
ــر  ــیاوش ملکی ف ــر س ــوری، دکت ــت جمه ــکوفایی ریاس ــوآوری و ش ن
ــت  ــات سرپرس ــم بی ــر اعظ ــوآوری، دکت ــدوق ن ــعه صن ــاون توس مع
مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی رعــد و مســعود حاتمــی مدیــر عامــل 
ــجویان، در  ــده دانش ــان ای ــا، صاحب ــک کوش ــار مکانی ــرکت همی ش

ســالن هگمتانــه هتــل المپیــک تهــران برگــزار شــد.
از  تشــکر  ضمــن  مراســم،  ایــن  در  ربیعــی،  علــی  دکتــر 
برگزارکننــدگان ایــن رویــداد، بعــد از تبریــک  روز جهانــی معلــوالن، 
گفــت: بــه میزانــی کــه محیط هــای عمومــی  مناســب  شــوند، میــزان 
ــور  از  ــت کش ــرون رف ــود. ب ــخص می ش ــه مش ــت در جامع معلولی
ــا خالقیــت  ــا تحمیــل کــرده  ب ــر جامعــه م ــم ب ــی کــه  تحری صدمات
و نــوآوری شــرکت های دانــش بنیــان، شــدنی اســت. عمــده چیــزی 
ــوآوری،  ــد، ن ــران کن ــور را جب ــه کش ــود بودج ــد کمب ــه می توان ک
خالقیــت و بهــره وری اســت و اگــر بتوانیــم بــا خالقیــت و ابتــکارات  
شــرکت های کوچــک، ایجــاد اشــتغال های خــرد  را حمایــت کنیــم، 

ــود. ــم ب ــور خواهی ــتغال کش ــری در  اش ــای بهت ــاهد روزه ش
ــای  ــکیل تیم ه ــس از تش ــداد، پ ــن روز روی ــت در اولی گفتنی س
تخصصــی متناســب بــا هــر ایــده (متشــکل از دانشــجویان رشــته های 
ــی، مهندســی پزشــکی،  ــک، طراحــی صنعت ــرق، گرافی ــر، ب کامپیوت
مدیریــت، بازاریابــی، حســابداری، اقتصــاد، علــوم بهزیســتی و 
ــر  ــر، ه ــه یکدیگ ــا ب ــای تیم ه ــنایی اعض ــد از آش ــی) و بع توانبخش
ــده  ــخص ش ــای مش ــهیل گر، در محل ه ــک تس ــراه ی ــه هم ــم ب تی
ــه  مســتقر شــده و تحــت نظــارت تســهیلگران متخصــص، شــروع ب
فعالیــت بــر روی ایده هــای خــود کردنــد. در روز دوم، ایده هــای 
نهایــی توســط یــک نماینــده از هــر تیــم در حضــور داوران، منتورهــا 
و ســرمایه گــذاران ارائــه شــد و ســپس از میــان ۱۵ ایــده ی منتخــب، 
بــه صاحبــان ایده هــای برتــر؛ یوســف رســتمی،  محدثــه عســگری، و 

ــز نقــدی اهــدا شــد. مهــرداد دهقانــی جوائ
شــایان ذکــر اســت، ایــده رادیــو تــوان کــه توســط رویداد اســتارت 
آپــی در حــوزه صنعــت توان بخشــی  معرفــی شــد، حاصــل همفکــری 
۳ نفــر از کارآموختــگان مجتمــع رعــد بــه نام هــای؛ یوســف رســتمی، 

مهدیــه رســتگار و زهــرا خــان اف اســت. 
خانــواده بــزرگ خیریــه رعــد ایــن موفقیــت را بــه ایــن دوســتان 

ــد. ــک می گوی ــه تبری صمیمان
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خبــرخبــر

دکتــر پیــروز حناچــی شــهردار شــهر تهــران، همــراه بــا 
ــدف  ــا ه ــه ۲، ب ــهرداری منطق ــؤوالن ش ــی از مس جمع
آگاهــی از فعالیــت و عملکــرد مجتمع آموزشــی نیکوکاری 
رعــد و مشــاهده آثــار و محصــوالت هنرجویــان و شــرایط 
تحصیلــی دانشــجویان ایــن مرکــز، درایــام مریــوط بــه روز 
جهانــی افــراد دارای معلولیــت،  از ایــن مؤسســه بازدیــد 
ــل،  ــه تحصی ــاغل ب ــوزان ش ــی از کارآم ــا برخ ــرد و ب ک
ــی،  ــک توان بخش ــن از کلینی ــرد. او همچنی ــو ک گفت وگ
ــان  ــالن درم ــی، س ــی، گفتاردرمان ــی، کاردرمان فیزیوتراپ
بیمــاران ضایعــه نخاعی، ســایت آمــوزش فنــون کامپیوتر، 
کارگاه نقاشــی، کارگاه معــرق چــوب و ســالن ورزش رعــد 
هــم بازدیــد نمــود.  شــهردار تهــران در پایــان ایــن بازدید 
ــا حضــور در نخســتین رســتوران مناسب ســازی شــده  ب
ــا عنوان«رســتوران دســت»، از  ــراد دارای معلولیــت ب اف
ایــن مــکان دیــدن کــرد و  از نزدیــک بــا فرآینــد طراحی و 
ســاخت ایــن مــکان آشــنا شــد و  در جریــان جــذب نیــرو 
در ایــن رســتوران و نیــز پانــزده نفــری  که محصوالتشــان 
را  غیرحضــوری در ایــن رســتوران عرضــه می کننــد، 

قــرار گرفــت.  

بــه دعــوت منصــوره پناهــی مدیرعامــل مجتمــع رعــد، 
مهنــدس محمدرضــا اســدپور مدیرعامــل رعــد اراک بــه 
ــی،  ــاری مســؤول بخــش کارآفرین ــر ذوالفق ــراه دکت هم
نفیســه پارســا مدیــر آمــوزش و مهنــدس محمدمهــدی 
کاشــانچی، عضــو هیــأت مدیــره و خزانــه دار آن مرکــز، 
از مجتمــع رعــد دیــدار کردنــد و ضمــن بازدیــد از 
بخش هــای مختلــف مجتمــع، بــا مســؤوالن واحدهــای 
مختلــف چــون؛ روانشــناس، اشــتغال، آمــوزش، منابــع 
انســانی و روابط عمومــی  گفت وگــو کردنــد. در ایــن 
ــریح  ــن تش ــد، ضم ــع رع ــل مجتم ــت مدیرعام نشس
روش اشــتغال حمایــت شــده (SE) و توضیــح مراحــل 
پنجگانــه، از تاریخچــه و نتایــج  ایــن روش  ســخن گفت.
و  کارگاه هــا  کالس هــا،  از  بازدیــد  ایــن  ادامــه   در 
ســایت های آمــوزش کامپیوتــر دیــدن شــد و بــرای 

شــد. گرفتــه  تصمیماتــی  آتــی  همکاری هــای 
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so that it can all prevent foreign currency from exiting 
the country and preserve national resources. 

Acquainting people with disability with the latest 
equipment for a better life was another goal of this 
exhibition.

◢ Our products are absolutely able to compete 
with similar foreign ones

A conversation with Davood Haydari, the managing 
director of sehat rastin company, about manufacturing 
rehabilitation equipment for people with disability and 
the disabled-at-war

According to him, among the products they 
manufacture are hand bikes and light wheelchairs 
similar to the wheelchairs made in Europe, all of which 
were exhibited at Elecomp Exhibition.

◢ How much richter scale is the earthquake of 
your subconscious?

Murmur

◢ A day in class 

Working with your hands and wood soothes your mind 
and soul

A day in the carving class and a conversation with 
Gholamreza Yousefi - instructor, and with the trainees

◢ The Iranian society of the disabled-at-war with 
spinal cord injuries (ajnokhaei.ir), is the executive 
and regulatory body of Martyr Foundation

A conversation with Mahdi Asadzadeh - the member 
of the board of directors of The Iranian society of the 
disabled-at-war with spinal cord injuries (ajnokhaei.ir), 
about the activities of this society

According to him, the main responsibility of this 
society-which was established in 2006- is seeing to 
how the disabled-at-war with spinal cord injuries are 
doing in terms of their livelihood, economic and cultural 
situation, and the cure and healthcare they receive, all 
on a nationwide level.

◢ It would be great if…

Back yard

Life skills

◢ We are all disabled!!

Life skills

18.Advanced artificial leg will make it easy for 
people with disability to walk

Tools

◢ Influenza 

Health

◢ Murmur

A life

◢ Thank God we are content with our life and 
with being together

A conversation with Samaneh Shafigh and Ismaeil 
Yousefpour, a vertically-challenged couple who got 
married 6 years ago and both work in theater.

The fruit of this marriage is a three-year-old daughter 
called Hana.

◢ Memories

◢ Health

Tai chi

◢ Murmur

◢ Introducing a book

Surmounting Storm

◢ What’s up in Ra'ad? 
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throughout the country

◢ Tavantak was well seen in Elecomstarts, and 
its importance was realized

A conversation with Rayhaneh Vahidian; a young aide 
to Head of Iran Information Technology Organization, 
about Tavantak event

“It was when I obtained first-hand knowledge of the 
community of people with disability and felt their real 
needs that I realized the importance and value of 
observing the standards of disability-oriented adapting, 
and I arrived at the conclusion that Elecomstarts is not 
necessarily about non-disabled people who render 
public services, but it is also about able people who 
have disability and have been left out from the society”, 
Vahidian says. 

◢ Tavanito made a splash because it was a 
response to my own needs!

A conversation with Vahid Rajablo- the entrepreneur 
and an eminent figure at Tavantak

It is about thirteen years he has known IT, and has 
established the successful startup “Tavanito” for a few 
years.

 “I have executed several projects in software and 
marketing, and Tavanito is one of them; in fact, it is the 
cream of the crop” Rajabloo says. Vahid believes that, 
the reason this startup has become successful is that it 
has been created in response to his own need.

 “Tavanito offers both application and website, and 
people can introduce and register their services; they 
can also look for the response to their needs as an 
applicant” he adds

◢ I wholeheartedly ask the community of people 
with disability to use the application “Paknoma”

A conversation with Alireza Mohammad Beyginia; 
retired teacher of the Ministry of Education 

He has created a website called Paknoma for the 
purpose of completing the cycle that is oriented 
towards work, design and adapting. 

His idea is to introduce to the society those groups 
of people with disability who are able and can render 
services or supply goods.

In this conversation, he asks people with disability 
and the visually-impaired to participate in this 
entrepreneurial endeavor by attending Paknoma and 
introducing it to their friends and family.

◢ A platform for those who  cannot attend 
medical laboratories

A conversation with Shaghayegh Khalili - a PhD 
student in Entrepreneurial Management, who has 
launched the platform of online medical test with the 
help of Mohammad Mojaddadi - a holder of BA in 
artificial intelligence

According to her, online medical test is a platform for 
those who either cannot attend or do not have the time 
to attend medical laboratories. 

She adds that applicants can submit their requests 
for having medical tests through the website, using 
"online medical test" application, or contacting by 
phone, mentioning that they need to have a blood test 
at home, by setting a day, a time and their address.

◢ An application for immediate communication

A conversation with Hamid Reza Mohtaram, managing 
director of "Tehran Parto Diligent Deat Company"

He is unable to hear (deaf) and has studied Information 
Technology. Hamid Reza is currently the managing 
director of "Tehran Parto Diligent Deat Company" 
and the license holder of the media studio of hearing-
impaired.

Two years ago with VOD project, which is for hearing-
impaired, and this year with Hanap project, he 
participated in Tavantak, and was chosen as the best 
in Tavantak and one of the best in Elecomp exhibition.

◢ The goal of this exhibition is making life 
easier for people with disability

A conversation with Fereydoon Noori - the founder of 
the international specialized exhibition of rehabilitation 
equipment and services,, about the fifth round of this 
exhibition 

He regards the goal of this exhibition as introducing 
domestic manufacturers so that they can manufacture 
their products and supply them to the target market in a 
healthy competition and by using the latest technology 
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◢ Editorial

◢ Tavantak had reached maturity at that time

A conversation with Dr. amir nazemi, Head of Iran 
Information Technology Organization, and the deputy 
of the Minister of Information and Communication 
Technology about  Tavantak event which was held at 
Elecomstarts exhibition 

According to him, Tavantak covers two major areas. 
First, it works on accessibility for all people; that is, if 
there is any information technology tool, it should be 
accessible to all. 

The second area concerns things that are peculiar 
to certain groups and needs, such as websites like 
Tavanito.

◢ Tavantak strives to support people with 
disability in the area of startups

A conversation with Sahar Shalgooni - the expert 
of employment office and the admininstor of self-
employment area of Ra'ad, as well as the project 
manager of Tavantak -  about the ceremony of 
Tavantak 

According to her, Tavantak tries to support those who 
have disability and are working in the area of startups, 
and to introduce them and their abilities at these kinds 
of events.

◢ Before the advent of Tavantak we would 
develop players, now we set up the game

A conversation with Arash Barahmand - the executive 
director of Elecomstarts,, about the characteristics of 
the Tavantak event in its the third year of its ceremony 

He has been the executive director of Elecomstarts 
for three years, and the names Elecomstarts and 
Tavantak were given at his suggestion. 

According to him, one of the most important events 
which happened this year in Tavantak, was the decision 
and announcement of the instruction of adapting all 
governmental and non-governmental websites for 
people with disability, by Dr Nazemi - the deputy of the 
Information Technology Organization - for people with 
disability. 

“I dare to say that during the 17-18 years that I am 
working, one of the most successful things I have done 
that has had an actual impact on the society, has been 
the Tavantak event, and I am thrilled for having been a 
part of it” Barahmand. adds.

◢ A website that is intended to put innovations 
at the service of social responsibility

Head of Iran Information Technology Organization

A conversation with Dr. Meshkat Asadi - the advisor 
of women’s affairs and the social empowerment to 
Head of Iran Information Technology Organization 
about empowering people with disability and the 
underprivileged through creating a connection in the 
startup ecosystem of the country - the activity which 
Iran Information Technology Organization follows 
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