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قا ر
گسـترش دسترسـی بـه اینترنـت، همـراه با توسـعه فعالیت هـا و امکانـات دنیای مجـازی همه 
و همـه دسـت بـه دسـت هـم داده و فرصت هـای فراوانـی بـرای رشـد و توسـعه فـردی و اجتماعی 
فراهـم آورده اسـت. این فضا امکان نشـر، گسـترش و دسترسـی بـه اطالعات را افزایش داده اسـت. 
محصـول غیـر قابـل اجتناب توسـعه فـن آوری اطالعاتـی، تنوع انتخاب هـای در دسـترس و اهمیت 
قـدرت انتخـاب و هم چنیـن افزایـش نیازهـای کاذب اسـت. برای گام نهـادن مؤثر در مسـیر پرپیچ 
و خـم و بـه ظاهـر سـهل و سـاده ی فضـای مجـازی، تقویت قـدرت تصمیم گیـری؛ توانایـی راهبری 

درونـی و دیـد نقادانه یـا تفکر انتقـادی از ضروریات اسـت. 
نیازهای درونی و بیرونی افراد مبنای انتخاب آن ها اسـت و سـازوکارهای روانشـناختی و درونی 
افـراد در انتخاب هـای متفـاوت زندگـی اهمیـت فراوانـی دارد. در شـرایطی که امـکان انتخاب های 
متعـدد در پیـش روی افـراد اسـت، توانایـی انتخـاب و روش هـای انتخـاب نقـش مهمـی در مسـیر 
زندگـی فـرد و جامعـه دارد.  خودکنترلـی، تفکـر انتقـادی و خودراهبری، از ویژگی های فردی اسـت 
کـه در روش هـای تربیتـی خانـواده و جامعـه قابل رشـد و پرورش اسـت و در این شـرایط پـر امکان  
کنونـی اهمیـت دو چنـدان دارد. خودکنترلـی به معنای کنترل احساسـات و رفتارها برای رسـیدن 
بـه یـک نتیجـه مناسـب و قابـل انتظـار اسـت. وقایع مثبـت اجتماعـی، خـود کنترلـی را  افزایش 
می دهـد. افـرادی کـه از خـود کنترلـی باالیـی برخـوردار باشـند مـی تواننـد الگویـی مناسـب برای  
رفتارهـای خردمندانـه و منطقـی دیگـران باشـند. تفکـر انتقـادی بـه معنـای ارزیابی و جسـتجو در 
مفاهیم و شـنیده ها اسـت. طرح پرسـش های مناسـب در ذهن و جسـتجو برای دسـتیابی به پاسـخ 

ایـن پرسـش ها و در نهایـت نتیجه گیری اسـت. 
شـرط پایـه بـرای رشـد این گونـه مهارت هـا، افزایـش مهارت های فرزند پـروری اسـت. توجه به 
نیازهـای درونـی و عالئـق کـودک همـراه با پذیـرش تفاوت هـای فردی، پایـه ای برای اهمیـت دادن 
بـه نیازهـای خـود و دیگـران در بزرگسـالی خواهد شـد، به عبارتـی و به طـور ذاتی افـراد همان گونه 
در جامعـه بـا دیگـران رفتـار می کننـد کـه در دوران کودکـی و درون خانـواده بـا آن هـا رفتار شـده 
اسـت. اگـر والدیـن در کنـار توجـه بـه نیازهای کـودک، به نیازهـای خود نیز توجه داشـته باشـند، 
یـک اصـل مهـم سـالمت روان «تعـادل بیـن دنیـای درون و دنیـای بیـرون» برقـرار خواهـد شـد و 
مهارت هـای خودکنترلـی و خودراهبـری در بیـن افراد جامعه رشـد خواهد کرد. در چنین شـرایطی 
جامعـه بـا خـود و دیگـران در صلـح و آرامـش زندگـی خواهـد کـرد و روش هـای حل مسـئله و حل 
تعـارض از روش هـای پرخاشـگرانه و حذفـی بـه سـمت پذیـرش و همدلـی حرکـت کرده و خشـم و 

خشـونت کاهـش می یابد.  
دسترسـی گسـترده بـه اطالعـات سـره و ناسـره که بـا توسـعه فـن آوری اطالعات میسرگشـته 
اسـت، ماننـد هـر فـن آوری دیگـری نقاط ضعف و قوتـی را به همراه دارد. افزایش سـرعت و وسـعت 
فن آوری هـا، سـود و زیـان آن هـا را نیـز افزایـش می دهـد و دغدغـه مدیـران جامعه افزایش سـود و 
کاهـش زیـان ایـن فن آوری هـا اسـت. افزایـش توانمنـدی افـراد روشـی بـرای افزایش سـودمندی و 
کنتـرل دسترسـی بـه اطالعـات روشـی بـرای کاهش زیـان فن آوری اسـت، کـه کشـورهای مختلف 
بـر اسـاس دیدگاهشـان بـه میزان متفـاوت از هر یـک از ایـن رویکردها اسـتفاده کرده و  بر اسـاس 
تجـارب، باورهـا و نگرش هایشـان یکـی از ایـن دو راهـکار را برجسـته تر می کننـد. تجارب کشـور ما 
نشـان داده اسـت کـه کنتـرل شـدید و یـا محدودیـت دسترسـی، فـارغ از درسـت یـا غلـط بودن، 
راهـکاری غیرعملـی و یـا حتـی زیـان آور اسـت. رویکـرد دوم تقویـت رویکردهـای خودراهبـری، 
خودکنترلـی و تفکـر انتقـادی از توانمندی هایـی هسـتند که هم زمان با توسـعِه دسترسـی به فضای 

مجـازی نقـش مهمـی در اسـتفاده مؤثـر از این امکانـات دارد.

فضای مجازی و  دنیای درون
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امســال در مســیر جــاده ای از دردهــا و مشــکالت کــه افــراد دارای معلولیــت در آن حرکــت می کردنــد، 
تقاطعــی دیــده شــد کــه روزنه هــای امیــد را در دل زنــده نگــه داشــت.

ــد امــا  ــر شــادی ها می چرب ــوالن، کمیــت مصائــب ب درســت اســت کــه در آســتانه روز جهانــی معل
ــی،  ــغلی، تحصیل ــی، ش ــای فرهنگ ــوز چالش ه ــه، هن ــذارد. بل ــر بگ ــت آن اث ــر روی کیفی ــته ب نتوانس
دسترســی و ســالمت بــه قــوت خــود باقــی اســت. هنــوز بهزیســتی بــا آن بودجــه ی ناچیــز ۱۸۰۰ میلیــارد 
ــن  ــود مأم ــده می ش ــازمان دی ــن س ــان ای ــی کارکن ــًا در برخ ــه بعض ــی ک ــای منف ــی و نگرش ه تومان
معلــوالن نیســت. هنــوز نشــانه هایی مبنــی بــر کاهــش بیــکاری ۴۰ درصــدی معلــوالن دیــده نمی شــود. 
هنــوز کمتــر کســی بــه فکــر مناســب ســازی دانشــگاه های جدیدالتاســیس و قدیمــی بــرای افــراد دارای 
ــع  ــه اســتخر من ــا از ورود ب ــه دلیــل نداشــتن پ ــوز ورزشــکار دارای معلولیــت را ب معلولیــت اســت. هن
می کننــد. هنــوز تابــوی نگــرش منفــی جامعــه بــه ازدواج معلــوالن شکســته نشــده اســت. هنــوز طاهــره 
و طاهرهــا بــا بــرادران و خواهــران دارای معلولیتشــان ناشــناخته در بیقوله هــای کالن شــهرها بــا غــول 
ــرای ۱۵ درصــد از  ــی پذی ــل عموم ــل و نق ــوز خطــوط حم ــد. هن ــرم می کنن اقتصــاد دســت و پنجــه ن
شــهروندان خــود نیســت. هنــوز آمــار دقیقــی از تعــداد افــراد دارای معلولیــت وجــود نــدارد کــه بتواننــد 

بــه حســاب بیاینــد.
امــا در میــان ایــن همــه افســوس، طناب هایــی نامرئــی مــا را بــه زندگــی گــره می زنــد. طناب هایــی 
کــه در دســتان امثــال زهــرا نعمتــی و ســیامند رحمــان جــای گرفته اســت. بــه راســتی کــدام ایرانــی 
می توانســت از دیــدن بــرق چشــمان و لبخنــد زهــرا نعمتــی بــر پیشــانی کاروان المپیــک ایــران کــه بــرای 
اولیــن بــار در تاریــخ ورزش کشــور رقــم خــورد و پرچــم ایــران در دســت یــک فــرد دارای معلولیــت بــود 
اشــک شــوق نریــزد؟ یــا آن زمــان کــه ســیامند رحمــان در پارالمپیــک انتقــام نــاداوری در حــق بهــداد 
ســلیمی را گرفــت و تمــام ایــران را غــرق در غــرور ملــی کــرد، چــه کســی رغبــت می کــرد از معضــالت 

معیشــتی و شــغلی معلــوالن ســخن بگویــد؟
ــه خــوراک فکــری  ــه جــای ارائ ــگان آن ب ــوان نخب ــه عن ــی ب ــان تلویزیون ــه ای کــه کارگردان در جامع
ایــده آل و ســالم، تنهــا بــا نیــت جلــب مخاطــب، از تفکــرات قالبــی تاثیــر می گیرنــد و بــر همــان اســاس، 
شــالوده تولیــدات فرهنگــی خــود را بنــا می گذارنــد، آیــا وجــود افــرادی چــون زهــرا نعمتــی و ســیامند 
رحمــان بــرای فرهنــگ ســازی، غنیمــت نیســت؟ بــه همیــن دلیــل میدان هایــی هم چــون پارالمپیــک 
کــه چنیــن افــرادی از طریــق رســانه در کانــون توجــه قــرار می گیرنــد، می توانــد بهتریــن مجــال بــرای 
ــا افــراد دارای معلولیــت  ارائــه الگوهــای جدیــد و تغییــر بینــش جامعــه درخصــوص چگونگــی رفتــار ب
ــی جامعــه ورزشــی ماموریــت داشــت در  ــم. گوی ــه جامعــه ورزشــی بدهکاری باشــد. یــک تشــکر هــم ب
مســابقات پارالمپیــک بخشــی از خــالء فرهنگــی ناشــی از قصــور دهه هــای متمــادی رســانه های ارتبــاط 

جمعــی را بــا پررنــگ کــردن نقــش زهــرا نعمتــی در بیــن ســایر ورزشــکاران پــر کنــد.
ــتمری  ــه مس ــود ک ــی ب ــده گروه ــل نماین ــک ۲۰۱۶ برزی ــه المپی ــم افتتاحی ــی در مراس ــرا نعمت زه
ــر بیــش از ۵۰  ــرد مادام العم ــی شــود، تج ــز م ــرم گوشــت قرم ــک کیلوگ ــد ی ــا خــرج خری ــه آنه ماهیان
ــه کابــوس بعضــی از آنهــا تبدیــل شــده،  درصــد آنهــا،  رنجشــان مــی دهــد، فراموشــخانه کهریــزک ب
ــان  ــا از بی ــانه ه ــیاری رس ــورد و بس ــی خ ــا دور م ــه ضــرر آنه ــهرداری ها ب ــازی در ش ــون مناسب س قان

ــد. ــی می کنن ــانه خال ــا ش ــکالت آنه مش
بــا ایــن حــال زهــرا تبلــور امیــد در چنیــن گروهــی بــود. نعمتــی قبــل از اعــزام بــه ریــو بیــان کــرد 
کــه پرچم هــای مــا باالســت. او پیــش از آن هــم گفتــه بــود؛ معلولیــت یــک ویژگــی اســت کــه همچــون 
رنــگ چشــم، قــد، وزن، رنــگ پوســت یــا ســایر خصوصیــات فــردی بایــد بــه آن نگریســته شــود. چنیــن 
فــردی بــا ایــن طــرز فکــر مثبــت، پیشــاهنگ یــک کاروان از کشــوری اســالمی بــود. کاروان ایــران بــا ۱۱۱ 
ورزشــکار کــه بیشــترین تعــداد ورزشــکاران پــس از انقــالب اســالمی را نمایندگــی می کــرد، فــردی را در 
ــا ویژگی هــای  ــرادی ب ــه اف ــر نگــرش ســنتی ب ــرار داد کــه می توانســت نمــادی از تغیی پیشــانی خــود ق

خــاص تلقــی شــود.
بلــه، پرچم هــای مــا هنــوز باالســت. چــه فرقــی می کنــد مــا ۱۲ میلیــون، ۸ میلیــون، ۱٫۵ میلیــون 

یــا ۱٫۳ میلیــون نفــر باشــیم. مهــم ایــن اســت کــه مــا هســتیم و بــه فــردای روشــن امیــد داریــم.

︀﹡﹥ روز ︗︀﹡﹩ ﹝︺﹙﹢﹐ن!  ︋﹤  ︋
 مجید انتظارى
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آقای دکتر! لطفًا در ابتدای گفت وگو خودتان 
را بیشتر معرفی نمایید.

متولــد  جاللــی  علی اکبــر  اینجانــب 
۱۳۳۳ اصالتــآ شــاهکویی هســتم. شــاهکوه 
شهرســتان  کیلومتــری   ۶۰ در  روســتای 
گــرگان و ۶۰ کیلومتری شهرســتان شــاهرود 
ــی  ــن روســتای اینترنت ــه اولی ــرار دارد و ب ق
ــری و  ــود. دوره دکت ــناخته می ش ــران ش ای
دکتری مهندســی بــرق را در گرایــش کنترل 
کامپیوتــری را از دانشــگاه ویرجینیــای غربی 
در ســال ۱۳۷۳ دریافــت کــرده ام. در حــال 
حاضــر اســتاد دانشــکده بــرق در دانشــگاه 
علــم و صنعــت ایــران و اســتاد پــاره وقــت 
هســتم.  غربــی  ویرجینیــای  دانشــگاه 
ــرق  مســئولیت فعلــی بنــده در دانشــکده ب
مدیــر گــروه کنتــرل اســت و همزمــان 
ــاوری جمعیــت هــالل  مشــاور علمــی و فن
ــتم.  ــز هس ــالمی نی ــوری اس ــر جمه احم
کنتــرل  زمینــه  در  تخصصــی ام  زمینــه 
در داخــل دانشــگاه و انجــام پروژه هــای 
ــات و  ــاوری اطالع ــوزه فن ــی در ح تحقیقات
ــه  ــا ب ــت. ت ــه اس ــطح جامع ــاط در س ارتب
ــه  ــد صدمقال ــاب و چن ــد کت ــال ۵۶ جل ح
ــرده ام. در  ــه ک ــا ترجم ــف ی ــی تالی تخصص
اطالعــات  فنــاوری  کاربردهــای  بیشــتر 
و ارتباطــات ماننــد: تجــارت الکتریکــی، 
ــی  ــت الکترونیک ــی، دول ــوزش الکترونیک آم
و بانکــداری الکترونیکــی نقــش تاثیرگــذاری 
داشــته ام و جــزء پایه گــذاران و توســعه 

ــا در  ــه کاربرده ــات این گون ــدگان ادبی دهن
ــوده ام. ــور ب کش

 آقای دکتر به شما لقب پدر فناوری اطالعات را 
داده اند. لطفًاکمی در این مورد صحبت کنید.

شـاید بـه خاطـر فعالیت هـای گسـترده 
فنـاوری  حـوزه  در  اجرایـی  و  فرهنگـی 
اطالعـات و ارتباطـات و ایجـاد روسـتاها و 
شـهرهای الکترونیکـی ایـن لقـب را بـه مـن 
مراسـمی  طـی   ۱۳۸۸ سـال  در  داده انـد. 
بین المللـی  همایش هـای  سـالن  محـل  در 

صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی ایـران 
به عنـوان پـدر فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
معرفـی شـده ام، کـه البته خـود را شایسـته 
این گونـه  بـا  اصـوال  و  نمی دانـم  لقـب  ایـن 
القـاب میانـه خوبـی نـدارم. حـوزه فنـاوری 
اطالعـات و ارتباطـات مانند یـک دریا بزرگ 
اسـت و در درون خـود شـگفتی های فراوانی 
دارد، چگونـه بنـده می توانـم پدر یـک حوزه 
بـه ایـن عظمـت باشـم! بنـده در بیـش از 
دو هـزار و پانصـد برنامـه رادیـو و تلویزیونـی 
شـرکت کـرده  و همیشـه سـعی کـرده ام کـه 
بـا فرهنگ سـازی ایـن پدیـده را در ایـران جا 
بیانـدازم، خوشـوقتانه تا حـدودی هم در این 
راه موفـق بـوده و موضـوع را بـه زبان سـاده 
در میـان مـردم جـا انداختـه ام. بـه غیـراز 
پیاده سـازی  پروژه هـای  در  فرهنگ سـازی، 
موثـر  دخالـت  هـم  ایـران  در  فنـاوری  ایـن 
داشـته ام. امـروزه دیگر بنده نفر اول نیسـتم 
در ایـران افـراد شـاخص بسـیاری کـه بعضـآ 
برتـری  دانـش  بوده انـد  خـودم  شـاگردان 
بنـده دارنـد و در حـال ایجـاد  نسـبت بـه 
فرصـت بیشـتر بـرای آنها هسـتم و خـودم را 

کمـی از صحنـه خـارج کـرده ام. 
آخریـن کار مهمـی کـه در حـال انجـام 
دارای  افـراد  بـرای  می توانـد  و  هسـتم  آن 
معلولیـت و افـراد کـم تـوان جسـمی مـورد 
نـام  بـه  جدیـدی  پدیـده  باشـد،  اسـتفاده 
اینترنـت اشـیا۱ اسـت. در ایـن پدیـده افـراد 

1. Internet of Things

آخرین کار مهمی که در حال انجام آن 
هستم و می تواند برای افراد دارای 
معلولیت و افراد کم توان جسمی 

مورد استفاده باشد، پدیده جدیدی 
به نام اینترنت اشیا است. در این 

پدیده افراد و به خصوص افراد دارای 
معلولیت، می توانند ارتباط خود را با 
اشیا به گونه ای برقرار کنند که کنترل 

اشیا به دست آنها باشد

 پروفســور علی اکبرجاللــی، مــدرک 
ــش  ــرق، گرای ــی ب ــرای مهندس ــوق دکت ف
ــای  ــر را از دانشــگاه ویرجینی ــرل کامپیوت کنت
غربــی دارنــد. ایشــان اســتاد تمام دانشــکده 
ــران و  ــت ای ــم و صنع ــگاه عل ــرق در دانش ب
ــای  ــگاه ویرجینی ــت دانش ــاره وق ــتاد پ اس
غربــی هســتند. زمینــه تخصصــی این اســتاد 
دانشــگاه، کنتــرل و بحــث فنــاوری اطالعــات 
ــای  ــی، فض ــر جالل ــه دکت ــه گفت ــت. ب اس
مجــازی، نامحــدود اســت و فضــای مناســبی 
بــرای اشــتغال افــراد دارای معلولیتــی اســت 
کــه دانــش اســتفاده از فنــاوری اطالعــات را 
ــدر  ــه پ ــه ب ــان ک ــا ایش ــد. ب کســب کرده ان
علــم فنــاوری اطالعــات معــروف هســتند بــه 

می نشــینیم.  گفت وگــو 

در آینده نزدیک بیش از نود درصد مشاغل وابسته به 
است! مجازی  فضای 

در گفت وگو با پدر علم فناوری اطالعات عنوان شد؛
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معلولیـت،  دارای  افـراد  به خصـوص  و 
می تواننـد ارتباط خـود را با اشـیا به گونه ای 
برقـرار کننـد کـه کنترل اشـیا به دسـت آنها 
باشـد. قبـًال شـاید پرسـتاری از یـک فـرد 
دارای معلولیـت سـخت بـوده، چـون نیـاز 
بـه یـک مراقبت دائمـی وجود داشـت، ولی 
اکنـون بـه کمـک ایـن تکنولـوژی و توسـط 
اینترنت اشـیاء یـا اینترنت چیزهـا، می توان 
از چنیـن افـرادی مراقبت و نگهـداری کرد. 
بـه ایـن معنـی که بـا دسـتور به یک شـی، 
کارهـا انجـام می شـود و شـی ماننـد یـک 
موجـود زنـده تعامـل برقـرار می کنـد. هـم 
اکنـون در بـازار یخچال هـای خانگی فناوری 
اینترنـت اشـیاء ورود پیـدا کرده اسـت و در 
درون ایـن یخچال هـا برنامه هایی وجود دارد 
کـه می توان مدیریت سـایر اشـیاء خانه را به 
یخچـال سـپرد! مثـًال بـه یخچـال برنامه ای 
داده می شـود کـه در فالن سـاعت که شـما 
در منـزل نیسـتید گاز را روشـن یـا خاموش 
کنـد، آرام پـز را روشـن کنـد، چنانچـه نـور 
آفتـاب شـدید شـود پـرده کرکره هـا را پایین 
بیاورد و وقتی در راه سـفر هسـتید سیسـتم 
گرمایش یا سـرمایش را روشـن کند تا وقتی 
شـما به منـزل می رسـید غـذا حاضر باشـد 
و هـوای منـزل مناسـب شـما باشـد. حتی 
می توانیـد در برنامـه اینترنت اشـیاء یخچال 
بـه او بیاموزید که اگر دزدی وارد خانه شـما 
شـد، از او عکـس بگیـرد و بـه پلیـس زنـگ 
بزنـد و اطـالع بدهـد و یـا زمانـی کـه تخـم 
مـرغ درون یخچـال بـه اتمـام میرسـد خود 
بـا مغازه محـل تمـاس بگیرد و خریـد کند! 
تصـور کنیـد روزی را کـه یـک فـرد دارای 
معلولیـت از طریـق این تکنولـوژی بتواند  به 
همه چیز دسترسـی داشـته باشـد و نیازمند 
دیگـران نباشـد! امـروزه دنیـای اینترنت رو 
به پایان اسـت و اینترنت اشـیا در راه اسـت 
و آینـده اینترنـت اسـت. امـروزه تقریبآ بیش 
از ۵ میلیـارد نفر در سراسـر جهـان از طریق 
هسـتند،  ارتبـاط  در  یکدیگـر  بـا  موبایـل 
حـاال نوبـت اشـیا اسـت کـه بـا هـم تماس 
بگیرنـد و در تعامـل بـا یکدیگر و یا انسـان و 
حتـی حیوان باشـند! ایـن تکنولوژی بسـیار 
مفید اسـت، مثـًال یک فـرد دارای معلولیت 
کـه  ویلچـرش  موبایـل  طریـق  از  می توانـد 
مجهـز بـه امکانـات اینترنـت اشـیاء اسـت 
را صـدا کنـد کـه بیایـد و در کنـارش قـرار 
گیـرد و یـا وسـیله ای کـه گـم کرده اسـت را 

بـه راحتـی پیـدا کند. 

این تکنولوژی چگونه کار می کند؟ 
طرز کار آن آسـان اسـت، بـه این صورت 
کـه در همه اشـیا، یک تـگ۱ کوچک مثل آر-
اف-آی-دی۲، کـه مختصر شـده اسـت نصب 

1. tag
2. Radio-Frequency Identification

می شـود و ارتبـاط ایـن تـگ با سـایر اشـیاء 
کـه دارای تـگ و سیسـتم ارتباطـی معمـوًال 
بی سـیم هسـتند و یا بـا صاحبان آنهـا برقرار 
ارتبـاط  ایـن  گوشـی  طریـق  از  و  می شـود 
فنـاوری  ایـن  ایـران  در  می شـود.  مدیریـت 
بسـیار نوپـا اسـت و بنـده در تـرم گذشـته، 
برای اولین بار در کشـور درس اینترنت اشـیا 
را در دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران ارائـه 
نمـودم. این درس همزمان در چهار دانشـگاه 
آمریـکا هـم در حال ارائه اسـت. یعنـی ما در 
ایـران حداقـل در این درس همـگام با جهان 
پیـش می رویـم. اولیـن آزمایشـگاه تخصصی 
اکوسیسـتم اینترنـت اشـیاء را در دانشـگاه 
علـم و صنعـت ایـران را بـا همـکاری بخـش 
خصوصـی ایجـاد کرده ایـم که فعـًال در حوزه 
شـهر هوشـمند، خانـه هوشـمند و سـالمت 
هوشـمند فعـال اسـت کـه هـر سـه موضوع 
می توانـد بـه افـراد دارای معلولیـت کمـک 
می تـوان  هوشـمند  شـهر  حـوزه  در  کنـد. 
کنتـرل ترافیک را انجـام داد، در زمینه خانه 
هوشـمند می توان روشـنایی اتاق هار بصورت 
خـودکار تنظیـم نمـود و در حـوزه سـالمت 
یـا  افـراد  نبـض  دور  از  می تـوان  هوشـمند 
درجـه حـرارت بدن آنهـا را اندازه گیـری کرد. 
ایـن نمونه خدمـات هم اکنون در آزمایشـگاه 
مـا موجـود اسـت. در حـوزه کشـاورزی هـم 
نقـش اینترنـت اشـیاء بسـیار زیـاد اسـت. 
مـا در آزمایشـگاه در حـال تحقیـق بـر روی 
کشـاورزی  حـوزه  نیـاز  مـورد  سـرویس های 
پـروژه  ایـن  هسـتیم.  آب  مدیریـت  ماننـد 
می توانـد بـرای فـرد دارای معلولیـت کـه در 
خانه نشسـته اسـت بسیار مناسـب است. او 
می توانـد از راه دور کشـاورزی کنـد! به زمین 
دسترسـی مجازی داشته باشـد و آن را آبیاری 
کنـد. بنابرایـن از هـر نظـر که نـگاه کنیم به 
نظر می رسـد فرصت خوبی برای افـراد دارای 
معلولیـت و کم توان از طریق اینترنت اشـیاء 
در حـال شـکل گیری اسـت و اگـر بتـوان آنرا 
درک کـرده و از آن بهـره برداری کرد بخشـی 
از مشـکالت این عزیـزان بخصـوص در حوزه 

اشـتغال کـم می شـود. 

و  فناوری  این  مورد  در  بیشتر  است  ممکن 
خدمات آن به افراد دارای معلولیت توضیح 
دهید؟ آیا باید اپلیکیشنی در گوشی موبایل 

آنها نصب شود؟
بلـه. عـالوه بـر اپلیکیشـن و نـرم افزاری 
بـه  نیـاز  می شـود،  نصـب  موبایـل  در  کـه 
سـخت افزارهایی هم هسـت. اینترنت اشـیا 
نیـاز بـه سنسـورهایی دارد کـه در یـک شـی 
نصـب می شـوند، مثـًال در خانـه هوشـمند 
کـه  اسـت  حسـگری  یـا  سنسـور  بـه  نیـاز 
نسـبت به شـدت نور حسـاس می باشـد، در 
کشـاورزی نیاز به سنسـور رطوبت است و در 
سـالمت هوشـند نیاز به ستسـور اندازه گیری 
ضربـان می باشـد. نرم افـزاری کـه در گوشـی 
نصـب می شـود، داده هـا را تحلیـل می کند و 
فـرد می توانـد از طریق این اپلیکیشـن فرمان 
دهـد کـه شـدت نـور را کم یـا زیاد کنـد. به 
عبارتـی، فـرد بـا یـک شـی در ارتبـاط قـرار 
می گیـرد و آن شـی هـم بـا اشـیاء دیگـر در 
ارتبـاط خواهد بـود. مثًال اگـر تغذیه یک فرد 
دارای معلولیـت مـورد نظـر باشـد، می تـوان 
غذایـی را کـه بـه او داده می شـود را از طریق 
ایـن فنـاوری آنالیـز کـرد. این برنامـه تحلیل 
می کنـد کـه ایـن شـخص امـروز چـه میزان 
کالـری دریافـت کرده و یا چـه میزان پروتئین 
خـورده اسـت؟ یـا چوپانی که در اسـترالیا در 
می بینـد  تلویزیـون  و  اسـت  نشسـته  خانـه 
می توانـد هـر لحظـه گوسـفندان خـود را در 
هـر نقطـه در مانیتـور ببیند. به هر گوسـفند 
یـک تـگ متصل می شـود کـه از ایـن طریق 
می کنـد.  چـرا  کجـا  در  فهمیـد  می تـوان 
ایـن امـکان از طریـق تکنولوژی هـای جدیـد 
معلـوالن  حـوزه  در  اسـت.  آمـده  به وجـود 
نیـز فعالیت هایـی انجـام شـده اسـت. مرکز 
آمـوزش مجازی "منجـی" به سرپرسـتی آقای 
حـال  در  خصـوص  ایـن  در  نعمتـی  آیدیـن 
فعالیـت اسـت. مـن هـم به عنـوان هیـأت 
آن  راه انـدازی  در  مجموعـه،  ایـن  مؤسـس 
کمک کـرده ام. عالوه بر آن شـبکه ای را برای 
مرکـز کهریـزک برنامه ریـزی کردیـم کـه افراد 
سـالخورده و یا افـراد دارای معلولیتی که دور 
از خانه هایشـان زندگـی می کننـد، از طریـق 
دوربینـی که در خانه نصب می شـود، بتوانند 
افـراد خانـواده و فرزندان خـود را ببینند و از 
ایـن طریـق در جریـان زندگی قـرار بگیرند تا 
وابسـتگی عاطفی شـان حفظ شـود. البته به 
دالیـل مختلـف هرگز نتوانسـتیم ایـن ایده را 
پیداه سـازی کنیـم! این تکنولـوژی دو طرفه 
و بـه عبارتـی تعاملـی اسـت، یعنـی اگـر این 
پـروژه انجـام می شـد، افـراد خانـواده هـم 
می توانسـتند از وضعیت آن شـخص در مرکز 
سـالمندان نگهـداری می شـد، آگاه شـوند. 
ایـن یکـی از اقداماتـی بـود کـه مقدماتـش 
انجام شـد و شـرکت اینتـل در آمریـکا اعالم 
آمادگی بـرای در اختیار قـرار دادن تجهیزات 
الزم را کـرد ولـی در ایـران به خاطر مسـائلی 

برای اشتغال در فضای مجازی 
توانمندی های سطح باالیی نیاز 

نیست. شاید الزم نباشد که همه افراد 
آموزش های تخصصی را دیده باشند. 
آموزش ها باید نقطه ای باشند. یعنی 

همان مهارتی را که در کار الزم دارند را 
باید آموزش ببینند.
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اجـازه انجـام کار داده نشـد. ایـن کاری بـود 
کـه قـرار بـود در کهریـزک انجـام شـود کـه 
متأسـفانه نشـد ولـی جـزو اقداماتـی اسـت 
کـه می تـوان در آینـده انجامـش داد. بـه هر 
معلـوالن  ورود  راه  اشـیاء  اینترنـت  صـورت 
جسـمی و حتـی ذهنـی بـه زندگـی عـادی 
و داشـتن مشـاغل متنـوع اسـت. بایـد آنـرا 

جـدی گرفـت و روی آن کار کـرد.

در بحث اشتغال افراد دارای معلولیت، حوزه 
فناوری اطالعات چه کمکی می تواند بکند؟

مـا یـک سـری مشـاغل را تحـت عنوان 
مشـاغل دانـش بنیان حرفه ای محـور تعریف 
کرده ایـم کـه ایـن مشـاغل نیـاز بـه حضـور 
فیزیکـی اشـخاص در محـل خـاص را ندارند 
محسـوب  پیشـرفته  دورکاری  نوعـی  بـه  و 
می شـوند. این پروژه را در اسـتان گلسـتان، 
بـرای حـدود پنـج هـزار نفـر فارغ التحصیـل 
در  کردیـم.  اجـرا  دانشـگاهی  کار  جویـای 
بیـن ایـن افـراد چندیـن نفـر از افـراد دارای 
معلولیـت هـم شـرکت داشـتند. ایـن افـراد 
کار  جویـای  دانشـگاهی  فارغ التحصیـالن 
بودنـد. از بیـن پنـج هـزار داوطلـب، بیـش 
از سـه هـزار نفـری کـه شـغل نداشـتند را 
انتخـاب کردیم و برایشـان دوره هایـی برگزار 
و  مـدت  کوتـاه  دوره  یـک  بـرای  نمودیـم. 
بـرای ۴ حـوزه درسـی که مرتبط به مشـاغل 
دانـش بنیـان حرفـه ای محـور بـود روزی تا 
۹ سـاعت آمـوزش می دادیـم. درس های غیر 
کالسـیک بودنـد، مثـال درس روابط عمومی 
و ارتباطـات، بازاریابـی الکترونیکـی، آموزش 
از طریـق سیسـتم های الکترونیکـی و کار بـا 
تبلـت از مقدماتـی تا پیشـرفته. آموزش هایی 
را طراحـی کردیـم کـه صرف نظـر از رشـته 
تحصیلی شـان، بـرای ورود بـه بـازار کار بـه 
آنهـا نیـاز داشـتند. بعـد از آمـوزش از آنهـا 
امتحـان گرفتـه شـد و دو هزار و سـیصد نفر 
پذیرفته شـدند و توانسـتند زمینـه اشـتغال 
خودشـان را فراهـم کننـد. شـاید بپرسـید 
مثـال؛  به عنـوان  چیسـت؟  اشـتغال  ایـن 
اگـر یـک فـرد دارای معلولیـت یـک تبلـت 
داشـته باشـد، کافـی اسـت کـه بدانـد کـه 
ایـن وسـیله، یـک ابـزار کسـب و کار و یـک 
مغـازه بـرای او اسـت. او می توانـد از طریـق 
آن، وسـایل خانگـی بفروشـد، ارتباط تجاری 
برقـرار کنـد و ده هـا کار دیگـر بـا آن انجـام 
ماننـد  مراکـزی  طریـق  از  می توانـد  دهـد. 
لـوازم  تولیدکننـده  شـرکت های  بـا  رعـد، 
خانگـی قـرارداد ببندد و از آنهـا یک کاتالوگ 
الکترونیکـی بگیـرد. ایـن شـخص می توانـد 
حتـی در فامیل خودش اگر کسـی خواسـت 
شـرکت  از  و  بخـرد  برایـش  بخـرد،  چیـزی 
تولیدکننده پورسـانت بگیـرد. این یک مثال 
سـاده اسـت کـه می شـود آن را بـه مـوارد 
دیگـر هـم تعمیـم داد. در فضـای مجـازی 
انجـام  را  کاری  چنیـن  می تـوان  به راحتـی 

فروشـگاه  شـهروند  فروشـگاه  اخیـرًا  داد. 
مجـازی اش را افتتـاح کرده اسـت. بـا ارتباط 
بـا این مرکز می تـوان شـرایطی را فراهم کرد 
کـه افـراد دارای معلولیـت از طریـق مجازی 
اجنـاس این فروشـگاه را بفروشـند و در ازای 
آن پولـی دریافت کنند. اینهـا نمونه کوچکی 
از ظرفیت هـای فضای مجازی برای اشـتغال 
معلـوالن اسـت. به طـور کلـی نقـش فناوری 
در ایجـاد اشـتغال نـه تنهـا بـرای افـرادی 
کـه معلولیـت دارنـد بلکـه بـرای همـه افراد 
جامعـه به سـمتی می رود کـه در آینده بیش 
از نـود درصد مشـاغل وابسـته به آن اسـت. 
بنابرایـن رفتـن بـه سـمت فضـای مجـازی 
و  توانبخشـی  حـوزه  در  کـه  کسـانی  بـرای 
کار  معلولیـت  دارای  افـراد  بـه  خدمـت  یـا 
می کننـد، یـک امـر قطعـی، واجـب و الزم 
سـرمایه گذاری  حـوزه  ایـن  در  بایـد  اسـت. 
شـده و جـدی گرفته شـود. مثـال دیگری از 
یـک موفقیت کسـب و کار در فضای مجازی 
در  مجـازی  فروشـگاه  یـک  آمـازون  بزنـم، 
آمریـکا اسـت که فعالیت بسـیار گسـترده ای 
در حـوزه کسـب و کار دارد. گـردش مالـی 
ایـن فروشـگاه سـالی صـد و هفـت میلیـارد 
هـزار  سـی  و  دویسـت  حـدود  اسـت،  دالر 
نفـر در آن مشـغول به کار هسـتند! مطمئنًا 
تعـدادی از ایـن افـراد معلولیـت هـم دارند. 
ایـن فروشـگاه سـیصد و پنجـاه میلیـون نفر 
مشـتری همیشـگی در سراسـر دنیـا دارد و 
فرصـت مغتنمی اسـت کـه افراد بـا توجه به 
توانشـان در آن مشـغول شـوند. بایـد توجـه 
داشـت کـه خدمـات و فرصت هـای فضـای 
مجـازی بسـیار زیـاد اسـت و حـد نـدارد، 
حـد آن توانایـی خـود فـرد اسـت کـه چقدر 
بتواند از این امکانات اسـتفاده کند. شـانس 
موفقیـت افـراد، در صورتی که سـواد الزم را 
برای اسـتفاده از این فناوری داشـته باشند، 

بیشـتر خواهـد بود.

چه  به  فضایی،  چنین  در  اشتغال  برای 
توانمندی هایی نیاز است؟

توانمندی های سـطح باالیی نمی خواهد. 
شـاید الزم نباشـد که همه افـراد آموزش های 

بایـد  آموزش هـا  دیده باشـند.  را  تخصصـی 
نقطـه ای باشـند. یعنـی همـان مهارتـی کـه 
او  بـه  را  باشـد  داشـته  کار  در  اسـت  نیـاز 
آمـوزش بدهنـد. بیشـتر از آن نیازی نیسـت. 
اگر کسـی قرار اسـت با کاتالـوگ الکترونیکی 
کار کنـد، در همیـن حوزه به او آمـوزش داده 
شـود. احتیاج نیسـت کـه بتواند وینـدوز هم 
نصـب کنـد یـا برنامه نویسـی هم بلد باشـد. 
اگر کسـی قـرار اسـت اپراتور باشـد و گوشـی 
تلفـن را جـواب بدهـد، کافـی اسـت آموزش 
مخصـوص همیـن کار را بگیـرد. در شـاهرود 
تیمـی از بچه هـای نابینـا، در همیـن حـوزه 
مشـغولند و جـواب تلفـن جاهـای مختلف را 
می دهنـد. مرکـز تلفـن بـرای خرابـی تلفن با 
آنهـا قـرارداد بسـته و هرکسـی بـرای خرابـی 
تلفـن تماس می گیـرد، این افراد در شـاهرود 
جـواب می دهنـد. دیگـر اینکـه اگـر شـما در 
تهـران سـؤالی داریـد بایـد طـرف مقابـل هم 
در تهـران باشـد، از بیـن رفتـه اسـت. ایـن 
فـرد می توانـد در هر جـای دنیـا زندگی کند! 
بنابرایـن مشـاغلی به عنـوان مشـاغل دانـش 
بنیـان حرفـه ای محـور ایجـاد شـده اسـت و 

دیگـر مشـاغل سـنتی کارایی نـدارد. 
در چرخـه جدیـد که بـه حضـور فیزیکی 
دارای  افـراد  بـرای  شـانس  نیسـت،  نیـاز 
معلولیت باال اسـت. قبًال همه کارها وابسـته 
بـه حرکـت و حضور فیزیکی داشـت ولی اآلن 
بـه توانمنـدی ذهنـی نیـاز اسـت. معلـوالن 
از  اسـتفاده  توانایـی  کـه  حرکتـی  جسـمی 
تکنولوژی هـای جدیـد را دارند. در سـمیناری 
در اصفهـان که برای افـراد دارای معلولیت در 
همین حـوزه صحبت می کردم، پـس از اتمام 
صحبت هایـم بسـیاری از خانواده هـا بـه مـن 
زنـگ زدنـد و گفتند صحبت های شـما باعث 
شـد کـه بچه هـای مـا از جـا کنـده شـوند، 
حـس خوبـی در آنهـا به وجود آمد و احسـاس 
کردنـد که فرصت هـای زیادی برایشـان وجود 

دارد و بایـد دسـت به کار شـوند. 
اگـر مرکـز رعد اسـتراتژی خـود را عوض 
کند و توسـعه فناوری اطالعـات در چارچوب 
نیـاز معلـوالن را سـرلوحه فعالیت هـای خود 
قـرار دهـد، می تواند به نتایج شـگفت انگیزی 
ویلچـر  فیزیـک  نمی شـود  مسـلمًا  برسـد. 
را حـذف کـرد امـا می شـود بـا جسـتجو در 
اینترنـت بـا ویلچرهایـی بـا کارایـی بهتـر و 
مجهـز بـه تجهیـزات اینترنـت اشـیاء آشـنا 
شـد. امـروزه با پرینتر سـه بعدی فـرد دارای 
معلولیـت می توانـد ویلچـر مورد نیـاز خود را 
بـا توجـه بـه شـرایط جسـمی و ابعـاد مـورد 
نظـر خـودش طراحـی کنـد و پرینـت سـه 

بعـدی آنـرا برایش بسـازد! 
مـا در دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران 
آزمایشـگاه و مرکـز طراحـی و تولیـد و ارائـه 
خدمـات پرینتـر سـه بعـدی داریـم و بـرای 
جمهـوری  احمـر  احمـر  هـالل  سـازمان 
اسـالمی ایـران یـک نمونـه ارائـه داده ایـم. 

روش های آموزشی سنتی ایراد دارد. 
نمی شود با آموزش های کالسیک، از 

افرد بخواهیم که نوآوری کنند و خالقیت 
به خرج دهند. باید بتوانیم راه و روش 
کار را از سطح پایه برای افراد شروع 
کنیم و آنها را پله پله ترقی دهیم و به 

جایی برسانیم که سکوی پرشی برای 
اشتغالشان شود.
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ایـن تکنولوژی هـا تـا چند سـال پیـش نبوده 
ولـی اکنـون چنیـن امکاناتـی وجـود دارد. 
پرینتـر سـه بعدی هالل احمر امکان سـاخت 

سـوکت بـرای افـراد قطـع پـا را دارد.
فنـاوری  از  اعـم  فنـاوری  کلـی  به طـور 
اطالعـات یـا فناوری  هـای دیگر مثـل همین 
پرینتـر سـه بعـدی می تواننـد بـازار جدیـدی 
بـرای اشـتغال ایجاد کننـد. دو جـور نگاه به 
اشـتغال و در آمدزایـی وجـود دارد، اشـتغال 
در داخـل کشـور، متأسـفانه سـنتی اسـت و 
بـه همیـن دلیل جلـو نمـی رود، چـون همه 
عالقـه بـه وابسـتگی بـه دولـت دارنـد. ایـن 
شـیوه رو بـه پایـان اسـت ولـی فضـای بـازار 
همیشـه بـاز اسـت و هـر روز پدیـده جدیدی 
مطـرح می شـود. بایـد جوانـان را بـه سـمت 
بـازار سـوق داد. بـه سـمت کسـب و کار و 
ایـده و نـوآوری و خالقیـت. فضـای مجازی، 
غیرمعلـول  و  معلـول  کـه  اسـت  حـوزه ای 
نـدارد، چـون کار فیزیکـی مورد نیاز نیسـت. 
حرفـه ای  بنیـان  دانـش  مشـاغل  بنـده 
محور را برای اولین بار در کشـور مطرح کردم 
و حداقـل در یـک محل آنرا تسـت نموده و به 
آن ایمـان آوردم. ایـن پـروژه بـه دولت معرفی 
شـده اسـت. اکنـون در وزارت تعـاون کار و 
رفـاه اجتماعـی سـایتی به نـام ایـران کارورز۱ 
راه انـدازی شـده اسـت کـه بر همین اسـاس 
کار می کنـد. نحـوه اجـرای کار بـه این ترتیب 
اسـت کـه دولت بـه کارفرما مبلغـی به عنوان 
بیمـه فـرد جویـای کار می پـردازد تـا کارفرما 
فـرد جویـای کار را بیمـه نمایـد. در ابتـدای 
ولـی  نمی کنـد  دریافـت  حقوقـی  کارورز  کار 
بعـد از یـک ماه کـه تاثیر اقتصـادی وجودش 
در نـزد کارفرمـا مشـخص شـد بـه او حقـوق 
پرداخـت می شـود. حـاال اگر کارفرمـا متوجه 
افزایـش بهره وری سـازمان خـود در اثر حضور 
کارجـو شـود، مـی توانـد حقوق مکفـی به او 
بپـردازد. به این وسـیله تعهد کارفرما نسـبت 
بـه اسـتخدام کم می شـود و فقـط نیروهای 

قابـل را جـذب مـی کند.

سیاست مرکز رعد آموزش های منجر به اشتغال 
فنی  کالس های  برگزاری  طریق  از  که  است 
باید  شما  به نظر  آیا  می گیرد.  صورت  حرفه ای 
بچه ها را برای کارهای خاص و نقطه ای آموزش 

داد؟
باید مسـیر و راه و روش توسـعه خالقیت 
آموزشـی  روش هـای  آموخـت.  آنهـا  بـه  را 
سـنتی ایـراد دارد. نمی شـود بـا آموزش های 
کالسـیک، از افرد بخواهیم کـه نوآوری کنند 
بتوانیـم  بایـد  دهنـد.  به خـرج  خالقیـت  و 
راه و روش کار را از سـطح پایـه بـرای افـراد 
شـروع کنیـم و آنهـا را پلـه پلـه ترقـی دهیم 
و بـه جایی برسـانیم که سـکوی پرشـی برای 
اشتغالشـان شـود. نمی تـوان یـک شـبه از 
کسـی خواسـت که چنیـن آمادگی را کسـب 
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کنـد، مگـر اینکـه کاتالوگـی تهیـه شـود که 
فـرد آن را مطالعـه کنـد و از روی آن آمـوزش 
ببینـد و در کوتاه مدت بتوانـد کاری را انجام 
دهـد. تقویـت حس نـوآوری و کنجـکاوی در 
افـراد، بـا حـرف زدن و به صـورت شـفاهی 

امـکان پذیر نیسـت. 

چه پیشنهادی برای موسسه رعد دارید؟ آیا 
کسانی هستند که به این آموزش های بنیادی 

اشراف داشته باشند؟
صـرف  کالسـیک  آموزش هـای  بـا  مـن 
می خواسـتیم  کـه  زمانـی  هسـتم.  مخالـف 
کامپیوتـر را بـه مـردم معرفـی کنیـم، شـاید 
الزم بـود در سـطح خاصـی آموزش هایـی را 
ببیننـد که مثال اگـر مدیر مؤسسـه ای برنامه 
کامیپوتـرش باال نمی آمد، می فهمید مشـکل 
چیسـت تـا بتواند بـرای کارشـناس مربوطه، 
مشـکل را توضیـح بدهـد نـه در حـدی کـه 

خـودش بیایـد و وینـدوز نصـب کند. 
مـن زمانـی یـک سـری کتـاب بـا عنوان 
آمـوزش کامپیوتر برای نوجوانـان تالیف کردم 
کـه انتشـارات مدرسـه آن را چـاپ کـرد. در 
ایـن کتاب هـا نیامـدم بـه فـرد یـاد دهـم که 
مثـال برنامه ورد چیسـت؟ بلکـه از همان اول 
بـه او گفتـم در صفحـه ورد چنیـن آیکونی را 
می بینـی وقتـی آن را بزنـی می توانـی جدول 
آمـوزش  کاربـردی  به طـور  یعنـی  بسـازی. 
دادم، بـدون اینکـه وارد جزئیات برنامه شـده 
باشـد. پـس از اینکـه کتـاب تمـام شـد، این 
فـرد مهارتـی را یـاد گرفتـه بـدون اینکـه دو 
ماه سـرکار باشـد وآخـر هم چیـزی نفهمیده 
باشـد. بـا پایان کتـاب ایـن فرد می توانسـت 
جدولـی ایجاد کند و برنامه هفتگـی اش را در 
آن بنویسـد و از ایـن طریـق بـا ورد هم آشـنا 
شـده بود. بایـد به دنبـال اسـتادانی بـود کـه 
این گونـه درس بدهنـد. ممکـن اسـت به نظر 
سـخت بیایـد ولـی وقتـی ایـن روش بـه کار 
گرفته شـود و سیاسـت های آموزشی مشخص 
مـا  می شـود.  امکان  پذیـر  کار  ایـن  شـوند، 
ارزیابـی درسـتی از آموزشـی کـه می دهیـم، 
نداریم. در دانشـگاه هم ارزیابی براسـاس نمره 
اسـت کسـی که شـب امتحـان خـوب درس 

می خوانـد نمـره خـوب می گیـرد و کسـی که 
به دلیـل مشـکلی در شـب امتحان نتوانسـته 
نمـره قبولـی نمی گیـرد. در  بخوانـد،  درس 
حالـی کـه در طول ترم شـاید فعال تـر و بهتر 
از دیگران بوده اسـت. مـن در آمریکا هم درس 
می دهم و همان وقت که سـرکالس هسـتم، 
از دانشـجویم در در هـر نقطـه جغرافیایـی و 
یـا محلـی مانند متـرو امتحان می گیـرم. من 
سـؤال را می گویـم و او از طریـق گوشـی خود 
مـرا می بیند و جـواب می دهـد. درصورتی که 
در ایـران مـا از تکنولـوژی در آمـوزش خـوب 

اسـتفاده نمی کنیـم. 

اگـر صحبتـی در انتها بـا  بچه هـای دارای 
معلولیـت داریـد، بفرمایید:

فنـاوری اطالعـات در حـال کمـک کردن 
بـه افـراد دارای معلولیـت اسـت کـه بتواننـد 
توانمندی هـای واقعـی خـود را عرضـه کننـد. 
افراد دارای معلولیت با روش سـنتی نمی توانند 
نشـان  جامعـه  بـه  را  خـود  توانمندی هـای 
دهنـد، چـون مـردم به ظاهـر نـگاه می کنند. 
دوسـتان بایـد از فناوری  های موجود اسـتفاده 
کـرده تـا بتواننـد در دورتریـن نقـاط جهـان 

توانمندی هایشـان را عرضـه کننـد.
مـن تئـوری ای بـا عنـوان مـوج چهـارم 
عصـر مجـازی سـه بعـدی دارم که دوسـتان 
از طریـق اینترنـت می توانند به آن دسترسـی 
پیـدا کنند. موج سـوم را تافلر بـه راه انداخت 
کـه همان انقالب اطالعـات و اینترنت نتیجه 
آن بـود و مـن مـوج چهـارم عصر دنیای سـه 
بعـدی را مطـرح کـرده ام. در دنیـای مجازی 
حضـور فیزیکـی معنـا ندارد. کسـی کـه اآلن 
در اینجـا نشسـته در آن واحـد می توانـد در 
یک گوشـه دیگـر جهـان هم حضـور مجازی 
داشـته باشـد. درسـت ماننـد اینکـه دو نفـر 
مقابـل هـم نشسـته اند ولـی تـا وقتـی که به 
طـرف مقابـل دسـت نزننـد نمی فهمنـد کـه 
نیسـت. جهـان دارد به سـمت عصـر مجازی 
سـه بعـدی۲ پیـش مـی رود. یعنی یـک تاجر 
یا بـازرگان حضـور فیزیکی در یـک کنفرانس 
نـدارد ولی بـا حضور مجازی خـود، برای یک 
جمعیـت بزرگ صحبت می کنـد. آنها او را در 
فضـای مجـازی می بیننـد و او از ایـن طریـق 
محصـول خـود را به مشـتریانش در هر نقطه 
جهـان معرفـی می کنـد. در ایـن چشـم انداز 
افـراد دارای معلولیـت هـم می تواننـد حضور 
جدی داشـته باشـند. حضور فیزیکی، جسم 
سـالم و زور بـازو دیگـر در فضـای مجـازی 
زیـاد اهمیـت نـدارد، آنچـه باید افـراد دارای 
معلولیـت داشـته باشـند، اعتمـاد بـه نفس 
و قابلیـت اسـتفاده از فناوری هـا و ابزارهـای 
نویـن اسـت. ایـن افـراد بایـد از فکـر ناتوانی 
جسـمی بیـرون بیاینـد و به دنبـال افزایـش 

باشـند. خود  مهارت هـای 

2. virtual age

افراد دارای معلولیت با روش سنتی 
نمی توانند توانمندی های خود را به 
جامعه نشان دهند، چون مردم به 

ظاهر نگاه می کنند. این دوستان باید 
از فناوری  های موجود استفاده کرده 

تا بتوانند در دورترین نقاط جهان 
توانمندی هایشان را عرضه کنند
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مــن یــک معلــول جســمی - حرکتــی هســتم 
ــم.  ــتفاده می کن ــر اس ــرددم از ویلچ ــرای ت ــه ب ک
مناسب ســازی  عــدم  دلیــل  بــه  رفت وآمــدم 
شــهری و وجــود پله هــا کار آســانی نیســت و 
عمــدة ســاختمان های اداری و تجــاری و دفاتــر 
ــد.  ــر ندارن ــن نظ ــی از ای ــرایط خوب ــم ش کاری ه
ــه ای اســت کــه امــکان  شــرایط فعلــی مــن به گون
ــه  ــع ب ــدارم؛ درواق ــت را ن ــرروزه و تمام وق کار ه
ــد کــه  ــی ام گاهــی پیــش می آی دلیــل شــرایط بدن
دچــار درد و اسپاســم می شــوم و مثــًال بــرای یکــی 
- دو روز نمی توانــم کار کنــم. بــا ایــن اوصــاف مــن 
در جایــی اســتخدام رســمی نیســتم امــا اگــر یــک 
لحظــه فکــر کردیــد کــه بیــکارم، نخیــر! درواقــع 
آنقــدر ســرم شــلوغ اســت کــه وقــت ســر خارانــدن 

ــدارم! هــم ن
یــا  آزادکار  شــکل  بــه  منــزل  در  کار  مــن 
فریلنســر۱ را برگزیــدم. بــه صــورت پــروژه ای و 
مــوردی،  طراحــی وب و مدیریــت وبســایت انجــام 
می دهــم. در ســال های گذشــته هــم کارهــای 
پراکنــده ویراســتاری، طراحــی گرافیکــی، تدریــس 
آزادکاری  داده ام.  انجــام  فلــش  برنامه نویســی  و 
ــه ای  ــا حق الزحم ــزدی ی ــرارداد کارُم ــه ای ق «گون
ــرد قــول انجــام کاری را  ــه آن ف ــر پای اســت کــه ب
بــرای یــک کارفرمــا در ازای دســتمزدی مشــخص 
می دهــد. آزادکار (فریلنســر) کســی اســت کــه 
ــد  ــدون تعه ــود را ب ــات خ ــا خدم ــرویس ها ی س
درازمــدت بــه کارفرمــا ارائــه می کنــد. آنهــا 
ــتمزد  ــروژه ای دس ــا پ ــه ی ــاعتی، روزان ــوًال س معم
ــره  ــد و اساســًا یــک کســب و کار یــک نف می گیرن
در  ویکی پدیــا)  در  کارمــزدی  (مدخــل  اســت. 
ــن  ــب ای ــا و معای ــا بررســی مزای ــن یادداشــت ب ای
ــرای  ــم کــه آزادکاری ب ســبک کار می خواهــم بگوی
معلوالنــی بــا شــرایط مشــابه خــودم، یــک انتخاب 

ــت. ــب اس ــغلی مناس ش
و  برنامه نویســان  میــان  عمدتــًا  آزادکاری 
طراحان رایج اســت. هرچند آزادکاری (فریلنســری) 
امــا  می گنجــد  خوداشــتغالی  طبقه بنــدی  در 
ــغلی  ــای ش ــر، فرصت ه ــا کامپیوت ــت کار ب ماهی
ــتقل و  ــکان مس ــازی و ام ــای مج ــود در فض موج
تک نفــره کار کــردن، ایــن روش را انتخابــی خــوب 
ــرفت  ــد. پیش ــش می کن ــن بخ ــاغالِن ای ــرای ش ب
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تکنولــوژی و دسترســی بــه اینترنــت موجــب 
ــواع برنامه نویســی های دســکتاپ،  می شــود کــه ان
ــت  ــات و مدیری ــل، ورود اطالع ــت وب و موبای تح
ترجمــه،  ویراســتاری،  و  نویســندگی  محتــوا، 
گرافیکــی،  طراحی هــای  صفحه آرایــی،  تایــپ، 
صنعتــی  نقشه کشــی  معمــاری،  و  مولتی مدیــا 
ــه صــورت آزادکاری  ــی ب ــروش و بازاریاب ــی ف و حت
ممکــن باشــند. یــک دســتگاه کامپیوتــر رومیــزی 
ــا  ــی تنه ــت گاه ــط اینترن ــک خ ــاپ و ی ــا لپ ت ی
ملزومــات ســخت افزاری مــورد نیــاز هســتند. ولــی 
شــاید مهم تریــن نکتــه بــرای این کــه فــرد در ایــن 
ــته  ــد در رش ــه بای ــن اســت ک ــود ای ــق ش راه موف
خــود از مهــارت باالیــی برخــوردار باشــد زیــرا 
دیگــر شــرکت و رئیــس و همــکاری وجــود ندارنــد 
ــگام  ــا در هن ــد ی ــاد دهن ــه چــم و خــم کار را ی ک
مشــکالِت پــروژه بــه یــاری شــما بشــتابند. درســت 
ــل  ــان قاب ــد زم ــرد آزادکار بای ــل ف ــن دلی ــه همی ب
ــری  ــا و یادگی ــعه مهارت ه ــرف توس ــی را ص توجه
نــکات جدیــد کنــد تــا از قافلــه عقــب نمانــد. بــه 
خصــوص در رشــته های مرتبــط بــا تکنولــوژی وب 
ــد  ــات جدی ــرفت ها و امکان ــه پیش ــر ک و کامپیوت
وبســایت های  اســت.  وقــوع  حــال  در  روزانــه 
آموزشــی متعــدد و ویدئوهــای آموزشــی باکیفیتــی 
هم اکنــون دردســترس هســتند کــه می تواننــد 
ســطح مهــارت شــما را بســیار ارتقــا دهنــد. بــرای 
مثــال فرانــش۲ و فــرادرس۳ طیــف وســیعی از 
ــی در  ــت خوب ــا کیفی ــی را ب ــای تخصص آموزش ه

می گذارنــد. اختیارتــان 
آزادکاری یعنــی این کــه شــما رئیــس خودتــان 
هســتید! ایــن خیلــی جذاب اســت. درســت اســت 
ــروژه ای را  ــرای یــک کارفرمــا پ کــه شــما مدتــی ب
انجــام می دهیــد ولــی ســاعات کار، شــکل دفتــر 
یــا اتــاق کار و ســاعات تفریــح (!) در اختیــار 
کاری  میــز  می توانیــد  شــما  اســت.  خودتــان 
ــا  ــزل داشــته باشــید ی ــی در گوشــه ای از من رؤیای
حتــی گاهــی در کافی شــاپ و کتابخانــه کار کنیــد! 
ایــن مزیــِت بــزرِگ آزادکاری گاهــی می توانــد علیــه 
خــودش وارد عمــل شــود؛ این کــه الزم نیســت هــر 
روز صبــح در ســاعِت مشــخصی کارت ورود بزنیــد 
می توانــد خــوب باشــد امــا این کــه مدیریــت زمــان 
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ــرود و ســاعات کاری مفیــدی نداشــته  از دســت ب
باشــید یــا ســر وقــت نتوانیــد بــه قول هــای خــود 
ــل آزادکاری اســت!  ــوِس محتم ــد، کاب ــل کنی عم
ــزل،  ــون من ــدای تلویزی ــنیدن ص ــن، ش ــک تلف ی
ــی،  ــبکه های اجتماع ــت و ش ــرخ زدن در اینترن چ
ــدد  ــواده و عوامــل متع ــا اعضــای خان ــو ب گفت وگ
دیگــر بــه ســادگی می توانــد حــواس شــما را از کار 
ــای  ــت دادن زمان ه ــز از دس ــه ج ــد. ب ــرت کن پ
مفیــد، تخمیــن نادرســت زمــان مــورد نیــاز یــک 
ــا  ــد مشکل ســاز باشــد. باره فعالیــت هــم می توان
ــی درخواســت یــک کار  شــده اســت کــه کارفرمای
ــا خــودم می گویــم:  ــه ظاهــر کوچــک را دارد و ب ب
«ایــن کــه کاری نــداره! دو ســاعته انجامــش 
مــی دم!» ولــی انجــام آن کار بــه دلیــل یــک 
مشــکل اجرایــی شــش ســاعت زمــان می بــرد. بــه 
هــر حــال ایجــاد لیســت های انجــام کار و اســتفاده 
ــزی  ــن های برنامه ری ــت و اپلیکیش ــر یادداش از دفت
می توانــد تاحــدودی کار را زمان بنــدی کنــد و 
ــرد و  ــا را بگی ــوی اشــتباهات و فراموش کاری ه جل

بــه کار نظــم ببخشــد.
ــت.  ــد اس ــئله درآم ــر مس ــم دیگ ــث مه بح
می شــویم  اســتخدام  جایــی  یــک  در  وقتــی 
خیالمــان راحــت اســت کــه هــر مــاه حقــوق ثابــت 
و مشــخصی داریــم و اگــر قــرارداد خوبــی داشــته 
ــاداش  ــًا پ ــه کاری و احیان ــه و اضاف ــیم از بیم باش
ــتگی  ــمی و بازنشس ــابقه کار رس ــم. س برخورداری
ــده و  ــده آین ــه تضمین کنن ــت ک ــزی اس ــم چی ه
ــت  ــان را راح ــد خیالت ــت. بگذاری ــش شماس آرام
نــدارد!  را  اینهــا  از  هیچکــدام  آزادکاری  کنــم: 
ــت.  ــک نیس ــم تاری ــی ه ــای آن خیل ــا دورنم ام
ــل  ــن مث ــه می شــود از راه هــای جایگزی ــرای بیم ب
ــت  ــراد دارای معلولی ــورد اف ــا در م ــا (ی خویش فرم
از تســهیالت حمایتــی ســازمان بهزیســتی) اقــدام 
کــرد. امــا درآمــد ثابــت یــک بحــث جــّدی اســت. 
کســی کــه می خواهــد چنیــن ســبک کاری را 
برگزینــد می بایســت انعطــاف و آمادگــی الزم بــرای 
متغیــر بــودن درآمــدش را داشــته باشــد. ممکــن 
اســت یــک مــاه پــروژه ای نداشــته باشــید یــا پــول 
کارهــای قبلــی را به موقــع دریافــت نکــرده باشــید. 
ــرد. درســت اســت  ــی ریســک ک ــد کم ــا بای اینج
کــه در ابتــدای کار ناامنــی شــغلی و مالــی، ســایة 
ــد  ــان می ده ــما نش ــه ش ــودش را ب ــناک خ ترس
امــا در صورتــی کــه در کار جــا بیافتیــد و بــه قــول 
ــدی  ــد درآم ــا بیفت ــر زبان ه ــمتان س ــروف اس مع
ــد داشــت!  ــی خواهی ــول و چــه بســا رؤیای قابل قب
مــن بــرای اینکــه حداقلــی از درآمــد را بــرای خودم 
ــا دو - ســه جــا همــکاری  حفــظ کنــم همیشــه ب
بلندمدت تــر دارم و هــر مــاه کارهایشــان را انجــام 
می دهــم. همچنیــن بــا یــک دفتــر تبلیغاتــی نیــز 
ارتبــاط نزدیــک برقــرار کــردم تــا ســفارش های کار 
طراحــی وب خــود را بــه مــن ارجــاع بدهنــد. بــه 
ایــن ترتیــب حتــی اگــر از طــرق دیگــر هــم بــرای 

ــه کاری  ــم، همیش ــته باش ــروژه ای نداش ــی پ مدت
ــی دارم. ــدی حداقل ــام دادن و درآم ــرای انج ب

ــد  ــزان دســتمزد هــم بای ــن می ــورد تعیی در م
بــه عــرف فضــای کســب و کار نــگاه کــرد و شــاید 
بــرای شــروع، بــرای جلــب مشــتری بیشــتر؛ 
دســتمزد کمتــری را درنظــر گرفــت. امــا فرامــوش 
نکنیــد کــه درســت اســت شــما هزینه هــای 
جانبــی کمتــری را متحمــل می شــوید و مثــًال 
ــی امنیــت  ــد ول ــه محــل کار رفت وآمــد نمی کنی ب
ــر  ــن اگ ــد و درضم ــم داری ــری ه ــغلی پایین ت ش
ــد کار  دســتمزد بســیار پایینــی را هــم طلــب کنی
شــما بــی ارج و قــرب جلــوه می کنــد. شــما بــرای 
کســب دانــش و مهــارت موردنیــاز آن کار، روزهــا 
و ســاعت ها تــالش کرده ایــد و حــال زمــان آن 
برداشــت  را  به دســت آمده  میــوه  کــه  رســیده 

ــد. کنی
ــف  ــی از لط ــم خال ــر ه ــی دیگ ــر موضوع ذک
نیســت کــه چگونــه کار پیــدا کنیــم؟! ایجــاد 
ارتباطــات خــوب و مؤثــر، داشــتن یــک وبســایت 
یــا کارت ویزیــت مناســب، ارســال رزومــه و معرفــی 
ــه و  ــی روزنام ــر کاری، آگه ــرکت ها و دفات ــه ش ب
ــاد  ــن ایج ــازار کار آنالی ــه ب ــایت هایی ک ــز وبس نی
ــه صــورت  ــروی کاری را ب ــا و نی ــد و کارفرم کرده ان
ــن  ــد، از مهم تری ــی می کنن ــه هــم معرف مجــازی ب
ــازار  ــایت های ب ــه وبس ــتند. در زمین ــا هس روش ه
ــدرز۲ را  ــارس ک ــا۱ و پ ــوان پونیش ــن می ت کار آنالی
نــام بــرد کــه شــیوه مؤثــری بــرای ایــن کار دارنــد 
را  بســیاری  آزادکاران  و  کارفرمایــان  اعتمــاد  و 
ــام  ــر و انج ــروع از صف ــرای ش ــد. ب ــب کرده ان جل
ــتان و  ــان دوس ــًا در می ــی حتم ــد کار آزمایش چن
ــد.  ــی کنی ــود را معرف ــل، کار خ ــنایان و فامی آش
ــل  ــازی (مث ــی مج ــبکه های اجتماع ــش ش از نق
فیس بــوک، گوگل پــالس و توئیتــر) هــم نبایــد 
غافــل شــد. همچنیــن روزمــه آنالیــن و حرفــه ای 
کمک کننــده  بســیار  اتباکــس۳  و  لینکدیــن  در 

ــتند. هس
باعــث  برشــمردم  کــه  مــواردی  مجمــوع 
ــرای  ــر آزادکاری را ب ــال حاض ــه در ح ــود ک می ش
ــرایطی  ــه ش ــی ک ــراد دارای معلولیت ــودم، و اف خ
ــم.  ــبی بدان ــیار مناس ــه بس ــد، گزین ــابه دارن مش
هرچنــد شــاید زمانــی دیگــر بــا تغییــر شــرایط رفت 
ــه برانگیز،  ــی وسوس ــنهاد مال ــک پیش ــا ی ــد ی و آم
کــه وضعیــت فیزیکــی و تــوان کاری ام در آن لحــاظ 

ــرم!  ــدی بگی ــم جدی شــود، تصمی

1. ponisha.ir
2. parscoders.com
3. atbox.io
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ــان  ــر گــروه جوان ــد، مدی رحمــان عالقبن
ــت  ــالگی فعالی ــزده س ــت. او از پان ــد اس رع
ــاز  ــه را آغ ــن موسس ــود در ای ــه خ داوطلبان
معــدن  لیســانس  رحمــان،  کرده اســت. 
از دانشــگاه آزاد تهــران جنــوب و فــوق 
ــات از  ــاوری اطالع ــارت و فن ــانس تج لیس
ــس را دارد.  ــدل ســیکس انگلی دانشــگاه می
او بــه عنــوان یــک بــازوی کمکــی، در کنــار 
روابــط عمومــی رعــد هــم فعالیــت می کنــد. 
یکــی از کارهایــی کــه در حــال حاضــر بــه آن 
ــازی در  ــای مج ــث فض ــت، بح ــغول اس مش

ــد اســت. رع

بنا داریم از وب سایت جدید رعد، 
در دوازدهم آذرماه رونمایی کنیم

رحمان عالقبند، مدیر گروه همیاری جوانان رعد

فضای مجازی از چه سالی در مرکز رعد به 
راه افتاد ؟

وب  یــک  قبــل  مدت هــا  از  رعــد 
ســایت قدیمــی داشــت کــه دچــار مشــکل 
شــده بــود. شــش ســال قبــل، وقتــی 
مــن در ایــن حــوزه شــروع بــه کار کــردم، 
ــم و آن را  ــه وجــود آوردی ــی در آن ب تغییرات
بــا یــک دومیــن جدیــد راه انــدازی کردیــم. 
ــتیم  ــه می  خواس ــی  ک ــر دارم وقت ــه خاط ب
گزینــه ای را بــرای پرداخــت الکترونیک روی 
ــن  ــا   را از ای ــران م ــم، دیگ ــایت بگذاری س
ــی  ــه کس ــد، چ ــد. می گفتن ــع کردن کار من
ــد؟  ــی می  کن ــک مال ــایت کم ــق س از طری
کســی اعتمــاد نمــی کنــد و از ایــن قبیــل 
می  توانــم  جــرات  بــه  ولــی  حرف هــا! 
ــم  ــه ای بودی ــزو ۵ خیری ــا ج ــه م ــم ک بگوی
کــه ایــن کار را بــرای اولیــن بــار در کشــور 
ــان، پرداخــت آن  ــم. در آن زم شــروع کردی
الیــن را روی ســایت قــرار دادیــم و بــا اقبال 
خوبــی هــم روبــه رو شــدیم. از همــان روز، 
ــق  بخشــی از کمک هــای مردمــی را از طری
از  می  کنیــم.  جمــع آوری  وب ســایتمان 
ــدازی  ــد را راه ان ــایت رع ــه وب س ــدا ک ابت
کــه  بــود  ایــن  اســتراتژی مان  کردیــم، 
اطالعــات  و  باشــد  پربــاری  ســایت  وب 

الزم را در اختیــار مراجعه کننــدگان قــرار 
رعــد  مرکــز  وب ســایت  اکنــون  دهــد. 
خیلــی وزیــن و پرمحتواســت و آرشــیوی از 
ــی از ســالیان گذشــته  ــا و عکس های فیلم ه
ــی  ــه ماه ــه دو س ــود دارد. البت در آن وج
ــدی را در پیــش  ــه سیاســت جدی اســت ک
گرفته ایــم و قــرار اســت کــه وب ســایت 
جدیــد رعــد را در دوازدهــم آذرمــاه امســال 

ــم. ــی کنی رونمای

قرار است چه تغییراتی در وب سایت ایجاد 
کنید؟

بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه محتــوای 
ســایت را ســبک تر و بــا دسترســی آســان تر 
کنیــم. بــه نظرمــان رســید کــه مخاطبــان 
ــی  ــت کاف ــه و وق ــاید حوصل ــت، ش اینترن
و  طوالنــی  متن هــای  خوانــدن  بــرای 
ســنگین را نداشــته باشــند. بــه ایــن فکــر 
هســتیم کــه منوهــای اصلــی را از ۱۳ مــورد 
ــش  ــا کاه ــار ت ــه چه ــت، ب ــه اآلن هس ک
ــر  ــر و به روزت ــایت را کاربردی ت ــم و س بدهی
ــی  ــد در روز جهان ــایت جدی ــم. وب س کنی
ــوالن ســال ۹۵رونمایــی خواهــد شــد. معل

سایت رعد، چه تعداد بازدیدکننده دارد؟
ــا ششــصد  در هــر روز حــدود پانصــد ت

ــم.  ــده از ســایت داری بازدیدکنن

فضای  و  توانیاب  جشنواره  مورد  در  لطفًا 
شود،  برگزار  رعد  در  است  قرار  که  مجازی 

توضیح دهید؟
جشــنواره  دوره  ســه  تاکنــون  مــا 
ــم.  فضــای مجــازی در رعــد برگــزار کرده ای
ــن  ــن جشــنواره ها ای ــی ای هدفمــان از برپای
بــود کــه توانیابانــی کــه ســایت یــا وبــالگ 

 وب سایت مرکز رعد خیلی وزین و 
پرمحتواست و 

آرشیوی از فیلم ها و عکس هایی از 
سالیان گذشته در آن وجود دارد. البته 
چند ماهی است که سیاست جدیدی 

را در پیش گرفته ایم و قرار است از 
وب سایت جدید، در دوازدهم آذرماه 

امسال رونمایی کنیم 
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ــد  ــی دارن ــا کســب و کار اینترنت ــد و ی دارن
ــنواره،  ــن جش ــرده و در ای ــایی ک را شناس
بــا برگــزاری مســابقه بهترین هایشــان را 
انتخــاب کنیــم و جوایــزی بــه آنهــا تقدیــم 
ــا و  ــویق بچه ه ــث تش ــن کار باع ــم. ای کنی
ــه کار در فضــای  ــرای ادام ــزه ب ایجــاد انگی

مجــازی می  شــود.
در  جشــنواره ها  ایــن  موضــوع 
و  وب ســایت  گذشــته،  ســال  ســه 
وبالگ نویســی بــوده اســت و امســال در 
مــورد اپلیکیشن ســازی اســت. امســال 
ــم،  ــازی را داری ــوع اپلیکیشن س ــه موض ک
از شــرکت پازلــی دعــوت کردیــم کــه بــرای 
عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه، کارگاهــی 

برگــزار کننــد.
 در جشــنواره های قبلــی  کــه افــراد 
و  وبالگ نویســی  حــوزه  در  حرفــه ای 
وب ســایت شــرکت کردند، آنها را شناســایی 
کــرده و بــه ایــن جشــنواره دعوتشــان 
نمودیــم. همــه شــرکت کنندگان، معلولیــت 
داشــتند امــا الزامــًا از کارآمــوزان رعــد 
ــرای  ــابقات، ب ــن مس ــوده و نیســتند. ای نب
ــود. ــزار می  ش ــان برگ ــه توانیاب ــام جامع تم

و  کار  به  می  تواند  رعد  مجازی  فضای  آیا 
اشتغال بچه های دارای معلولیت کمک کند؟

در وب ســایت خــود رعــد، فضایــی برای 
ــی  ــده نشده اســت. ول ــا دی ــتغال بچه ه اش
ــوان  ــد، به عن ــی رع ــایت دفترکارآفرین در س
بحــث  ســایت،  وب  ایــن  زیرمجموعــه 
کاریابــی و اشــتغال بچه هــا بــه صــورت 
حرفــه ای دنبــال می شــود. کســانی کــه وارد 
ــه وب  ــد ب ــوند می  توانن ــد می  ش ــایت رع س
ســایت کارآفرینــی اجتماعــی رعــد۱  لینــک 
ــد  ــان می  توانن ــوزان و توانیاب ــوند. کارآم ش
در ایــن وب ســایت ثبــت نــام کننــد و بــه 

ــوند. ــی   ش ــان معرف کار مناســب خودش

آیا از خود افراد دارای معلولیت در راه اندازی 
وب سایت کمک گرفته شده است؟

ادمیــن وب ســایت مــا خانــم خــان اف 
از توانیابانــی هســتند کــه کار بــه روزرســانی 
ســایت را بــه عهــده دارنــد. ایشــان در 
ترجمــه بعضــی از مطالــب از دوســتان 
بعضــی  می  گیرنــد.  کمــک  توانیــاب 
رعــد  در  بین المللــی  مســابقات  اوقــات 
ــان  ــه زب ــاز اســت ب اتفــاق می افتــد کــه نی
صــورت  اطالع رســانی  هــم  انگلیســی 
بگیــرد. در ایــن مواقــع از دوســتان توانیــاب 
مســلط بــه زبــان انگلیســی کمــک گرفتــه 

می شــود. 
مــا اعتقــاد داریــم کــه جهــان امــروزی 
روی رســانه های اجتماعــی۲ جلــو مــی رود و 
شــاید بیشــتر از پیامــک و کاتالــوگ و حتــی 

1. social-entr.ir
2 -social media

وب ســایت، کاربــرد داشــته باشــد. بنابرایــن 
توییتــر،   ، دیــن  لینــک  روی  اآلن  مــا 
ا ینســتاگرام و فیســبوک هــم هســتیم و 
ــه  ــد ســالی ک ــن چن ــم در ای ســعی کرده ای
ــد را  ــار رع ــه اخب ــم، هم ــت می کنی فعالی
ــانه ها (شــبکه ها)  ــن رس ــی روی ای ــه نوع ب
ــا به طــور  ــه م ــوان گفــت ک ــم. می ت بگذاری
ــر  ــار خب ــا چه ــه ت ــه ای س ــن هفت میانگی
تولیــدی یــا خبــر مربوط بــه معلولیــت را در 
ــم.  ــش می کنی ــی پخ ــانه های اجتماع رس
یــک نســخه از ایــن اخبــار، روی وب ســایت 
رعــد هــم قــرار می گیــرد. اگرکاربــران، 
ــند،  ــاز داشته باش ــیع تری نی ــات وس اطالع
ــه  ــه مراجع ــایت مؤسس ــه س ــد ب می توانن

ــد.  کنن
از  معلولیــت  دارای  افــراد  اســتقبال 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــازی چگون ــای مج فضاه
مــا بــرای اینکــه کارآمــوزان و توانیابــان 
را تشــویق کنیــم کــه بــه ســایت رعــد 
ــایت  ــوالن را روی س ــار معل ــربزنند، اخب س
ــتان  ــه دوس ــم ک ــه کرده ای ــان اضاف خودم
ــا  ــا ی ــال روزنامه ه ــه به دنب ــای اینک ــه ج ب
ــد  ــند، بتوانن ــف باش ــای مختل خبرگزاری ه
ایــن اخبــار را روی ســایت ببیننــد. روزانــه 
ســه یــا چهــار خبــر در ارتبــاط بــا معلولیــت 
را از خبرگزاری هــا پیــدا می کنیــم و بــا 
ــم.  ــرار می دهی ــایت ق ــع روی س ــر منب ذک
البتــه چــون وب ســایت رعــد یــک وب 
ــه  ــه چ ــم ک ــت، نمی دانی ــام اس ــایت ع س
ــان  ــدگان، خودش ــن بازدیدکنن ــداد از ای تع

ــد. ــت دارن معلولی

آیا از وب سایت رعد، برای فروش محصوالت 
استفاده  هم  مرکز  کارآموزان  تولیدات  و 

می کنید؟
ــن  ــه روی ای ــم ک ــادی نداری ــا اعتق  م
هــم  اینترنتــی  بازارچــه  یــک  ســایت، 

قــرار دهیــم و کارهــای بچه هــا را بــه 
ــا  ــه ب ــم ک ــاد داری ــانیم. اعتق ــروش برس ف
شــرکت هایی کــه به طــور تخصصــی در ایــن 
ــی  ــل دیج ــد، مث ــت می کنن ــه فعالی زمین
ــا را  ــای بچه ه ــم و کاره ــاط بگیری کاال ارتب
بــه ایــن مراکــز معرفــی کنیــم. طبیعتــًا این 
شــرکت ها خیلــی حرفه ای تــر می تواننــد 
مشــتریان  و  دهنــد  انجــام  را  کار  ایــن 
خــاص خــود را هــم دارنــد. البتــه مــا کارت 
در  را  بچه هاســت  کار  کــه  پســتال هایی 
شــب عیــد در وب ســایت های مختلــف بــه 

می رســانیم. فــروش 
در اینجا الزم اســت بــه زیرمجموعه وب 
ســایت رعــد هــم اشــاره داشــته باشــم. مــا 
یــک وب ســایت کارآفرینــی اجتماعــی داریم 
و یــک ســایت آکشــن رعــد۳ هــم داریــم کــه 
ــه  ــری در خیری ــار هن ــه حــراج آث ــوط ب مرب
رعــد اســت. چنــد ســالی اســت کــه ایــن 
نمایشــگاه ها در رعــد برگــزار می شــود و 
ــن  ــی در ای تمــام اطالعــات حراج هــای قبل
ــم  ــری ه ــایت دیگ ــود دارد. س ــایت وج س
داریــم کــه ســایت دانشــگاه رعــد اســت و 

در زیرمجموعــه ســایت رعــد قــرار دارد.

چه برنامه ای برای فعال تر کردن توانیابان در 
حوزه مجازی دارید؟

برگــزاری  بــا  داریــم  ســعی  مــا 
جشــنواره ها و مســابقات ســاالنه ای کــه 
ــن  ــه کار در ای ــویق ب ــراد را تش ــم، اف داری
ــا،  ــش روی م ــنواره پی ــم. جش ــوزه کنی ح
ترجیــح  اســت.  اپلیکیشــن  جشــنواره 
می دهیــم ایــن کار را به صــورت تشــویق 
و برگــزاری مســابقه انجــام دهیــم بــه 
ــی  ــه اجرای ــراد را وارد بدن ــه اف ــای این ک ج
ــه  ــی ک ــی، آموزش های ــم. از طرف ــد کنی رع
ــا  ــه آنه ــد ب ــز رعــد می بینن ــا در مرک بچه ه
ــد در حــوزه کار  ــد کــه بتوانن کمــک می کن
و اشــتغال در فضــای مجــازی وارد شــوند.

و سخن آخر...؟
ــت  ــن اس ــر ای ــا ب ــالش م ــعی و ت  س
ــه روز  ــه نحــوی ب کــه وب ســایت رعــد را ب
و جالــب ارائــه دهیــم کــه بــرای مخاطبــان 
ــد.  ــردی باش ــتفاده و کارب ــل اس ــد قاب رع
ــی  ــبکه های اجتماع ــم در ش ــعی می کنی س
هــم حضــور فعــال داشــته باشــیم. اکنــون 
در  توانیــاب  نشــریه  نســخه های  تمــام 
ــت و  ــرار داده شده اس ــد ق ــایت رع روی س
ــه  ــق ب ــن طری ــد از ای ــدان می توانن عالقه من
محتــوای نشــریه دسترســی داشــته باشــند. 
امیــدوارم کــه در وب ســایتی کــه بــه زودی 
ــویق  ــان تش ــم، مخاطب ــدازی می کنی راه ان
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــا م ــتر ب ــا بیش ــوند ت ش

کننــد. 

3-raadauction.com

کسانی که وارد سایت رعد می  شوند 
می  توانند به وب سایت کارآفرینی 

اجتماعی رعد به آدرس زیرلینک۱ 
شوند. کارآموزان و توانیابان 

می  توانند در این وب سایت ثبت نام 
کنند و به کار مناسب خودشان

 معرفی   شوند 
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 حمیدرضــا فریدونــی، متولــد 
ســال هفتــاد و فــارغ التحصیــل 
رشــته مهندســی فنــاوری اطالعــات 
ــدرس  ــوان م ــی به عن ــت. او مدت اس
دوره هــای طراحــی وب بــه توانیابــان 
ــد  ــوکاری رع ــی نیک ــع آموزش مجتم

ــت. ــوزش داده اس آم

امیدواری و اعتماد به نفس 
نقش بسزایی در موفقیت کاری دارند

حمیدرضا فریدونی

چه مدت است که با مجتمع رعد همکاری 
آشنا  موسسه  این  با  چگونه  و  می کنید 

شدید؟
چهــار تــرم مــدرس رعــد بــودم و 
ــا رعــد  یعنــی حــدود یــک ســال و نیــم ب
همــکاری داشــته ام. تقریبــا دو ســال و 
ــئولین  ــی از مس ــرف یک ــش از ط ــم پی نی
ــرای  ــه ب ــد ک ــنهاد ش ــن پیش ــه م ــد ب رع
تدریــس بــه رعــد بیایــم، بــه دلیل مشــغله 
کاری در آن زمــان برایــم مقــدور نشــد 
ولــی باالخــره تصمیــم گرفتــم کــه حضــور 
ــه  ــم. البت ــه کن ــط را تجرب ــن محی در ای
مــن همیشــه عالقه منــد بــه همــکاری بــا 
ــا موسســه هایی  ــوده ام و ب ــه ب مراکــز خیری
ماننــد محــک آشــنایی داشــتم امــا هرگــز 
ــدا  ــا ایــن مراکــز را پی فرصــت همــکاری ب
ــا رعــد فرصــت  نکــرده بــودم. همــکاری ب
ــه  ــارغ از تجرب ــود و ف ــرای مــن ب ــی ب خوب
ــی  ــل تامل ــای قاب ــد، درس ه ــا ب ــوب ی خ

ــرای مــن داشــت.  ب

شما  کالس  در  رعد  توانیابان  از  نفر  چند 
آموزش دیدند و این افراد در حال حاضر در 

چه مرحله ای قرار دارند؟

ــر کالس  ــه در ه ــتم ک دو کالس داش
البتــه  می دیدنــد  آمــوزش  نفــر  چهــار 
ــد  ــره بودن ــت نف ــا هش ــدا کالس ه در ابت
ولــی بــه تدریــج بــا پیشــرفت کالس، 
ــش  ــوزان کاه ــداد کارآم ــرم تع ــه ت ــرم ب ت
ــل  ــه دلی ــراد ب ــن اف ــدادی از ای یافــت. تع
ــتند  ــی نداش ــج خوب ــازده و نتای ــه ب این ک
بــه توصیــه آمــوزش رعــد بــه کالس هــای 
دیگــر رفتنــد و چنــد نفــری هــم بــا 
ــوب،  ــج مطل ــدم کســب نتای ــه ع ــه ب توج

ــن  ــه در ای ــه ادام ــد ب ــان عالقه من خودش
رشــته نبودنــد. چــرا کــه کار بــا کامپیوتــر 
ــراد  ــه دارد و اف ــر و حوصل ــه صب ــاز ب نی
ــادت  ــی ع ــی و منطق ــر ریاض ــد از نظ بای
ــند.  ــته باش ــتمر داش ــی مس ــه کار ذهن ب
معمــوًال افــراد عالقه منــد بــه کارهــای 
ــای  ــه فعالیت ه ــادی ب ــت زی ــری رغب هن
ــتر  ــد و بیش ــطح ندارن ــن س ــری در ای فک
مایــل هســتند تــا کاری انجــام بدهنــد کــه 
ــه برســد.  ــه نتیج ــر ب ــود و زودت ــده ش دی
ــری  ــای کامپیوت ــی فعالیت ه ــور کل ــه ط ب
و  نیســتند  این گونــه  نویســی  برنامــه  و 
ممکــن اســت شــخصی مــدت زمــان قابــل 
توجهــی را بــه یادگیــری در ایــن زمینه هــا 
بپــردازد امــا نتیجــه اش خیلــی مشــخص 

ــد. ــوس نباش و ملم

کارآموزان  اگر  می کشد  طول  چقدر  معموًال 
به  و  کنند  شروع  را  کار  صفر  از  بخواهند 
را  الزم  توانمندی های  که  برسند  مرحله ای 

به دست بیاورند؟
ــد  ــای رع ــه برنامه ریزی ه ــه ب ــا توج ب
ــوزان  ــر کارآم ــی وب، اگ ــه طراح در زمین
بخواهنــد از صفــر شــروع کننــد و بــه 

هر چقدر هم این افراد آموزش دیده 
باشند تا زمانی که از اعتماد به نفس 

الزم برخوردار نشوند،
 نمی توانند وارد محیط کار شوند
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ــازار  ــد وارد ب ــه بتوانن ــند ک ــه ای برس نقط
کار شــوند، حــدود شــش تــرم را بایــد 
ــت  ــه وضعی ــا توجــه ب ــه ب ــد. البت بگذرانن
کارآمــوزان نمی تــوان زمــان دقیقــی را 
نمی تــوان  همچنیــن  و  کــرد  مشــخص 
و  کنیــم  برخــورد  دانشــگاهی  خیلــی 
حتمــا  کــه  داشــت  انتظــار  نمی شــود 
همــه کارآمــوزان بــه نتیجــه مطلوبــی 
ــرات  ــه نم ــانی ک ــا کس ــا حتم ــند و ی برس
بهتــری دارنــد بــه جایــی می رســند و وارد 
فضــای کار می شــوند. ایــن کارآمــوزان 
چهــار تــرم را گذرانده انــد و در آخریــن 
جلســه کالس نیــز هــر کــدام از ایــن 
ــود  ــایت های شــخصی خ ــان وب س توانیاب
ــرای  ــد و وب ســایتی هــم ب ــه کردن را ارائ
ســرکار خانــم پناهــی مدیرعامــل مجتمــع 
ــول  ــه از ق ــد ک ــرده بودن ــد طراحــی ک رع
خانــم پناهــی ایــن کار کارآمــوزان، ایشــان 

ــرار داد. ــر ق ــت تأثی ــی تح را خیل
اخیــرا بحثــی در مجتمــع رعــد مطــرح 
ــا عنــوان اشــتغال حمایــت  شــده اســت ب
ــان رعــد  ــدام از توانیاب ــر ک ــه ه شــده۱، ک
ــمت  ــه س ــتغال را دارد ب ــی اش ــه توانای ک
نیــز  فــردی  و  کنــد  حرکــت  اشــتغال 
ــاب را  ــا آن توانی ــد ت ــته باش ــور داش حض
حمایــت و کمــک کنــد. مــن فکــر کــردم 
کــه تــا وقتــی مــدرس ایــن دوســتان 
هســتم ایــن کار را برایشــان انجــام بدهــم 
و بــا همــکاران بخــش کارآفرینــی و آموزش 
پیگیــر اشــتغال آنهــا باشــم. همچنیــن بــه 
نحــوی بــه کارآمــوزان آمــوزش دهــم کــه 
ایــن افــراد بتواننــد بازدهــی عملــی خوبــی 
صرفــا  این کــه  نــه  و  باشــند  داشــته 
ــد،  ــد و دوره ای را بگذرانن ــی ببینن آموزش
ــود.  ــام ش ــد و تم ــت کنن ــی دریاف مدرک

کارآموزان کالس شما چه توانایی هایی را به 
دست آورده اند و آیا می توانند وارد فضای 

کسب و کار شوند؟
مرحلــه ای  بــه  کارآمــوزان  ایــن 
ــد طراحــی وب را  ــه می توانن ــیده اند ک رس
بــه خوبــی انجــام دهنــد. البتــه هنــوز دو 
ــه  ــت ک ــی مانده اس ــا باق ــی آنه ــرم پایان ت
بــا گذرانــدن ایــن دو تــرم آنهــا توانایــی کار 
ــده  ــای آین ــرد. ترم ه ــد ک ــدا خواهن را پی
دارد  تاکیــد  برنامه نویســی  روی  بیشــتر 
ــه  ــت ک ــی اس ــم مهارت ــی ه و برنامه نویس
شــاید هرکســی نمــی توانــد از پــس آن بــه 
خوبــی بربیایــد. دو تــرم بعــدی در ســطح 
باالتــر و ســنگین تری خواهــد بــود و فقــط 
ــدن  ــه گذران ــادر ب ــد، ق دوســتان عالقه من
آن خواهنــد بــود. یعنــی افــرادی کــه 
ــق  ــات، منط ــتند و ریاضی ــر هس توانمندت
ــد  ــا خواهن ــد حتم ــری دارن ــالش بهت و ت
توانســت ادامــه بدهنــد و امــا بــرای ادامــه 

1. supported employment

کالس هــا شــاید نیــاز باشــد کــه گزینشــی 
صــورت بگیــرد و فکــر مــی کنــم کــه خــود 
کارآمــوزان هــم بــه ایــن نتیجــه می رســند 
کــه چــه میــزان انگیــزه و عالقــه را بــرای 

ــد. ادامــه ایــن دوره هــا دارن
در حــال حاضــر دو نفــر از کارآمــوزان 
همیــن  طــول  در  و  شــده اند  شــاغل 
دوره هــا ایــن فرصــت برایشــان ایجــاد 
شــد و توانســتند بــه مهارتــی دســت پیــدا 
ــه  ــاد ب ــوند و اعتم ــاغل ش ــه ش ــد ک کنن
نفــس الزم را نیــز پیــدا کردنــد. همچنیــن 
ــن کارآمــوزان کــه  ــرای یکــی دیگــر از ای ب
بــه نظــر مــن بســیار توانمنــد اســت، 
مــن و دوســتان کارآفرینــی مجتمــع رعــد 
بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه ایشــان نیــز 
ــتان  ــایر دوس ــوند. س ــه کارش ــغول ب مش
هــم نیــاز دارنــد کــه دوره هــای تکمیلــی و 
کارآمــوزی را بگذراننــد و اعتمــاد بــه نفــس 
خــود را بــاال ببرنــد چــون هــر چقــدر هــم 
ایــن افــراد آمــوزش دیــده باشــند تــا زمانی 
ــوردار  ــس الزم برخ ــه نف ــاد ب ــه از اعتم ک
کار  محیــط  وارد  نمی تواننــد  نشــوند، 
ــر  ــت نف ــن هش ــال ای ــر ح ــه ه ــوند. ب ش
ــن  ــد و م ــدی الزم را دارن ــه و توانمن عالق

ــدوارم. ــی امی ــا خیل ــه آنه ب

این دو نفری که شاغل شده اند چه کاری 
انجام می دهند؟

کار  شــرکتی  در  دو  ایــن  از  یکــی 
طراحــی  و  گرافیــک  کارش  و  می کنــد 
ــر  ــرکتی دیگ ــز در ش ــری نی ــت و دیگ اس
پشــتیبان وب اســت و بیــش از شــش 
ــد.  ــغول کار می باش ــه مش ــت ک ــاه اس م
همچنیــن ایــن شــخص (بابــک حیــدری) 

ــم هســت و  ــی ه دانشــجوی بســیار موفق
در حــال حاضــر بــر روی پایــان نامــه فــوق 

لیســانس خــود نیــز کار می کنــد.

توانیابان  اشتغال  برای  شما  انداز  چشم 
در  که  آموزش هایی  با  آیا  چیست؟  رعد 
مرکز رعد می بینند توانایی های الزم را برای 

محیط کار کسب می کنند؟
در حــال حاضــر مشــکل همــه جوانــان 
ــم  ــرض کنی ــر ف کشــور اشــتغال اســت اگ
ــاروارد هــم باشــد  ــه اینجــا دانشــگاه  ه ک
و بهتریــن اســاتید و بــه روزتریــن امکانــات 
را هــم داشــته باشــد، بــاز هیــچ تضمینــی 
ــد  ــوزان ص ــن کارآم ــه ای ــدارد ک ــود ن وج
درصــد وارد بــازر کار شــوند. درســت مثــل 
خــود مــن کــه بــا رتبــه خــوب از دانشــگاه 
هنــگام  امــا  شــدم.  التحصیــل  فــارغ 
تحصیــل هیــچ تضمینــی بــه مــا داده 
ــگاه درس  ــن دانش ــون در ای ــه چ ــد ک نش
خوانــدی و ایــن رتبــه را بــه دســت آوردی 
پــس حتمــا کار و شــرایط خوبــی خواهــی 
داشــت. بــه نظــر مــن در کنــار ایــن 
ــم  ــی ه ــای جانب ــد تالش ه ــا بای آموزش ه
ــرای  ــه خصــوص ب ــد ب ــه باش ــود داش وج
ــد در  ــع رع ــرم مجتم ــه نظ ــان. ب توانیاب
ــرده  ــی ک ــالش خوب ــن ســال ها ت طــول ای
اســت امــا یکــی از کارهایــی کــه می توانــد 
صــورت بگیــرد آمــاده کــردن جامعــه 
ــت. در  ــان اس ــن توانیاب ــرش ای ــرای پذی ب
ــرای  ــادی ب ــن زی ــر قوانی ــورهای دیگ کش
پذیــرش افــراد دارای معلولیــت وجــود 
دارد ولــی در کشــور مــا روی ایــن مســاله 

ــده اســت. ــر کار ش کمت

یکی از جنبه های اشتغال در فضای مجازی 
از  حتما  بچه ها  نیست  الزم  که  است  این 
خانه خارج شوند و با مشکالتی مثل عدم 
کاری  فضاهای  و  شهری  مناسب سازی 

روبه رو شوند؟
ــی  ــط وقت ــازی محی ــث مناسب س بح
ــردم و مســووالن  ــه م ــرد ک صــورت می گی
ایــن بچه هــا را بــاور کننــد امــا مــن 
بیشــتر منظــورم آن چیــزی اســت کــه 
یــک  می گــذرد.  کارفرماهــا  ذهــن  در 
ــر کارش را  ــه اگ ــد ک ــر می کن ــا فک کارفرم
بــه یــک فــرد دارای معلولیــت بســپارد آیــا 
ــه صــورت  ــد آن کار را ب ــرد می توان ــن ف ای
مطلــوب بــه انجــام برســاند؟ آیــا هزینــه ای 
کــه از ســوی کارفرمــا صــرف شــده بــه او 
بازمی گــردد و آیــا ســود خواهــد بــرد؟ 
ــده اســت  ــد نش ــا متقاع ــه م ــوز جامع هن
توانمنــد  فــرد  یــک  بیــن  فرقــی  کــه 
ــد  ــرد توانمن ــک ف ــا ی ــت ب دارای معلولی

ــت. ــول نیس غیرمعل
مســابقات   ۹۵ ســال  اوایــل  در 
ــه  ــد ک ــزار ش ــه برگ ــک در فرانس ابیلیمپی

 اشتغال در فضای مجازی امکانات 
زیادی نمی خواهد، صرفا مهارت 

علمی، یک کامپیوتر و ارتباط اینترنتی 
نیاز است. وقتی توانیابان این دانش 
و امکانات را در اختیار داشته باشند 

می توانند پروژه بگیرند و انجام دهند 
و در کوتاه مدت هم به درآمد برسند
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ــراد  ــژه اف ــارت وی ــی مه ــابقات جهان مس
دارای معلولیــت اســت. حــدود پانــزده 
ــن مســابقات شــرکت  ــران در ای ــر از ای نف
کردنــد کــه نیمــی از ایــن افــراد از مجتمع 
دوســتان  مربــی  مــن  بودنــد.  رعــد 
وب  طراحــی  زمنیــه  در  شــرکت کننده 
در ایــن مســابقات بــودم و تــا پایــان 
مســابقات بــه دقــت اوضــاع مســابقات را 
ــه ای  ــارغ از نتیج ــتم. ف ــر داش ــت نظ تح
کــه تیــم ایــران گرفــت نکتــه جالــب ایــن 
بــود کــه متوجــه شــدم تیــم کــره جنوبــی 
ــرادی کــه  ــا چــه نظــم و چــه تعــداد اف ب
ــن  ــد در ای ــوده بودن ــم کارآزم ــیار ه بس
می شــد  و  کــرد  شــرکت  مســابقات 
دریافــت کــه ایــن کشــور چــه بودجــه ای 
را بــرای ایــن افــراد می گــذارد و چــه 
حمایتــی از ایــن گــروه انجــام می دهــد و 
البتــه در انتهــا نتایــج بســیار خوبــی هــم 

در ایــن رقابت هــا کســب کردنــد.
نکتــه ای کــه بــه نظــرم می رســد ایــن 
اســت کــه گفتــه می شــود در حــدود 
یــازده تــا پانــزده درصــد از مــردم جامعــه 
مــا را افــراد دارای معلولیــت تشــکیل 
ــن عــدم توجــه و عــدم  ــد. بنابرای می دهن
ــن  ــه ای ــروه ب ــن گ ــت مناســب از ای حمای
ــی در  ــیل باالی ــه پتانس ــت ک ــی اس معن
ایــن کشــور نادیــده گرفتــه می شــود. 
حــال آنکــه بــا حمایــت و توجــه بــه ایــن 
ــه  ــع ب ــور قط ــه ط ــا ب ــه م ــر از جامع قش
ــن  ــن ای ــم. م ــرده ای ــک ک ــان کم خودم
ســخن کــه بــا کمــک بــه معلــوالن صرفــا 
آخــرت خــود را می ســازیم را نمی پســندم 
بلکــه بــر ایــن عقیــده هســتم کــه مــا بــا 
ایــن کار دقیقــا حــال و دنیای مــان را نیــز 
می ســازیم. چــرا کــه وقتــی بتوانیــم ایــن 
ــم  ــال کنی ــه را فع ــزده درصــد از جامع پان
تــا بتواننــد کاری انجــام دهنــد، بســیاری 
از مشــکالتمان حــل می شــود و در  واقــع 
افــرادی را خواهیــم داشــت کــه در حــال 
خدمــت بــه جامعــه هســتند و نتایــج 
ایــن خدمــات بــه جامعــه و خودمــان 
ــد  ــن امی ــال م ــر ح ــه ه ــردد. ب بازمی گ
زیــادی بــه ایــن دوســتان دارم چــون 

ــده ام.  ــا دی ــی در آنه ــای خوب توانایی ه

به نظر می رسد که عالوه بر آمادگی علمی 
نفس  به  اعتماد  به  بچه ها  کاری  دانش  و 
هم نیاز دارند چه توصیه ای در این زمینه 

دارید؟
بخــش بزرگــی از مســئولیت بــر دوش 
ــم را  ــه مفاهی ــه چگون ــت ک ــدرس اس م
بــه ایــن دوســتان آمــوزش دهــد تــا 
ــراد  ــا اف ــان را ب ــت خودش ــی وضعی وقت
ــد  ــه می کنن ــای کار مقایس ــاغل در دنی ش
جــا نخورنــد و احســاس نکننــد کــه یــک 
ســری چیزهــای ســطحی یــاد گرفته انــد. 

ایــن وظیفــه مــدرس اســت کــه بــه 
ــازار کار  ــه ب ــد ک ــح ده ــان توضی توانیاب
چگونــه اســت چــه چیــزی را بهتــر اســت 
ــد و  ــد بیاموزن ــه بای ــد و چگون ــا بیاموزن ت
ــن  ــد. همچنی ــش برون ــد پی ــا بای ــا کج ت
ــد  ــارت بای ــزاری از جنــس دانــش و مه اب
بــه کارآمــوزان ارائــه شــود کــه ایــن 
ــش  ــتقل پی ــور مس ــه ط ــد ب ــراد بتوانن اف
برونــد. یکــی از نکاتــی کــه مــن از ابتــدا 
ــود  ــن ب ــردم ای ــد می ک ــر روی آن تاکی ب
کــه کارآمــوزان جســتجوگر باشــند چــون 
ــری  ــر یادگی ــد عــالوه ب ــی کــه بتوانن زمان
ــط  ــب مرتب ــه جســتجوی مطال ــب ب مطال
بپردازنــد نــه تنهــا بــه نحــوی بــه ســوی 
خود-یادگیرنــده بــودن پیــش می رونــد 
ــات  ــاوری اطالع ــای روز فن ــا دنی ــه ب بلک
ــد  ــاس خواهن ــتر در تم ــر و بیش ــز بهت نی
بــود. در نتیجــه کســب ایــن اطالعــات یــا 
دانــش بــه همــراه اســتقالل آنهــا در ایــن 
امــور بــه ایــن دوســتان کمــک مــی کنــد 
تــا اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری بــرای گام 
ــند. ــته باش ــه داش ــن زمین ــادن در ای نه

ــه واحــد  ــن اســت ک ــر ای بخــش دیگ
کارآفرینــی و آمــوزش مجتمــع کمــک 
کننــد کــه ایــن بچه هــا بتواننــد بــه 
ــی وارد محیــط  ــا وقت اشــتغال برســند. ت
ــا  ــی و تــرس در آنه ــار نگران کار نشــوند آث
مشــهود خواهــد بــود. بــا ورود بــه دنیــای 
ــم  ــوزی، ه ــورت کارآم ــه ص ــی ب کار حت
رزومــه حرفــه ای آنهــا ارتقــا می یابــد 
ــدا  ــس الزم را پی ــه نف ــاد ب ــم اعتم و ه
ــت  ــی اس ــن موضوع ــه ای ــد. البت می کنن
کــه بایــد چنــد جانبــه بــه آن نــگاه شــود 
و بایــد همــه مســئوالن مجتمــع رعــد در 
ــر  ــه اگ ــرا ک ــد چ ــاری کنن ــه ی ــن زمین ای
گسســتگی وجــود داشــته باشــد ایــن 
توانیابــان هســتند کــه ضربــه می خورنــد. 

آیا کارآموزان کنونی دوره های طراحی وب 
آماده ورود به بازار کار هستند؟

ــاده  ــتان آم ــن دوس ــن ای ــر م ــه نظ ب
اســت  ایــن  داســتان  ولــی  هســتند 
در  می خواهنــد.  چــه  خودشــان  کــه 
ــی از  ــای مختلف ــن طیف ه ــای م کالس ه
کارآمــوزی حضــور داشــتند از افــراد ســی 
و چنــد ســاله تــا دانشــجوی بیســت 
ســاله، هــم کارآمــوزان دختــر و هــم 
ــوزان  ــن کارآم ــر ای ــوزان پســر و اکث کارآم
لیســانس و فــوق لیســانس و یــا دانشــجو 
ــوزان  ــتر کارآم ــبختانه بیش ــد. خوش بودن
ــد  ــده بودن ــن کالس آم ــه ای ــی ب ــا آگاه ب
ایــن  بایــد  چــرا  کــه  می دانســتند  و 
مهــارت را بیاموزنــد و شــناخت خوبــی از 
جامعــه کاری داشــتند پــس ایــن موضــوع 
ــا  ــه آنه ــت ک ــاز می گذاش ــرا ب ــت م دس
ــخ  ــال پاس ــم. ح ــت کن ــو هدای ــه جل را ب
بــه ســوال کــه آیــا ایــن دوســتان همگــی 
بــه اشــتغال خواهنــد رســید خــود امــری 
نســبتا دشــوار اســت و فکــر می کنــم 
ــن  ــد ای ــد در ص ــت ص ــوان گف ــه نمی ت ک
آموزش هــا بــه اشــتغال ختــم خواهــد 
ــداد  ــه تع ــتم ک ــن هس ــا مطمئ ــد. ام ش
قابــل توجهــی از کارآمــوزان می تواننــد 
بــه راحتــی وارد بــازار کار شــوند. دو 
نفرشــان کــه در حــال حاضــر مشــغول بــه 
ــا ســه نفــر دیگرشــان  کار هســتند و دو ی
ــانی  ــه آس ــی وب ب ــه طراح ــم در زمین ه
بایــد  ولــی  شــوند  شــاغل  می تواننــد 
ــزد و  تــرس و نگرانی هــا از محیــط کار بری

ــود. ــب ش ــتری کس ــات بیش تجربی
ــم  ــن دوســتان کســانی ه ــن ای در بی
ــوزان  ــه کارآم ــودی ک ــا وج ــه ب ــد ک بودن
ــه  ــا توصی ــه آنه ــا ب ــد ام ــی بودن باهوش
کــردم کــه بــه دنبــال طراحی وب نباشــند 
و حرفه هــای دیگــری را دنبــال کننــد 
ــه نظــرم می آمــد کــه اگــر زمــان  چــون ب
و تالش شــان را در زمینه هــای دیگــری 
ــد  ــر خواهن ــیار موفق ت ــد بس ــرف کنن ص
ــه  ــک نکت ــث ی ــن بح ــارغ از ای ــود. ف ب
ــت و  ــه اس ــب توج ــن جال ــرای م ــز ب نی
آن اینســت کــه مــن وقتــی بــه دوســتانم 
درصــد  یــازده  حــدود  کــه  می گویــم 
افــراد  را  مــا  کشــور  مــردم  جمعیــت 
دارای معلولیــت تشــکیل مــی دهنــد، 
ــد  ــد و می گوین ــب می کنن ــتانم تعج دوس
ــی دارای  ــر یک ــر ده نف ــا از ه ــی تقریب یعن
ــا را  ــا آنه ــرا م ــس چ ــت پ ــت اس معلولی
ــال  ــه ح ــا ب ــن ت ــخ م ــم. پاس ــی بینی نم
ایــن بــوده اســت کــه ایــن افــراد در متــن 
ــا  ــد و متاســفانه م ــرار نگرفته ان ــه ق جامع

نخواســته ایم کــه آنهــا را ببینیــم!

یکی از دالیل مشکل اشتغال افراد دارای 
معلولیت دیدگاهی است که در کارفرمایان 

یکی از نکاتی که از اول روی آن تاکید 
داشتم این بود که بچه ها جستجو 

کردن در اینترنت را یاد بگیرند چون 
با این توانایی می توانند با دنیایی از 

اطالعات مرتبط شوند
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وجود دارد و جرأت نمی کنند کاری به آنها 
بسپارند؟

ــم  ــم بگوی همینطــور اســت! نمــی دان
ــروز،  ــای ام ــا دنی ــه، ام ــا ن ــفانه ی متاس
یعنــی  اســت  ســود  اصالــت  دنیــای 
ــش  ــردن و افزای ــال ســود ب ــه دنب ــه ب هم
سودشــان هســتند. لــذا شــاید بــرای 
ــد  ــخت باش ــان کار س ــیاری از صاحب بس
کــه ایــن دوســتان را بــه کار بگیرنــد 
ــه ایــن  امــا فکــر مــی کنــم آنهایــی کــه ب
ــی  ــج خوب ــد نتای ــاد کرده ان دوســتان اعتم
کســب کرده باشــند. فــرای بحــث مهــارت 
آمــوزی و توانمنــدی کارآمــوزان متاســفانه 
ــود  ــان وج ــنگینی روی آن ــی س ــار روح ب
ایــن  بــه  کــه  می شــود  باعــث  و  دارد 
نتیجــه برســند کــه توانایــی کمــی دارنــد، 
ضعیــف هســتند و یــا جامعــه آنهــا را 
نتایــج  آنکــه  حــال  نمی کنــد.  قبــول 
در  معلولیــت  دارای  افــراد  فعالیت هــای 
زمینه هــای مختلــف در کشــورمان حاکــی 
ــد  ــیار توانمن ــا بس ــه آنه ــت ک ــن اس از ای
هســتند. همچنیــن رعــد می توانــد در 
ــراد دارای  ــای اف ــنیل ه ــاندن پتاس شناس
ســازمان های  و  جامعــه  بــه  معلولیــت 
مختلــف نقــش قابــل توجهــی را ایفــا 

ــد. کن

با توجه به سابقه سی ساله رعد در آموزش 
از  انتظاری  چه  معلولیت  دارای  افراد  به 

رعد دارید؟
ــد کانال هــای  ــی می توان ــه خوب رعــد ب
ارتباطــی بــا ســازمان ها و شــرکت های 
ســازمان های  خصــوص  بــه  مختلــف 
کــه  چــرا  باشــد  داشــته  غیردولتــی 
مشــغله   قــدر  آن  دولتــی  ســازمان های 
توقــع  آنهــا  از  نمی شــود  کــه  دارنــد 
زیــادی داشــت. بــه نظــر مــن ســمن های 
مختلــف در حــوزه معلــوالن می تواننــد 
بــه طــور موثرتــری در کنــار هــم و بــا هــم 
ــد. مــن  ــد پیــش برون ــد و هدفمن کار کنن
ســمن های  از  بعضــی  در  کــه  معتقــدم 
دچــار  زیرســاخت ها  شــده،  شــناخته 
مشــکل اســت و تفکــر پشــت ایــن مراکــز 

ــد!  ــر کن ــد تغیی ــه ها بای ــا موسس ی
ســازمان های  بحــث  بــه  وقتــی 
می رســیم  ســمن ها  و  نهــاد  مــردم 
ــه  ــه و کمــک ب چــون هدفشــان کار خیری
مــردم اســت آن بحــث تفکــر انتقــادی 
و  اســتراتژی  داشــتن  موضــوع  آن  و 
ــر  ــدت زی ــد م ــدت و بلن ــاه م ــداف کوت اه
ســوال مــی رود. در مدیریــت جدیــد مرکــز 
ــی  ــی ایجــاد شــده اســت ول ــد تغییرات رع
همچنــان ضعف هایــی وجــود دارد کــه 
ــه  ــود. ب ــرف ش ــرور برط ــه م ــدوارم ب امی
توانیابــان،  بــرای  بایــد  رعــد  نظرمــن 
ــد و  ــزار کن ــری برگ ــای باکیفیت ت کالس ه

ــزاری  ــخت اف ــزاری و س ــرم اف ــات ن امکان
ــه نظــر  بهتــری در اختیارشــان بگــذارد. ب
ــردن و  ــد ک ــه و توانمن ــاد روحی ــن ایج م
آمــاده کــردن شــرایط بــرای اشــتغال 
رعــد  وظایــف  مهم تریــن  از  پایــدار 

هســتند.

ــن  ــه رعــد دارم ای ــه مــن ب ــرادی ک ای
اســت کــه در رعــد مســئوالن عالقــه 
دارنــد تــا آموزش هــای فنــی و حرفــه ای را 
دنبــال کننــد در حالــی کــه دوســتانی کــه 
ــد  ــر دارن ــته ای در مباحــث کامپیوت سررش
ــرفصل های  ــیاری از س ــه بس ــد ک می دانن
ــه  ــه ای، ب ــی و حرف ــای فن مصــوب دوره ه
روز نیســتند. اینکــه تاکیــد کنیــم روی 

یــک برنامــه خــاص و اســتانداردی کــه جــا 
افتــاده اســت، بــدون توجــه بــه ایــن نکتــه 
ــه  ــا چ ــن برنامه ه ــر ای ــال حاض ــه در ح ک
ــن  ــوزان ای ــر کارآم ــد و اگ ــی دارن جایگاه
دوره هــا را بگذراننــد و ایــن آموزش هــا 
جامعــه  در  می تواننــد  آیــا  ببینــد  را 
کنونــی کاری انجــام بدهنــد، بــه نظــر 
ــه  ــاد دارم ک ــه ی ــت. ب ــت نیس ــن درس م
ــد  ــه رع ــه ای ب ــی و حرف ــی فن ــی مرب وقت
ــان  ــوزان امتح ــه از کارآم ــد ک ــده بودن آم
بگیرنــد خودشــان ابــراز کردنــد کــه ســطح 
ــر از ســطح  ــی باالت ــوزان کالس خیل کارآم
دوره مــورد نظــر در فنی وحرفــه ای اســت. 
نکتــه آخــری کــه بــه ذهنــم می رســد 

در حال حاضر دو نفر از کارآموزان 
کالس طراحی وب، شاغل شده اند. 
آنها توانسته اند به مهارت های الزم 

برای ورود به کسب و کار اینترنتی 
دست پیدا کنند و اعتماد به نفس الزم 

را هم دارند
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ایــن اســت کــه مــن رعــد را تشــویق 
ــد  ــته باش ــی داش ــه درآمدزای ــم ک می کن
بــه نظــر مــن در ایــران نگــرش صحیحــی 
ــود  ــمن ها وج ــی س ــیوه درآمدزای ــه ش ب
نــدارد! در حالیکــه اگــر انجمنــی خــودش 
ــد  ــتر می توان ــد بیش ــته باش ــد داش درآم
ــالوه  ــه ع ــد. ب ــش کمــک کن ــه مخاطب ب
می تواننــد  طریــق  ایــن  از  ســمن ها 
و  داشــته  نگــه  ســرپا  را  خودشــان 
ــد  ــا نیازمن ــود بودجــه و صرف نگــران کمب
کمــک دیگــران نباشــند. وقتــی شــما 
ــد  ــوری مانن ــه در کش ــه های خیری موسس
ــد  ــد می یابی ــی می کنی ــتان را بررس انگلس
کــه بیشــتر آنهــا کســب و کارهــای بزرگــی 
ــر  ــن کامپیوت ــال انجم ــرای مث ــد. ب دارن
بریتانیــا یــک مؤسســه خیریــه اســت امــا 
ــت،  ــودآور اس ــدزا و س ــی درآم ــه خوب ب
فعالیت هایــش  محــور  کــه  حالــی  در 
علمــی اســت. حتمــا بــرای موسســه های 
کمک هــای  خیریــه،  و  نیکوکارانــه 
ــی  ــز اهمیت ــوع حائ ــیار موض ــی بس مردم
ــر  ــه اگ ــت ک ــوال اینجاس ــا س ــت ام اس
در یــک برهــه زمانــی بــه هــر دلیلــی 
ســازمان دچــار کمبــود بودجــه بشــود آیــا 
ــط کمــک  ــا فق ــرد ت ــر پیشــه ک ــد صب بای
ــر  ــد؟ اگ ــات ده ــی آن را نج ــای مردم ه
ســمن ها رویکــرد کســب و کار محــور 
ــان را  ــد خودش ــند و نتوانن ــته باش نداش
ــوال  ــای س ــت ج ــد، آن وق ــن کنن تامی
خــود  کارآمــوزان  بــرای  کــه  اســت 

می خواهنــد چــه کار کننــد!

و  انگیزه  این  رعد  توانیابان  شما  نظر  به 
فضای  در  خودشان  که  دارند  را  توانایی 

مجازی اشتغالی ایجاد کنند؟
مــن از ابتــدا کــه بــه رعــد آمــدم یــک 
ایــده داشــتم و آن هــم ایــن بــود کــه در 
مرکــز رعــد یــک اســتودیو درســت شــود 
و بچه هــای رشــته های گرافیــک و وب 
در آنجــا جمــع شــوند و مربیانــی از میــان 
ــه  ــا کارشناســان کارآفرینــی ب مدرســین ی
ــب و کاری  ــه کس ــد ک ــک کنن ــا کم آنه
را  پروژه هایــی  بتواننــد  و  بیاندازنــد  راه 
ــام  ــه انج ــد ب ــد و در رع ــرون بگیرن از بی
ــک  ــده از ی ــنهاد و ای ــن پیش ــانند. ای برس
ــت و از  ــرار گرف ــویق ق ــورد تش ــرف م ط
طرفــی هــم بــه خاطــر تجربیــات ناموفقــی 
کــه از قبــل وجــود داشــت، مــورد توجــه 
قــرار نگرفــت. اینکــه کارآمــوزان بــه حدی 
برســند کــه خودشــان کاری را راه انــدازی 
از  دارد،  نیــاز  چیــز  چنــد  بــه  کننــد 
جملــه دیــدگاه کارآفرینــی و اینکــه چقــدر 
ــه  ــده و چ ــه ای ــند، چ ــئله را بشناس مس
میــزان مهــارت داشــته باشــند و چقــدر با 
اصــول بازاریابــی آشــنا باشــند. بســیاری 
از دوســتان صاحــب ایــده هســتند در 

واقــع ماننــد اســتارت آپ هــا کــه ایــده ای 
ــد،  ــد و مراحــل کاری را هــم می دانن دارن
امــا احتمــاال اســتراتژی ها و روندهــای 
ــند  ــاید درســت نشناس کســب و کار را ش
و ســرمایه ی کافــی هــم نداشــته باشــند. 
شــتاب  شــرکت های  میــان  ایــن  در 
ــد،  ــده را می گیرن دهنــده ۱ هســتند کــه ای
ــرمایه و  ــه، س ــد و بودج ــی می کنن بررس
ــار  ــب و کار را در اختی ــازوکارهای کس س
را  راه  و  می دهــد  قــرار  افــراد  ایــن 

برایشــان همــوار می کننــد.
ــد  ــز می توان ــن شــیوه نی ــه نظــرم ای ب
رعــد  مجتمــع  اگــر  باشــد.  مطــرح 
می توانســت خــودش نقــش یــک شــتاب 
ــا  ــوالن ایف ــتغال معل ــرای اش ــده را ب دهن
ــه  ــانی ک ــن و کس ــم خیری ــد، مطمئن کن
بودجــه را تامیــن مــی کننــد از ایــن طــرح 
ــوع  ــن موض ــرد. ای ــد ک ــتقبال خواهن اس
مســلما  البتــه  اســت  پذیــر  امــکان 
ــه  ــه ب ــا توج ــد را ب ــار رع ــن کاری ب چنی
می کنــد  زیادتــر  کنونــی،  مشــکل های 
ــردی در  ــرح راهب ــک ط ــوان ی ــا به عن ام
ــوان  ــرای آینــده می ت ــداز رعــد ب چشــم ان

ــرد. ــه ک ــه آن توج ب
ــد،  ــوزان رع ــی از کارآم ــرم خیل به نظ
آنــان  از  بســیاری  و  هســتند  توانمنــد 
ایده هــای خوبــی هــم دارنــد ولــی در 
مباحــث حقوقــی و اشــتغال نیــاز بــه 
کمــک و حمایــت دارنــد و رعــد پتانســیل 
حمایــت از آنهــا را دارد. بحثــی کــه مــن 
ــازی،  ــای مج ــه فض ــت ک ــن اس دارم ای
ــی  ــد زندگ ــدر می توان ــر چق وب و کامپیوت
چــه  بــه  و  کنــد  آســان  را  توانیابــان 
ــن  ــه ای ــود ک ــث ش ــد باع ــزان می توان می
ــا جامعــه خودشــان در  ــا هــم و ب افــراد ب
ارتبــاط باشــند کــه ایــن موضــوع بســیار 

1. accelerator

حائــز اهمیتــی اســت. قبــل از اینکــه 
فیــس  ماننــد  اجتماعــی  شــبکه های 
ــیاری از  ــند بس ــته باش ــود داش ــوک وج ب
ــال  ــا در ح ــد ام ــزوا بودن ــان در ان توانیاب
حاضــر در اینســتاگرام، تلگرام و فیســبوک 
ایــن افــراد بــا دوستانشــان و ســایر افــراد 
ــد.  ــاط می گیرن ــی ارتب ــه راحت ــه ب جامع
ــن  ــند ای ــم باش ــه ه ــر در خان ــی اگ حت
ابــزار بــه اجتماعــی شــدن ایــن دوســتان 
و راحتــی زندگــی و رفــع مشــکالت آنــان 
کمــک خواهــد اســت. از طرفــی بــه 
ــرده اســت.  ــا هــم کمــک ک اشــتغال آنه
اشــتغال در فضــای مجــازی امکانــات 
مهــارت  صرفــا  نمی خواهــد،  زیــادی 
علمــی، یــک کامپیوتــر و ارتبــاط اینترنتــی 
نیــاز اســت. وقتــی توانیابــان ایــن دانــش 
ــند  ــته باش ــار داش ــات را در اختی و امکان
می تواننــد پــروژه بگیرنــد و انجــام دهنــد 
و در کوتــاه مــدت هــم درآمدزایــی داشــته 
باشــند. البتــه بــه طــور قطــع همــه 
ــای  ــث فض ــد در بح ــی توانن ــا نم بچه ه
ــکالتی  ــی از مش ــد. یک ــازی ورود کنن مج
ــم متوجــه شــده ام  کــه مــن در کالس های
ــه  ــت ک ــکالتی اس ــتقالل و مش ــدم اس ع
ــی  ــاوت چندان ــد. تف ــا دارن ــا خانواده ه ب
نیــز نمی کنــد کــه ســطح خانــواده از 
ــه باشــد.  ــی چگون لحــاظ فرهنگــی و مال
ایــن مشــکل بیشــتر ایــن دوســتان اســت 
و اســتقالل آنهــا (بــه خصــوص اســتقالل 
ــان کمــک  ــه آن ــد ب مالــی) بســیار می توان
ــه  ــتانی ک ــا دوس ــن ب ــن م ــد. همچنی کن
در کالس هــای مــن حضــور داشــتند 
ارتبــاط  در  اجتماعــی  شــبکه های  در 
خواهــم بــود وایــن دوســتان مــی تواننــد 
ســواالت و مشــکالت خــود را مطــرح 
نماینــد و در فرآینــدی مشــارکتی بیــن 
تمامــی ایــن دوســتان و مــن پاســخ ایــن 
دوســتان قطعــا ارائــه خواهــد شــد و مــن 
ــن دوســتان  ــه ای ــئولیتی را نســبت ب مس
ــدواری  ــم. امی ــاس می کن ــودم احس درخ
و اعتمــاد بــه نفــس نقــش اول را در 

دارد کاری  موفقیــت 
بــا  وب  طراحــی  مــدرس   ایــن 
همــکاری بخــش کارآفرینــی و آمــوزش 
پیگیــر اشــتغال کارآموزانــش هــم هســت 
و امیــدوار اســت تعــدادی از کارآموزانــش 
بتواننــد وارد اشــتغال مجــازی شــوند. 

به نظرم خیلی از کارآموزان رعد، 
توانمند هستند و بسیاری از آنان 
ایده های خوبی هم دارند ولی در 

مباحث حقوقی و اشتغال نیاز به کمک 
و حمایت دارند و رعد پتانسیل حمایت 

از آنها را دارد
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ــل  ــر عام ــوی مدی ــر عل ــید اکب س
از  اســت.  شــهروند  فروشــگاه های 

ــهروند  ــازی ش ــروش مج ــایت ف ــه س انجایی ک
ــا  ــال جاری ب ــاه س ــنبه اول مهرم در روز پنجش
حضــور دکتــر علــی اکبــر جاللــی، پــدر علــم 
فنــاوری اطالعــات ایــران در بــرج میــالد 
ــا  ــر توان ــن مدی ــدار ای ــه دی ــد، ب ــی ش رونمای
رفتیــم تــا از خدماتــی کــه ایــن ســایت مجازی 
بــه شــهروندان ارائــه می کنــد، مطلــع شــویم، 
ــت  ــکاری در جه ــوان راه ــه به عن ــی ک خدمات
حــل معضــالت شــهری راه انــدازی شده اســت. 
ایــن در حالیســت کــه بــه قــول ایشــان، تمامی 
ــراد  ــور اف ــرای حض ــهروند ب ــگاه های ش فروش
ــازی  ــالمندان مناسب س ــت و س دارای معلولی
ــن  ــژه ای در ای ــات وی ــتند و خدم ــده هس ش
ــوان و دارای  ــم ت ــراد ک ــه اف ــگاه ها ب فروش

ــود. ــه می ش ــم ارائ ــت ه معلولی

توضیح  مجازی  شهروند  مورد  در  لطفًا     
چه  امکانی  چنین  ایجاد  از  هدف  دهید؟ 

بوده است؟
بــا  مســتحضرید  کــه  همانطــور 
ســبک  تغییــر  و  تکنولــوژی  پیشــرفت 
انتظــارات  بشــری،  جوامــع  در  زندگــی 
تغییــرات  نیــز  جامعــه  نیازهــای  و 
ــه  ــه ای ک ــرده ، به گون ــدا ک ــترده ای پی گس
ــی در  ــوالت نوین ــأ تح ــرات منش ــن تغیی ای
ــردم  ــی م ــادی و اجتماع ــبات اقتص مناس
ــرات،  ــن تغیی ــع ای ــه طب ــت. ب ــده اس ش
ملــزم  هــم  شــرکت ها  و  ســازمان ها 
بــه اســتفاده اثربخــش از ظرفیت هــای 
ــه  ــخگویی ب ــت پاس ــازی جه ــای مج فض
نیازهــای جدیــد جامعــه شــده اند. شــرکت 
ــی  ــاد تخصص ــک نه ــوان ی ــهروند به عن ش
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــواره ب ــزار، هم و خدمتگ
آخریــن  از  بهره گیــری  و  کیفیــت  بــا 
ــه  ــوژی توج ــی و تکنول ــتاوردهای علم دس
داشــته اســت، از ایــن رو، شــهروند مجــازی 
هــم در راســتای تحقــق یکــی از مهم تریــن 
ــی  ــران، یعن ــهرداری ته ــم انداز های ش چش
الکترونیــک،  شــهر  و  هوشــمند  شــهر 
ــرای حــل معضــالت  ــوان راهــکاری ب به عن

ــت.  ــده اس ــدازی ش ــهری راه ان ش

فروشــگاه مجــازی شــهروند از چــه 
تاریخــی شــروع بــه کار کــرده و بــاز خــورد 
ــت؟ ــوده اس ــه ب ــدت چگون ــن م آن در ای

مجــازی  فــروش  جدیــد  ســایت 
شــهروند، در روز پنجشــنبه اول مهرمــاه 
ــر  ــی اکب ــر عل ــور دکت ــا حض ــال جاری ب س

جاللــی، پــدر علــم فنــاوری اطالعــات 
ایــران در بــرج میــالد رونمایــی شــد. قبــل 
ســایت  شــهروند،  فروشــگاه  هــم  آن  از 
ــد از  ــایت جدی ــی س ــت، ول ــی داش اینترنت
ــه کار کــرد و در ایــن  ایــن تاریــخ شــروع ب
مــدت کوتــاه، صــد درصــد افزایــش فــروش 

داشته اســت.

مجازی  فروش  حوزه  در  کارمند،  تعداد  چه 
فروشگاه شهروند مشغول به کارند؟

در  فقــط  کارمنــد  صدنفــر  حــدود   
اگــر  و  داریــم  مجــازی  فــروش  بحــث 
انبارهایمــان  و  فروشــگاه ها  کارکنــان 
تعــداد  ایــن  بگیریــم،  درنظــر  هــم  را 
ــای ســی  ــون انباره ــد. اکن ــش می یاب افزای
خدمــت  در  شــهروند،  چهارفروشــگاه  و 
فــروش مجــازی قــرار دارنــد. نــگاه مــن بــه 
شــهروند مجــازی یــک نــگاه کشــور محــور 
ــازوی  ــد ب ــازی می توان ــروش مج ــت. ف اس
ــطح  ــراری در س ــع اضط ــی در مواق محکم
کشــور بــرای توزیــع کاال باشــد. اگــر در هــر 
ــزرگ داشــته باشــیم  ــار ب اســتان یــک انب
ــهر را  ــردم آن ش ــای م ــم نیازه ــه بتوانی ک
ــروز  ــورت ب ــم، درص ــره کنی ــا ذخی در آنج
ــر  ــه، ه ــل زلزل ــه ای مث ــوادث غیرمترقب ح

  شهروند مجازی در راستای تحقق شهر هوشمند، 
راه اندازی شده است

    در گفت و گو با سید اکبر علوی، مدیر عامل فروشگاه شهروند، بیان شد؛ 

شهروند مجازی، در راستای تحقق 
یکی از مهم ترین چشم انداز های 

شهرداری تهران، یعنی شهر 
هوشمند و شهر الکترونیک، به عنوان 
راهکاری برای حل معضالت شهری 

راه اندازی شد 
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ــش،  ــق انبارهای ــد از طری ــهری می توان ش
مــواد غذایــی و آب یــک مــاه از مــردم 
ــازی  ــروش مج ــد. ف ــن کن ــود را تأمی خ
چنیــن امکانــی را ایجــاد می کنــد. بــا 
تهــران،  از  می تــوان  مجــازی  سیســتم 
و  غذایــی  مــواد  کارخانه هــای  کار  بــر 
ــود در  ــای موج ــروش در انباره ــر کار ف ب

کــرد.  نظــارت  شهرســتان ها 

فروش در فضای مجازی چه تأثیری در حل 
در  تأثیری  چه  و  مردم  روزمره  مشکالت 

افزایش تقاضا داشته است؟
ایجــاد  اهــداف  مهم  تریــن  از  یکــی 
فروشــگاه مجــازی، صرفه جویــی در وقــت و 
هزینــه شــهروندان و کاهــش آلودگی هــای 
ــت.  ــهری اس ــک ش ــتی وترافی محیط زیس
ــرای  ــبی ب ــکان مناس ــن ام ــر ای ــالوه ب ع
ــوان، ســالمند و افــراد دارای  افــراد کــم ت
معلولیتــی  اســت کــه در بیــرون آمــدن از 
ــا مشــکل  ــه و تامیــن مایحتاجشــان ب خان
ــد  ــزان می توانن ــن عزی ــه رو هســتند. ای روب
مایحتــاج  اینترنتــی،  کانــال  طریــق  از 
ــد. ــه کنن ــه راحتــی تهی ــه خــود را ب روزان

فضای  در  خرید  برای  ارتباط  ایجاد  نحوه 
مجازی چگونه است؟

مــا بــه دو صــورت بــه شــهروندان 
خدمــات ارائــه می دهیــم. از طریــق خریــد 
اینترنتــی و به صــورت ســفارش تلفنــی. در 
خریــد اینترنتــی شــهروندان می تواننــد 
ــایت۱ وارد  ــق آدرس س ــی از طری ــه راحت ب
ــهروند  ــگاه های ش ــازی فروش ــای مج فض
ســفارش  را  خــود  کاالهــای  و  شــوند 
ــواع کاالهــا در  دهنــد. در ایــن ســایت، ان
گروه هــای مختلــف مــواد غذایــی، آرایشــی 
شست وشــو،  و  نظافــت  بهداشــتی،  و 
همچنیــن  و  اداری  و  تحریــر  لــوازم 
ــتی  ــالمتی و تندرس ــرای س ــی ب محصوالت
ــن  ــت. همچنی ــده اس ــی ش ــردم معرف م
ــکل و  ــت، ش ــا، قیم ــه کااله ــز هم آنالی
ــده اســت. از  ــف ش ــرف آن تعری ــوع مص ن
ایــن طریــق شــهروندان می تواننــد بــا یــک 
ــتین بار  ــرای نخس ــه ب ــا ک ــری از کااله س
ــنا  ــم آش ــود ه ــه می ش ــگاه عرض در فروش
ــرار  ــان تخفیــف کاال هــا ق شــوند و در جری
بگیرنــد. عزیــزان از طریــق ســایت شــهروند 
مــورد  کاالهــای  می تواننــد  مجــازی، 
ــت  ــد. پرداخ ــفارش دهن ــود را س ــاز خ نی
به صــورت  می توانــد  هــم  مشــتریان، 
ــد  ــا می توان ــد و ی ــی باش ــت اینترنت پرداخ
ــدی و  ــورت نق ــل کاال به ص ــگام تحوی هن
ــرد.  ــورت بگی ــوان ص ــق کارتخ ــا از طری ی
مزایــای خریــد اینترنتــی بــرای مشــتریان و 
ــالمند  ــوان و س ــتریان کم ت ــا مش خصوص
و افــراد دارای معلولیــت در ایــن اســت 
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کــه می تواننــد بــدون حضــور فیزیکــی 
ــا  ــود را ب ــاج خ ــهر، مایحت ــطح ش در س
تنــوع بــاال و اطمینــان کامــل از کیفیــت و 

ــد.  ــداری کنن ــاب و خری ــت، انتخ قیم
نــگاه فروشــگاه شــهروند به عنــوان 
شــهرداری  بــه  منتســب  مجموعــه ای 
تهــران، تحویــل کاالی ســالمت محــور بــه 
شــهروندان اســت. بنابرایــن مشــتریان بــا 
اطمینــان بــه کیفیــت و قیمــت مصــوب، 
شــهروند  مجموعــه  می کننــد.  خریــد 
بــرای بهداشــت و ســالمت مــردم ارزش و 

ــل اســت.  ــادی قائ ــت زی دق

در  شهروند  فروشگاه های  مجموعه  در  آیا 
جهت رفاه حال افراد دارای معلولیت نیز، 

اقدامات خاصی هم انجام شده است؟
شــرکت شــهروند در راســتای عمــل به 
تعهــدات خــود نســبت بــه مســئولیت های 
مناسب ســازی  در  همــواره  اجتماعــی، 
معابــر فروشــگاهی بــرای شــهروندان دارای 
ــگاه  ــت. ن ــدم بوده اس ــش ق ــت پی معلولی
مــا، مشــتری مــداری اســت و کســی کــه 
وارد فروشــگاه می شــود، در هــر شــرایطی 
کــه باشــد، خدمــت بــه او را وظیفــه 
خــود می دانیــم. مناسب ســازی فضــای 
ماســت.  وظایــف  جــزو  فروشــگاه ها 
مــا  فروشــگاه های  از  بعضــی  در  حتــی 
کــه اســتیجاری هســتند هــم، اگــر بــرای 
ــا ویلچــر، آسانســور وجــود  رفــت و آمــد ب
ــت.  ــه شده اس ــپ تعبی ــد، رم نداشته باش
دســت انداز  یــک  کــه  می دانیــم  مــا 
ــر،  ــک ویلچ ــر راه ی ــک س ــه کوچ ــا چال ی
ــر  ــازدارد و اگ ــت ب ــد آن را از حرک می توان

مجموعــه  فضــای  در  مشــکلی  چنیــن 
ــته  ــود داش ــهروندان وج ــگاه های ش فروش
باشــد، مــا خــود را مقصــر می دانیــم. 
می شــوند  فروشــگاه  وارد  کــه  افــرادی 
ممکــن اســت دچــار معلولیــت ذهنــی یــا 
ــا حرکتــی باشــند، بــه  مشــکل گفتــاری ی
همیــن دلیــل کارمندانــی به عنــوان همیــار 
ــخاص  ــن اش ــه ای ــردن ب ــک ک ــرای کم ب
ــر  ــازی معاب ــد. مناسب س ــت می کنن فعالی
شــهری و وســایل حمــل و نقــل عمومــی، 
ــر هــم هســت،  ــه ســازمان های دیگ وظیف
ولــی وقتــی ایــن افــراد وارد فروشــگاه 
کــه  ماســت  وظیفــه  ایــن  می شــوند، 
شــرایطی ایجــاد کنیــم کــه ایــن افــراد بــه 
راحتــی بتواننــد خریــد کننــد و از امکانــات 

ــد. ــتفاده نماین ــده اس ــم ش فراه
 در وب ســایت شــهروند، بــرای افــراد 
ــده  ــات خاصــی دی ــت، خدم دارای معلولی
شده اســت. اگــر در ســایت شــهروند، افــراد 
ــان را  ــاز خودش ــا جانب ــت ی دارای معلولی
معرفــی کننــد و گزینــه مربوطــه را عالمــت 
بزننــد، به عنــوان مشــتری خــاص در نظــر 
سیســتم  بحــث  در  می شــوند.  گرفتــه 
افــراد  چنانچــه  نیــز  تلفنــی  ســفارش 
ــرت  ــام حض ــد ن ــروف ابج ــدد ۱۳۳ (ح ع
ابوالفضــل عبــاس(ع)) را بــه ۰۲۱۴۸۸۴ 
ــا  ــریعًا ب ــا س ــکاران م ــد، هم پیامــک کنن
ــه  ــی ک ــد و سرویس ــاس می گیرن ــا تم آنه
ــد. ــه می دهن ــا ارائ ــه آنه ــد را ب می خواهن

با توجه به ظرفیت باالی فضای مجازی برای 
اشتغال، آیا امکان به کارگیری افراد دارای 

معلولیت در چنین حوزه ای وجود دارد؟
ــت  ــبی در جمعی ــد نس ــک رص ــر ی اگ
باشــیم  داشــته  شــهروند  کارکنــان 
ــا ۳۴۰۰  ــر ۳۲۰۰ ت ــغ ب ــه بال ــم ک می بینی
فروشــگاه های  مجموعــه  در  پرســنل 
هســتند.  کار  بــه  مشــغول  شــهروند 
تعــدادی از کارکنــان مــا معلولیــت دارنــد، 
به عنــوان  و  می نشــینند  ویلچــر  روی 
ــد.  ــدوق دار در فروشــگاه ها کار می کنن صن
ســه نفــر  نابینــا هســتند کــه یکــی از آنهــا 
در مرکــز تلفــن و یکــی در بخــش حقوقــی 
هســتند.  کار  بــه  مشــغول  مجموعــه 
ــروی  ــازه جــذب نی ــًال اج ــا فع ــت م ظرفی
به دنبــال  ولــی  نمی دهــد  را  جدیــدی 
شــغلی  رتبــه  ایجــاد  و  ظرفیت ســازی 
هســتیم  معلولیــت  دارای  افــراد  بــرای 
تــا در آینــده بتوانیــم تعــداد بیشــتری 
ــا  ــم. م ــه کار بگیری ــتان را ب ــن دوس از ای
عالقه منــد بــه بازدیــد از مرکــز رعــد و 
ــن  ــی ای ــر کارآفرین ــا دفت ــاط ب ــاد ارتب ایج
ــه  ــی ب ــه خدمت ــز هســتیم و از هرگون مرک

ــرد.  ــم ک ــغ نخواهی ــتان دری دوس

در وب سایت شهروند، برای افراد 
دارای معلولیت، خدمات خاصی 
دیده شده است. اگر در سایت 

شهروند، افراد دارای معلولیت یا 
جانباز خودشان را معرفی کنند و 
گزینه مربوطه را عالمت بزنند، 

به عنوان مشتری خاص در نظر گرفته 
می شوند. در بحث سیستم سفارش 

تلفنی نیز چنانچه افراد عدد ۱۳۳ 
(حروف ابجد نام حضرت ابوالفضل 
عباس(ع)) را به ۰۲۱۴۸۸۴ پیامک 

کنند، همکاران ما سریعًا با آنها تماس 
می گیرند و سرویسی که می خواهند را 

به آنها ارائه می دهند
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شــاید ایــن روزهــا واژه اینترنــت اشــیاء۱ را شــنیده باشــید ولی 
معنــای آن را ندانیــد. یــا اینکــه ندانیــد ایــن واژه جدید قرار اســت 
چــه مقولــه ای را معرفــی کنــد؟ حــدودا دو ســال از زمــان مطــرح 
ــازار تکنولــوژی دنیــا می گــذرد. مــا در  شــدن ایــن موضــوع در ب
ــا ایــن واژه آشــنا  ــا شــما را بیشــتر ب ــم ت ــه قصــد داری ایــن مقال
کنیــم. ابتــدا معنــای لغــوی ایــن واژه را  توضیــح داده و بعــد از آن 

بــه بررســی ایــن مقولــه جدیــد می پردازیــم. 
ــیاری از  ــه بس ــاره دارد ب ــی اش ــور کل ــیا  به ط ــت اش اینترن
ــت  ــبکه اینترن ــه ش ــه ب ــان ک ــط پیرامون م ــایل محی ــیا و وس اش
ــود در  ــن های موج ــوان توســط اپلیکیش ــده اند و می ت متصــل ش
ــرل و مدیریــت کــرد. ــا را کنت ــت، آنه تلفن هــای هوشــمند و تبل
بــه گــزارش اکــو ویــژن، طبــق تعاریــف ارائــه شــده در ویکــی 
پدیــا عبــارت اینترنــت اشــیا، بــرای نخســتین بــار در ســال ۱۹۹۹ 
توســط کویــن اشــتون مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و جهانــی را 
ــه اشــیا بی جــان،  ــزی، از جمل توصیــف کــرد کــه در آن هــر چی
ــه کامپیوترهــا  ــال داشــته باشــند و ب ــرای خــود هویــت دیجیت ب
اجــازه دهنــد آنهــا را ســازماندهی و مدیریــت کننــد. اینترنــت در 
ــا  ــی ب ــد ول ــه هــم متصــل می کن حــال حاضــر همــه مــردم را ب
اینترنــت اشــیاء تمــام اشــیاء بــه هــم متصــل می شــوند. اینترنــِت 

اشــیاء  
بســتر اینترنــت اشــیا، بــر امــواج رادیویــی بی ســیم قــرارداده 
ــد  ــکان را می دهن ــن ام ــف ای ــتگاه های مختل ــه دس ــه ب ــده ک ش
تــا از طریــق اینترنــت بــا یکدیگــر بــه برقــراری ارتبــاط بپردازنــد. 
ــوث  ــای، بلوت ــد وای ف ــتانداردهایی مانن ــامل اس ــتر ش ــن بس ای
ــون  ــاید تاکن ــه ش ــت ک ــره اس ــرف، NFC، RFID  و غی کم مص

اســم آنهــا را هــم نشــنیده باشــید.
هوشــمند،  ترموســتات های  هوشــمند،  قفل هــای 
ــی هســتند کــه  ــا این هــا واژه های خودروهــای هوشــمند. مطمئن
ــتر  ــی بیش ــال های آت ــه در س ــنیده اید و البت ــا ش ــا و باره باره

ــنید. ــد ش خواهی
ــت  ــام اینترن ــه ن همــه دســتگاه های یادشــده در دســته ای ب
اشــیاء قــرار می گیرنــد. در ســطح پایــه ای، اینترنــت اشــیا 
درواقــع بــه ارتبــاط اشــیای مختلــف از طریــق اینترنــت و برقــراری 
ــا هــدف آن یعنــی فراهم کــردن  ــردازد ت ــا یکدیگــر می پ ارتبــاط ب
تجربــه کاراتــر و هوشــمند تر محقــق شــود. هماننــد دیگــر 
ــدا  ــد در ابت ــز می توان ــت اشــیاء نی ــد، اینترن تکنولوژی هــای جدی
مفهومــی ســر درگم کننــده به نظــر برســد. همچنیــن ایــن 
ــژه هنگامــی کــه صحبــت از اســتانداردهای مختلــف  ــه  وی واژه ب
ــم  ــد مفاهی ــود می توان ــت آن می ش ــی و امنی ــن ایمن و همچنی

ــد. ــژه ای پیداکن ــد و وی جدی
ــا  ــف ب ــده طراحــی دســتگاه های مختل ــر ای ــارت دیگ ــه عب ب
ــرل  ــری و کنت ــاط بی ســیم به منظــور رهگی ــراری ارتب امــکان برق
ــوص  ــاده مخص ــه س ــک برنام ــی ی ــا حت ــت ی ــق اینترن از طری
ــف  ــیاء را توصی ــت اش ــالح اینترن ــمند، اصط ــی های هوش گوش

می کنــد.
بــا اجــرای ایــن شــیوه در نهایت ممکن اســت محیــط پیرامون 
بشــر بــه چیــزی شــبیه آنچــه در فیلم هــا و داســتان های تخیلــی 
ــری از  ــال بهره گی ــوان مث ــود. به عن ــک ش ــود نزدی ــاره می ش اش
ــد در زمــان  ایــن شــیوه باعــث می شــود یــک جــارو برقــی بتوان
مشــخصی فعــال شــده، محــل تعییــن شــده از قبــل را نظافــت 

1. Internet of Things (IOT)

کــرده و ســپس مجــددا خامــوش شــود!
بررســی های مؤسســه تحقیقاتــی گارتنــر نشــان می دهــد کــه 
تــا ســال ۲۰۲۰ بیــش از ۲۵ میلیــارد وســیله مختلــف در جهــان از 
طریــق خدمــات مبتنــی بــر اینترنــت اشــیاء بــه اینترنــت یــا دیگــر 
ــد شــد. بررســی های  شــبکه های اطــالع رســانی متصــل خواهن
ــده  ــن پدی ــه یافت ــا غلب ــه ت ــز حاکیســت ک ــکو نی ــرکت سیس ش
اینترنــت اشــیاء، تنهــا ســه ســال زمــان باقیســت. بنابرایــن در 
ســال ۲۰۱۸ ماشــین ها و سیســتم های الکترونیکــی می تواننــد از 
طریــق اینترنــت بــدون نیــاز بــه انســان ها و حتــی بیشــتر از آنهــا 

بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند.
امــا بــا توجــه بــه تــازه بــودن ایــن مبحــث در ایــران، ســال 
گذشــته ســمیناری در ایــن زمینــه در اســتان اصفهــان برپاشــد و 
در قالــب آن پروفســور روب وان کرنبــرگ اظهــار کــرد: ۲۰ ســال 
پیــش ایــن بحــث در ادارات کاربــرد داشــت امــا بعدهــا متوجــه 
شــدند کــه می تــوان در خیابان هــا نیــز از آن اســتفاده کــرد؛ بــه 
ایــن صــورت اینترنــت اشــیاء جایگاهــش در اروپــا را پیــدا کــرد و 
می تــوان گفــت امــروزه اروپاییــان در زندگــی روزمره شــان نیــز از 
ایــن امــر اســتفاده می کننــد و ایــن چیــزی اســت کــه کمیســیون 

ــا بــه آن رســیده و امــروزه کاربــردش را می بینیــم. اروپ
ــا بیــان اینکــه بحــث اینترنــت اشــیاء بحــث جدیــدی  وی ب
ــم  ــجویان را می بین ــتادها و دانش ــرد: اس ــان ک ــت، خاطرنش اس
کــه اینجــا در بحــث اینترنــت اشــیا خــوب کار می کننــد. البتــه 
در اروپــا نیــز هنــوز در قســمت های ابتدایــی ایــن بحــث هســتیم 
و بــا توجــه بــه مهندســان ماهــری کــه وجــود دارد، شــروع ایــن 

کار شــروعی ســخت نخواهــد بــود.
اشــیاء،  اینترنــت  کاربردهــای  بــه  اشــاره  بــا  کرنبــرگ 
خاطرنشــان کــرد: به طــور مثــال یــک شــهر در اســپانیا ۱۰ هــزار 
سنســور نصــب کرده اســت کــه شــامل سنســورهایی مثل سنســور 
ــد،  ــرار داده ان ــا ق ــه روی اتوبوس ه ــی ک ــور حرکت ــا سنس ــا ی دم
ــا توجــه بــه ایــن سنســورها دولــت تمــام اطالعــات  می شــود. ب
مــردم را می گیــرد. حتــی چیــن نیــز در ایــن امــر فعــال اســت و 
ســعی می کنــد بحــث اینترنــت اشــیا را گســترش دهــد تــا بتوانــد 

مدیریــت بهینــه ای روی منابــع و مــردم اش داشــته باشــد.
ــاوری  ــوع فن ــن ن ــه ای ــی ب ــا دسترس ــان قطع ــن می در ای
ــته  ــال داش ــم به دنب ــود را ه ــاص خ ــی خ ــردش مال ــد گ می توان
ــازار  ــا ارزش ب ــاس پیش بینی ه ــد. براس ــاد کن ــودآوری ایج و س
ــه ۷٫۳  ــال ۲۰۱۷ ب ــا س ــیا ت ــت اش ــات اینترن محصــوالت و خدم
ترییــون دالر می رســد. ایــن در حالــی اســت کــه بــازار مذکــور در 

ــت. ــون دالر ارزش داش ــا ۴٫۸ تریلی ــال ۲۰۱۲ تنه س
ــونگ،  ــد سامس ــی مانن ــای بزرگ ــاس نام ه ــن اس ــر همی ب
روی  حاضــر  حــال  در  فیلیپــس  و  گــوگل  اپــل،  ال جــی، 
دســتگاه های متصــل بــه هــم کار می کننــد و شــرکت های 
کوچــک بی شــماری نیــز بــه تحقیقــات در ایــن زمینــه مشــغولند. 
ــارد  ــی رود ۴٫۹ میلی ــار م ــام شــده انتظ ــات انج براســاس تحقیق
دســتگاه مرتبــط بــا هــم در ســال جاری مــورد اســتفاده قرارگیرنــد 

ــارد برســد.  ــه ۲۵ میلی ــا ســال ۲۰۲۰ ب ــم ت ــن رق و ای
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ــوان  ــور، ج ــی منص ــن نعمت آیدی
ــه  ــا وجــود ابتــال ب موفقــی اســت کــه ب
ــد  ــته توانمن ــزی۱ توانس ــج مغ ــاری فل بیم
شــود و گام هــای بزرگــی هــم بــرای 
ــه  ــردارد. او ک ــران ب ــه دیگ ــت ب خدم
مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته 
فنــاوری اطالعــات را دارد، در حــال حاضــر 
ــای  ــه فناوری ه ــر مؤسس ــس و مدی مؤس
ــا  ــن ب ــد. آیدی ــی می باش ــی منج آموزش
ــته  ــمانی، توانس ــت جس ــود معلولی وج
ــق  ــی خــود فائ ــر شــرایط دشــوار زندگ ب
آمــده و بــه عنــوان یــک کارآفریــن موفــق 

ــود. ــناخته ش ــی ش ایران

 در دنیا توسعه دسترسی به الکترونیک، 
ابزاری معادل توانبخشی است!

آیدین نعمتی منصور، کارآفرین نمونه 

لطفا کمی از خودتان بگویید: ما از طریق آقای 
دکتر جاللی با شما آشنا شدیم. 

ــد  ــدو تول ــتم. از ب ــی هس ــن نعمت آیدی
ــودم. در مدرســه  ــزی ب ــج مغ ــه فل ــال ب مبت
ــا بچه هــای  ــا ب ــدم ام اســتثنایی درس خوان

ــزرگ شــدم. ــالم ب س
در ۱۲ ســالگی بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
ــه  ــت و ب ــاوت اس ــن متف ــت م ــه وضعی ک
عنــوان یــک انســان دارای معلولیــت در 
ضمــن این کــه دو طــرف ایــن طیــف رو 
ــر  ــم از ه ــی کم ک ــردم، ول ــًال درک می ک کام
دو طــرف فاصلــه گرفتــم تــا بتوانــم اصالــت 
شــخصیت خــودم را بدســت بیــاورم و خودم 

ــر بشناســم. را بهت
ــه  ــت، ب ــات اس ــر ادبی ــن دبی ــدر م پ
همیــن دلیــل از کودکــی بــه ادبیــات و شــعر 
عالقمنــد بــودم. بــه همیــن دلیــل چندیــن 
ســال اســت کــه بــا دوســتانم یــک انجمــن 
ــاح  ــت افتت ــراد دارای معلولی ــژه اف ــی وی ادب
ــن انجمــن کــه یــک محیــط  ــم. در ای کردی
فرهنگــی ویــژه معلــوالن بــود، بــه پیشــنهاد 
خــودم بچه های شــاعر تندرســت را هــم وارد 
ــکل  ــن متش ــن انجم ــم و ای ــن نمودی انجم
از بچه هــای دارای معلولیــت و بچه هــای 
ــیدم  ــه رس ــن نتیج ــه ای ــد. ب ــت ش تندرس

ــالم  ــراد س ــت و اف ــراد دارای معلولی ــه اف ک
می تواننــد بــدون ترحــم و دلســوزی، بــا هــم 
کار کننــد و بــه هــم کمــک کنند. متأســفانه 
ــه  ــت ب ــراد تندرس ــگاه اف ــا ن ــور م در کش
کســی کــه معلولیــت دارد، در قالــب ترحــم، 
ــر از آن بــردن ثــواب اســت!  دلســوزی و بدت
در صورتــی کــه بــه نظــر مــن، تعامــل بیــن 
ــت و  ــه اس ــالم دو طرف ــول و س ــراد معل اف

ــرد اســت. ــرد ب ــه ب ــًا یــک معامل دقیق

لطفًا در مورد "آموزشگاه منجی" که چند سال 
است راه اندازیش کرده اید، توضیح دهید؟

زمانــی کــه ۱۸ ســاله بــودم و تــازه وارد 
ــه  ــکالتی ک ــس مش ــا لم ــدم ب ــگاه ش دانش
ــت  ــراد دارای معلولی ــرای اف ــگاه ها ب دردانش
وجــود داشــت، بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه 
ــراد،  ــن اف ــرای ای ــوزش ب ــن شــیوه آم بهتری
سیســتم آمــوزش مجــازی اســت و بــه فکــر 
راه انــدازی یــک دانشــگاه ویــژه بــا سیســتم 
آموزشــی مجــازی افتــادم. کمبــود امکانــات 
آموزشــی بــرای افــراد دارای معلولیــت، 
انگیزه ایــی شــد تــا بــا کمــک اســاتید 
ــروژه  ــه پ ــل ب ــده را تبدی ــن ای ــگاه، ای دانش
کنــم. در ســال ۸۹ اســتارت ایــن مجموعــه 
را تحــت عنــوان "آموزشــگاه فنــی و حرفــه ای 

منجــی" زدیــم. ایــن آموزشــگاه در ســال ۹۱ 
ــرای  ــه کار کــرد. ب به طــور رســمی شــروع ب
ــوزش  ــتم آم ــه سیس ــود ک ــار ب ــتین ب نخس
مجــازی افــراد دارای معلولیــت در ایــران بــه 
راه افتــاد. هدفمــان ایــن بــود کــه بچه هــای 
ناشــنوا، نابینــا و معلــوالن جســمی حرکتــی 
را  آموزش هــا  ایــن  خانــه،  در  بتواننــد 
ببیننــد. بعــد از مدتــی بــه ایــن فکــر 
ــت  ــه معلولی ــی ک ــرای بچه های ــم، ب افتادی
ذهنــی دارنــد هــم کاری انجــام دهیــم. بــه 
همیــن دلیــل دوره هــای حضــوری آمــوزش 
کامپیوتــر را بــرای بچه هــای دارای معلولیــت 
ــم.  ــه راه انداختی ــم ب ــم ه ــی و اوتیس ذهن
ــون کار  ــران تاکن ــن موضوعــات در ای روی ای
نشــده بــود و چــون ایــن کمبــود را احســاس 
از  ولــی  رفتیــم.  به دنبالــش  می کردیــم، 
آنجــا کــه ســمت و ســوی کارهــای مــا 
ــی  ــم کارهای ــا نداری ــروژه محــور اســت، بن پ
ــه  ــان ادام ــم، خودم ــروع می کنی ــه ش را ک
ــن  ــه ای ــی ک ــتیم وقت ــار داش ــم. انتظ دهی
دیگــر  مجموعه هــا ی  شــد،  شــروع  کار 
ــش  ــا دان ــون کار م ــد. چ ــه دهن آن را ادام
بنیــان اســت. یعنــی ابزارهــا، محصــوالت و 
ــوده  ــود نب ــا اآلن موج ــه ت ــرویس هایی ک س
را ایجــاد می کنیــم، از ابــداع و اختــراع ایــن 
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محصــوالت و تــا بــه خــط تولیــد رســیدن، 
آن را پیگیــری و راه انــدازی می کنیــم، تــا 
یکــی دو ســال هــم از آن حمایــت می کنیــم 
و بعــد انتظــار داریــم کار را بــه ســازمان هایی 
مثــل بهزیســتی، بنیــاد شــهید یــا آمــوزش 
ــن ســازمان ها  ــم. ای ــل دهی ــرورش تحوی و پ
مبانــی حقوقــی چنیــن فعالیت هایــی را 
برعهــده دارنــد و بابــت ایــن نــوع ســرویس ها 

ــد.  ــه می گیرن ــت بودج از دول
ــن  ــل چنی ــال قب ــار س ــه، چه ــا س ت
ــی  ــده نبود. وقت ــناخته ش ــرویس هایی  ش س
ــازی  ــوزش مج ــوزه آم ــه در ح ــم ک  می گفتی
ــوزش  ــا آم ــت و ی ــراد دارای معلولی ــرای اف ب
ــم،  ــی کار می کنی ــوالن ذهن ــوری معل حض
بــه مــا می خندیدنــد و می گفتنــد، ایــن 
ــا  ــبختانه ب ــر نیســت! خوش ــکان پذی کار ام
ــم  ــن کار را راه  انداختی ــی ای ــای مجرب تیم ه
ــم.  ــی داری ــان بســیار خوب وحــاال هــم مربی
بــا کمــک و راهنمایــی  آقایــان دکتــر جاللــی 
ــی خــوب  ــی و دیگــر دوســتان، خیل و خدای

ــم.  پیــش رفتی

 آموزش هـای مجـازی کـه بـه افـراد دارای 
معلولیـت می دهیـد، شـامل چـه عناوینی 
هسـتند و تاکنـون چه تعـدادی از این افراد 

آمـوزش دیده انـد؟ 
فنــاوری  شــامل  دوره هــا،  بیشــتر 
اطالعــات، کامپیوتــر و زبــان بوده انــد. مــا در 
ســال گذشــته، حــدود ۱۰۷۰ ســاعت آموزش 
ــا،  ــان م ــادی از مخاطب ــداد زی داشــتیم. تع
بچه هــای دارای معلولیــت ذهنــی و یــا 
اوتیســم بودنــد کــه از ایــن آموزش هــا 
ــای  ــا بچه ه ــراد ب ــن اف ــد شــدند. ای بهره من
در  حرکتــی  و  جســمی  معلولیــت  دارای 
ــطح  ــک س ــًا در ی ــای ICDLتقریب مهارت ه
ــد. البتــه کار اصلــی مــا پژوهــش  ــرار دارن ق
ــتیم  ــون می دانس ــی چ ــق اســت ول و تحقی
ــض در  ــق مح ــش و تحقی ــرای پژوه ــه ب ک
ایــران ارزشــی قائــل نمی شــوند، شــروع 
بــه پیاده ســازی پژوهش هایمــان کردیــم 
ــم  ــه دهی ــم و آن  را ارائ ــورد بگیری ــه بازخ ک
ــراد  ــر روی اف ــرات مفیــد آن ب ــا متوجــه اث ت
ــعه  ــا توس ــوند. در دنی ــت بش دارای معلولی
دسترســی الکترونیــک، ابــزاری معــادل 
توانبخشــی اســت. کلیــه توانبخشــی ها مثل 
فیزیوتراپــی،  و  کاردرمانــی  گفتاردرمانــی، 
یــک طــرف و بحــث فناوری های کمکــی، 
توســعه  بحــث  و  فناوری اطالعــات 
ــرف  ــک ط ــم ی ــی ه ــی الکترونیک دسترس
ــازی های  ــا توانمندس ــد. این ه ــرار می گیرن ق
ــی  ــعه اجتماع ــای توس ــر مدل ه ــی ب مبتن
ــوژی  ــران بحــث تکنول ــی در ای ــتند. ول هس
ــا در  ــت. م ــه  نشده اس ــدی گرفت ــوز ج هن
خیلــی از کنگره هــا و نشســت ها بــا مدیــران 
ــات  ــاال جلس ــی ســطح ب ــی و غیردولت دولت
مختلفــی داریــم. ولــی اکثریــت کســانی کــه 

در ایــن جلســات شــرکت می کننــد، حرفــی 
ــد. درصورتــی کــه توقــع  ــرای گفتــن ندارن ب
ــبت  ــی نس ــش ابتدای ــک دان ــت ی ــن اس ای
ــه  ــند. ب ــته باش ــای داش ــن فناوری ه ــه ای ب
ــد  ــم بع ــح می ده ــن ترجی ــل م ــن دلی همی
ــرای  ــه ب ــل این ک ــال کار، به دلی از شــش س
ــا  ــل هســتم، بیشــتر ب کار خــودم ارزش قائ
در  و  کنــم  کار  بین المللــی  ســازمان های 
ایــران ســعی می کنــم خیلــی گزیــده کار 

ــم.  کن

با کدام پروژه  بین االمللی همکاری داشته اید؟
ــک  ــم. ی ــکو داری ــا یونس ــروژه ب ــد پ چن
ســری کارهــای فنــی و پژوهشــی هم هســت 
کــه قــرار بــود ســمن های دیگــر هــم درگیــر 
آن شــوند، ولــی متاســفانه ایــن اتفــاق 
نیفتــاد و خودمــان همــه کارهایــش را انجــام 
می دهیــم. جــدا از ســازمان یونســکو، چنــد 
مشــاور در کانــادا و آمریــکا هــم داریــم و بــا 

ــم. ــی در ارتباطی ــای مختلف انجمن ه

چرخش مالی آموزشگاه منجی از چه طریقی 
حاصل می شود؟

مالــی  گــردش  منجــی،  آموزشــگاه 
دیگــر،  خیریه هــای  از  مــا  ولــی  دارد 
بیشــتر  می کنیــم!  عمــل  خیریه ای تــر 
دوره هــای مــا حضــوری هســتند و براســاس 
عرضــه و تقاضــا، شــهریه ی اندکــی دریافــت 
ســرویس های  چــون  البتــه  می کنیــم. 
خوبــی ارائــه می کنیــم، خانواده هــا هــم 

می کننــد.  حمایتمــان 

از  آموزشگاه،  این  طریق  از  جز  به  شما 
مسیرهای دیگری هم درآمد دارید؟

مســیرهای  از  مــن  اصلــی  درآمــد   
دیگــر اســت. مــن مترجــم هســتم، طــراح 
و  می نویســم  ســایت  هســتم،  نرم افــزار 
ــام  ــم انج ــری را ه ــف دیگ ــای مختل کاره
می دهــم. در آموزشــگاه منجــی در کنــار 
ــام  ــم انج ــرم، کار آموزشــی ه ــای دیگ کاره
می دهــم. مــن بــه دنبــال ایــن هســتم 
ــازی را از  ــای مج ــای آموزش ه ــه هزینه ه ک

چیــزی کــه اکنــون هســت، پایین تــر بیــاورم 
ــد.  ــدا کن ــه پی ــا ادام ت

 مدل هــای اقتصــادی وجــود دارنــد کــه 
ویــژه کســب و کارهــای کــم درآمــد هســتند. 
مدل هایــی هســت کــه بــه واســطه آن 
می شــود کســب و کارتــان را نگــه داریــد. من 
بــه دنبــال ایــن هســتم کــه بــا اســتفاده از 
ایــن مدل هــا ســرویس آنالیــن آموزش هــای 
ــال کســب  ــم و به دنب ــظ کن ــازی را حف مج

ســود از ایــن طریــق نیســتم. 

دارای  افراد  اشتغال  برای  شما  که  کاری 
ارزش  با  بسیار  می دهید،  انجام  معلولیت 
است. به نظر شما این افراد چه توانایی هایی 
را باید کسب کنند تا بتوانند از طریق فضای 

مجازی وارد فضای کسب و کار شوند؟
بحثــی کــه شــما می کنیــد بحــث 
ــتم  ــد اکوسیس ــت. اول بای ــتم اس اکوسیس
ــر  ــا اث ــد ت ــود بیای ــن کار به وج ــادی ای اقتص
بخــش شــود. همان طــور کــه می دانیــد 
محیط زیســت  چرخــه  یــک  اکوسیســتم 
اســت کــه هــر کــدام از افــراد آن اگــر حــذف 
شــوند، کل سیســتم بــه مخاطــره می افتــد. 
در بحــث اکوسیســتم یــک ســرویس دهنده و 
یــک ســرویس گیرنــده وجــود دارد. در بحــث 
ســرویس دهنده، نیــاز بــه نیــروی متخصــص 
اســت. نیــروی متخصــص نیــاز بــه آمــوزش 
ــه  ــاز ب ــه ای نی ــوزش حرف ــه ای دارد. آم حرف
مربیــان بــا تجربه در بحث توســعه دسترســی 
ــرویس گیرنده،  ــث س ــوالن دارد. در بح معل
فــرد دارای معلولیــت بایــد بســتر اســتفاده از 
ســرویس را داشته باشــد، اینترنــت مناســب 
ــن بســترها را  ــد ای داشته باشــد و دولــت بای
فراهــم کنــد. ماننــد همــه جــای دنیــا دولت 
بایــد بــه ســرویس دهنده، یارانــه ویــژه بدهــد 

و دسترســی موبایــل را آســان کنــد. 
یــک بحــث، بحــث توســعه دسترســی 
الکترونیکــی اســت و یــک بحــث هــم 
آمــوزش،  اســت.  الکترونیــک  آمــوزش 
نیــاز  را  خــودش  خــاص  زیرســاخت های 
دارد. کشــورهایی کــه در ایــن زمینــه موفــق 
هســتند، زیرساخت هایشــان را چهــل ســال 
پیــش مهیــا کرده انــد. کار یــک ســال و 
دوســال و کار یــک مرکــز و دو مرکــز نیســت. 
کار یــک نســل اســت. ممکــن اســت بــه این 
ــی باالخــره  زودی هــا هــم جــواب ندهــد ول

ــام شــود.  ــن کار انج ــد ای بای

معلولیت  که  بچه هایی  برای  پیشنهادی  چه 
دارند و در آرزوی اشتغال هستند دارید؟

توصیــه ام بــه ایــن دوســتان، ایــن اســت 
کــه در هــر زمینــه ای کــه کار می کننــد 
و تخصصــش را دارنــد، به دنبــال کمــک 
ــات هــم باشــند.  ــاوری اطالع ــن از فن گرفت
ــا را  ــًا راه آنه ــوزه، حتم ــن ح ــارت درای مه
بازتــر و تعامالتشــان را بیشــتر می کنــد.

برای نخستین بار سیستم آموزش 
مجازی به افراد دارای معلولیت را 
در ایران به راه انداختیم. هدفمان 

این بود که بچه های ناشنوا، نابینا و 
معلوالن جسمی حرکتی بتوانند در 

خانه این آموزش ها را ببینند
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ــع  ــی صنای ــان، مهندس ــا صادقی علیرض
ــت  ــت و مدیری ــم و صنع ــگاه عل را از دانش
را از دانشــگاه کلمبیــا در آمریــکا کســب 
بــا  را  نت  بــرگ  ســایت  او  کرده اســت. 
یــک تیــم دوســتانه پنــج نفــره آغــاز کــرد و 
حــاال بــا نزدیــک بــه دویســت نفــر کارمنــد 
حرفــه ای مشــغول بــه فعالیــت اســت. ایــن 
ــه ای یــک پیشــنهاد شــروع  ــا هفت ســایت ب
بــه کار کــرد و حــاال هفتــه ای چهارصــد 
ــت  ــا فعالی ــنایی ب ــرای آش ــنهاد دارد. ب پیش
ایــن ســایت موفــق، بــا مدیــر عامــل ســایت 
ــه  ــا از مســیری ک ــو نشســتیم ت ــه گفت وگ ب

ــم. ــوال کنی ــرده، س ــی ک ط

رمز موفقیت ما در صداقت با مردم و 
اعتماد مردم به ماست

علیرضا صادقیان، مدیر عامل نت برگ

چه شد که به فکر راه اندازی سایتی به نام 
نت برگ و با چنین عملکردی افتادید؟

دوره  آمریــکا  در  کــه  هنگامــی 
ســایتی  می گذرانــدم،  را  فوق لیســانس 
ــه در ســال ۲۰۱۰  ــود ک ــان۱ ب ــام گروپ ــه ن ب
ــود و  ــرده ب ــروصدا ک ــی س ــکا خیل در آمری
ــود. یکــی از  ــه ســرعت در حــال رشــد ب ب
ــه مــن معرفــی  دوســتانم ایــن ســایت را ب
ــن  ــادی از ای ــورهای زی ــت کش ــرد و گف ک
در  مــا  ولــی  می کننــد  اســتفاده  ایــده 
ــران چنیــن ســایتی نداریــم. او بــه مــن  ای
پیشــنهاد راه انــدازی چنیــن ســایتی در 
ــده اســتقبال  ــن ای ــران را داد. مــن از ای ای
ــه  ــا دوســتانم ایــن موضــوع را ب کــردم و ب
مشــورت گذاشــتم. اوایــل، کارمــان خیلــی 
جــدی نبــود و بیشــتر به دنبــال مطالعــه در 
ایــن مــورد بودیــم. حــدود چهارصــد مقالــه 
در مــورد این کــه ورود بــه ایــن حــوزه 
چــه مزایــا و چــه مشــکالتی ممکــن اســت 
داشــته باشــد را، مطالعــه کردیــم. آن زمان 
مــن در آمریــکا بــودم، یکــی از دوســتان در 
ــد.  ــران بودن ــا در ای ــه بچه ه ــدن و بقی لن
مــا از طریــق ارتباطــات مجــازی در ســاعت 

1. Groupon

ــود،  ــرای همگــی مناســب ب خاصــی کــه ب
یکدیگــر ارتبــاط برقــرار می کردیــم  بــا 
صحبــت  مــورد  ایــن  در  ســاعت ها  و 
هــم  را  هرکــس  وظیفــه  می کردیــم. 
مشــخص کرده بودیــم. مثــال یکــی موظــف 
ــش  ــق و پژوه ــورد تحقی ــن م ــود، در ای ب
شــرکت  ثبــت  به دنبــال  یکــی  کنــد، 
ــایت و  ــی س ــال طراح ــی به دنب ــود، یک ب
ــال ۸۹  ــر س ــه در اواخ ــد از این ک .... . بع
ــا  ــتارت کار را ب ــتم، اس ــران بازگش ــه ای ب

همــکاری ۴ نفر از دوســتان دوران دانشــگاه 
و دبیرســتانم کــه همیشــه ایده هــای خوبــی 
داشــتند، زدیــم بــه همیــن صــورت کم کــم 
جلــو آمدیم. چــارت کاری و اســتراتژیمان را  
تعییــن  کردیــم و در هــر جلســه، هــر کــدام 
گــزارش کاری را کــه انجــام داده بــود را بــه 
ــام  ــه کاری انج ــه چ ــم. ک ــروه می دادی گ
ــه چــه نتیجــه ای رســیده اســت؟  داده و ب
ایــن شــروع کار مــا بــود، کــه از زمســتان 
۸۹ مقدماتــش شــروع شــد و در مــرداد 
ــدازی شــد. ســال ۹۰، ســایت رســما راه ان

خدمات  ارائه دهندگان  با  شما  ارتباط گیری  
و مشتریان در ایران چگونه شکل گرفت؟

بروشــور  یــک   ۸۹ زمســتان  در 
ــالم  ــان و اع ــی خودم ــرای معرف ــه ب اولی
ــم.  ــایتی چــاپ کردی ــن س ــدازی چنی راه ان
ــا  ــم ت ــه دادی ــف ارائ ــراد مختل ــه اف آن را ب
فیدبــک بگیریــم. در شــروع کار، بحــث 
ــی  ــتیم! وقت ــرغ را داش ــم م ــا تخ ــرغ ی م
مراجعــه  خدمــات  ارائه دهنــدگان  بــه 
چنــد  می پرســیدند  مــا  از  می کردیــم، 
عضــو داریــد؟ جوابــی نداشــتیم چــون 
ــر  ــرف دیگ ــتیم. از ط ــوی نداش ــوز عض هن

ابتدا هدف ما این بود که بعد از دو ماه 
به روزی یک پیشنهاد برسیم ولی اآلن 

هفته ای سیصد یا چهارصد پیشنهاد 
داریم، در تهران روزانه حداقل چهل 

پیشنهاد داریم! 
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ــدر  ــه چق ــیدند ک ــم می پرس ــان ه متقاضی
ــی  ــاز جواب ــد؟ ب ــف بگیری ــد تخفی می توانی
کــه  کردیــم  فکــر  بنابرایــن  نداشــتیم. 
ســایتی  به عنــوان  را  خودمــان  ابتــدا 
کــه تخفیــف گروهــی می گیــرد و قــرار 
از  درصــد   ۹۰ تــا  تخفیف هایــی  اســت 
رســتوران ها و مراکــز مختلــف بگیــرد، 
معرفــی کنیــم و از مشــتریان خواســتیم کــه 
ای میــل خودشــان را بــه مــا بدهنــد. بــرای 
تشــویق کســانی کــه جــزو نفــرات اول 
ــی۱   ــر جیب ــتگاه کامپیوت ــک دس ــد، ی بودن
به عنــوان جایــزه تعییــن کردیــم. بــه بهانــه 
ــات  ــه کشــی و تبلیغ ــده شــدن در قرع برن
ــم، توانســتیم  گســترده ای کــه انجــام دادی
در همــان یــک مــاه اول، پانــزده هــزار 
مشــتری جمــع کنیــم. همیــن باعــث شــد 
ــه رســتوارن ها و شــرکت های  ــی ب ــه وقت ک
ــم،  ــه می کنی ــات مراجع ــده خدم ارائه کنن
دســتمان پــر باشــد و بتوانیــم قــرارداد 

ــم.  ببندی

از  بگویید.  قراردادهایتان  اولین  مورد  در 
کجا شروع کردید؟

ــی  ــا قراردادهــای خیل ــم ب ســعی کردی
ارزان شــروع کنیــم. اولیــن پیشــنهادمان، 
ــارک  ــتخر پ ــیردریایی در اس ــی از ش نمایش
ــا مبلغــی حــدود ســه هــزار و نهصــد  ارم ب
ــرف  ــنهاد، ص ــن پیش ــود. دومی ــان ب توم
ــه  ــاپ ب ــی ش ــک کاف ــده در ی ــان وع می
ــا چهــار هــزار تومــان  مبلــغ حــدود ســه ی
ــاپ  ــن کافی ش ــات ای ــت خدم ــود. قیم ب
بــدون تخفیــف، ده هــزار تومــان بــود کــه 
بــا تخفیــف نــت بــرگ، ســه یــا چهــار هــزار 
تومــان می شــد. از طــرف دیگــر ســعی 
شــصت  مــا  تخفیف هــای  می کردیــم 
یــا هفتــاد درصــد باشــد تــا شــخصی 

1. Ipad

کــه ایــن خدمــت را دریافــت می کنــد، 
ــم  ــا کم ک ــرد، ت ــری را بپذی ــک پایین ت ریس
اعتمــاد مشــتریان بــه مــا جــذب شــود. بــا 
ــم و  ــروع کردی ــنهاد ش ــک پیش ــه ای ی هفت
ــاه  ــداف کوت ــزو اه ــنهاد را ج ــش پیش افزای
مــدت خــود قــرار دادیــم. ابتــدا هــدف مــا 
ایــن بــود کــه بعــد از دو مــاه بــه روزی یــک 
ــه ای ســیصد  پیشــنهاد برســیم و اآلن هفت
ــم. هــر روز در  ــا چهارصــد پیشــنهاد داری ی
ــه  ــنهاد را ارائ ــل پیش ــل چه ــران حداق ته

می کنیــم. 

چگونه توانستید این اعتماد را کسب کنید؟
اعتمــاد  جلــب  اول  روز  از 
ــدگان،  ــات گیرن ــدگان و خدم خدمات دهن
بــرای مــا اصــل اول بــود. بــه همیــن دلیل 
از ابتــدا ســعی کردیــم بــا مشــتریان خــود، 
چــه شــرکت های خدمات دهنــده و چــه 
ــیم.  ــده، صــادق باش ــات گیرن ــراد خدم اف
ــایت و  ــنهاد در س ــه پیش ــد از ارائ ــا بع م
بعــد از خریــد مشــتریان، تعــداد آنهــا را بــه 
ــم،  ــالم می کردی ــده اع ــز خدمات دهن مراک
در حالی کــه بســیاری از رقبــای مــا بــه 
مراکــز خدماتــی می گفتنــد مــا در مــاه 
می فرســتیم،  برایــت  مشــتری  ســیصد 
ــتند  ــر نمی توانس ــی نف ــتر از س ــی بیش ول
ــا  ــرای م ــت ب ــد. وجــود صداق جــذب کنن
ــود. دیگــر این کــه همیشــه  خیلــی مهــم ب
ســرموقع  را  دهنــدگان  خدمــات  پــول 
می پرداختیــم و ایــن بــرای یــک مرکــز 
خیلــی مهــم بــود کــه پولــش را ســر وقــت 

ــرد. بگی
از ابتــدا بــه ظاهــر ســایت هــم خیلــی 
ــه ای و چشــمگیر  توجــه داشــتیم کــه حرف
ــی  ــک طراح ــد از روز اول ی ــد. می ش باش
ــرد.  ــاب ک ــاده انتخ ــوی س ــا لوگ ــایت ب س
ولــی مــا بــه ایــن مســائل اهمیــت زیــادی 
دادیــم. مثــال تلفــن ســایت را خیلــی 

ــا  ــم ت ــرار دادی ــه اول ق درشــت و در صفح
مــردم بــه راحتــی آن را ببیننــد. از همــان 
اول، شــرکت را بــه ثبــت رســاندیم. در 
آن زمــان ســایت های اینترنتــی، خیلــی 
معتبــر نبودنــد و نــگاه مثبتــی بــه آنهــا در 
جامعــه وجــود نداشــت. فــروش اینترنتــی 
هــم خــودش یــک امتیــاز منفــی بــود 
ولــی اآلن جــو جامعــه عــوض شــده و 
نظــر  در  اینترنتــی  فــروش  ســایت های 

ــد. ــدا کرده ان ــار پی ــردم اعتب م

درآمدتـان را بـا چـه مکانیسـمی تعریـف 
کرده ایـد؟ 

مــا در قبــال تخفیفــی کــه می گیریــم، 
اگــر  می کنیــم.  دریافــت  کمســیونی 
جنســی را بــا ۵۰ درصــد تخفیــف پیشــنهاد 
ــف  ــد تخفی ــع ۵۵ درص ــم، در واق می دهی
ــاوت آن،  ــه التف ــد ماب ــم و ۵ درص گرفته ای
همــان حــق کمیســیون مــا می شــود. 
ــب و  ــان کس ــی از صاحب ــه ثابت ــا هزین م
ــی کــه برایشــان انجــام  کار در ازای تبلیغات

نمی گیریــم. می دهیــم، 

در حـال حاضـر بـا چـه تعـداد از مراکـز 
هسـتید؟ ارتبـاط  در  خدمات دهنـده، 

مــا ســاالنه بــا بیــش از ده هــزار مراکــز 
تولید کننــده، قــرارداد  خدمات دهنــده و 
داریــم. بعضــی از ایــن رســتوران ها و مراکــز 
ــش از  ــتند و بی ــا هس ــی م ــتریان دائم مش
پنــج ســال اســت کــه بــا مــا کار می کننــد. 

چگونه این مراکز با وجود تخفیف های زیادی 
که به مشتریان می دهند، بازهم مشتاق به 

همکاری با شما هستند؟
ــی اســت.  ــک روش بازاریاب ــن کار ی  ای
بــرای هــر کســب و کاری بایــد تبلیــغ کرد و 
هــر تبلیغــی هــم خــرج دارد. ممکــن اســت 
مراکــزی تبلیغــات چاپــی انجــام دهنــد یــا 

برای تشویق کسانی که جزو نفرات 
اول بودند، یک دستگاه کامپوتر 

جیبیبه عنوان جایزه تعیین کردیم. 
به بهانه برنده شدن در قرعه کشی و 
تبلیغات گسترده ای که انجام دادیم، 

توانستیم در همان یک ماه اول، پانزده 
هزار مشتری جمع کنیم! 
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ــه  ــد ب ــی می توانن ــد. ول ــورد بزن ــًال بیلب مث
ــی  ــا تخفیف های ــا، ب ــن هزینه ه ــای ای ج
خــود  کار  بــرای  هــم  می دهنــد،  کــه 
تبلیــغ کننــد و هــم از ایــن طریــق مشــتری 
جــذب کننــد. البتــه رســتوران ها و مراکــز 
مختلــف، خیلــی هــم کنتــرل شــده ایــن 
کار را انجــام می دهنــد. مثــال بــرای ناهــار 
کــه میــز خالــی دارنــد، تخفیــف می دهنــد 
و بــرای شــام کــه میز هایشــان پــر اســت، 
ســرویس نمی دهنــد. از ایــن طریــق بــرای 
وقتــی  می کننــد.  بازاریابــی  خــود  کار 
ــه می دهنــد، همیــن  ســرویس خوبــی ارائ
ــد  ــا چن ــه ب ــود ک ــب می ش ــتری راغ مش
ــن  ــه همی ــم ب ــام ه ــرای ش ــر ب ــر دیگ نف
رســتوران بیایــد. یــا ایــن رســتوران را بــه 

ــد. ــی می کن ــر معرف ــر دیگ ــد نف چن

خرید از نت برگ و استفاده از تخفیفات آن 
چگونه است؟

مشــتریان مــا از طریــق ســایت بــا 
را  پیشــنهادها  می گیرنــد،  ارتبــاط  مــا 
می بیننــد و اینترنتــی خریــد می کننــد. 
ــرگ  ــت ب ــد از ن ــداد خری ــتریان در تع مش
ــه  ــدادی ک ــه تع ــد و ب ــی ندارن محدودیت
مایلنــد می تواننــد از نــت بــرگ خریــد 
میــزان  و  محــل  دقیــق  آدرس  کننــد. 

تخفیــف در ســایت، مشــخص اســت.

آیا شما در این حوزه رقبایی هم دارید؟
قبــًال رقبــای زیــادی داشــتیم. زمانــی 
ــایت  ــیصد س ــدود س ــاید ح ــه ش ــود ک ب
رقیــب داشــتیم. ولــی خیلــی از ایــن رقبــا 

ــده اند. ــارج ش ــون از دور خ اکن

چه چشم اندازی برای آینده دارید؟
و  گســترش  حــال  در  بــرگ  نــت 
توســعه کار اســت. در حــال ارائــه خدمــت 
ــف  ــای مختل ــرای ارگان ه ــف ب ــا تخفی ب
ــی  ــن کار، توصیه های ــار ای ــتیم. در کن هس
هــم در ایجــاد ســایت های دیگــر و بــا 
کســب وکارهای مختلــف  داشــته ایم. در 
ــا آدرس  ــری ب ــایت دیگ ــر س ــال حاض ح
ــینما و  ــای س ــه بلیت ه ــم ک ــر۱ را داری زی
ــداد دیگــر  ــا هــر روی ــر و کنســرت ها ی تئات
ــک  ــف می فرشــد. ی ــا تخفی در شــهر را، ب
ــم. و  ــذا۲ داری ــن غ ــفارش آنالی ــایت س س
ــوی  ــد من ــراد می توانن ــایت اف ــن س ــا ای ب
را  خــود  محــل  اطــراف  رســتوارن های 
ــذای  ــایت، غ ــن س ــق ای ــد و از طری ببینن
در  و  داده  ســفارش  آنالیــن  را  خــود 
ســریعترین زمــان ممکــن دریافــت  کننــد. 
ســایت دیگــری که غــذای شــرکت ها و 
ســازمان ها۳ را روزانــه توزیــع می کنــد. 
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ــت و  ــن۴ اس ــات آنالی ــه تبلیغ ــایت ک س
بیشــتر بــرای خودمــان طراحــی شــده 
ــن ســایت ها به صــورت مســتقل  اســت. ای
ــد.  ــرگ، کار می کنن ــت ب ــه از ن و جداگان
ایــن رونــد توســعه  را به صــورت افقــی 
در کنــار نــت بــرگ طراحــی کرده ایــم. 
توجــه  بــا  را  جدیــد  ســایت های  ایــن 
ــب  ــرگ کس ــت ب ــه در ن ــه ای ک ــه تجرب ب

نموده ایــم. راه انــدازی  کردیــم، 

در حال حاضر چند کارمند دارید؟
مــا بــا یــک تیم پنــج نفــره از دوســتان 
ــه  ــک ب ــاال نزدی ــم و ح ــروع کردی کار را ش

دویســت نفــر همــکار داریــم.

با توجه به تجربه ای که در کار فضای مجازی 
دارید به نظر شما چه ظرفیتی برای اشتغال 
وجود  حوزه  این  در  معلولیت  دارای  افراد 

دارد؟
ــی،  ــوع معلولیت ــر ن ــال ه ــر ح ــه ه ب
ــد  ــی ایجــاد کن ــک ســری محدودیت های ی
ــای  ــام کاره ــرد را از انج ــد ف ــه می توان ک
ــرای  ــی ب ــاز دارد. ول ــنگین ب ــمی س جس
فضــای  در  کار  معلولیــت،  دارای  افــراد 
مجــازی بســیار مناســب اســت. در فضــای 
ــزی  ــی و مغ ــه کار ذهن ــاز ب ــازی، نی مج
جســمی  و  یــدی  کار  تــا  دارد  وجــود 
و نیــاز بــه رفــت و آمــد هــم نیســت. 
برنامــه نویســان مــا از صبــح کــه وارد 
ــه  ــه ب ــی ک ــا وقت ــوند ت ــط کار می ش محی
ــود  ــر خ ــت کامپیوت ــد، پش ــه می رون خان
پرســنل  اســت  ممکــن  نشســته اند. 
ــد در  ــت و آم ــه رف ــور ب ــا مجب ــروش م ف
ــس  ــکار برنامه نوی ــی هم ــد، ول ــهر باش ش
ــر  ــت کامپیوت ــا از پش ــن م ــز تلف ــا مرک ی
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چنیــن  می دهــد.  انجــام  را  کارش 
کارهایــی اشــتغال زایی مناســبی بــرای 

ایــن افــراد می توانــد ایجــاد کنــد. 

افراد دارای معلولیت عالقمند به فعالیت در 
این حوزه، نیاز به چه مهارت هایی دارند؟

همــه افــرادی کــه در این جــا مشــغول 
ــی از دانــش  ــد حداقل ــه کار هســتند، بای ب
ــا  ــند. از این ج ــته باش ــری را داش کامپیوت
بــه بعــد بســتگی بــه فعالیــت و تــالش خود 
ــد دارد.  ــام می دهن ــه انج ــراد و کاری ک اف
ــرادی  ــا، اف ــن م ــز تلف ــان مرک ــًال کارکن مث
ارتباطــی  مهارت هــای  از  کــه  هســتند 
صحبــت  نحــوه  و  برخوردارنــد  خوبــی 
ــا مشــتریان را می داننــد. کســانی  کــردن ب
کــه محتــوای ســایت را تنظیــم می کننــد، 
آشــنا  خاصــی  مهارت هــای  بــا  بایــد 
باشــند. یــا افــرادی کــه عکــس در ســایت 
ــد و  ــاپ بدانن ــد فتوش ــد بای ــرار می دهن ق
ــه در قســمت برنامه نویســی کار  ــانی ک کس
ــای  ــا الزم اســت مهارت ه ــد، حتم می کنن
پیشــرفته تری داشــته باشــند. بنابرایــن 
هرکــس بــا عالقــه و اســتعدادش می توانــد 
ــه  ــد. البت ــه کار کن ــن پروس ــی در ای جای
ــود،  ــدی می ش ــه وارد کار جدی ــس ک هرک
ــا  ــا را توســط کارفرم ــک ســری آموزش ه ی
ــی  ــی کس ــد، ول ــش می بین ــوزه کاری در ح
مجــازی  فضــای  وارد  می خواهــد  کــه 
ــای  ــه از مهارت ه ــش اولی ــد دان ــود، بای ش

ــند. ــته باش ــر را داش کامپیوت

و آخرین صحبت شما؟ 
را  معلولیــت  دارای  دوســتان  مــن 
تشــویق می کنــم کــه وارد کار در فضاهــای 
ــی  ــا در خیل ــن فض ــوند. در ای ــازی ش مج
ــت  ــد محدودی ــت می توان ــوارد، معلولی م
ــا توجــه بــه  نباشــد. در فضــای مجــازی ب
دارای  افــراد  تکنولــوژی  پیشــرفت های 
ــان کار  ــرای خودش ــد ب ــت می توانن معلولی
داشــته باشــند و حتــی کاری را راه انــدازی 
ــاد دارم در شــروع کارمــان و  ــه ی کننــد. ب
ــرایط  ــی در ش ــاظ مال ــوز از لح ــی هن وقت
ــخص  ــک ش ــال ی ــم، به دنب ــی نبودی خوب
حرفــه ای بــرای فــروش بودیــم. کســی 
ــر  ــه روی ویلچ ــرد ک ــه ک ــا مراجع ــه م ب
نشســته بــود، ولــی آن قــدر از لحــاظ کاری 
ســطحش بــاال بــود کــه مــا نمی توانســتیم 
حقــوق در خــور او را بپردازیــم. ایشــان بــا 
ماشــین خــودش بــه اینجــا آمــده بــود بــا 
ویلچــر حرکــت می کــرد و بــدون نیــاز 
ــام  ــش را انج ــران کارهای ــک دیگ ــه کم ب
مــی داد. مــا متأســفانه نتوانســتیم بــا 
ایشــان همــکاری کنیــم ولــی ایشــان 
قابلیــت کاری شــان خیلــی باالتــر از افــراد 

تند رســت بــود. 

من دوستان دارای معلولیت را تشویق 
می کنم که وارد کار در فضاهای 

مجازی شوند. در این فضا در خیلی 
موارد، معلولیت می تواند محدودیت 
نباشد. در فضای مجازی با توجه به 
پیشرفت های تکنولوژی افراد دارای 

معلولیت می توانند برای خودشان کار 
داشته باشند و حتی کاری را 

راه اندازی کنند
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ــوق  ــع و ف ــدس صنای ــاور، مهن ــاد به عم
ــی  ــی و جامعه شناس ــوم سیاس ــانس عل لیس
بــوده و یــک ســال و نیــم اســت کــه شــرکت 
ــرده اســت  ــیس ک ــرق را تاس ــی ش ــر مثال هن
ــن  ــورت آنالی ــه ص ــازی و ب ــای مج و در فض
محصــوالت صنایــع دســتی و هنــری را عرضــه 
ــوزه  ــی در ح ــن، او مدت ــش از ای ــد. پی می کن
مهندســی صنایــع و در بحــث کنتــرل کیفیــت 
ــای  ــرای پروژه ه ــی ب ــای توجیه ــه طرح ه و ارای

ــرده اســت.  ــف کار ک مختل

چگونه به فکر کار در فضای مجازی افتادید 
و از کجا شروع کردید؟

حــدود یــک ســال و نیــم اســت کــه با 
شــرکت دیجــی کاال شــروع بــه همــکاری در 
حــوزه فــروش آنالیــن محصــوالت صنایــع 
ــاز  ــری و دست س ــای هن ــتی و کااله دس
ــر  ــرکت هن ــل ش ــن مدیرعام ــرده ام. م ک
ــد مثالیــن  ــا برن ــی شــرق هســتم و ب مثال
فعالیــت می کنــم. مــا صنایــع دســتی را از 
تولیدکننــدگان مختلــف در سراســر کشــور 
جمــع آوری می کنیــم و پــس از کنتــرل 
ــی کاال  ــایت دیج ــی در س ــت و معرف کیفی

در معــرض فــروش می گذاریــم.

در مورد شرکت دیجی کاال و همکاری خود 
با این شرکت توضیح دهید؟

ــال  ــدود ده س ــی کاال ح ــایت دیج س
اســت کــه در حــوزه فــروش اینترنتــی 
ــرادر  فعالیــت می کنــد. موسســان آن دو ب
ــدی  ــد محم ــعید و حمی ــای س ــا نام ه ب
هســتند کــه ابتــدا کارشــان را بــا معرفــی 
و  موبایــل  مثــل  دیجیتالــی  کاالهــای 
ــی  ــی دیجیتال ــن عکاس ــر و دوربی کامپیوت
شــروع کردنــد و بــه تدریــج فعالیــت خــود 
ــن  ــروش آنالی ــه ف ــد و ب ــترش دادن را گس

ایــن محصــوالت پرداختنــد. موفقیــت ایــن 
ــود کــه دیجــی کاال تنهــا  ســایت در ایــن ب
ــایت  ــه س ــود بلک ــروش نب ــایت ف ــک س ی
ــود  ــوالت ب ــن محص ــی  آنالی ــد و بررس نق
بــه طــوری کــه مراجعه کننــدگان بــه ایــن 
ــی  ــه اطالعات ــتند هرگون ــایت می توانس س

از  دیجیتــال  وســیله  یــک  مــورد  در  را 
مشــخصات فنــی و نقــاط ضعــف و قــوت 
آن را خیلــی صادقانــه بــه دســت بیاورنــد 
بــا  محصــول  ایــن  مقایســه  امــکان  و 
محصــوالت مشــابه نیــز فراهــم شــده بــود. 
بنابرایــن فقــط فــروش هــدف نبــود بلکــه 
ــرای کســانی  ــی شــد ب ــن ســایت مرجع ای
قیمــت  و  اطالعــات  می خواســتند  کــه 
ــد، چــون  ــه دســت بیاورن واقعــی کاال را ب
در بــازار معمــوًال قیمت هــای متفاوتــی 

ــود دارد. ــول وج ــک محص ــرای ی ب

در  مطرح  برندهای  با  دیجی کاال  سایت   
ارتباط بود؟

در ابتــدا ایــن ســایت و خدماتــش هــم 
ــدگان  ــرای تولیدکنن ــردم و هــم ب ــرای م ب
ناشــناخته بــود ولــی بــه مــرور توانســتند 
ارتبــاط  تولیدکننــده  شــرکت های  بــا 
ــد.  ــب کنن ــا را جل ــد و اعتمــاد آن ه بگیرن
ــدودی کاال  ــداد مح ــا تع ــروع کار ب در ش
ــی  ــه و معرف ــا ارای ــی ب ــد ول کار می کردن
ــتند و  ــا داش ــه از کااله ــی ک ــی خوب خیل
بــا تهیــه عکس هــای خوبــی و بــا کیفیــت 
از زوایــای مختلــف کاالهــا و در دســترس 
ــتند  ــق، توانس ــات دقی ــرار دادن اطالع ق

در این دوره ایده و خالقیت حرف اول را در بازار می زند، 
چه در طراحی محصول و چه در عرضه آن

مدیر عامل شرکت هنر مثالی شرق

یک سال و نیم پیش
 به دیجی کاال پیشنهاد

 فعالیت در حوزه معرفی و فروش 
صنایع دستی را دادیم 

که با استقبال مدیران دیجی کاال 
روبه رو شد
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مشــتری خــود را افزایــش دهنــد. بــا 
طبیعتــًا  فــروش  میــزان  رفتــن  بــاال 
مطــرح  برندهــای  و  تولیدکننــدگان 
هــم از ایــن روش اســتقبال کردنــد و 
ــت  ــی کاال توانس ــرکت دیج ــه ش بدین گون
شــرکت های  و  فــروش  نماینــدگان  بــا 
دیجیتــال  محصــوالت  واردکننــده 
ــدد و  ــوه ببن ــد انب ــا خری ــی ب قراردادهای
ــه دســت  ــی را هــم ب ــی باالی ــردش مال گ
آورد. در چنــد ســال اول دیجــی کاال فقــط 
ــرد و  ــی می ک ــال را معرف ــای دیجیت کااله
بــه فــروش می رســاند ولــی بعــد بــه فکــر 
ــاد  ــوازم خانگــی هــم افت اضافــه کــردن ل
بــه مــرور کتــاب و لــوازم التحریــر و لــوازم 
ــی  ــای ورزش ــری و کااله ــی و هن فرهنگ
هــم اضافــه شــدند و اکنــون در ایــن 
ســایت انــواع و اقســام کاالهــای مصــرف 
ــا  ــردم عرضــه می شــود. ب ــه م ــی ب عموم
افزایــش تنــوع کاال، بازدیدکننــدگان هــم 
دیجــی کاال  اکنــون  و  یافتنــد  افزایــش 
ــی کاال در  ــروش اینترنت ــایت ف ــن س اولی
ــن  ــازار انالی ــد ب ــت و ۹۲ درص ــران اس ای
را در دســت دارد و بــا ســایر رقبــا فاصلــه 
زیــادی دارد و می تــوان گفــت کــه در 
ــدون رقیــب اســت. بیــش  ــران ب ــازار ای ب
از یــک میلیــون و دویســت هــزار نفــر در 
می کننــد،  بازدیــد  ســایت  ایــن  از  روز 
ــد  ــت می گیرن ــد، قیم ــات می گیرن اطالع

ــد. ــد می کنن ــا خری ی
بــه  پیــش  نیــم  و  ســال  یــک   
ــوزه  ــت در ح ــنهاد فعالی ــی کاال پیش دیج
معرفــی و فــروش صنایــع دســتی را دادیــم 
کــه بــا اســتقبال مدیــران دیجــی کاال 
روبــه رو شــد. مدیــران ایــن ســایت عالقــه 
ــروش  ــه ف ــت در زمین ــه فعالی ــادی ب زی
ــران دارنــد و  کاالهــای تولیــد شــده در ای

زمینــه،  ایــن  در  آن هــا  اســتقبال  بــا 
همــکاری مــا از یــک ســال و نیــم پیــش 

ــد. ــاز ش آغ

 قبل از شروع همکاری شما با این سایت 
فروش  به  دیجی کاال  در  که  کاالهایی  تمام 

می رسید محصوالت خارجی بودند؟
عمدتــا  کــه  دیجیتــال  کاالهــای 
ــم  ــی ه ــوازم خانگ ــتند، ل ــی هس خارج
بیشــتر خارجــی بودنــد، ولــی اکنــون روی 
انــواع لــوازم خانگــی ایرانــی و محصــوالت 
شــوینده و بهداشــتی ســاخت ایــران و 
بســیاری کاالی ایرانــی دیگــر هــم تمرکــز 
کرده انــد. دیجــی کاال کمپیــن حمایــت 
راه  بــه  ایــران  ســاخت  کاالهــای  از 
انداختــه و در جشــنواره های مختلــف، 
هــم  ایرانــی  محصــوالت  فــروش  روی 

تبلیــغ کــرده اســت. بــه هــر حــال تبلیــغ 
بــرای تولیــدات ایرانــی جــای خــود را 
دارد، امــا کار درحــوزه صنایــع دســتی 
ــر از آن اســت، چــون امــکان  ــی فرات خیل
اشــتغال را بــرای افــراد سرپرســت خانــوار 
صاحبــان  و  معلولیــت  دارای  افــراد  و 
کارگاه هــای کوچــک فراهــم می کنــد. مــا 
در حــال حاضــر از تعــدادی از موسســات 
ــوالت  ــر محص ــد الغدی ــل رع ــه مث خیری
مددجویانشــان را بــرای عرضــه در دیجــی 
کاال می خریــم. ایــن محصــوالت نوعــًا 
ــا از  کاالهــای باکیفیتــی هــم هســتند. م
ــوالن ذهنــی هــم اســتفاده  تولیــدات معل

. می کنیــم
اکنــون مــا حــدود دو هــزار قلــم کاال 
داریــم و بــه زودی بــه مجمــوع ســه هــزار 
قلــم خواهیــم رســید کــه بخــش عمــده ای 
از ایــن محصــوالت از تهــران اســت ولــی 
از دوازده اســتان دیگــر هــم ایــن کاالهــا 

ــده اند. ــع آوری ش جم

و  می کنید  کار  کارمند  نفر  چند  با  شما 
می کنید؟  ایجاد  را  ارتباط ها  این  چگونه 

ارتباط با شما چگونه است؟
کار  کارشــناس  دوازده  بــا  مــا 
حــال  در  مــا   ســایت  می کنیــم. 
راه انــدازی اســت و بــه صــورت تخصصــی 
و  دســتی  صنایــع  فــروش  حــوزه  در 
ــیاری  ــرد. بس ــد ک ــت خواه ــری فعالی هن
ــایت  ــه س ــایت، ب ــن س ــوالت ای از محص
ــه  ــرادی ک دیجــی کاال متصــل اســت و اف
ــد  ــایت دارن ــن س ــد از ای ــه خری ــل ب تمای
ــا  ــق ب ــن طری ــد از ای ــی می توانن ــه راحت ب

مــا در تمــاس باشــند.

ایجاد  ارتباط  تولیدکنندگان  با  چگونه 
می کنید؟

مــا از طریــق کانال هــای مختلــف 
تولیدکننــدگان را شناســایی می کنیــم. 
در نمایشــگاه های صنایــع دســتی کــه 
ــر  در تهــران برگــزار می شــود معمــوًال اکث
ــدگان از سراســر کشــور شــرکت  تولیدکنن
تــک  افــراد،  ایــن  بــا  مــا  می کننــد. 
ــق  ــویم. از طری ــره می ش ــک وارد مذاک ت
شــبکه های اجتماعــی مثــل فیســبوک 
تولیدکننــدگان  بــا  هــم  اینســتاگرام  و 
تمــاس می گیریــم و حتــی گاهــی بــه 
و  می رویــم  مختلــف  شهرســتان های 
نزدیــک  از  را  افــراد  ایــن  کارگاه هــای 
ــری  ــک س ــن ی ــر ای ــالوه ب ــم. ع می بینی
حوزه هــای  در  کــه  خیریــه  موسســات 
فعالیــت  شهرســتان ها  در  مختلــف 
ــتند.  ــاط هس ــا در ارتب ــا م ــد و ب می کنن
بــرای مثــال یــک انجمــن محیــط زیســتی 
ــرای حمایــت  در یــک منطقــه از کشــور ب
از جنگل هــا و منابــع طبیعــی آن منطقــه 

ما در حال حاضر از تعدادی از 
موسسات خیریه مثل رعد الغدیر 

محصوالت مددجویانشان را برای 
عرضه در دیجی کاال می خریم. این 

محصوالت نوعًا کاالهای باکیفیتی هم 
هستند. ما از تولیدات معلوالن ذهنی 

هم استفاده می کنیم 

م ی یر و روش روی
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جهــت  در  ســمن  ایــن  دارد.  فعالیــت 
جنگلــی  درختــان  قطــع  از  جلوگیــری 
بــرای امــرار معــاش توســط افــراد منطقــه، 
ــن  ــی را در ای ــتی و بافندگ ــای دس کااله
منطقــه حمایــت و تقویــت می کنــد و ایــن 
کاالهــا را از مــردم ایــن منطقــه خریــداری 
ــن  ــز می فرســتد و از ای ــه مرک ــد و ب می کن
ــردم  ــرار معــاش م ــرای ام ــق راهــی ب طری
ــدا  ــه محیــط زیســت پی ــزدن ب و آســیب ن
کــرده اســت. انجمــن محیــط زیســتی 
ــت از  ــت حمای ــه درجه ــم ک ــری داری دیگ
خــرس ســیاه آســیایی در منطقــه بشــاگرد 
کارهــای  ســمن،  ایــن  می کنــد.  کار 
ــع آوری  ــه را جم ــن منطق ــی ای حصیرباف
ــردم  ــا م ــاند ت ــروش می رس ــه ف ــرده، ب ک
ــکار  ــه ش ــور ب ــد مجب ــب درآم ــرای کس ب
ــه  ــی ک ــوند. انجمن های ــیاه نش ــرس س خ
ــم  ــد ه ــف کار می کنن ــای مختل در حوزه ه
ــق  ــود را از طری ــوالت خ ــد محص می توانن
ــروش برســانند.  ــه ف ســایت دیجــی کاال ب
البتــه ایــن تولیــدات بایــد استانداردســازی 
ــورت  ــت روی آن ص ــرل کیفی ــود و کنت ش

بگیــرد وقابــل بســته بندی باشــد.

دستی  صنایع  تولیدکنندگان  به  شما  آیا 
مشاوره و راهنمایی هم می دهید؟

بــه  مــا  طــرف  از  ایده هایــی  بلــه. 
آنــان داده می شــود کــه چــه طرحــی روی 
ــه مخاطــب بپســندد.  کار انجــام شــود ک
تولیدکننــدگان  کــه  اســت  الزم  گاهــی 
تنوعــی در محصــوالت خــود ایجــاد کننــد 
دســت  بــه  خوبــی  فــروش  بــازار  تــا 
ــه  ــا ب ــرف م ــاوره از ط ــن مش ــد. ای بیاورن
ــود و  ــدگان داده می ش ــی از تولیدکنن خیل
کاالهایــی کــه بــا ایــن شــرایط بــه دســت 
ــی  ــایت دیج ــق س ــد را از طری ــا می رس م
کاال معرفــی و بــه فــروش می رســانیم.

چگونه  محصوالت  این  روی  گذاری  قیمت 
انجام می شود؟

حوزه هــای  در  کاال  دیجــی  شــرکت 
استانداردســازی  نوعــی  بــه  مختلــف 
و  دارد  خــود  کار  دســتور  در  را  قیمــت  
ادعــا می کنــد کــه کاالی خــود را بــا 
قیمــت  منصفانه تریــن  و  مناســب ترین 
قــرار  مصرف کننــدگان  اختیــار  در 
ــتی،  ــع دس ــه صنای ــا ک ــد. از آن ج می ده
ــت  ــود قیم ــوب می ش ــری محس کاالی هن
مصوبــی ندارنــد. از طرفــی کار دســت هــر 
ــا اســتاد دیگــر فــرق می کنــد،  اســتادی ب
ــه مصرفــی یکســان  ــواد اولی ــر م ــی اگ حت
ــان  ــم اصفه ــک کار خات ــًال ی ــند. مث باش
اســتاد  کــدام  کار  این کــه  بــه  بســته 
اســت، قیمــت متفاوتــی دارد. کار اســاتید 
مختلــف مثــل امضــا و برنــدی بــرای ایــن 
محصــوالت بــه شــمار می آینــد. مــا ســعی 

می کنیــم کار یــک اســتاد را بــا کار اســاتید 
هــم ســطح خــودش قیمت گــذاری کنیــم 
ــه کار  و کار یــک شــاگرد را هــم نســبت ب
ــه  ــود ک ــده می ش ــی دی ــش. گاه همکاران
در بــازار کارهایــی بــا کیفیــت پاییــن را بــه 
قیمــت چندبرابــر بــه فــروش می رســانند. 
دیجــی کاال توانســته اســت ایــن اعتمــاد را 
ایجــاد کنــد کــه قیمــت محصــول، قیمــت 
واقعــی آن کاال و متناســب بــا عــرف بــازار 

اســت.
ــی کاال  ــرف دیج ــه از ط ــوولیتی ک مس
ــه  ــت ک ــن اس ــده ای ــپرده ش ــا س ــه م ب
تحقیقــات الزم و دقیــق روی هــرکاال انجام 
ــا  ــه کار معرفــی شــده اصــل و ب ــم ک دهی
کیفیــت باشــد. در حــال حاضــر بســیاری 

ــع دســتی  از کارهایــی کــه به عنــوان صنای
در فروشــگاه ها عرضــه می شــود کاالهــای 
ــی  ــرح ایران ــش و ط ــان نق ــا هم ــی ب چین
ــدات  ــوان تولی ــفانه به عن ــتند و متاس هس
ــن  ــند. بنابرای ــروش می رس ــه ف ــی ب ایران
تحقیــق در مــورد اصالــت کاال کار مهمــی 

ــده ماســت. ــه برعه اســت ک

کار  این  برای  متخصص  تیم  از  شما  آیا 
استفاده می کنید؟

ــوزه  ــن ح ــان ای ــا از کارشناس ــه م بل
ــف  ــای مختل ــم؛ از کارگاه ه ــره می گیری به
بازدیــد می کنیــم و مطمئــن می شــویم 

آدرس سایت ما 
مثالین۱ است که در حال

 راه اندازی است و 
به صورت تخصصی 

در حوزه 
فروش صنایع دستی و هنری 

فعالیت خواهد کرد.

1. mesaleen.com
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کــه ایــن کار ایرانــی اســت و از مــواد 
ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــوب اس ــه مرغ اولی
ــا  ــی ب ــن فرش ــایت مثالی ــا در س ــر م اگ
رنــگ طبیعــی را معرفــی می کنیــم حتمــا 
در آن الیــاف مصنوعــی یــا پالســتیکی 
بــه کار نرفتــه اســت؛ در حالی کــه در 
بــازار انــواع و اقســام ایــن محصــوالت بــا 
ــیمیایی  ــای ش ــی و رنگ ه ــاف مصنوع الی
بــه اســم الیــاف طبیعــی و رنــگ طبیعــی 
ــد  ــدار نمی توان ــروش می رســد. خری ــه ف ب
محصــوالت  ایــن  بــه  را  الزم  اعتمــاد 
داشــته باشــد مگــر این کــه بــرود و از 
یــک برنــد خــاص و شــناخت شــده خریــد 
ــد  ــک برن ــه ی ــون دیجــی کاال ب ــد. اکن کن
ــم در  ــعی می کنی ــا س ــده و م ــل ش تبدی
حــوزه صنایــع دســتی هــم برنــد بســازیم 
ــا خریــدار بدانــد آنچــه از مــا خریــداری  ت
و  فیزیکــی  کیفیــت  تضمیــن  می کنــد 

اصالــت کار دارد. 

می توانند  چگونه  معلولیت  دارای  افراد 
وارد کار در فضای مجازی شوند؟

یــک  مجــازی  فروشــگاه های 
ــرای  ــی ب ــل دسترس ــد و قاب ــال جدی کان
ــرد دارای  ــروش محصــوالت هســتند. ف ف
معلولیتــی کــه در خانــه نشســته و کار 
ــد  ــد می کن ــع دســتی تولی ــری و صنای هن
اگــر تاکنــون تولیداتــش را بــه فروشــگاهی 
می فروختــه االن می توانــد آن هــا را در 
ــد از  ــرار ده ــن ق ــگاه  آنالی ــار فروش اختی
ایــن نظــر بیــن یــک فــرد دارای معلولیــت 
ــود  ــی وج ــول تفاوت ــرد غیرمعل ــک ف و ی

ــدارد. ن
دسترســی بــه صنایــع دســتی ســخت 
اســت و اگــر کســی بخواهــد یــک کار 
ــک  ــه ی ــد ب ــرد بای ــاص را بخ ــری خ هن
شهرســتان محــل تولیــد آن بــرود و حتــی 
شــاید ندانــد در آن شــهر بــه کجــا مراجعه 

ــر را  ــورد نظ ــد محصــول م ــا بتوان ــد ت کن
تهیــه کنــد. ولــی وقتــی محصــوالت 
ــود،  ــه می ش ــن فروخت ــورت  آنالی ــه ص ب
می تــوان  را  زاهــدان  دســتی  صنایــع 
در تهــران خریــد و تولیــدات تهــران را 
هــم در همــه جــای ایــران. بنابرایــن 
اســت  بــازاری  مجــازی  فروشــگاه های 
ــرده و  ــت ک ــه را راح ــی هم ــه دسترس ک
فــروش را هــم بــاال می بــرد. ایــن چنیــن 
فضایــی بــرای افــراد دارای معلولیــت ایــن 
ــد  ــه بتوانن ــد ک ــم می کن ــکان را فراه ام
ــور  ــام کش ــعت تم ــان را در وس کاالهایش
ارایــه دهنــد. افــراد زیــادی کــه معلولیــت 
دارنــد، در حــوزه صنایــع دســتی فعالیــت 
ــاه  ــت رف ــق معاون ــا از طری ــد و م می کنن
در وزارت رفــاه، کار و امــور اجتماعــی، 
ــت  ــراد تح ــر از اف ــا نف ــته ایم صده تواس
پوشــش بهزیســتی را کــه در شهرســتان ها 
را  می کننــد  تولیــد  دســتی  صنایــع 

شناســایی کنیــم و لیســتی از آنهــا تهیــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــم. برنام کرده ای
ــتان ها  ــن شهرس ــه ای ــه ب ــد مرحل در چن
ــا ایــن افــراد صحبــت کنیــم و  برویــم و ب
ــنا  ــان آش ــا کار و محصوالتش ــک ب از نزدی
ــانی را  ــراد کس ــن اف ــن ای ــویم و از بی ش
ــا کیفیــت تولیــد  ــه و ب کــه کار قابــل ارای
می کننــد شناســایی و کارهایشــان را از 
ــانیم.  ــروش برس ــه ف ــق دیجــی کاال ب طری

دارای  فرد  هر  اگر  که  می رسد  نظر  به 
شود  کار  وارد  مستقیما  بخواهد  معلولیت 
یک  که  است  الزم  و  نباشد  موفق  خیلی 
برعهده  را  وظیفه  این  انجمن  یا  مرکز 

بگیرد؟
شــرکت مــا دقیقــًا چنیــن نقشــی 
را ایفــا می کنــد. معاونــت رفــاه وزارت 
رفــاه، کار و امــور اجتماعــی شــبکه ای 
ــدگان  ــام تولیدکنن ــه تم ــرده ک ــاد ک ایج
از سراســر کشــور بتواننــد کارشــان را 
ــرکت  ــد. ش ــی کنن ــبکه معرف ــن ش در ای
مــا یــا مراکــزی ماننــد رعــد الغدیــر 
ایــن کارهــا را شناســایی و جمــع آوری 
داخــل  فروشــگاه های  در  و  می کننــد 
و خــارج کشــور و یــا در فروشــگاه های 
مجــازی مثــل دیجــی کاال بــه فــروش 
ــه  ــک منطق ــه در ی ــردی ک می رســانند. ف
ــرد دارای  ــا ف ــد و ی ــت کار می کن دوردس
معلولیتــی کــه دسترســی بــه بــازار نــدارد 
ــروش  ــرای ف ــی ب ــی بازاریاب ــاید توانای ش
محصوالتــش را نداشــته باشــد. بازاریابــی 
ــا  ــت و م ــی اس ــیار تخصص ــک کار بس ی
ــی را انجــام  ــراد کار بازاریاب ــن اف ــرای ای ب
ــا قیمــت  ــان را ب ــدات آن می دهیــم و تولی
مناســب می خریــم و بــا قیمــت منصفانــه 

در بــازار عرضــه می کنیــم. 

کار در فضای مجازی یک حوزه کارآفرینی 
چه  باید  معلولیت  دارای  فرد  یک  است. 
وارد  بتواند  که  باشد  داشته  توانایی هایی 

چنین بازاری شود؟
امــروزه ایــن ایــده کــه بخواهیــم 
اینترنتــی  صــورت  بــه  را  محصــوالت 
ــد  ــدی نباش ــده جدی ــاید ای ــیم ش بفروش
ــا  ــد و ب ــت دارن ــه اینترن ــون اًالن هم چ
فضــای مجــازی آشــنا هســتند. می تــوان 
بــا یــک میلیــون تومــان، ســایتی راه 
ــا دویســت محصــول را  انداخــت و صــد ی
ــد  ــر مان ــرد و منتظ ــی ک ــم در آن معرف ه
کار  ایــن  بخرنــد.  را  آن هــا  مــردم  تــا 
ســختی نیســت و بــه ذهــن هرکســی 
هــم می رســد، مهــم ایــن اســت کــه کار 
ــع  ــام شــود. در واق ــی انج ــور علم ــه ط ب
ــی مهــم اســت. اینکــه  ــوای کار خیل محت
عکس هــا چگونــه و بــا چــه کیفیتــی 
باشــند و معرفــی کاال و مشــخصات فنــی 

فرد دارای معلولیتی که در خانه 
نشسته و کار هنری و صنایع دستی 
تولید می کند اگر تاکنون تولیداتش 
را به فروشگاهی می فروخته االن 

می تواند آن ها را در اختیار فروشگاه  
آنالین قرار دهد. از این نظر بین 
یک فرد دارای معلولیت و یک فرد 
غیرمعلول تفاوتی وجود ندارد
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ــه  ــه باشــد و قیمت گــذاری چگون آن چگون
ــه  ــت ک ــی اس ــکات مهم ــود ن ــام ش انج

ــود.  ــت ش ــا دق ــه آن ه ــد ب بای

چشم اندازتان برای آینده کارتان چیست؟
ــروع  ــان را ش ــا کارم ــه م ــی ک از وقت
زیادتــر  محصوالتمــان  تنــوع  کرده ایــم 
ــاال رفتــن  ــا ب ــج ب ــه تدری شــده اســت و ب
تنــوع کارهــا فروشــمان هــم بیشــتر شــده 
ــوع  ــزار ن ــه ه ــدود س ــا االن ح ــت. م اس
ــه  ــن اســت ک ــان ای ــم و برنامه م کاال داری
آن را بــه ده هــزار نــوع کاال برســانیم. 
ــد  ــا بای ــه م ــای آن اســت ک ــه معن ــن ب ای
ــتی را وارد  ــع دس ــر صنای ــته های دیگ رش
ــده  ــداد بیشــتری تولیدکنن ــم و تع کار کنی
در  دهیــم.  پوشــش  را  دســتی  صنایــع 
ــه  ــه داشــته ایم هم ــه اســتراتژیکی ک برنام
ایــن اهــداف دیــده شــده کــه تــا انتهــای 
ســال و تــا ســه ســال آینــده بایــد بــه چــه 
ــروش  ــر روی ف ــیم. ب ــم فروشــی برس حج
ــم  ــدی داری ــزی ج ــم برنامه ری ــی ه خارج
و مذاکراتــی بــا تاجــران کشــورهایی مثــل 
ــم  ــه بتوانی ــا داشــته ایم ک فرانســه و ایتالی
ــا  در حــوزه فــروش صنایــع دســتی هــم ب
ایــن تجــار همــکاری داشــته باشــیم و 
خوشــبختانه خیلــی هــم مــورد اســتقبال 
آن هــا قــرا گرفتــه اســت. صنایــع دســتی 
ایــران و صنایــع دســتی خاورمیانــه در 
ــع  ــناخته اســت. صنای ــیار ناش ــان بس جه
دســتی هنــد را در همــه جــای دنیــا 
ــتی  ــع دس ــه صنای ــند در حالیک می شناس
ایــران بســیار بــا کیفیت تــر از کارهــای 
ــروزه  ــم، فی ــای خات ــت. کاره ــدی اس هن
ــس اســت  ــیار نفی ــران بس ــاکاری ای و مین
مــا  وقتــی  نــدارد.  ماننــد  دنیــا  در  و 
ــان  ــی نش ــار خارج ــه تج ــا را ب ــن کاره ای
ــگفتی  ــب و ش ــا تعج ــیار ب ــم بس می دهی
بــه آن نــگاه می کننــد و معلــوم اســت 
کــه بــرای اولیــن بــار اســت ایــن کاالهــا را 
می بیننــد. مذاکــرات اولیــه بــا ایــن تجــار 

ــام شــده اســت. انج
ــران از طریــق  همانطــور کــه مــا در ای
ــیم  ــان را می فروش ــی کاال محصوالتم دیج
بازارهــای  آنالیــن بین المللــی۱ ،  هــم 
ایــن  همــه  بــا  مــا  کــه  دارد  وجــود 
بازارهــا ارتبــاط گرفته ایــم و می توانیــم 
جنــس  دیجــی کاال  در  کــه  همان طــور 
بازارهــای  ایــن  در  می فروشــیم 
ــیم.  ــته باش ــروش داش ــم ف ــی ه بین الملل
ــارس  ــج ف ــیه خلی ــورهای حاش ــرای کش ب
ــوق  ــام س ــه ن ــازاری ب ــم ب ــتان ه و عربس
ــی  ــورهای عرب ــای کش ــه بازاره ــم ک داری
را پوشــش می دهــد و بزرگ تریــن بــازار  
ــن  ــا ای ــا ب ــه اســت. م ــن منطق ــن ای آنالی
کــه  داشــته ایم  مکاتباتــی  هــم  بــازار 

1. Ebay, Amazon, Etsy

ــران را در آن  ــتی ای ــع دس ــم صنای بتوانی
بفــروش برســانیم. شناســایی ســلیقه هــر 
ــی  ــی خیل ــای بین الملل ــوری در بازاره کش
مهــم اســت. هــر کشــوری یــک بخــش از 
ــًال  ــد مث ــت دارن ــری را دوس ــای هن کاره
در کشــوری کــه مــردم بــه ابریشــم عالقــه 
خوبــی  بــازار  ابریشــمی  فــرش  دارنــد 
ــدودی  ــا ح ــات را ت ــن اطالع ــا ای دارد. م
ــن  ــال ای ــه دنب ــم و ب ــت آورده ای ــه دس ب
ــای  ــان را در بازاره ــه کارهایم ــتیم ک هس
آنالیــن  بازارهــا   دیگــر  و  بین المللــی 

بفروشــیم.  بین المللــی 

معلولیت  دارای  افراد  به  شما  توصیه 
عالقه مند به کارهای هنری چیست؟

توصیــه مــن اختصــاص بــه افــراد 
دارای معلولیــت نــدارد و بــه همــه کســانی 
ــع دســتی هســتند  ــده صنای ــه تولیدکنن ک
توصیــه می کنــم کــه بــه دنبــال بازارهــای 
جدیــد باشــند. امــروز عصــر اینترنــت 
اســت و بایــد بــه دنبــال بازارهــای خارجی 
باشــند. همــان طــور کــه در ایــران چنــد 
ســایت وجــود دارد کــه در زمینــه صنایــع 
منطقــه  هــر  در  می کننــد،  کار  دســتی 
ــتند  ــی هس ــایت های فراوان ــم س ــا ه اروپ
ــا  ــوان ب ــد و می ت ــی دارن ــروش خوب ــه ف ک
ایــن بازارهــا وارد مذاکــره و فعالیــت شــد. 
ــازار اینترنتــی  دیجــی کاال بزرگ تریــن ب
ایــران اســت. دوســتان می تواننــد بــا 
ایــن بــازار همــکاری داشــته باشــند. 
ــه  ــت ک ــن اس ــتان ای ــه دوس ــه ام ب توصی
کارهایشــان را در حــد اســتاندارد و قابــل 
قبــول تولیــد کننــد و قیمــت تمــام شــده 
مناســب برایــش بــه دســت بیاورنــد. یــک 
کاالی قابــل بســته بندی و قابــل هدیــه 
صنایــع  کارهــای  کننــد.  ارائــه  دادن 
دســتی بــرای هدیــه دادن مناســب اند 

ــد  ــه جــای خری ــردم ب ــه م ــر ک و چــه بهت
جنــس نامرغــوب چینــی از صنایــع دســتی 
ــد. ــداری کنن ــان خری ــور خودم تولیدکش

ــتی  ــع دس ــدگان صنای ــر تولیدکنن اگ
ــا  ــت و ب ــا کیفی ــک محصــول ب ــد ی بتوانن
ــر  ــد و اگ ــه بدهن بســته بندی مناســب ارائ
ــو  ــد و لگ ــان برن ــرای کارهایش ــد ب بتوانن
ــت  ــان اتیک ــند و از کارهایش ــته باش داش
می تواننــد  کننــد،  تهیــه  بروشــور  و 
ــتر  ــد. بیش ــش دهن ــود را افزای ــروش خ ف
چنیــن  دارنــد  تمایــل  فروشــگاه ها 
ــه راحتــی  ــد، چــون ب ــی را بخرن محصوالت

ــتند. ــروش هس ــه و ف ــل ارای قاب
دوســتان  ایــن  خــود  طرفــی  از 
ــای  ــن بازاره ــه راه انداخت ــد در ب می توانن
ــت  ــد فعالی ــای جدی ــا ایده ه ــی ب اینترنت
ــده ای  ــا ای داشــته باشــند. اســتارت آپ ه
ــوزه ای  ــر ح ــه در ه ــتند ک ــدی هس جدی
ــام  ــه ن ــرکت هایی ب ــود و ش ــرح می ش مط
دارنــد  وجــود  ســرمایه  شــتاب دهنده 
ســرمایه گذاری  ایده هــا  ایــن  روی  کــه 
صاحــب  افــراد  از  بســیاری  می کننــد. 
ایــده، خودشــان ســرمایه ندارنــد و بــا 
شــرکت های  ایــن  گرفتــن  از  کمــک 
شــتاب دهنــده می تواننــد ایده هایشــان 

را عملــی کننــد. 
دارای  فــرد  یــک  اســت  ممکــن 
معلولیــت ایــده بدهــد کــه تولیــدات ســایر 
ــه  ــک ارای ــا ی ــت را ب ــراد دارای معلولی اف
ــد.  ــایتی عرضــه کن ــد در س و شــکل جدی
ــه  ــده را ب ــن ای ــد ای ــرد بتوان ــن ف ــر ای اگ
ــن  ــر ای ــد و اگ ــه کن ــی ارای ــکل متفاوت ش
ــد  ــد و بتوان ــه باش ــد و خالقان ــده، جدی ای
ســرمایه الزم را هــم جــذب کنــد، موفــق 
خواهــد شــد. حتــی می توانــد از افــرد 
متخصــص هــم در جهــت تکمیــل کادر 
ــرد  ــد ف ــی چن ــد. حت ــتفاده کن ــود اس خ
توانمندی هــای  کــه  معلولیــت  دارای 
ــا هــم جمــع  مختلفــی دارنــد می تواننــد ب
شــوند و یــک تیــم تشــکیل دهنــد، مثــًال 
ــد اســت و  ــه نویســی بل ــر کســی برنام اگ
شــخصی گرافیــک بدانــد و دیگــری عکاس 
خوبــی باشــد، می تواننــد بــا هــم کار 
کننــد و یــک بــازار اینترنتــی راه بیاندازنــد. 
ــده و خالقیــت حــرف اول  در ایــن دوره ای
طراحــی  در  چــه  می زنــد،  بــازار  در  را 
محصــول و چــه در عرضــه آن. قبــل از 
راه انــدازی دیجــی کاال بازارهــای اینترنتــی 
دیگــری هــم در ایــران وجــود داشــت ولــی 
ــه  ــکلی خالقان ــه ش ــی کاال ب ــران دیج مدی
و  کردنــد  عرضــه  را  خــود  محصــوالت 

ــد.  ــو بزن ــران جل ــتند از دیگ توانس

توصیه من اختصاص به افراد دارای 
معلولیت ندارد و به همه کسانی که 
تولیدکننده صنایع دستی هستند 

توصیه می کنم که به دنبال بازارهای 
جدید باشند. امروز عصر اینترنت 

است و باید به دنبال 
بازارهای خارجی هم باشند 
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عدم شناخت درست مفاهیم و ابزارهای مورد استفاده در فضای مجازی: 
ــزار مــورد  ــا وجوداین کــه فرهنــگ اســتفاده از اب در جامعــه مــا ب
نیــاز در فضــای مجــازی، پــس از مدت هــا اســتفاده از آن، بــه عنــوان 
ــاده  ــاق افت ــر اتف ــی کمت ــت، ول ــرح  شده اس ــی مط ــاز اساس ــک نی ی
اســت کــه قبــل از ورود یــک تکنولــوزی جدیــد، بســتر مناســب بــرای 
ــا مراکــزی پیش بینــی شــده باشــد. . اســتفاده از آن توســط نهــاد ی

سازی  توانمند  به  نسبت  که  حوزه  این  در  مسئول  مرجعی  وجود  عدم 
وآموزش در این عرصه اقدام کند:

بــرای ورود بــه هــر برنامــه و طــرح جدیــدی، بایــد مســیری را کــه 
ــذا وجــود یــک  در شــروع معمــوال ناشــناخته اســت را طــی کــرد. ل
ــات آن  ــی از ملزوم ــی و مشــاوره ای، جزی ــی و توان افزای مرجــع حمایت
برنامــه اســت. متاســفانه در جامعــه ایــران، چنیــن مراکــزی یــا هنــوز 
بوجــود نیامــده و یــا اگــر هــم هســت، ناشــناخته هســتند. ایــن یکــی 

ــود . ــن عرصــه محســوب می ش از آســیب های جــدی در ای

آسیب شناسی اشتغال 
در فضای مجازی 

لیال شمایلی، تسهیلگر حوزه کارآفرینی اجتماعی 

در عصــر تکنولــوژی کــه ورود بــه عرصــه 
ــل  ــای نس ــن دغدغه ه ــی از مهم تری ــادی یک اقتص
امــروز اســت و تغییــرات اساســی در جامعــه مــدرن، 
ــب  ــرای ورود و کس ــت، ب ــده اس ــوار ش ــی دش کم
ــن  ــی از مهم تری ــادی، یک ــه اقتص ــت در عرص موفقی
پیــش نیازهــا، دسترســی بــه ابــزار روز اســت. ایــن 
ابــزار بــه نســبت تــوان و نــوع فعالیــت اقتصــادی، 

ــد. ــراد باش ــار اف ــت در اختی می بایس
ــرای  ــدرن ب ــه م ــزار جامع ــن اب ــی از مهم تری یک
فعالیــت اقتصــادی، اســتفاده از فضــای مجــازی و به 

طــور خــاص، اینترنــت اســت . 
ــط  ــه توس ــود ک ــای موج ــن آماره ــق آخری  طب
وزارت ورزش وجوانــان به دســت آمــده، بیــش از 
ســی و یــک هــزار شــغل جدیــد در فضــای مجــازی 
ــن حجــم  ــا ای ــدازی اســت. ب ــران در حــال راه ان ای
از ظرفیــت، می تــوان چشــم اندازی روشــن را در 
ایجــاد وتوســعه اشــتغال در فضــای مجــازی پیــش 

ــود.  ــی نم بین
ــه  ــار ب ــه اختص ــده ب ــعی ش ــه س ــن مقال در ای
موفقیــت  عــدم  وعوامــل  آســیب ها  از  برخــی 

ــود. ــاره ش ــه اش ــن عرص ــتغال در ای اش
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نگاه سنتی جامعه و عدم اعتماد کافی به فضای مجازی: 
ــگاه  ــازی، ن ــای مج ــتغال در فض ــت اش ــدم موفقی ــدی در ع ــیب های ج ــع وآس ــن موان ــی از مهم تری یک
ســنتی و عــدم دسترســی قشــر زیــادی از افــراد جامعــه بــه اینترنــت و همچنیــن عــدم اعتمــاد بــه ایــن فضــا 
بــرای ایجــاد فضــای تبــادل اســناد مالــی اســت. ایــن امــر تنهــا بــا اطــالع رســانی، آگاه ســازی و شــفافیت در 

ــد. ــه دســت می آی طــول زمــان ب

موازی کاری در برخی از فعالیت های اقتصادی در فضای مجازی: 
مــوازی کاری در بســیاری از مواقــع، در فضــای حقیقــی هــم آزار دهنده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــه  ــه ایجــاد شــود، صدمــات بســیاری را ب ــی در جامع ــن ظرفیــت خال ــدون در نظــر گرفت ــر یــک شــغل ب اگ
ــد  ــه می زن ــه اعتماد ســازی ضرب ــم ب ــازی ه ــاق در فضــای مج ــن اتف ــد. همی ــان آن شــغل وارد می کن صاحب
ــه خواهــد  ــا شکســت مواجه ــری اندیشــیده نشــود، مســلمًا ب ــق ظرفیت هــای موجــود تدابی و چنان چــه طب

شــد. 

عدم آشنایی با مشاغل فضای مجازی: 
بســیاری از کســانی که فضــای مجــازی را بــه عنــوان یــک فضــای ایــده ال بــرای ایجــاد کســب وکار انتخــاب 
ــا آســیب های ایــن فضــا و مشــاغل قابــل اجــرا، در حــد مطلــوب آشــنایی ندارنــد. همیــن امــر  می کننــد، ب

می توانــد مســیر رســیدن بــه اهــداف را تغییــر دهــد و گاه بــه عــدم موفقیــت منجــر شــود. 

عدم آشنایی و رعایت فرهنگ فعالیت در فضای مجازی:
 در اســتفاده هایی کــه از فضــای مجــازی می شــود، متاســفانه در خیلــی از مواقــع، فرهنــگ و 
ــًال در طراحــی  ــود. مث ــت نمی ش ــازمان ها رعای ــان س ــدرکاران و بازاریان ــا توســط دســت ان ــن فض ــات ای ادبی
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــد را م ــود داشته باش ــایت وج ــری در س ــکان قرارگی ــه ام ــه ک ــر آنچ ــایت ها، ه وب س
ــد  ــی بای ــر جای ــزی، در ه ــر چی ــری ه ــه قرارگی ــود ک ــه ش ــه توج ــن نکت ــه ای ــه ب ــدون آنک ــد، ب می دهن
دلیــل و هــدف خاصــی داشــته باشــد. مثــًال در برخــی ســایت های مالــی می بینیــم کــه «اوقــات 
کــه  ســازمان هایی  و  غیرمالــی  ســازمان های  ســایت های  از  برخــی  در  یــا  گذاشته شــده،  شــرعی» 
ــایت ها  ــی از س ــده برخ ــب ش ــری موج ــن ام ــت! چنی ــه اس ــرار گرفت ــرخ ارز ق ــد، ن ــای ارزی ندارن فعالیت ه
بــه ارائــه اطالعاتــی بپردازنــد کــه مــورد نیــاز بازدیدکنندگانــی کــه بــه قصــد خاصــی وارد ســایت 
ــد. ــلوغ می کن ــایت را ش ــات آن س ــا صفح ــورد، تنه ــات بی م ــن اطالع ــت. ای ــد، نیس ــده ان ــازمان ش س
از مهم تریــن مــواردی کــه در خصــوص فرهنــگ اســتفاده از فضــای مجــازی بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد، 
توجــه بــه «زمــان» اســت. فضــای مجــازی متولــد عصــری اســت کــه در آن افــراد بــا حجــم گســترده ای از 
اطالعــات، کــه بــه ســرعت هــم در حــال افزایــش و انتقــال اســت، روبــه رو هســتند. لــذا «زمــان» دغدغــه 

اصلــی آنهــا اســت.
مخاطــب  نیــاز  و  درخواســت  بــا  متناســب  تــا  می کنــد  کمــک  شــرایطی  چنیــن  درک   
برنامه ریــزی کــرده و عمــل نماییــم. بــرای ایــن منظــور رعایــت مــوارد زیــر قابــل توصیــه اســت:
کــه  گونــه ای  بــه  باشــد،  پیچیدگــی  از  دور  بــه  و  راحــت  شــفاف،  اطالعــات،  انتقــال 
نمایــد. کســب  را  اطالعــات  بیشــترین  بتوانــد  زمــان،  و  انــرژی  کمتریــن  صــرف  بــا  مخاطــب 
ــاب  ــی اجتن ــات اضاف ــه و توصیف ــد و از مقدم ــال یاب ــیه تر انتق ــدون حاش ــتقیم تر و ب ــه مس ــات، هرچ اطالع
ــی،  ــات اضاف ــف و توضیح ــوب، توصی ــانه های مکت ــه در رس ــود. اگرچ ــد ب ــتفاده تر خواه ــل اس ــردد، قاب گ
می توانــد در جذابیــت مطلــب موثــر باشــد، ولــی در فضــای مجــازی بهتــر آنســت کــه مطلــب مــورد نظــر بــا 

حداقــل کلمــات انتقــال یابنــد.
ــال  ــردی را انتق ــات کارب ــا آن، اطالع ــب ب ــد و متناس ــی کنی ــش بین ــب را پی ــاز مخاط ــن، نی  بنابرای
ــن  ــد کــه هــدف از طراحــی یــک صفحــه، در ســایتتان چــه بوده اســت و چــرا ای ــن فکــر کنی ــه ای ــد. ب دهی
ــت وجو  ــزی را جس ــه چی ــه چ ــه آن صفح ــا ورود ب ــب ب ــرد؟ مخاط ــرار بگی ــما ق ــایت ش ــد در س ــه بای صفح
ــرد. ــرار گی ــب ق ــتفاده مخاط ــورد اس ــد م ــه بتوان ــد ک ــد کنی ــی و تولی ــی را طراح ــا صفحات ــد؟ تنه می کن
در فضــای مجــازی مفاهیــم بــا ســاختارهای مختلفــی مــی تواننــد انتقــال یابنــد. بــه عبــارت دیگــر، فضــای 
ــدا  ــم و ص ــس، فیل ــوان از عک ــی ت ــم نیســت. م ــال مفاهی ــرای انتق ــن» ب ــه «مت ــدود ب ــا مح ــازی تنه مج
ــر و  ــال راحت ت ــرای انتق ــی، ب ــای آموزش ــم ه ــا و فیل ــر، نموداره ــتفاده از تصاوی ــود. اس ــتفاده نم ــز اس نی

ســریع ترمفاهیم کارســاز اســت. 
ــه فضــای مجــازی  ــرد ک ــب را خاطــر نشــان ک ــن مطل ــوان ای ــه شــده، مــی ت ــوارد گفت ــه م ــا توجــه ب ب
ــا و معایــب بســیاری اســت کــه فرصت هــا و  ــی، دارای مزای ــه فضاهــای موجــود در عصــر کنون همچــون کلی
تهدیدهایــی را خلــق می کنــد و چنانچــه بــر ایــن فضــا بــا تکیــه بــر کارآفرینــی و اشــتغال و تدابیــری از جملــه 
آمــوزش، توانمنــد ســازی، حمایــت و ایجــاد نهادهایــی بــرای حمایــت و ســازماندهی و نظــارت بــر ایــن فضــا 

ــن لطمــه وارد می شــود.  ــه اعتمــاد در مخاطبی فکــری نشــود، ب
اگــر آســیب های فضــای مجــازی بــه دقــت بررســی و کاهــش مضــرات آن مدیریــت شــود، افــراد جامعــه 

ــد.  ــه، فرصــت شــغلی مناســبی به دســت آورن ــن هزین ــا کمتری ــد ب آگاه می شــوند و می توانن
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تــرس تمــام وجــودم را فــرا گرفتــه بــود. بدنــم می لرزیــد از طوفان هــای روزگار. 
این کــه نکنــد تنهــا بمانــم میــان گــرگ و میــش زندگــی. زبانــم بنــد آمــده بــود 
و افــکارم یــارای تمرکــز نداشــت. دلهــره داشــتم از این کــه نکنــد مــن بمانــم و 
ــدارد.  ــدن چرخ هــا را ن یــک صندلــی چرخــدار، و دســت هایی کــه توانایــی ران
مــن بمانــم و یــک مســیر طوالنــی، و پاهایــی کــه تــوان رفتــن ندارنــد. قطــرات 

اشــک امانــم نمــی داد و بغــض ســنگین، راه نفســم را بســته بــود.
مــن مانــده بــودم و ترســی بــزرگ از آینــده ای کــه هنــوز نیامــده و شــیطانی 
ــه ضعــف اراده ام  کــه از تــرس وجــودم، قهقهــه مــی زد. شــیطان می خندیــد ب
ــم  ــم، حمایت ــی عظی ــود قدرت ــه ب ــادم رفت ــی. ی ــتم از بی پناه ــن می گریس و م
می کنــد. یــادم رفتــه بــود تــک تــک نفس هایــم را مدیــون آن قــدرت بی پایانــم. 
فراموشــم شــده بــود آن عظمتــی کــه مــرا حمایــت می کنــد، شــیطان را از پــا 
ــردم.  ــاک ک ــای شــیطان نگریســتم و اشــک هایم را پ ــه خنده ه ــی آورد. ب در م
نفســم را تــازه کــردم و بــا تمــام قــدرت صدایــش زدم. بــا تمــام وجــود فریــادش 
زدم. شــیطان لرزیــد، ذوب شــد، خنده هایــش پایــان گرفــت، اشــک های مــن 

ــور. ــز همین ط نی
نامــش وجــودم را گــرم کــرد، عظمتــش اراده ام را بازســازی کــرد و یــادش 
بــه دســت هایم قــدرت رانــدن داد. نامــش بــه پاهایــم تــوان حرکــت داد. یــادش 
دلــم را اســتوار کــرد. ســکان صندلــی چرخــدارم را گرفتــم و بــا تمــام قــدرت 
تاختــم. ســکان دســت دلــم بــود و قــدرت رانــدن، دســت «او». تمــام زندگیــم 
ــش زدم  ــقانه صدای ــودم دســت «او»ســت. عاش ــام وج دســت «او»ســت. تم
ــادش  ــا ی ــد. ب ــاک ش ــم پ ــود از دل ــیطان ب ــدۀ ش ــه زایی ــا ک ــی ترس ه و تمام
ــادش تمــام  ــا ی ــم فرونشســت. ب ــادش، تالطم هــای دل ــا ی ــم آرام گرفــت. ب دل

هســتی ام جــان گرفــت.
ــه در  ــود ک ــدم. «او»ب ــرخ دار می ران ــی چ ــا صندل ــه ب ــودم ک ــن نب ــن م ای
ــه مــن قــدرت مــی داد و «او»مــرا هدایــت  ــود. «او»ب وجــودم جــای گرفتــه ب
مــن  و  می کنــد.  هدایــت  همیشــه  تــا  و  هم چنــان  می کــرد. «او»مــرا 
ــت. ــا بی نهای ــد. ت ــا اب ــه«او» ت ــق ب ــم و متعل ــال "او" باش ــط م ــم فق می خواه

فرزانه حبوطی
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چنــد مهندس  جــوان،  تصمیم گرفتنــد کاری را 
از اول راه بیاندازنــد. بــا توجــه بــه رشــد روزافزون 

ــتند  ــراه، خواس ــن هم ــن های تلف ــازار داغ اپلیکیش و ب
ابــزاری بســازند تــا افــراد معمولــی هــم بتواننــد بــدون 
ــن  ــد. ای ــد کنن ــی، اپلیکیشــن خــود را تولی دانــش فن
ــزار، دور  ــته نرم اف ــل رش ــارغ التحصی ــوان ف ــار ج چه
هــم جمــع شــدند و شــرکت پازلــی را تاســیس کردنــد. 
ــی  ــه تازگ ــی ب ــام داود عباس ــه ن ــم ب ــری ه ــرد دیگ ف
ــه  ــی ب ــتری پازل ــا مش ــاط ب ــول ارتب ــوان مس به عن
آن هــا اضافــه شده اســت. بنیانگــذاران ایــن شــرکت در 
بیرجنــد، حســین آریــان، حمیدرضــا قــادری، مصطفــی 

لطفــی و محمــد حســین محســنی هســتند.
 بــا آقایــان مصطفــی لطفی و محمدحســین محســنی 
در موسســه رعــد دیــدار کردیــم و از چگونگــی راه اندازی 
اپلیکیشــن ســاز پازلــی پرســیدیم. امســال ســال دومــی 
اســت کــه ایــن دوســتان در برگــزاری جشــنواره فضــای 
ــکاری  ــد، هم ــه رع ــا موسس ــان، ب ــازی و توانیاب مج

می کننــد.

دوستان باید پشتکارشان را زیادتر کنند و 
نا امید نشوند تا به نتیجه برسند

لطفًا در مورد شرکت پازلی و دلیل راه اندازی 
آن توضیح دهید؟

لطفــی: در ســال ۱۳۹۰ آمــاری داده 
شــد کــه حــدود ۴۰ ملیــون دســتگاه گوشــی 
ــود  ــران وج ــمند، در ای ــراه هوش ــن هم تلف
دارد. اگــر جمعیــت ایــران را ۸۰ ملیــون نفــر 
ــوزادان و  ــالمندان و ن ــم و س ــر بگیری درنظ
خردســاالن را از ایــن جمعیــت کــم کنیــم، 
متوجــه می شــویم کــه عــده زیــادی از افــراد 
جامعــه و تقریبــا تمــام جوانــان حداقــل یک 
دســتگاه تلفــن همــراه هوشــمند دارنــد. من 
بــرای این کــه نفــوذ تلفــن همــراه را در ایــران 
بــه بچه هــای کالس نشــان دهــم، در برنامــه 
اینســتاگرام واژه روســتا را جســتجو کــردم و 
نــام بیســت الــی ســی روســتا آمــد کــه برای 
ــی  ــد! یعن ــتاگرام دارن ــه اینس ــود صفح خ
ــم  ــتاها ه ــمند در روس ــراه هوش ــن هم تلف
نفــوذ کرده اســت. بــه عبارتــی تلفــن همــراه 
ــه رســانه ای شــده  ــل ب ــا تبدی ــه م در جامع
کــه مخاطبانــش از صداوســیما و روزنامه هــا 
و نشــریات بیشــتر اســت. اگــر ایــن جمعیت 
ــم  ــم، می توانی ــی را سرشــکن کنی ۴۰ ملیون
ادعــا کنیــم کــه حداقــل ۲۰ میلیــون از آنهــا 
کافــه بــازار را نصــب کرده انــد و ایــن یعنــی 
۲۰ ملیــون نفــر مخاطــب فعــال تلفن هــای 

همــراه هوشــمند!
کــه  کســانی  حاضــر  حــال  در 
می خواهنــد مطلبــی را جســتجو کننــد، 
ــپ  ــر و ل ــراغ کامپیوت ــه س ــای اینک ــه ج ب
ــان  ــی ، کارش ــق گوش ــد، از طری ــاپ برون ت
اطالع رســانی ها  می دهنــد.  انجــام  را 
بــا گوشــی انجــام می شــود، یادگیــری 

ــازی   ــی ب ــود، حت ــام می ش ــی انج ــا گوش ب
ــام  ــی انج ــق گوش ــم از طری ــرگرمی ه و س
ــراه،   ــن هم ــی تلف ــع گوش ــود. در واق می ش
ــا  ــت. م ــراد شده اس ــگی اف ــراه همیش هم
ــه  ــراه، ب ــن هم ــر از تلف ــتفاده فراگی ــه اس ب
عنــوان یــک فرصــت نــگاه کردیــم و از اواخــر 
ســال ۹۳، ســاخت نرم افــزاری را بــرای 
کســانی کــه برنامه نویســی کامپیوتــری را بلد 
ــد از قابلیت هــای  ــی می خواهن نیســتند، ول
ایــن رســانه بهره منــد شــوند، شــروع کردیم. 
بســیاری از افــراد در حوزه هــای مختلــف 
تخصصــی خــود، مطالــب ارزشــمندی دارند 
ــا  ــد. م ــر کنن ــد آن را منتش و دوســت دارن
ســعی کردیــم سیســتمی درســت کنیــم کــه 
دغدغــه دانــش فنــی را از دوش مخاطبــان 
ــد  ــراد بتوانن ــن اف ــا ای ــم ت ــران برداری و کارب
بــه کار تخصصی شــان برســند و بــا ســاختن 
ــرای خــود، تنهــا دغدغــه  یــک اپلیکشــن ب
آنهــا تهیــه محتــوا باشــد. ســایت پازلــی را 
ــال  ــم و س ــی کردی ــاه ۹۴ رونمای ــان م در آب
گذشــته در جشــنواره توانیــاب و فضــای 
اپلیکیشــن ها  محــور  بــا  کــه  مجــازی 
برگــزار شــد، به عنــوان یکــی از اعضــای 
ــم.  ــکاری کردی ــنواره هم ــده جش برگزار کنن
اپلیکیشــن های  جشــنواره  ایــن  در 

سعی کردیم سیستمی درست کنیم 
که دغدغه دانش فنی را از دوش 

مخاطبان و کاربران بردارد تا این افراد 
بتوانند به کار تخصصی خود برسند 
و برای داشتن یک اپلیکیشن، تنها 

دغدغه آنها تهیه محتوا باشد
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ــی از  ــه یک ــدند ک ــه ش ــی ارائ ــیار خوب بس
بهترین هــا، اپلیکیشــن بابــک حیــدری بــه 
ــه  ــود، ک ــه اســت ب ــرای هم ــران ب ــام ته ن
مکان هــای مناسب ســازی شــده در ســطح 
شــهر تهــران را معرفــی می کــرد. ایــن 
ــه ای  ــد دو هفت ــک فراین اپلیکیشــن ها در ی
ســاخته شــد و افــراد از ســطحی کــه هیــچ 
چیــزی از اپلیکیشن ســازی نمی دانســتند 
بــه ســطحی رســیدند کــه یــک اپلیکیشــن 

ــاختند. ــردی س ــا و کارب ــیار زیب بس
حســین محســنی: در واقــع افــراد بــا 
وارد شــدن بــه ســایت پازلــی، بــدون نیــاز 
بــه دانــش حرفــه ای در مــورد برنامه نویســی 
تلفــن همــراه، می تواننــد اپلیکیشــن مــورد 
نیــاز خــود را بســازند. ایــن کار احتیــاج بــه 
آمــوزش خاصــی نــدارد، یــک ســری ابــزار در 
ــا کلیــک روی  ایــن ســایت قــرار دارد کــه ب
آن می تواننــد متنــی را وارد  کننــد، عکســی 
ــه  ــا زدن دکم ــا، ب ــد و در انته ــود  کنن را آپل
دانلــود، اپلیکیشــن را دانلــود و روی گوشــی 
ــد در  ــس می توان ــد. هرک ــود نصــب  کنن خ
ایــن اپلیکیشــن ها بــا توجــه بــه حــوزه کاری 
و عالقــه خــودش یــک ســری محتــوا 

بگــذارد.
لطفــی: مــن بــه جــرات می توانــم 
بگویــم کــه مرکــز رعــد اکنــون حداقــل ۶-۵ 
نفــر متخصــص در تولیــد اپلیکیشــن دارد. 
یکــی از خبرهــای خوشــحال کننــده ای 
ــه دوســتان مان  ــود ک ــن ب ــه شــنیدیم ای ک

در موسســه رعــد، بعــد از دوره ای کــه 
ســال قبــل گذراندنــد، چنــد ســفارش 
ســاخت اپلیکیشــن بــرای مراکــز دیگــر 
ــک  ــت ی ــن کار توانس ــی ای ــد. یعن گرفته ان
فرصــت شــغلی بــرای کارآمــوزان مرکــز رعد 
ــد  ــاد گرفتن ــا ی ــن بچه ه ــد. ای ــاد کن ایج
ــد  ــی تولی ــا اپلیکیشــن بســازند و محتوای ی
کننــد و در بازارهایــی مثــل کافــه بــازار بــه 
فــروش  بگذرانــد و کســب درآمــد کننــد و یا 
ــد  ــاز دارن ــه نی از شــرکت های خصوصــی ک

محتــوا یــا تبلیغات خــود را روی اپلیکیشــن 
و تلفــن همــراه ارائــه دهنــد، ســفارش 
بگیرنــد. تــا بــه حــال شــاهد چنــد نمونــه 

ــم. ــات بوده ای ــن اتفاق از ای

افـرادی که عالقمنـد به اپلیکیشن سـازی 
از طریـق شـرکت پازلـی هسـتند، چگونه 
می تواننـد بـا ایـن سـایت ارتبـاط برقـرار 
کننـد و چگونـه می تواننـد این مهـارت را 

بـه دسـت بیاورند؟
ــه آدرس  ــه ب ــت ک ــی اس ــی: کاف لطف
ــس  ــد. پ ــه کنن ــایت۱ مراجع ــی س اینترنت
از ثبــت نــام، مرحلــه بــه مرحلــه ی کار 
مشــخص شــده کــه بایــد طبــق آن پیــش 
برونــد و بــه راحتــی مــی تواننــد اپلیکیشــن 

ــازند. ــود را بس خ

داشته  اولیه ای  توانایی  چه  باید  بچه ها 
باشند؟

لطفــی: بیشــتر از توانایــی، انگیــزه مهم 
ــن کار  ــدر ای ــم آن ق ــعی کرده ای ــت. س اس
ــرای افــراد  را راحــت کنیــم کــه مشــکلی ب
ــه ای  ــا در مرحل ــر احیان ــد و اگ ــود نیای بوج
بــا مشــکل روبه روشــدند، می تواننــد از 
قســمتی کــه به عنــوان آمــوزش  ایجــاد 
ــا تصاویــر واضــح و ویدیوهــای  کرده ایــم و ب
ــح  ــف کار را توضی ــل مختل ــا ، مراح راهنم
ــه  ــانی ک ــد. کس ــتفاده کنن ــد، اس می ده
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در این جشنواره، اپلیکیشن های 
بسیار خوبی ارائه شد که یکی از 

بهترین های آن، اپلیکیشنی بود که  
بابک حیدری به نام «تهران برای 

همه است» طراحی کرده بود. در این 
اپلیکیشن، مکان های مناسب سازی 
شده در سطح شهر تهران معرفی 

شده اند
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یــک ســری مهــارت  مثــل؛ کار بــا فتوشــاپ 
ــه ای کامپیوتــری  ــا مهارت هــای پای ــا ورد ی ی
ــد و  ــی زود راه می افتن داشــته باشــند، خیل

ــود. ــد ب ــریع تر خواه ــان س پیشرفتش

 راه اندازی این سایت، از چه طریق برای شما 
درآمد ایجاد می کند؟ 

ــی را در  ــی خدمات ــایت پازل ــا روی س م
چنــد طــرح مختلــف ارائــه می کنیــم. 
یــک طــرح رایــگان بــرای کســانی کــه 
محتوایــی  اپلیکیشــن های  می خواهنــد 
بســازند، داریــم؛ کســانی کــه محتــوای 
نرم افــزار  می خواهنــد  و  دارنــد  ثابتــی 
خــود را بســازند و ارائــه بدهنــد. یــک طــرح 
اســتاندارد و یــا خانــواده هــم بــرای کســانی 
ــر  ــات تخصصی ت ــه امکان ــد ب ــه می خواهن ک
داشته باشــند  دسترســی  متنوع تــری  و 
داریــم. دسترســی بــه ایــن امکانــات از 
ــی  ــا پرداخــت هزینه های ــا ب ــق ســرور م طری
کــه تعییــن شــده اســت امکان پذیــر اســت. 

ــت. ــق اس ــن طری ــا از ای ــد م درآم

ــد  ــز رع ــا مرک ــی ب ــرکت پازل ــاط ش ارتب
ــد؟ ــرار ش ــه برق چگون

لطفــی: ایــن ارتبــاط و همــکاری در 
ــای محمدرضــا دشــتی،  ــا آق ــا ب آشــنایی م
ــختکوش  ــد و س ــولین توانمن ــی از مس یک
موسســه رعــد کلیــد خــورد. آقــای دشــتی 
ــل در  ــک اپلیکیشــن موبای ــرای ســاخت ی ب
ــس  ــال برنامه نوی ــه دنب ــوالن ب ــوزه معل ح

موبایــل بودنــد و یکی از دوســتان مشــترک، 
ــد. آقــای دشــتی  مــا را معرفــی کــرده بودن
بــرای  ارزشــمندی  بســیار  محتــوای 
اپلیکیشــنی بــه نــام ورزش افــراد دارای 
معلولیــت داشــتند و این انگیــزه و توانمندی 
مــا را مشــتاق کــرد تــا چنــد قدمــی در ایــن 
ــتی  ــای دش ــیم. آق ــان باش ــیر همراه ش مس
تاکنــون چندیــن اپلیکیشــن در حــوزه ورزش 
ــی  ــی طراح ــتفاده از پازل ــا اس ــوالن ب معل
و منتشــر کرده انــد. مــا ســال گذشــته 
ــاب و  ــنواره توانی ــدگان جش ــزو برگزارکنن ج
ــه  ــور ک ــم. همان ط ــازی بودی ــای مج فض
گفتــم، آبــان مــاه ســال قبــل از ایــن ســایت 
ــات  ــزاری جلس ــا برگ ــم و ب ــی کردی رونمای
اپلیکیشن ســازی  کارگاهــی،  و  آموزشــی 
ــم. در  ــوزش دادی ــد آم ــوزان رع ــه کارآم را ب
انتهــا، بــه منتخبــان جوایــزی اعطــا شــد. 
امســال هــم مرکــز رعــد تمایــل داشــت کــه 
ــم.  ــرکت کنی ــنواره ش ــن جش ــاره در ای دوب
حضــور مــا در مرکــز رعــد، در راســتای 

ــوزان اســت.  ــه کارآم ــوزش ب آم
 اتفــاق مثبتــی کــه امســال افتــاد، 
ایــن  در  بــازار  کافــه  کــردن  شــرکت 
جشــنواره اســت. در زنجیــره تولیــد و ارائــه 
اپلیکیشــن ها، مــا فعــال هســتیم و قســمت 
ــه  ــده کاف اطالع رســانی اپلیکیشــن ها، برعه
ــی  ــی خوب ــاق خیل ــن اتف ــت. ای ــازار اس ب
ــه  ــم در مجموع ــازار ه ــه ب ــه کاف ــت ک اس
برگزار کننــدگان جشــنواره وارد شــده اســت. 
کســانی کــه می خواهنــد اپلیکیشــن بســازند 

از ابتــدا تــا اخــر کار را می تواننــد خودشــان 
انجــام دهنــد و بعــد بــه کمــک کافــه بــازار 

ــد. ــه دهن اپلیکیشــن خــود را ارائ

طریق  از  درآمدزایی  به  اشاره ای   
اپلیکیشن سازی داشتید، در این مورد بیشتر 
توضیح دهید؟ افراد دارای معلولیت چگونه از 

این طریق می توانند به درآمد برسند؟
لطفــی: در ایــن حــوزه چهارمــدل درآمد 
ــا  ــس ب ــه هرک ــد، ک ــرح باش ــد مط می توان
ــه دارد  ــه ای ک ــص و عالق ــه تخص ــه ب توج
می توانــد در آن کار کنــد و از طریــق آن 

ــد.  ــد کن کســب درآم
درون  پرداخت هــای  مــدل،  یــک 
برنامــه ای اســت. بــه ایــن معنــی کــه وقتــی 
ــم  ــم، می بینی ــود می کنی اپلیکیشــن  را دانل
ــترس  ــاز و در دس ــمت هایی از آن ب ــه قس ک
ــل اســت،  ــد قســمت از آن قف اســت و چن
کــه بــرای دسترســی بــه مطالــب ایــن 
پرداخته شــود.  مبلغــی  بایــد  قســمت ها 
ــک راه  ــود، ی ــت می ش ــه پرداخ ــی ک مبالغ

ــت. ــی اس درآمدزای
مــدل دیگــر، تبلیغــات درون برنامــه ای 
اســت. یعنــی دوســتان می تواننــد یــک 
ســری تبلیغات از شــرکت های مختلــف را در 
اپلیکیشــن خــود قــرار دهنــد و از ایــن طریق 
ــن  ــون ای ــم اکن ــند. ه ــته باش ــد داش درآم
امــکان بــرای تمامی اپلیکیشــن های ســاخته 
شــده بــا پازلــی بــه راحتــی آمــاده و فراهــم 
اســت. روش دیگــر، فــروش اپلیکیشــن ها در 

مشکلی که در بچه ها دیده ام این 
است که خیلی از آنها، کمی قبل از 
تمام شدن کار نا امید می شوند و 
اپلیکیشن را رها می کنند. من به 
کارآموزانی که در کارگاه ها شرکت 

می کنند می گویم، وقتی فکر می کنید 
دیگر اپلیکیشن به جایی نمی رسد، 

کوشش و تالش بیشتری کنید. شاید 
در یک قدمی موفقیت باشید. خیلی 

وقت ها، تالش تان در آخرین باری که 
امتحان می کنید به نتیجه می رسد!
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کافــه بــازار اســت. قیمــت یــک اپلیکیشــن 
ممکــن اســت ده هــزار تومــان یــا بیشــتر یــا 
کمتــر باشــد ولــی وقتــی صدهــا یــا هــزاران 
ــد،  ــداری کنن ــن را خری ــن اپلیکیش ــر ای نف
مبلــغ خوبــی بــه دســت می آیــد. یــک 
ــن اپلیکیشــن  ــر، ســفارش گرفت ــدل دیگ م
ــتان  ــا اســت. دوس ــرکت ها و انجمن ه از ش
می توانــد از مراکــز مختلــف ســفارش بگیرند 
می زنــم:  مثالــی  بســازند.  اپلیکیشــن  و 
ــواع  ــد، ان ــازار بزنی ــه ب ــه کاف ــری ب ــر س اگ
می بینیــد.  را  اپلیکیشــن هایی  اقســام  و 
ــالمت،  ــکی و س ــل اپلیکیشــن های پزش مث

ــا و... ــگی، برنده ــی، گردش آموزش
 یکــی از کاربــران ســایت، خالقیــت 
ــل  ــود. او در فص ــرج داده ب ــه خ ــی ب جالب
تابســتان کــه مــردم درگیــر ســرویس کــردن 
کولرهــا هســتند، اپلیکیشــنی بــا محتــوای 
مطالــب کاربــردی در ایــن زمینه جمــع آوری 
کــرده بــود و درکافــه بــازار قــرار داده بــود. 
ــان  ــیصدهزار توم ــاه اول س ــان م او در هم
ــت،  ــت می گف ــن دوس ــت. ای ــروش داش ف
ــن هایش را  ــداد اپلیکیش ــد تع ــه می خواه ک
ــه ده اپلیکیشــن افزایــش بدهــد و از ایــن  ب
طریــق بتوانــد ســه میلیــون تومــان در آمــد 
کســب کنــد. درآمدزایــی از ایــن طریــق 
ــه خالقیــت خــود دوســتان ارتبــاط دارد.  ب
فرصــت خیلــی خوبــی اســت و اگــر بچه هــا 

ــا  ــد، مطمئن ــروع کنن ــزه کار را ش ــا انگی ب
می تواننــد درآمدزایــی هــم داشــته باشــند.

اگر صحبتی در خاتمه با افراد دارای معلولیت 
دارید، بفرمایید؟

لطفــی: حــوزه فضــای مجــازی حــوزه ای 
اســت کــه مــرز نمی شناســد. دوســتان 
ــه شرایطشــان  ــا توجــه ب ــت ب دارای معلولی
ــل بیشــتری  ــر و تعام ــاط نزدیک ت ــد ارتب بای
ــا ایــن فضــا داشــته باشــند. دوســتان در  ب
ــاده  ــده ای را پی ــر ای ــد ه ــا می توان ــن فض ای
ــد.  ــی کنن ــی را عمل ــر خالقیت ــد و ه کنن
مشــکلی کــه در بچه هــا دیــده ام ایــن اســت 
ــام  ــل از تم ــی قب ــا، کم ــی از آنه ــه خیل ک
شــدن کار نــا امیــد می شــوند و اپلیکیشــن 
را رهــا می کننــد. مــن بــه کارآموزانــی 
ــد  ــرکت می کنن ــم ش ــا ه ــه در کارگاه ه ک
می گویــم، وقتــی فکــر می کنیــد دیگــر 
اپلیکیشــن بــه جایــی نمی رســد، کوشــش و 
تــالش بیشــتری کنیــد. خیلــی وقت هــا، تــا 

ــده! موفقیــت یــک قــدم بیشــتر نمان
دوســتان  مــن  به نظــر  محســنی: 
ــد و زود  ــتر کنن ــان را بیش ــد پشتکارش بای
دوســتان  از  بعضــی  نشــوند.  امیــد  نــا 
به دلیــل مشــکالتی کــه در جســم  خــود 
ــا  ــه ب ــه در جامع ــکالتی ک ــا مش ــد و ی دارن
آن روبــه رو هســتند، از این کــه بتواننــد 

ــی  ــد هســتند. ول ــا امی ــد ن ــدا کنن کاری پی
بســتر فنــاوری اطالعــات بســتری اســت کــه 
حتــی دوســتان از داخــل خانــه خــود هــم 
ــد  ــه درآم ــد و ب ــام دهن ــد کار انج می توانن
کامپیوتــر  پشــت  از  می تواننــد  برســند. 
ــوزه  ــه در ح ــوزه وب و چ ــه در ح ــود چ خ
اپلیکیشن ســازی بــه راحتــی کار کننــد. 
بایــد ســطح دانــش خــود را باالتــر ببرنــد و 
بــا تــالش و پشــتکار ادامــه دهنــد. مطالــب 
و ویدئوهــای آموزشــی، در هــر زمینــه ای در 
اینترنــت وجــود دارد. بچه هــا می تواننــد 
و  بســازند  اپلیکیشــن  بســازند،  ســایت 
می توانــد درآمــد خــود را از طریــق کســب و 
ــد. این کــه   ــاال ببرن کار در فضــای مجــازی ب
بنشــینیم و بگوییــم بســتر کار فراهم نیســت 
و دولــت حمایــت نمی کنــد و... درســت 
ــادی  ــراد زی ــرایط اف ــن ش ــت. در همی نیس
موفقیــت  بــه  و  کننــد  کار  توانســته اند 
برســند. دوســتان اگــر تــالش بیشــتری 

ــود.  ــد ب ــق خواهن ــا موف ــد، حتم کنن
ــن  ــا ای ــده ب ــد ش ــه تولی ــا برنام طبیعت
ــا اپلیکیشــن هایی  ــاس ب ــل قی سیســتم قاب
کــه میلیون هــا تومــان خرج شــان شــده 
نیســت، امــا اســتفاده از آن بــرای بســیاری 
ــط و  ــای کوچــک و متوس از کســب و کاره

ــت. ــاز اس ــخاص چاره س اش

ــد:  ــه ذهن شــان می رســد؛ حســین تعریــف می کن ــر اســاس ســوءتفاهم ب ــده کامــال اتفاقــی و ب ای
« ایــده اولیــه پازلــی، پکیج هایــی مناســب نیــاز کاربــر بــود کــه روی ســایت قــرار مــی گرفتنــد. مثــل 
یــک کاتالــوگ محصــوالت جامــع. کاربــران انتخــاب مــی کردنــد امــا قــرار بــود برنامــه مــورد نظرشــان 
ــا صــرف چنــد جلســه زمــان و کار کــردن روی ایــده، بــه اپلیکیشــن ســاز  را خودمــان بســازیم. مــا ب
آنالیــن تلفــن همــراه رســیدیم.» ایــن جمــالت را حســین محســنی یکــی از بنیانگــذاران اولیــه پازلــی 
نقــل می کنــد، امــا پیــش از ایــن گفــت چــه اتفاق هایــی رخ داده تــا ایــن تیــم از بیرجنــد بــه ســمت 

پایتخــت بیایــد.
حســین می گویــد: «ســه ســال پیــش بــود کــه مراســم  اســتارت آپ ویکنــد بتازگــی در کشــور برگــزار 
می شــد و یکــی از بچه هــای دانشــگاه مان در ایــن مراســم در تهــران شــرکت کــرد و بــا انــرژی و شــور 

و شــوق وصف ناپذیــری از آن مراســم برایمــان تعریــف می کــرد».
ــر بســزایی روی حســین و دوســتش می گــذارد و عالقه منــد می شــوند در یــک  ایــن تعریف هــا تاثی

مراســم شــرکت کننــد.
ــرار اســت دور بعــدی اســتارت آپ ویکنــد در بیرجنــد برگــزار  ــر می رســد ق ــه اندکــی خب ــه فاصل ب

ــوند. ــرده و اول می ش ــن مراســم شــرکت ک ــراوان در ای ــزه ف ــا انگی ــد ب شــود. حســین می گوی
ــا مثــل هــر  ــود، ام ــز و شــیرین ب ــی هیجان انگی ــد خیل ــد بیرجن «اول شــدن در اســتارت آپ ویکن
ــا خــود می گفتیــم بعــدش  اتفــاق مشــابه دیگــری در زندگــی پــس از مدتــی برایمــان عــادی شــد و ب

ــود؟» ــه می ش چ
حســین ادامــه می دهــد در مراســم اســتارت آپ بیرجنــد بــا مصطفــی لطفــی و دیگــر اعضــای تیــم 
ــد و  ــتری در بیرجن ــی بیش ــای کارآفرین ــد در رویداده ــم می گیرن ــده و تصمی ــنا ش ــان آش ــار نفره ش چه

ســپس تهــران شــرکت کننــد.

داستان به وجود آمدن پازلی، از زبان حسین محسنی، یکی از اعضای موسس این ایده 

«تولد ایده از یک سوءتفاهم»
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لطفًا در ابتدا خودتان را معرفی کنید.
متولــد  و  ســاله   ۳۲ یزدانــی  جــواد 
طراحــی  کارشناســی  هســتم.  شــیراز 
ــز را دارم و  ــر تبری ــگاه هن ــی از دانش صنعت
مدتــی در حــوزه طراحــی محصــول در یــک 
ــودم.  ــه کار ب شــرکت خصوصــی مشــغول ب
مختلــف  شــاخه های  بــه  نوجوانــی  در 
هنــری عالقه منــد بــودم. قبــل از ایــن 
ــک  ــم گرافی ــوم دیپل ــگاه ش ــه وارد دانش ک
ــه در  ــودم. البت ــر را گرفته ب از هنرســتان هن
کنــار آن تاتــر و موســیقی هــم کار می کردم، 
آهنــگ می ســاختم و می نواختــم. ولــی بــه 
تدریــج بــه عالقــه اصلــی خــودم پــی بــردم 
و آن ورود بــه حــوزه ای بــود کــه بــه بهبــود 
ــی  ــا قبول ــر می شــد. ب ــردم منج ــی م زندگ
ــل در  ــی و تحصی ــی صنعت ــته طراح در رش
ایــن رشــته بــه ایــن هــدف نزدیــک  شــدم. 
متوجــه شــدم در دنیــا پلتفورم هایــی وجــود 
دارد کــه طــراح یــک محصــول جدیــد، 
ــایت ها  ــه وبس ــن گون ــود را در ای ــرح خ ط
ــد  ــه تولی ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــی می کن معرف
می شــوند،  عالقه منــد  محصــول  ایــن 
را  آن  از  تعــدادی  می تواننــد  پیشــاپیش 
ــد ســهام  ــا در خری ــرده و ی ــد ک پیــش خری
شــرکت مشــارکت کننــد. بــا مبالغــی کــه از 

ایــن طریــق جمــع آوری می شــود محصــول 
ــارکت کنندگان  ــده و مش ــد ش ــد تولی جدی

هــم کاال را دریافــت می کننــد. 

چنین حرکت هایی که در ایران وجود نداشت؟
ــران و  ــارج از ای ــا در خ ــن فعالیت ه ای
ــود  ــکا شــروع شــده ب ــه خصــوص در آمری ب
ــرای  ــی ب ــت. ول ــق داش ــم رون ــی ه و خیل
طراحانــی کــه در ایــران مایــل بــه اســتفاده 
ــای  ــد، تحریم ه ــترهایی بودن ــن بس از چنی
بانکــی و عــدم امــکان جابه جایــی پــول 
چنیــن  امــکان  بین المللــی،  درحــوزه 

فعالیتــی را ناممکــن کرده بــود. مــن خــودم 
از دور در جریــان ایــن فعالیت هــا بــودم 
امــا امکانــش را مهیــا نمی دیــدم. بعــد 
از فارغ التحصیلــی بــه شــیراز برگشــتم و 
ــی  ــر طراح ــوان مدی ــرکت به عن ــک ش در ی
محصــول مشــغول بــه کار شــدم. البتــه در 
تبریــز هــم مدتــی به عنــوان مدیــر برندینــگ 
یــک مجموعــه کار می کــردم ولــی همیشــه 
ــودم را  ــه کار خ ــودم ک ــن ب ــال ای ــه دنب ب
ــم،  ــدازی کن ــن راه ان ــک کارآفری ــوان ی به عن
چــون روش هایــی کــه اســاتید در دانشــگاه 
را  می گفــت  شــرکت  در  مدیرعامــل  و 
قبــول نداشــتم. حــس می کــردم همــه 
ــر کار  ــه اگ ــی دارد ک ــا ایرادات ــن روش ه ای
ــازار  ــه در ب ــم ک ــودم باشــد می دان ــال خ م
چطــور عمــل کنــم تــا فعالیتــم رشــد کنــد 

ــود.  ــترده ش ــوزه اش گس و ح
ــراه  ــن هم ــا م ــا همیشــه ب ــن ایده ه ای
بــود تــا ایــن کــه یــک روز صبــح در شــرکتی 
کــه مشــغول بــه کار بــودم تصمیــم عجیبــی 
میــز  روی  را  اســتعفایم  نامــه  گرفتــم. 
ــود  ــی ب ــن در حال ــتم! ای ــل گذاش مدیرعام
کــه بــه جایــگاه تثبیــت شــده ای در شــرکت 
رســیده بــودم، ارتقــای شــغلی گرفتــه 
بــودم و کمتــر از یــک مــاه تــا مراســم 

"دونیــت" یــک پلتفــرم (گل ریزان ایرانی)۱ اســت 
کــه بــر روی تامیــن ســرمایه بــرای پروژه هایــی کــه 
تاثیــرات اجتماعــی دارنــد، تمرکــز می کنــد. ایــن 
ســایت از دو ســال قبــل توســط محــی  سنیســل  
ــواد  ــارکت ج ــا مش ــپس ب ــد و س ــدازی ش راه ان
ــار  ــی و یاش ــی صنعت ــناس طراح ــی، کارش یزدان

 ایمانلــو ادامــه پیــدا کــرد.
ــن  ــت ای ــف فعالی ــم و کی ــالع از ک ــرای اط ب
وبســایت بــه ســراغ جــواد یزدانــی یکــی از ســه 
ســهام دار شــرکت "دونیــت" رفتیــم تــا از چگونگی 
ــوال  ــش س ــایت و فعالیت های ــن س ــدازی ای راه ان

کنیــم. 

کارآفرینی اجتماعی می گوید، هم خودت بهره مند شو 
و هم به دیگران بهره برسان 

همیشه به دنبال این بودم که کار 
خودم را به عنوان یک کارآفرین 

راه اندازی کنم، چون روش هایی که 
اساتید در دانشگاه و مدیرعامل در 
شرکت می گفت را قبول نداشتم

1. crowdfunding
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عروســی ام زمــان داشــتم. قاطعانــه بــه ایــن 
نتیجــه رســیده بــودم کــه کار مــورد عالقــه 
ــرل  ــون کنت ــن کاری نیســت، چ ــن چنی م
ــرد دیگــری اســت. مــن  ــم دســت ف زندگی
می خواســتم کار خــودم را راه بیانــدازم. 
خوشــبختانه همســرم هــم بــا ایــن تصمیــم 
مخالفتــی نکــرد و چــون دغدغه هایــم را 
همراهی کــرد.  مــن  بــا  می کــرد،  درک 
ده هــا طــرح را بررســی کــردم ولــی آرزو 
ــرمایه  ــن س ــایت تامی ــک وب س ــتم ی داش
جمعــی را خــودم راه انــدازی کنــم. باالخــره 
همیــن کار را هــم کــردم. شــروع بــه 
جســتجو کــردم تــا ببینــم در ایــن زمینــه در 
ایــران کار مشــابهی شــروع شــده اســت یــا 
ــه؟ همــه کلیدواژه هــا در ایــن موضــوع را  ن
جســتجو کــردم و دیــدم فقــط یــک ســایت 
ــا  ــر را ب ــن تیت ــه ای ــران وجــود دارد ک در ای
ــه  ــن ســایت گفت ــدک می کشــد. ای خــود ی
بــود مــا تنهــا پلتفــورم کراودفاندینــگ 
ــی را  ــی جمع ــن مال ــتیم (تامی ــی هس ایران
کراودفاندینــگ می گوینــد). ولــی عمــال 
ــام  ــک ن ــط ی ــن فق ــه ای ــدم ک ــه ش متوج
ــاده  ــی نیفت ــش اتفاق ــی در داخل ــت ول اس
ــی  ــود ول ــه ب اســت. تالشــی صــورت گرفت
ــن  ــود، ای ــب نشــده ب چــون مشــارکتی جل
فعالیــت خوابیــده بــود. پــس فهمیــدم کــه 
ــن  ــوم اولی ــق ش ــر موف ــدارم و اگ ــی ن رقیب
در ایــران هســتم. خیلــی تــالش کــردم 
ــه  ــا ب ــم ت ــره گرفت ــف به ــع مختل و ازمناب
ــی  ــع از چگونگ ــبتا جام ــل نس ــک تحلی ی
راه انــدازی ایــن وب ســایت مطابــق بــا 
بــه  خــودم  رســیدم.  ایرانــی  فرهنــگ 
بازاریابــی و شــناخت نبــض بــازار و تبلیغــات 
مســلط بــودم امــا بــه دنبــال کســی بــودم 
کــه در زمینــه فنــی تخصص داشــته باشــند 
و بتواننــد اپلیکیشــن بنویســند. مــن پولــی 
ــه  ــرای اســتخدام کســی نداشــتم پــس ب ب
ــادم.  ــا فــردی مناســب افت فکــر شــراکت ب
در همیــن جســتجوها بــودم کــه بــه ســایت 
تــازه تاسیســی بــه نــام "دونیــت" برخــوردم. 
محــی سنیســل چنــدروز قبــل ســایت 
ــه  ــری راه انداخت ــا هــدف دیگ ــت" را ب "دونی
ــه  ــود ک ــایتی ب ــا س ــن ســایت تنه ــود. ای ب
ــروع  ــود را ش ــت خ ــوع فعالی ــن موض در ای
ــه جابه جایــی  ــود ب ــود و توانســته ب کــرده ب
پــول هرچنــد خیلــی محــدود دســت پیــدا 
کنــد. در آن ایــام "دونیــت" هنــوز یــک 
نســخه آزمایشــی بــود ولــی حضــور موفقــی 

ــود.  ــرده ب ــروع ک را ش

فعالیت"دونیت" در چه سالی شروع شده بود 
و شما در چه زمانی با آن آشنا شدید؟

"دونیــت" در حــدود شــهریور ســال 
ــد  ــن چن ــود و م ــرده ب ــه کار ک ــاز ب ۹۲ آغ
مــاه بعــد بــا آن آشــنا شــدم. هــر روز 
فعالیتــش را دنبــال می کــردم تــا ایــن 

کــه یــک روز بــا آگهــی "دونیــت" مبنــی بــر 
درخواســت شــراکت مواجــه شــدم. در ایــن 
ــدم  ــه ش ــتم متوج ــه داش ــی ک پیگیری های
کــه شــماره تلفــن تمــاس بــا دونیــت مربوط 
ــود  ــب ب ــی عجی ــت. خیل ــیراز اس ــه ش ب
کــه دو نفــر در یــک شــهر و در یــک محلــه 
ــی  ــرای کارآفرین ــترک ب ــر مش ــک فک ــه ی ب
ــالوه  ــی ع ــه در آگه ــه ای ک ــیده اند! نکت رس
بــر شــماره تلفــن، نظــر مــن را جلــب کــرد 
ــود:  ــته ب ــه نوش ــود ک ــی ب ــن آگه ــن ای مت
مــن یــک فــرد برنامه نویــس و فنــی هســتم 
ــه در  ــم ک ــی خواه ــردی رام ــراکت ف و ش
تبلیغــات و مارکتینــگ حرفــه ای باشــد! این 
اتفــاق ماننــد جــور شــدن یــک پــازل بــود. 
باالخــره بــا محــی سنیســل، مدیــر ســایت 
دونیــت تمــاس گرفتــم و وقتــی مطلع شــدم 
ــده و  ــران آم ــه ته ــه تازگــی ب ــه او هــم ب ک
در ایــن شــهر زندگــی می کنــد اولیــن قــرار 
ــن  ــوی حضــوری را گذاشــتم. در ای گفت وگ
گفت وگــو هــر دو بــه ایــن نتیجــه رســیدیم 
ــم  ــترکی داری ــای مش ــون دغدغه ه ــه چ ک

ــویم. ــریک ش ــم ش ــا ه ــم ب می توانی

چگونه این شراکت را آغاز کردید؟
در ابتــدا وارد شــتاب دهنــده کســب و 
ــدیم و کار را  ــد ش ــا۱ می گوین ــای نوپ کاره

ــم. شــروع کردی

راه اندازی  را  حوزه ای  چنین  تهران  دانشگاه 
کرده بود؟

دانشــگاه تهــران فضــا را در اختیــار 
ــن حــوزه  ــدازی ای ــی راه ان ــود ول گذاشــته ب
مربــوط بــه معاونــت فنــاوری ریاســت 
ــتاب  ــری ش ــه یکس ــه ب ــود ک ــوری ب جمه
ــروع  ــا کار را ش ــود ت ــوز داده ب ــده مج دهن
کننــد. مجــوز ایــن کار را دادنــد تــا مــا هــم 
بتوانیــم در چنیــن عرصه هایــی وارد شــویم. 
آواتــک اولیــن در ایــران بــود. از مــا دعــوت 
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کردنــد و گفتنــد کمــک می کنیــم کــه 
ــد و  ــدا کنی ــرمایه گذار پی ــد و س ــد کنی رش

ــد. ــترش دهی ــود را گس ــب وکار خ کس
مــن و محــی  خیلــی زود و کمتــر از یــک 
ــن  ــد از ای ــا هــم متصــل شــدیم. بع ــاه ب م
ــراد دیگــری هــم مثــل یاشــار  ــه از اف مرحل
 ایمانلــو دعــوت بــه مشــارکت کردیــم. 
دعــوت از فــردی مثــل یاشــار کــه مشــغول 
بــه کار بــود و درآمــد مناســبی هــم داشــت 
کار ســختی بــود. بــه او گفتیــم فعــًال 
ــود  ــا وج ــدام از م ــچ ک ــرای هی ــی ب حقوق
نــدارد، فقــط امیدواریــم کــه رشــد  کنیــم. 
ســهام شــرکت را بیــن خودمــان ســه نفــر 
تقســیم کردیــم و بــا امیــد بــه آینــده شــروع 

ــم. کردی

 شما سه نفر از ابتدا با هم شروع کردید و 
تا االن از این مشارکت و ورود به این حوزه 

راضی هستید؟
ــار  ــتیم. یاش ــی هس ــد راض ــد درص ص
هــم شــیرازی بــود و مــا ســه نفــر شــیرازی 
در تهــران همدیگــر را پیــدا کردیــم و در یــک 
ــم. در  ــه کار کردی ــروع ب ــر ش ــراکت موث ش
ــته  ــرادی گذش ــد دوره کار انف ــای جدی دنی
ــن  ــریک امی ــردن ش ــدا ک ــی پی ــت، ول اس
ــه شــانس  ــر س ــا ه ــوار اســت. م ــم دش ه
آوردیــم کــه شــراکت خوبــی در فعالیت مــان 

شــکل گرفــت. 

آشنایی ما با "دونیت" از طریق آقای سنیسل 
جوانان  و  زنان  کارآفرینی  توسعه  بنیاد  در 
چگونگی  و  معرفی  در  ایشان  گرفت.  شکل 
کارآفرین شدن خود گفت: من همیشه با بیدار 
شدن در صبح زود از دوران بچگی مشکل 
داشتم و اکثرا به مدرسه دیر می رسیدم. بعد 
از اتمام تحصیالت دانشگاهی هم استخدام 
در شرکتی که باید هر روز کارت می زدم برایم 
سخت بود. این شد که به فکر راه انداختن 
کاری افتادم که مال خودم باشد و پاسخگو 
ایشان  درمورد  کمی  نباشم.  دیگران  به 

بگویید. 
بچــاری،  سنیســل  محی الدیــن   
بــه واســطه ســابقه ای کــه در فــن آوری 
نویســی  برنامــه  کار  داشــت،  اطالعــات 
وطراحــی وب ســایت را انجــام مــی داد. 
او چنــد دوره در برنامــه اســتارت آپ۲ در 
شــیراز شــرکت کــرده بــود. کارآفرین هــا ســه 
ــع می شــدند و شــروع  ــه جم ــر هفت روز آخ
یــک کارآفرینــی را آزمایــش می کردنــد. 
ــرای  ــوگل و ب ــا ســایت گ ــن کار ب شــروع ای
تشــویق کارآفرینــی شــکل گرفتــه بــود. 
گــوگل یکســری چارچــوب  مشــخص کــرده 
ــن  ــا ای ــا ب ــای دنی ــر ج ــود؛ در ه و گفته ب
چارچوب هــا کار کنیــد مــا از شــما حمایــت 

2. Startup weekend

افراد بسیاری در صندوق های صدقه 
پول می ریزند و یا حاضرند برای کار 
خیر کمک هایی انجام دهند. افراد 

دیگری هم هستند که حاضرند برای 
یک فعالیت سودآور ، سرمایه گذاری 
کنند. «دونیت» آمادگی دریافت انواع 
و اقسام ایده  و ارایه کردن آنها برای 

گروه هدف خاص خود را دارد 
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می کنیــم. ایــن کار در ایــران راه افتــاده 
ــزار  ــیراز برگ ــم در ش ــد دوره ه ــود و چن ب
شــد. محــی بــا یــک ایــده، مشــابه چیــزی 
وارد  دارد  جریــان  دونیــت  در  االن  کــه 
ــده از  ــن ای ــا شــد. اســاس ای ــن برنامه ه ای
ســرویس های  و  عام المنفعــه  ســایت های 
ــان دارد،  ــا جری ــه در دنی ــی اســت ک رایگان
مثــل ویکــی پدیــا کــه بــه رایــگان مقاالتــش 
ــا  ــد. اینه ــرار می ده ــه ق ــار هم را در اختی
کــه  هســتند  عام المنفعــه  موسســاتی 

ــد. ــردم می رس ــه م ــه هم ــان ب سودش
محــی بــه واســطه فعالیتــش در فضــای 
وب و فضــای مجــازی بــا ایــن حــوزه آشــنا 
ــران  ــه در ای ــرد ک ــود و احســاس ک شــده ب
زیــادی  عام المنفعــه  فعالیت هــای  کــه 
ــی  ــن حــوزه ای خال وجــود دارد جــای چنی
ــی طراحــی  ــن دکمه های ــرای همی اســت. ب
ــن، (دکمه هــای  ــام دونیــت بات ــه ن کــرده ب
ســایت های  را  دکمــه  ایــن  صدقــه) 
می گوینــد  و  می کننــد  تعبیــه  مختلــف 
ــد شــوی  ــا وارد پیون ــزن ت ــه را ب ــن دکم ای
و هــر مبلغــی کــه خواســتی بــه مــا کمــک 
کنــی. موسســات بزرگــی کــه از ایــن مــوارد 
ــم  ــان ه ــرای خودش ــد، ب ــت می کنن حمای
تبلیــغ می شــود و از ایــن طریــق اعــالم 
ــی خــود  ــه مســوولیت اجتماع ــد ک می کنن
را انجــام داده انــد. مثــًال مایکروســافت یــک 
میلیــون دالر بــه ویکــی پدیــا می دهــد 
اجتماعــی  مســوولیت  مــن  می گویــد  و 
ــر کســی در حــد  ــام دادم. ه خــودم را انج
تــوان خــودش می توانــد کمــک کنــد. 
بــه ایــن ترتیــب ســرمایه گذاری جمعــی 
ــی  ــک کارآفرین ــه ی ــد و ب ــود می آی ــه وج ب
ــک  ــیر کم ــی از مس ــود. مح ــر می ش منج
بــه جامعــه خیریــن ایــن کار را شــروع کــرد 
و مــن از مســیر ایجــاد یــک کارآفرینــی برای 
ارائــه محصــول. او دکمه هــای دونیــت را بــه 
ــای  ــرد. دکمه ه ــی ک ــل طراح ــن دلی همی
ســایت های  در  کــه  شــکلی  مســتطیل 
مختلــف ارائــه شــد و در همــان یکــی دو ماه 
اول بیــش از چهارصــد ســایت ایرانــی کــه در 
ــتند،  ــگان می گذاش ــات رای ــان خدم بالکش

ــتند.  ــه را گذاش ــن دکم ای

ایده های  که  است  سایتی  "دونیت"  پس 
اجرایی  برای  و  می کند  معرفی  را  دیگران 
می کند.  جمع  سرمایه  کاربران  از  آن  شدن 

درست است؟
ــی  ــد ول ــام می ده ــکار را انج ــه. این بل
ــن  ــه "دونیــت" ای ــم ک ــم بگویی ــر بخواهی اگ
می توانــم  می کنــد،  کار  چــه  وســط 
ــط  ــه واس ــک حلق ــت" ی ــه "دونی ــم ک بگوی
اســت. یــک ســری افــراد در جامعــه وجــود 
ــال کارآفرینــی  ــه دنب ــد کــه همیشــه ب دارن
هســتند مثــل خــود مــا، کــه بــه دنبــال راه 
انداختــن کار جدیــد هســتیم. افــرادی هــم 

ــی  ــی باالی ــی اجرای ــه توانای ــد ک وجــود دارن
ــد  ــه دارن ــای عام المنفع ــام کاره ــرای انج ب
امــا پــول ندارنــد، "دونیــت" حلقــه واســطی 
اســت کــه می گویــد بیاییــد معرفی تــان 
ــما  ــرح ش ــه ط ــه ب ــانی ک ــا کس ــم ت می کن
هزینــه  تامیــن  در  شــدند  عالقه منــد 

ــد.  ــان کنن کمکت
افــراد بســیاری در صندوق هــای صدقــه 
پــول می ریزنــد و یــا حاضرنــد بــرای کار 
خیــر کمک هایــی انجــام دهنــد. افــراد 
ــرای  ــد ب ــه حاضرن دیگــری هــم هســتند ک
ســرمایه گذاری  ســودآور،  فعالیــت  یــک 
ــواع  ــت ان ــی دریاف ــت" آمادگ ــد. "دونی کنن
آنهــا  کــردن  ارایــه  و  ایده هــا  اقســام  و 
ــود را دارد.  ــاص خ ــدف خ ــروه ه ــرای گ ب
مخاطبــان کــراود فاندینــگ مــردم هســتند. 
مــردم بــا ایــده ارایــه شــده آشــنا می شــوند 
و اگــر تشــخیص دادنــد کــه ایــن طــرح اگــر 
اجــرا شــود تاثیرگــذار خواهــد بــود در تامین 
هزینــه اش مشــارکت می کننــد. اگــر مــردم 
پاســخ مثبــت دهنــد یعنــی بــرای آن ایــده 

ــود دارد.  ــتری وج مش

یک مشتری در چه حدی می تواند در اجرایی 
شدن طرح کمک کند؟

ــرح  ــه ط ــوان ب ــی می ت ــر میزان ــا ه ب
کمــک کــرد. از یــک هــزار تومــان تــا مبالــغ 
ــه جــای  ــر. اینجــا جایــی اســت کــه ب باالت
ایــن کــه یــک یــا دو ســرمایه گذار بــا 
ــب  ــای عجی ــت و قرارداه ــای هنگف پول ه
افــراد  کننــد،  ســرمایه گذاری  بخواهنــد 
ــد  ــی می توانن ــزان پول ــر می ــا ه ــادی ب ع
ــیعی  ــتر وس ــرا از بس ــد. چ ــارکت کنن مش
کــه در ایــران از لحــاظ جمعیــت وجــود دارد 
ــر  ــر ه ــًال ۵۰۰ نف ــر مث اســتفاده نشــود؟ اگ
کــدام ۵۰۰ تومــان کمــک کننــد فشــاری بــه 
آنهــا نمی آیــد ولــی کار خیــری بــه ســرانجام 

می رســد. 

مکانیسمی وجود دارد که کاربران این سایت 

از نتیجه کارشان باخبر شوند؟
بــا  سیســتم  ایــن  کــه  فرقــی 
ــه  ــن اســت ک سیســتم های ســنتی دارد ای
ــران  ــه کارب ــًا ب ــر مرتب ــا تصوی ــزارش کار ب گ
ــی  ــان اتفاق ــا در جری ــود و آنه ــه می ش ارای
ــد.  ــرار می گیرن ــد ق ــا پولشــان می افت ــه ب ک
بعــد از اتمــام هــر پــروژه نتیجــه کار در 
ــران  ــه کارب ــا هم ــرد ت ــرار می گی ــایت ق س
ــه  ــد چ ــه داده ان ــی ک ــا پول ــه ب ــد ک بفهمن

ــت. ــاده اس ــی افت اتفاق
کــه  کرده ایــم  موظــف  را  خودمــان 
ــق  ــه طــور دقی ــر کارشــان را ب ــران، اث کارب
و شــفاف ببیننــد. در صفحــه اصلــی ســایت 
چیــزی داریــم بــه نــام ســند شــفافیت کــه 
ــت  ــه دریاف ــی ک ــال کمک های ــه ری ــال ب ری
شــده و در مســیر پــروژه خــرج می شــود در 
ــرد. هــر  ــرار می گی ــران ق ــد کارب معــرض دی
کاربــری هــر زمــان کــه بخواهــد بــه لیســت 
ایــن کمک هــا و مــوارد مصرفــش دسترســی 
ــک  ــد ی ــه تولی ــوط ب ــروژه مرب ــر پ دارد. اگ
ــه  ــدم ب ــزارش ق ــد گ ــم باش ــول ه محص
ــد محصــول در ســایت گذاشــته  ــدم تولی ق
ــودن، موجــب  ــان ب ــن در جری می شــود. ای
اعتمــاد آنهــا و تشویقشــان بــه ادامــه مســیر 
ــدک  ــا  ان ــه ب ــیری ک ــه مس ــود، ادام می ش

ــد. ــدا می کن ــان پی ــی جری مبلغ

را  گذرانده اید  سال  دو  این  در  که  مسیری 
حاال  و  کردید  شروع  کجا  از  دهید،  توضیح 

مشغول چه پروژه های هستید؟
ــدازی  ــه راه ان ــه شــروع ب ــی ک از روز اول
چنیــن پــروژه ای کردیــم در ایــن کــه از 
ــه  ــا ن ــم ی ــواب می گیری ــردم ج ــب م جان
بســیار تردید داشــتیم. نمی دانســتیم بــا 
ــور  ــه در کش ــادی ک ــوار اقتص ــرایط دش ش
ــود  ــر می ش ــی حاض ــا کس ــت آی ــم اس حاک
ــد  ــا تولی ــه ی ــک کار خیری ــرای ی ــی را ب پول
ــه  ــا امیــد ب یــک محصــول بدهــد؟ ولــی ب
ــه  ــم و در شــروع ب ــده کار را راه  انداختی آین
طــرز غیرقابــل بــاوری بــا اســتقبال کاربــران 
روبــه رو شــدیم. ایــن اســتقبال موجــب شــد 

ــدوار شــویم. ــه کار امی ــه ادام ــه ب ک

با چه پروژه ای شروع کردید؟
یــک  راه انــدازی  مــا  پــروژه  اولیــن 
ــه ای در  ــرای دبیرســتان دختران ــه ب کتابخان
روســتای عاشــقلو در منطقــه کلیبــر در مــرز 
ــود. روســتایی کــه در  ــران و ارمنســتان ب ای
ــک  ــود و ی ــده ب ــران ش ــان وی ــه ورزق زلزل
موسســه خیریــه( نیک گامــان جمشــید) 
در ایــن روســتا مدرســه دخترانــه ای ســاخته 
بــود و حــاال می خواســت کارگاه کامپیوترش 
را تجهیــز کننــد. ســاختن ایــن دبیرســتان 
دخترانــه بهانــه ای بــود کــه اهالــی بــه 
ادامــه تحصیــل دخترانشــان ترغیب شــوند. 

کارآفرینی اجتماعی می گوید؛ هم 
خودت بهره مند شو و هم به دیگران 

بهره برسان. سودت را کنار نگذار ولی 
دیگران را هم توانمندکن و توانمند 
شدن خودت در گرو توانمند شدن 

دیگران باشد 
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 این انجمن چطور با شما مرتبط شده و از 
شما چنین درخواستی کردند؟

ــت  ــی کاال درخواس ــایت دیج  اول از س
تجهیــزات بــرای کارگاه کامپیوتــر بــرای ایــن 
ــن  ــون چنی ــا چ ــد ام ــرده بودن ــه ک مدرس
کاری در محــدوده فعالیــت دیجــی کاال نبود، 
دیجــی کاال ایــن پــروژه را بــه دونیــت ارجــاع 
داد. بــرآورد آنهــا بــرای تجهیــز ایــن کارگاه 
حــدود ۱۷ میلیــون تومــان بــود کــه مبلــغ 
بســیار زیــادی بــود. هــر ســه نفرمــان 
ــف  ــای مختل ــه روش ه ــدیم و ب ــیج ش بس
ــی  ــیار خوب ــه بس ــم و نتیج ــی کردی بازاریاب
هــم گرفتیــم، نتیجــه ای کــه از انتظارمــان 
ــده  ــه مان ــی ک ــه پول ــا اضاف ــود. ب ــر ب باالت
ــکتبال و  ــور بس ــر و ت ــاق کامپیوت ــود، ات ب
والیبــال و پروژکتــور مدرســه را هــم تجهیــز 
کردیــم و بــه بچه هــا آمــوزش کامپیوتــر 
هــم دادیــم. مخابــرات هــم تلفــن کشــید و 
اینترنــت راه افتــاد. بازتــاب رســانه ای ایــن 
اتفــاق منجــر بــه برگــزاری یــک کنفرانــس 
خبــری بــا حضــور رســانه های خبــری 

ــنا شــد.  ــری همچــون ایس معتب
در ایــن پــروژه حــدود ۲۰۰ نفر مشــارکت 
ــرای  ــروژه ب ــن پ ــوان اولی ــه به عن ــد ک کردن

ــود.  مــا بســیار هیجان انگیــز ب

شما  شرکت  به  سودی  چه  مسیر  این  در 
چگونه  حوزه  این  در  کار  قواعد  و  می رسد 

است؟
ــی  ــیر دارد. یک ــد مس ــب و کار چن کس
ــاری و  ــًال تج ــه کام ــت ک ــب وکاری اس کس
ــم  ــب وکاری ه ــک کس ــت، ی ــودآور اس س
هســت که بــه منظور کارهــای عــام المنفعه 
یــا  رعــد  مؤسســه  مثــل  می افتــد.  راه 
انجمن هــای محیــط زیســتی. بحــث اینهــا 
ــه دنبــال درآمدزایــی  ایــن اســت کــه مــا ب
ــم  ــب کنی ــه کس ــی ک ــر پول ــتیم و ه نیس
خــرج پــروژه می شــود. مســیر ســومی هــم 
بــه تازگــی مطــرح شــده بــه نــام کســب وکار 
ــه  ــی ک ــی اجتماع ــا کارآفرین ــی ی اجتماع
منافــع اجتمــاع هــم در آن دیــده می شــود.
ــک  ــدازی بان ــا راه ان ــس ب ــد یون محم
ــرد.  ــداع ک ــیری را اب ــن مس ــن چنی گرامی
ــود  ــم وج ــًال ه ــه قب ــود ک ــزی ب ــن چی ای
داشــت امــا محمــد یونــس بــه آن چارچــوب 
داد و اســتانداردهایش را مشــخص کــرد. در 
فعالیت هــای خیریــه ای همیشــه نیــاز مالــی 
وجــود دارد و همیشــه کســانی بایــد باشــند 
کــه حمایــت کننــد تــا کار انجــام می شــود 
و چــون هیــچ درآمــدی بــرای خــودش 
نمی مانــد نیروهــا بی انگیــزه می شــوند و 

ــود.  ــخت می ش ــه کار س ادام
می گویــد؛  اجتماعــی  کارآفرینــی 
هــم خــودت بهره منــد شــو و هــم بــه 
ــار  ــودت را کن ــان. س ــره برس ــران به دیگ
ــن و  ــران را هــم توانمندک ــی دیگ ــذار ول نگ

ــد  ــرو توانمن ــودت در گ ــدن خ ــد ش توانمن
ــه  ــت ک ــن جاس ــد. ای ــران باش ــدن دیگ ش
می افتــد.  اتفــاق  اجتماعــی  کارآفرینــی 
دونیــت یــک کارآفرینــی اجتماعــی اســت و 
ــه شــرطی مــن رشــد می کنــم  ــد: ب می گوی
ــد. هــر  ــه پروژه هــا هــم رشــد کنن کــه بقی
پــروژه ای کــه بــه نتیجــه می رســد، دونیــت 
کارمــزد تعریــف شــده خــودش را از آن 
ــدر  ــل هرچق ــن دلی ــه همی ــی دارد ب ــر م ب
رســیدن  ثمــر  بیشــتری در بــه  تــالش 
ــتر  ــم بیش ــودش ه ــهم خ ــد، س ــروژه کن پ
ــوزه  ــن ح ــن در ای ــع طرفی ــود. مناف می ش
ــون  ــت. از اول آزم ــره خورده اس ــم گ ــه ه ب
و خطــای بســیاری کردیــم ولــی در نســخه 
جدیــد بــا اســتاندارد مشــخصی، ســهم خود 
را تعریــف کردیــم. در تعریــف جدیــد هفــت 
درصــد از مبلــغ تامیــن شــده ی هــر پــروژه 
ــن  ــه ای ــرد. البت ــق می گی ــت تعل ــه دونی ب
مبلــغ بســیار اندک اســت امــا امیدواریــم بــا 
گســترش فعالیتمــان ایــن ســود هــم قابــل 

ــود. ــول ش قب

شما با انجمن های دیگری هم کار کرده اید؟ 
می توانید  همکاری  چه  رعد  موسسه  با 

داشته باشید؟ 
کــه  حقوقــی  شــخصیت های  بــا 
کانــون  یکــی  کرده ایــم  کار  تاکنــون 
انجمــن  بوده اســت.  ایــران  کارآفرینــی 
ــا  ــروژه اش را ب ــن پ ــران، دومی ــم ای اوتیس
مــا کار کــرد. انجمــن حامــی، ســومین 
ــروژه  ــا پ ــا مــا کار می کنــد، ب ــروژه اش را ب پ
همیــاران شــهر کــه مربــوط بــه شــهرداری 
شــرکت های  می کنیــم.  کار  اســت 
ــه  ــه ب ــتند ک ــم هس ــری ه ــی دیگ خصوص
ــود  ــرای خ ــی ب ــوولیت اجتماع ــوان مس عن
ــد. هــر انجمنــی کــه  ــروژه تعریــف کرده ان پ
بخواهــد بــا دونیــت کار کنــد، اول خــودش 
ــا  ــوابق و فعالیت ه ــد، س ــی می کن را معرف
ــمن ها  ــد. س ــش را می گوی ــماره تماس و ش
بــدون اینکــه پــروژه ای داشــته باشــند هــم 
می تواننــد خودشــان را معرفــی کــرده و 
درخواســت حمایــت کننــد و از ایــن بــه بعد 
آن مؤسســه بــه جــای اینکــه در تبلیغاتــش 
شــماره کارت و آدرس را بدهــد، یــک لینــک 
و نــام موسســه۱ را می دهــد. ایــن لینــک را 
ــران  ــد و کارب ــه کن ــد ارای همــه جــا می توان
اگــر رمــز دوم داشــته باشــند می تواننــد هــر 

ــد. ــز کنن ــی را واری ــزان مبلغ می

 با موسسه رعد هم چنین ارتباطی می تواند 
ایجاد شود؟

موسســه رعــد انجمــن خــوش نــام و بــا 
ــی راحــت می شــود  ســابقه ای اســت و خیل
ــد  ــه رع ــرد. البت ــب ک ــت جل ــش حمای برای
مثــل موسســات دیگــر می توانــد یــک پــروژه 
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ــرای جلــب حمایــت معرفــی  خــاص هــم ب
کنــد. بــا تعریــف دونیــت، هــر پــروژه از ابتدا 
ــوم  ــش معل ــش، هدفــش و زمان ــد مبلغ بای
باشــد. هــر پــروژه ای از طــرف مؤسســه رعــد 
می توانــد بــا روش شــدن هدفــش و زمانــش 
ــد اعــالم  ــًال رعــد می توان مطــرح شــود. مث
کنــد کــه چنــد نفــر از افــراد دارای معلولیت 
ــروژه ای را انجــام  عضــو رعــد می خواهنــد پ
ــد یــک کارآفرینــی  ــًال می خواهن ــد. مث دهن
راه بیاندازنــد یــا مثــًال صنایــع دســتی تولید 
کــرده و بــه فــروش برســانند و بــرای تولیــد 
مراحــل مختلــف آن نیــاز بــه حمایــت مالــی 
ــود  ــول می ش ــد محص ــرای تولی ــد. ب دارن
ــه روش پیــش فــروش عمــل کــرد. مثــًال  ب
می شــود گفــت بــرای یــک مجموعــه ۴ 
ــا  ــد. م ــز کنی ــی، ۱۸۰ هــزار تومــان واری تای
تولیــد می کنیــم و ایــن ۴ محصــول در 
ــک  ــن ی ــم. ای ــرار می دهی ــما ق ــار ش اختی
معاملــه پایاپــای اســت کــه هــم کارآفرینــی 
شــده و هــم مســوولیت اجتماعــی را پاســخ 
ــن  ــم از ای ــب ه ــن ترتی ــه ای داده اســت. ب
ــد شــوند  ــا توانمن ــت شــده ت ــا حمای بچه ه
و هــم محصــول بــه دســت حمایــت کننــده 
کــه  پروژه هایــی  از  حمایــت  می رســد. 
دســت آورد دارد، معمــوًال بیشــتر اســت امــا 
ــم  ــه ای ه ــد خیری ــد درص ــای ص از پروژه ه
ــه شــوند، حمایــت صــورت  اگــر خــوب ارای
می گیــرد. ایــن چیــزی اســت کــه در مــورد 
ــدان  ــد. هنرمن ــام ش ــم انج ــن اوتیس انجم
ــد و  ــت کردن ــن حمای ــن انجم ــادی از ای زی
مــردم هــم راغــب شــدند تــا کمــک کننــد.

و  کار  برای  مجازی  فضای  در  ظرفیتی  چه 
اشتغال افراد دارای معلولیت وجود دارد؟

ایــن  در  فوق العــاده ای  ظرفیت هــای 
ــرای کارآفرینــی افــرادی کــه مغــز و  فضــا ب
ذهــن ســالمی دارنــد وجــود دارد. اســتارت 
ــراد  ــه اف ــد ک ــادی وجــود دارن ــای زی تاپ ه
دارای معلولیــت می تواننــد بــا آنهــا کار 
ــک  ــتن ی ــا داش ــر ب ــال حاض ــد. در ح کنن
موبایــل، هــم می تــوان خریــد و فــروش 
انــواع  از  مــن  بازاریابــی.  هــم  و  کــرد 
ــا  ــدارم ام ــی ن ــناخت کاف ــا ش معلولیت ه
ــای دارای  ــا بچه ه ــاتی ب ــم در جلس می توان
ــا توجــه بــه نــوع معلولیتشــان  معلولیــت ب
ــان  ــا خودش ــب ب ــرای کار متناس ــا را ب آنه

ــم.  ــی کن راهنمای

چه چشم اندازی برای آینده کاری خود دارید؟
چشــم انداز مــا ایــن اســت کــه ســمبل 
اعتمــاد در عرضــه کســب وکار شــویم. آفــت 
بزرگــی کــه در ایــن مــورد وجــود دارد 
ــازی  ــا شفاف س ــا ب ــت. م ــادی اس بی اعتم
مراحــل  کارمــان درصــدد رســیدن بــه 
ــان  ــاد صددرصــدی از طــرف کاربرانم اعتم

ــتیم.  هس
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بگو.  برایمان  کودکی ات  از  حبوطی  خانم 
دوران بچگی و مدرسه را چگونه گذراندی؟ 

در مدرسه معمولی درس خواندی؟
ــم، از  ــاص معلولیت ــوع خ ــل ن ــه دلی ب
کودکــی تــا به حــال همیشــه تحــت مراقبت 
مــادرم بــودم. مــن درمدرســه عــادی و بیــن 
ــر  ــدم و فک ــی درس خوان ــای معمول بچه ه
ــه مثبتــی بودکــه باعــث  ــن نکت می کنــم ای
شــد نگاه هــای مــردم برایــم عــادی شــود و 
از حضــور در جامعــه پرهیــز نکنــم. در کالس 
ــت  ــت، ثب ــل معلولی ــه دلی ــتان ب اول دبس
ــه  ــه مدرس ــد ب ــد بای ــد و  گفتن ــم نکردن نام
اســتثنایی بــروم. مــادرم قبــول نکــرد و مــرا 
بــه آمــوزش و پــرورش منطقــه بــرد تــا از من 
تســت هــوش بگیرنــد. بعــد از نتیجــه تســت 
متوجــه شــدند کــه از نظــر هوشــی از حــد 
نرمــال هــم باالتــر هســتم. پــس بــا توصیــه 
مســئول آمــوزش و پــرورش منطقه(منطقــه 
یــازده)، در مدرســه عــادی ثبــت نــام شــدم. 
البتــه مــادرم متعهــد شــد کــه رفت وآمــدم 
ــردوش  ــرد و مســئولیتی ب ــده بگی ــر  عه را ب
مســئوالن مدرســه نباشــد. در ســه مــاه اول 
ــا  ــار بچه ه ــودن در کن ــه از ب ــل این ک به دلی
اول  کالس  معلــم  می کشــیدم،  خجالــت 
ــن درس  ــه م ــه ب ــه در خان ــد ک ــل ش متقب
دهــد. ولــی کالس دوم را بــه دلیــل توصیــه 
همــان معلــم کــه می گفــت؛ بایــد در کنــار 
ــه  ــه مدرس ــم، ب ــه کن ــودن را تجرب ــه ب بقی

رفتــم. تــا کالس ســوم ابتدایــی مــادرم مــرا 
بغــل می کــرد و بــه مدرســه می بــرد ولــی از 
ســال  چهــارم بــه بعــد، بــا ویلچــر مــن را بــه 
ــت  ــرد و در کالس روی نیمک ــه می ب مدرس
ــش  ــک بال ــد روی ی ــه بای ــاند. البت می نش
اســتخوان هایم  تــا  می نشســتم  کوچــک 
ــود و  ــکننده ب ــتخوان هایم ش ــکنند. اس نش
ــار شکســتگی  ــه دچ ــودم ک ــب  ب ــد مراق بای
لگــن نشــوم. گاهــی کــه کالس  در طبقــات 
درخواســت  بــه  می شــد  تشــکیل  بــاال 
مــادرم، کالس مــن را بــه طبقــه اول منتقل 
می کردنــد. مســئوالن مدرســه تــا حــدودی 

ــد. ــرا می کردن ــال م ــت ح رعای

رفتار بچه های مدرسه با شما چگونه بود؟
رفتــار بچه هــا خــوب بــود و راحــت مــرا 

ــی از  ــه در یک ــره ای دارم ک ــد. خاط پذیرفتن
ــوم  ــته ام. درکالس س ــم آن را نوش مقاله های
ــا وجــود  بچه هــا مبصــر می شــدند و مــن ب
عالقــه بــه ایــن کار، فکــر می کردم کــه هرگز 
نمی توانــم مبصــر شــوم. یــک روز معلــم مــرا 
مبصــر کــرد. او بــه مــن گفــت، تــو همانطور 
ــامی  ــدا، اس ــق ص ــته ای از طری ــه نشس ک
بچه هایــی کــه شــلوغ می کننــد را بنویــس! 
باالخــره مــن هــم یــک هفتــه مبصــر بــودم 
ــم  ــی برای ــاد ماندن ــه ی ــر ای ب ــن خاط و ای
شــد. دیپلمــم را از مدرســه دولتــی گرفتــم 
و درکنکــور شــرکت کــردم. در ســه دانشــگاه 
قبــول شــدم؛ دانشــگاه آزاد قزوین، دانشــگاه 
پیــام نــور در رشــته مدیریــت بازرگانــی و در 
رشــته کامپیوتــردر دوره هــای نیمــه متمرکز. 
به دلیــل عالقــه ای کــه بــه کامپیوتــر داشــتم 
در ایــن رشــته ثبــت نــام نمــودم. ولــی بــه 
ــزل، در  ــاد دانشــگاه از من ــه زی ــل فاصل دلی
ــه  ــرا ب ــل م ــا اتومبی ــدرم ب ــدت، پ ــن م ای

ــرد.  ــگاه می ب دانش
هفتــه ای چنــد روز بــا مــادر و پــدرم بــه 
دانشــگاه می رفتــم. در دانشــگاه هم مشــکل 
ــاال  ــات ب ــب در طبق ــا اغل داشــتم. کالس ه
ــور  ــگاه آسانس ــدند و در دانش ــزار می ش برگ
ــرا  ــود کــه م ــادرم ب ــاز م وجــود نداشــت. ب
در بغــل می گرفــت و بــه طبقــات بــاال 
ــرد و ســرکالس می گذاشــت. خــودش  می ب
هــم در بیــرون منتظــر می مانــد تــا کالســم 

ــت.  ــال ۵۸ اس ــد س ــی متول ــه حبوط  فرزان
ــتئوژنز  ــکل اس ــار مش ــادرزادی دچ ــور م او به ط

ــه  ــا اســتخوان شــکننده بوده اســت. فرزان ــا ی ایمپرفکت
ــن  ــا اولی ــی ب ــرد ول ــاز ک ــن را آغ ــی راه رفت در کودک
زمیــن خوردگــی در دو ســالگی، ســتون فقراتــش دچــار 
انحنــا شــد. انحنــای ســتون فقــرات بــه تدریــج بیشــتر 
ــا در  ــی دنده ه ــه فرورفتگ ــه ب ــا آنک ــد ت ــتر ش و بیش
ــر  ــی منج ــکل تنفس ــه ومش ــم ری ــش حج ــه و کاه ری
ــت جســمی شــدید،  ــا وجــود محدودی ــه ب شــد. فرزان
داســتان می نویســد، شــعر می گویــد و در فضــای 
ــت و  ــغول اس ــد مش ــب درآم ــه کس ــم ب ــازی ه مج
درآمــد دارد. شــاید روحیــه مثبــت و شــاد او بــه دلیــل 
ــش را  ــه زندگی ــه هم ــد ک ــی باش ــادر مهربان ــود م وج
ــع  ــت مان ــت نیس ــاب "معلولی ــت. کت ــف او کرده اس وق
ــن  ــه او نوشــته و انتخــاب ای ــام کتابیســت ک ــم" ن راه
ــار  ــت. در کن ــی اوس ــت زندگ ــاره ای از واقعی ــام، عص ن
ــالش و  ــر ت ــر پ ــا دخت ــتنی ب ــادر دوست داش ــن م ای

ــتیم.  ــو نشس ــه گفت وگ ــی اش ب صمیم

گفت وگو با کسی که معلولیت، 
هیچ وقت مانع راهش نبوده است!

مدتی که در رختخواب بستری 
بودم، گاهی دلم می گرفت و چیزهایی 

می نوشتم. کم کم شروع به نوشتن 
شعر کردم. بعضی از نوشته هایم از 
طریق انجمن باور در روزنامه های 

همشهری و مردم ساالری و اطالعات 
هم به چاپ می رسید 
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تمــام شــود و مــرا بــه کالس بعــدی ببــرد. 
بعضــی از روزهــا هفــت، هشــت ســاعت در 
ــادرم  ــات م ــًا زحم ــم. واقع ــگاه بودی دانش
بــرای پیشــرفت مــن غیرقابــل بــاور اســت. 
بــرای پذیــرش در دانشــگاه بایــد در 
مصاحبــه ای شــرکت می کــردم. در ایــن 
ــد  ــگاه و چن ــوزش دانش ــر آم ــه مدی مصاحب
ــا  ــتند و تنه ــور داش ــئوالن حض ــر از مس نف
ــود  ــن ب ــد و آن ای ــک ســؤال از مــن کردن ی
ــد،  ــه جــای شــهردار بودی ــر شــما ب ــه اگ ک
چــه کار می کردیــد؟ مــن گفتــم، اگــر 
ــرای  ــری ب ــودم، فک ــهردار ب ــای ش ــه ج ب
افــرادی مثــل خــودم می کــردم کــه کســی 
ــرای آوردن  ــد ب ــور نباش ــادرم مجب ــل م مث
ــرد و  ــل بگی ــه دانشــگاه او را بغ ــدش ب فرزن
ــرا  ــم، چ ــرد! گفت ــن بب ــاالو پایی ــا ب از پله ه
ــور  ــاختمان آموزشــی آسانس ــک س ــد ی نبای
ــرای جمعیــت دارای  داشــته باشــد؟ چــرا ب
معلولیتــی کــه در کشــور زندگــی می کننــد، 
ــه  ــه شــرایط ادام ــل نیســتند ک ارزشــی قائ
تحصیــل برایشــان آســان تر شــود. چــرا 
ــه  ــه ب ــه عالق ــت ک ــرد دارای معلولی ــک ف ی
ادامــه تحصیــل دارد بایــد بــه خاطــر شــرایط 
ــا  ــن تنه جســمانیش خانه نشــین شــود؟ ای
ســؤال آنهــا بــود و پــس از جوابــی کــه دادم، 
ــوق  ــال دوره ف ــر ح ــه ه ــدم. ب ــه ش پذیرفت
دیپلــم را گذرانــدم. در تــرم آخــر بــودم کــه 
بــه دلیــل شکســتگی لگــن، نتوانســتم بــه 
کالس بــروم. مــادرم بــا مســئوالن دانشــگاه 
صحبــت کــرد و تمــام جــزوات درســی را از 
ــوری  ــر را غیرحض ــرم آخ ــت. ت ــا گرف بچه ه
ــرم  ــر ت ــان آخ ــدم. در امتح ــه گذران در خان
شــرکت کــردم و قبــول شــدم. بــرای پــروژه 
و کارورزی هــم در خانــه، کتابــی را در مــورد 
ــره  ــردم و باالخ ــه ک ــزری ترجم ــر لی چاپگ

ــم.  ــم را گرفت مدرک

چگونه  جسمی تان  وضعیت  حاضر  حال  در 
است؟

ــتم.  ــه هس ــات در خان ــتر اوق اآلن بیش
دکتــر متخصــص ریــه برایــم دســتگاه کمــک 
تنفســی ای تجویــز کــرده کــه هــوا را با فشــار 
وارد ریــه  می کنــد. در واقــع بــه نوعــی 
ــوای  ــار ه ــر ب ــت. ه ــه اس ــی ری فیزیوتراپ
ــه می شــود کــه از کاهــش  بیشــتری وارد ری
حجــم ریــه جلوگیــری  شــود. هزینــه تهیــه 
ایــن دســتگاه ده میلیــون تومــان بــود کــه 
هزینــه باالیــی بود و ســه ســال طول کشــید 
ــن  ــا گرفت ــتگاه را ب ــن دس ــتیم ای ــا توانس ت
وام از «موسســه قــرض الحســنه الزهــرا» و 
«موسســه رعــد الغدیــر» خریــداری کنیــم. 
بارهــا بــا بهزیســتی تمــاس گرفتــم و مــادرم 
هــم بــه دفعــات بــه بهزیســتی مراجعــه کــرد 
ــد چنیــن وســایلی  ــرای خری ولــی گفتنــد ب
بودجــه نداریــم. کــه در آخریــن مرحلــه بعــد 
ــک  ــی کم ــیار کم ــغ بس ــال مبل ــه س از س

کردنــد لــذا بــا کمــک چنــد تــن از دوســتان 
بزرگــوار توانســتیم از طریق وام اقــدام کنیم. 
ایــن در حالیســت کــه ایــن دســتگاه بــرای 
بیمــاران اســتئوژنز و بیمــاران میوپاتــی کــه 
دچــار مشــکالت تنفســی می شــوند، بســیار 
ضــروری اســت. حتــی هنــگام خــواب 
ــد از ایــن دســتگاه اســتفاده کنیــم  ــز بای نی
ــگام خــواب  ــا دچــار قطــع تنفــس در هن ت

نشــویم.

چه شد که به نویسندگی و شعر روی آوردی؟
بســتری  رختخــواب  در  کــه  مدتــی 
ــی  ــم می گرفــت و چیزهای ــودم، گاهــی دل ب
ــدن  ــه خوان ــه ب ــه همیش ــتم. البت می نوش
مجلــه و روزنامــه و کتــاب عالقمنــد بــودم. 
ــردم و  ــعر ک ــتن ش ــه نوش ــروع ب ــم ش کم ک
به خاطــر عالقــه ای که داشــتم، کتــاب قافیه 
و عــروض را خریــدم و آن را مطالعــه کــردم. 
بــه ایــن ترتیــب طــرز شــعر و ترانــه گفتــن 
ــته هایم را  ــرور نوش ــه م ــم و ب ــاد گرفت را ی
گســترش دادم. وقتــی از وجــود مؤسســه ای 
بــه نــام رعــد الغدیــر مطلــع شــدم، بــه آنجــا 
مراجعــه کــردم. در رعدالغدیــر در کالس 
آقــای افشــین منــش کــه روانشــناس بودنــد 
ــوق  ــک کالس ف ــان ی ــردم. ایش ــرکت ک ش
ــش  ــت افزای ــا در جه ــرای بچه ه ــه ب برنام
می کردنــد.  برگــزار  نفــس  بــه  اعتمــاد 
صحبــت  بچه هــا  فقــط  کالس  ایــن  در 
دارای  افــراد  بــا  آنجــا  در  می کردنــد. 
معلولیــت و زندگی هایشــان آشــنا شــدم 
ــا  ــن بچه ه ــورد ای ــم در م ــم گرفت و تصمی
ــی  ــم. مطالب ــب بنویس ــان مطل و مشکالتش
کــه می نوشــتم را در کالس می خوانــدم. 
بعــد بــا انجمــن بــاور و آقــای مبصــر آشــنا 
شــدم و بــه پیشــنهاد ایشــان، در یــک گــروه 
ــرای ایــن  یاهــو عضــو شــدم و مطالبــم را ب
گــروه فرســتادم. بعضــی از نوشــته هایم 
از طریــق انجمــن بــاور در روزنامه هــای 
همشــهری و مردمســاالری و اطالعــات هــم 
ــه  ــان از مجل ــید. در آن زم ــاپ رس ــه چ ب
پیــک توانــا هــم بــا مــن تمــاس گرفتنــد و 
مــرا دعــوت بــه همــکاری کردنــد. دو ســال 
ــب  فرســتادم.  ــه مطل ــن مجل ــرای ای هــم ب
ــی ام  ــاری تنفس ــدید بیم ــل تش ــی به دلی ول
ــا  ــم. ب ــه بده ــم را ادام ــتم همکاری نتوانس
همکاری هایــی  هــم  توانیــاب  نشــریه 
داشــته ام. بعــد از مدتــی بــه پیشــنهاد 
مــادرم، تصمیــم گرفتــم مقــاالت چنــد 
ســاله ام را در کتابــی جمع آوری کنــم. بــا 
انتشــارات دانشــیاران ایــران تمــاس گرفتــم 
کــه هزینــه چــاپ را خودشــان به عهــده 
ــی  ــه صفحه آرای ــط هزین ــن فق ــد و م گرفتن
و طراحــی جلــد را پرداختــم. باالخــره کتابــم 
بــا عنــوان «معلولیــت نیســت مانــع راهــم» 
چــاپ شــد. مــن ایــن کتــاب را بــه خاطــر 
ایشــان  بــه  مــادرم  بی شــائبه  زحمــات 

تقدیــم نمــودم. البتــه مطالــب دیگــری هــم 
دارم کــه امیــدوارم در آینــده بتوانــم در قالب 

ــم.  ــان کن ــاب منتشرش کت

شـما بـه غیـراز فعالیت های فرهنگـی، در 
حـوزه فضـای مجازی هـم فعالیـت دارید و 
از ایـن طریـق کسـب درآمـد می کنیـد. در 

این بـاره برایمـان بگویید؟
ــم.  ــام می ده ــن دورکاری انج ــه. م بل
بــه دفتــر کارآفرینــی رعــد مراجعــه کــرده و 
ــد  ــردم. از طــرف رع ــر ک ــی را پ ــرم کاریاب ف
ــه شــرکت عینــک آتیــک معرفــی شــدم.  ب
هنــوز هــم بــا ایــن شــرکت همــکاری دارم. 
ــئول  ــوان مس ــرکت به عن ــنهاد ش ــه پیش ب
دفتــر، مشــغول بــه کار شــدم. در خانــه کار 
ــای  ــه تلفن ه ــی ک ــن معن ــه ای ــردم. ب می ک
شــرکت را جــواب داده و کارهــای اینترنتــی 
و ای میــل و فاکــس آنهــا را انجــام مــی دادم 
و نامه هایشــان را تایــپ می کــردم. ایــن 
شــرکت، هرازگاهی در دانشــگاهی نمایشــگاه 
عینــک برگــزار می کنــد. کار تمــاس بــا 
ــا  ــت آنه ــا مدیری دانشــگاه ها و هماهنگــی ب
ــات  ــال اطالع ــگاه و ارس ــئوالن دانش و مس
ــن  ــده م ــل و فاکــس شــرکت برعه و ای می
بــود. یــک مــاه ایــن کار را انجــام دادم، ولــی 
به دلیــل مشــکل تنفســی، صحبــت تلفنــی 
ــرکت  ــئول ش ــا مس ــد. ب ــکل ش ــم مش برای
صحبــت کــردم و گفتــم کــه نمی توانــم کار 
تلفنــی شــرکت را انجــام دهم. مدتــی بی کار 
بــودم ولــی پــس از مدتــی دوبــاره از طــرف 
شــرکت با مــن تمــاس گرفتنــد و خواســتند 
کــه کارهــای اینترنتــی و کامپیوتــری و 
جمــع آوری اطالعــات ســازمان ها را برعهــده 
ــرکت های  ــا ش ــن، ب ــر ای ــالوه ب ــرم. ع بگی
دیگــری هــم کار کــرده ام. قبــًال وبــالگ 
انداخته بــودم  راه  را  زندگــی"  و  "معلــوالن 
را  معلــوالن  اخبــار  و  مقالــه  آن،  در  و 
می گذاشــتم. بعــد بــه ایــن نتیجــه رســیدم 
ــوالن  ــار معل ــرای اخب ــایتی ب ــای س ــه ج ک
در فضــای مجــازی خالــی اســت. در ســال 
۸۸-۸۹ بــا کمــک و راهنمایــی آقــای ســعید 
ــم انگلیســی خــودم، ســایت  ضــروری، معل
اخبــار معلــوالن۱ را راه اندازی کــردم وهــر روز 
بعــد از جمــع آوری اخبــار معلوالن آنهــا را در 
ســایت می گذاشــتم. بعــد بــه فکــر یادگیــری 
ســاختن ســایت های ورد پــرس افتــادم. 
از طریــق اینترنــت، مقــاالت آموزشــی و 
ــه  ــردم و ب ــود ک ــای آموزشــی را دانل فیلم ه
ــم.  ــایت پرداخت ــن س ــاختن ای ــری س یادگی
اینترنتــی،  مطالعــات  طریــق  از  مــن 
ــون در  ــردم و اکن ــدا ک ــات الزم را پی اطالع
خانــه ســایت هایی۲ را طراحــی می کنــم. 
ــایت  ــی س ــفارش طراح ــم س ــی ه هرازگاه

می گیــرم.

1. malolannews.com
2. WordPress
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مجازی  فضای  در  کار  فکر  به  که  شد  چه 
افتادید و یادگیری آن را دنبال کردید؟

زمانــی دیــدم کــه مــن مانــده ام و یــک 
ــرون! مــن کــه  ــای بی ــر و یــک دنی کامپیوت
ــه را نداشــتم  ــن از خان ــرون رفت ــی بی توانای
ــن  ــن نتیجــه رســیدم کــه از ای ــه ای پــس ب
امکانــات اســتفاده کنــم، مهارتی بیامــوزم و 
توانایی هــای خــودم را افزایــش دهــم. البتــه 
ــدن  ــوزش و خوان ــرف آم ــم را ص ــام وقت تم
ــارش  ــردم، در کن ــی نمی ک ــاالت آموزش مق
ــای  ــردم و فیلم ه ــت می ک ــتانم چ ــا دوس ب
آموزشــی زبــان را دانلــود می کــردم و در 
جشــنواره های وبــالگ نویســی هــم شــرکت 
ــم  ــوان الله ــا عن ــی دارم ب ــردم. وبالگ می ک
عجــل لولیــک الفــرج کــه در آن مطالــب و 
شــعرهای مذهبــی می گــذارم. ایــن وبــالگ 
ــبک  ــه دوم را س ــار، رتب ــنواره انتظ در جش

کــرد. 

به نظر شما چه ظرفیت هایی در فضای مجازی 
وجود  معلولیت  دارای  افراد  اشتغال  برای 

دارد؟
بــه نظر مــن دورکاری بــرای افــراد دارای 
معلولیتــی کــه مهارت هــای کامپیوتــری 
ــد،  ــی را دارن ــه نویس ــی وب و برنام و طراح
خوشــبختانه  اســت.  مناســبی  گزینــه 
ــورت  ــا را به ص ــن آموزش ه ــد ای ــز رع مرک
ــت  ــراد دارای معلولی ــار اف ــگان در اختی رای
ــرای  ــی ب ــن فرصــت خوب ــرار می دهــد. ای ق
دوســتان اســت کــه بــا دور کاری بــه درآمــد 
ــه  ــرکت ها ب ــه ش ــرطی ک ــه ش ــند. ب برس
دلیــل معلولیــت، بــه آنهــا دســتمزد کمتری 

ــد! ندهن
بــرای  تاکنــون   ۸۸ ســال  از  مــن 
ــی  ــرده ام و گاه ــف کار ک شــرکت های مختل
بــه ازای هــر ســه مــاه کار تنهــا صــد 
ــه  ــته ام! گرچ ــی داش ــان دریافت ــزار توم ه
مــن همیــن فرصت هــا راهــم از دســت 
نمی دهــم چــون فکــر می کنــم حداقــل 
هزینــه اینترنــت مــرا جــواب می دهــد. 
خیلــی از شــرکت ها حاضــر نیســتند حقــوق 
ثابتــی بــرای بچه هــای دارای معلولیــت 
ــه  ــانتی ب ــد و به صــورت پورس ــر بگیرن درنظ
آنهــا حقــوق می دهنــد، بنابرایــن اطمینانــی 
بــه ادامــه کار وجــود نــدارد. وقتــی هــم کــه 
ــه  ــال شــود دستشــان ب ــا پایم حــق بچه ه
ــری و  ــکان پیگی ــت و ام ــد نیس ــی بن جای

ــدارد.  ــم ن ــکایت ه ش

چه پیشنهادی برای حل این مشکل دارید؟
کــه  اســت  نیــاز  نظرمــن  بــه 
ــا  ــد روی کار بچه ه ــد رع ــی مانن انجمن های
شــرکت های  باشــند،  داشــته  نظــارت 
ــا  ــه بچه ه ــد و ب ــایی کنن ــر را شناس معتب
ــوق  ــع حق ــد و در ضمــن مداف ــی کنن معرف
دارای  دوســتان  باشــند.  هــم  بچه هــا 
ــن  ــد همی ــادی ندارن ــار زی ــت، انتظ معلولی
ــا  ــه آنه ــی ب ــه و منطق ــوق منصفان ــه حق ک
ــه  ــتند. البت ــی هس ــود، راض ــت ش پرداخ
مرکــز کارآفرینــی رعــد خیلــی خــوب عمــل 
ــرده  ــی ک ــرکتی معرف ــه ش ــرا ب ــد. م می کن
کــه کارش پشــتیبانی از برنامــه بــازار اســت. 
مــن در کالس هــای آموزشــی مربــوط بــه این 
حرفــه آمــوزش دیــدم و قــرار اســت در آینــده 
بــه ایــن کار مشــغول شــوم. وقتــی معرفــی 
از طــرف مرکــزی مثــل رعــد صــورت بگیرد، 
ــد و  ــان بوجــود می آی ــا اطمین ــرای م هــم ب
هــم احتمــال ضایــع شــدن حقوق مــان 
ــا گســترش  ــر می شــود. به نظــر مــن ب کمت
دورکاری، بایــد نهادهــا و انجمن هایــی هــم 
بــرای دفــاع از حقــوق افــراد دارای معلولیــت 

ــد.  بوجــود بیای
چــه توصیــه ای بــرای بچه هایــی کــه در 
موسســه رعــد آمــوزش می بیننــد داریــد؟

در حــال حاضــر اکثــر بچه هــا یــک 
ــا از  ــد. آنه ــب دارن ــل مناس ــی موبای گوش
ــب  ــد کس ــد درآم ــق می توانن ــن طری همی
ــد  ــه می توانن ــن کاری ک ــد. کوچک تری کنن
انجــام دهنــد ایــن اســت کــه دورکاری را در 
کانال هــای مختلــف تبلیــغ کننــد. دوســتان 
نبایــد از اول انتظــار کار و درآمــد باال داشــته 
باشــند. بایــد کار را از مراحــل پاییــن شــروع 
ــه  ــه، ب ــب تجرب ــا کس ــج ب ــد و به تدری کنن
ــه در  ــی ک ــند. بچه های ــر برس ــل باالت مراح
ــی،  ــل نقاش ــری مث ــای هن ــد آموزش ه رع
ــد  ــد می توانن ــرق دیده ان ــی و مع خوشنویس
ــی  ــا گروه های ــد ی ــت کنن ــی درس کانال های

و  خــود  محصــوالت  و  کننــد  ایجــاد 
ــرض  ــی و در مع ــان را در آن معرف دوستانش
فــروش بگذارنــد. ایــن کار را می تواننــد 
ــرای  ــرده و ب ــروع ک ــوام ش ــواده و اق از خان
کارهایشــان تبلیــغ کننــد. همیــن کارهــای 
زندگــی  انگیــزه  دوســتان  بــه  کوچــک 

می دهــد. 
ــد  ــه رع ــرای موسس ــم ب ــنهادی ه پیش
دارم کــه کارهــای کارآمــوزان خــود را در 
معــرض فــروش قــرار دهــد و از خــود 
بچه هــای دارای معلولیــت بخواهــد کــه 
بــرای کاالهایشــان بازاریابــی کــرده و مبلغــی 
را به عنــوان پورســانت بردارنــد. ایــن چنیــن 
ــد  ــویق می کن ــا را تش ــت هایی بچه ه سیاس
ــی  ــران معرف ــه دیگ ــد را ب ــایت رع ــه س ک
کننــد. از ایــن طریــق هــم فــروش تولیــدات 
ــه  هنــری بچه هــا بیشــتر می شــود و هــم ب
نوعــی فرهنگ ســازی در جامعــه صــورت 
می گیــرد و از طرفــی مــردم هــم بــا انجمــن 

ــوند.  ــنا می ش ــتر آش ــد بیش رع

و سخن آخر....!
ــواده ام  مــن می خواهــم در پایــان از خان
ــم  ــه زحمت های ــه هم ــادرم ک ــًا م و خصوص
ــن کل  ــم. م ــکر کن ــوده تش ــه دوشــش ب ب
زندگــی ام را بــه مــادرم بدهــکارم چــون 
ــادرم  ــه م ــی ب ــت. گاه ــه دارم از اوس هرچ
ــت.  ــال شماس ــن م ــدرک م ــم، م می گوی
ــت  ــدن هم ــه درس خوان ــت ک ــت اس درس
می خواهــد، ولــی اگــر مــادرم در طــول 
ــگاه  ــه و دانش ــه مدرس ــرا ب ــن ســال ها م ای
نمی بــرد مــن هیچ  گونــه پیشــرفتی نداشــتم. 
در کتابــم هــم نوشــته ام کــه ایــن کتــاب را 
تقدیــم می کنــم بــه مــادرم کــه پاهــای مــن 
ــا  شــد و مــرا در ایــن مســیر کمــک کــرد ت
بــه آرزوهایــم برســم. مــن پــدر، دو خواهــر 
و دو بــرادر هــم دارم کــه آنهــا هــم همیشــه 
ــع  ــد و در مواق ــراه و حامــی مــن بوده ان هم
ــا  ــه آنه ــن از هم ــد. م ــم کرده ان ــاز کمک نی

ــگزارم سپاس

زحمات مادرم برای پیشرفت من 
غیرقابل باور است، همیشه تمام 

زحماتم به دوش مادرم بود 
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بی حرکت نشستی که چی بشه ؟
تا کی؟

تا خودت نخوای هیچوقت تغییری نمی کنی
تا خودت نخوای که به مشکالت غلبه کنی هیچ کس نمیتونه کمکت کنه، پاشو

 یه یاعلی بگو و آستین هاتو باال بزن 
پاشو به دورو برت خوب نگاه کن 

این همه قشنگی
 این همه زیبایی

 این همه کسانی که میتونی حداقل  تنهایی تو با اونها قسمت کنی، اما تو 
نمی خوای

تو می خوای فقط یه گوشه کز کنی و بگی این سرنوشت منه؟
سرنوشت توی دستای من و توست!

 سرنوشت با همت خودمون رقم زده میشه
 پاشو، وقت داره می گذره 

عمر رفته برای هیچ کس بر نگشته و برای تو هم هیچ وقت برنمی گرده
به مشکالتت،  نیشخند بزن قبل از اینکه توی چنگاالش اسیر شی
دستت تو محکم به ریسمانی که خدا برات می فرسته گره بزن

نترس برو جلو
هر وقت از هر چیز ترسیدی، بروسمتش

برو توی دلش. اینطوری دیگه ترس برات معنی نداره
 فقط بجنب وقت کمه

 اما اگه بخوای و همت کنی، توی این وقت کم، وقت خیلی هم زیاد می آری!
 فقط پاشو زودتر 

 

چرا صورتم خیس مى شود؟
از: معصومه نورى

سرنوشت توی دستای من و توست!
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چه  بگویید  و  کنید  معرفی  را  لطفًاخودتان 
مشکل جسمی  دارید؟

ــدر  ــتم. پ ــری هس ــن نظ ــن، محس م
ــن  ــتند و م ــل هس ــم فامی ــا ه ــادرم ب و م
ــه  ــر دو ب ــم، ه ــم، مری ــی از خواهران و یک
ــی  ــن در کودک ــدیم. م ــال ش ــی مبت میوپات
ــدن  ــه لنگی ــروع ب ــد ش ــم، بع راه می رفت
کــردم و بــه مــرور، بیماریــم پیشــرفت کــرد 
تــا جایــی کــه اآلن روی ویلچــر می نشــینم.

مــن، مهنــاز مــرادی پنــاه، متولــد 
ســال ۶۵ هســتم. مشــکل مــن فلــج 
مغــزی اســت و از بــدو تولــد بــه دچــار ایــن 
ــک  ــادر ی ــه دار و م ــتم. خان ــکل هس مش

ــتم. ــگار هس ــام ن ــه ن ــه ب ــوزاد دو ماه ن

در مورد میزان تحصیالتتان بگویید؟ آیا به 
مدرسه عادی می رفتید؟

مهنــاز: مــن تــا ســوم ابتدایــی بیشــتر 
درس نخوانــدم و بعــد ازآن در خانــه بــودم 
و خانــه داری می کــردم. در زلزلــه رودبــار و 
منجیــل خانــواده ام را از دســت دادم. تنهــا 
مــن و پــدرم در ایــن حادثــه زنــده ماندیــم. 
ــتم  ــم داش ــت ه ــرادر دارای معلولی ــک ب ی

کــه در ایــن حادثــه از بیــن رفــت.
ــتثنایی  ــه اس ــن در مدرس ــن: م محس
درس خوانــدم، چــون مــدارس معمولــی 
ابتــدا  از  مــن  نبودنــد.  مناسب ســازی 

بــرای نوشــتن احتیــاج بــه منشــی داشــتم، 
ــه  ــه مدرس ــدم ب ــور ش ــن مجب ــرای همی ب
ــه  ــای ارائ ــه درس ه ــروم. البت ــتثنایی ب اس
شــده در ایــن مدرســه مثــل ســایر مــدارس 
ــرای کســانی مثــل  ــود ولــی امکاناتــش ب ب
ــود.  ــر ب ــه معلولیــت داشــتیم، بهت مــن ک
ــای الزم  ــه، آموزش ه ــن مدرس ــان ای معلم
را بــرای تعلیــم بــه دانش آمــوزان دارای 
ــده بودنــد. به هرحــال دیپلــم  معلولیــت دی
در  ســال  دو  دیپلــم،  از  بعــد  و  گرفتــم 

ــان  ــاپ و زب ــر، فتوش ــای کامپیوت کالس ه
در موسســه رعــد، شــرکت کــردم. در کنــار 
کالس هــا از خدمــات کاردرمانــی رعــد هــم 
اســتفاده می کــردم. پــس از دیپلــم در 
ــرای  ــی ب ــدم. وقت ــول ش ــگاه آزاد قب دانش
ــه  ــدم ک ــردم فهمی ــه ک ــام مراجع ــت ن ثب
کالس هــا در طبقــه ســوم ســاختمان اســت 
ــن  ــه ای ــدارد. ب ــود ن ــم وج ــور ه و آسانس
دلیــل تصمیــم گرفتــم در دانشــگاه علمــی 
ــازی  ــًال مناسب س ــه کام ــد ک ــردی رع کارب
ــته  ــم. اآلن در رش ــت درس بخوان شده اس
فنــاوری اطالعــات، مشــغول بــه تحصیــل 

ــتم. هس

مشکل  پیشرفت  از  جلوگیری  برای   
جسمیتان درمانی انجام می دهید؟

ــام  ــی را انج ــه. درمان های ــن: بل محس
داده ام. قــرار اســت در آینــده مــچ پایــم را 
عمــل کنــم و امیــدوارم پــس از آن بتوانــم 

روی پایــم بایســتم. 
ــاز: بیمــاری مــن درمــان خاصــی  مهن
ــتر  ــم بیش ــدر فعالیت ــر ق ــی ه ــدارد، ول ن
بهتــر  جســمانی ام  وضعیــت  باشــد، 
کمتــری  فعالیــت  هرچــه  و  می شــود 
ــم خشــک می شــوند  داشــته باشــم، پاهای

می شــود. ســخت تر  برایــم  حرکــت  و 

و   ۱۳۶۶ ســال  متولــد  نظــری،  محســن 
ــات  ــاوری اطالع ــته فن ــرم ســوم رش دانشــجوی ت
دردانشــگاه علمــی کاربــردی رعــد اســت. او دچــار 
ــا مهنــاز  میویاتــی  اســت. محســن در ســال ۹۴، ب
مرادی پنــاه کــه مبتــال بــه فلج مغــزی اســت ازدواج 
کــرد و حاصــل ازدواجشــان، دختــری بــه نــام نــگار 
اســت. در ایــن خانــواده دو فرزنــد دیگــر هــم بــه 
معلولیــت دچــار هســتند. مریــم و ســارا، خواهــران 
محســن هــم مبتــال بــه میوپاتی هســتند. بــه خانه 
ــا محســن و  ــرزدیم و ب ــی س ــواده صمیم ــن خان ای
مهنــاز و مــادر مهربــان کــه بــا عشــق و محبــت، 
ــرار  ــود ق ــت خ ــت حمای ــه را تح ــن خان ــی ای اهال
داده بــه گفت وگــو نشســتیم. جــای پدرزحمتکــش 
خانــواده بــه دلیــل مشــغله شــغلی، در ایــن دیــدار 

خالــی بــود. 

به دوستان توصیه می کنم که از ازدواج نترسند 

به خاطر شرایط جسمانی ام و این که 
درآمدی نداشتم، به فکر ازدواج 

نبودم. ولی خانواده  خصوصًا مادرم، 
به من پیشنهاد ازدواج دادند و گفتند 
که نگران نباشم و تا وقتی که مستقل 

شوم، به من کمک می کنند 

45

13
95 

تان
مس

،   ز
62 

ماره
ش

یک زندگى



چه شد که به فکر ازدواج افتادید؟
شــرایط  خاطــر  بــه  محســن: 
ــتم،  ــدی نداش ــه درآم ــمانی ام و این ک جس
بــه فکــر ازدواج نبــودم. ولــی خانــواده  
خصوصــًا مــادرم، بــه مــن پیشــنهاد ازدواج 
ــا  ــران نباشــم و ت ــه نگ ــد ک ــد و گفتن دادن
وقتــی کــه مســتقل شــوم، بــه مــن کمــک 
از  یکــی  طریــق  از  مــادرم  می کننــد. 
آشــنایان بــا خانــواده همســرم آشــنا شــدند 
ــم.  ــه خواســتگاری رفتی ــی ب و بعــد از مدت
ســال ۹۳ عقــد و ســال ۹۴ عروســی کردیم. 

ــم. ــه داری ــر دو ماه ــک دخت ــم ی اآلن ه

 مهناز خانم! خانواده شما در مورد ازدواج 
موافق  ازدواجتان  با  داشتند؟  نظری  چه 

بودند؟
ــنتی  ــورت س ــا به ص ــاز: ازدواج م مهن
بــود و مــا از قبــل با هم آشــنایی نداشــتیم. 
خانــواده همســرم بــه خواســتگاری  آمدند و 
مــن هــم قبــول کــردم. البتــه اوایــل پــدرم 
ــود چــون محســن کار نداشــت  ــف ب مخال
ــود.  ــن ب ــی م ــران اداره زندگ ــدرم نگ و پ
ــد  ــان دادن ــن اطمین ــواده محس ــی خان ول
کــه از مــا حمایــت می کننــد. بنابرایــن 
ــم.  ــا ازدواج کردی ــد و م ــی ش ــدرم راض پ
مــن مــادر نــدارم و خانــواده ام را در زلزلــه 
ــط  ــل از دســت داده ام. فق ــار و منجی رودب
ــالم  ــان س ــه ج ــن حادث ــدرم از ای ــن و پ م
ــدرم  ــاق پ ــن اتف ــس از ای ــم. پ ــه در بردی ب
ــرادر، از  مجــددًا ازدواج کــرد و مــن ســه ب

ــدرم دارم. ــر دوم پ همس
ــرد  ــی دو ف ــال زندگ ــن: به هرح محس
دارای معلولیــت بــا یکدیگــر بســیار دشــوار 
زیــادی  مشــکالت  بــا  حتمــا  و  اســت 
ــل  ــن دلی ــه همی ــود. ب ــه رو خواهندب روب
ــن  ــف ای ــدا مخال ــرم ابت ــدر همس ــم پ ه
ــت  ــان از حمای ــی اطمین ــود، ول ازدواج ب
خانــواده ام  از مــا، باعــث شــد کــه ایشــان 
ــال  ــکر دو س ــدا را ش ــد. خ ــت دهن رضای
ــم  ــی ه ــم و خیل ــه ازدواج کرده ای اســت ک

ــتیم. ــی هس راض
مهنــاز: مــن اکنــون یــک خانــواده 
خیلــی  بابــت  ایــن  از  و  دارم  جدیــد 
ــواده همســرم زندگــی  ــا خان خوشــحالم. ب
می کنــم و یــک دختــر تندرســت هــم دارم 
ــا  بخشیده اســت.  ــا گرم ــه زندگــی م ــه ب ک
خــدا را شــکر می کنــم کــه خانــواده ای 

خــوب و همســری مهربــان دارم. 

 با توجه به تجربه مطلوبی که از ازدواجتان 
دارید، آیا به کسانی که مانند شما معلولیت 

دارند، ازدواج را توصیه می کنید؟ 
ــردم،  ــه ازدواج ک ــن ازاین ک ــاز: م مهن
ــی  ــر کس ــی ه ــتم. ول ــی هس ــیار راض بس
ــد شــرایط شــخصی خــودش را درنظــر  بای
بگیــرد و بــا توجــه بــه ایــن شــرایط، 

به هرحــال  بگیــرد.  ازدواج  بــه  تصمیــم 
ــر  ــی ه ــم از زندگ ــه مه ــک مرحل ازدواج ی
ــر اســت  ــراد بهت انســانی اســت و همــه اف

ــند. ــته باش ــه را داش ــن تجرب ــه ای ک
دارای  افــراد  ازدواج  در  محســن: 
حمایــت  و  مالــی  شــرایط  معلولیــت، 
خانــواده خیلــی مهــم اســت. حمایــت 
آرامــش  و  دلگرمــی  باعــث  خانواده هــا 
ــتم  ــر توانس ــن اگ ــود. م ــا می ش ــرای آنه ب
حمایــت  خاطــر  بــه  کنــم،  ازدواج 
خانــواده ام بــود. اگــر ایــن حمایــت وجــود 
ــردی  ــتم. ف ــکان ازدواج نداش نداشــت، ام
کــه معلولیــت دارد هــم مثــل همــه مــردم، 
کــه  دارد  حــق  و  دارد  ازدواج  بــه  نیــاز 
ــواده  تشــکیل دهــد.  ــرد و خان همســر بگی
ایــن وظیفــه نهادهــای دولتــی اســت کــه 
ــن  ــد. ای ــت کنن ــوالن حمای از ازدواج معل
در حالیســت که متأســفانه درکشــور مــا 
ایــن شــرایط وجــود نــدارد. مــا اکنــون در 
ــدر و مــادرم، یــک اتــاق داریــم و  منــزل پ
ــدا  ــم و خ ــی می کنی ــا زندگ ــا کمــک آنه ب
را هــم شــکر می کنیــم. مــن از پــدر و 
ــیار  ــتند، بس ــا هس ــی م ــه حام ــادر ک م
سپاســگزارم ولــی می دانــم تامیــن مخــارج 
دوخانــواده بــار بزرگــی بــر دوش پــدرم 

ــت. اس

مادر! از شما بشنویم:
 مرضیــه قهرمانــی، مــادر محســن 
ــه  ــه س ــد دارم ک ــج فرزن ــن پن ــتم. م هس
نفــر از آنهــا یعنــی محســن و مریــم وســارا 
ــادرزادی هســتند. مــن  دارای معلولیــت م
ــه  ــت ک ــنی اس ــن در س ــه محس ــدم ک دی
بایــد ازدواج کنــد و تــا وقتــی کــه مــا 
هســتیم و می توانیــم بــه او کمــک کنیــم، 
بهتــر اســت سروســامان بگیــرد. مــا اهــل 
ــوام خــود  ــه یکــی از اق قزویــن هســتیم. ب
در قزویــن ســفارش کــردم کــه دختــر 
مناســبی را بــرای محســن پیــدا کنــد. 
مهنــازاز ایــن طریــق بــه مــا معرفــی شــد. 

ــت  ــا مخالف ــنهاد م ــا پیش ــن اول ب محس
ــا شــرایط جســمی  ــه ب ــرد و می گفــت ک ک
و وضعیــت مالــی کــه دارد، ازدواج کــردن 
برایــش ســخت اســت. ولــی مــن و پــدرش 
بــه او اطمینــان دادیــم کــه تــا جایــی کــه 
ــم. پــس از  ــه او کمــک می کنی ــم، ب بتوانی
ــود  ــا وج ــم و ب ــتگاری رفتی ــه خواس آن ب
اینکــه پــدر مهنــاز در ابتــدا مخالفــت 
به دســت  را  ایشــان  رضایــت  می کــرد، 
آوردیــم و ایــن ازدواج صــورت گرفــت. 
ــی  ــا زندگ ــا م ــم ب ــر و عروس ــون پس اکن
ــاق  ــک ات ــی در ی ــه زندگ ــد. گرچ می کنن
ــی  ــا زمان ــی ت برایشــان مشــکل اســت، ول
ــد  ــوند، می توانن ــتقل ش ــد مس ــه بتوانن ک
یــک  هــم  اآلن  باشــند.  مــا  کنــار  در 
دختــر زیبــا و تندرســت دارنــد کــه باعــث 
ــه  ــن از اینک ــت. م ــه ماس ــحالی هم خوش
ــد،  ــا مــا زندگــی می کنن پســر و عروســم ب
خیالــم راحــت اســت و خــدا را شــکر 
ــه توانســته ایم کمــک حالشــان  ــم ک می کن

ــیم.  باش

مشاوره  ازدواج،  از  قبل  شما  محسن!  آقا 
ژنتیک هم انجام دادید؟

بــرای  ازدواج  از  قبــل  محســن: 
مراکــز  از  یکــی  بــه  ژنتیکــی  مشــاوره 
ــن  ــاور ای ــم. مش ــه کردی ــتی مراجع بهزیس
ــد  ــًال نبای ــه اص ــت ک ــا گف ــه م ــز ب مرک
ــت  ــکان معلولی بچــه دار شــویم، چــون ام
ــن  ــت. ای ــاد اس ــیار زی ــان بس در فرزندم
صحبــت باعــث مایــوس شــدن مــن و 
نداشــتن  بچــه  بــه  او  شــد.  همســرم 
راضــی شــد ولــی مــن پیشــنهاد مشــورت 
بــا پزشــک دیگــری را دادم. همیــن کار را 
ــک  ــه ی ــا را ب ــد م ــم و پزشــک جدی کردی
ــات  ــا آزمایش ــاع داد ت ــک ارج ــز ژنتی مرک
ــن کار را  ــم. قصــد ای ژنتیکــی انجــام دهی
ــی  ــغ باالی ــا شــنیدن مبل ــی ب داشــتیم ول
کــه بایــد پرداخــت می کردیــم، دچــار 
ــم  ــی کردی ــره عروس ــدیم! باالخ ــد ش تردی
بچــه دار  بالفاصلــه  عروســی  از  پــس  و 
ــده پزشــکی،  ــرای تشــکیل پرون ــدیم. ب ش
کردیــم،  مراجعــه  پزشــک  همــان  بــه 
وقتی کــه او متوجــه شــد کــه آزمایــش 
دعوایمــان  نداده ایــم،  انجــام  ژنتیــک 
کــرد. دوبــاره نــا امیــد شــدیم. در همیــن 
زمــان بــود کــه شــنیدم یکــی از دوســتان 
دارای  فــرد  بــا  کــه  معلولیتــم  دارای 
بــود،  کــرده  ازدواج  دیگــری  معلولیــت 
ــد پســر تندرســتی  بچــه دار شــده و خداون
بــه آنهــا داده اســت. از ایــن خبــر خیلــی 
خوشــحال شــدیم و آن را نشــانه ای از طرف 
ــه  ــدوار شــدیم. البت خــدا دانســتیم و امی
در مــاه پنجــم بــارداری، همســرم آزمایــش 
آمنیوســنتز را انجــام داد کــه جوابــش 
خــوب بــود. حاالهــم دختــرم نــگار، کامــًال 

ما اکنون در منزل پدر و مادرم، یک 
اتاق داریم و با کمک آنها زندگی 

می کنیم و خدا را هم شکر می کنیم. 
من از پدر و مادر که حامی ما هستند، 

بسیار سپاسگزارم ولی می دانم که 
تامین مخارج دو خانواده توسط پدر، 

فشار زیادی را به او وارد می کند
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ســالمت اســت و همــه مــا شــکرگزار 
ــه دوســتان  ــه همیــن دلیــل ب هســتیم. ب
ازدواج  از  کــه  می کنــم  توصیــه  هــم 
ــات و  ــام آزمایش ــد تم ــه بای ــند. البت نترس
ــرد  ــت ک ــل رعای ــی را از قب اصــول مراقبت

ــد.  ــوکل کنن ــدا ت ــه خ ــی ب ول

شما در رشته فناوری اطالعات مشغول به 
به  که  آشنایی  به  توجه  با  هستی.  تحصیل 
پیدا  رشته  این  با  تحصیلی ات  رشته  دلیل 
مجازی  فضای  در  می کنی  فکر  کرده ای، 
معلولیت  دارای  افراد  برای  اشتغال  امکان 
خودت  برای  شغلی  آینده  چه  دارد؟  وجود 

می بینی؟
فضــای  در  کار  امــروزه  محســن: 
مجــازی یــا دورکاری یکــی از راه هــای 
دورکاری  اســت.  جامعــه  در  اشــتغال 
ــراد  ــتغال اف ــرای اش ــبی ب ــای مناس فض
دارای معلولیــت اســت، چــون آنهــا در 
درآمدزایــی  می تواننــد  خانــه  محیــط 
ــد  ــال چن ــه ح ــا ب ــن ت ــند. م داشته باش
نرم افــزاری  کارهــای  ماننــد،  دورکاری 
کامپیوتــر و نرم افــزاری موبایــل انجــام 
درآمــد  هــم  حــدودی  تــا  و  داده ام 
داشــته ام. گرچــه در حــد کمــک خرجــی 
بــود، نــه درحــد گــذران زندگــی. البتــه از 
مرکــز کارآفرینــی رعــد هــم، کاری بــه مــن 
پیشــنهاد شــد کــه بــه خاطــر وقــت زیادی 
کــه از مــن می گرفــت، قبــول نکــردم. 
امیــدوارم پــس از پایــان تحصیالتــم در 
ــد  ــه درآم ــوم و ب ــر ش ــوزه فعال ت ــن ح ای
قابــل قبولــی برســم. دورکاری بــرای افــراد 
ــت،  ــب اس ــیار مناس ــت بس دارای معلولی
ــک  ــد، کم ــه رفت وآم ــی ب ــون احتیاج چ
در  حضــور  بــرای  دیگــران  از  گرفتــن 

محیــط کار و کنــار آمــدن بــا محیط هــای 
مناسب ســازی نشــده ندارنــد. دورکاری 
یــک  کامپیوتــری،  مهــارت  بــه  نیــاز 
دارد  اینترنــت  و  کامپیوتــر  دســتگاه 
کــه در هــر خانــه ای می توانــد وجــود 
ــر عهــده خــود  ــه اش ب داشــته باشــد. بقی
ــود  ــارت خ ــش و مه ــه دان ــت ک بچه هاس
ــی  ــط عموم ــه رواب ــد. البت ــه روز کنن را ب
بــاال هــم از دیگــر مهارت هایــی اســت 
کــه بــرای ارتبــاط بــا افــراد جامعــه بســیار 
ضــروری اســت. هــر کســی بایــد روی 
پــای خــود بایســتند و اســتقالل کاری 
پیــدا کنــد. نمی شــود بــرای همیشــه 
ــت.  ــه داش ــا تکی ــت  خانواده ه ــه حمای ب
بچه هــای  اساســی  مشــکالت  از  یکــی 
اشــتغال،  بــر  عــالوه  معلولیــت  دارای 
شــنیده ام  تازگــی  بــه  اســت.  مســکن 
ــون  ــرار اســت ســی میلی ــه بهزیســتی ق ک
ــوالن  ــه معل ــکن ب ــد مس ــان وام خری توم
ــغ  ــن مبل ــا ای بدهــد، واضــح اســت کــه ب
کــرد.  خریــداری  مســکنی  نمی شــود 
امیــدوارم مســئوالن فکــری بــه حــال 
مســکن افــراد دارای معلولیــت کننــد. 

اگر صحبتی با دوستان خود دارید بگویید؟
ــه  ــتانم توصی ــه دوس ــن ب ــن: م محس
ــن  ــند. ای ــین نباش ــه گوشه نش ــم ک می کن
ــد،  ــح می دهن ــا ترجی ــه بعضــی از بچه ه ک
فقــط بــا افــرادی مثــل خودشــان ارتبــاط 
داشته باشــند، درســت نیســت. بیشــتر 
دوســتان مــن افــراد بــدون معلولیــت 
ــودم را از  ــع خ ــچ موق ــن هی ــتند. م هس
ســایر افــراد جامعــه جــدا نکــرده ام و 
ــرد  ــک ف ــر از ی ــودم را کمت ــت خ هیچ وق
در  هــم  اکنــون  نمی دانــم.  تندرســت 

ــراد  ــن اف ــادی از بی دانشــگاه دوســتان زی
بــدون معلولیــت دارم کــه ارتبــاط خیلــی 
خــوب و دوســتانه ای باهــم داریــم. افــراد 
ــس  ــه نف ــاد ب ــد اعتم ــت بای دارای معلولی
ــند  ــته باش ــی داش ــی خوب ــط عموم و رواب
تــا بتواننــد خودشــان را در گروه هــای 
افــرادی  کننــد.  وارد  جامعــه  مختلــف 
کــه معلولیــت دارنــد بایــد در جامعــه 
ــا دیــده شــوند و  حضــور داشــته باشــند ت
ــرد.  ــی بب ــه توانمندی هایشــان پ ــه ب جامع
ــه  ــبت ب ــا نس ــه م ــی جامع ــرایط کنون ش
ــر شــده اســت. تشــکیل  ــی بهت قبــل خیل
دانشــگاه علمــی و کاربــردی رعــد کــه 
هــم از افــراد تندرســت و هــم افــراد دارای 
ــت  ــد، سیاس ــام می کن ــت ن ــت ثب معلولی
خیلــی خوبــی اســت. انجمن هایــی ماننــد 
ــوالن  ــدن معل ــناخته ش ــث ش ــد، باع رع
در جامعــه شــدند. بــه یــاد دارم قبــًال 
ــردم  ــم، م ــه می رفت ــرون از خان ــی بی وقت
ــوان و مســتحق  ــرد نات ــوان یــک ف ــه عن ب
بــه مــن نــگاه می کردنــد و اگــر چنــد 
ــه  ــتادم، ب ــان می ایس ــار خیاب ــه کن دقیق
ــر  ــه قش ــک ب ــد! کم ــول می دادن ــن پ م
دارای معلولیــت وظیفــه دولــت و جامعــه 
اســت، ولــی نــگاه ترحم آمیــز و از بــاال بــه 
پاییــن چیــزی نیســت کــه معلــوالن بــه آن 
احتیــاج داشــته باشــند. آخریــن صحبتــم 
بــه دوســتانم ایــن اســت کــه اگــر مــا در 
جامعــه دیــده نشــویم، کســی متوجــه 
حقوقمــان  و  نمی شــود  مــا  مشــکالت 
ــزده  ــی پان ــود. وقت ــه می ش ــده گرفت نادی
معلولیــت  جامعــه  جمعیــت  از  درصــد 
ــا حــال  ــری ب ــد مســئوالن فک ــد، بای دارن
آنهــا کننــد و در رفــع مشــکالت آنهــا 

ــند.  بکوش

نمی شود برای همیشه 
به حمایت  خانواده ها تکیه کرد. 

هر کسی باید بتوانند
 روی پای خود بایستند و

 استقالل پیدا کنند 
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پزشــکی  مجلــه  در  کــه  مطالعــه ای  در 
ــد  ــخص ش ــید مش ــاپ رس ــه چ ــتان ب انگلس
عســل ۱۲۵ برابــر آب مقطــر در دمای بــدن ( ۳۷ 
درجــه ســانتی گراد)، ویســکوزیته دارد و ناحیــه 
ــش  ــد و از افزای ــده را پوشــش می ده ــاالی مع ب
ــری  ــده جلوگی ــید مع ــطح اس ــدن س ــاال آم و ب
از  جلوگیــری  در  می توانــد  پــس  می کنــد. 

ــد.  ــر باش ــس  مؤث رفالک

موضعــی  به صــورت  می تــوان  عســل  از 
ــرد. در  ــتفاده ک ــز اس ــم نی ــان زخ ــرای درم ب
ــر  ــت مؤث ــن اس ــز ممک ــوختگی نی ــام س التی
باشــد و ارزانتــر از ســایر مداخــالت بویــژه آنتــی 
بیوتیک هــای خوراکــی اســت کــه عــوارض 
ــد دقــت  ــه بای ــد. البت ــز دارن ــادی نی جانبــی زی
به جــای  عســل  از  نمی تــوان  کــه  داشــت 
روش هــای درمانــی تجویزشــده اســتفاده کــرد.

ــل  ــی عس ــه بالین ــک مطالع در ی
بعنــوان یکــی از ترکیبــات بــه کار 
ــی  ــع درمان ــای مای ــه در محلول ه رفت
ــخص  ــد و مش ــتفاده ش ــی اس خوراک
اســهال  مــدت  می توانــد  شــد 
باکتریایــی را در کــودکان کوتــاه کنــد. 

︫︤﹊﹩عســــــــل ﹁﹢ا︡ و ﹋︀ر︋︣د﹨︀ در︎ 

عسـل حـاوی ۷۰ تـا ۸۰ درصد شـکر اسـت و از مقادیر بـاالی مونوسـاکاریدهای فروکتـوز و گلوکز، 
تشـکیل شـده اسـت. آب و مـواد معدنـی نظیـر آهن،کلسـیم، منیزیم، پتاسـیم و فسـفات نیز سـایر 
ترکیبـات آن را تشـکیل می دهند. عسـل همچنیـن دارای خـواص ضدعفونی کننده و ضدباکتری اسـت. 
بـه گفتـه وزارت کشـاورزی ایـاالت متحـده امریـکا  هـر قاشـق غذاخـوری عسـل کـه حـدودا ۲۱ گرم 
اسـت، ۶۴ کالـری، ۱۷٫۳ گـرم کربوهیـدارت و صفـر گرم چربـی و پروتئیـن دارد. انتخاب عسـل به جای 
قندوشـکر، باعـث افزایـش تدریجی سـطح قند خون می شـود کـه در نهایت به کنترل سـطح گرسـنگی 
کمـک می کنـد. ضمنـا خـواص آنتی اکسـیدانی، ضدمیکروبی و تسـکین دهنده عسـل را نبایـد فراموش 
کـرد.  عسـل کمی اسـیدی اسـت و از رشـد باکتری ها  جلوگیـری و خاصیت آنتـی اکسـیدانی آن نیز به 
پاکسـازی رادیکال هـای آزاد کمـک می کنـد. اما ایـن چند مـورد تمام فواید عسـل را نشـان نمی دهند. 

زیـر به برخی فواید شـناخته شـده عسـل اشـاره خواهیـم کرد :

1- رفالکس
2- اسهال و 

استفراغ کودکان

3- ترمیم زخم و سوختگى
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ــل  ــرای عس ــه ب ــی ک ــام خصوصیات ــا تم ب
برشــمردیم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
ــد در حــد  کــه عســل نوعــی قنــد اســت و بای
متعــادل مصــرف شــود. انجمــن قلــب امریــکا 
بــه زنــان و مــردان توصیــه می کنــد کــه 
ــری در روز از  ــش از ۱۰۰ و ۱۵۰ کال ــب بی به ترتی
ــد. کــه  ــه شــده اســتفاده نکنن قندهــای اضاف
ــر ۲ قاشــق غذاخــوری  ــا براب ایــن مقــدار تقریب
در روز بــرای زنــان و ۳ قاشــق غذاخــوری بــرای 
مــردان اســت. عســل همچنیــن می توانــد 
حــاوی اســپورهای ســمی بــه نــام بوتولونیــوم 
باشــد و منجــر بــه بوتولیســم در نــوزادان 
ــی  ــمومیت غذای ــی مس ــم نوع ــود. بوتولیس ش
نــادر امــا جــدی اســت کــه باعــث فلــج شــدن 
ــز  ــتوریزه نی ــل های پاس ــی عس ــود. حت می ش
ممکــن اســت محتــوی ایــن اســپورها باشــند. 
بــه همیــن دلیــل کــودکان زیــر ۱ ســال نبایــد 

ــد.  ــتفاده کنن ــل اس از عس
 (کارشناس ارشد تغذیه)

Reference: www.medicalnewstoday.com
نویسنده و مترجم : زهرا غالمپور 

ــر عســل را در  ــه اث ــد ک ــود دارن ــی وج مطالعات
ــان  ــی نش ــای فصل ــاندن آلرژی ه ــل رس ــه حداق ب
می دهنــد. همچنیــن ســازمان بهداشــت جهانــی و 
انجمــن کــودکان امریــکا، عســل را به عنــوان نوعــی 
ــد  ــه می توان ــد ک ــه می کنن ــی توصی ــر طبیع درمانگ
ســرفه را تســکین دهــد. ضمنــا در یکــی از مطالعات 
مجلــه کــودکان۱ مشــخص شــد کــه مصــرف عســل، 
ــت  ــد و کیفی ــش می ده ــبانه را کاه ــرفه های ش س
خــواب را در بیــن کودکانــی کــه مبتــال بــه عفونــت 

ــود می بخشــد. ــی هســتند، بهب تنفســی فوقان

1. pediatrics

دفاعــی  پروتئیــن  حــاوی  عســل 
اســت کــه توانایــی خوبــی بــرای از بیــن 
بــردن باکتری هــا دارد. عســل همچنیــن 
ــی  ــه آنت ــا ب ــد مقاومــت باکتری ه می توان
ــت  ــد. خاصی ــش ده ــا را کاه بیوتیک ه
ــر  ــی ۳ براب ــل طبیع ــی عس میکروب کش

ــی اســت. عســل صنعت

6- جلوگیری از درماتیت 
و مشکالت پوستی ناشی از 

پرتودرمانی در بیماران مبتال به 
سرطان سینه

4- درمان آلرژى ها
5- مقابله با عفونت ها
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نام کتاب:  روستاي الکترونیکی 
مولفین: دکترعلی اکبر جاللی، مهندس سعید روحانی، مهندس محمدامین زارع 

ناشر: مركز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران۱
سال انتشار:۱۳۸۵ ، تهران

ايــن كتــاب داراي يــك مقدمــه و پيشــگفتار بــوده و در ۶ فصــل تدويــن شده اســت.كتاب 
حاضــر بــه منظــور آشــنا نمــودن عالقه منــدان بــه توســعه فــن آوري اطالعــات و اســتفاده از 

كاربردهــاي آن در روســتاها تاليــف شــده اســت . 

ــتايي  ــي روس ــتاي الكترونيك ــت؟ روس ــي چيس ــتاي الكترونيك ــم روس ــد بداني اول باي
ــاوري اطالعــات چهــره آن را دگرگــون نمــوده و كاربردهــاي الكترونيكــي در  اســت كــه فن
زندگــي مــردم روســتا كامــال" مشــهود اســت. در ايــن روســتا مــردم بــه كاربردهــاي مختلــف 
فنــاوري اطالعــات از جملــه دولــت الكترونيكــي تجــارت الكترونيكــي، آمــوزش الكترونيكــي، 
ــاورزي و  ــه كش ــود را در زمين ــه خ ــور روزان ــته و ام ــي دسترســي داش بهداشــت الكترونيك

ــد. ــام مي دهن ــي انج ــتم هاي الكترونيك ــق سيس ــداري از طري دام

در فصــل اول ايــن كتــاب، در بــاره دســتاوردهاي اجتماعــي اقتصــادي روســتاي 
ــاي  ــعه آموزش ه ــهر، توس ــه ش ــتاييان ب ــرت روس ــش مهاج ــه؛ كاه ــي از جمل الكترونيك
روســتايي، توســعه و ترويــج كشــاورزي،  توســعه نيــروي انســاني و افزايــش بازدهــي عملكــرد 

ــده اســت. ــان ش ــب مبســوطي بي ــدي مطال ــاي تولي واحده

ــه  ــه روســتاييان ارائ ــه روســتاي الكترونيكــي ب ــي اســت ك فصــل دوم، شــامل خدمات
مي دهــد كــه از جملــه آنهــــا مي تــوان  بــه دولــت الكترونيكــي اشــاره كــرد. دربخــش ديگــر، 
ــات  ــورد خدم ــز در م ــي ني ــت الكترونيكــي و اركان آن شــمرده شــده و مطالب ــاي دول مزاي
دولــت بــه كارمنــدان و خدمــات آمــوزش از راه دوربــه روســتايياني كــه مشــاغل تمــام وقــت 

دارنــد،  عنــوان شــده اســت.

ــاوري اطالعــات و ارتباطــات روســتايي در  ــون تجــارب توســعه فن فصــل ســوم، پيرام
جهــان مــي باشــد. در ايــن فصــل در مــورد اتحاديــه جهانــي ارتباطــات و فنــاوري اطالعــات 
ــه يكــي از ســازمان هاي تخصصــي شــوراي اقتصــادي اجتماعــي  و ارتباطــات روســتايي ك
ســازمان ملــل مــي باشــد و وظايــف آن توضيــح داده شــده و نيــز درمــورد اقدامــات اتحاديــه 

اروپــا در روســتاهاي اروپــا مطالبــي بيــان شــده اســت.

ــات در  ــات وارتباط ــاوري اطالع ــارب فن ــورد تج ــاب، در م ــن كت ــدي اي ــث بع مبح
روســتاهاي ايــران اســت. در كتــاب بــه روســتاي شــاهكوه، از توابــع شهرســتان شــاهرود 

ــران اســت. ــي در اي ــتاي الكترونيك ــتين روس ــه نخس ــده ك ــاره ش اش

ــات و  ــاوري اطالع ــات و فن ــز خدم ــورد مراك ــاب، در م ــم کت ــم و شش ــل پنج در فص
ارتباطــات روســتايي، اهــداف و خدمــات ايــن مراكــز وهمچنيــن مدل هــاي عمومــي مراكــز 
ــن  ــتان و همچني ــد، مغولس ــزي، هن ــر مال ــورهايي نظي ــران و كش ــتايي دراي ــاوري روس فن
درمــورد يافته هــاي داخلــي و خارجــي در مــورد روســتاي الكترونيكــي بــه تفصيــل توضيــح 

داده شــده اســت.

1 - این کتاب را مى توانید از: مرکز انتشارات داتشگاه علم و صنعت- تهران نارمک تلفن:77240425 
 و فروشگاه شماره 1: میدان انقالب – خیابان شهید منیرى جاوید( اردیبهشت) پالك 182 تلفن: 66466900

تهیه نمایید.

کتابکتابمعرفیمعرفی
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فعالیت هایش  و  هبیتات  سازمان  درمورد 
توضیح دهید؟

ــه  ــا برنام ــات ی ــدم: هبیت ــیامک مق س
اســکان بشــر ملــل متحــد، ســازمانی اســت 
کــه سی وهشــت ســال پیــش به عنــوان 
ســازمانی زیرمجموعــه ســازمان ملــل متحــد 
ســازمان  ایــن  فعالیــت  شــد.  تاســیس 
ــرای  ــت و ب ــر اس ــکان بش ــه اس ــوط ب مرب
ــد. در  ــالش می  کن ــر ت ــهری بهت ــی ش زندگ
ــهری و  ــاد ش ــاله مســکن و ابع ــی، مس زمان
برنامه ریــزی، مدنظــر ایــن ســازمان بــود 
ــح و  ــر مصال ــتر، ب ــه بیش ــرور توج ــه م و ب
اســتانداردهای ســاختمان قــرار گرفــت. 
ــازمان  ــن س ــت ای ــم فعالی ــه آمدی ــر ک جلوت
ــه  ــد. البت ــز ش ــهری متمرک ــعه ش ــر توس ب
موضــوع مســکن همیشــه جــز الینفــک کار 
ــون  ــا اکن ــت ام ــوده و هس ــازمان ب ــن س ای

بیشــتر در چارچــوب شهرنشــيني و توســعه شــهری تــالش 
ــم.  ــعه می  دانی ــل توس ــدن را عام ــهری ش ــون ش ــم، چ ميكني
ــه شهر ی شــدن در صورتــی  اتفــاق می  افتــد کــه ، براســاس  البت
ــه  ــی ک ــن مقررات ــر گرفت ــا در نظ ــح و ب ــای صحی برنامه ریزی ه
بگیــرد.  صــورت  شــده اند  شــناخته  بین المللــی  جوامــع  در 
مثــًال نمی توانیــم در برنامه ریــزی شــهری توجــه بــه محیــط 
ــی را در  ــرات اقلیم ــاله تغیی ــا مس ــهرها ی ــت ش ــت، مقاوم زیس
نظــر نگیریــم. در حــال حاضــر تغییــرات آب و هوایــی تمــام دنیــا 
را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و تنهــا بــه یــک کشــور یــا قــاره ای 
ــی  ــرات اقلیم ــا تغیی ــورها ب ــه کش ــدود نیســت. هم ــاص مح خ

دســت بــه گریبــان هســتند. در کشــور مــا 
ــدن  ــک ش ــث خش ــی باع ــرات اقلیم تغیی
دریاچــه ارومیــه شــده اســت، در پاکســتان 
ــورده  ــم خ ــمی به ه ــای موس ــم باران  ه نظ
ــی  ــی در زندگ ــرات اقلیم ــن تغیی اســت. ای
ــرات اقلیمــی  ــذار اســت. تغیی مــردم تاثیرگ
باعــث بارندگــی در مناطقــی شــده کــه قبــال 
بــاران نداشــتند و مــردم آگاهــی و آمادگــی 
درمــورد ســیل و بــاران ندارنــد. بنابرایــن در 
ــی  ــزی و توســعه شــهری پارامترهای برنامه ری
اضافــه شــده اند. ســی و هشــت ســال پیــش 
در رابطــه بــا تغییــرات آب و هوایــی صحبتی 
ــود  ــد ب ــه بع ــو ب ــس ری ــد، از کنفران نمی ش
ــه  ــورد توج ــت م ــط زیس ــث محی ــه بح ک
قــرار گرفــت یــا در مــورد تغییــرات اقلیمــی 
ــا  ــد. اینه ــام ش ــی انج ــس توافق های در پاری
ــی  ــه وقت ــتند ک ــدی هس ــات جدی موضوع
ــورد توجــه  ــد م ــم بای ــگاه می  کنی ــه مســایل توســعه شــهری ن ب
قــرار بگیرنــد. در حــال حاضــر هبیتــات یــا برنامــه اســکان بشــر 
ملــل متحــد بــه طــور خــاص روی مســایل شهرنشــيني، توســعه 
ــهر در  ــودن ش ــاوم ب ــهری و مق ــاد ش ــكن، اقتص ــهری، مس ش

ــد. ــی کار می  کن ــای طبیع ــل بالی مقاب

از نظر عملی سازمان هبیتات چه فعالیت های دارد؟
ــا  ــد ی ــل متح ــر مل ــکان بش ــه اس ــدم: برنام ــیامک مق س
ــرکل  ــه دبی ــه زیرمجموع ــت ک ــی اس ــازمان کوچک ــات س هبیت
ســازمان ملــل متحــد فعالیــت می  کنــد. اســتقالل ایــن ســازمان 

می خواهیم بدانیم شهر دلخواه و ایده آل 
برای هر یک از اقشار جامعه، چه شهری است؟

هبیتــات یــا برنامــه اســکان بشــر بــه عنــوان ســازمانی زیــر مجموعــه ســازمان ملــل متحــد 
در ســی و هشــت ســال قبــل تاســیس شــده  اســت. ایــن ســازمان در ســال ۱۳۸۸ در ایــران شــروع 
بــه فعالیــت کــرده  و اهــداف خــود را پیگیــری می کنــد. موضــوع فعالیــت ایــن ســازمان مربــوط بــه 
ــمی  ــکونت  های غیررس ــال ۲۰۱۴ س ــر درس ــکان بش ــی اس ــوع روز جهان ــت. موض ــر اس ــکان بش اس
ــود.  ــگان ب ــتفاده هم ــرای اس ــی مناســب ب ــای عموم ــه فضاه ــه ب ــا) و در ســال ۲۰۱۵، توج (زاغه  ه
ــه  ــن ســازمان ب ــده ای ــر در موسســه رعــد آشــنا شــدیم؛ روزی کــه نماین ــن دفت ــا فعالیت هــای ای ب
ــا  ــرای آشــنایی بیشــتر ب ــد. ب ــن ســمن را بررســی کن ــا ای ــا امــکان همــکاری ب ــود ت رعــد آمــده  ب
فعالیت هــای آن، بــه محــل دفتــر ســازمان ملــل متحــد در دروس رفتیــم. در ایــن دیــدار بــا ســیامک 
مقــدم، نماینــده و رئیــس دفتــر اســکان بشــر ســازمان ملــل متحــد، دکتــر ســارا حبیبــی، کارشــناس 
برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای و جیــران کردســتانی هماهنــگ کننــده کمپیــن ملــی شــهری ایــران 

ــد.  ــه می  خوانی ــتیم ک ــو نشس ــه گفت وگ ب

 هبیتات یا برنامه اسکان بشر ملل 
متحد، به طور خاص روی مسایل 

شهرنشيني، توسعه شهری، 
مسكن، اقتصاد شهری و مقاوم 

بودن شهر در مقابل بالیای طبیعی 
کار می  کند

گفتگو با سیامک مقدم 
مدیر دفتر اسکان بشرسازمان ملل متحد در ایران
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در حــد یــک برنامــه اســت. مــا مثــل 
ســازمان  یــا  پناهنــدگان  کمیســاریای 
خواربــار ملــل متحــد۱ یا ســازمان بهداشــت 
ــتقل  ــال مس ــازمان کام ــک س ــی۲ ی جهان
و  برنامه  هــا  روی  تمرکزمــان  و  نیســتیم 
تحقیقاتــی  و  مطالعاتــی  فعالیت  هــای 
اســت. پشــتيباني مــا در دفتــر مرکــزی کــه 
در شــهر نایروبــی کشــورکنیا اســت انجــام 
می شــود. برنامــه اســکان بشــر (هبیتــات) 
و برنامــه محیــط زیســت ملــل متحــد۳ دو 
ســازمانی هســتند که هــر دو در کنیــا یعنی 
در یکــی از کشــورهای جهــان ســوم مســتقر 
هســتند. مــا چهــار دفتــر منطقــه ای داریــم 
کــه یکــی در نایروبــی بــرای افریقــا، يكــي در 
فوكوهــوكاي ژاپــن بــراي آســيا و اقيانوســيه 
ــی  ــکای جنوب ــرای امری ــو ب ــی در ری و یک
اســت. یــک دفتــر نمایندگــی در نیویــورک 

داریــم و دفتــری هــم در ژنــو داشــتیم کــه فعــًال تعطیــل شــده  
و دفتــری هــم در بروکســل داریــم. بیشــتر کار دفتــر مرکــزی مــا 
ــا در  روی موضوعــات علمــی، آکادمیــک و تخصصــی اســت. م
۶۹ کشــور پروژه هایــی داریــم کــه بــا همــکاری دولت  هــای ایــن 
کشــورها و بــا تامیــن بودجــه از طــرف کشــورهای کمک دهنــده 
ــا دولت هــاي ذي نفــع، انجــام می  گیــرد. مثــال در افغانســتان  ي
پروژه هــاي بزرگــی در دســت اجــرا داریــم کــه تامیــن مالــی آن 
ــا  ــا ب ــد. م ــکا، انگلیــس و اســترالیا برعهــده دارن ــن، امری را ژاپ
همــکاری ایــن دولت  هــا، طرح  هــا را اجــرا می  کنیــم. بعضــی از 
ایــن طرح  هــا بــه مرحلــه عملیاتــی هــم می  رســند. یعنــی تیــم 
ــا  ــر پروژه  ه ــه کاری ب ــورت مقاطع ــه ص ــه ب ــم ک ــی داری مهندس
نظــارت می  کننــد و یــک ســری ســازه  های خاصــی ماننــد پــل، 
ــل  ــورهایی مث ــازند. در کش ــاتی را می س ــا تاسیس ــاختمان ی س
ــا تامیــن مالــی اســترالیا  افغانســتان، میانمــار و در ســریالنکا ب
و بــا مشــارکت خــود مــردم یعنــی افــرادی کــه ذی نفــع هســتند 
در حــال ســاخت خانه  هــای اســتاندارد هســتیم. درکشــورهایی 
ــورهای  ــرف کش ــتری از ط ــه بیش ــتند و بودج ــر هس ــه فقیرت ک
ــا حــد عملیاتــی هــم  کمک دهنــده بــه آنهــا تعلــق می  گیــرد، ت
پیــش می رویــم. ولــی در بســیاری از کشــورها کارهــای مشــورتی 

ــم. ــام می  دهی انج

حوزه ای  چه  در  و  کردید  فعالیت  به  آغاز  زمانی  چه  از  ایران  در 
متمرکز شدید؟

ــال ۸۸  ــت س ــران در اردیبهش ــر ای ــدم: دفت ــیامک مق س
ــکاری  ــور هم ــه منظ ــاح شــد و ب ــی۲۰۰۹) در مراســمی افتت (م
ــرد.  ــه کار ک ــروع ب ــی ش ــرات طبیع ــت در کاهــش خط ــا دول ب
در چنــد ســال اول فعالیــت ایــن دفتــر محدودتــر بــود ولــی از 
دو ســال قبــل کــه مــن بــه عنــوان مســوول ایــن دفتــر شــروع 
ــر فعالیــت بیشــتری داشــته  ــم دفت ــه کار کــردم، ســعی کردی ب
ــس  ــت پيش توي ــا دول ــدی ب ــرارداد جدی ــن دوره ق ــد. در ای باش
كرده ايــم کــه کار دفتــر از موضــوع بالیــای طبیعــی مثــل زلزلــه، 
ــدا  ــط پی ــر بس ــکان بش ــه اس ــای برنام ــر ماموریت  ه ــه دیگ ب
ــد کــه شــامل توســعه شــهری، اقتصــاد شــهری، مقاومــت  کن

1. FAO
2. WHO
 3.UNEP

ــی  ــای طبیع ــل بالی ــاختمان  ها در مقاب س
مســکن  و  غیررســمی  ســکونت  های  و 
ــر  ــال فعال ت ــن دوس ــود. در ای ــم می  ش ه
حــدودی  تــا  و  می  کنیــم  کار  قبــل  از 
ــر  ــن دفت ــم. بودجــه ای ــق هــم بوده ای موف
بســیار محــدود اســت چــون بایــد از 
ــران  ــوری اســالمی ای ــت جمه ــق دول طری
تامیــن   شــود. فعالیــت دفتــر هبیتــات در 
ــر  ــورهای دیگ ــش در کش ــا فعالیت ــران ب ای
متفــاوت اســت، چــون در کشــورهای 
ــم  ــی هــم داری ــا پروژه  هــای اجرای ــر م دیگ
دولت  هــای  گاهــی  را  بودجــه اش  کــه 
همــان کشــور تامیــن می  کننــد. در ایــران 
یکــی از تالش  هایمــان ایــن بــوده کــه 
ــم.  ــف کنی ــت تعری ــا دول ــی را ب پروژه  های
چهــار پــروژه تهیــه شــده اســت کــه 
ــت و  ــرفته  اس ــل پیش ــای آن در مراح دوت
ــا دولــت شــروع بــه کار کنیــم. یکــی از آنهــا  قــرار شــده کــه ب
ــد  ــهرهای جدی ــورد ش ــری در م ــکن و دیگ ــع مس ــرح جام ط
ــداث آن  ــه اح ــدام ب ــت اق ــه دول ــدی ک ــهرهای جدی اســت. ش
ــی  ــه صــورت معضل ــدام ب ــر ک ــر نشــده اند و ه ــرده  اســت، پ ک
ــن شــهرها انجــام  ــادی در ای ــد. ســرمایه گذاری  های زی درآمده ان
شــده اســت ولــی درصــد کمــی از خانواده  هایــی کــه هــدف ایــن 
ــتان  ــده  اند. در اس ــاکن ش ــهرها س ــن ش ــد، در ای ــروژه بوده ان پ
تهــران چهــار شــهر جدیــد؛ پرنــد، پردیــس، هشــتگرد و  اندیشــه 
را داریــم کــه بــه منظــور ســرریز شــدن جمعیــت حاشیه نشــین 
طراحــی شــده اند کــه عمــال ایــن اتفــاق نیفتــاد. چــون جمعیــت 
موردنظــر نــه اســتطاعت مالــی مناســبی داشــتند و نــه از ایــن 
شــهرها اســتقبال کردنــد، آنها خودشــان شــهرهای دیگــری رادر 
حاشــیه شــهرهای بــزرگ ایجــاد کردنــد. مــا ایــن طرح  هــا را در 
حــد یــک کار کارشناســی ارزیابی کردیــم و چگونگی پیشرفتشــان 
را بررســی نمودیــم. فعالیــت مــا در ایــران، عملیاتــی نیســت، کار 
ارزیابــی و مشــاورهاي اســت. بــه عنــوان مثــال مــا بــه عنــوان 
ــكن  ــن و مس ــي زمی ــازمان مل ــه س ــرف ب ــازمان بی ط ــک س ی
ــه  ــم. برنام ــع مســكن مشــورت   دهی ــم در طــرح جام ميخواهي
دولــت ایــن اســت کــه دهک  هــای پاییــن جامعــه صاحــب خانــه 
ــه  ــم تجرب ــف را ه ــام سیاســت  های مختل ــواع و اقس ــوند، ان ش
کرده انــد ولــی هنــوز بــه نتیجــه مناســب و رضايت منــدي 
نرســیده اند. مــا ایــن طرح  هــا را بازبینــی می  کنیــم و تجربیــات 
بین المللــی در کشــورهایی مثــل چیــن، برزیــل، مصــر و فرانســه 
ــکن را  ــع مس ــرح جام ــه ط ــی ک ــناس ایران ــار کارش را در اختی
ــکان  ــوان دفتراس ــه عن ــم و ب ــرار می  دهی ــد، ق ــام می  ده انج

ــم.  ــالم می  کنی ــان را اع ــنهادات و نظراتم ــر، پیش بش

فعالیت های این دفتر شناخته شده نیست. چه اقداماتی در مورد 
معرفی این سازمان و فعالیت هایش کرده اید؟

ــام  ــی انج ــر، کارهای ــکان بش ــر اس ــف دفت ــث وظای در بح
داده ایــم کــه بــرای جامعــه روشــن شــود هبیتــات یعنــی چــه؟ 
یونیســف،  ماننــد  ســازمان  هایی  ایــران  علمــی  جامعــه  در 
ــار  ــازمان خواروب ــا س ــی ی ــت جهان ــازمان بهداش ــکو، س یونس
جهانــی شــناخته تر هســتند ولــی در مــورد برنامــه اســکان بشــر 
یــا هبیتــات، اطالعــات کافــی در جامعــه وجــود نــدارد. بنابراین 

وقتی در مورد به سازی محله  های 
قدیمی و بافت فرسوده شهری 

صحبت می  شود، گروه  های آسیب 
پذیر که شامل خانم  های باردار ، 

خانم  های سرپرست خانوار، افراد 
سالمند و از کار افتاده و افراد دارای 
معلولیت هستند راهم شامل می  شود
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ــردم  ــه م ــات را ب ــه هبیت ــت ک ــن اس ــا ای ــای م ــی از کاره یک
ــی  ــی از کارهای ــم. یک ــی کنی ــرد آن را معرف ــانیم و کارک بشناس
کــه بــه صــورت خــاص درگیــر آن هســتیم، ایجــاد کمپیــن ملــی 
شــهری اســت كــه بــا همــكاري ســازمان ملــي زميــن و مســكن 

صــورت مي گيــرد.

در مشورت  هایی که می  دهید آیا نیازهای افراد دارای معلولیت  در 
مناسب سازی  های شهری هم دیده  می  شود؟

صــد درصــد. البتــه توجــه داشــته باشــید کــه وظیفــه دفتــر 
ــا هبیتــات در چارچــوب توســعه شــهری اســت  اســکان بشــر ی
ــه گروه  هــای خاصــی از  ــوط ب ــه طــور مســتقیم مرب ــا ب و کار م
جامعــه نیســت. در برنامه ريــزي شــهري بايــد بــه نيازهــاي همــه 
ــه  ــت توج ــراد داراي معلولي ــه اف ــي از جمل ــاي اجتماع گروه ه
ــی و  ــای قدیم ــازی محله  ه ــورد بهس ــی در م ــال وقت ــود. مث ش
ــًا گروه  هــای  بافــت فرســوده شــهری صحبــت می  شــود، طبیعت
آســیب پذیــری کــه شــامل خانم  هــای بــاردار، خانم  هــای 
سرپرســت خانــوار، افــراد ســالمند و از کار افتــاده و افــراد دارای 
ــراد در  ــن اف ــود و ای ــامل می  ش ــم ش ــتند را ه ــت هس معلولی
چارچــوب توســعه شــهری، در حیطــه کاری مــا قــرار می  گیرنــد. 
ــگاه  ــاله ن ــن مس ــه ای ــت ب ــد مثب ــا دی ــم ب ــا می  خواهی م
کنیــم. اگــر از دیــد منفــی نــگاه کنیــم هــر یــک از مــا می  توانیــم 
ده هــا ایــراد از یــک کوچــه یــا خیابــان بگیریــم. هــدف مــا ایــن 
اســت کــه بــه صــورت مثبــت بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــم کــه 
چــه شــهری مطلــوب اســت؟ و ارتبــاط مــا بــا رعــد در همیــن 
راســتا شــکل گرفــت. فعالیت  هــای ایــن چنینــی بــه شناســایی 
ــد. شــاید ده ســال طــول بکشــد  ــا هــم کمــک می  کن ــر م دفت
تــا بــه مرحلــه ای برســیم کــه ماننــد ســازمان جهانــی بهداشــت 
ــه  ــن ک ــی همی ــویم ول ــناخته ش ــف ش ــکو و یونیس ــا یونس ی
ــگاه  ها  ــد، دانش ــز رع ــل مرک ــی مث ــازمان  های فعال ــط س توس
ــد کــه  ــه علمــی بدان ــا وزارتخانه  هــا، شــناخته شــویم و جامع ی
چنیــن دفتــری وجــود دارد و کارهایــی را بــا کمــک ایــن دفتــر 
ــات  ــر هبیت ــت. دفت ــوب اس ــی خ ــام داد، خیل ــوان انج می  ت
بودجــه ای نــدارد ولــی اگــر ســازمان یــا ارگانــی در حــال انجــام 
ــر باشــد، از  ــن دفت ــه در چارچــوب کاری ای ــروژه ای باشــند ک پ
آنهــا حمایــت معنــوی می  کنیــم و حتــی در جلســات آنهــا 
ــنندج کنفرانســی  ــل در س ــدی قب ــم. چن ــرکت می  کنی ــم ش ه
در مــورد ســکونت گاه  های فقیرنشــین برگــزار شــد کــه مــا 
ــا همــکاری دانشــگاه کردســتان  هــم در آن حضــور داشــتیم. ب
ــود  ــده ب ــوت ش ــزي دع ــر مرك ــا از دفت ــکاران م ــی از هم از یک
کــه برنامه  هایــی را کــه در ســطح دنیــا اجــرا می  کنیــم را 
معرفــی کنــد. چنیــن همکاری هایــی را بــا ســایر ارگان  هــا هــم 

ــیم. ــته باش ــم داش می  توانی
ــی اســكان  ــی: شــعار برنامــه روز جهان ــارا حبیب ــر س دکت
بشــر كــه در اكتبــر ســال ۲۰۱۵ ميــالدي برگــزار شــد، فضاهــاي 
ــراي  ــد ب ــهري باي ــاي ش ــود. فضاه ــگان ب ــراي هم ــي ب عموم
تمامــي گروه هــا از جملــه كــودكان، زنــان، ســالمندان و افــراد 
كــم تــوان مناســب و قابــل دسترســي باشــند. مــا در ايــن برنامه 
تاكيــد خاصــي بــر روی مســاله افــراد كم تــوان داشــتیم و حتــی 
پيشــنهاد اســتفاده از نمــادي بــراي نشــان دادن اهميــت ايــن 
گــروه ارائــه نموديــم. در نهايــت بــه پوســترهاي چــاپ شــده در 
دفتــر هبيتــات تهــران، عکــس ویلچــر كــه نمــادي بــراي نشــان 

ــم. ــه كردي ــود را اضاف ــوان ب ــراد كم ت دادن اف

ســیامک مقــدم: در ســال دو روز از طــرف ســازمان ملــل بــه 
ــر در هــر  ــن دوشــنبه اکتب ــوط می  شــود. یــک روز اولی ــا مرب م
ــام روز جهانــی اســکان بشــر نام گــذاری  ــه ن ســال اســت کــه ب
شــده و یــک روز هــم ۳۱ اکتبــر هــر ســال اســت کــه روز جهانــی 
شهرهاســت. قبــل از این کــه دفتــر اســکان بشــر ملــل متحــد در 
تهــران تاســیس شــود، وزارت راه و شهرســازی ایــن روز را گرامــی 
می  داشــت ولــی االن دو ســال اســت کــه بــا فعــال شــدن ایــن 
دفتــر، بــا همــکاری وزارت راه و شهرســازی روز جهانــی شــهرها 
را فعال تــر برگــزار می  کنیــم. موضــوع روز جهانــی اســکان بشــر 
ــود و  ــا ب ــل زاغه  ه ــمی مث ــکونت  های غیررس ــال ۲۰۱۴ س در س
در ســال ۲۰۱۵ موضــوع آن توجــه بــه فضاهــای عمومــی بــرای 
ــراد دارای معلولیــت  همــگان شــد. در ایــن موضــوع مســاله اف
ــی  ــه طــور خیل ــاردار، ســالمندان، کــودکان و... ب خانم  هــای ب
جــدی مطــرح اســت . در هــر محلــه ای مجموعــه ای از ایــن افــراد 
زندگــی می  کننــد آنهــا بایــد بتواننــد از فضاهــای شــهری مثــل 
پیاده روهــا، میادیــن و محیط  هــای موجــود در محــل اســتفاده 
کننــد. ممکــن اســت فــردی نابینــا باشــد یــا بــا ویلچــر رفــت و 
ــرای  ــا ب ــرای هواخــوری ی آمــد کنــد. ممکــن اســت بخواهــد ب
خریــد کــردن بیــرون بیایــد، ولــی در پیاده روهــا انــواع و اقســام 
ــود. در  ــراد می  ش ــن اف ــور ای ــع حض ــه مان ــم ک ــع را داری موان
پوســتر ایــن کنفرانــس مــا افــراد مختلفــی از زن و مــرد و بچــه 
ــه  ــی متوجــه شــدیم ک ــوری داشــتیم ول ــه صــورت کاریکات را ب
ــران  ــه در ای ــتری ک ــن در پوس ــد. بنابرای ــا افتاده ان ــوالن ج معل

چــاپ کردیــم یــک فــرد ویلچــری را هــم اضافــه کردیــم. 
ســاراحبیبی: يكــي از ميهمانــان دعــوت شــده در روز 
جهانــی اســکان بشــر، یکــی از هموطنــان كم تــوان  بــود كــه از 
او خواســته شــده بــود تــا در خصــوص مســایل و مشــكالت افراد 

كــم تــوان در فضاهــای شــهری صحبــت کنــد. 
ــات  ــق موسســه رعــد شــناختیم، هبیت ــا شــما را از طری م

ــا مرکــز رعــد داشــته باشــد؟ ــود چــه ارتباطــی ب قــرار ب
ــاط  ــادی ارتب ــمن  های زی ــا س ــا ب ــتانی: م ــران کردس جی
ــود  ــدف خ ــروه ه ــرات گ ــه نظ ــتیم ک ــا خواس ــم و از آنه گرفتی
را درمــورد شــهر دلخــواه جمــع آوری کننــد. رعــد هــم از 
ســمن  هایی بــود کــه بــرای شــرکت در کمپیــن ملــی شــهری از 
آنهــا دعــوت کردیــم. در صحبت  هایــی کــه داشــتیم ابتــدا قــرار 
ــن  ــت در ای ــراد دارای معلولی ــن اف ــنامه  هایی در بی ــد پرسش ش
مرکــز پخــش شــود و نظــرات ایــن افــراد را جمــع آوری کنیــم. 
پــس از مشــورت بــا گــروه آمــوزش رعــد پیشــنهاد داده شــد کــه 
قبــل از پخــش پرسشــنامه و جمــع آوری نظــرات، آموزش هــای 
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اولیــه در مــورد مســائل شــهری بــه بچه هــا 
ــا را در راســتای همــکاری  داده شــود و آنه
ــا فقــط یــک نظرخواهــی  ــم ت تشــویق کنی
ــرار شــد  ــی نباشــد. پــس ق خشــک و خال
کــه دوره  هــای آموزشــی در مرکــز رعــد 
برگــزار شــود و چنــد نفــر از افــراد فعــال در 
حــوزه توســعه شــهری را بــه عنــوان ســفیر 
ــکیل  ــی را تش ــا گروه  های ــم ت ــاب کنی انتخ
ــایل شــهری بحــث  ــورد مس ــد و در م دهن
ــی  ــک گردهمای ــد و در ی ــو کنن و گفت وگ
یــا نشســت بزرگ تــری نظــرات خــود را 
منتقــل نماینــد. در جلســه آخــری کــه 
در موسســه رعــد داشــتیم چنــد نفــر 
از افــراد دارای معلولیتــی کــه در حــوزه 
مناسب ســازی شــهری کار کــرده بودنــد 
بــه مــا معرفــی شــدند و قــرار شــد کــه بــا 
ایــن افــراد بــه عنــوان نماینــده ایــن قشــر 

مصاحبــه داشــته باشــیم. تــا امــروز توانســته ایم بــا خانــم ترانــه 
ــت از  ــه حمای ــراد در زمین ــن اف ــی از فعال تری ــه یک ــالدی ک می
حقــوق شــهروندی افــراد دارای معلولیــت و دبیــر کل کانون هــای 
معلولیــن شــهر تهــران اســت مصاحبــه  کنیــم. در همیــن جــا از 
طریــق نشــریه توانیــاب، بــه دوســتان عالقمنــد اعــالم می کنیــم 
ــرات و  ــد نظ ــتند، می  توانن ــکاری هس ــه هم ــل ب ــر مای ــه اگ ک
پیشــنهادات خــود را در رابطــه بــا شــهر دلخواهشــان بــه طــور 
ــادی  ــا ســمن  های زی ــا ب ــد. م ــا ارســال کنن ــرای م مســتقیم ب
کار کرده ایــم کــه آنهــا نظــرات گروه  هــای هدفشــان را در قالــب 
ــات  ــزاری جلس ــوت و برگ ــو، ص ــت، گفت وگ ــی، یادداش نقاش
ــج الزم را  ــا نتای ــتاده اند و م ــا فرس ــرای م ــی ب ــت های و نشس

اســتخراج کرده ایــم. 
ســیامک مقــدم: مــن می  خواهــم مســاله را ســاده تر بیــان 
ــم  ــم و می  خواهی ــه ســروکار داری ــا بخشــی از جامع ــا ب ــم. م کن
ــورد  ــوان در م ــم بان ــم بدانی ــم. می  خواهی ــا را بدانی ــرات آنه نظ
شــهر دلخــواه خــود چــه نظــری دارنــد؟ دوســت داریــم بدانیــم 
آقایــان چــه نظــری دارنــد؟ می  خواهیــم نظــرات افــراد بــا ســواد 
ــورد  ــر دادن در م ــم. چــون نظ ــم بدانی ــواد را ه ــی س ــراد ب و اف
شــهر مطلــوب، بــه ســواد ربطــی نــدارد. کســی کــه ســواد نــدارد 
هــم از روی تجربــه روزمــره زندگیــش می توانــد نظــرش را بــه مــا 
ــا  ــه م ــاردار ب ــای ب ــه خانم  ه ــم ک ــا دوســت داری ــد. م انتقال  ده
بگوینــد شــهر مطلوبشــان چگونــه اســت؟ البتــه بــه دنبــال درد 
و دل کــردن بــا مــردم و جمــع کــردن مشــکالت آنهــا نیســتیم، 
ــورد شــهر ایده آل  شــان هســتیم.  ــا در م ــال نظــرات آنه ــه دنب ب
می  خواهیــم بدانیــم یــک شــهر دلخــواه و ایــده آل بــرای هــر یــک 
از افــراد اقشــار مختلــف جامعــه، چــه شــهری اســت؟می خواهیم 
بدانیــم کســانی کــه معلولیــت دارنــد، چــه انتظــاری از محیــط 
و محلــه خــود دارنــد؟از طرفــی وقتــی از افــراد دارای معلولیــت 
ــد  ــاد بگیرن ــراد ی ــن اف ــم باعــث می  شــود ای نظرخواهــی می  کنی
کــه در مــورد حقــوق خــود مطالبــه داشــته باشــند، نســبت بــه 
حقوقشــان آگاه شــوند و بگوینــد بــرای مــا در محله مــان جایــی را 
درســت کنیــد کــه بتوانیــم در آن خریــد کنیــم، راه برویــم، تفریــح 
کنیــم و بــازی کنیــم. هرکســی بــا توجــه بــه ســنش نیــاز خودش 

را مطــرح می  کنــد. مهــم ایــن اســت 
ــوان دارای  ــک نوج ــا ی ــودک ی ــک ک ــه ی ک
معلولیــت صدایــش شــنیده شــود و بگویــد 
کــه مــن نمی توانــم از روی جــوی آب بپــرم 
بلکــه بایــد پلــی باشــد کــه بتوانــم بــا ویلچر 
از روی آن عبــور کنــم. اثــری کــه ایــن 
ــد  ــود می  گذارن ــای خ ــراد روی خانواده  ه اف
ــن  ــن ای ــود والدی ــث می  ش ــه باع ــت ک اس
بچه  هــا بــه شــورای محــل مراجعــه کننــد 
و درخواســت مناســب ســازی محــل را 
بکننــد. از همیــن طریــق اســت کــه محیط 

ــود. ــوض می  ش ــه ع جامع

شــما  ارتبــاط  می  رســد  نظــر  بــه 
بــا  ارتبــاط  در  کــه  باســمن  هایی 
معلولیــت فعالیــت دارنــد، کمــک زیادی 

می توانــد در اهــداف شــما داشــته باشــند. 
ــوال  ــت. اص ــه اس ــد این  گون ــد درص ــدم: ص ــیامک مق س
ــی در  ــد. منته ــی دارن ــش مهم ــوارد نق ــه م ــمن  ها در هم س
ــن  ــتند همی ــگ نیس ــی پررن ــمن  ها خیل ــون س ــا چ ــور م کش
انــدک ســمن  های فعــال کارشــان چندیــن برابــر اهمیــت 
ــازمان  ــق س ــا از طری ــمن  ها ی ــق س ــا از طری ــد. م ــدا می  کن پی
ــای  ــم و از گروه  ه ــناخته ای رفته ای ــای ناش ــه محله ه ــازی ب نوس
و  دانشــگاه  اســاتید  از  کرده ایــم.  نظرخواهــی  آســیب پذیر 
دانشــجویان هــم نظرخواهــی کرده ایــم. ایــن نظرخواهی  هــا 
ــران نیســت بلکــه از جاهــای ناشــناخته  ــه شــهر ته منحصــر ب
کشــور نیــز نظرخواهــی صــورت گرفتــه و ایــن نظــرات از طريــق 

ــيده اســت.  ــا رس ــه دســت م ــايت ب وب س

کمپین ملی شهری چه فعالیت هایی را برای آینده در نظر دارد؟ 
ســارا حبیبــی: همــان طــور کــه آقــای مقــدم اشــاره كردنــد 
در زمينــه كمپيــن ملــي شــهري قــرار بــر ایــن اســت کــه ایده  هــا 
ــا تحليــل و پــردازش  و نظــرات مردمــی را جمعــآوري كــرده و ب
ــدف  ــت ه ــود. در حقيق ــر ش ــه و منتش ــی تهی ــا، گزارش داده ه
اصلــي مــا ايــن بــود كــه بتوانیــم نظــرات مردمــی را در کنفرانس 
ــاه  ــر مهرم ــی اواخ ــاری یعن ــال ج ــر س ــه در اکتب ــات۳ ک هبیت
برگــزار می  شــود، انعــكاس دهیــم. ایــن برنامــه فــاز اول و دوم 
ــال  ــد. در ح ــكيل مي ده ــهري را تش ــي ش ــن مل ــه كمپي برنام
حاضــر ایده  هــای دیگــری نيــز در نظــر داريــم کــه هنــوز خیلــی 
ــتيم  ــال آن هس ــه دنب ــال ب ــوان مث ــه عن ــده اند. ب ــی نش اجرای
ــا،  ــا نهاده ــاز ســوم، ب ــات۳ و در ف ــس هبیت ــد از کنفران ــا بع ت
ــات  ــكاران هبيت ــاير هم ــی و خصوصــی و س ــازمان  های دولت س
ارتبــاط برقــرار كــرده و ببینیــم در راســتای تحقق اهــداف مطرح 
ــم  ــم انجــام دهی ــی می  توانی ــن گــزارش چــه کارهای شــده در اي
ــر  ــی کنیــم. اگ ــا را عملیات ــي می  توانیــم آنه ــا چــه ارگان هاي و ب
چنيــن شــرايطي فراهــم شــود، در ایــن مرحلــه نقــش ســمن  ها 
اهميــت زيــادي خواهــد داشــت، چــون در واقــع حلقــه واســط 
بــه شــمار می  آینــد و ميتواننــد در ايجــاد ارتبــاط ميــان مــردم و 

نهادهــا بســيار موثــر نقــش داشــته باشــند .

دوستان و عالقمندان به شرکت 
در کمپین ملی شهری می  توانند از 
طریق سایتهاي هبيتات و كمپين 

اطالعات الزم را دریافت کنند. آدرس 
سایت:www.irhabitat.ir و

www.unhabitat.org.ir 
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خبــر
دومین دوره مسابقات سوارکارى افراد داراى معلولیت برگزار شد

درخشش ورزشکاران بوچیاى مجتمع رعد در پارالمپیاد شهردارى

ــیون  ــؤوالن فدراس ــور مس ــا حض ــت ب ــراد دارای معلولی ــوارکاری اف ــابقات س ــن دوره مس دومی
ــاب در باشــگاه  ــران مجتمــع رعــد و ســوارکاران توان ی ــران، مدی ــوری اســالمی ای ســوارکاری جمه

ســوارکاری چیتگــر برگــزار شــد.
رقابت هــای ســوارکاری جانبــازان و افــراد دارای معلولیــت در باشــگاه ســوارکاری چیتگــر تهــران 
ــر،  ــت از باشــگاه های ســوارکاری اســواران، آریاســب، چیتگ ــا شــرکت ۲۱ ســوارکار دارای معلولی ب
ــدون  ــی و ب ــا کمــک مرب ــان، بزرگســاالن ب ــاالن، نوجوان ــروه نونه ــا در۴ گ ــرز و بردی شــکوری، الب
کمــک مربــی بــه رقابــت پرداختنــد و ســوارکاران توان یــاب مجتمــع رعــد و عضــو باشــگاه آریاســب 

بــا کســب چنــد مقــام قهرمانــی بــه کار خــود در ایــن رقابت هــا پایــان دادنــد.

ــف  ــران در کالس هــای مختل ــاد شــهرداری ته ــای مجتمــع رعــد در رقابت هــای پارالمپی ورزشــکاران بوچی
چنــد مقــام بــه دســت آوردنــد.  ایــن مســابقات کــه بــه میزبانــی شــهرداری منطقــه ۴ تهــران در ســالن ۲۲ بهمن 
و بــا حضــور قریــب ۷۰ ورزشــکار آقــا و خانــم برگــزار شــد، علی اصغــر دســتوری مقــام اول در کالسBC۱، علــی 
اصانلــو مقــام اول در کالس  BC۳، امیــر شــیرزاد مقــام ســوم  درکالس BC۲ و خانــم هــا فاطمــه بهمنــی مقــام 
اول در کالس BC۳، فرشــته جمشــیدی مقــام ســوم  در کالس  BC۱ و ســمانه کوثــر مــدار درکالس BC۳ مقــام 

ســوم را کســب کردنــد.
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بــا حضــور جمعــی از مدیــران و مســؤوالن آسایشــگاه 
خیریــه کهریــزک و اعضــا هیــأت مدیــر جامعــه معلــوالن 
زمینــه  همــکاری تخصصــی در  ایــران ۲ تفاهم نامــه 
ــه  ــا مجتمــع رعــد ب ــه و مشــترک ب مســائل مــورد عالق

امضــا رســید.
محمدرضــا صوفی نــژاد مدیــر آسایشــگاه خیریــه 
ــه  ــران آن مؤسس ــی از مدی ــدر هیأت ــه در ص ــزک ک کهری
ــالمندان،  ــت: س ــد، گف ــع رع ــد از مجتم ــن بازدی ضم
ــوالن جســمی حرکتــی و بیمــاران ام ـ اس،۳ گــروه  معل
ــته از  ــال گذش ــی ۴۴ س ــه ط ــتند ک ــی هس از مددجویان

می گرفته انــد.  خدمــت  کهریــزک  آسایشــگاه 
 وی بــا اشــاره بــه حلقــه مفقــوده اشــتغال در فرآینــد 
توانمندســازی توان یابــان، افــزود: مؤسســاتی ماننــد 
ــا بهــره  گیــری از آموزش  هــای علمــی  رعــد و کهریــزک ب
ــان  ــدد جوی ــای م ــش توانایی ه ــی ســعی در افزای و مهارت
دارنــد ایــن در حالــی اســت کــه بــرای اشــتغال پایــدار، 
بــه ســرمایه اولیــه، تجهیــزات و بازاریابــی هــم نیــاز داریم 
و صــرف راه انــدازی کارگاه هــای تولیــدی خیاطــی، قالــی 

بافــی و معــرق در داخــل مؤسســات کافــی نیســت.
در ادامــه منصــوره پناهــی مدیرعامــل مجتمــع رعــد 
ــال  ــزود: از س ــتخدام، اف ــتیبانی اس ــریح روش پش در تش
۱۹۵۹ میــالدی ایــن روش در آمریــکا اجــرا شــد و ســپس 
ــد و  ــری ش ــمگیر پی گی ــای چش ــا موفقیت ه ــا ب در اروپ
بســیار جــای خوشــحالی دارد کــه بــرای اولیــن بــار ایــن 
روش در منطقــه خــاور میانــه در کشــور ایــران و مجتمــع 

ــود.  ــرا می ش ــد اج رع
ــه  ــه خیری ــا تفاهم نام ــا امض ــت ب ــر اس ــایان ذک ش
رعــد و آسایشــگاه خیریــه کهریــزک، همــکاری دوجانبــه 
خــود را در برگــزاری کالس هــای آموزشــی، اعــزام اســتاد 
و مربــی، نگهــداری موقــت بیمــاران MS، توانمندســازی 
توان یابــان و برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی توســعه 

می دهنــد.
همچنیــن هیــأت مدیــره جامعــه معلــوالن ایــران بــا 
حضــور در جلســه هیــأت مدیــره مجتمــع رعــد و معرفــی 
مؤسســه متبــوع خــود بــه تشــریح خدمــات عرضــه شــده 
ــد و  ــام اســتان های کشــور پرداختن ــان در تم ــه توان یاب ب
در ادامــه بــا امضــا تفاهم نامــه تنظیــم شــده ۲ مؤسســه 
موافقــت کردنــد بــا انجــام بازدید هــای کارشناســی 
اســتان های  توان یــاب  نیروهــای  کار  محل هــای  از 
تهــران و البــرز، ضمــن مصاحبــه بــا توان یابــان شــاغل، 
ــه  ــج حاصل ــتخراج نتای ــه اس ــکاران ب ــان و هم کارفرمای
بپردازنــد و بــا معرفــی نقــاط قــوت و ضعــف و ارایــه آنهــا 
ــی  ــتگاه های دولت ــکار و دس ــمن های هم ــایر س ــه س ب
مســؤول در ایــن حــوزه، گام مؤثــری بــرای توســعه 

ــد. ــت بردارن ــراد دارای معلولی ــتغال اف اش

امضا اسناد همکارى مشترك با آسایشگاه خیریه کهریزك و 
جامعه معلوالن ایران

خبــر
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ــا هــدف  ــزات تأسیســاتی ب ــی و تجهی ــده شــیرآالت صنعت ــراب تولیدکنن شــرکت می
انجــام مســؤولیت اجتماعــی بــه منظــور فراهــم آوردن فرصــت شــغلی بــرای افــراد دارای 
معلولیــت، غرفــه مشــترکی بــا حضــور مجتمــع آموزشــی نیکــوکاری رعــد در پانزدهمیــن 
ــا و  ــر پ ــتم های سرمایشــی و گرمایشــی ب ــی تأسیســات و سیس ــگاه بین الملل دوره نمایش
فرصــت بــرای معرفــی فعالیت هــا و خدمــات مجتمــع رعــد فراهــم کــرد، شــرکت میــراب 
بــه عنــوان یکــی از کارآفرینــان اجتماعــی مرتبــط بــا مجتمــع رعــد ضمــن ایجــاد فضــای 
ــد را  ــع رع ــگان مجتم ــر از کار آموخت ــده ۳ نف ــق ش ــان، موف ــرای توان یاب کســب و کار ب
ــرش  CNC و متصــدی پاســخگویی  ــد، ناظــر دســتگاه ب ــرای مشــاغل کارشــناس خری ب

تلفنــی جــذب کنــد.

خبــر

اهدا تندیس شهر یاران جوان و لوح سپاس شهردار تهران به مجتمع رعد

همکارى مشترك مجتمع رعد، سازمان بهزیستى و شهردارى تهران کلید خورد

حضور مشترك مجتمع رعد و شرکت میراب 
در نمایشگاه بین المللى تأسیسات

شـهرداری  کشـور،  بهزیسـتی  سـازمان  کاری  صبحانـه 
تهـران و مجتمـع رعـد با هـدف اخذ توافـق در زمینـه پروژه 
مشـترک مجتمـع آموزشـی، فرهنگـی و اجتماعـی حمایـت 
از توان یابـان شـهر بـا عنـوان «طـرح کسـب و کار مجموعـه 
شـهرواره مـن»در خیریـه رعـد برگـزار شـد و دکتـر حسـین 
نحوی نـژاد معاون توانبخشـی سـازمان بهزیسـتی، دکتر زهرا 
نـوع  پرسـت مدیر کل دفتر توانپزشـکی آن سـازمان به همراه 
مهـدی امیـری معاون اداره کل سـالمت شـهرداری تهران در 
دفتـر کار منصـوره پناهـی مدیرعامـل مجتمع رعـد، مباحث 
مشـترک و مـورد عالقـه را مـورد تبادل نظـر قراردادنـد و راه 

انـدازی زود هنـگام پـروژه نـواب بـه تصویب رسـانند.

به مناسـبت مشـارکت مجتمع رعـد در برگزاری 
گردهمایـی بـزرگ روز ملـی دختـر کـه بـا ایـام دهه 
معصومـه  حضـرت  سـعادت  بـا  میـالد  و  کرامـت 
محمـد  دکتـر  سـپاس  لـوح  بـود،  همزمـان  (س) 
تندیـس «لبخنـد  و  تهـران  شـهردار  قالیبـاف  باقـر 
مـن لبخنـد شـهر» بـه ایـن خیریه اهـدا شـد،  تیم 
ورزشـکاران دختر رشـته بوچیا در مراسـم گردهمایی 
بـزرگ روز دختـر در بـرج میـالد به رقابـت پرداختند  
مراسـم  در  دختـر  توان یابـان  از  گروهـی  همچنیـن 
آشـنایی  بـرای  اندیشـه ورزی  کارگاه هـای  و  جشـن 
توان یـاب  دختـران  توانایی هـای  بـا  مـردم  بیشـتر 

شـرکت کردنـد.
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خبــر

حــدود یــک مــاه پیــش از رســیدن بــه روز جهانــی معلــوالن مجتمــع رعــد در یــک ابتــکار 
اجتماعــی بــا دعــوت از شــهروندان و توان یابــان پیــاده روی خانوادگــی خیریــه رعــد را صبــح روز 

جمعــه ۲۱ آبــان برگــزار کــرد.
ســوم دســامبر کــه از ســوی ســازمان ملــل متحد بــه عنــوان روز جهانــی معلــوالن نامگذاری 
ــه  ــی ب ــی و بین الملل ــع بشــری در ســطوح مل ــا جوام ــی آورد ت ــد م ــی پدی شــده اســت، فرصت
بــرای  شــده  گرفتــه   نظــر  در  والویت هــای  برنامه هــا  سیاســت ها،  عملکرد هــا،  تشــریح 
ــا  ــوکاری رعــد ب ــد. مجتمــع آموزشــی نیک ــه بشــری بپردازن ــن اقلیــت انســانی جامع بزرگ تری
ــزاری  ــا برگ ــر ســال ب ــت ، ه ــراد دارای معلولی ــت در عرصــه توانمندســازی اف ۳۲ ســال فعالی

ــد. ــی می کن ــدف را معرف ــه ه ــدی جامع ــوه ای از توانمن ــوع، جل ــای متن برنامه ه
بــا توجــه بــه تراکــم برنامه هــای پیش بینــی شــده در مجتمــع رعــد و نیــز ســایر مؤسســات 
همــکار و دســتگاه های دولتــی متولــی، کارگــروه برنامه هــای روز جهانــی معلــوالن در مجتمــع 
ــد،  ــرا کن ــه اج ــک ماه ــی ی ــازه زمان ــک ب ــود را در ی ــای خ ــت برنامه ه ــم گرف ــد تصمی رع
مجموعــه ای از فعالیت هــای ورزشــی، علمــی، کســب و کار، هنــری، ســرگرمی  و ... در کارگــروه 
بــه تصویــب رســید کــه پیــاده روی خانوادگــی خیریــه رعــد بــه عنــوان نخســتین برنامــه بــرای 

جمعــه ۲۱ کلیــد خــورد.
ــت  ــورد دق ــوع م ــد، موض ــن کن ــهری را تأمی ــت ش ــر مدیری ــه نظ ــیری ک ــاب مس انتخ
ــه تقریبــی  ــه فاصل ــا مجتمــع رعــد ب ــه ت ــود و در نهایــت مســیر بیمارســتان آتی ــزان ب برنامه ری
۳ کیلومتــر انتخــاب شــد. بــا انتخــاب تاریــخ برگــزاری مراســم در روز جمعــه ۲۱ آبــان مرحلــه 
اطالع رســانی تصویــری و خبــری در دســتور کار قــرار گرفــت بــرای ایــن منظــور ابتــدا نهاد هــای 
مســؤول ورزش معلــوالن و جانبــازان از قبیــل: فدراســیون ورزش جانبــازان و معلــوالن، 
فدراســیون ورزش هــای همگانــی و کمیتــه ملــی پارالمپیــک بــه همــکاری   دعــوت شــدند و در 
ادامــه ســایر دســتگاه های مرتبــط ماننــد ســامانه حمــل و نقــل معلــوالن و جانبــازان، ســتاد 
توان افزایــی ســمن های اســتان تهــران بــه اتفــاق شــهرداری منطقــه ۲ از ایــن برنامــه بــا انتشــار 

نشــان اختصاصــی خــود حمایــت کردنــد.

مجتمع رعد با پیاده روى خانوادگى 
به استقبال مراسم گرامیداشت روز جهانى معلوالن رفت
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برگــزاری  در  رعــد  مجتمــع  رویکــرد  کــه  آنجــا  از 
ــوده  ــکار ب ــکل های هم ــارکت تش ــعه مش ــا، توس رویداد ه
ــای  ــی و آفرینش ه ــن علم ــه انجم ــن برنام ــت در ای و هس
هنــری معلــوالن ایــران، جامعــه معلــوالن ایــران، مؤسســه 
ــه ۲،  ــوالن منطق ــون معل ــد، کان ــاحل امی ــام آوران س پی
ــان  ــه آرم ــن خیری ــران، انجم ــور ای ــواده پارک ــن خان انجم
ــارس  ــوالن پ ــر و مؤسســه گردشــگری معل فرصت هــای براب
ــت  ــه حمای ــن برنام ــوی خــود در پوســتر ای ــار لوگ ــا انتش ب

ــد. ــالم کردن ــود را اع ــوی خ معن
 برگــزاری جلســات برنامه ریــزی و هماهنگــی اجرایــی بــا 
ــان رعــد  ــوان و جوان ــاری بان حضــور اعضــا گروه هــای همی
ــکار در  ــکل های هم ــا و تش ــدگان انجمن ه ــار نماین در کن
نهایــت بــه اطمینــان خاطــری منتهــی شــد تــا روز جمعــه 
شــرکت-کنندگان بــا حضــور در ۲ ایســتگاه بیمارســتان آتیــه 
ــه شــهرک غــرب  ــرای شــهروندان و ایســتگاه ســرای محل ب

ــد. ــاع کنن ــان اجتم ــرای توان یاب ب
ســاعت دقایقــی از ۱۰ صبــح گذشــته بــود کــه جمعیــت 
از ایســتگاه بیمارســتان آتیــه حرکــت خــود را آغــاز کردنــد، 
ــود  ــزه ب ــام گروه هــای ســنی بســیار شــوق انگی حضــور تم
ــکه  ــان و کالس ــودک خردسالش ــا ک ــه ب ــی ک ــا زوج جوان ام
در پیــاده-روی شــرکت کردنــد توجــه خیلی هــا را بــه خــود 
ــر برکــت بزرگ ترهــا هــم  ــه از حضــور پ ــد. البت جلــب کردن
ــان  ــا حضورش ــز ب ــا نی ــرد آنه ــور ک ــانی عب ــه آس ــد ب می ش
ــد  ــوت می کردن ــن برنامه دع ــارکت در ای ــه مش ــران را ب دیگ
ــره و هیــأت  ــزان هیــأت مدی در بیــن جمعیــت حضــور عزی
امنــای رعــد هــم بــرای دوســتان ایــن خیریــه بســیار قابــل 

توجــه و بــا اهمیــت بــود.
ــود را  ــاعت خ ــک س ــر از ی ــق کمت ــس از دقای ــروه پ گ
ــه در آنجــا دوســتان  ــدی رســاند ک ــه محــل ایســتگاه بع ب
توان یــاب منتظــر بودنــد بــا حضــور شــهروندان بــه ایســتگاه 
ــه اجــرا برنامه هــای  ــی را ب ــور دقایق دوســتان انجمــن پاپک
ــای  ــا حرکت ه ــکاران ب ــی از ورزش ــد و یک ــی پرداختن ورزش
نمایشــی توپــی جمعیــت را بــه تحســین وا داشــت. در ایــن 
زمــان کــه جمعیــت بــه اوج خــود رســیده بــود، حرکــت بــا 

نظــم خاصــی بــه طــرف مجتمــع رعــد آغــاز شــد.
ــردم  ــرش م ــر نگ ــان دارد، تغیی ــد اطمین ــع رع مجتم
نســبت بــه توانایــی و توانمندی هــای افــراد دارای معلولیت با 
فراهــم آوردن امــکان حضــور شــهروندان در کنــار توان یابــان 
ــیر  ــه بخــش مس ــی روحی ــا و فضای ــی برنامه ه ــا پیش بین ب
خواهــد شــد بــر ایــن اســاس از تمــام اشــخاص، دســتگاه ها 
و انجمن هایــی کــه در ایجــاد ایــن فضــا همــکاری کردنــد، 

ــد. ــکر می کن ــه تش صمیمان
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خبــر
عبــاس رنجبــر تهیــه کننــده و کارگــردان صــدا 
وســیما بــه اتفــاق قاســم افشــار خواننــده موســیقی 
ــر  ــه دکت ــا فرهــی مجــری برنام ــر کیان ــاپ، و دکت پ
ــا حضــور در مجتمــع رعــد  ســالم شــبکه آمــوزش ب
ــوره  ــا منص ــی ب ــتی صمیم ــزاری نشس ــن برگ ضم
ــای  ــد از  کارگاه ه ــع رع ــل مجتم ــر عام پناهــی مدی
و  کارآمــوزان  توانمندی هــای  و  حرفه آمــوزی 

ــد. ــد کردن ــان بازدی هنرجوی
ــر عامــل  در ایــن مالقــات منصــوره پناهــی مدی
مجتمــع رعــد بــا تأکیــد بــر اثربخشــی حضــور 
هنرمنــدان بــرای مباحــث فرهنگــی جامعــه، افــزود: 
ــای  ــه توانمندی ه ــبت ب ــه نس ــرش جامع ــر نگ تغیی
افــراد دارای معلولیــت یکــی از مســائل مهمــی 
اســت کــه در مجتمــع رعــد دنبــال می شــود و 
ــیما  ــدا وس ــف ص ــای مختل ــی و برنامه  ه ــانه مل رس
ــه و  ــن حــوزه و ایجــاد روحی در فرهنگ ســازی در ای
انگیــزه در جامعــه توان یابــان بســیار اثر گــذار اســت.
 وی بــا مثبــت خوانــدن آثــار تصویــری کــه بــرای 
ــالش  ــد شــده اســت گفــت: ت ــو تولی پارالمپیــک ری
خیریــه رعــد در طــول ســالیان متمــادی کمــک بــه 
ــوده  ــان ب ــه توان یاب ــبت ب ــردم نس ــرش م ــر نگ تغیی
ــا تشــکیل گروهــی از کارشناســان  ــروز ب اســت و ام
ــری اثربخــش را  ــار هن ــد آث ــای تولی ــری زمینه ه هن

ــم. ــم کرده ای فراه

 عبــاس رنجبــر تهیــه کننــده و کارگــردان 
ــاخت  ــر از س ــت، خب ــن نشس ــیما در ای ــدا وس ص
ــانی از  ــدف اطالع رس ــا ه ــی ب ــه ای تلویزیون مجموع
ــر  ــای ه ــی توانایی ه ــز معرف ــا و نی ــواع معلولیت ه ان
ــال  ــه احتم ــه ب ــه ای ک ــزود: در برنام ــروه داد و اف گ
زیــاد بــا نــام صــدای امیــد یــا صدایــم بــاش تولیــد 
خواهــد شــد در نظــر داریــم ضمــن ایجــاد شــناخت 
در زمینــه انــواع معلولیت هــا، فضایــی فراهــم کنیــم 
کــه جامعــه بــا افــراد موفــق معلــول آشــنا شــوند و 
از نزدیــک مســائل ایــن گــروه از شــهروندان را درک 

ــد. کنن
  در ادامــه ایــن نشســت قاســم افشــار بــا تأکیــد 
بــر کارکردهــای اجتماعــی و فرهنگــی موســیقی نــزد 
ــی  ــای موفق ــگ  ه ــادآوری نمآهن ــا ی ــردم ب ــاد م آح
کــه در زمینــه آشــنایی مــردم بــا توانایی هــای افــراد 
ــرای تولیــد  ــزود: ب دارای معلولیــت تولیــد شــده، اف
ــه  ــش روحی ــه موجــب افزای ــذار ک ــک آهنــگ اثرگ ی
ــا  ــه ب ــنایی جامع ــز آش ــت و نی ــراد دارای معلولی اف
تالش  هــای ایــن بخــش از هموطنانــان باشــد، 

ــی دارم. آمادگ
دکتــر کیانــا فرهــی مجــری برنامــه دکتــر ســالم 
ــای  ــه   ه ــاوت برنام ــا متف ــه کارکرده ــاره ب ــا اش ب
تلویزیونــی، افــزود: مــا بایــد بدانیــم از ســاخت 
یــک مجموعــه چــه هدفــی را دنبــال می کنیــم 
ــان  ــال برخــی از برنامــه در صــدد بی ــوان مث ــه عن ب
ــر  ــی دیگ ــتند و برخ ــف هس ــاط ضع ــا و نق چالش ه
ــن  ــه ای ــا ب ــا پ ــا و عملکرده ــه فعالیت ه ــرای ارای ب

می گذارنــد؟ عرصــه 
ــد در  ــع رع ــل مجتم ــی مدیرعام  منصــوره پناه
ــه  ــد ب ــع رع ــت: مجتم ــن پرســش گف ــه ای پاســخ ب
عنــوان یــک مؤسســه کــه توانمند ســازی افــراد دارای 
معلولیــت را پی گیــری می کنــد در مقــام مشــاور 
و کارشــناس ســاخت یــک برنامــه تلویزیونــی تأکیــد 
ــز  ــه هیــچ عنــوان چالــش برانگی دارد ایــن برنامــه ب
ــرار دادن  ــب ق ــا مخاط ــت ب ــه می بایس ــد بلک نباش
توان یابــان موجــب ایجــاد انگیــزه و روحیــه در آنهــا 

شــود.

مالقات هنرمندان صدا و سیما با توان یابان مجتمع رعد
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خبــر
با جضور مدیرعامل رعد از برند سیناتال رونمایى شد

ــران شــعب  ــه مدی ــد ســیناتال ک ــی از برن در مراســم رونمای
ــول  ــن محص ــدان ای ــدان و عالقه من ــور در هنرمن ــر کش سراس
ــن و  ــق، کارآفری ــر موف ــدی مدی ــینا محم ــتند، س ــور داش حض
مبتکــر ســیناتال بــا اشــاره بــه آرمــان خلــق یــک برنــد جهانــی 
بــا رویکــردی کامــًال ایرانــی، افــزود: توجــه بــه نیــاز نســل جــوان 
ــه  ــش از جامع ــن بخ ــه ای ــی ک ــته های متفاوت ــور و خواس کش
جــوان کشــور دارد مــا را متعهــد بــه تولیــد محصولــی در حــد 
ــرای  ــی ب ــیر فرصت ــن مس ــرده و در ای ــی ک ــتاندارهای جهان اس
توانمندســازی عزیــزان توان یــاب از طریــق همــکاری و مشــارکت 

ــم. ــم کرده ای ــد فراه ــع رع ــا مجتم ب
ــع  ــل مجتم ــی مدیرعام ــوره پناه ــم منص ــه مراس در ادام
رعــد بــا حضــور در جایــگاه، گفــت: بــرای اولیــن بــار در ایــران 
ــا لــذت بخشــیدن بــه افــراد  یــک کارفرمــای جــوان کارش را ب
ــدم  ــه ع ــه ای ک ــد و در جامع ــعه می ده ــت توس دارای معلولی
ــتغال  ــری اساســی ترین مشــکل اش ــع فک ــازی و موان مناسب س
و فعالیــت افــراد توان یــاب اســت، ســیناتال بــا مدیریــت و 
رهبــری ســینا محمــدی به یکــی از حقــوق طبیعــی افــراد دارای 
معلولیــت کــه همــان اشــتغال و حضــور در جامعــه اســت، توجه 

می کنــد.
 وی بــا تأکیــد بــر مســؤولیت اجتماعــی صاحبــان صنایــع و 
ــرای حمایــت از افــراد دارای معلولیــت،  شــرکت های تولیــدی ب
افــزود : از شــرکت ســیناتال و ســینا محمــدی بــه عنــوان ســفیر 
ــگان مجتمــع رعــد و  ــر از کارآموخت ــت آمــوزش ۱۵ نف رعــد باب

دعــوت بــه همــکاری ۱۲ نفــر از ایــن گــروه بســیار متشــکرم.

بــا حضــور مدیرعامــل و جمعــی از کارکنــان و 
مدیــران مجتمــع رعــد هــر یــک از کارآمــوزان دوره 
ــخصی  ــایت های ش ــران وب س ــا اک ــی وب ب طراح

خــود، همــگان را بــه تحســین وا داشــتند. 
منصــوره پناهــی ضمــن قدردانــی از تالش هــای 
ــی وب،  ــدرس دوره طراح ــی م ــا فریدون حمیدرض
ــل  ــتغال کام ــاهد اش ــدوارم روزی ش ــزود: امی اف
ــن دوره در مؤسســات و شــرکت های  ــوزان ای کارآم

طراحــی وب ســایت باشــم.
ــان  ــم احس ــن مراس ــری از ای ــش دیگ  در بخ
ــی،  ــرا توکل ــدس، زه ــاز ق ــن، طن ــادق عابدی ص
بابــک  و  حاتمــی  مریــم  حفیظــی،  معصومــه 
ــه  ــود را ب ــایت های خ ــب وب س ــه ترتی ــدری ب حی
نمایــش گذاشــتند و در مــورد ویژگی هــای آن 

ــد. ــح دادن توضی

اکران وب سایت اختصاصى کارآموزان دوره طراحى وب
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website began its activity two years ago with the 
collaboration of «Javad Yazdani», «Mohi Senisel» 
and «Yashar Imanloo», and it has been able to kick-
start and endorse numerous projects through the 
virtual world. 

The first project of this website was equipping 
a computer site and a sports salon in a female 
high school in «Asheghloo» village of the «East 
Azarbayejan», where the fundraising for the project 
exceeded expectations. By relying on winning 
people’s confidence, «Donate» tries to expand 
activities the effects of which will benefit the society.
______________________________________

◢ A conversation with a person to whom disability 
has never been an impediment

A conversation with «Farzaneh Habooti», 
who has been suffering from osteogenesis since 
childhood; however, with her mother›s help and 
support, she has managed to pursue her studies as 
well as to do business in the virtual world. 

«Farzaneh» is a poet and a writer and has written 
a book entitled «Disability, Not an Impediment to 
Me». She believes that people with disabilities can 
increase their skills by hard work and obtaining 
knowledge of the Internet, and can make money 
through the boundless virtual world - a job that she 
herself is doing.  

______________________________________

◢ I advise everyone not to fear marriage

A conversation with «Mohsen Nazari» who majors 
inInformation Technology in «Ra›ad University of 
Applied Sciences» 

«Mohsen» suffers from myopathy and in 1394 
he married «Mahnaz» who is  afflicted with cerebral 
palsy. The fruit of this marriage is a two-month old 
baby called «Negar».

Both «Mohsen» and «Mahnaz» are happy with 
their marriage, however, they don’t have any income 
yet and live with «Mohsen» ‹s family in the same 
house . «Mohsen» wishes to go to work once he has 
finished his studies and to make money so that they 
can live independently.
______________________________________
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◢ The secret to our success is our honesty toward 
people and people’s confidence in us.

A conversation with «Alireza Sadeghian», the 
managing director of «NetBarg»

«NetBarg» is a successful example of work and 
employment in the virtual world which has been able 
to gain ground in the field of supply and demand by 
selling services with special discount.

According to the managing director of «NetBarg», 
using the endless ocean of the virtual world is the 
best opportunity for people with disabilities who 
seek job and income.
______________________________________
◢ A conversation with «Emad Behavar», the 
managing director of “Honar Mesalin Shargh” 
company

«Emad Behavar» is an industrial engineer who 
holds an MA in political sciences and sociology. 

Having been active and working in industrial 
engineering in the field of quality control and 
preparing briefing plans for different projects for 
many years, «Behavar» has been buying and selling 
handicrafts in the virtual world for the last one and 
a half years. 

He began activity in the virtual world in the field 
of handicrafts with the company «Digikala». 

Now being in touch with the producers of 
handicrafts across the country, he introduces these 
products after gathering them and controlling their 
qualities, then he puts them up for sale in «Mesalin» 
website. 
______________________________________

◢ Employment pathology in the virtual world
An article by «Leila Shamayeli», the social 

entrepreneurship facilitator
This article briefly mentions some of the harms 

and factors in the failing of employment success in 
the virtual world.

In the world today, development and accessibility 
to electronics is a tool equal to rehabilitation.
______________________________________

◢ In a conversation with the founders of «Puzzley» 
website, it was mentioned that everyone should step 
up their diligence and not relinquish hope in order to 
get the right result. 

A conversation with «Mostafa Lotfi» and 
«Hossein Mohseni», founders of «Puzzley» website. 
This website is a virtual application designing 
company which helps enthusiastic people to create 
the application they desire without any need for 
technical computer knowledge. This company is 
one of the holders of this year and last year «Virtual 
World and Rehabilitation Festival».
______________________________________

◢ This is what social entrepreneurship suggests: do 
yourself a good turn and do other people a good turn 
too

A conversation with «Javad Yazdani», senior 
executive manager of “Donate” website about its 
establishment and activities

«Donate» is a means for providing assets from 
people for projects that are socially influential. This 
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◢ In the future, over 90% of jobs will be related to 
the virtual world.

A conversation with Professor «Ali Akbar Jalali», 
who holds a post doctoral certificate in electrical 
engineering, and is the full professor of the «School 
of Electrical Engineering» at «Iran University of 
Science and Technology».

According to doctor «Jalali», the virtual world is 
boundless and is a suitable employment place for 
people with disabilities who possess the knowledge 
for using information technology.
______________________________________

◢ People with disabilities can be either freelancer 
or self-employed

A note by «Mani Razavizadeh», a person with 
disability who is self-employed and is very successful 
because of his specialty

In this note he talks about the benefits of this kind 
of work for those who have problems in commuting, 
and by introducing different educational websites, 
he encourages those, who have the same problem 
as he does, to do this work and warns them about 
the harms of this method.
______________________________________

◢ We have decided to unveil Raad’s new website 
on the 12th of Azar. 

Conversing with Rahman Alaagheband, the 
director of Raad’s youth cooperation group. He 
began his voluntary activities in this institute at the 
age of 15 and is currently busy launching Raad’s 

new website. According to him, Raad’s new website 
is more practical and more up-to-date than the 
previous one and is due to be unveiled on the 
international day of people with disabilities. 
______________________________________

◢ Hope and self-confidence have the leading role 
in career success

A conversation with «Hamid Reza Fereydooni», 
the web designing instructor in «Ra›ad Institute»

«Fereydooni» spent four semesters in «Ra›ad 
Institute» teaching the Web to enthusiastic learners; 
the remaining two semesters will be taken over by 
another instructor.

By collaborating with the entrepreneurial and 
educational sections, this web designing instructor 
is also pursuing the employment of his trainees 
and is hoping that a number of his trainees will be 
employed in the virtual world.
______________________________________

◢ A conversation with «Seyyed Akbar Alavi», the 
managing director of «Shahrvand» department store

«Virtual Shahrvand» was unveiled in Milad Tower 
on the 1st of Mehr with Doctor «Ali Akbar Jalali» 
‹s attendance (he is the father of the information 
technology of Iran). This website has been 
established to solve urban problems through using 
the latest scientific and technological achievements, 
and being in line with the fulfilment of one of the 
most important perspectives of the municipality of 
Tehran (smart city).
______________________________________
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