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کارآفرین برتر کشور در زمینه اشتغالزایی برای معلوالن:

درد مشترک معلوالن ایران مهیا نبودن بسترهای مناسب شغلی است
حضور موفق در عرصههای بینالمللی از جمله
کنگره بینالمللی کسب وکار ترکیه ،حضور
در نشست حقوق بشر در مقر سازمان ملل در
سوییس ،توسعه اقتصادی در بطن سالهای
رکود ،جذب نیروهای دارای معلولیت در اوج
بحران بیکاری و ...تنها بخشی از ویژگیهای
کارآفرینی است که نزدیک به هزار فرصت شغلی
برای نیروهای معلول آفریده.
فردی که با اشتغالزایی برای معلوالن عالوه بر
رونق اقتصادی ،هزینه دولت در شغلآفرینی را
کاهش داده و با اعتماد به توانمندی معلوالن
برای تولید محصوالتی که در نوع خود ،مهمترین
برند کشور در حوزه لوازم بهداشتی کودک
هستند ضمن اثبات توانایی معلول به جوامع
بینالمللی از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری
کرده و مهمتر از آن در اثبات توانایی معلوالن
به دنیای صنعت و تولید تردیدی باقی نگذاشته
است.
کارآفرینی که اگر فعالیتها و حرکتهای
اجتماعیاش مورد رصد مراکز علمی -پژوهشی
معتبر دنیا قرار گیرد بدون شک «تولد اندیشهای
نو ،دکترینی بینظیر و جهانبینی جدید» به
جهانیان نوید داده خواهد شد .امروز از کسی
سخن میگوییم که در نوع خود پدید ه نابغهای
است که قصد دارد بین دنیای صنعت ،تولید،
اقتصاد و آحادی که تا دیروز تمام دنیا آنها را
شایسته اعانه میدید ارتباط معناداری برقرار
کند.
او «سید محمد موسوی» است .کارآفرین
برتر کشور در زمینه کارآفرینی برای معلوالن و
مشاور عالی سازمان ملل در این زمینه.
او با بیان این مطلب که معلوالن بالقوه توانا
و توانمند هستند ،تأکید میکند :با اینکه
بسترسازی برای رشد و نمو استعدادهای
معلوالن جزء حقوق شهروندی آنهاست اما درد
مشترک معلوالن ایران این است که هیچ زمینه
و بستری در جامعه برایشان مهیا نیست تا این
توانایی بالقوه را به فعلیت تبدیل کند.

این فعال حوزه معلوالن با تأکید بر اینکه اشتغال
از مهمترین نیازهای همه افراد است و معلوالن
نیز از این قاعده مستثنی نیستند ،ابراز میکند:
فرصتهای شغلی باید بهصورت برابر در اختیار
همه شهروندان قرار گیرد و چه بسا جامعه در
آموزش ،تحصیل و مهارتآموزی معلوالن وظیفه
سنگینتری دارد تا این طیف را در احراز مشاغل
متناسب با شرایط خودشان رشد دهد.
بنیانگذار کانون توانا با تأکید بر اینکه ما به انسان
نگاهی آرمانی داریم ،تشریح میکند :مجموعه
کانون توانا و فیروز در حرکتهای اجتماعی
خود انسان را در جایگاه واقعی خود میبینند،
معلول را سزاوار ترحم نمیداند ،به مقام انسانی
او احترام میگذارد و این نکته میتواند زیربنای
مهم مدیریت منابع انسانی باشد.
این کارآفرین برتر با تأکید بر این مطلب که
نیروهای دارای معلولیت اگر در ایستگاههای
کاری متناسب با شرایط خود قرار گیرند در
عملکرد هیچ تفاوتی با سایرین نخواهند داشت،
خواستار اعتماد کارفرمایان سراسر جهان به
کارایی و توانمندی معلوالن شد و تصریح کرد:
من به دنبال ایجاد موقعیتهای شغلی در سطوح
مدیریتی برای معلوالن در ایران هستم چرا که
معلوالن قابلیتهای خود را برای احراز این
جایگاهها به اثبات رساندهاند.
وی در خصوص عدم استفاده از دستگاه
اتوماسیون و به کارگیری نیروی انسانی در فیروز
و نیز چشمپوشی از بخشی از سود خالص در
راه اهداف و رسالتش میگوید :اکنون که خدا
توانمندی اقتصادی به من داده من چگونه
میتوانم دستگاه اتوماسیون به کارخانهام راه
بدهم در حالیکه افرادی بیکار هستند و از پی
بیکاری شرمنده خانواده بوده و رو به سمت اعتیاد
و خودکشی میبرند در حالیکه تولیدات کارخانه
سود بیشتری به من خواهد رساند؟ من متعجبم
از انسان های مرفهی که درد کشیدن سایر
انسانها را نمیبینند و حواسشان به انسانهایی
که حتی توان پرداخت هزینه داروهایشان را

نیز ندارند ،نیست .افراد مرفه چگونه میتوانند
خود درد دیگران را احساس نکنند و ندانند
کسی هست که کلیهاش را میفروشد تا هزینه
اجارهبهای خانهاش را بپردازد.
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز ادامه میدهد:
اندیشیدن به دیگران وظیفه هر انسانی است و
چنانچه این تفکر بهعنوان یک اصل و باور قلبی
نهادینه شود از دیدگاه الهی حکم حرکت جهاد
در راه خدا خواهد داشت .من با این رویکرد و
با عشق به باورهای واالی انسانی ایجاد اشتغال
میکنم و حرکت اقتصا دیام سود محور نیست
چراکه طبق جهانبینی من پیمودن این مسیر
اگرچه قیمت تمام شده را افزایش و سود خالص
را کاهش میدهد اما در نهایت برکتمحور است
و من اطمینان دارم این نوع عملکرد موجب
ازدیاد سود خواهد شد.
به گفته دبیر برگزاری مجامع هماندیشی
تشکلهای معلوالن سراسر کشور نیروی انسانی
کم علت تمسک اروپا به اتوماسیون است ،اما
در کشورهایی مانند ایران که با رشد جمعیت
مواجه است استفاده از این تکنیک صحیح
نیست .استفاده از دستگاههای اتوماتیک و

اتوماسیون در جامعه ما مصادف با افزایش نرخ
بیکاری ،خودکشی ،افسردگی ،طالق ،بزه و سایر
معضالت اجتماعی است .بنابراین شرایط جامعه
اجازه نمیدهد این دستگاهها را بهکار بگیریم و
جوانان ما در خیابان بیکار باشند ،من کار را به
دست پرسنل میسپارم و شغل ایجاد میکنم
و باورم این است که در شرایط کنونی جامعه
«ایجاد اشتغال جهاد در راه خداست».
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز همچنین اذعان
میدارد :در کشورهای پیشرفته بیمه سهم
کارفرما و دیگر امتیازات را دولت میپردازد و
صاحب کسب و کار راغب میشود تا از معلوالن
در کارگاه استفاده کند ،اما در کشور ما دولت
متأسفانه قوانینی جهت جلب نظر کارفرمایان
برای جذب معلولین در واحدهای تولیدی ندارد.
مشاور عالی سازمان ملل و اکوسوک اضافه
میکند :به دولتمردان توصیه میکنم به حقوق
معلولین احترام بگذارند تا بستر احراز شغل برای
آنها فراهم شود ،معلوالن باید شغل داشته باشند
تا با داشتن زندگی مستقل رنج ناشی از معلولیت
را کمتر احساس کنند و در انتظار کمک بالعوض
و مستمریهای ناچیز نباشند.

ویژه نامه پیـک توانــا

معاون بهرهبرداری گروه بهداشتی فیروز:

نیروهای معلول و تندرست تفاوتی در بهرهوری ندارند

گروه بهداشتی فیروز از معروفترین
برندهای تولیدکننده محصوالت بهداشتی
در ایران و از معدود واحدهایی است که
بخش اعظم ظرفیتهای شغلی خود را در
اختیار افراد دارای معلولیت گذاشته است.
این واحد تولیدی هماکنون نزدیک به
یکهزار نیرو در استخدام خود دارد که
بیش از  96درصد آن از افراد دارای
معلولیت هستند.
فیروز با جذب نیروهای معلول چندین هدف
را بهصورت متمرکز دنبال میکند .این واحد
تولیدی عالوه بر دادن فرصت اشتغال به
معلوالن به این افراد فرصت داد تا توان و
استعداد خود را به منصه ظهور بگذارند و
نیز صاحبان مشاغل را واداشت تا در ارزیابی
نیروی کار ،دیدگاه خود را به چالش بکشند
و بهجای نگرش سطحی به جسم انسانها
آنان را با فاکتورهای ارزندهتری بیازمایند.
یکی دیگر از دستاوردهای مجموعه فیروز
این است که به جامعه ثابت کرد نگاه مبتنی
بر ترحم یا ضعیفپنداری به معلوالن ناشی
از ندادن فرصتهای برابر به این قشر است
و این افراد در صورت فراهم بودن شرایط
در توانایی و اثرگذاری تفاوتی با سایرین
نخواهند داشت.

اعتقاد راسخ به کارآمدی نیروهای دارای
معلولیت از ویژگیهای بارز معاون بهرهبرداری
گروه بهداشتی فیروز است .او معتقد است
وقتی کار و وظیفه شغلی به نحو شایسته
انجام میشود دیگر اهمیتی ندارد انجامدهنده
تندرست باشد یا معلول.
مسعود ذاکر حیات میگوید :وقتی برند
معروفی چون فیروز برای تولید محصوالت
بهداشتی خود آن هم برای قشر کودک که
حساسترین و لطیفترین ماهیت را دارد به
قابلیت نیروهای دارای معلولیت اتکا میکند و
مستندات از تولید محصوالت در باالترین سطح
کیفیت حکایت دارند و جامعه نیز استقبال
خوبی از این محصوالت میکند ،این یعنی توان
معلوالن احتیاجی به اثبات ندارد.
معاون بهرهبرداری گروه بهداشتی فیروز تأکید
دارد :نیروهای معلول و تندرست در بین
بهرهوری تفاوتی با هم ندارند و در مقام مقایسه
گاهی راندمان کاری معلوالن حتی از افراد
تندرست باالتر دیده شده است.
به گزارش پیکتوانا؛ ذاکر حیات با بیان این
مطلب میگوید :در ارزیابی راندمان نیروهای
تندرست و نیروهای دارای معلولیت مشاهده
کردهایم که این دو طیف در اغلب موارد با
یکدیگر برابرند و عملکرد نیروهای دارای
معلولیت در برخی از جایگاهها مؤفقتر و قویتر
نیز هست .وی توضیح میدهد :با توجه به فراهم
نبودن بستر اشتغال برای نیروهای معلول این
افراد در یافتن شغل با چالشها و محدودیتهای
زیادی مواجهاند؛ همین امر موجب میشود تا با
انجام دقیق وظایف کاری خود ،شغل بهدست

آمده را به شایستهترین نحو ممکن حفظ کنند،
در واقع ارزش شغل برای این گروه بسیار باالتر
از جایگاه آن برای افراد تندرست است.
ذاکر حیات ابراز میکند :در تمام سالهای
کاریام با نیروهای دارای معلولیت و نیروهای
تندرست ،تفاوتی بین بهرهوری و راندمان کاری
این دو گروه مشاهده نکردهام ،نیروهای معلول
در انجام دقیق و درست وظایف محوله خود
کوشا هستند و قدر فرصتهای پیش آمده را
میدانند.
به گفته این مدیر چندین ساله در عرصه تولید
و صنعت؛ اگر قبول کنیم موتور پیشبرنده
انسانها در زندگی ذهن و تفکر آنهاست
پس حتما تأیید خواهیم کرد که افراد دارای
معلولیت نه تنها محدودیت و تفاوتی با سایرین
ندارند بلکه با اتکا به توانمندیها و استعدادهایی
که همواره جامعه آن را نادیده گرفته ،اثبات
کردهاند در دنیای صنعت نیز حرفهای مهمی
برای گفتن دارند.
معاون بهرهبرداری گروه بهداشتی فیروز ،با

تأکید بر توانمندی معلوالن ،تصریح میکند:
دنیای صنعت و تولید باید نگاه خود را از
ارزیابی جسمی نیروی کار به ارزیابی فکری و
توانمندیهای ناپیدای آنان تغییر دهد تا بتواند
از پتانسیل حجم باالیی از نیروهای کارآمد و
تازهنفس بهرهمند شود.
ذاکرحیات عنوان میکند :امروز دنیای کار
تغییر کرده و انسانها با کالبد جسمانی خود
تعریف نمیشوند ،دنیای تولید بیش از آنکه
نیازمند جسم افراد باشد محتاج تفکر ،ایده و
ابداع آنهاست و بر این اساس نمیتوان نیروی
کار را به دو دسته افراد معلول و تندرست
تقسیم کرد.
به گفته وی ،نیروهای دارای معلولیت امتحان
خود را در عرصه تولید پس داده و خوش
درخشیدهاند و حاال نوبت صنایع است که
نشان دهند همراه با تولید محصوالت مورد نیاز
جامعه انسانی به ارزشهای خود انسانها چقدر
بها میدهند.

فیروز بهشت معلوالن است

ظریف مینگرد و دقیق عمل میکند .ثانیهها
از دستش در نمیروند .چشماندازش ،روزهای
آفتابی پیشروست ،او نور را میجوید
روشن و
ِ
و آفتاب را تمنا میکند .مردی که پدر دو فرزند

فیروز
یک دانشگاه اندیشه محور است
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برومند است آینده را زیباتر از تمام فصلهای
گذشته انتظار میکشد.
او «محمدتقی اسماعیلی» است .مرد یک
خانواده تمام عیار که از  9سال پیش در
مجموعه فیروز مشغول به کار است.
او اشتغال را الزمه زندگی افراد دارای معلولیت
میداند و میگوید :تنها عاملی که تفاوت را از
میان معلوالن و سایرین برمیدارد ،اشتغال است.
شغل به فرد معلول حیات تازهای میبخشد و
زمینه زندگی عادی را برای او مهیا میکند.
اسماعیلی بیان میکند :قبل از اشتغال در
شرکت فیروز هرجایی برای کار مراجعه
میکردم به دلیل معلولیتی که دارم کاری به
من نمیدادند ،روند پیدا کردن شغل برای یک
فرد دارای معلولیت در جامعه روند مناسبی
نیست و تاکنون مشاغل مناسبی برای این گروه
شناسایی نشده است.
وی اضافه میکند :به جرأت میتوان گفت

ظرفیت شغلی و درآمدی که شرکت فیروز
برای افراد دارای معلولیت فراهم کرده در کشور
بینظیر است و مانند آن پیدا نمیشود ،متولیان
حوزه معلولین برای اشتغال این افراد و تشویق
کارفرمایان به جذب و بهکارگیری معلوالن
اقدام خاصی انجام ندادهاند ،اگر مراکزی مانند
فیروز توسعه پیدا کنند و دولت در این حوزه
سرمایهگذاری کند افراد دارای معلولیت از خانه
خارج میشوند ،صاحب شغل میشوند و به
تشکیل خانواده امیدوارتر میشوند.
اسماعیلی ادامه میدهد :امروز شرایط اقتصادی
کشور به شکلی است که زندگی با وجود اشتغال
و درآمد هم به سختی میگذرد و در این میان
افراد دارای معلولیت با هزینههای باالی درمان و
معیشت بیش از بقیه در تنگنا هستند ،بنابراین
اشتغال عالوه بر توانبخشی روحی معلوالن
میتواند به بهبود کیفیت زندگی آنها منجر شود.
وی توضیح میدهد :آقای موسوی الیههای

زیرین زندگی افراد دارای معلولیت را از نزدیک
مشاهده و لمس کرده و از زندگی و دغدغههای
آنها درک درستی دارد اما این درک در سایر
کارفرمایان و صاحبان مشاغل هنوز متبلور
نشده و از همینرو تا رفع کامل مشکل بیکاری
معلوالن راه درازی باقی مانده استس.
اسماعیلی میافزاید :اگر بخواهم برای شرکت
فیروز ،برای محیطی که برای افراد دارای
معلولیت فراهم کرده و نقشی که در زندگی آنها
ایفا میکند نامی را انتخاب کنم آن نام «بهشت
معلولین» است چرا که فیروز تعریف جامعه از
معلول و معلولیت را تغییر داد.
وی ادامه میدهد :امروز همه ما فرد معلول
را کسی میدانیم که قادر نیست از ذهن و
تواناییاش استفاده کند ،پس در نتیجه برای
کسی که برای حضور در جامعه تالش میکند
و تواناییهای خود را به جامعه نشان میدهد
معلولیت معنایی ندارد.

از آبی چشمهای دخترک آسمان میبارد و
از لحن صدایش دریا .میان امواج زندگی باال
و پایین میرود اما کوتاه نمیآید .در جنگ با
لحظههای سخت قویترین است و در صحنه
زندگی هنرمندترین.
او «سمیهشریفیخواه» است .دختری که
محدودیت بینایی دارد و از سال  89در فیروز
مشغول به کار است.
او میگوید :قبل از ظهور فیروز اپراتوری تنها
شغلی بود که برای افراد نابینا در نظر گرفته
میشد و نابینایان حتی درصورت داشتن
تحصیالت دانشگاهی هم نهایتاً به چند شغل
بیشتر نمیتوانستند فکر کنند اما فیروز با ورود
نابینایان به دنیای صنعت این حصار را شکست.

این عضو کانون معلولین توانا ادامه میدهد:
پیش از اشتغال در شرکت فیروز برای تأمین
نیازهایم وابسته به خانواده بودم اما در 10سال
گذشته دستم در جیب خودم است ،شرکت
فیروز میتواند به عنوان الگو و چراغ راه
کارفرمایان و صنعتگران باشد تا تواناییهای
افراد دارای معلولیت را ببینند و آگاه شوند که
این شرکت فقط یک واحد تولیدی نیست بلکه
یک دانشگاه اندیشهمحور است.
شریفیخواه تأکید میکند :من از نوجوانی
حضور پررنگی در جامعه داشتم و فعالیتهای
هنری مانند تئاتر انجام میدادم ،با اینحال
اشتغال این حضور را برایم جدیتر کرد.
وی خاطرنشان میکند :اگر خودم روزی صاحب

کارگاه تولیدی شوم حتما نیروهای معلول
را بهکار میگیرم تا زمینه حضور اجتماعی و
فعالیت کاری برایشان فراهم شود ،وقتی افراد
تندرست در کنار معلوالن کار کنند ،مکمل
یکدیگر میشوند و ناخودآگاه دیدگاهشان
اصالح میشود.
وی میافزاید :معلول کسی است که خودش را
قبول ندارد و معنای معلولیت فقط در نقصعضو
نیست ،کافیست فکر و اندیشهات درست کار
نکند آنوقت است که معلول نامیده میشوی اما
متأسفانه برخی محدودیت جسم را ناکارآمدی
معنا میکنند که این درست نیست.

ویژه نامه پیـک توانــا

معلولصاحبشغل ،معلولنیست

از نسل آدمهای کاربلد است .ساده و صمیمی،
در گوشه دنجی از این دنیای بزرگ آرام گرفته
و سرش به زندگی خودش گرم است .ویلچرش
حکم پاهایش را دارد و دستهایش قادر است
فاصله زمین و آسمان را بردارد.
این جوان که سه سال از همکاریاش با
مجموعه فیروز میگذرد« ،حسن بندلو»
است.
او فیروز را بهشت روی زمین میداند و
میگوید :فیروز رسالت بزرگی برای خود
تعریف کرده که راه اجرای آن درست از وسط
بهشت عبور میکند.
وی ادامه میدهد :آقای موسوی مهمترین
دارایی خود یعنی عمر و اندیشهاش را صرف
اصالح نگاه جامعه به قشر معلول کرده و از
آنجا که نیت وی انسانی و خدایی است
بنابراین نتیجه خوبی هم گرفته است.
این کارگر دارای معلولیت مطرح میکند:
شرکت فیروز فقط برای نیروهای معلول خود
ایجاد شغل نکرده بلکه بهعنوان یکالگوی
بینظیر زمینه پتانسیل معلوالن را بهمنصه
ظهور گذاشته و سایر واحدهای تولیدی را به
جذب این افراد ترغیب کرده است.
وی خاطرنشان میکند :کسی که از عهده امور
خود برآید معلول نیست ،بلکه معلول کسی
است که برای انجام امور روزمرهاش به افراد
دیگر وابسته باشد ،بنابراین معلول صاحب
شغل و درآمد به دلیل اینکه صاحب استقالل
مالی میشود در نتیجه بر انجام امور خود قادر
میشود و دیگر نمیتوان او را معلول خواند.
بندلو میگوید :وقتی درآمد نداشتم و به
استقالل مالی نرسیده بودم در رفع همه
نیازهای مالی ،درمانی و ...خود به حمایت
خانواده نیاز داشتم اما امروز موضوع برعکس
شده و این منم که خانوادهام را حمایت
میکنم.
به گفته بندلو اشتغال معلولین به تغییر
نگرش افراد جامعه نیز کمک میکند ،وقتی
من شاغل شدم و به استقالل مالی دست پیدا
کردم حتی دیدگاه اطرافیان و دوستانم نسبت
به موضوع معلولیت تغییر کرد.
وی اضافه میکند :یک فرد دارای معلولیت
وقتی در محیط کاری در کنار یک فرد
تندرست مشغول به کار میشود پس از مدتی
ناخودآگاه تفاوتی میان آنها حس نمیشود و
این می تواند همان تغییر نگرش اطرافیان و
جامعه نسبت به موضوع معلولیت باشد.

کانون و فیروز در دنیای اشتغال معلوالن انقالب ایجاد کردند
به اسطورهها میماند ،فرازمینی و در اوج احترام.
در قامت همسر ،پشتیبانی محکم و در قامت
پدر ،تکیهگاهی عظیم .ساده و صبور و مقاوم.
«مهدی جلیلی» معلول جسمیحرکتی است.
متأهل و صاحب دو فرزند .صبحها با بدرقه
همسرش به کارخانه میآید و عصرها با وجدانی
آرام و خیالی آسوده به منزل میرود .از شش
سال پیش در شرکت فیروز مشغول به کار است.
او فیروز را تنها محل کار خود نمیداند و
میگوید :اینجا خانه دوم ما محسوب میشود،
من و همکارانم هر روز با عشق و عالقه کارمان
را آغاز میکنیم و برای تولید یک محصول با
کیفیت تمام تالش خودمان را بهکار میگیریم.
وی میافزاید :آقای موسوی با اشتغال افراد
دارای معلولیت توانمندی معلوالن را به جامعه
اثبات کرد و به خود افراد معلول هم انگیزه و
اعتماد بهنفس حضور در جامعه بخشید.
جلیلی ادامه میدهد :پیش از ظهور شرکت فیروز
و کانون معلولین توانا کارفرمایان دیدگاه درستی
درمورد اشتغال افراد دارای معلولیت نداشتند
اما این دو مجموعه در نگرش کارفرمایان به
نیروهای معلول انقالب بزرگی ایجاد کردند
و امروز زیر سایه این اتفاق برخی کارفرمایان
ظرفیتهای شغلی خود را به معلوالن میسپارند
و در انجام تعهدات کاری به آنها اطمینان کامل
دارند.

وی میگوید :شرکت فیروز و واحدهایی که به
اشتغال افراد دارای معلولیت روی آوردهاند به
جامعه اثبات کردند هیچ تفاوتی در توانمندی
یک فرد دارای معلولیت و یک فرد تندرست
وجود ندارد و اگر معلوالن در جای درست خود
به کار گرفته شوند حتی از افراد تندرست نیز
مصممتر کار میکنند.
وی خاطرنشان میکند :پس از کار در شرکت
فیروز بهواسطه درآمدی که برایم ایجاد شده بود
خانه و ماشین تهیه کردم و پاسخگوی نیازهای
خانوادهام هستم در صورتیکه اگر این فرصت
به من داده نمیشد خبری از این اتفاقات خوب
نبود.

شغل،مسیرسختیکشیدنمعلوالنراکوتاهمیکند
اول صبح بود ،دخترک در باغ میخرامید ،عطر
اقاقیا کوهها و دشتهای دیلمان را آکنده بود،
باغ زیر پای دخترک تعظیم میکرد ،قناری با
دخترک چشمدرچشم شد ،نسیمی وزیدن
گرفت و قناری ناگهان دستهای دخترک را با
خود برد .قناری تقصیر نداشت ،دستهای دختر
بوی گل میداد.
او «حمیرا فیضی» است .دختری غیرتمند که
عزتمندانه زندگی میکند .او مچ هر دو دستش
را ندارد ،با اینحال آشپزی میکند ،سرمهدوزی
میکند ،درس میخواند ،کار میکند و با غرور
خود به نام زندگی ،معنا و اعتبار میبخشد.
او از سال  1393در گروه بهداشتی فیروز فعالیت
میکند و از زبدهترین نیروهای خط تولید است.
راندمان کارش دستکم با  5نیروی تندرست
برابری میکند و هیچیک از سرپرستان تولید
حاضر به از دست دادن چنین نیرویی نیستند.
حمیرا میگوید :آقای موسوی تمام سرمایه و
وقت خود را وقف زندگی معلوالن کرده و برای
آنها زمینه اشتغال فراهم کرده؛ بنابراین ما هم
باید با خوب کارکردنمان از زحمات او قدردانی
کنیم.
وی با بیان اینکه داشتن شغل ،مسیر سختی
کشیدن معلوالن را کوتاه میکند ،اضافه میکند:
بیشتر همکارانم در کارخانه فیروز افراد دارای
معلولیت هستند ،برای ما فیروز تنها یک محیط
کاری برای کسب درآمد نیست بلکه خانهای
است که هر روز همه اعضای خانواده در آن دور
هم جمع میشویم.
این عضو کانون توانا بیان میکند :همانطور که

تمام اعضای جامعه برای امرار معاش به شغل و
درآمد نیاز دارند ،افراد دارای معلولیت نیز برای
گذراندن زندگی و تشکیل خانواده به درآمد و
کسب و کار احتیاج دارند ،اما آنها برای داشتن
یک زندگی عادی بیشتر از بقیه با چالش
مواجهاند.
فیضی ادامه میدهد :بین آرزوهای یک فرد
دارای معلولیت با یک فرد تندرست هیچ تفاوتی
وجود ندارد ،اگر یک شخص تندرست آرزوی
ازدواج ،اشتغال ،مسکن و تحصیل دارد یک فرد
معلول هم به این موارد فکر میکند و دوست
دارد در مسیر رشد و سعادت باشد ،اما جامعه
با بیتوجهی معلوالن را کنار میگذارد و نوع
نگرش خود به معلوالن را تغییر نمیدهد.
وی تأکید میکند :بسیاری از مسئوالن ،معلوالن
را به ادامه تحصیل تشویق میکنند در حالیکه
هیچ برنامهای برای آنها ندارند و درحالحاضر
بسیاری از معلوالن با داشتن مدارج باالی
تحصیلی ،شغلی برای خود پیدا نمیکنند.

اشتغال حالل همه مشکالت
معلولین است

چشمهایش شاهراه عبور ستارههاست .او شبها
خورشید جمع میکند و روزها از زیر پلکهایش
آفتاب میپراکند .کهکشانها هر روز دور
مردمکهایش چرخ میزنند و ترانههای تاکنون
شنیده نشده را از سیمایش بازتاب میدهند.
وقتی که باران از باریدن دست میشوید او
مأمن تمام رنگینکمانهای دنیا میشود.
«سیدجعفر میرسلمانی» لیسانس الهیات و
معارف اسالمی است .او محدودیت بینایی دارد
و متأهل است .او افراد دارای معلولیت را در
تمامی امکانات جامعه سهیم میداند و میگوید:
کسی حق ندارد حقوق معلولین را از آنان دریغ
کند اما درحالحاضر جامعه بهراحتی حقوق
مسلم این طیف را نادیده میگیرد.
وی اضافه میکند :معلولی که شغل و جایگاهی
برای تکیه زدن به آن نداشته باشد در تمام
زمینههای اجتماعی ،معیشتی و اقتصادی با
مشکالت بزرگی مواجه خواهد بود و اشتغال
به تنهایی رفع کننده همه این مشکالت است.
میرسلمانی میافزاید :معلوالن در آموزش و
تحصیل از همان سنین کودکی با مشکالت
زیادی روبه رو میشوند و این مشکالت در تمام
ابعاد زندگی آنها تأثیر میگذارد.
او بیان میکند :در واقع این نقص عضو نیست
که ما را دچار محدودیت کرده بلکه نحوه
برنامهریزی مسئوالن و نادیده گرفته شدن
افراد دارای معلولیت در این برنامهریزیهاست
که باعث محدودیت بیشتر ما شده ،به عنوان
مثال یک فرد نابینا برای خارج شدن از منزل
با چالشها و دشواریهایی مواجه است ،اگر
معماری و مبلمان شهری مناسب نباشد و اگر
بستر حضور معلوالن در شهر فراهم نباشد این
امر محدودیت یا معلولیت بیشتری را برای آنها
رقم میزند.
وی اضافه میکند :همین موضوع در زمینه
اشتغال افراد دارای معلولیت هم وجود دارد،
مسئوالن ما اگر آمار درستی از وضعیت افراد
دارای معلولیت داشتند ،میتوانستند اشتغالی
متناسب با معلولیت آنها فراهم کنند ولی
متأسفانه سازمانهای مربوطه مثل بهزیستی
کمترین توجهی به حل معضل بیکاری افراد
دارای معلولیت ندارد.
این کارگر دارای معلولیت ادامه میدهد:
شرکت فیروز با درک درستی که از افراد دارای
معلولیت دارد درحال حاضر مناسبترین مکان
برای اشتغال معلوالن است ،مدیران و کارکنان
شرکت فیروز ،این واحد تولیدی را طوری
مناسبسازی کردهاند که همه طیفهای
معلولین بتوانند بهراحتی در آن تردد کنند.
وی در ادامه خاطرنشان میکند :اگر سازمان
بهزیستی اعتباری که صرف پرداخت مستمری
به معلوالن میکند را صرف راهاندازی واحدهای
تولیدی و صنعتی برای اشتغال افراد دارای
معلولیت میکرد معلولین عالوه بر درآمد ثابت
از مزایایی همچون بیمه و بازنشستگی هم
برخوردار میشدند.
تابستـــان 1399
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شغل براییکمعلولحسخوبمفید بودن
است

مدیرعامل کانون توانا:

بیکاری ،مهمترین مشکل افراد دارای معلولیت است
 887هزار معلول در ایران بیکارند

پاهایش از روز اول هم خیال زمینی شدن
نداشتند .آهسته آهسته از آسمان فرود آمدند
و متین و باوقار روی صندلی چرخدار آرام
گرفتند .او همواره چشمش به آسمان است و
روزگارش را در ایمان و برکت میگذراند .دختر
بردبار قصه ما از نیروهای نمونه گروه بهداشتی
فیروز است ،زندگی خانوادگیاش را اداره
میکند و در کارش سنگتمام میگذارد.
«مریم نعلبند»  27سال دارد و مدتی است
در مجموعه فیروز مشغول بهکار است .او
زندگیاش را به دو فصل قبل و پس از اشتغال
در شرکت فیروز تقسیم میکند و میگوید :این
دو فصل آنقدر با هم متفاوتند که برای شرحش
باید تصویرسازی کنم.
مریم ادامه میدهد :قبل از اشتغال در این
شرکت افسرده و تنها بودم ،انگیزه و اعتماد به
نفس نداشتم و زندگی برایم هیجانی نداشت.
اما پس از اشتغال ورق برگشت ،از انزوا و
تنهایی خارج شدم ،وارد محیطی شدم که
همه همکارانم مانند خودم بودند ،این موضوع
قوتقلب باالیی به من میداد و ادامه فعالیت
کاریام را تضمین میکرد.
نعلبند بیان می کند :وقتی همکاران دارای
معلولیتم را می بینم که هر روز با انگیزه و
اشتیاق در محل کار حاضر میشوند و در انجام
وظایف خود مصمماند ،شوق زندگی کردن در
من جریان پیدا میکند و بهترین حال ممکن
در وجودم تزریق میشود.
این تالشگر نمونه ادامه میدهد :معلوالن از
تواناییهای بسیاری برخوردارند ،تواناییهایی
که گاهی حتی در افراد تندرست هم شاید
وجود نداشته باشد ،آنچه معلوالن برای
شکوفایی استعدادهایشان نیاز دارند فقط انگیزه
حضور در جامعه است.
وی میگوید :شرکت فیروز ثابت کرده که اگر
شرایط کار و اشتغال برای معلوالن فراهم باشد
آنها میتوانند پابهپای سایر قشرها در جامعه
مفید باشند و به همان میزان با تالش خود باری
از دوش جامعه بکاهند.
نعلبند اشاره میکند :وقتی کار میکنم و درآمد
دارم گویا چرخ زندگی به دست خودم میچرخد
و منتظر نیستم کسی یا جایی پیدا شود و از من
حمایت کند ،داشتن شغل و درآمد برای یک
معلول سرمایه مهمی است که میتواند منشاء
دستاوردهای بزرگی از جمله حس خوب مفید
بودن باشد.
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مدیرعامل کانون توانا مهمترین مشکل افراد
دارای معلولیت را بیکاری دانست و گفت887 :
هزار معلول در ایران بیکار هستند که این آمار
در مقایسه با جمعیت یکونیم میلیونی تحت
پوشش بهزیستی رقم باالیی است.
به گزارش پیکتوانا؛ محمدرضا هادیپور
اظهار داشت :طبق بررسیهای صورت گرفته
توسط مجموعه کانون توانا بیکاری و عدم
دستیابی به جایگاههای شغلی ،و نبود بسترهای
منجر به اشتغال و به موازات آن عدم احساس
مفید بودن ،مهمترین مشکلی است که معلوالن
با آن مواجهاند.
وی بیان کرد :در سالهای اخیر افراد دارای
معلولیت حضور اجتماعی خوبی در جامعه
داشته و مدارج تحصیلی باالیی کسب کردهاند
با اینحال جامعه همچنان به توانمندی این
گروه به دیده تردید نگاه میکند و هنوز حتی
در صورت برابر بودن توانایی هم نگاه جامعه فرد
تندرست را انتخاب میکند.
وی تأکید کرد :نرخ بیکاری افراد تندرست
25درصد است اما نرخ بیکاری معلوالن باالتر
از این است ،طبق آمار  93درصد نابینایان60،
درصد ناشنوایان و  54درصد معلوالن جسمی
وحرکتی در کشور ما بیکار هستند.
مدیرعامل کانون معلولین توانا با بیان این نکته
که طبق تعریف سازمان بینالمللی کار ،اگر یک
فرد دارای معلولیت شاغل شود دیگر معلول
نیست ،مطرح کرد :کانون توانا بهمنظور فراهم
کردن بستر اشتغال برای افراد دارای معلولیت و
همچنین تأمین بخشی از نیازهای مالی خود به
عنوان یک کارآفرین در حوزه معلولین وارد بازار
رقابتی کسب وکار شده است.
به گفته هادیپور مجموعه کانون توانا در
سال  1374با سه محور تغییر نگرش جامعه
نسبت به معلوالن ،دفاع از حقوق معلوالن و
توانمندسازی جامعه هدف تأسیس شده و
کارگاههای تولید زیرانداز کودک ،کهنه بچه،
سیم پلمپ ،سرامیک البرز و کارگاه بستهبندی
کنتور از جمله کارگاههایی هستند که کانون
توانا با راهاندازی آنها در تمام سالهای گذشته
توانمندی معلوالن را در این عرصه به جامعه
نشان داده است.
 90درصد کارفرمایان ،نیروهای معلول را
کارآمد و مفید میدانند
هادیپور خاطرنشان کرد :در حال حاضر بیش
از  800نفر به صورت مستقیم در هفت واحد
تولیدی کانون توانا مشغول بهکار شده و فرصت
شغلی برای بیش از یک هزار نفر نیز بهصورت
غیر مستقیم توسط کانون توانا فراهم شده است
و همچنین بیش از  172شرکت و واحد تولیدی
به واسطه آشنایی با روند کار کانون توانا و فیروز
و نحوه فعالیت نیروهای دارای معلولیت از ما
درخواست نیروی کار کردهاند.
وی در ادامه تصریح کرد :کار برای یک فرد
دارای معلولیت تنها درآمد نیست بلکه حس
بودن ،زندگی ،حضور اجتماعی و توانمندی
است ،یک فرد دارای معلولیت وقتی بیکار است
به مقایسه خود با دیگران میپردازد و این روال
در طوالنیمدت تأثیر زیادی در کاهش اعتماد

به نفس او در جامعه دارد.
مدیرعامل کانون معلولین توانا تأکید کرد :ما
معتقدیم اگر صداوسیما و رسانه های کشور با
پایلوت قرار دادن و معرفی کارگاههای تولیدی
کانون توانا و شرکت فیروز توانمندیهای
معلوالن را به جامعه معرفی کرده و کارفرمایان
و صنعتگران را با سختکوشی این افراد آشنا
کنند ،کارفرمایان به جذب معلوالن عالقه نشان
خواهند داد.
این عضو هیأتمدیره کانون توانا تصریح کرد:
طبق نظرسنجی که از کارفرمایان و سرپرستان
کارگاههای مختلف از توانمندی افراد دارای
معلولیت در محیط کار صورت گرفته  65درصد
کارفرمایان و سرپرستان هیچ فرقی بین کار یک
فرد دارای معلولیت و تندرست نمیدانند25 ،
درصد آنها یک کارگردارای معلولیت را موثرتر
از کارگر تندرست دانسته و تنها 10درصد
حضور معلوالن در محیط کار را ضعیفتر از
افراد تندرست اعالم کردهاند.
بهزیستی درک صحیحی نسبت به جامعه
معلوالن کشور ندارد
هادیپور با اشاره به این نکته که نگاه سازمان
بهزیستی به جامعه معلوالن نگاه غلطی است،
عنوان کرد :شاید دلیل این موضوع عدم درک
صحیح این سازمان از جامعه معلوالن کشور
باشد ،در طول سالهای گذشته سازمان
بهزیستی تمام برنامههای خود را روی پرداخت
مستمری آن هم به بخش محدودی از جامعه
معلوالن معطوف کرده و رسالت خود را تنها در
این حد میبیند.
مدیرعامل کانون توانا با بیان این مطلب
که پرداخت مستمری تنها بخش اندکی از
هزینههای واجب افراد دارای معلولیت را
پوشش میدهد و همچنان آنها را نیازمند باقی
میگذارد ،گفت :این در حالی است که یکی از
مأموریتهای سازمان بهزیستی توانمندسازی
افراد دارای معلولیت به واسطه اشتغال و ایجاد
زیرساختهای منجر به استقالل مالی معلوالن
است.
مدیرعامل کانون معلولین توانا بیان کرد :از
دو هزارو  400میلیارد تومان بودجه سال 97
سازمان بهزیستی تنها  2.5درصد یعنی معادل

 50میلیارد تومان برای اشتغال افراد دارای
معلولیت هزینه شده درحالیکه طبق آمار خود
سازمان بهزیستی از یک میلیون و  500هزار
عضو معلول سازمان بهزیستی  887هزار نفر
بیکارند.
وی افزود :اگر بهزیستی بجای پرداخت
مستمری و وابسته نگهداشتن معلوالن به دولت
این بودجه را برای فراهم کردن اشتغال معلولین
هزینه میکرد آمار باالیی از جامعه معلوالن
کشور از چرخه بهزیستی خارج شده بودند
و بدون نیاز به مستمری بهزیستی خودکفا و
توانمند شده بودند.
دولت قانون حمایت از کارفرمایان دارای
نیروی معلول را اجرا نمیکند
این فعال حوزه معلوالن ایران با بیان این
نکته که متأسفانه سازمان بهزیستی با درد
جامعه معلوالن آشنایی ندارد ،گفت :در همه
کشورها دولت در فراهم شدن بستر اشتغال
به ویژه اشتغال معلوالن نقش پررنگی دارد،
در قانون اساسی ما نیز قوانینی وجود دارد
که مأموریتهایی را در راستای حمایت از
اشتغال معلوالن به سازمانهای دولتی بهویژه
به بهزیستی محول کرده اما این قوانین آنگونه
که باید اجرا نشده و در برخی موارد حتی کنار
گذاشته شدهاست.
هادیپورادامه داد :بهعنوان مثال طبق قانون
دولت باید  23درصد از سهم بیمه نیروهای
معلول را به کارفرمایان بپردازد اما پرداخت این
سهم همواره با اما و اگرهای کسری بودجه و
نبود اعتبار مواجه است که در نهایت به دلسرد
شدن کارفرما و از بین رفتن فرصتهای شغلی
معلوالن منجر میشود.
مدیرعامل کانون معلولین توانا مطرح کرد:
قانون ارتقای کارایی ،دولت
همچنین طبق
ِ
موظف است بین  30تا  50درصد حقوق
افراد دارای معلولیتی که از توان کاری کمتری
برخوردار هستند را پرداخت کند تا کارفرما
تشویق به بکارگیری این نیروها شود اما در این
مورد هم با اینکه قانون راههای درستی برای
کمک به اشتغال معلوالن نشان داده شاهد
عدم اجرای قانون هستیم و ضربه اصلی متوجه
جامعه معلوالن است.

ویژه نامه پیـک توانــا

هنرکدهوصنایعدستیکانون

هنرکده توانا از واحدهای قدیمی و
معتبر کانون تواناست .این واحد با هدف
آموزش رشتههای هنری به معلوالن
و خانوادههای آنها عالوه بر گشودن
راههای مؤثری برای اوقات فراغت
جامعه هدف ،سعی دارد راه میانبری به
فضای کسبوکار و کسب درآمد اعضای
کانون توانا بگشاید.
هنرکده توانا پس از مرحله آموزش،
محصوالت تولیدی هنرجویان را از آنها
خریداری میکند و به این ترتیب عالوه
بر رساندن درآمد زودهنگام به آنها،

دغدغه بازاریابی و فروش محصول را
نیز از دوش این افراد برمیدارد.
همچنین یکی از مهمترین اهداف این
واحد این است که از طریق آموزش
رشتههای هنری برای آن دسته از
معلوالنی که در نتیجه شدت معلولیت
قادر به بیرون آمدن از خانه نیستند،
مشاغل خانگی ایجاد کند تا این گروه
هم طعم استقالل مالی ،خودکفایی و
برخورداری از درآمد را بچشند.
اما رسالت مهم دیگری که این واحد
برای خود تعریف کرده این است که

برای آن دسته از عزیزانی که بضاعت
مالی ضعیفی دارند ،مواد اولیه را تهیه و
زمینه تولید محصول را برایشان فراهم
میکند و با پرداخت دستمزد و خرید
محصول به مرور آنها را به توانمندسازی
میرساند.
هنرکده توانا همهساله در نمایشگاههای
مهم کشوری شرکت میکند و
خوشبختانه همواره با اقبال عمومی
مواجه بوده است.

معلوالن بیش از سایرین به شغل و درآمد نیاز دارند
هنوز جیبهایش رایحه ماه مهر دارد .هنوز از
چشمهایش عشق به آموختن شعله میکشد.
هنوز خودکار تصحیح اوراقش روی نمرههای
پایین میایستد و قلبش برای همه دانشآموزانی
که دل به درس ندادهاند میتپد.
او هنوز یک معلم است حتی اگر سالهای
بازنشستگیاش را بگذراند.
زینت بریانی ،مدیر واحد هنرکده و صنایع
دستی کانون تواناست .او که سالهاست به
عضویت این خانواده بزرگ درآمده ،پیشترها
واحد منابعانسانی مجموعه را اداره میکرد.
بریانی در این گفتوگو میگوید :از سال 1388
برنامه راهبردی کانون معلولین روی اشتغال
معلوالن و کارآفرینی در منزل برای آنها استوار
شد و واحد صنایع دستی هم در همین راستا
فعالیت خود را به سوی توانمندسازی افراد
دارای معلولیت سوق داد.
وی بیان میکند :در حالحاضر مدت زیادی
است که تمرکز خودمان را روی آموزش افرادی
گذاشتهایم که دارای معلولیت شدید هستند و
نمی توانند مدت طوالنی روی صندلی بنشینند
و کار کنند و یا در نتیجه شدت معلولیت
امکان خروج از منزل را ندارند و تالشمان بر
این است که شدیدین معلولین را دستکم به
یک درآمدزایی نسبی برسانیم تا آنها هم طعم

استقالل مالی را بچشند.
این مسئول ادامه میدهد :در حال حاضر
بخش صنایع دستی کانون معلولین توانا در
 32رشته مختلف اعم از چرمدوزی ،گلیمبافی،
عروسکدوزی ،شمعسازی و بدلیجات فعال
است.
وی با بیان اینکه در تمام این کارگاهها در
مرحله نخست به آموزش کارآموزان میپردازیم
و پس از آن به آموزشهای تخصصی و تکمیلی
میپردازیم ،میگوید :در همین راستا نیز
تفاهمنامههای مناسبی با سازمان فنیوحرفه ای
و سازمان صنایعدستی و میراثفرهنگی امضاء
کردهایم.
به گفته بریانی پس از آموزش ،مواد اولیه در
اختیار کارآموزان دارای معلولیت قرار میگیرد
و این عزیزان بعد از تولید محصول موردنظر
دستمزد کار خود را دریافت می کنند بدون
اینکه دغدغه فروش و یا بازاریابی آن را داشته
باشند.
این عضو هیأتمدیره کانون توانا خاطرنشان
میکند :کانون معلولین توانا با هدف فروش و
ایجاد بازار برای تولیدات و صنایع دستی افراد
دارای معلولیت و همچنین بهمنظور انعکاس
توانمندی این افراد همهساله در نمایشگاههای
فصلی ،استانی و کشوری شرکت میکند و

خوشبختانه همواره مورد اقبال عمومی هم قرار
میگیرد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد درآمد برای معلوالن
بیان میکند :افراد دارای معلولیت بیش از
سایرین به شغل ثابت و درآمد نیاز دارند ،چرا
که این عزیزان بهدلیل معلولیت به تجهیزات
پزشکی ،توانبخشی و درمانی نیاز دارند ،هزینه
هر یک از این موارد بسیار باالست و بهزیستی
بهعنوان سازمان متولی توجه چندانی به رفع
این مشکل ندارد؛ از همینرو خود معلوالن باید
این هزینهها را فراهم کنند.
مدیر هنرکده توانا میگوید :اگر افراد تندرست

شغل خود را از دست بدهند میتوانند به
کارهای دیگری روی بیاورند و احتمال پیدا
کردن مشاغل دیگر برایشان باالتر است اما پیدا
کردن شغل برای معلوالن کار آسانی نیست،
متاسفانه کارفرمایان و مسئوالن واحدهای
اقتصادی و تولیدی سود شخصی را به مسئولیت
اجتماعی که بر دوش آنهاست اولویت میدهند
درحالیکه اگر این گروه به مسئولیت اجتماعی
خود متعهد باشند بسیاری از افراد جامعه از
تندرست تا دارای معلولیت با دغدغه اشتغال
مواجه نخواهند بود.

معلوالن حق زندگی و اشتغال دارند
با عشق و هنر خویشاوند است و با خلقکردن،
آشنایی دیرینه دارد .سوزن را روی هر تکه
چرم که میچرخاند نقشی تازه میبندد و
جانی دوباره میآفریند .او فاطمه مرادی است.
مسئول آموزش هنرکده ،خانمی توانا و مادری
تالشگر.
فاطمه مرادی مسئول آموزش هنرکده توانا
میگوید :کانون معلولین توانا در زمینه آموزش
رشتههای هنری و به کارگیری افراد دارای
معلولیت بهنحوی برنامهریزی کرده که طی
آن افراد دارای معلولیت با گذراندن دورههای
آموزشی در مسیر خوداشتغالی و درآمدزایی
قرار میگیرند.
وی بیان میکند :کارگاههای آموزشی هنرکده
دو محور و مأموریت اصلی دارد ،یک بُعد از
عملکرد این کارگاهها به آموزش کارآموزان
میپردازد تا در نهایت به خوداشتغالی آنها
منجر شود اما مأموریت مهمتر حضور اجتماعی
افراد دارای معلولیت است و ما تالش داریم با

خروج معلوالن از منزل زمینه حضور اجتماعی
آنها را فراهم آورده و آنها را در مسیر رشد
استعدادهایشان قرار دهیم.
مرادی تأکید میکند :تولیدات انواع صنایع
دستی در صورت فراهم بودن بستر و شرایط
حمایتی از جمله مشاغلی است که میتواند
زمینه اشتغال بسیاری از افراد دارای معلولیت را
فراهم کند ،کانون توانا نیز در حالحاضر تالش
دارد با تولید صنایعدستی جهشی در اشتغال
پایدار معلوالن ایجاد کند.
مسئول آموزش هنرکده توانا میافزاید :تاکنون
بسیاری از خانوادهها و کارآموزان دورههای
چرمدوزی از ارتقای روحیه فرزندان خود خبر
داده و از حضور فرزندان خود در جامعه ابراز
خرسندی کردهاند.
مرادی با بیان این مطلب که در واقع معلولیت
به معنایی که امروز در جامعه ما رواج دارد
نیست ،تأکید میکند :معلول کسی است که از
تواناییهای خود استفاده نکند و اعتماد بهنفس

کافی برای شکوفا کردن استعدادهای خود
نداشته باشد.
وی ادامه میدهد :واژه معلول هیچ معنایی
ندارد ،همه ما یا از نظر جسمی یا روحی
مشکالتی داریم ،بعضی از مشکالت جسمی
ممکن است بیشتر مورد توجه قرار گیرد،
درحالیکه مشکالت روحی به مراتب بزرگترند
اما از دید دیگران پنهان میمانند.
مرادی میافزاید :افراد دارای معلولیت جسمی
حتی با وجود معلولیت هم میتوانند در جامعه
حضور پررنگی داشته و اثرگذار باشند ،پس
معلولیت این افراد معنی ندارد.
مرادی خاطرنشان کرد :افراد دارای معلولیت هم
مانند سایر اعضای جامعه حق زندگی و اشتغال
دارند و تفاوتی بین آنها با سایربن وجود ندارد
که بر آن اساس نتوانند از حقوق خود بهرهمند
شوند.
تابستـــان 1399
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اشتغال معلوالن زمینه بروز استعدادهای آنها را فراهم میکند

یکی از ستونهای واحد هنرکده تواناست.
دختری که دوست نداشت پاهایش را روی
زمین بگذارد .او به خدا گفته بود دوست دارد
روی ابرها راه برود.
او معصومه ابوالحسنیا است ،دختری که
ِ
سبک روی
دویدنها ،باال و پایین پریدنهای
ابرها را به پا نهادن بر زمین ترجیح داده است.
وی که از سال 1383در کانون توانا مشغول
بهکار است ،میگوید :کانون توانا به واسطه
ایجاد فرصت شغلی برای بسیاری از افراد
دارای معلولیت زمینه حضور اجتماعی آنها را
به بهترین شکل فراهم کرده است.

ابوالحسنیا ادامه میدهد :اگر بخواهم نامی
برازنده برای کانون معلولین توانا انتخاب کنم
آن را خانه امید و انگیزه مینامم ،اشتغال
درکانون معلولین توانا عالوه بر استقالل مالی
و کاهش نیاز مالی به خانواده ،فرصت حضور
موثر درجامعه را برای معلولین فراهم کرده،
البته به جز این از لحاظ روحی نیز تأثیرات
بسیاری در روند زندگی افراد معلول گذاشته
است.
وی بیان میکند :بیکاری هر انسانی را بیمار
میکند ،اگر کانون توانا پا در عرصه فعالیت
نمیگذاشت اکنون تمام معلوالن شاغل در
این مجموعه گرفتار ناراحتیها ،خستگیهای
روحی  ،افسردگی و شاید حتی معلولیت های
ثانویه بودند.
او ادامه میدهد :خیلی از افراد دارای معلولیت
با پیدا کردن شغل به مرور شخصیت واقعی و
استعدادهای نهان خود را شناسایی کردهاند،
توانمندیهایی که اگر وارد فضای کار
نمیشدند برای همیشه پنهان و نارس باقی
میماند.
این معلول موفق میگوید :حضور درجامعه و
به ویژه اشتغال معلولین به حمایت و پشتیبانی
خانوادههای آنها نیز بستگی دارد ،بهعنوان
مثال مادر خود من یکی از مشوقهای بزرگ
زندگی من بوده .او همیشه از من میخواست

از آمدن در اجتماع نهراسم.
وی در ادامه اضافه میکند :مادرم از همان
اوایل شروع کار من در کانون توانا پای پیاده
میآمد به من که با ویلچر تردد میکردم
کمک کند به محل کارم برسم .او در این
مسیر چندین ساله قطعاً خسته میشد اما
هیچگاه دلسرد نمیشد و از تشویق من دست
برنمیداشت .او در تمام قدمهایی که من برای
زندگیام برداشتهام سهم دارد ،حتی بیشتر از
خود من.
وی با اشاره به این نکته که استقالل مالی و
اشتغال معلوالن در تغییر نگرش جامعه نسبت
به آنها خیلی موثر است ،عنوان میکند:
اشتغال و استقالل مالی من بهعنوان یک فرد
دارای معلولیت باعث شده تا دیدگاه بسیاری
از اطرافیان و خانوادهام نسبت به موضوع
معلولیت تغییر پیدا کند ،تا جایی که بسیاری
از اقوام بارها به من گفتهاند «تو افتخار
خانوادهای».
ابوالحسنیا در ادامه به لزوم بهکارگیری و
اشتغال افراد دارای معلولیت اشاره کرده و
بیان میکند :اگر خودم روزی کارگاه تولیدی
یا اقتصادی داشته باشم حتماً از نیروهای
معلول بهویژه معلولیتهای شدید استفاده
میکنم چرا که به توانایی آنها ایمان دارم.

واحدچاپ
واحد چاپ توانا از موفقترین واحدهای تحت
مدیریت کانون تواناست .این واحد با دریافت
سفارشات چاپی به درآمدزایی رسیده و درآمد
حاصل از این واحد صرف رونق کانون توانا و
رشد سایر واحدهای مجموعه میشود.
این واحد ظرفیت باالیی دارد و در صورت

توسعه ،از نظر اقتصادی و کارآفرینی آینده
خوبی خواهد داشت.
واحد چاپ درحالحاضر در کانون توانا مستقر
است و فعال برای سه نفر بهصورت مستقیم
ایجاد شغل کرده است.

ادبیات «حفظ کرامتانسانی معلوالن» توسط فیروز و کانون توانا پایهگذاری شد
از سیزده سال پیش که برای صفحهبندی
نشریه پیکتوانا به مجموعه کانون توانا وارد
شد تا اکنون که چند سالی است واحد چاپ
توانا را اداره میکند هنوز عاشق است .با آنکه
هیچ معلولیت جسمی ندارد اما همواره دل
در گرو این طیف داشته و دارد.
دغدغهاش ایجاد درآمد برای کانون تواناست
تا کانون در بهبود کیفیت زندگی معلوالن و
در انجام رسالت خود گامهای اثربخشتر و
محکمتری بردارد.
او «مهدی حجتیپور» است .ستون یک
خانواده جوان و پدر دو کودک دوستداشتنی.
حجتیپور میگوید :کانون توانا با ایجاد شغل
برای معلوالن آیندهای را پیشروی جامعه
گذاشت که هیچکس حتی برنامهریزان
جامعه هم قادر به تصور آن نبودند.
به گفته وی ،ایران بدون کانون توانا و فیروز
شاید چند دهه با اشتغال معلول و ایجاد
زندگی مستقل برای او فاصله داشت و این
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دو مجموعه به آن آیند ه رویایی و دور از
دسترس راهمیانبُر زدند.
این کارمند کانون توانا بیان میکند :انسان به
امید زنده است و شغل آغاز امیدواری است،
بنابراین در توضیح فواید اشتغال در زندگی
انسانها نمیتوان به چند جمله بسنده کرد،
فقط کافیست زندگی قبل و بعد از اشتغال
کارکنان معلول مطالعه و مقایسه شود تا
سرپا شدن یک زندگی با تمام عظمتش
ادراک شود.
حجتیپور با بیان اینکه ادبیات «حفظ
کرامتانسانی معلوالن» توسط فیروز و
کانون توانا پایهگذاری شد ،اذعان میکند:
دستاورد اشتغال برای معلوالن یک زندگی
مستقل است با تمام فراز و فرودی که برای
افراد عادی دارد .این موهبت باعث میشود
معلوالن داشتن زندگی عادی را تجربه کنند
و تمام مرزهای تبعیض و تفاوت را از بین
رفته بدانند.

کانون توانا
یعنی امید به زندگی

از ورای اندیشهها سخن میگوید ،پسرک جوانی
که محدودیتها را رها کرده و حاال در قلب
کانون توانا چنان خونی است که به رگهای
امید در کالبد جامعه پمپاژ میشود.
سرش را از البالی چرخدندههای دستگاه چاپ
باال میآورد و میگوید :شغل برای معلول ،امید
است ،ایمان است ،یقین است.
مهدی امیراحمدی جوان  26سالهای است که
از سه سال پیش تاکنون در واحد چاپ کانون
معلولین توانا مشغول بهکار است .تحصیالت او
در زمینه گرافیک است و غیر از امور جاری این
واحد کار طراحی هم انجام میدهد.
وی که معلولیت سیپی دارد ،در این گفتوگو
میگوید :شغل فعلیام را مدیون کانون توانا
هستم و از وقتی صاحب درآمد ثابت شدهام
تحول بزرگی در زندگیام بهوجود آمده است.
امیراحمدی ادامه میدهد :پیش از اشتغال در
کانون معلولین ،شرایط سختی در زندگیام
حاکم بود ،مدتها دنبال کار بودم اما بهدلیل
شرایط نامطلوب جامعه و البته نگاه حاکی
از ناباوری جامعه به معلوالن ،فرصت شغلی
مناسبی برایم وجود نداشت.
وی بیان میکند :وقتی یک فرد دارای معلولیت
به شغل و درآمد دست پیدا کند این رویداد
عالوه بر ارتقای وضعیت اقتصادی بر سایر
جنبههای زندگیاش هم تأثیر میگذارد و
نسبت به آینده امیدوارتر می شود .بهعنوان مثال
خود من بعد از پیدا کردن شغل و درآمد ثابت
برای حضور در جامعه انگیزه و اعتماد بهنفس
بیشتری دارم.
وی میگوید :با توجه به رسالت و برنامههایی
که کانون توانا در حوزه افراد دارای معلولیت و
ایجاد اشتغال پایدار برای معلولین دارد «امید»
بهترین نامی است که میتوانم برای این
مجموعه بهکار ببرم چرا که کانون توانا بهمعنای
واقعی ،امید را به زندگی ما تزریق کرده است،
تعداد زیادی از افراد دارای معلولیت بهواسطه
این مجموعه انگیزه باالیی برای حضور در
اجتماع و فرصت شغلی مناسب پیدا کرده اند.
امیراحمدی متذکر میشود :معلول به کسی
گفته میشود که با داشتن معلولیت جسم ،هیچ
تفاوتی در اندیشه و فکر با سایرین ندارد .این
مقایسه در اصل کار صحیحی نیست و مانند این
است که ما دو فردی که از نظر وضعیت مالی
ضعیف و قوی هستند را با هم مقایسه کنیم
در حالیکه مقام انسانی این دو نفر ارتباطی به
وضعیت اقتصادی آنها ندارد.
او در ادامه میگوید :افراد تندرست برتری
خاصی نسبت به معلوالن ندارند ،همه ما برابریم
و بهواسطه این برابری باید از امکانات و شرایط
برابر هم برخوردار باشیم.

ویژه نامه پیـک توانــا

شرکت
صنایع الکترونیک البرز توانا
قدمتدارترین و معروفترین کارگاههای
کانون تواناست که به تولید انواع بردهای
الکتریکی ،درخت سیم ،ترانسهای
برق ،کاسه کنتور ،قطعات آسانسور و...
میپردازد.
این کارگاه در شهرک صنعتی لیاء قرار
دارد و زمینه اشتغال حدود  50فرد دارای

معلولیت که اغلب از افراد ناشنوا هستند
را مهیا کرده است.
این شرکت بر آن است تا با توسعه فعالیت
خود عالوه بر ایجاد فرصتهای شغلی
بیشتر برای معلوالن ،توانمندی این طیف و
همچنین ظرفیت تولیدی خود را به جامعه
انعکاس دهد.

اشتغال ،انقالبی در زندگی من بود

مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک کانون معلولین توانا:

در اوج بحران اقتصادی کشور البرز توانا تعدیل نیرو نداشته است
مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا
بیان کرد :در شرایط سخت اقتصادی هیچ
تعدیل نیرویی نداشتیم.
به گزارش پیکتوانا؛ مجید پیوندچی اضافه
کرد :با توجه به شرایط سخت اقتصادی حاکم
بر کشور بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی
مجبور به تعدیل نیروی کار شدند اما ما در این
مدت هیچ تعدیل نیرویی نداشتیم.
وی اظهار داشت :کانون توانا بهمنظور ایجاد
اشتغال پایدار برای افراد دارای معلولیت
برنامههای بسیاری را تدوین و اجرایی کرده
که از آن جمله میتوان به کارگاه تولید
ترانسفورماتور اشاره کرد ،که بیشتر کارکنان
آن افراد دارای معلولیت حرکتی و شنوایی
هستند.
وی افزود :پس از آغاز فعالیت این کارگاه
تولیدی  12نفر از معلوالن در این کارگاه
مشغول بهکار شدند و کانون با مشاهده
قابلیتهای معلوالن بالفاصله چند طرح دیگر
را با هدف توسعه واحدهای تولیدی و صنعتی
خود در دستور کار قرار داد.
مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک کانون
معلولین توانا بیان کرد :تولید ترانسفورماتور
سوییچی ،خط مونتاژ دسته سیم و خط مونتاژ
الکترونیک از جمله طرحهای توسعه شرکت
صنایع الکترونیک کانون معلولین تواناست که
با راهاندازی آن زمینه اشتغال  45فرد دارای
معلولیت فراهم شده است.
وی ادامه داد :به منظور ارتقای وضعیت
اقتصادی و درآمد معلوالن و خانوادههای آنها
تالش کردهایم 20درصد از نیروهای مورد نیاز
خود را از بین خانواده افراد دارای معلولیت

جذب کنیم تا بهصورت غیرمستقیم زمینه
تأمین مخارج معلوالن فراهم شود.
طرح توسعه اشتغال در منزل معلوالن در
دستور کار قرار دارد
مدیرعامل شرکت صنایع الکترونیک کانون
معلولین توانا با بیان این مطلب که سود
حاصل از فعالیت این شرکت متعلق به کانون
تواناست ،خاطرنشان کرد :مجموعه کانون توانا
طی سالهای گذشته بیشتر سود حاصله را در
راستای توسعه پایدار این واحد تولیدی هزینه
کرده است که این اقدام خوشبختانه به اشتغال
پایدار افراد دارای معلولیت انجامیده است.
وی ادامه داد :تجربه نشان داده ایجاد شغل
پایدار برای معلوالن تأثیر بسیار زیادی در
روند زندگی آنها دارد ،پس از اشتغال پایدار
و استقالل مالی که توسط این شرکت برای
همکاران دارای معلولیت به وجود آمده زمینه
ازدواج بسیاری از همکاران فراهم شده تا جایی
که خوشبختانه در چند سال گذشته شاهد

ازدواج  20همکار دارای معلولیت این کارگاه
بودهایم.
پیوندچی مطرح کرد :این شرکت بهمنظور
توسعه فعالیتهای خود و ایجاد اشتغال بیشتر
در نظر دارد زمینه اشتغال در منزل برای افراد
دارای معلولیت را فراهم کند ،بعضی از معلوالن
به دلیل نوع معلولیتی که دارند نمیتوانند در
محل کار حضور داشته باشند و ما در نظر
داریم برای ایجاد درآمد این قشر شرایطی را
فراهم کنیم تا در منزل به درآمدزایی برسند.
وی با اشاره به این نکته که مراکز بانکی و
مالی میتوانند در زمینه اشتغال معلوالن مؤثر
باشند ،گفت :اگر بانکها در بحث اشتغال
معلوالن ورود پیدا کنند و وامهای کمبهره
با دوره تنفس پرداخت اقساط در اختیار
کارفرمایان دارای معلولیت قرار دهند میشود
به فراهم شدن زمینه اشتغال بسیاری از
معلوالن امیدوار شد.

اشتغال به من فرصت استقالل داد

اگر یکی از دختران قصههای پریان از کتابها
بیرون آمده و جلوه انسانی یافته باشد او «فاطمه
خلج» است .دختر نارنجهای مهرماه ،آویخته بر

شاخههای ظریف اما بردبار .دختری خودساخته،
تالشگر و مؤمن به همه شاخصههای انسانیت.
فاطمه حدود30سال دارد و از هشت سال پیش
تاکنون در شرکت صنایع الکترونیک البرز توانا
کار میکند.
او سواالت ما را لبخوانی میکند و با زبان اشاره
پاسخ میدهد :اشتغال در کانون توانا به من
فرصت استقالل در زندگی را داده است.
وی بیان میکند :تا پیش از اشتغال در این
کارگاه اعتماد بهنفس حضور در جامعه را
نداشتم ،این مشکل تا جایی پیش رفت که
بسیاری از عالئم افسردگی را در خودم حس
میکردم.
خلج ادامه میدهد :پس از اشتغال در کانون
معلولین توانا عالوه بر رسیدن به احساس
استقالل و تأمین مایحتاج خود ،کمک خرج
خانواده نیز هستم و این موضوع آرامش عظیمی

به من بخشیده .شبها راحت میخوابم و هربار
که گرهای از مشکالت خانواده باز میکنم به
خودم افتخار میکنم.
وی خاطرنشان میکند :اگر روزی بتوانم
کارآفرینی کنم قطعاً از نیروهای معلول استفاده
میکنم چون با نوع مشکالت و دغدغههای
آنها آشنا هستم و میدانم برای این افراد کار
بهراحتی پیدا نمیشود ،این یک واقعیت است
که معلوالن فرصت شغلی چندانی ندارند.
وی تصریح میکند :تاکنون هیچ نهاد یا
سازمانی را ندیدهام که به اندازه کانون معلولین
توانا دغدغه افراد دارای معلولیت را داشته باشد.
امیدوارم مراکزی مثل این مجموعه که دغدغه
و برنامههای کاربردی در این زمینه دارند
گسترش پیدا کند تا مشکل اشتغال معلوالن در
تمام شهرهای کشور حل شود.

غیرتش به کوه میماند و طراوتش به صبحگاهان
اردیبهشت .لبخند از سیمایش دور نمیشود
و سرزندگی عضو جداییناپذیر پیکرش شده.
نعمتی همانقدر که سرگرم کار است هماناندازه
صبور و با اخالق است .او فضای کارگاه را برای
خودش و همکارانش به محیطی گرم و صمیمی
تبدیل کرده و با همین ترفند فرمان پیشرفت در
کار را در دست گرفته است.
«محسن نعمتی» کارشناس ارشد بازاریابی
فروش است .اگرچه برخی از انگشتان هر دو
دستش را ندارد اما در هر کاری تواناست و
ارادهاش به هر تقاضایی پاسخ میدهد.
او از کارمندان شرکت صنایع الکترونیک البرز
تواناست و حدود سه سال از همکاریاش با
این مجموعه میگذرد .نعمتی در این گفتوگو
میگوید :اشتغال در مجموعههای کانون معلولین
توانا انقالبی در زندگی من بود و اساس زندگیام
را متحول کرد.
نعمتی که از  18سالگی کار میکند ،ادامه
میدهد :در این سالها چندین بار شغلم را تغییر
دادم تا در نهایت وارد مجموعه کانون توانا شدم.
کار در محیط کانون با جاهای دیگر برایم فرق
داشت و به من انگیزه حضور در اجتماع میداد.
این عضو کانون توانا بیان میکند :دادن اشتغال
و درآمد ثابت به افراد دارای معلولیت آن هم
در وضعیت فعلی جامعه کمک بزرگی محسوب
میشود ،این افراد بر پایه اشتغال به برابری با
دیگران میرسند و به تأمین نیازهای درمانی و
شخصی و خانوادگی خود قادر میشوند.
وی تصریح میکند :کانون معلولین توانا با ایجاد
اشتغال برای افراد دارای معلولیت امکان پوشش
بیمه درمانی برای معلوالن را فراهم کرده که
همین کار بسیاری از دغدغههای ما در حوزه
درمان را برطرف کرده است.
این عضو کانون معلولین توانا اشتغال را مهمترین
و اساسیترین محرک در زندگی افراد دارای
معلولیت میداند و میگوید :شغل که باشد
زندگی جریان پیدا میکند ،معلولی که شاغل
باشد یک فرد عادی است که میتواند مانند همه
افراد ،زندگی متعادلی را داشته باشد.
کارشناس ارشد بازاریابی فروش مطرح میکند:
اشتغال افراد دارای معلولیت از کلیدیترین
مواردی است که به معلوالن انگیزه حضور در
جامعه را میدهد ،اشتغال به افراد مسئولیت
اجتماعی میدهد و باعث میشود فرد با عزت
نفس بیشتری در جامعه حضور پیدا کند.
به گفته نعمتی زحمات کانون توانا قابل انکار
نیست ،این مجموعه در تشویق معلوالن و ترغیب
آنها به سمت داشتن یک زندگی پرهیجان کم
نگذاشته .حضور معلوالن از مهمترین برنامههایی
است که در دستور کار کانون توانا قرار دارد
و مدیران این مجموعه برای این هدف سالها
تالش کردهاند.
تابستـــان 1399
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اشتغالمانعازوابستگیمالیمعلوالنمیشود

افکارش در آسمانها سیر میکند ،پاهایش برای
زمینی شدن آفریده نشده ،سینهاش به فراخی
دشتهای الله میماند و دستهایش به تنهایی
میتواند چرخهای زندگی را رونق ببخشد.
او «علی عظیمی» است .مرد جاافتاده و موقری
که از نیروهای موفق شرکت صنایع الکترونیک
البرز تواناست.
او در این گفتوگو میگوید :زمانی که جامعه
پذیرای معلوالن و دغدغه های آنها نبود کانون
توانا در زمینه ایجاد شغل برای معلوالن قدم
برداشت و زمینه حضور معلولین را در جامعه
فراهم کرد و من علیرغم داشتن محدودیتهای
جسمی بیش از 20سال است در واحدهای
مختلف این مجموعه توانا کار میکنم.
عظیمی میافزاید :کانون توانا از زمان تأسیس

تاکنون سبب آگاهی بسیاری از اقشار جامعه
نسبت به موضوع معلولیت شده و نحوه برخورد
با این پدیده را آموزش داده است.
این کارگر دارای معلولیت بیان میکند :معلوالن
در زمینه اشتغال با مشکالت عدیدهای مواجهاند
که مهمترین آن عدم آگاهی مدیران ،مسئوالن و
کارفرمایان نسبت به تواناییهای معلوالن است،
متأسفانه مدیران صنایع ،توانایی معلوالن را باور
نمیکنند و نسبت به آن آگاهی الزم را ندارند.
وی ادامه میدهد :کانون توانا با راهاندازی
واحدهای تولیدی مختلف و بهکارگیری
معلوالن به کارفرمایان و مدیران اثبات کرده
که این طیف نه تنها توان اشتغال در واحدهای
تولیدی را دارند بلکه با جدیت و حساسیت
باالیی مسئولیت کاری خود را میپذیرند و

پابهپای سایر افراد وظایف محول شده خود را
انجام میدهند.
عظیمی خاطرنشان میکند :به نظر من تمام
مدیران و کارفرمایان باید از واحدهای تولیدی
و خدماتی کانون معلولین توانا بازدید کنند تا
آگاهی کافی را در خصوص ظرفیت این گروه به
دست بیاورند و آنها را باور کنند.
وی تصریح میکند :اشتغال در زندگی هر
قشری از جامعه نقش مهم و کلیدی را ایفا
میکند ولی برای جامعه معلوالن بسیار مهمتر
است ،اگر معلوالن استقالل مالی داشته باشند
دیگر نیازی نیست به سازمانهای دولتی وابسته
باشند و تمام هزینههای پزشکی و درمانی خود
را خودشان تهیه خواهند کرد.

شغلبرایمعلول سکوییبرایداشتنزندگیعادیاست
غرور پدرانهاش به استقامت سروهای سربه
آسمان ساییده طعنه میزند ،شکیباییاش از
سالها تالش و ممارست خبر میدهد و وقتی
لب به سخن میگشاید گویی لشگر امید است
که از کوچههای فرعی زندگی به خیابانهای
اصلی معنا پیچیده است.
رحیم زهرایی از نیروهای توانمند شرکت
صنایعالکترونیک البرز تواناست .مردی جوان و
پر انرژی که برای همکارانش برادری دلسوز و
برای سه فرزندش پشتیبانی قوی است.
او اکنون  5سال است در این کارگاه که
زیرمجموعه کانون تواناست کار میکند و
چرخزندگیاش به همت این شغل و به لطف
بازوی توانا و غیرت و اراده خودش میچرخد.
وی بیان میکند :شغل برای معلول یعنی
سکویی برای رسیدن به یک زندگی عادی.
یعنی پر کردن مهمترین خالئی که همه
کموکاستیهای زندگی معلول از آنجا شروع

میشود.
زهرایی که در ابتال بر اثر فلجاطفال سالها
پیش توان حرکت پاهای خود را از دست
داده ،میافزاید :برای افراد دارای معلولیت
کار به سختی پیدا میشود ،بنابراین اشتغال و
درآمد ثابت همیشه از مهمترین نگرانیهای ما
معلوالن است.
او خاطرنشان میکند :کانون توانا با راهاندازی
چندین کارگاه و دادن فرصت شغلی به معلوالن
به جامعه اثبات کرد که معلولین نه تنها توانایی
انجام بسیاری از کارها را دارند بلکه در برخی
موارد حتی بازخورد بهتر و بیشتری نسبت به
افراد تندرست دارند و این برای ما دستاورد
بسیار ارزشمندی است.
این کارگر نمونه کانون توانا را «جایگاه امید»
میداند و میگوید :این مجموعه بنا به رسالتی
که برای خود برگزیده زمینه امیدبخشی به قشر
بزرگی از جامعه معلولین را فراهم کرده است.

رحیم استقالل مالی افراد دارای معلولیت را
مانع از وابستگی آنها به افراد و حتی دولت
دانسته و بیان میکند :افراد دارای معلولیت به
دلیل نیازهای ویژه به تجهیزات توانبخشی و
درمانی بیشتر از سایر اقشار جامعه به درآمد
ثابت نیاز دارند درغیر این صورت برای رفع
نیازهای مالی خود به اجبار به مراکز و سازمان
های دولتی وابستگی پیدا میکنند و این امر
ممکن است به ترویج نگاه ترحمآمیز به آنها
دامن بزند.
این کارگر دارای معلولیت میگوید :اشتغال و
درآمد ثابت عالوه براستقالل مالی و شخصیتی
که برای افراد دارای معلولیت دارد ،به آنها
انگیزه حضور در جامعه میدهد ،آنان را از کنج
خانه بیرون میآورد و وادارشان میکند تا به
زندگی جدیدشان سالم بگویند.
وی اظهار میکند :وقتی خودم بیکار بودم
اطرافیان حتی خانواده به چشم ترحم به من

نگاه میکردند اما از وقتی شاغل هستم نگاه
همه به من تغییر کرد .حاال در چشمهای همه
امید و اطمینان را میبینم و یقین دارم همه
مرا باور دارند.

با اتکا بهشغلودرآمدمتشکیلخانوادهدادم
وقت حرف زدنش اقاقیها به رقص میایستند
و هنگامیکه لبخند میزند اللهعباسیها
برای نماز صبحگاهی قامت میبندند .او
مردی از تبار صداقتهای نایاب است .از نژاد
آب و آیینه ،از جنس هر آنچه که در کوچه
پسکوچههای کودکی گم شد ،من حتم دارم
او روزی مژدهرسان روزگار مهر خواهد بود.
مهدی برزگر با معلولیت سیپی از 17سال
پیش در کارگاه صنایع الکترونیک البرز توانا

تاکسی بیسیم کانون توانا

اشتغالمعلوالن؛ سرآغازتجربهیکزندگیعادی
«سید محمد رستگار» دارای معلولیت
جسمیحرکتی است .او از 9سال پیش در واحد
تاکسی بیسیم کانون توانا کار میکند.
او میگوید :این واحد از سال  1388با هدف
ایجاد اشتغال برای معلوالن و همچنین
ایجاد درآمد برای کانون توانا راهاندازی شد و
درحالحاضر دونفر از شاغلین آن از افراد دارای
معلولیت هستند.
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مشغول به کار است .این مرد حدودا ً پنجاه
ساله در این گفتوگو میگوید :در طول 17
سالی که در این کارگاه کار میکنم ،توانستهام
خانواده را با نان بازوی خود بچرخانم .این
استقالل مالی را مدیون کانون توانا هستم و
برای همه معلوالنی که هنوز نتوانستهاند شغلی
برای خود پیدا کنند ناراحتم.
وی که محدودیت شنوایی و گویایی نیز دارد،
ادامه میدهد :شغلم را بسیار دوست دارم ،هر

روز با روحیه باال در محل کارم حاضر میشوم،
گاهی به این فکر میکنم که اگر همین شغل را
نداشتم هزینههای زندگی را از کجا میتوانستم
تهیه کنم.
این عضو کانون معلولین توانا بیان میکند :با
اتکا به شغل و درآمدی که دارم متأهل شده
و اکنون صاحب یک دختر نوجوان هستم.
خوشحالم که همه مخارج خانواده و اجارهخانه
را خودم تأمین میکنم و محتاج کسی نیستم.

وی میافزاید :کانون توانا از بدو تأسیس تاکنون
به دلیل تکریم جایگاه و عزت نفس معلوالن از
دریافت کمک بالعوض خودداری کرده و برای
تأمین هزینههای خود و درآمدزایی برای این
مجموعه اقدام به راهاندازی واحدهای تولیدی،
صنعتی و خدماتی مختلفی کرده و این واحد از
جمله آن به شمار میرود.
رستگار ادامه میدهد :به جرأت میتوان گفت

شغل و درآمد پلی است که زندگی افراد دارای
معلولیت را به رونق میرساند و فرد را در یک
چهارچوب عادی قرار میدهد.
وی میگوید :اگر افراد دارای معلولیت اشتغال
داشته باشند دیگر هیچ تفاوتی میان آنها و سایر
افراد جامعه وجود نخواهد داشت و معلوالن نیز
یک زندگی عادی را در جامعه تجربه خواهند
کرد.
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مدیر اشتغال و کارآفرینی کانون توانا:

نبود فرصتهای شغلی حلقه مفقوده زندگی معلوالن است

کارگاه ماسک
کارگاه تولید ماسک از جمله کارگاههای
تحتمدیریت کانون تواناست و در
شهرصنعتی لیاء واقع است.
این کارگاه با آغاز شیوع ویروس کرونا
در کشور کار خود را با تغییر تولید
زیرانداز کودک به تولید ماسک آغاز
کرد و اکنون حدود هفت نیرو در آن
فعالیت دارند.
نیروهای این کارگاه در تمام ایام نوروز و
روزهای اوج شیوع کرونا و در شرایطی
که جامعه با کمبود ماسک مواجه بود
به تولید این محصول و عرضه آن به
واحدهای توزیعکننده اقالم مورد
نیاز مردم میپرداختندتا در کاهش
بار بحران از دوش جامعه سهم داشته
باشند.
یکی از دستاوردهای اجتماعی این واحد
تولیدی این بود که معلوالن با ابتکار
عمل خود و عقب نکشیدن از صحنه
تالش عالوه بر اثبات توانایی خود ،نشان
دادند که نه تنها محدود نیستند بلکه
در مقام عمل و در شرایط بحرانی از
بسیاری از افراد صاحب مسئولیت نیز
کارآمدترند و قادرند با تفکر و عملکرد
خود به یاری جامعه بیایند.

مدیر واحد اشتغال و کارآفرینی کانون توانا
نبود فرصتهای شغلی و عدم اشتغال را حلقه
مفقوده زندگی افراد دارای معلولیت خواند.
به گزارش پیکتوانا؛ شهناز رجبی با بیان این
مطلب که در حالحاضر بیش از دو هزار نفر
در سامانه اشتغال کانون معلولین توانا ثبتنام
کردهاند ،تصریح کرد :کانون توانا حدود چهار
هزارعضو معلول دارد که نیمی از آنها اکنون
در صف انتظار دریافت شغل نامنویسی کردهاند
و این نشان میدهند اشتغال مهمترین خالء
زندگی معلوالن است.
رجبی با بیان این مطلب افزود :معلوالن
امتحان خود را پس دادهاند و دیگر نمیتوان به
آنها نگاه حاکی از عدم توانایی انداخت.
مدیر کارگاههای تولید زیرانداز و ماسک از
کانون توانا بهعنوان نهادی همیشه در صحنه
یاد کرد و گفت :این مجموعه عالوه بر معلوالن
یاریگر سایر آحاد جامعه نیز هست و در بحران
اخیر مربوط به شیوع کرونا با تغییر تولیدات
یکی از کارگاههای خود به تولید ماسک نشان
داد معلوالن حتی در بحران هم میتوانند منشأ
اثر و فایده باشند.
وی ادامه داد :کانون توانا با شیوع و گسترش
ویروس کرونا به دلیل نیاز مبرم مردم به ماسک
و لوازم بهداشتی با به کارگیری تعدادی از
اعضای دارای معلولیت اقدام به تولید ماسک
کرد تا با استفاده از توانمندیهای افراد دارای
معلولیت بتواند در مسیر ارتقای سالمت جامعه
اثربخش باشد و همین ایده به ایجاد شغل
برای  24نفر از افراد دارای معلولیت جسمی و
حرکتی ،شنوایی منجر شد.
مدیر کارگاه تولیدی محصوالت بهداشتی
کودک گفت :همه ما ایرانی هستیم و باید برای
سالمت و سعادت یکدیگر دست به دست هم
دهیم و کشورمان را آباد کنیم و هموطنانمان
را از این بحران نجات دهیم.
بیش از  2هزار نفر در سامانه اشتغال کانون

معلولین توانا ثبت نام کردهاند
مدیر واحد اشتغال کانون توانا تصریح کرد:
معلوالن برای پیدا کردن شغل مناسب در
مرحله نخست باید تواناییهایشان را بشناسند و
پس از آن در جهت رشد و پرورش استعداد خود
گام بردارند تا در ادامه بتوانند مشاغلی مناسب
با مهارتخود احراز کنند.
وی خاطرنشان کرد :همکاران من در واحد
اشتغال کانون توانا پس از ثبتنام هر فرد از
تواناییها ،تحصیالت ،نوع معلولیت ،متاهل
و مجرد بودن آنها ارزیابی بهعمل میآورند و
با توجه به نتیجه به دست آمده ،رتبه فرد در
لیست اشتغال را مشخص میکنند تا در صورت
فراهم شدن زمینه کاری ،امکان اشتغال آنها
فراهم شود.
وی تصریح کرد :اگر هر فرد دارای معلولیت
خودش به فکر خودش باشد و خواهان حضور
اجتماعی باشد ،قطعا شرایط برایش فراهم
میشود چرا که انسانها به چیزهایی میرسند
که به دنبال آنند.
وی از دیگر فعالیت های واحد اشتغال کانون
معلولین توانا به ارتباط با کارفرمایان صنایع
و مراکز تولیدی دیگر اشاره کرد و گفت :در

واقع شرکت فیروز و کارگاه های تولیدی کانون
معلولین توانا پایلوت مناسبی برای معرفی
توانمندیهای افراد دارای معلولیت در زمینه
های کاری است ،وقتی کارفرمایان از نزدیک
از واحدهای صنعتی و تولیدی شرکت فیروز
بازدید می کنند و فعالیت کاری افراد دارای
معلولیت را از نزدیک می بینند به استفاده از
افراد دارای معلولیت ترغیب می شوند در همین
راستا بانک اطالعاتی کانون معلولین توانا از
رتبه بندی اشتغال افراد دارای معلولیت نیروی
کار مناسب را به آنها معرفی می کند.
عضو هیأتمدیره کانون توانا افزود :اشتغال
افراد دارای معلولیت در واحدهای تولیدی شاید
در نگاه اول برای کارفرما هزینه مناسبسازی
داشته باشد اما از این هزینه میتوان بهعنوان
یک سرمایهگذاری یاد کرد چرا که معلوالن به
دلیل فراهم نبودن شرایط کاری این آیتم را
در حفظ شغل و وفاداری به کارفرما جبران
میکنند.
به گفته رجبی نیروهای معلول در محل کار
خودشان را همچون عضوی از خانواده آن واحد
تولیدی میدانند و با انگیزه و پشتکار بیشتری
فعالیت میکنند.

اشتغال ماهیت معلول را از مصرفکننده به تولیدکننده تغییر می دهد
حریر با همه ظرافتش روی دستهایش جا
خوش کرده و دریا در چشمهای زاللش به
طوفان برخاسته است .دختری که همتراز
ترانههای پیچیده در باغهای پرتقال است،
اینجا پشت چرخخیاطی نشسته و بر پارچههای
بیجان نقش زندگی میزند.
«مریم محمدی» از دیگر نیروهای فعال در
خط مقدم تولید ماسک است .او از هفت سال
پیش تاکنون در کارگاه خیاطی کانون توانا
مشغول به کار است و تواناییاش را در تولید
انواع محصوالت اثبات کرده است.
او در این گفتوگو میگوید :اشتغال ،درآمد
ثابت و استقالل مالی خواسته نه تنها افراد
دارای معلولیت بلکه تمام شهروندان جامعه
است اما معلوالن در مسیر دستیابی به این
اهداف با مشکالت و دغدغههای بیشتری
مواجهاند که از میان برداشتن آنها نیازمند
صرف انرژی چندبرابری است.
وی میگوید :کانون توانا با لمس خالء یک

تشکل تالشگر در زمینه معلوالن ،توسط
جمعی از افراد دارای معلولیت راهاندازی شد
تا بخش بزرگی از این مسیر ناهموار را هموار
کند و صدای توانایی معلوالن را به گوش جامعه
برساند ،من بسیار خرسندم که عضوی از این
مجموعهام و این مرکز این فرصت را به من و
همکارانم داده تا که زندگی جدیدی را تجربه
کنیم.
محمدی میافزاید :کار و اشتغال در کارگاه
خیاطی باعث شده هر روز از خانه خارج شده
و در جامعه حضور داشته باشم ،در محیط کار
با همکارانم ارتباط داشته باشم و چیزهایی
یاد بگیرم که قبال نمیدانستم ،اشتغال بخش
بزرگی از زندگی هر انسانی است و نباید افراد
دارای معلولیت را از آن محروم کرد.
این عضو کانون توانا میگوید :بسیاری به غلط
فکر میکنند که افراد دارای معلولیت تنها
مصرفکننده هستند و توان انجام کاری را
ندارند و باید به آنها مبلغی پول داده شود تا

از خانه خارج نشوند ،در صورتیکه ما در سنگر
کانون توانا سالهاست عکس این باور را اثبات
کردهایم.
محمدی اذعان میکند :در اوج بحران شیوع
کرونا ،تغییر خط تولید کارگاه به تولید ماسک
از جمله موارد مهمی است که معلوالن توسط
آن توانستند به جامعه ثابت کنند که نه تنها
مصرفکننده نیستند بلکه در مواقع بحران این
توانایی را دارند که از جان خود چشم بپوشند و
به تولید کاالهای اساسی جامعه بپردازند.
او ادامه می دهد :بسیاری از نیازهای افراد دارای
معلولیت تنها به واسطه اشتغال آنها برطرف
میشود ،به عنوان مثال شخصا قبل از اشتغال
در این مرکز ،برای برطرف کردن نیازهای
درمانی و پزشکی به خانواده وابسته بودم ولی
امروز به دلیل استقالل مالی نه تنها هزینههای
درمان و وسایل کمک توانبخشی را خودم
پرداخت میکنم بلکه میتوانم عالقهمندیهای
خود را نیز به بهترین نحو فراهم کنم.
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اشتغال برای فرد معلول حس زندگی است

از رستن و رهایی خبر میآورد .از اسیر تن
نبودن .از نبرد و مقاومت ،از اینکه نباید نشست
و خموده بود .خون اجداد غیور ُکرد مسلکش
در رگهای او نیز شریان دارد ،او مرد روزگاران
سخت است.

«بهزاد مرادی»  43سال دارد ،متأهل است
و حاال «راحیل» ،دلبند کوچکش ،یکسالی
میشود حتی شبها را هم برای او و همسرش
صبح کرده است.
او اکنون نیروی کارگاه خیاطی کانون تواناست و
در شهرک صنعتی لیاء فعالیت میکند .مرادی
که پیشاز این نیز با مجموعه کانون همکاری
داشته میگوید :پیشترها در مراکزی به غیر
از کانون توانا هم کار کرده بودم اما احساس
خجالت همواره همراهم بود .بیشتر از بقیه کار
میکردم اما خودم را ضعیفتر از همکارانم تصور
میکردم اما کانون معلولین توانا فضایی را ایجاد
کرد که حس نکنم معلولم.
وی ادامه میدهد :پیش از کانون معلولین توانا
خود و اطرافیانم احساس میکردیم یک فرد
معلول برای گذراندن زندگی و رفع نیازهای

خود باید به سایرین بهویژه سازمانهای دولتی
وابسته باشد و از آنها خدمات بگیرد ،اما پس
از اشتغال دریافتم معلوالن تمام نیازهای مالی
خود را میتوانند بدون احتیاج به دیگری
برطرف کنند.
وی مطرح میکند :شاید من با محدودیت
جسمی و نقض عضو مواجه باشم اما معلول به
کسی گفته میشود که توانایی برطرف کردن
نیازهای خود را نداشته باشد این در حالی
است که بسیاری از معلوالن کشور اگر اشتغال
و درآمد داشته باشند از پس تمام مشکالت
زندگی برمیآیند.
مرادی خاطرنشان میکند :حقوق شهروندی
برای تمام شهروندان برابر است پس فرصت
اشتغال هم باید برای همه بهصورت برابر
وجود داشته باشد اما متأسفانه اينگونه نیست

و مسئوالن ما چندان به فکر اشتغال معلوالن
نیستند و یا نسبت به لزوم اشتغال معلوالن
آگاهی الزم را ندارند.
وی بیان میکند :بهعنوان مثال طبق قانون
جامع حمایت از معلوالن از سال  86قرار بود
سه درصد از سهمیه استخدام کشور به اشتغال
افراد دارای معلولیت تعلق گیرد اما این اتفاق
نیفتاد و قانونی که به دست مسئوالن تصویب
شده بود توسط خودشان اجرا نشد.
این عضو کانون معلولین توانا میگوید :اشتغال
برای فرد دارای معلولیت تنها درآمد نیست بلکه
حس زندگی و احساس مفید بودن در جامعه
است ،اگر معلوالن استقالل مالی و اشتغال
داشته باشند حتی خانواده آنها نیز حس
معلولیت به آنها ندارند و نگاه ترحمآمیز از نگاه
جامعه برداشته میشود.

شغل برای معلوالن از نان شب واجبتر است
از کوتاهقامتان بلند همت است ،ارادهاش از
جنس فوالد است و تواناییاش از سقف بلند
کارگاه بیرون زده .درست وسط معرکه زندگی
دست به زانوی خویش گذاشته و ارادهاش اجازه
خانهنشینیهای کسالتآور را به او نمیدهد.
«مهری آقایی»  33ساله و متأهل از جمله
نیروهای کارگاه خیاطی کانون تواناست .او در
زمره کسانی است که با شیوع ویروس کرونا
در خانه ننشست ،به تیم تولیدکنندگان ماسک
مجموعه توانا پیوست و تالش کرد با تولید این
محصول در رفع گرفتاری هموطنانش گرهگشا
باشد.
او در این گفتوگو میگوید :از10ماه پیش وارد

کارگاه خیاطی کانون توانا شدهام و تحول
شگرفی در زندگی خانوادگیام ایجاد شده است.
اشتغال در روند زندگیام تأثیر زیادی گذاشته و
حاال بسیاری از مشکالت و دغدغههای مالی و
معیشتیام برطرف شده است.
وی میافزاید :قبل از اشتغال در این کارگاه
اعتماد بهنفس کافی نداشتم اما در این مدت
نگاهم تغییر کرده ،دیگر معلولیت را مشکل
الینحل نمیدانم و به نظرم هر کسی با هر
شرایطی که دارد میتواند زندگی کند.
آقایی اضافه میکند :اگر یک فرد دارای
معلولیت استقالل مالی نداشته باشد حتی
با وجود اعتماد به نفس هم نمیتواند زندگی

طبیعی داشته باشد ،شغل برای معلوالن از نان
شب هم واجبتر است .این عضو کانون معلولین
توانا مطرح میکند :پس از اشتغال در این مرکز
متوجه شدم چه تواناییهایی در افراد دارای
معلولیت به ویژه خودم وجود دارد ،اکنون به
زندگی بیشتر امیدوارم و از اینکه روی پای
خودم ایستادهام خوشحالم و افتخار میکنم.
آقایی در ادامه میگوید :حضور من در مجموعه
کانون توانا حتی در نگرش خانوادهام نیز تغییر
ایجاد کرده ،پیش از این اطرافیان من فکر
نمیکردند من هم میتوانم شخصیتی مستقل
داشته باشم.
وی اذعان میکند :معلول کسی است که امید و

اعتماد بهنفس الزم را ندارد و با افکار منفی به
خود و به دنیا نگاهمیکند.

معلولیکهشغلداشتهباشدمعلولنیست

جوان ریز نقش اما چست و چابکی است که
مدیریت مرکز کال سنتر توانا به او سپرده
شده .کارکنان این مرکز را اداره میکند و
کار را پیش میبرد .مادرش همراه همیشگی
اوست و در انجام بسیاری از کارها کمک
دستش است.
«پیمان گورانی» معلولیت اسکولیوز دارد
و این اواخر در آزمون مقطع دکتری رشته
حسابداری پذیرفته شده است.
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او در این گفتوگو میگوید :حدود چهار سال
است در کانون توانا مشغول به کارم و از دو
سال پیش در مرکز تلفن توانا کار میکنم.
وی ادامه میدهد :واحد کال سنتر از سال90
با دوهدف اشتغال برای نابینایان و معلولین
دارای محدودیت از ناحیه دست فعالیت خود
را آغاز کرد چون به این واقعیت آگاه بود
که این دو گروه کمترین فرصت شغلی را
در جامعه دارند ،کال سنتر از سال نخست با
دو نیرو فعالیت خود را آغاز کرد و در چند
مرحله توسعه پیدا کرد.
این عضو کانون معلولین توانا مطرح میکند:
در حالحاضر با چند مرکز بهصورت خدمات
تلفنی کار میکنیم و مهمترین پروژهای که
فعال در دست داریم ارائه خدمات تلفنی برای
پشتیبانی از محصوالت فیروز است ،این
مرکز بهصورت مستقیم برای اشتغال 40نیرو
و بهصورت غیرمستقیم برای بیش از دویست
نفر ظرفیت دارد.
وی میگوید :معلولیت یک فرد هیچ ارتباطی
به نحوه و کیفیت زندگی وی ندارد ،افراد
دارای معلولیت اگر اراده و پشتکار محکمی
داشته باشند میتوانند از بسیاری از افراد
تندرست موفقتر باشند ،این تعریفی است که
حتی سازمان جهانی کار نیز روی آن تأکید

کرده و گفته معلولی که شغل داشته باشد
معلول نیست چون تمام نیازهای خودش را
به صورت خودکفا برطرف میکند.
گورانی میافزاید :افراد دارای معلولیت بهدلیل
محدودیت جسمی که دارند بیش از سایر
افراد به دارو و درمان نیاز دارند ،این درحالی
است که هزینه خدمات درمانی در کشور به
قدری باالست که حتی معلولین شاغل نیز به
سختی از پس آن برمیآیند و طبیعتاً تأمین
آن از عهده معلوالن فاقد شغل خارج است.
وی مطرح میکند :استان قزوین متکدی
معلول ندارد چون معلوالن در این استان در
نتیجه فعالیتهای کانون توانا به خودباوری
رسیدهاند و شخصیتشان انجام این کار را
رد میکند .اگر استانهای دیگر کشور هم
مراکزی مانند کانون توانا داشتند فرهنگ
جامعه در این زمینه رشد سریعتری پیدا
میکرد.
این عضو کانون معلولین توانا بیان میکند:
قبل از اشتغال در انزوا بودم ،کمتر از خانه
بیرون میآمدم اما پس از اشتغال اعتماد
بهنفس دوباره پیدا کردم و امروز به مرحلهاي
از خودباوری رسیدهام که حتی نسبت به
بسیاری از افراد تندرست اعتماد به نفس و
انگیزه بیشتری برای حضور در جامعه دارم.

مرکز تماس
کالسنتر یا مرکز تلفن توانا ،از واحدهای
نوپایی است که در دو سال گذشته فعالیت
خود را زیر نظر کانون توانا آغاز کرده است.
این واحد با هدف ارائه خدمات تلفنی به
مشتریان محصوالت تولیدی کارگاههای
تحت مدیریت کانون توانا ایجاد شده و به
پشتیبانی قبل و بعد از فروش محصوالت
میپردازد.
در حال حاضر زمینه اشتغال برای چهار
فرد معلول در این واحد فراهم شده و طرح
توسعه آن در دست مطالعه است.
کالسنتر توانا همچنین پیمانکار انجام
امور تلفنی برخی از دستگاههای دولتی
و خصوصی است و عواید حاصل از این
فعالیت عالوه بر رونق زندگی کارکنان آن
صرف بهبود وضعیت اشتغال سایر معلوالن
خواهد شد.

ویژه نامه پیـک توانــا

در کانون توانا به خودکفایی رسیدم

کارشناس ارشد روانشناسی عمومی است.
محدودیت بینایی دارد اما آنقدر دقیق و بهروز
است که گاهی باور نمیکنی او دنیا را محدودتر

از تو میبیند.
او «محمد بابایی» است .از اعضای کانون توانا
و از کارکنان واحد کالسنتر.
او میگوید :مرکز تماس کانون توانا با هدف
ارائه خدمات پشتیبانی به مشتریان شرکت
فیروز فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر
با یک شماره پنجرقمی به پشتیبانی 24ساعته
و آنالین از این محصوالت میپردازد.
بابایی میافزاید :قبل از اشتغال به ارگانها و
سازمانهای مختلف مراجعه میکردم تا بتوانم
شغلی بهدست بیاورم اما علیرغم پیگیریهایی
که داشتم هیچگاه موفق نشدم تا اینکه با کانون

معلولین توانا آشنا شدم و این مرکز زمینه
اشتغال من را میسر کرد.
وی اضافه میکند :یکی از اولویتها و هدفهای
کانون توانا تغییر نگرش جامعه نسبت به
معلوالن است و همین یک هدف سبب شده
معلوالن حضور پررنگتری در جامعه داشته
باشند و جامعه هم آماده پذیرش معلوالن باشد.
این عضو کانون معلولین توانا عنوان میکند:
از وقتی در کانون توانا مشغول به کار شدهام
تغییرات بسیاری در خودم احساس کردهام،
استقالل مالی دارم و به خودکفایی رسیدهام،
همین که امروز میتوانم نیازهای درمانی خودم

را برطرف کنم گام بزرگی در جهت استقالل
فردیام محسوب میشود.
وی مطرح میکند :با اینکه از ناحیه دو چشم
محدودیت بینایی دارم و درحالحاضر بینایی
چشم سمت راستم را از دست دادهام اما این
موضوع سبب نمیشود که دیگران را توانمندتر
از خودم بدانم حتی بر این باورم که عملکرد
بهتری از افراد تندرست دارم.
وی در ادامه میگوید :من از معلولیتی که دارم
راضیام ،بارها تحت شرایطی قرار گرفتهام که
به خودم گفتم اگر معلولیت نداشتم اشتباهات
و خطاهای زیادی مرتکب میشدم.

اشتغال در کانون توانا دیدگاه خودم را هم تغییر داد
از سیمایش طال میبارد ،از چشمهایش
مروارید و از قلبش سخاوت .نژادش به خانواده
توانا برمیگردد و تواناییاش حد و مرز ندارد.
او نیروی واحد کالسنتر یا همان مرکز تلفن
کانون تواناست.
«زهره جمالی» کارشناس ارشد مهندسی
شیالت است .محدودیت شدید بینایی دارد و
دوشادوش سایر همکارانش کار و تالش میکند.
او که از دو سال پیش در کال سنتر توانا فعالیت
میکند ،میگوید :شغل ،جایگاه اجتماعی

معلوالن را تعریف میکند و برایشان احترام،
عزتنفس و باور به ارمغان میآورد.
وی ادامه میدهد :اشتغال و کسب درآمد ،از
اولویتهای زندگی انسانها محسوب میشود،
هرفردی در جامعه برای تأمین نیازهای مالی
و روحی خود به شغل نیاز دارد که این نیاز با
توجه به شرایط خاص افراد دارای معلولیت از
اهمیت بیشتری برخوردار است.
جمالی میافزاید :پیش از اشتغال در کانون
توانا فکر میکردم به دلیل معلولیتی که دارم

نمیتوانم کار مناسبی پیدا کنم اما اشتغال در
این مرکز حتی دیدگاه و نگرش خودم را هم
نسبت به معلولیتی که دارم تغییر داد.
این عضو کانون معلولین توانا تصریح میکند:
پس از اشتغال در مرکز تلفن توانا به این باور
رسیدهام که معلول؛ آن کسی است که به خود و
تواناییهایش باور نداشته باشد و در مسیر رشد
و شکوفایی استعدادهای خود قدم برندارد.

معلوالن با اشتغال به انجام هر کاری توانا هستند
شبی که ماه کامل نبود جوانی در خواب دچار
سکته شد و حرکت دست راستش را از دست
داد .فردای آن روز دیگر خورشید طلوع نکرد .تا
مدتها هوا روشن نمیشد تا اینکه او با کانون
توانا آشنا شد .تاریکی روزهایش را فراموش کرد
و به جرگه تماشاگران نور پیوست.
آن جوان «بهمن نیکبخت» است .متأهل و
از سه سال پیش با پدیده معلولیت آشنا شده و
حاال چند وقتی است در مرکز کال سنتر توانا
مشغول به کار است.
وی میگوید :پیش از این که با معلولیت مواجه
شوم از جوشکاری گرفته تا بنایی و کارهای
ساختمانی هر کاری انجام میدادم ،اما پس از
معلولیت شرایط زندگیام سخت شد تا جایی
که اگر کمک اطرافیان نبود تا مرز نابودی پیش
میرفتم.
نیکبخت خاطرنشان میکند :عالوه بر آمار
معلوالن ،ساالنه چندین هزار نفر در کشور به

دلیل حوادث مختلف نیز دچار انواع معلولیت
میشوند و متأسفانه مسئوالن کشور هیچ
برنامهای برای پیشگیری از این اتفاق و دستکم
بهبود شرایط افراد پس از ایجاد معلولیت ندارند.
وی در ادامه بیان میکند :گاهی حرفهای
اطرافیان و مردم بیش از شرایط سختی که
داشتم به من فشار میآورد اما در همان برهه از
زندگیام با کانون توانا آشنا شدم و این مجموعه
زمینه اشتغالم را فراهم کرد.
این عضو کانون معلولین توانا تصریح میکند:
نوع نگاه جامعه به معلوالن تأثیر زیادی در
حضور اجتماعی و اشتغال آنها دارد ،پس
از معلولیت و قبل از شروع کار در کانون
توانا اطرافیان و دوستانم با ترحم به من نگاه
میکردند ،نگاهی حاکی از اینکه من قادر به
انجام کاری نیستم و حتی از عهده تأمین
مخارج خودم هم برنمیآیم اما پس از اشتغال
نگاه همه به من تغییر کرده است.

وی تأکید میکند :قبل از کار در کانون توانا
به ارگانها و سازمانهای زیادی مراجعه کردم
و برایم جالب بود که بیشتر آنها بدون اینکه
خودشان نیازی از من برطرف کنند آدرس
کانون توانا را به من میدادند.
وی میگوید :کانون توانا زندگی دوباره به من
داد و بعد از اشتغال زندگیام تغییر کرد ،هرچند
شاید هنوز به مرحله ایدهآل نرسیدهام اما همین
که از آن حالت سکوت و روزهای تکرای درآمده
و حضور مفیدی در جامعه دارم خوشحالم و این
اتفاق برای من پلی به سوی آینده است.
نیکبخت ادامه میدهد :به جرأت میتوانم
بگویم فردی نیست که به اندازه من ضرورت
اشتغال و ایجاد درآمد برای معلوالن را با پوست
و گوشت خود درک کرده باشد ،معلوالن اگر
اشتغال و درآمد داشته باشند به انجام هر کاری
توانا خواهند بود و میتوانند مانند افراد تندرست
زندگی کنند بدون اینکه زیر دین کسی باشند

یا برای امرار معاش به کسی نیازمند باشند،
اشتغال برای افراد دارای معلولیت به معنای
لمس زندگی است.

مؤسسه باربری توانا ظرفیت اشتغال  60نفر را دارد
مؤسسهباربریتوانا

مؤسسه باربری توانا از جمله واحدهایی است
که تحت مدیریت کانون توانا فعالیت خود را
ابتدای اسفند ماه آغاز کرده است.
این مجموعه با هدف ایجاد درآمد برای
مجموعه کانون توانا و ایجاد فرصتهای شغلی
برای خانوادههای افراد معلول وارد میدان
فعالیت شده است.
سیروس مالهمیری مدیر این مؤسسه
میگوید :برنامه ما برای سال آینده توسعه این
واحد است که در آن صورت ظرفیت اشتغال به
 50الی  60نفر خواهد رسید.
وی از گروه بهداشتی فیروز بهعنوان اولین

مجموعهای که این مؤسسه با آن وارد همکاری
شده یاد کرده و بیان میکند :از آنجا که شرکت
فیروز در تولید محصوالت خود باالترین کیفیت
را ارائه میدهد ما نیز خواستیم با حفظ این
کیفیت در ارسال و تحویل محصوالت در
افزایش کیفیت کار این مجموعه سهیم باشیم.
مالهمیری با تأکید بر این مطلب که کار
اصلی مؤسسه باربری توانا در سال آینده آغاز
میشود ،اظهار میدارد :غربالگری رانندگان هر
سه ماه یکبار ،تهیه لباس فرم متحدالشکل
برای آنها ،شمول بیمه تکمیلی و تسویه هفتگی
از جمله برنامههایی است که به زودی آن را

اجرا خواهیم کرد.
این مسئول همچنین تأکید میکند :راهاندازی
صندوق حمایت از رانندگان ازمهمترین
برنامههایی است که در حال حاضر در حال
برنامهریزی روی آن هستیم و در صورت تأیید
از درمان و یا تهیه خودروی رانندگانی که در
حین خدمت دچار سانحه و تصادف میشوند
حمایت خواهیم داشت.
به گفته این مسئول همچنین ترتیبی اتخاذ
خواهد شد که رانندگان این واحد در تهیه
تجهیزات و اقالم مورد نیاز خودروهای خود
کمترین هزینه را پرداخت کنند.
تابستـــان 1399
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محصوالت شیشه

معنای تمام و کمال صبر و سکوت .غرق در
تودرتوی هنر و خیال .شیشه را از دسترس
اندیشه میرباید و روی شعلههای آتش
هربار آنقدر میرقصاند تا خیال پا در واقعیت

صاحب امتياز :كانون معلولین توانا
مدير مسئول :محمدرضا هادي پور
شورای سیاست گذاری  :حجت اله یوسفی  -سید اکبر حسینی
محمدحسن هادی  -مرتضی رویتوند
صفحهآرايي  :زهرا آبيپور
سردبیر :رقیه بابایی
با تشکر از :مرضیه کریمی ،مریم ایوبی،
خبرنگار :شهاب ربیعی
منیر رمضانی ،فهیمه عباسی
عکس :میثم کالنتری

ماهنامه فرهنگی و اجتماعی

اشتغال پایان انزوا و آغاز تحول است

میگذارد ،اثری خلق میشود و ظرف شیشهای
هویدا میگردد.
اینها هنر دست «مهرداد آرمان» است .جوان
30سالهای با محدودیت جسمی که چندی

است در کارگاه تولید محصوالت شیشه کانون
توانا مشغول بهکار است.
او میگوید :پیش از حضور در این مجموعه
در منزل کار درودگری و معرقکاری انجام
میدادم و در جامعه حضور چندانی نداشتم.
از منزل خارج نمیشدم و در سکوت خانه کار
میکردم .اما پس از اشتغال در کارگاه تولیدی
محصوالت شیشه ناخودآگاه زمینه و شرایط
حضور من در جامعه فراهم شد ،امروز حس
میکنم عضوی از جامعه هستم و حضور من در
جامعه مفید است و مهمتر آنکه دیگر طاقت در
خانه ماندنهای طوالنی را ندارم.
وی ادامه میدهد :تا پیش از اشتغال در این
واحد حتی برای برآورده کردن نیازهای اولیه
خودم هم مشکل داشتم .همیشه دستم تنگ
بود و مدام به حمایت مالی دیگران نیاز داشتم،
اما پس از اشتغال بهواسطه درآمدی که دارم
دستم در جیب خودم است .حاال نه تنها
توانایی برطرف کردن نیازهای خود را دارم
بلکه با پساندازی که دارم به تشکیل خانواده و
ازدواج هم فکر میکنم.
آرمان با بیان اینکه هر فرد در زندگی خود

با محدودیتهایی مواجه است ،خاطرنشان
میکند :محدودیت برای تمام افراد جامعه
وجود دارد اما این محدودیت در افراد دارای
س و مشاهده است ،بنابراین
معلولیت قابل لم 
نمیتوان معلوالن را فقط بخاطر قابل رویت
بودن محدودیتشان از جامعه جدا دانست.
وی مطرح میکند :بسیاری از کارفرمایان در
کشور تنها به سود شخص خود فکر میکنند
و از مسئولیت اجتماعی که برگردن دارند
غافلند ،آقای موسوی بنیانگذار کانون توانا و
مدیرعامل گروه بهداشتی فیروز هم میتوانست
به سود بیشتر فکر کند اما این راه را نرفت و
هدف دیگری را برگزید .حاال خیلی از معلوالن
در نتیجه طرز تفکر او از زندگی پررونقی
برخوردارند و زندگیهایشان تحول عمیقی پیدا
کرده است.
این عضو کانون توانا خاطرنشان میکند :اگر
کارفرمایان دیگر هم نسبت به مسئولیت
اجتماعی خودشان آگاه باشند و در این مسیر
قدم بردارند بسیاری از مشکالت کشور به
صورت ریشهای حل میشود.

معلول فاقد شغل زندگی عادی ندارد
از دیار تاتهاي غیور است .از آنهایی که
تالششان تمام شدنی نیست .از جنس آدمهایی
که کوتاه نمیآیند و خسته نمیشوند .او
«فرشته رحمانی» است .مدیرعامل کانون
توانا شعبه تاکستان است و سالها و بارها از
آزمون توانمندی سربلند بیرون آمده است.
او میگوید :کانون توانا شعبه تاکستان
سالهاست در سطح شهرستان برای تغییر
نگرش جامعه نسبت به معلوالن و فراهمسازی
بستر حضور معلوالن گام برمیدارد.
وی میافزاید :کانون توانا شعبه تاکستان
در سالهای فعالیت خود سعی کرده مسیر
اشتغال معلوالن را فراهم کند ،ما در این راستا
با کارفرمایان و تولیدکنندگان بسیاری وارد

مذاکره شدیم و توانایی های معلوالن را به آنها
منعکس کردیم تا به مرور فرهنگ اعتماد به
اشتغال معلوالن نهادینه شود.
رحمانی خاطرنشان میکند :اشتغال بحث مهمی
در زندگی معلوالن است ،اگر یک معلول شغل
نداشته باشد نميتواند صاحب یک زندگی عادی
شود ،در نتیجه اعتماد به نفس پایینی خواهد
داشت.
وی در ادامه میگوید :اگر بخواهم مثال خوبی
از تأثیر اشتغال افراد دارای معلولیت روی خود،
خانواده و جامعه بزنم میتوانم به خانوادهای
اشاره کنم که سه برادر و دو خواهر از اعضای
این خانواده معلولیت دارند ،وقتی فرصت شغلی
برای یکی از برادرها توسط کانون توانا فراهم

ی معلوالن را شکوفا میکند
اشتغال توانای 
زنی خودساخته و سختکوش ،درست مانند آبا و
اجداد تاکستانیاش از باد و باران نمیهراسد .به
زیبایی پس از سختیها ایمان دارد و از ستارهها
برای خودش آسمانی دیدنی می آفریند.
او «سمیه رحمانی» است .مسئول کارگاه تولید
شمع کانون توانا شعبه تاکستان .صاحب دو دختر
دوستداشتنی است و از ناحیه یک پا محدودیت
دارد.
او میگوید 12 :سال از آشناییام با مجموعه
کانون توانا و اهداف آن میگذرد و از سه سال
پیش در زمینه راهاندازی کارگاه تولید شمع در
تالش هستیم تا به ایجاد زمینه اشتغال برای
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معلوالن تاکستانی و نیز ایجاد درآمد برای
گسترش فعالیتهای شعبه بپردازیم.
رحمانی میافزاید :درحالحاضر دو نفر در کارگاه
شمع در حال آمادهسازی و تجهیز لوازم کارگاهی
هستند تا طرح توسعه این کارگاه تکمیل و
فعالیت رسمی آن آغاز شود.
وی با بیان این نکته که مسئوالن شهرستانی
توجه چندانی به اشتغال معلوالن ندارند ،بیان
میکند :به منظور توسعه فعالیتهای کارگاه
شمع سازی به برخی از ادارات و مسئوالن
مراجعه کردیم اما به هیچ نتیجهای نرسیدیم،
اغلب مسئوالن دغدغهای در این خصوص ندارند

و از اثرگذاری اشتغال در رونق زندگی معلوالن
آگاه نیستند.
رحمانی اضافه میکند :قب ً
ال در منزل به تولید
صنایع دستی و هنری میپرداختم و در جامعه
حضور نسبی داشتم ،اما کانون توانا دلگرمی
خاصی به من میداد و همین امر موجب شد
فعالیتهایم را گسترش دهم.
وی میگوید :وقتی یک فرد معلول به اشتغال
دست پیدا میکند بخش بزرگی از تواناییهایش
را که فکر نمیکرد بتواند رشد دهد ،شکوفا و
اثبات میکند.

شد پس از مدتی همه خواهرها و برادران او به
ما مراجعه کردند و تقاضای شغل دادند چرا که
با دیدن تغییرات برادر شاغلشان انگیزه و تمایل
به اشتغال پیدا کرده بودند.
مدیرعامل کانون توانا شعبه تاکستان ادامه
میدهد :این مرکز در تاکستان بیش از 10سال
است فعالیتهای فرهنگی و آگاهیبخشی خود
را آغاز کرده و از آن جمله میتوان به برگزاری
جشنواره تجلیل از دانشآموزان ممتاز که با
هدف تشویق و ترغیب خانواده روستاییان به
ایجاد زمینه تحصیل فرزندان معلول خود برگزار
میشود اشاره کرد.

