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انجمن زنان مدیر کارآفرین از بدو تأسیس به قصد توسعه شبکه زنان کارآفرین 
هر سال پیرامون یکی از محورها یا جنبه های مختلف کارآفرینی زنان همایشی در 
سطح ملی برگزار می کند. و تالش می کند تا بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
محیط، فتح بابی برای ایجاد بحث و مذاکره درباره مهمترین و یا جدیدترین مباحث 
مرتبط با این حوزه ها داش��ته باش��د.انجمن زنان کارآفرین این افتخار را دارد که در 
س��ال 1383 نخس��تین همایش ملی زنان کارآفرین را برگزار نماید و از آن به بعد 
به عنوان مهمترین مرکز گردهمایی زنان کارآفرین س��کاندار این حوزه باش��د. و تا 

کنون همایشهای ذیل را برگزار نموده است

چالشهای کارآفرینی زنان)1383(  .1
راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان )1384(  .2

کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی)1385(  .3
کارآفرینی فرهنگی زنان )1386(  .4

کارآفرینی زنان صاحب صنعت و حرف )1387(  .5

این بار ششمین همایش زنان کارآفرین با موضوع »کارآفرینی اجتماعی زنان« 
مورد نظر انجمن واقع شده است. و انجمن زنان مدیر کارآفرین و انجمن ملي زنان 
کارآفرین با همکاری دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران، معاونت توانمندسازی و 
مش��ارکت های مردمی سازمان رفاه و خدمات اجتماعی ش��هرداری تهران، شهرک 
صنعتی بهارستان )وابسته به موسسه خیریه کهریزک( و موسسه اجتماعی فرهنگی 

یاس ششمین همایش خود را در تاریخ 88/12/5 برگزار کرد.
»کارآفرین��ی اجتماعی« یکی از انواع کارآفرینی اس��ت ک��ه به تازگی در جوامع 
دانش��گاهی مطرح ش��ده و با رویکرد کارآفرینی به رفع نیازه��ای اجتماعی که در 
جامعه از توجهات به دورمانده اند، می پردازد. نزدیک به صد س��ال است که مفهوم 
کارآفرینی در دنیا مطرح شده، اما، عمر ادبیات این پدیده در ایران به سختی به 10 
سال می رس��د. بنابراین، بدیهی است ادبیات کارآفرینی اجتماعی که در دنیا بحثی 
جدید به حس��اب می آید، در ایران فقیر و ضعیف باش��د. گرچه، مفهوم »کارآفرینی 
اجتماع��ی« ب��ه عموم جامعه اش��اره دارد ام��ا، مفهوم آن در اذه��ان افراد مختلف 
جامعه، چیزه��ای متفاوتی تداعی می کند. بعضی از پژوهش��گران هر فردی را که 

س��ازمان غیرانتفاعی ایج��اد می کند، کارآفرین اجتماع��ی می دانند و بعضی دیگر، 
کارآفرینان اجتماعی را صاحبان کسب و کاری می دانند که مسئولیت اجتماعی را به 
فعالیت هایشان پیوند داده اند. بعضی از محققان هم کارآفرینی اجتماعی را آمیزه ای 
از مأموری��ت اجتماع��ی  و نوعی کس��ب و کارمی دانند. ای��ده کارآفرینی اجتماعی 
حل مس��ائل اجتماعی از طری��ق رویکردهای کارآفرینی اس��ت. از آنجا که تالش  
دولتمردان و اقدامات بشردوستانه هنوز کامال پاسخگوی انتظارات نبوده و عملکرد 
نهاده��ای بخش اجتماعی نیز کامال کارا و اثربخش نبوده برای توس��عه مدل ها و 
روش هایی نوین برای قرن جدید به کارآفرینان اجتماعی نیاز داریم. به همین دلیل، 

توسعه کارآفرینی اجتماعی ضرورت می یابد. 
ه��دف از برگ��زاری این همایش این اس��ت ت��ا راهی انتقال دان��ش این حوزه 
و شناس��ایی و به��ره ب��رداری از فرصته��ا و قابلیتهای آن در جامعه و ش��ناخت و 
الگوبرداری از تجارب موفق در آن می باش��د. در این راس��تا انجمن زنان کارآفرین 
همچون گذش��ته، سهم عمده ای از برنامه همایش را به ارائه تجارب کارآفرینان به 
صورت مطالعه موردی داده است. به همین دلیل وقت مبسوطی از برگزار کنندگان 
همایش صرف کش��ف و شناس��ایی و دعوت از نمونه های زنان کارآفرین اجتماعی  

شده است. 
محورهای اصلی ششمین همایش کارآفرینی زنان عبارتند از

محورهای همایش:
چالش ها و فرصت های فراروی کارآفرینی اجتماعی زنان  .1

توانمندسازی زنان راه کاری برای توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان  .2
ارائه تجارب موفق و ناموفق کارآفرینی اجتماعی زنان  .3

نقش سرمایه اجتماعی فردی و سازمانی در کارآفرینی اجتماعی زنان  .4
نقش دولت، بخش خصوصی و س��ازمان های غیردولتی در توس��عه کارآفرینی   .5

اجتماعی
انجم��ن زنان کارآفرین با علم به ضرورت ترویج و توس��عه کارآفرینی اجتماعی 
زنان و بر حس��ب مس��ئولیت اجتماعی خویش، امید دارد به سهم خود و در پیوند با 

سایر عناصر موثر در محیط کارآفرینی اجتماعی ، نقش موثری ایفا کند. 

انشاء اهلل

با نام تو می شود به صحراها زد
با نام تو می شود به دریاها زد

ما اهل گذشته ایم و امروز ولی
با نام تو می شود به فرداها زد
زنده یاد مجتبی کاشانی

در آغاز
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 کارآفرینی اجتماعی یافت��ن جدیدترین و بهترین 
راه ممک��ن برای ایجاد و تقویت ارزش های اجتماعی 
است. )p ,2001 Anderson & Dees.191( به 
عبارتی کارآفرینان اجتماعی عامالن تغییر در خدمات 
اجتماعی برای دس��تیابی به ارزش های نوین از طرق 

زیر هستند:
• فراینده��ای جدید خدمات و روش های منحصر 

به فرد عملیاتی که با عنصر نوآوری همراه است.
• شکل گیری سرمایه های اجتماعی

• ایجاد ظرفیت هایی برای ماندگاری و گس��ترش 
فعالیت های اجتماعی

• بکارگی��ری نگرش ه��ای بازارم��دار برای حل 
مسائل اجتماعی

• یافتن بازارها و فرصت های جدید برای مأموریت 
غیرسودآور یا زمینه های حمایت نشده توسط نیروهای 

بازار
واین همه را در پ��س عناصری همچون صداقت، 
دلبستگی، عشق به مردم، شور سازندگی، وسعت نظر 

و شفافیت به مرز توفیق می برند.
کارآفرینان اجتماعی در مسیر توسعه فعالیت های 
نوآورانه خود، چنان بار مسئولیت اجتماعی را بر دوش 
می کش��ند که گویی در اریکه دولتی مقتدر و با همه 
امکانات دراختیار جای دارند. با این رویکرد اس��ت که 
در شرایط بی امکانی و با جسارتی تمام، ناممکن ها را 

ممکن می سازند.
تجربه گرامین بانک بر پایه اعتبارات خرد به جامعه 
فقیر روس��تایی بنگالدش و بهره من��دی زنان از وام 
های کوچک و رسیدن به درآمدزایی، جنبش کمربند 
سبز با هدف توسعه فضای سبز در کنیا با کاشت بیش 
از 2 میلی��ون درخت از طریق س��ازماندهی 600 زن، 
تجربه توسعه تعاونی های تولید کشاورزی در مکزیک 
با هدف تولید ذرت و گس��ترش آن در سطح 47000 
کش��اورز مکزیکی، اتحادیه زنان خوداشتغال از طریق 
س��ازماندهی 315000 زن خوداشتغال در هند و نفوذ 
بر س��ازمان جهانی کار برای تدوین استانداردهای کار 
خانگی، به ایج��اد ظرفیت های محلی، ایجاد جنبش 
های محل��ی و تدارک راهکاره��ای عملی برای حل 
مشکالت اجتماعی منجر شده است. و جملگی نشانه 
های تسهیل بخشی اصالحات و تغییرات اجتماعی از 

مسیر کارآفرینی است.
ن��گاه به قابلی��ت های ملی در عرص��ه کارآفرینی 

اجتماعی نیز بس شورانگیز و انرژی زاست.
مه لقا مالح حافظ و مادر محیط زیست ایران که از 
بی بی خانم استرآبادی فعال دوران انقالب مشروطیت 
و از پیشگامان جنبش زنان، خوی اجتماعی به میراث 

برده اس��ت، جمعیت زن��ان مبارزه ب��ا آلودگی محیط 
زیس��ت را بنیان نهاد. این جمعی��ت فعالیت خود را از 
آموزش آغاز کرد و با پرورش560 معلم بهداش��ت در 
م��دارس تهران این امکان را فراهم س��اخت تا دانش 
آم��وزان زیادی در این زمین��ه آموزش ببینند. اعضای 
ای��ن انجمن زنگ 28 هزار خانه را در تهران زدند و با 
آم��وزش چهره به چهره تفکیک زباله را به زنان خانه 

دار آموختند.
در مس��یری دیگر، فروهر تش��ویقی ک��ه خود در 
مرداب، تولد دوباره یافت برای نجات به دام افتادگان 
اعتی��اد، پایه گذار نهادی نو ش��د. او ک��ه ایرانی مقیم 
ل��وس آنجلس آمریکا بود، خود به حدی در اعتیاد فرو 
رفت��ه بود که همه زندگی اش را از دس��ت داد. اما آن 
هن��گام که با مرام دوازده گام »کندن از خود و به خدا 
رس��یدن« دگرگون شد، دستاوردش را به وطن آورد و 
در قالب جمعیت خیریه تولد دوباره پیش برد. آنس��ان 
ک��ه از طریق روش بهبود گروه��ی تاکنون 54 مرکز 
ترک اعتی��اد )isa.blogfa.com( در ایران را دایر 

نموده است.
در س��ویی دیگر اشرف قندهاری)بهادرزاده( در هم 
گامی با زنده یاد دکتر محمدرضا حکیم زاده موس��س 
خیریه کهریزک، گروه بانوان نیکوکار را در کهریزک، 
مکان مطرودشدگان شکل داد. در سال 1352گروهی 
2 نفره تشکیل داد و اکنون آن را به گروهی با بیش از 
2000 بانوی داوطلب فعال داخل و خارج کش��ور بدل 

)Kahrizak.com(.ساخته است
از منظر دیگر، س��عیده قدس درپی بهبودی فرزند 
مبتال به س��رطان خ��ود، درد فرزند را دردی اجتماعی 
دانس��ت و برآن شد تا دغدغه اش را با ایجاد مرکزی 
ب��رای حمای��ت از ک��ودکان س��رطانی )مح��ک( به 
مس��ئولیت اجتماعی بدل کند و اینک حدود پنج هزار 
کودک س��رطانی را تحت پوشش این مرکز قرار داده 

است )سرمایه، شماره 881 ، 25 آبان 1387(
و اما زنده یاد مجتبی کاش��انی، او در س��ال1356 
برای سخنوری در عرصه مدیریت به بیرجند سفر کرد. 
فق��ر آن دیار چنان بود ک��ه او را به اعماق جدیدی از 
اندیش��ه فرو برد و از این رو سفری را به نام سفرنامه 
خ��واف آغاز کرد. حس اش آن ب��ود که اینک ما چه 

کردیم و چه باید بکنیم؟
قرن ها گرچه طلبکار جهانیم ولی

ما بدهکار جهانیم در این قرن چه باید بکنیم
هیچکس گاری ما را به قطاری تبدیل نکرد

هیچکس ذوق و اندیشه پرواز نداشت
هیچکس از سر عبرت به جهان خیره نشد
هیچکس از سفری تحفه و سوغات نداشت

من در این حیرانم
که چرا غافله علم از این جا نگذشت؟

یا اگر آمد و رفت
پدرانم سرگرم چه کاری بودند؟

و اگر همراه این قافله گشتند گهی
برنگشتند چرا؟

ما چه کردیم برای دگران
و چرا از خم این چنبره بیرون نشدیم؟

او به مدرس��ه س��ازی نیز روآورد و جامعه فرهنگی 
ی��اوری را برای این منظور ش��کل داد به گونه ای که 
این نهاد تاکنون مبادرت به س��اختن 520 مدرسه در 
مناطق محروم ازجمله جنوب خراس��ان نموده است.

)Yavari.com(
در مجالی که برایم باقی است

باز همراه شما مدرسه ای می سازم
که در آن همواره اول صبح

به زبانی ساده، مهر تدریس کنند
و بگویند خدا، خالق زیبایی

و سراینده عشق، آفریننده ماست
مشق شب این باشد که شبی چندبار، همه تکرار کنیم

عدل، آزادی، قانون، شادی  
ح��س ای��ن ارزش آفرینان فرات��ر از نقادی صرف 
به قانون گری��زی ها، بی خردی ها، بیدادها و عدالت 
ناپذیری هاست. گوئی خود را بدهکار مردم می دانند. 
نعمت وج��ود ایثارگر و انگیزه پرش��ور خ��ود را برای 
اصالح و رفاه اجتماعی فرصتی مغتنم می ش��مارند و 
ش��اکرند که ظرفیتی را در خود یافته اند که می توانند 
چون یاوری داوطلب، در جامعه ارزش��ی نو بیافرینند و 
این مس��یر را برای همه آنانی که سری پرشور و قلبی 
پرمهر برای آبادی و آرامش ایران زمین دارند، ترغیب 

می کنند.
در دنیای پیشرفته این حس مسئولیت بس گرانبها 
و ارزشمند اس��ت. به همین دلیل نهادهای مدنی که 
تالش  ه��ای خالقانه و  داوطلبانه م��ردم را در خود 
جای می دهن��د، همواره در تغیی��رات اجتماعی بس 
تأثیرگذارند. دولت ها یشان نیز این نقش را در توسعه 
پایدار سیاس��ی، اقتص��ادی و اجتماعی بوم خویش به 
خوب��ی درک کرده اند و  خردمندانه از این نقش بهره 

می جویند.
امید اس��ت که روح خدمت داوطلبانه و مش��ارکت 
گروهی در جامعه پرنیاز ایرانی بویژه نسل های جدید، 
تقویت و نهادهای مدنی با رویکرد کارآفرینی اجتماعی 
نق��ش موثری در هموارس��ازی اصالحات اجتماعی و 
توس��عه فرهنگی ایفا نمایند . مباد ک��ه این آرزو دور 

باشد.

ارزش آفرینی
 از مسیر کارآفرینی اجتماعی

فیروزه صابر
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 تاریخچه کارآفرینی اجتماعی

عبارت های »کارآفرین��ی اجتماعی« و »کارآفرین 
اجتماعی«، اولین بار در بین سال های 1960 تا 1970 
در ادبیات »تغییرات اجتماعی« اس��تفاده شدند. برای 
مثال، ای��ن اصطالح به عن��وان توصیف فعالیت های 
روب��رت آون، یک��ی از مش��هورترین اص��الح طلبان 
اجتماعی و بنیانگذار نظریه اجتماعی »سوسیالیزم« و 
»جنبش تعاون« در س��ال 1972 استفاده شد. استفاده 
از عبارت ه��ای کارآفرین��ی اجتماع��ی و کارآفری��ن 
اجتماعی، در بین سال های 1980، تا 1990 با فعالیت 
بیل درایتون، موس��س »بنیاد آش��وکا، نوآورانی برای 
همگان«، و همچنین چارلز لیدبیتر گس��ترش یافت. 

در ده��ه 1950 تا دهه 1990، مای��کل یانگ، فردی 
ب��ود که ام��ر ترویج بنگاه ه��ای اقتصادی ب��ا اهداف 
اجتماعی یا همان تش��کیالت اقتص��ادِی اجتماعی را 
رهبری می کرد، و نقش قابل توجهی در شکل گیری 

و توسعه مفهوم کارآفرینی اجتماعی داشت. 
به م��رور زمان، این مفهوم توانس��ت توجه جامعه 
علم��ی بین المللی را به خ��ود جلب نماید و به صورت 
قاب��ل قبولی در بین دانش��گاهیان نفوذ کند، به حدی 
که در دهه1980، فعالیت های پروفس��ور دانیل بِل، به 
عنوان موفق ترین کارآفرین در تش��کیالت اقتصادِی 
اجتماع��ی در جهان؛ در دانش��گاه  هاروارد، تش��ریح و 

تحلیل می شد. او نقش موثری را در ایجاد 60 سازمان 
جدید در سراسر جهان داشت، که شامل مجموعه ای 
از مدارس کارآفرینی اجتماعی در بریتانیا بود. در سال 
2006، مفه��وم کارآفرین��ی اجتماعی توانس��ت، یک 
نمون��ه بازر و موفق خود را در قال��ب بانکی با عنوان 
»گرامی��ن بانک« نش��ان دهد. این بانک که توس��ط 
محمود یونس، اس��تاد برجس��ته اقتصاد در بنگالدش 
تأسیس ش��ده بود، به امر اعطای وام به فقرا مشغول 
بود، و توانس��ت جایزه صلح نوب��ل2006 را برای او و 

کشورش به ارمغان آورد.
کارآفرین اجتماعی دیگر، لُرد اندرو ماوس��ون بود. 

روبرت آون

فلورانس نایتینگل
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اندور ماوس��ن توانس��ت به دلیل فعالیت ه��ای خود، 
مقام اش��رافی خاصی را در س��ال 2007 کسب کند. 
او مرک��ز »Bromley by Bow center« را 
در ش��هر لندن ش��رقی – واقع در آفریقای جنوبی- 
تأسیس کرد و تجربیات خود را در کتابش با عنوان 
»کارآفرینان اجتماعی: س��اختن جوامع کار« مستند 

نم��ود. 
اگرچه اس��تفاده از واژگان کارآفرینی اجتماعی و 
کارآفرین اجتماعی، نس��بتا جدید است اما ریشه ای 
قدیم��ی دارد. چ��را که ای��ن عبارت ب��ا فرآیند رفع 
نیازه��ای اجتماعی انس��ان ها همراه بوده اس��ت و 
محرک ه��ای کارآفرینان��ه ب��رای رفع ای��ن نیازها 

ریش��ه ای قدیم��ی دارد، اما مدت ها طول کش��یده 
است این پدیده شناسایی و بررسی شود و ادبیات آن 
تولید گردند. کارآفرینان اجتماعی زاییده امروز و دیروز 
نیس��تند، و گش��ت مختصری در تاریخ، به ویژه تاریخ 
غنی اس��الم و ایران، نمونه های زیادی از کارآفرینی 

اجتماعی را نمایان می سازد. 
تهیه فهرستی از افراد مشهور و سرشناس تاریخی، 
شاهدی بر این داعا است. فلورانس نایتینگل، موسس 
اولین مدرس��ه پرستاری و توس��عه دهنده روش های 
پرس��تاری نوین، رابرت آون، بنیانگذار جنبش تعاونی، 
وینوب��ا بی هیِو بنیانگذار جنب��ش »هدیه زمین هند«، 
محمد یون��س، بنیادگذار بانک گرامی��ن، محمد رضا 

حکی��م زاده، بنیانگذار آسایش��گاه خیری��ه کهریزک، 
مجتبی کاش��انی، موس��س جامعه یاوری فرهنگی، و 
فاطمه دانش��ور، بنیانگذار موسس��ه خیریه مهرآفرین، 
س��عیده قدس، بنیانگذار موسسه خیریه محک از این 

نمونه افراد هستند. 
در طی قرن های 19 و 20 میالدی، برخی از موفق 
تری��ن کارآفرینان اجتماعی، توانس��تند برس��ه فضای 
موجود در جامعه یعنی همان بخش مدنی و داوطلبانه، 
بخش دولتی- حکومتی و بخش خصوصی و کس��ب 
وکار س��وار ش��وند و ایده های نوآورانه خودشان را در 
س��ه حوزه ی خدمات عمومی، آموزش و مراقبت های 

بهداشتی و سالمت به اجرا درآورند. 

دکتر محمد حکیم زاده

محمد یونس و بیل درایتون
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س��ابقه فعالیت های خیریه در ای��ران در قالب های 
مختل��ف به زمان های بس��یار قدیم ب��از می گردد. در 
اواخر دوره ساس��انیان بنیادهای نیکوکاری به منظور 
رستگاری روان، در ایران بنیاد شد که پول آن صرف 
کمک به تنگدس��تان و احداث تأسیس��ات عام المنفعه 
می ش��د. همین بنیادها بعد از ورود اس��الم به ایران، 
الگویی برای وقف اسالمی شدند. وقف که یکی از این 
چهارچوب های فعالیت خیر است عبارت است از اینکه 
عین مال حبس و منافع آن تس��بیل شود.« )ماده 55 
قانون مدنی)، مهمترین کارکرد نهاد وقف، رس��یدگی 
ب��ه وضعیت فقرا و نیازمندان بوده اس��ت. وقف باعث 
مي ش��ود تا اثر مال از محدوده منافع ش��خصي خارج 
ش��ود. وقف، در دین اسالم، دستور نیست بلکه عملي 
داوطلبانه اس��ت براي برخوردار ک��ردن بقیه از اموال 
ش��خصي، یک نوع تعدیل ثروت و توزیع درآمد است. 
وقف اختصاصی به فرهنگ مسلمانی ندارد. زرتشتیان 
و کلیمیان و مسیحیان و ... به گونه هایی از وقف باور 
دارند و حتی بس��یاری از مراک��ز و بنیادهای فرهنگی 
و تحقیقات��ی در دنیای ام��روز از جمله نهادهایی مثل 
جایزه نوبل از طریق نوعی وقف به وجود آمده اند و به 

فعالیت مشغول اند.
ع��الوه بروقف، پرداخت��ن به امور خیریه توس��ط 
گروه ه��ای کوچ��ک ک��ه اغل��ب توس��ط پهلوانان و 
ریش س��فیدان محالت و مناطق مختلف سازماندهی 
می ش��وند نیز در تاریخ اجتماعی ای��ران به وفور دیده 
مي ش��ود. از جمله این برنامه ها، آیی��ن گلریزان بوده 
است. آیین سنتي گلریزان در اصل براساس یک سنت 
دیرینه رس��م پهلواني در ایران آغاز ش��د و سرآغازي 
ب��راي فتوت مردان نیک ضمیر بوده اس��ت. در اصل 
پهلواني، رادي وبخش��ندگي همان گلریزان است، که 
خاس��تگاه این بخشندگي طبیعت و بهار بوده، چرا که 
بهار و طبیعت هرچ��ه دارد به امر خداوندگار به زمین 
مي بخش��د تا حیاتي دوباره یابد. این سنت ایرانیان در 
رادي و رادمنش��ي و پهلواني همواره یک افتخار بوده 

و بس��یاري از شرق شناس��ان از این امر به نیکي یاد 
مي کنند به گونه اي که پرفسور مانوئل کوربن محقق 
دیرینه ش��ناس و مردم شناس برجس��ته غربي آن را 
نمادي از زیباترین حرکت هاي بش��ري در طول تاریخ 
مي دان��د که فق��ط مختص ایرانیان بوده اس��ت. وي، 
در کت��اب خود به صراحت ی��اد مي کنند که در ایران 
مرداني قابل احترام براي برداشتن موانع از پیش پاي 
دیگران هرچه در توان خود داشته را به دیگران بدون 
هیچ منتي مي بخش��یدند. آیین گلریزان تاریخ بزرگ 
ایرانیان اس��ت و برخي از مورخان ثبت این س��نت را 
از زم��ان حمله مغول عنوان کرده اند، که در باش��تین 
خراس��ان، جمعی از عیاران براي کمک به نیازمندان، 
در س��ردابه اي، شالي قرمز پهن کردند و افرادی که یا 
ت��وان فیزیکی و یا به اصطالح زور بازو داش��تند و یا 
توان و تمکن مالي داش��تند، قدم پیش نهاده و هرچه 
داش��تند براي کمک اعالم می کردن��د. ذکر پهلوانان 
در آیین گلریزان گرفتن دس��ت مستمندان و اقتدا به 
حضرت علي بن ابي طالب)ع( نخس��تین امام شیعیان 
است و در طول زمان آیین گلریزان از گود زورخانه ها 
به خانه ها کشیده شد به گونه اي که زنان نیز در این 
س��نت حسنه حضور یافته و حتي براي انداختن سفره 
نذر ابوالفضل)ع( که با نذري ها زنان گسترده مي شد، 

نوعي گلریزان کوچکي را برپا مي داشتند.
اکن��ون با گذر زمان آیین س��نتي گلریزان و رادي 
در ای��ران جل��وه اي جدید گرفته اس��ت. هرچند هنوز 
گهگاهی این سنت در میان خانواده های اصیل ایرانی 
مشاهده مي شود اما سازمان های دولتی از قبیل کمیته 
امداد امام خمینی)ره(، با همکاری صدا وسیما و دیگر 
س��ازمان های مرتبط اقدام به برگزای مراسم هایی از 
این نوع با عنوان جش��ن نیکوکاری)اس��فند( و جشن 
عاطفه ها )آغاز س��ال تحصیلی(می کنند و یا در آستانه 
ماه مبارک رمضان اقدام به برگزاری جش��ن گلریزان 

برای آزادی زندانیان غیر عمد در بند می نمایند. 
گرچه استفاده از تش��کل های غیردولتی به منظور 

فعالیت ه��ای عام المنفعه ای چ��ون حفاظت از محیط 
زیس��ت، مبارزه با اعتیاد و فقر و... بیش از س��ی سال 
اس��ت که در ایران مشاهده مي شود، اما مردم تبریز از 
س��ال های بسیار دور نیز با تشکیل انجمن ها، گروه ها 
و تشکل های خاص مردمی در حل و فصل مشکالت 
جامعه خود پیش قدم بوده اند. برخی از مردم شناسان، 
مردم تبریز را پیش��گام در انجام امور خیریه می دانند، 
به طوری ک��ه هم اکنون چند مؤسس��ه خیریه در این 
ش��هر فعالیت می کنند که س��ابقه برخی از آنها حتی 
به نیم قرن می رس��د. مردمان این ش��هر به قدری در 
حل مش��کالت اجتماعی ش��هر خود پیش��رو هستند 
ک��ه کالنش��هری مهاجرپذیر چون تبری��ز با وجود 2 
میلیون نفر جمعیت و حدود 400 هزار حاشیه نشین را 
طوری مدیریت کرده اند که تکدی  گری از این ش��هر 
رخت بر بس��ته است. طبق مس��تندات موجود، اولین 
و قدیمی ترین مؤسس��ه خیریه غیردولت��ی در ایران، 
جمعیت خیریه نوبر تبریز اس��ت. این تشکل در سال 
1326 توس��ط عده ای از خیرین محل��ه نوبر تبریز با 
هدف مبارزه با فقر و کمک به مس��تمندان تأس��یس 
شد و در سال 1331 رسمًا به ثبت رسید. این موسسه 
که هم اکنون نیز در حال فعالیت است با کمک حدود 
یک ه��زار و 600 نفر از بازاری��ان، بازرگانان، صاحبان 
کارخانج��ات و حتی تبریزیان س��اکن اروپا و آمریکا 
نیازه��ای مالی خود را برای انج��ام امور خیریه تأمین 

می کند.
موسسه خیریه علی و حس��ین همدانیان نیز یکی 
از قدیمترین موسس��ات خیریه در ایران است. حسین 
همدانیان برادر علی همدانیان در سال 1344 موسسه 
خیریه علی و حس��ین همدانی��ان را بعنوان بزرگترین 
بنی��اد خیری��ه و نیک��وکاری در ای��ران ت��ا آن زمان 
تاس��یس و کلیه سهام و اموال منقول و غیر منقول و 
کارخانه های خود را از جمله چهارمین کارخانه سیمان 
ایران، ش��رکت سهامی س��یمان اصفهان و بخشی از 
س��هام شرکت قند نقش جهان به این موسسه واگذار 

بررسی تاریخی 
موسسات خیریه 
در ایران
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ک��رده و به مدت چند س��ال امور جاری موسس��ه را 
ش��خصًا و همراه ب��ا هیئت امنای خیری��ه اداره نمود؛ 
سرمایه ثبت ش��ده و تمامًا پرداخت شده این موسسه 
در س��ال 1354 معادل هشت میلیارد ریال بوده است. 
از سال 1350، رژیم پهلوی به بهانه های بی اساس و 
به علت استقالل و عدم وابستگی این موسسه خیریه، 
ش��خص حس��ین همدانیان را در تاریخ 1353/4/30 
دس��تگیر و روان��ه زن��دان ش��هربانی نم��ود. وی به 
مدت9 ماه در بیمارستان خورش��ید بستری و ممنوع 
المالقات بود. س��پس موسسه خیریه همدانیان فاقد 
صالحیت اعالم ش��د و جهت کسب آزادی و ادامه 
درم��ان وی را وادار به تغییر اساس��نامه و واگذاری 
موسس��ه به س��ازمان خدمات شاهنش��اهی نمودند. 
حس��ین همدانیان پس از عزیمت به انگلس��تان در 
خ��رداد ماه 1356 ف��وت نمود و پیکرش در ش��هر 
اصفهان در کنار برادر، به خاک س��پرده شد اما نام 
این دو بزرگوار در ش��هر اصفه��ان همواره با خیر و 
نیکی و نوع دوستی و کار آفرینی همراه بوده و آثار 
خدم��ات ارزنده این دو ش��ادروان، همچنان یاد آور 
فک��ر و روح و همت پاک و بلند آنان در زمینه های 
علم��ی، فرهنگی، مذهبی، تولیدی و صنعتی اس��ت 
و در کارنام��ه خدم��ات اجتماع��ی آن��ان، عالوه بر 
ایج��اد کار و تولید، و مب��ارزه با فقر، کمک مالی به 
طالب حوزه های علمیه و دانش��جویان دانشگاه ها، 
مس��اعدت در س��اخت و تجهی��ز و تعمی��ر مراک��ز 
بهداش��تی، درمانی، آموزش��ی، مذهبی، دادن وام و 
کمک های بال عوض به اقش��ار مختلف و نیازمندان 
فراوان دیده می  ش��ود، این موسسه هم اکنون بیش 
از 10 شرکت تحت پوشش دارد و ساالنه میلیاردها 

ری��ال کم��ک ع��ام المنفع��ه ارائ��ه می  نمای��د.

طبقه بندی سازمان های خیریه
س��ازمان های خیری��ه را از چند جه��ت می توان 
طبق��ه بن��دی نم��ود ک��ه اولی��ن طبقه بن��دی، بر 
اس��اس ماهیت آنها اس��ت. بر این اساس می توان 
س��ازمان های خیریه را به دو دس��ته تقسیم عمومی 

و خصوصی تقس��یم کرد. 
موسس��ه خیریه عمومی با تصوی��ب قانون و برای 
رفع یکی از مشکالت کالن کشور به وجود آمده است. 
این موسسات دولتی هستند و برای انجام فعالیت های 
خود نیاز به تصمیم گیری های کلی در سطح کشور و 
یا تصویب قانون دارند و کمیته امداد امام خمینی)ره( 

و سازمان بهزیستی از این جمله هستند. 
موسس��ه خیریه خصوصی، توس��ط افراد و با یک 

س��ری اهداف خاص تآسیس می ش��وند. در ایران در 
حال حاضر متولی ثبت موسسات خیریه وزارت کشور 
می باشد. این موسسات، بر اساس وضعیت ثت شان، به 
دو طبقه تقسیم می ش��وند. ثبت شده و ثبت نشده. از 
آنجا که فعالیت های خیر ریش��ه ای دیرینه در فرهنگ 
و رس��وم ایرانی و اس��المی مردم ایران دارد، بسیاری 

از اف��راد اقدام به تش��کیل گروه هایی داوطلب در بین 
دوس��تان و آش��نایان خود می کنند. که این گروه ها با 
وج��ود فعالیت های مداوم واثر گ��ذار، هیچ گاه از یک 
جمع دوستانه خارج نمي شود و به ثبت نمی شند. یکی 
دیگ��ر از دالیل عدم ثبت این موسس��ات خیریه این 
اس��ت، که بس��یاری از خیرین و بانیان ام��ور خیر به 
تمایلی به شناخته شدن و ابزار هویت خود ندارند، زیرا 
به این باور هس��تند که ریا و تزوی��ر اجر فعالیت های 
آنها را که خیرخواهانه و در راه رضای خداوند اس��ت، 

باطل می سازد.
س��ومین طبقه بندی این گونه موسس��ات بر مبنی 
خدماتی اس��ت که ارائ��ه می دهند. فره��اد توماج در 
پژوهش��ی که در س��ال 1381 انجام داده اس��ت این 
تقسیم بندی را برای موسسات خیریه قائل شده است:

1- موسس��ات و بنیادهای فرهنگ��ی که صرفا به 
فعالیت های عام المنفعه فرهنگی و هنری نظیر نش��ر 
معارف اس��المی، برگزاری تورهای رایگان زیارتی، و ... 

می پردازد.
2- موسس��ات خیریه حمایت��ی اقتصادی که صرفا 
در زمین��ه کمک های اقتصادی ب��ه نیازمندان فعالنید 
که بیش��ترین تراکم تعداد خیریه ه��ا در همین بخش 

قرار دارد. 
3- موسس��ات خیریه حمایتی اجتماعی که عالوه 
بر تأمین نیازهای اقتصادی، محور اصلی کارش��ان بر 
خود اتکای��ی و بازتوانی اف��راد خانواده های نیازمند و 
ارائه خدمات معنوی و مش��اوره ای نظیر مشاوره های 

روانی، خانواده و حقوقی است. 
ان��واع  تمام��ی  ک��ه  خیری��ه  مجتمع ه��ای   -4
خدمات خیری��ه ای در بخش های مختل��ف نظیر وام 
قرض الحس��نه، خدمات درمانی، مشاوره، حمایت های 
م��ادی، حمایت های اجتماعی؛ بازتوانی و فعالیت های 

فرهنگ��ی ارائ��ه می دهن��د. 
چهارمی��ن ن��وع طبقه بندی بر اس��اس گس��تره 
پوش��ش و ارائه خدم��ات قابل انجام اس��ت، بدین 
ترتی��ب دون��وع موسس��ات خیری��ه از ه��م متمایز 
می ش��وند: 1- موسس��ات خیریه با پوش��ش عام و 
کش��وری؛ نظیر کمیته امداد ام��ام خمینی)ره(، 2- 
موسس��ات خیریه با پوش��ش خ��رده فرهنگی که در 
آنه��ا اغلب خدمات به اعضای خ��رده فرهنگ ها ارائه 
می گردد، مانند موسس��ه خیریه ترکمنهای دانش��گاه 
تهران. در همین طبقه بندی، برخی موسس��ات وجود 
دارندک��ه ع��الوه بر ارائ��ه خدمات به اعض��ای خرده 
فرهنگی خاص، نس��بت به انج��ام فعالیتهای عمرانی 
و رفاهی در خواس��تگاه آن خرده فرهنگ اهتمام خاص 
دارند، مانند موسس��ه همیاری کندل��وس که مهمترین 
محور فعالیت آن عمران روستای کندلوس در مازندران و 
مناطق همجوار آن است. موسسه خیریه مولی الوحدین 
کرمان نیز از همین نوع موسسات است که به امر توسعه، 
کارآفریني، خالقیت وایجادفرصت هاي شغلي درمناطق 
مح��روم توج��ه دارد و به عنوان اولین موسس��ه خیریه 

توسعه گرا درکشور محسوب مي گردد.

وقف، در دین اسالم، دستور 
نيست بلکه عملي داوطلبانه 

است براي برخوردار كردن 
بقيه از اموال شخصي، یك نوع 
تعدیل ثروت و توزیع درآمد 

است

جمعیت خیریه نوبر تبریز، اولین موسس خیریه ثبت شده در ایران
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بررسی مفهوم کارآفرینی اجتماعی
با رش��د س��ریع زمینه ه��ای کارآفرین��ی اجتماعی 
توجه بخش های مختلف به آن جلب ش��ده است. این 
اصطالح مرتبا توسط رس��انه ها تکرار می شود و افراد 
دولتی به آن ارجاع می دهند و در حال متداول ش��دن 
در محیط های دانش��گاهی است. اس��تراتژی بسیاری 
از س��ازمان های اجتماعی توسط کارآفرینان اجتماعی 

شکل می گیرد.
دالی��ل بس��یاری پش��ت محبوبی��ت کارآفرین��ی 
اجتماعی وج��ود دارد. برای مردم بس��یار جالب توجه 
اس��ت که این افراد خاص، ایده ه��ای جالبی را دنبال 
می کنند و در مقابل همه مشکالت موفق می شوند، در 
خلق محصوالت یا سرویس های جدیدی که واقعًا در 
زندگی مردم تغییر اساسی ایجاد می کنند. ما امروز باید 
ش��فاف بحث کنیم راجع به اینکه کارآفرینی اجتماعی 
چیس��ت؟ به دلیل این که تعریف کارآفرینی اجتماعی 
در برگیرنده یک حوزه وس��یع اس��ت و خیلی ش��فاف 
نیست. چون کارآفرینی اجتماعی خیلی وسیع شده در 
نتیجه بس��یاری از رفتار ه��ای اجتماعی را می توان به 
آن مرتبط کرد. نویس��ندگان این مقاله تالش کرده اند 
مفه��وم کارآفرینی اجتماعی را روش��ن کنند. آنها دو 
مفهوم کارآفرین و کارآفری��ن اجتماعی و انگیزه های 

این دو نوع را به خوبی مورد کندوکاش قرار داده اند.
ه��م چنی��ن این مقال��ه می کوش��د تا تمای��ز بین 
کارآفرین اجتماعی، فعالیت های اجتماعی و) خدمات( 
س��رویس های اجتماعی را برجس��ته نموده و هر یک 

از مفاهیم را با مثال های ملموسی قابل درک نماید. 
ای��ن مقال��ه ابت��دا معنای��ی از کلم��ه کارآفرین و 
کارآفرینی هم��راه با واژه اجتماعی ارائه می دهد و آن 
را تلفیق مناسبی می داند، که ترکیب خاصی از مفهوم 
خارج از چارچوب اندیش��یدن یا ت��الش برای خلق یا 
ایجاد چیزه��ای جدید دراین دنیا را ب��ه خواننده القاء 
می کند. لذا نویسندگان به دنبال مناسب سازی مفهوم 
کارآفرینی با توجه به کارآفرینی اجتماعی هس��تند، تا 
بتوانند معنای دقیقی از کارآفرینی اجتماعی ارائه دهند. 
جین باب تیست ِسی، در اوایل قرن نوزدهم، کارآفرین 
را کس��ی می دانست که منابع اقتصادی را از جایی که 
بهره وری کمتری داشت، به جایی که دارای بهره وری 
بیش��تری بود س��وق می داد. یک قرن بعد اقتصاددان 
اتریش��ی به نام جوزف ش��ومپیتر در کارآفرینی نیاز به 
نیروی فش��اری را تعریف کرد که محرک پیش��رفت 
اقتصادی است و در غیاب آن اقتصاد ایستا خواهد بود. 
او معتقد اس��ت کارآفرین کسی است که یک فرصت 
تجاری، مواد اولیه، محصول نهایی، خدمات یا کس��ب 
و کار و یا س��ازمانی را که آن را اجرا می کند می یابد و 
یا کارآفرینان دیگر را تش��ویق می کند تا نوآوری های 
خ��ود را که نتیجه یک نگاه خالقانه اس��ت را انتش��ار 
دهند. او می گوید یک کارآفرین موفق نتیجه مجموعه 
عملکردها است. بدین ترتیب او کارآفرین را در درون 
یک اقتص��اد کالن، عامل تغییر می بیند.اما پیتر دراکر 
خود کارآفرین را لزوما عام��ل تغییر نمی بیند، بلکه او 
را فرد زیرکی می داند که از تغییر شرایط بهره برداری 

می کن��د. طبق نظر دراکر، یک کارآفرین همیش��ه در 
جستجوی تغییر است، به آن واکنش نشان می دهد و 
از فرصت ها اس��تفاده می کند. بر اساس این تئوری او 
باور دارد که کارآفرینی ترکیب مفهومی اس��ت که در 
آن فرصت ها نهادینه شده است، مجموعه خصوصیتی 
در فرد مورد نیاز اس��ت تا آن را تش��خیص دهد و آن 
فرصت را به کار بگیرد و یک خروجی مورد اس��تفاده 

از آن خلق کند.
در ادامه مقاله به زمینه های کارآفرینی اشاره دارد و 
مثال هایی از کارآفرینان موفق مانند طراحان سیس��تم 
کامپیوت��ری اپل یا خالق سیس��تم حمل ونقل فدکس 
و هم چنین کس��انی که سیس��تم حمل و نقل آس��ان 
کودکان توسط والدین را طراحی کردند و ... را توضیح 

داده اند. 
مقال��ه هم چنین نگاه��ی دارد به ویژگی های افراد 
کارآفری��ن؛ الهام، خالقیت،عمل مس��تقیم، جس��ارت 
و بردب��اری را از خصوصی��ات ب��ارز و منحصر به فرد 
کارآفرین می داند. یک کارآفرین خالقانه می اندیش��د 
و راه حل ه��ای جدید ارائه می کند. کارآفرین سیس��تم 
قبلی را بهبود نمی بخش��د، بلک��ه به جای آن روش یا 
رویکرد جدیدی برای مش��کل پیدا می کند. کارآفرین 
ضمن پیش بین��ی راه کارهای خالقان��ه، برای از بین 
بردن موانع و چالش های موجود نیز باید تالش نماید.
سپس مقاله بر برون داد کارآفرینی تمرکز می کند. 
آنه��ا معتقدند که کارآفرین ی��ک ثبات و تعادل جدید 
خل��ق می کند، که س��طح معنا دار باالی��ی از رضایت 

بررسی مفهوم 
کارآفرینی  اجتماعی

مترجم: فاطمه فرهنگ خواهروجر. ال. مارتین و سلی اوزبرگ 

بررسی مفهوم
کارآفرینی اجتماعی رش�د قابل مالحظه ای از نظر دانش، سرمایه و توجه 
داشته اس�ت. اما در کنار این محبوبیت روزافزون، اطمینان کمتری در مورد 
این که دقیقا کارآفرینی اجتماعی چیست و چه می کند وجود دارد. در نتیجه، 

هرگونه فعالیتی امروزه کارآفرینی اجتماعی خوانده می شود. 
بعضی ها اعتقاد دارند هرچه معنا وسیع تر باشد بهتر است اما نویسندگان 
این مقاله اعتقاد دارند که زمان آن رس�یده اس�ت تا یک معنای مش�خص 

برای آن ارائه شود.
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برای مش��ارکت کنندگان در سیستم را فراهم می آورد. 
ب��ه وجود آمدن روش های جدید کس��ب و کار و ایجاد 
مشاغل نوین، جهشی را درایجاد یک سیستم قدرتمند 
که به س��ادگی نمی توان آن را به ه��م ریخت ایجاد 
می کن��د. در هر یک از موارد کارآفرینی ای که در این 
مقاله به آن اش��اره شده اس��ت، فاصله کیفیت تعادل 

شرایط قدیم با جدید بسیار زیاد است.
در ادام��ه ب��ا عن��وان تغییر مس��یر ب��ه کارآفرینی 
اجتماعی: نویسندگان می پرسند چه وجه تمایزی بین 
کارآفرینی اجتماعی و همتای سود آور آن وجود دارد؟ 
س��پس اضافه می کنند که مفیدتری��ن راه برای ارائه 
تعریفی از کارآفرینی اجتماعی این اس��ت که تناسب 
آن را ب��ا کارآفرینی مش��خص کنیم. ب��رای فهم این 
ک��ه چه چیزهای��ی دو نوع کارآفرین��ی را از هم مجزا 
می کن��د! توجه به عوامل مش��وق آن ه��ا به ما کمک 
خواهد کرد. کارآفرینانی که پول مش��وق آنهاس��ت و 
کارآفرینان اجتماعی که نوع دوستی مشوق آن هاست. 
عوام��ل برانگیزاننده هر دو کارآفرین، فرصتی اس��ت 
که شناس��ایی می ش��ود، پی گیری مداوم چش��م انداز 
و خش��نودی که بعد از به نتیجه رس��یدن ایده ش��ان 
احس��اس می کنند. ما باور داریم ک��ه تفاوت انتقادی 
بی��ن کارآفری��ن و کارآفرین اجتماع��ی در موضوع 
ارزش های آنها نهفته اس��ت. ب��رای یک کارآفرین 
موض��وع، پی��ش بینی ها، س��ازمان دهی وخدمت به 
بازار اس��ت ک��ه می تواند برای ایج��اد منافع مادی 
طراحی شود. در حالی که کارآفرین اجتماعی در راه 
ایج��اد ارزش در مقیاس بزرگت��ر و منافع انتقالی ای 
که یا در س��طح بخ��ش عم��ده ای از جامعه یا کل 
جامعه ص��ورت می گیرد تالش می کن��د. کارآفرین 
اجتماع��ی هدف را س��طحی از جامعه و یا بخش��ی 
از جمعی��ت که م��ورد غفلت قرار گرفت��ه و از نظر 
مالی یا سیاس��ی ش��رایط بسیار نا مس��اعدی دارند 
می داند، تا بتواند نیازهای آنان را در س��طح مناسبی 
ب��رآورده کند. آن چه کارآفری��ن اجتماعی را متمایز 
می کند تقدم منافع اجتماعی اس��ت که پ���روفسور 
ج��رج دی��ز از دانش��گاه دوک، آن را به عن��وان » 
تاثیرهدف مند« یاد کرده اس��ت. این نویس��ندگان، 
کارآفری��ن اجتماعی را دارای س��ه مولفه می دانند، 
شناس��ایی یک تع��ادل پای��دار اما ذات��ا ناعادالنه، 
شناسایی یک فرصت که موجب بروز ویژه گی های 

او می ش��ود و در نهایت ایجاد یک تعادل جدید.
مقاله درای��ن جا به نمونه های��ی از کارآفرینان 
اجتماع��ی تاثیرگذار در حوزه های فیلم و س��ینما، 

اعتبارات خرد، دارو و... اش��اره می کند.
آنگاه مقاله به مرزهای کارآفرینی گریزی می زند 
و دو ف��رم عمده فعالیت های اجتماعی با ارزش را از 
کارآفرین��ی اجتماعی مجزا می کن��د. اولین نوع این 
گونه فعالیت های اجتماع��ی ارائه خدمات اجتماعی 
اس��ت: در این نوع، فردی متعهد و ش��جاع، تعادل 
پای��دار اما همراه ب��ا بدبختی را تش��خیص می دهد 
و شناس��ایی می کند– ب��رای مث��ال: یتیمان ایدز- 
و ی��ک برنامه برای پاس��خ ب��ه آن ش��رایط ایجاد 
می کن��د. ای��ن گونه اقدام��ات اجتماعی ه��ر گز از 
چارچوب محدودش��ان خارج نخواهند شد و تاثیرشان 
محدود باقی خواهد ماند و محدوده ارائه خدمت شان 

منحصر ب��ه افراد محلی می ش��ود و میدان عمل آنها 
توس��ط منابعی که بتوانند جذب کنند تعیین می شود. 
تف��اوت بین این دو نوع اقدام��ات – یکی کارآفرینی 
اجتماع��ی و دیگ��ری خدمات اجتماع��ی – از مفهوم 
اولیه کارآفرینی یا ویژگی های ش��خصیتی موس��س 
آن نیس��ت، بلکه بیش��تر در خروجی ه��ای آن نهفته 
اس��ت. دومین ن��وع فعالیت های اجتماع��ی اقداماتی 
اس��ت که فعالی��ن اجتماعی انجام می دهن��د. در این 
مورد محرک فعالیت ها مش��ابه هستند، - یک تعادل 
پای��دار نا خوش آیند – و ویژگی های ظاهری مش��ابه 
بازیگران، مانند: اشتیاق، خالقیت، تشویق و بردباری، 
تف��اوت بین این دو گرایش، ن��وع عملکرد بازیگران 
آن اس��ت. به جای این که به عنوان یک کارآفرین 
مس��تقیما وارد عمل ش��ود، ی��ک فع��ال اجتماعی 
کوش��ش می کند به طور غیرمستقیم وارد عمل شود 
و تغییر ایج��اد کند. فعالین اجتماعی ممکن اس��ت 
اقدام به تاس��یس س��ازمان هایی برای دس��تیابی به 
تغیی��ری که در جس��تجوی آن هس��تند، بنمایند یا 
ننماین��د. بدی��ن ترتیب با توجه ب��ه تفاوت های این 
س��ه عام��ل اجتماعی، مهم این اس��ت ک��ه بتوانیم 
این تفاوت ه��ا را درک کنیم. ام��ا در دنیای واقعی 
گاه م��دل مختلط��ی از ترکیب دو و یا هرس��ه آنها 
خل��ق می ش��ود. در مقال��ه مثال های��ی از پیون��د 
متوالی بین آنها بیان ش��ده اس��ت. مانند: گرامین 
بان��ک وی��ا فعالیت های کیالش س��ارتی، نامبرده 
بازار  فعالیت های��ی برای نجات کودکان��ی که در 
باف��ت ف��رش در هن��د به بردگی کش��یده ش��ده 
بودند آغاز ک��رد. وی با تأس��یس کارخانه مارک 
ف��رش و معرفی آن در س��طح عمومی توانس��ت 
خریداران را مطمئن کند که فرش ها بدون استفاده 
از کودکان بافته ش��ده است. این فعالیت او در اقدام 
مش��ترک کارآفرین و فعال اجتماعی نهفته اس��ت. 

ترکی��ب فعالیت ارائه کنندگان خدم��ات اجتماعی یا 
فعال اجتماعی در یک س��طح تاکتیکی ترهم می تواند 

خروجی مشابهی را با کارآفرین اجتماعی ایجاد کند.
نویس��ندگان در انته��ا ب��ا عنوان چرا بای��د به این 
موض��وع اهمیت دهی��م؟ مطلب را به پای��ان برده اند. 
صاح��ب نظران اقتص��ادی، کارآفرین��ان را مواد اولیه 
سیس��تم س��رمایه گذاری آزاد می دانند که بدون شک 
برای ب��ازار اقتصادی نیز ضروری هس��تند. همچنین 
می دانیم که متفکران بسیاری به موضوع کارآفرینی 
اجتماع��ی نگاه کرده اند و نگران از این هس��تند که 
عدم تفاوت گذاش��تن در کاربرد این لفظ تأثیر بسیار 
مه��م و اهمیت بالق��وه آن را در ایج��اد تغییرات و 
تح��والت در جوامع پنهان خواهد گذاش��ت. ما باور 
داریم ک��ه کارآفرینی اجتماعی ب��ه همان اندازه در 
تحوالت اجتماعی جوامع موثر اس��ت که دیگر انواع 

کارآفرین��ی در تح��والت اقتص��ادی. 
ن��گاه ای��ن اس��ت ک��ه تعری��ف ش��فاف تری از 
کارآفرین��ی اجتماعی به توجه ب��ه این حوزه کمک 
می کن��د. کارآفرین اجتماعی بای��د به عنوان فردی 
شناخته ش��ود که یک تعادل ناخوشایند اما پایدار را 
نشانه گرفته و برای حل این شرایط، اشتیاق، عمل 
مس��تقیم، خالقیت، شجاعت و بردباری را به عرصه 
نمای��ش می گذارد تا یک تعادل پای��دار جدید خلق 
کن��د که نف��ع آن برای گروه هدف و ی��ا حتی کل 
جامع��ه خواهد بود. این تعریف کمک می کند تا بین 
کارآفری��ن اجتماعی از ارائه کنندگان س��رویس های 

اجتماعی و فعاالن اجتماعی تفاوت قائل ش��ویم.
آن ه��ا امیدوارن��د ای��ن جداس��ازی از دو مفهوم 
کارآفری��ن و کارآفرین اجتماعی، نیز توانس��ته باش��د 
ارزش نهفت��ه در هر کدام از این رویکردها را ش��فاف 
کرده و فهم بهتری ایجاد کند و تصمیم گیرانی را که 

به تغییرات اجتماعی توجه دارند آگاه کرده باشد. 
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طیف فعالیت ه��ای کارآفرینان��ه اجتماعی از نگاه 
2009 ،)GEM( دیده بان جهانی کارآفرینی

با توجه به تنوع گسترده ای از کارآفرینان اجتماعی 
که در پیمایش امس��ال به دس��ت آمد، ما نوع شناسی 
کارآفرین��ان اجتماعی را در چه��ار گروه اصلی تدوین 
کردی��م. این نوع شناس��ی از س��ه ویژگ��ی متفاوت 
تش��کیالت اقتصادی اجتماعی که توسط کارآفرینان 
اجتماعی راه اندازی ش��ده اند به دست آمده است. این 

ویژگی ها عبارتند از:
1- برتری اهداف اجتماعی )یا محیط زیستی( با توجه 

داشتن و در نظر گرفتن اهداف اقتصادی 
2- تکیه بر روی اس��تراتژی کس��ب درآمد و توجه به 

سهم آن در درآمد کل 
3- وجود نوآوری و وقوع و تکرار آن در سازمان

چهار دس��ته مش��خص ش��ده از ان��واع کارآفرینی 
اجتماعی عبارتست از؛

1- س��ازمان های غیردولتی س��نتی )س��طوح اهداف 
اجتماع��ی /محیط زیس��تی باال اس��ت؛ ب��ه دنبال 

موقعیت کسب سود نیستند.(
2- کارآفرینان اجتماعی غیر انتفاعی )س��طوح اهداف 
اجتماع��ی /محیط زیس��تی باال اس��ت، ب��ه دنبال 

موقعیت کسب سود نیستند، نوآوری دارند.(
3- کارآفرین��ی اجتماع��ی ترکیب��ی )س��طوح اهداف 
اجتماعی /محیط زیس��تی باال اس��ت، اس��تراتژی 

کسب درآمد »یکپارچه« یا »مکمل« برای تحقق 
مأموریت شان دارند. 

4- کارآفرینی اجتماع��ی انتفاعی )اهداف اجتماعی /
محیط زیس��تی باال اس��ت اما تنها هدف انحصاری 

نیست، استراتژی کسب درآمد دارند.(

گروه پنجم ش��امل انجام فعالیت های اجتماعی با 
انگیزه های انتفاعی است. این گروه فعالیت ها، طوری 
هستند که سبب همپوشانی یا کدر شدن مرزهای بین 
فعالیت ه��ای کارآفرینی نوپا و فعالیت های کارآفرینانه 
اجتماعی نوپا می ش��ود. اگر چه ما این قبیل فعالیت ها 
را در کنار س��ایر فعالیت ها در طیف انواع فعالیت های 
کارآفرینانه اجتماعی در نظر می گیریم تا بتوانیم همه 
فعالیت ها را در این طیف در نظر بگیریم و چیزی را از 
دس��ت ندهیم، اما ممکن است چشم انداز نظری فعلی 
درب��اره کارآفرینی اجتماعی آنه��ا را از قرار گرفتن در 

این طیف محروم سازد. 
نمودار زیر قوانین این طبقه بندی را به خوبی نشان 

می دهد. 

2009 -GEM انواع کارآفرینی اجتماعی از دیدگاه



                              

12

 به عنوان دبیر همایش کارآفرینی اجتماعی 
زن�ان، مایلیم خوانندگان ما با ش�ما که کارآفرین 
موفقی هس�تید بیشتر آشنا ش�وند، بنابراین لطفاً 

خودتان را بیشتر برای ما معرفی کنید. 
من فرشته س��لیمانی، رییس هیئت موسس مرکز 
آم��وزش عالی علمی – کارب��ردی واحد 6، و مدیر 
مسئول و رییس هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه 
فرهنگی هنری نماکارنگ و دبیر رس��می آموزش و 
پرورش هس��تم. حدود پنج سال است که همکاری 
همه جانبه ب��ا انجمن ملی زنان کارآفرین و انجمن 
صنف��ی زنان مدیر کارآفرین دارم. در س��ال 1386 
در دانش��گاه صنعتی شریف دبیر همایش با موضوع 
دانش آموخت��گان دانش��گاهی بودم. امس��ال هم با 
موضوع کارآفرین��ی اجتماعی در مجتمع نیکوکاری 
رعد در خدمت ش��ما هس��تم. موض��وع کارآفرینی 
اجتماعی اولین باری اس��ت که در ایران به ش��کل 

همایش بررس��ی و در حال ارائه اس��ت. 
  چ�ه ش�د که بع�د از برگ�زاری پنج دوره 
همایش موفق در زمینه کارآفرینی زنان به فکر 

انتخ�اب ای�ن موض�وع افتادی�د؟ 
 همانط��ور که مس��تحضر هس��تید، انجمن زنان 
کارآفرین در س��ال 1383 با مجوز از وزارت کار و امور 
اجتماعی فعالیت رس��می خ��ود را آغاز ک��رد. البته با 
توجه به این که موسسین همزمان درخواست اعطای 
مج��وز به وزارت کش��ور نیز داده بودن��د، پس از یک 
س��ال از این وزارتخان��ه نیز با عن��وان انجمن ملی 
زن��ان کارآفرین پروانه فعالی��ت گرفتند و دو انجمن 
ب��ا اهداف و اکثری��ت اعضای مش��ترک به موازات 
یکدیگر و با هم��کاری تنگاتنگ به ترویج فرهنگ 
کارآفرین��ی پرداختند. انجمن زن��ان مدیر کارآفرین 
فعالیت های��ش را در قال��ب دو گ��روه ارتباط��ات و 
آموزش، پژوهش و مش��اوره دنب��ال می کند که طی 
س��ال های اخیر فعالیت های آموزش��ی- پژوهش��ی 
و مش��اوره ای انجم��ن با همکاری مراک��ز کارآفرینی 
دانشگاه های سراس��ر کشور، شهرداری تهران و سایر 
مراکز مرتبط توس��عه یافته است. انتخاب این موضوع 
به هیأت مدیره ما بر می گردد. ما همیشه تالش برای 
فعالیت ه��ای و تصمیم گیری های جمع��ی داریم. این 
موضوع ه��م همچون دیگر همایش های س��الیانه ما 
مصوب��ه هیئت مدی��ره انجمن بود. ب��ا توجه به اینکه 
دغدغه ها و نیازهای مبرم فضای اجتماعی ایران همین 
را می طلبید. هیئت مدیره با توجه به سابقه همایش هایی 
ک��ه برگزار کرده ب��ود و با توجه به ای��ن که اصال راجع 
به کارآفرینی اجتماعی هیچ سازمان دولتی و غیردولتی 

برگزار نکرده بود، این موضوع را انتخاب کرد. 
 لطف�اً کم�ی درب�اره روند اجرای�ی همایش 
توضی�ح دهی�د. کمیته ه�ای علم�ی و اجرایی چه 
کارهایی انجام داده ان�د و چگونه مقاالت واصله 
ارزیابی شده و نمونه های موفق انتخاب شدند.

کمیته علمی حدود س��ه الی چهار جلس��ه برگزار 
نمود ک��ه با حضور حدود ده نف��ر از اعضای هیئت 
موسس��ات  و  س��ازمان ها  دانش��گاه ها،  از  علم��ی 
مختل��ف انج��ام می ش��د.  فراخوانی آم��اده و در 
چندین روزنامه و مجله سراس��ری در کشور چاپ 
ش��د. فراخوان آماده ش��ده برای کلیه موسسات و 
س��ازمان های مرتبط با این حوزه از استانداری ها، 
ت��ا مراکز کارآفرینی دانش��گاه ها و ش��هرداری ها 
ارسال ش��د. طبق این فراخوان، مقاالت و رزومه 
نمونه ها و تجارب کارآفرینان اجتماعی به دس��ت 
ما رس��ید. طی بررس��ی که کمیته علمی داش��تند، 
دو مقال��ه انتخاب ش��د و حدود ش��ش الی هفت 
تجرب��ه کارآفرین��ی اجتماعی انتخ��اب گردید. ما 
چون همایش های پیش��ین عالوه بر ارائه مقاالت 
پژوهش��ی و تخصص��ی و ارائ��ه مطالعات موردی 
در میزگ��ردی تخصص��ی ب��ا حض��ور نمایندگانی 
از س��ه بخ��ش دولت��ی، خصوصی و دانش��گاهی 
موضوع کارآفرین��ی اجتماعی زنان را مورد بحث 
و بررس��ی قرار خواهیم داد. و وجه ممیز همایش 
ه��ای انجمن ب��ا س��مینارهای علم��ی و آکادمیک، 
اس��تفاده هرچه بیش��تر از تجارب کارآفرینی و ایجاد 
فرص��ت ارتباط و گفتگوی مردم بویژه جوانان با زنان 
کارآفری��ن و آش��نایی نزدیک با تجارب آنان اس��ت. 
ش��ایان ذکر اس��ت تعداد مقاالت ارسالی و نمونه های 
موفق بیش از این مواردی بود که عرض ش��د، اما از 
آنج��ا که ما با محدودیت زم��ان مواجه بودیم معرفی 
برخی از آنها را به ویژه نامه محدود نمودیم. بی ش��ک 
وی��ژه نامه همای��ش ، فرصتی ب��رای معرفی تجارب 
ارزشمند در حوزه کارآفرینی اجتماعی و اطالع رسانی 

در این زمینه است.
کارآفرین�ان  و  نمونه ه�ا  انتخ�اب  ب�رای   
اجتماع�ی، فقط به اطالعاتی که به دس�ت ش�ما 
رس�یده بود اکتفا کردید یا خودتان هم وارد عمل 

شدید؟
ه��ر دو روش ب��ود. م��ا ه��م کیس های��ی که به 
دس��تمان رس��ید تورق و تعمق کردیم، و هم به سراغ 
ش��ناخت اعضا و س��رمایه ه��ای اجتماع��ی خودمان 
رفتیم. خوش��بختانه هیأت موس��س و اعضای انجمن 
ضمن سفرهایی فصلی که داش��تند، اطالعات خوبی 

درباره کارآفرین��ان جمع آوری کردند، که این داد های 
جمع آوری شده پایه ای قوی برای این همایش بود. 

از برگزاری این همایش چه انتظاری داش�تند 
و آین�ده کارآفرینی اجتماع�ی در ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
همان ط��ور که گفتم این موضوع ب��رای اولین بار 
اس��ت که در ایران مطرح می شود و اقدامی مبتکرانه 
اس��ت ، و جای بس��یاری برای فعالیت دارد. ما واقف 
هس��تیم که این حوزه پتانس��یل انج��ام فعالیت های 
پژوهشی زیادی دارد. تحلیل انجمن و تحلیل شخص 
من این بود که با توجه به ش��رایطی که موجود است و 
نیاز مبرم به این که شخصیت های موثر در اجتماع روی 
ترویج فرهنگ اجتماعی و فعالیت های عام المنفعه کار 
کنند بر آن ش��دیم تا این موضوع را در قالب همایش 

سالیانه کارآفرینی زنان ارائه دهیم. 
 ش�اخص های ش�ما در انتخاب نمونه های 

کارآفرین�ی اجتماع�ی چ�ی ب�ود؟
اولین ش��اخص داوطلبانه کارک��ردن بود. دومین 
ش��اخص عام المنفعه بودن موسسه بود. ما به دنبال 
موسس��ات غیردولتی بودیم که اس��تراتژی کس��ب 
درآم��د داش��ته باش��ند و بتوانند از لح��اظ درآمدی 
اس��تقالل و مان��دگاری خود را تضمی��ن کند. یکی 
دیگر از ش��اخص های ما نوآوری بود. موسساتی که 
در اداره کردن مجموعه های خود و یا تأمین منابع، 
نوآوری داشتند و نیازهای اجتماعی را با روش های 
نوآوران��ه ح��ل و فص��ل می کردن��د هم ب��ه نوعی 
کارآفرین اجتماعی محس��وب می شوند. بنابراین به 
طور خالصه می توانم بگوی��م، کارآفرینی اجتماعی 

عبارتس��ت از:
• ترکیب »شرکت تجاری« و »تأثیر اجتماعی«
• ت��الش س��ازمان های غیرانتفاع��ی ک��ه برای 
پیش��برد اهداف خود، فعالیت های سودآور و درآمدزا 

انجام می دهند
• کلیه سازمان های غیرانتفاعی

• آن دسته از فعالیت های سازمان های انتفاعی که 
اهداف عام المنفعه داشته باشند

• گونه ای از کارآفرینی با اهداف اجتماعی
• اه��داف اجتماع��ی فعالیت ه��ای تج��اری مانند 
تأس��یس صندوق ه��ای اعتب��ارات خرد، و ی��ا یافتن 
راه حل هایی نو برای پاسخ گویی به معضالت اجتماعی
در پایان از اعض��ای کمیته های علمی و اجرایی و 
همچنی��ن کلیه حامیان همای��ش، و کلیه افرادی که 
در برگ��زاری این همایش ما را یاری نمودند، تش��کر 

و قدرانی دارم.

گفتگویی با خانم 
فرشته سلیمانی
دبیر همایش کارآفرینی اجتماعی زنان
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حدیث آسمانیان زمینی

خان�م به�ادری زاده، رئی�س هی�ات مدی�ره آسایش�گاه معل�والن و 
س�المندان کهریزک اس�ت و در ضمن، ریاس�ت نهاد غیردولتی گروه 
بانوان نیکوکار ایران و خارج از کشور را بر عهده دارد. از کودکی در 

خانواده ای نیکوکار بزرگ شده است. 
خ�ودش می گوید که خان�ه ما پایگاه امور خیریه بود. از 30 س�الگی 

خ�ود به تنهایی مدیریت یک گ�روه خیریه را بر عهده گرفت و زمانی 
که کهریزک فقط یک پرس�نل داش�ت و کمتر از 6 نفر س�اکن، همکاری 
خ�ود را با کهریزک آغاز کرد. آن موقع آسایش�گاه یک هزار مترمربع 
زمین بود و یک بنا و خانم بهادری زاده شاهد بود که چطور پرسنل 

به یک هزار نفر رسید و مساحت آسایشگاه به 400 هزار مترمربع.

درباره بانوان نیکوکار 

آسایشگاه کهریزک

پاس��ی از ش��ب می گذشت. برف به ش��دت می بارید و طوفانی شدید به همراه داشت. همه از 
ترس سرما ، از کوچه و خیابان به خانه و کاشانه خود پناه برده بودند. من کنار کرسی نشسته بودم 

و دخترم کیانوش را در انجام تکالیف مدرسه اش کمک می کردم. 
زنگ در مظلومانه به صدا درآمد. چه کسی می تواند باشد؟ چه کسی در می زند؟ جواب آمد، در 
را باز کنید، با ش��ما کار دارم. در این فکر بودم که »همس��رم در سفر است و پسرم به منزل آمده 
و انتظار کس��ی را نداش��تم« پش��ت در رفتم. صدای مردی بود که التماس می کرد در را بازکنم. 
و معذرت می خواس��ت که بی موقع مزاحم ش��ده اس��ت. پشت سر هم می گفت: اگر جانم به لب 
نرس��یده بود و اگر بیچاره نش��ده بودم، این موقع ش��ب به شما زحمت نمی دادم. با تعجب و نرمی 
در را باز کردم و او را به درون خانه دعوت کردم . از س��رما می لرزید. وقتی چای گرمی نوش��ید 

چنین گفت:
»مردی غریب و فقیرم و پنج فرزند دارم. در یک اتاق کرایه ای در خانه ای کوچک با صاحب 
خانه زندگی می کنم. همس��رم مادری دارد که معلول ش��ده، پیر و زمین گیر اس��ت، کنترل ادار و 
مدفوع ندارد. و به علت کهولت مش��اعرش را از دس��ت داده اس��ت....او را به هر بیمارستانی بردم 
نپذیرفتند. شما را به خدا ، دستم به دامنتون یک کاری کنید ، راهنمایی و هدایتی کنید تا خانواده 

از پریشانی نجات یابند. 
اس��م و آدرس او را گرفتم و روزها و هفته ها به هر دری که امید کمکی می رفت کوبیدم، تا ش��اید او را در بیمارس��تانی بس��تری کنم. همه 
جواب دادند هرگز یک تختخواب فعال در بیمارس��تان در اختیار یک معلول قرار نمی گیرد ، چرا که او نه می میرد و نه درمان می ش��ود. پس از 
جستجوی بسیار ولی ناموفق، دوستی این نشانی را به من داد: جاده قم، بعد از بهشت زهرا ، آسایشگاه معلوالن و سالمندان کهریزک)خیریه(. 
آدرس را به آن مرد دادم تا مراجعه کند.بعد از یک روز دوباره همان مرد آمد. تا در را باز کردم مرا آنچنان مورد س��تایش قرار داد که ش��رمنده 

شدم. دعای خیر می کرد و اشک شادی می ریخت، پس از مدتی برایم تعریف کرد: 
او را بدون معرفی نامه از کسی به همان آدرسی که دادی، بردم و در ورودی و در اتاق باز بود . نگهبان گفت مریض را ببر روی آن تشک 
بخوابان. بدون هیچ تشریفاتی بستری شد . من اول برای سپاسگزاری آمد ه ام و بعد تقاضا و استدعایی عاجزانه دارم. شما را به خدا قسم می دهم 
از من نرنجید و دلگیر نش��وید. س��المندم، خودم و خانواده ام از ش��ما ممنونیم. ولی تقاضای من این است ، شما که دنبال کار خیر هستید یکبار 

هم از این مرکز بازدید کنید. ، ببینید در آنجا چه می  گذرد و همین درخواست، آغاز راهی بود در زندگی من...

خاطره 

نیمه شب طوفانی
نقل از کتاب 

>آشنایان ره عشق< 
به قلم 

اشرف بهادر زاده
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 ب�رای ش�روع، لطف�اً اندکی درب�اره خودتان 
بگویی�د؟ 

من اش��رف قندهاری هس��تم. فامیلی همسرم 
قنده��اری به��ادر زاده اس��ت. و ب��ه ه��ر دو نام 
قندهاری و بهادر زاده شناخته می شوم. زادگاهم 
مش��هد اس��ت و در س��ال 1304 به دنیا آمده ام. 
هش��ت س��اله بودم که به اتفاق خانواده از مشهد 
ب��ه تهران مهاجرت کردم. فرزن��د بزرگ خانواده 
هس��تم و جمعا پنج خواهر و دو برادر هستیم. در 
آن زمان که ما وارد تهران ش��دیم، ش��هر خیلی 
کوچ��ک ب��ود و چند خیابان بیش��تر نداش��ت. در 
یک��ی از خیابان هایش که »اس��ماعیل بزاز« نام 
داش��ت، پدرم همراه با خانواده س��اکن شد. پدرم 
ب��ازرگان بودند. برای کار صادرات و واردات کاال 

به هندوس��تان س��فر می کردند. 
خانواده به تحصیالت فرزندان اهمیت می داد؟
پ��درم بازرگان بود و فرهنگ��ی نبود اما در آن 
زمان ش��ش کالس درس خوانده بود. مادرم هم 
در ابتدا س��واد نداش��ت ولی پدر آنقدر با مادر کار 
کردن��د و مادر هم آنق��در باهوش و با اس��تعداد 
ب��ود که باس��واد ش��د؛ به ط��وری ک��ه، تکالیف 
دبیرس��تان ما را تصحیح می کرد. مادرم همیش��ه 
درح��ال یادگیری بود. از طرفی همیش��ه به فکر 
ب��ی بضاعت ها و فقرا بود. لباس عید را دو، س��ه 
ماه پیش از عی��د تن ما می کرد و برای بچه های 
فقی��ر در همان روز عید، لباس ها را هدیه می داد.

وقت��ی اعت��راض می کردی��م، می گفتن��د: عید 
مال ش��ما نیس��ت، عید برای آنهاس��ت. می گفت 
بزرگترین اس��راف در زندگی این است که وقتت 
را بیهوده تلف کنی! ما همیش��ه آرزو داش��تیم که 
م��ادر کمتر کار کن��د. حتی بع��د از ظهر ها موقع 
اس��تراحت و چای خوردن که در قدیم رس��م بود 
که تخت ه��ا را توی حیاط می گذاش��تند و قالی 
و قالیچ��ه په��ن می کردند و بعد س��ماور قل قل 
می جوش��ید، م��ا دور هم می نشس��تیم و بعد مادر 
س��بد به دس��ت وارد می ش��د. در آن سبد وسایل 
وصل��ه و پینه بود و می گفتن��د: هم جوراب ها را 
بدوزی��د، هم ح��رف بزنید و هم چ��ای بخورید. 
ب��ه همین خاطر ب��ود که بچه های م��ادرم اصاًل 

طاقت ندارند دو دقیقه بنش��ینند و تمام مدت کار 
می کنن��د!

 چطور ش�د ک�ه به مس�ایل آدم های آس�یب 
دیده و نیازمند عالقه مند ش�دید؟

من در س��ن 14 سالگی نامزد و در 17 سالگی 
ازدواج ک��ردم و در 18 س��الگی ه��م نخس��تین 
فرزن��دم به دنی��ا آم��د. در آن زمان ج��ذب این 
مس��ایل ش��دم، در پایین خانه مان یک حس��ینیه 
وجود داش��ت ک��ه آدم های آنجا ف��ارغ از درد و 

رن��ج م��ردم نبودن��د.

 چه ش�د که راهی آسایش�گاه ش�دید؟
آخرین روز و س��اعت های سال 1351 بود در 
حالی که دخترم کیانوش و همس��رم مرا همراهی 

می کردند. آماده حرکت به آسایشگاه شدم. تلفنی 
با دکتر تم��اس گرفتم و گفتم: آیا می توانم برای 
مریض های ش��ما کاری انجام دهم؟ دکتر پاسخ 
داد: من نیازم را به کس��ی می گوی��م که بی نیاز 
باشد، شما خود نیازمندید. به هر حال از هر دری 
وارد می ش��دم، دکتر نمی پذیرفت. باالخره مجبور 
ش��دم همراه با خانم کاتوزیان، مدیر حس��ینیه و 
همس��رم به من��زل دکتر بروم. در آنج��ا به دکتر 
گفتم: وجودم، وجودی نیس��ت، م��ن واقعًا ناتوانم 
و قدرت کار بدنی ندارم اگر یک کارگر بفرس��تم 
به مرات��ب بهتر از خودم خواهد بود. دکتر هم در 
پاس��خ گفت: من هیچ کمکی را قبول نمی کنم و 
هرچه بفرستی پس می فرس��تم. من فقط نیروی 
انس��انی الزم دارم پ��س اگ��ر می خواهی کمک 
کن��ی باید خودت به آسایش��گاه بیایی. بعد از آن 
دوباره از آسایش��گاه دیدن کردم و تازه با دنیای 
معلولیت و س��المندی آش��نا شدم و دیدم چه بحر 
طویلی اس��ت و من چقدر غافلم... معلوالن یکی 
خ��واب، یکی بی��دار، یکی ن��االن، یکی گریان و 
هم��ه به محض اینکه چشمش��ان به ما می افتاد، 
فری��اد می زدند: آب، آب، آب. نزدیک ش��دن به 
بیماران، فوق العاده مش��کل بود چون بوی تعفن 
هم��ه جا را پر کرده بود. وقت��ی مالفه ها را کنار 
می زدیم ب��ه کثافت هفتگی و ش��اید چند هفتگی 
بر می خوردی��م. تمام بدن بیم��اران آلوده و زخم 
ب��ود. منظ��ره ش��پش ها، قاب��ل توصی��ف نبود و 
امکان��ات در آسایش��گاه زیر صف��ر ب��ود. تخت ها 
مناسب نبودند و انباش��ت زباله های هفتگی همه 

ج��ا را آل��وده ک��رده ب��ود. 
خ��دا می داند که در این مدت با چه مس��ایلی 
برخ��وردم... اگر بخواهم از مش��کالت و مصائب 
بگویم، فراوان اس��ت ولی به ه��ر حال به همت 
بان��وان نیک��وکار و م��ردم خیر تا به ای��ن مرحله 
رس��یدیم و م��ن همه جا حضور خدا را احس��اس 

ک��ردم و می کن��م.

 خانواده با فعالیت های شما مشکلی نداشت؟
چرا! در ابتدا مادر به من می گفتند: کار تو گناه 
اس��ت چون دایما با مردها سروکار داری تا اینکه 
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یک روز خدمت »حاج میرزا باقر آش��تیانی« رفتم 
و کس��ب تکلیف کردم. ایشان هم وقت گذاشتند 
و ب��ا من به آسایش��گاه آمدند. حت��ی به حاج آقا 
گفتم، وقتی خدمت ش��ما می رسم به احترام شما 
چادر س��ر می کنم ولی در آسایش��گاه ب��ا مانتو و 
روسری هس��تم چون واقعا با چادر نمی توانم کار 

کن��م. 
خالصه ح��اج آقا فضای آنج��ا را دیدند و بعد 
گفتن��د: نه تنه��ا کارت گناه نیس��ت، بلکه بعد از 
نم��از، حتی وقتت را برای تعقیبات هم تلف نکن، 
بالفاصله به س��مت آسایشگاه برو و در طول راه 
ذکر تس��بیحات بگو. وقتی مادر، این را ش��نیدند، 
خیالش��ان راحت ش��د. خ��دا می داند ک��ه چه راه 
پرپیچ و خمی را پش��ت س��ر گذاش��تم و البته در 

ای��ن راه، بانوان نیکوکار، همراه و همدل بودن��د.

 ممکن�ه گ�روه بان�وان نیک�وکار را ب�رای م�ا 
معرف�ی کنی�د؟

س��ال 1352 همزمان با تأس��یس آسایش��گاه 
خّیریه کهریزک »توسط زنده یاد دکتر محمدرضا 
حکی��م زاده«، به فکر تأس��یس این گروه افتادیم. 
این گروه متش��کل از بان��وان داوطلب بود که به 
صورت افتخاری با این موسس��ه خیریه همکاری 
می کردند. ه��دف این گروه کمک رس��انی همه 
جانب��ه ب��ه دکت��ر محم��د رض��ا حکی��م زاده در 
راه اندازی نخس��تین آسایش��گاه خیریه در تهران 
ب��رای نگهداری معلوالن و س��المندان کم درآمد 

و نیازمن��د ب��ود.
با عنای��ت پروردگار، گ��روه با دو نف��ر بانوی 
نیک��وکار خدم��ات صادقانة خود را آغ��از نمود و 
ام��روزه با بی��ش از 2000 بان��وی داوطلِب فعال 
در داخ��ل و خ��ارج از کش��ور حامی آسایش��گاه 
خیریه کهریزک و مؤسس��ه خّیری��ه خانه مادر و 
کودک می باشند. این گروه در تالشند تا با ایجاد 
محیط��ی گ��رم و پرمهر، نه تنه��ا خالء دوری از 
خانواده را برای مددجویان آسایشگاه کهریزک و 
فرزندخواندگان بازمانده از زلزله )رودبار و بم( پر 
کنن��د بلکه با ارتقای توان جس��می و روحی آنان 

گام ه��ای مؤثری در تحقق بخش��یدن به هدف 
های انس��ان دوس��تانه این دو س��ازمان بردارند 

 فعالیت های گروه بانوان نیکوکار چیس�ت؟
این گروه فعالیت خود را در چهار بخش انجام 
می دهد، 1- آسایشگاه خیریه کهریزک، 2- دفتر 
گروه بانوان نیکوکار در تهران، 3-  ش��عب خارج 
از کش��ور، 4- مؤسسه خیریه خانه مادر و کودک

ما در آسایش��گاه خیریه کهریزک ، فعالیتهای 
خود را در سه حوزه امور اداری،  امور خدماتی، و 
امور هنری، فرهنگی و آموزش��ی انجام می دهیم. 
در م��ورد امور اداری، از آنجا که من  مؤس��س 
گروه بانوان نیکوکاربودم،  ریاس��ت هیأت مدیره در 
آسایش��گاه خیریه کهریزک از سال 1358 تاکنون 
به صورت افتخاری بر عهده اینجانب گذاش��ته اند. 
بان��وی دیگری نیز از س��ال 1358 به نمایندگی از 
گروه بان��وان نیکوکار در نقش مش��اور مدیرعامل 
در آسایش��گاه خیریه کهری��زک داوطلبانه خدمت 
می کن��د. در امور خدماتی، هم��ه هفته تعداد 700 
بان��وی نیک��وکار با حضور مس��تمر در آسایش��گاه 
خدم��ات خود را ایثارگرانه به مددجویان ارائه کنند. 
بیش از 50 درصد خدمات پرس��تاری در آسایشگاه 
توس��ط بانوان داوطلب انجام می ش��ود که این امر 
ع��الوه بر کاه��ش هزینه ه��ای آسایش��گاه نقش 
عم��ده ای در تغییر روحیه، آرامش خاطر و دلگرمی 
مددجویان و پرسنل دارد.  این امور خدماتی شامل: 
دلجویی، اس��تحمام، نظافت و بهداش��ت، خوراندن 
غ��ذا به بیماران ناتوان وهمکاری و تأمین مایحتاج 

کمیته رفاه در آسایش��گاه می ش��ود.
امور هنری، فرهنگی و آموزش��ی، شامل اداره 
و تدری��س در کالس ه��ای س��وادآموزی، قرائت 
ق��رآن، زبان انگلیس��ی، خط بریل، ش��عرخوانی، 
گفتاردرمان��ی، تئاتردرمان��ی، موس��یقی درمانی و 
آم��وزش در کالس��های کاردرمان��ی و تولی��دی 
در کارگاه ه��ای خیاط��ی، بافندگ��ی، قالیباف��ی، 
سرامیک س��ازی،  گل س��ازی،  چادرش��ب بافی، 
باغبانی و کشاورزی. سفالگری، شمع س��ازی،...، 

می ش��ود. البت��ه این گ��روه در برگزاری مراس��م 

مختلف و جشن های ازدواج مددجویان آسایشگاه 
و تهی��ه جهیزی��ه آن��ان نی��ز همی��اری دارد. 

 در ح�وزه ام�ور عمرانی، نقش گ�روه بانوان 
نیکوکار چه بوده اس�ت؟

کاروان کوچ��ک گروه بانوان نیکوکار همچنان 
که در مس��یر خدمات انسانی در آسایشگاه خیریه 
کهری��زک به پی��ش می رفت، همواره در س��ایه 
عنایت پروردگار سرش��ار از ب��رکات بود و موفق 
ش��د در طول 33 س��ال یادگارهایی در عمران و 
آبادی این س��رزمین بگذارد. س��رزمینی که کویر 
ب��ود و اینک س��اختمانهایش ش��کوه عش��ق در 
کویر.ای��ن گ��روه کارهای عمران��ی متنوعی   در 

آسایش��گاه کهریزک انجام داده اس��ت . 
اح��داث س��اختمان توانبخش��ی و کارگاههای 
کاردرمان��ی و فیزیوتراپی، )1358-60( ، احداث 
ش��هرک امی��د )20 واح��د خانه مس��کونی برای 
زوجه��ای معلول( )60-1359(،  احداث مس��جد 
 100 محراب ن��ور)68- 1361(، اح��داث بخش 
تختخواب��ی بنفش��ه یک )خوابگاه زنان س��المند(

)72- 1367(، احداث ش��هرک گله��ا )54 واحد 
خانه مس��کونی جهت اسکان شماری از کارکنان 
 100 بخ��ش  اح��داث   ،)1370 متأه��ل()74- 
تختخواب��ی ارغوان یک )خوابگاه دختران معلول( 
)74- 1373(، ایج��اد گنجین��ه ”یادم��ان یاران“  
)مجموع��ه هدایای نفیس گروه بان��وان نیکوکار 
و نیکوکاران دیگر به آسایش��گاه( )77- 1374(، 
احداث ش��هرک عمید با 25 واحد خانه مسکونی 
جه��ت زوجه��ای معل��ول)77- 1375(، توس��عه 
مس��جد محراب ن��ور ب��ه 950 مترمرب��ع،)77- 
 1300 در  اداری  س��اختمان  اح��داث   ،)1376
مترمرب��ع )82- 1379(، احداث س��اختمان مهر، 
س��النهای غذاخوری پرسنل و معلوالن به وسعت 
2600 مترمربع و توس��عه ساختمان توانبخشی به 
وس��عت 1400 مترمربع )81- 1380(، نوس��ازی 
م��زار مرح��وم دکت��ر حکی��م زاده )84- 1381(، 
اح��داث منبع نیمه مدف��ون آب به ظرفیت3000 
مترمرب��ع)84- 1381(، اح��داث س��اختمان گل 



                              

16

ی��اس )بخش ویژه بیم��اران ام. اس( با زیربنای 
5000 مترمرب��ع)83- 1382(،  توس��عه گنجینه 
”یادم��ان یاران“ ب��ه 800 مترمرب��ع زیربنا)83- 
1382(، توس��عه آش��پزخانه صنعتی ب��ا زیربنای 
1000 مترمربع)83- 1382(، بازس��ازی و احداث 
بخش امور پرس��تاری و امور اجتماعی به وسعت 
250 مترمرب��ع )83- 1382(و ایج��اد پارکه��ای 
کامرانی��ه، پ��ارک جنگل��ی ، پارک مه��ر، پارک 
یاسمن، چهارباغ و باغ ش��ریفه مجهز به سیستم 
آبی��اری باران��ی و قطره ای به عنوان بخش��ی از 

فضای س��بز آسایش��گاه بوده اس��ت. 
البت��ه این گروه پوژه های جدید عمرانی هم در 
دست دارد که ش��امل احداث ساختمان پژوهشی 
جهت تحقیق و مطالعه در زمینه های س��المندی، 
معلولی��ت و بیم��اری ام. اس،  احداث س��اختمان 
آمفی تأت��ر جهت برگ��زاری مراس��م، برنامه های 
هن��ری و همایش های علمی و  احداث ش��هرک 
سیمرغ در زمینی به مساحت 40,000 مترمربع در 
فاصله یک کیلومتری از آسایش��گاه جهت ساخت 
خان��ه برای کارگ��ران و کارمن��دان مرکزبه هدف 
س��کونت به ش��رط تملک با پرداخت اقساط دراز 

مدت بهای بنا اس��ت. 

 گ�روه بان�وان نیک�وکار در دفتر ته�ران چه 
فعالیت های�ی انج�ام می دهن�د؟

م��ا در بخش خدمات اداری به  شناس��اندن و 
ایج��اد ارتباط مردم با گروه و آسایش��گاه خیریه 
کهریزک برای جلب و جذب کمک های مردمی، 
دریافت کمک های مردم��ی )نقدی و غیرنقدی( 

به نفع آسایشگاه خیریه کهریزک، ارتباط با دفاتر 
گروه در خارج از کش��ور، برگزاری تورهای ویژه 
جهت بازدید مردم از آسایش��گاه خیریه کهریزک 
مش��غول هستیم. در ضمن بخش��ی از فعالیتهای 
ما خدم��ات اقتصادی و مالی اس��ت که ش��امل 
برگ��زاری بازارهای هفتگ��ی )دریافت، عرضه و 
فروش اجناس اهدایی نو و دست دوم دو روز در 
هفته(، برپایی بازارهای فصلی به نفع آسایش��گاه 
خیری��ه کهریزک ، ش��رکت در تمامی نمایش��گاه 
های تخصص��ی، صادراتی و بین المللی به منظور 
آشناس��ازی مردم با این مرکز، و مسئولیت تأمین 
بودجه برنامه های عمران��ی و تجهیزات بخش ها 

در آسایش��گاه اس��ت. 

 آی�ا فعالی�ت خاص�ی در عرص�ه بی�ن الملل 
داش�ته اید؟

بل��ه، این گروه در س��ال 1377 به عنوان یک 
س��ازمان غیردولتی )NGO( موفق به کسب مقام 
اجتماعی  اقتص��ادی،  مش��ورتی خاص ش��ورای 
س��ازمان ملل متحد )ECOSOC( شده است. ، از 
جمله فعالیت ه��ای بین المللی این گروه می توان 

به موارد زیر اش��اره کرد:
1. ارتب��اط ب��ا دفات��ر س��ازمان مل��ل و هیأت های 
دیپلماتی��ک خارجی در ایران با هدف جمع آوری 

اطالع��ات روز.
2. ش��رکت در اجالس و کنفرانس ه��ای بین المللی 

مربوط به مس��ائل س��المندی و معلولیت.
3. برگ��زاری اولین کنفرانس بین المللی س��المندی 
در ای��ران )س��ال 1378( که پیگی��ری گروه در 

راه تحق��ق مفاد قطعنامه کنفرانس نتایج بس��یار 
مطل��وب و قابل توجهی را به دنبال داش��ت. از 

آن جمل��ه:
تش��کیل شورای سالمندی در مجلس،  به وجود 
آم��دن مرکز مطالعات و پژوهش های س��المندی، 
ایجاد رش��ته طب س��المندی در دانش��کده علوم 
پزش��کی ب��ه عنوان یک رش��ته تحصیل��ی جدید 

بوده اس��ت

 ش�ما دس�تاوردهای مادی و معن�وی زیادی 
ت�ا ب�ه ح�ال داش�ته اید، ممکن�ه بخش�ی از 
دس�تاوردهای فرهنگ�ی مجموعه خودتان را 

بگویی�د. 
این گروه توانس��ت در س��ال 1377 به عنوان 
بهتری��ن س��ازمان غیردولت��ی که توس��ط بانوان 
داوطلب تأس��یس گردیده و اداره می شود موفق 
ب��ه دریاف��ت لوح تقدی��ر از جناب آق��ای خاتمی 
ریاس��ت محترم جمهوری اس��المی ایران  شود. 
انتش��ار 3 جل��د کت��اب مجموعه مق��االت اولین 
کنفرانس بین المللی س��المندی در ایران در سال 
1379 و  انتش��ار کتاب »آش��نایان ره عشق« در 
س��ال 1381، که تاریخچه فعالی��ت گروه بانوان 
نیک��وکار به قلم خودم  اس��ت از دیگر فعالیتهای 
ما اس��ت.  این کتاب توانس��ت به عنوان بهترین 
کت��اب ادبی س��ال 1383 انتخاب ش��ود و جایزة 
نخس��تین همای��ش ادب��ی پروی��ن اعتصامی از 
جناب آقای مس��جد جامعی،  وزیر محترم فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی و خانم زهرا ش��جاعی مشاور 

رئیس جمهور در ام��ور زن��ان دریاف��ت کن��د. 
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ب��رای زی��ارت ب��ه مش��هد می رفتن��د در ی��ک 
کاروانس��رای عباس��ی در میان راه ب��ه دنیا آمد. 
م��ادرش خدیج��ه افضل وزی��ری و مادربزرگش 
بی بی خان��م اس��ترآبادی از زن��ان پیش��گام عصر 
خ��ود بودند. او بعد از تحصیل در فلس��فه و علوم 
اجتماع��ی و جامعه شناس��ی در دانش��گاه تهران 
اجتماع��ی گرفت  م��درک فوق لیس��انس عل��وم 
و ب��رای ادام��ه تحصیل ب��ه پاری��س رفت و در 
س��وربن علوم اجتماعی خوان��د و با مدرک دکترا 
به ایران بازگش��ت. ضمن��ا دوره کتابداری را نیز 
در کتابخانه ملی فرانس��ه گذراند. در بازگشت به 
ایران در کتابخانه دانش��گاه تهران مش��غول کار 
ش��د و بعد از مدتی در س��ال 1347 به ریاس��ت 
کتابخانه موسس��ه تحقیقات روانشناسی برگزیده 
ش��د. پس از بازنشستگی تمام وقت خود را در راه 
مب��ارزه برای جلوگیری از آلودگی محیط زیس��ت 
گذاش��ت.مه لقا مالح در س��ال 1373 با مشارکت 
همس��رش و چند استاد دانش��گاهی عالقه مند به 
محیط  زیست س��ازمان غیردولتی زیست  محیطی 
»جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط  زیس��ت« 
را بنیان گذاش��ت. این سازمان در 10 اردیبهشت 

1374 رس��ما اعالم موجودیت کرد. 
مه لق��ا هنگام��ی که پدر و م��ادرش با کاروان 

ب��رای زی��ارت ب��ه مش��هد می رفتن��د در ی��ک 
کاروان س��رای  عباس��ی  در می��ان راه به دنیا آمد. 
م��ادرش خدیجه افضل وزی��ری و مادربزرگ اش 
بی بی خانم اس��ترآبادی از زنان پیشگام عصر خود 
بودن��د. پدرش آقاب��زرگ مالح به دلیل داش��تن 
منصب دولتی در شهرهای مختلف ساکن می شد 
به همین دلیل مه لقا در ش��هرهای مختلفی مانند 
مش��هد، قوچ��ان، اصفه��ان، دامغ��ان، همدان و 

کرمانش��اه تحصیل کرد.
مه لق��ا م��الح در س��ال 1373 ب��ا مش��ارکت 
همس��رش ، آقای حسین ابوالحسنی و چند استاد 
دانش��گاهی عالقه مند به محیط زیس��ت سازمان 
مبارزه  زنان  زیس��ت محیطی »جمعیت  غیردولتی 
با آلودگی محیط زیس��ت« را بنیان گذاش��ت. این 
س��ازمان در 10 اردیبهش��ت 1374 رسما اعالم 
موجودی��ت کرد. از مه لقا م��الح مقاالت متعددی 
در باره آلودگی محیط زیس��ت و شیوه های مبارزه 

با آن در نش��ریات گوناگون منتشر ش��ده اس��ت.
خانم مالح ، مدی��ر عامل جمعیت زنان مبارزه 
با آلودگی محیط زیس��ت، در پاسخ به سوال اینکه 
چرا محیط زیس��ت را انتخاب کرده اس��ت و چرا 
جمعیت زنان را راه اندازی نموده اس��ت این چنین 

می گوی��د:
» تکوی��ن ای��ن پدی��ده از س��ال 1352 بوده 

اس��ت.در آن س��ال ها ریاس��ت کتابخانه  مؤسسه 
روانشناس��ی دانش��گاه تهران به عهده ام بود. در 
فهرست کتاب ها نام کتاب های علمی جدیدی که 
برای یک کتاب خانه تحقیقاتی الزم بود مشاهده 
می ش��د. در حین مطالعه کتاب ها با کتابی درباره 
محیط زیست و آلودگی های آن، که علمی بسیار 
نو بود، مواجه ش��دم. قلم نویسنده آن کتاب اثری 
عمی��ق بر ذهنم به وجود آورد به طوری که پس از 
مطالعه آن، مس��ائل محیط زیست پیوسته مرا به 
فکر فرو برد که راه حل مش��کالت چیست؟ ابتدا 
به نظرم رسید راه حل، آموزش افراد خانواده است 
که اولویت درجه اول را دارند. پس از بازنشس��ته 
ش��دن در سال 1356 از طرف س��ازمان بازرسی 
کل کش��ور به کار دعوت شدم و در گروه تحقیق 
آن سازمان ش��رکت کردم و به تحقیق مشکالت 
محیط زیس��ت پرداختم. در ابتدا به تحقیق درباره  
آلودگی هوای ته��ران پرداخته و نتیجه تحقیقات 
خود را گزارش دادم و به دنبال آن آلودگی آب ها 
را مورد بررس��ی قرار دادم. ک��م کم پی به عمق 
مش��کالت زیس��ت محیطی بردم ب��ه گونه ای که 
دیگر لحظه ای از دغدغ��ه چاره جویی جدا نبودم. 
در ای��ن میان انقالب اس��المی و س��پس جنگ 
هش��ت س��اله ایران و عراق به وقوع پیوست که 
در ضم��ن تالش برای کمک ب��ه مصیبت زدگان 

یک عمر دغدغه طبیعت
مه لقا مالح متولد 1296 از فعاالن محیط  زیست و بنیان گذار سازمان غیر دولتی زیست محیطی »جمعیت 

زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست« است.
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جنگ در فکر یافتن راه حل درس��ت برای مسائل 
محیط زیس��ت ب��ودم و در نهایت به ای��ن نتیجه 
رس��یدم که جز از طریق کار جمعی، راه دیگری 
ب��رای حل مش��کالت وج��ود ندارد، ل��ذا به فکر 
تش��کیل جمعی��ت افتادم و مدت ها ب��رای یافتن 
نامی مؤثر برای تش��کیل جمعیت جس��تجو کردم 
و چ��ون بیش از پنجاه س��ال روی زن��ان مطالعه 
داش��تم به ای��ن نتیجه رس��یدم که نام تش��کل 
»جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیس��ت« 
باش��د. زیرا خوب می دانس��تم و باور داش��تم که 
زن��ان مربیان فطری در جوامع بش��ری هس��تند، 
بس��یاری کارها از ایشان س��اخته است و غیر از 
آن��ان برنمی آید. به همی��ن دلیل این نام را برای 
ایجاد تش��کل محیط زیست برگزیدم. در پی آن 
ت��الش کردم جمعیت ایجاد ش��ود. با یافتن افراد 
عالقمن��د و متخص��ص محیط زیس��ت اق��دام به 

تش��کیل هیات موس��س نمودم و سپس با تالش 
جمع��ی و پی گیری های بس��یار در مدتی کمتر از 
دو س��ال موفق به تاسیس و ثبت جمعیت شدیم.
به ای��ن ترتیب با گردهم آئی یک گروه 10نفره و 
تهیه اساس��نامه و خط مشی وپی گیری های مداوم 

این جمعیت به ثبت رس��ید.«
 اعضای هیات موس��س مش��تمل ب��ر خانم ها 
مه لقام��الح، پروی��ن معروف��ی، ش��هال فارس��ی 
منفرد، ویکتوریا جمالی، زرین احمد زاده، حمیده 
توس��لی، پریچهر قاضی، اختر توسلی، ملک زیبا 
صارمی و آقای دکتر محمدحس��ن حبیبی بودند. 
س��رانجام جمعیت زنان مب��ارزه با آلودگی محیط 

زیس��ت تحت ش��ماره 8513 در تاریخ 10 خرداد 
1374 در وزارت کش��ور به ثبت رسید. موسسین 
ای��ن مجموعه اذعان دارند؛ »انتخاب نام جمعیت 
زن��ان مب��ارزه با آلودگ��ی محیط زیس��ت به این 
معن��ی نبود که ما زنان می خواهیم به تنهائی کار 
کنی��م، گواه آن همراه��ی و همگامی آقای دکتر 
محمدحسن حبیبی استاد محترم دانشکده حقوق 
دانش��گاه تهران از اولین روزها و در ساختار اولیه 
جمعی��ت بود. ام��روز نیز اعضاء ای��ن جمعیت را 
زنان ، مردان ، دختران و پس��ران جوانی تشکیل 
می دهن��د که با عالق��ه و صرف وقت و انرژی با 

جدیت اه��داف جمعی��ت را دنب��ال می کنن��د.«
این موسسه در حال حاضر حدود 12 شعبه در 

سراس��ر کش��ور دارد. 

www.wsaep.ir/ .*

وقف، در دین اسالم، دستور 
نيست بلکه عملي داوطلبانه 

است براي برخوردار كردن 
بقيه از اموال شخصي، یك نوع 
تعدیل ثروت و توزیع درآمد 

است

مرحوم ابوالحسنی همسر خانم دکتر مه لقا مالح
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موسس��ه خیریه حمایت از ک��ودکان مبتال به 
سرطان محک به عنوان یک سازمان غیردولتي، 
غیرانتفاعي وغیرسیاسي در سال 1370 با شماره 
6567 ب��ه هم��ت خانم س��عیده قدس ب��ه ثبت 
رس��ید و از هم��ان زمان فعالیت رس��مي خود را 
جهت تس��کین آالم کودکان مبتال به س��رطان و 
خانواده هاي آنان آغاز نمود. س��عیده قدس متولد 
1330 در ته��ران نویس��نده و نیک��وکار ایران��ی 
اس��ت. او از موسس��ین مؤسس��ه خیریه حمایت 
از کودکان مبتال به س��رطان اس��ت. او نویسنده 
چندین کتاب نیز بوده اس��ت. و در فهرس��تی که 
روزنامه وال اس��تریت ژورنال ب��رای 50 زن برتر 
س��ال 2008 )میالدی( معرفی ک��رد با رتبه 45 

)2008 ,Ghods( .یکی از معرفی ش��دگان بود
حدود بیس��ت س��ال قبل، س��عید ق��دس، که 
کودکش مبتال به س��رطان ب��ود، تصمیم گرفت 
پ��س از بهب��ودی فرزند، با کمک کس��انی که او 
را در این مس��یر س��خت همراهی ک��رده بودند، 
مرک��زی برای حمایت از کودکان بیمار دایر کند. 
این موسس��ه مش��ارکت افراد داوطل��ب و هیات 
امنای��ی 16 نفره به ثبت رس��ید. محک، کار خود 
را نخس��ت ب��ه ص��ورت خیری��ه در بخش اطفال 
کرد.  آغ��از  دانش��گاهی  دولتی  بیمارس��تان های 
این موسس��ه هم این��ک دارای 63 کارمند تمام 
وق��ت، 200 داوطلب فع��ال و دفات��ری در چند 
نقطه تهران اس��ت. حال، 32 بیمارس��تان دارای 
بخش خون و اطفال، مورد حمایت این موسس��ه 
ق��رار دارند. مناب��ع مالی محک، تمام��ا از محل 
کمک های مردم یا ش��رکت های خصوصی تامین 
مي شود. این موسسه، در سراسر دنیا، بالغ بر 20 

ه��زار نف��ر عض��و دارد. )مصب��اح, 2008(
تاس��یس محک، نتیجه مواجهه مس��تقیم یک 
مادر ایرانی با بیماری س��رطان کودک بود. خانم 
س��عیده قدس بنیان گذار مح��ک بیاد می آورد که 
در آغ��از دهه هفتاد، والدین ک��ودکان بیمار، تنها 
و بی پول، بچه های تب دار و س��رطانی خود را به 

دوش کش��یده و در بیمارستان ها به این سو و آن 
سو می دویدند. سعیده قدس، برای مداوای فرزند 
خود به آلمان می رود و آنجا با پدر و مادرانی آشنا 
مي شود که فرزندان بیمار داشتند و تشکلی برای 
حمایت از کودکان س��رطانی تشکیل داده بودند. 
سعیده قدس در بازگشت، تصمیم می گیرد چنین 

گروه��ی را در ای��ران ب��ه راه ان��دازد.
از همان ابتداي تاس��یس، به پش��توانه حضور 

خالصان��ه موسس��ین متخص��ص و پ��اک نی��ت، 
موسس��ه محک توانس��ت ظ��رف کمت��ر از یک 
دهه با بهره گی��ري از اعتماد و حمایت هاي آحاد 
مردم و س��خت کوش��ي اعضاء داوطلب و اعمال 
روش ه��اي علم��ي و تخصص��ي در مراقبت هاي 
وی��ژه از بیم��اران و خانواده ه��اي آن��ان در کنار 
پیش��رفت هاي علم پزش��کي آمار مرگ و میر را 
از 75 درصد در دهه 60، به 25درصد در دهه80 

برس��اند. )محک, 2009(
موض��وع فعالی��ت مؤسس��ه مح��ک، انج��ام 
ام��ور خیریه در زمینه هاي پزش��کي، پژوهش��ي، 
بهداش��تي،  خدمات��ي،  درمان��ي،  پیش��گیري، 
بیمارس��تاني، رفاهي و صرفا در جهت حمایت از 

کودکان مبتال به س��رطان مي باش��د. 
مح��ک تبل��وري از ایف��اي نق��ش مش��ارکت 
مردمي در جامعه اس��ت که در بخش اول اساسي 
ترین شعار محک یعني »ما را یاري دهید و از ما 

یاري بخواهید« بر آن تصریح ش��ده اس��ت. 
زمان��ی که بنیان گ��ذاران مح��ک کار خود را 
شروع کردند، ش��اید افراد بسیاری ابا داشتند که 
تقویم ه��ای محک را کنار دفتر تلفن یا روی میز 
آش��پزخانه خود بگذارند. و نام سرطان، نوعی تابو 
بود. اما امروز ش��رکت های زیادی آمادگی دارند 
تا لوگوی خ��ود را روی تقویم  ه��ای محک قرار 
دهن��د و هزینه  های��ی هم برای همی��ن پرداخت 
کنن��د. این تغییر در افکار عمومی، نتیجه دو دهه 
کار مداوم و نگاه مدرن و توس��عه ای به موضوع 
بوده اس��ت. امروز محک تنها یک موسسه خیریه 
ک��ه اعانه پرداخت می کند، نیس��ت. بلکه در کنار 
ح��وزه کم��ک خیریه، ح��وزه فعالی��ت درمان را 

گس��ترش داده اس��ت.
یک��ی از ویژگی ه��ای مه��م موسس��ه خیریه 
محک، سبک مدیریتی و نحوه اداره این موسسه 
اس��ت که از یک نگاه مدرن پی��روی می  کند. با 
آنک��ه ای��ن موسس��ه، رویک��ردی غیرانتفاع��ی 
دارد، ام��ا ب��ه بهترین ش��کل ممک��ن از ابزار و 

سعیده قدس
 بنیانگذار موسس�ه خیریه 
حمایت از کودکان سرطانی

سعيده قدس متولد ۱۳۳۰ در تهران 
نویسنده و نيکوكار ایرانيست.او از 
موسسين مؤسسه خيریه حمایت از 
كودكان مبتال به سرطان است.او 

نویسنده چندین كتاب نيز بوده است.
او در فهرستی كه روزنامه وال استریت 
ژورنال برای ۵۰ زن برتر سال ۲۰۰۸ 

)ميالدی( معرفی كرد با رتبه ۴۵ یکی از 
معرفی شدگان بود.
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رویکرد ه��ای مدریت��ی نوین حوزه کس��ب و کار 
در س��ازمان خود بهره می گی��رد. در حال حاضر 
آقای آراس��ب احمدیان مدیرعامل این موسس��ه 
خیریه موفق است که توانسته است،موسسه خود 
را به عنوان اولین موسس��ه خیریه بین المللی در 
خاورمیانه به ثبت برس��اند. محک 4 س��ال است 
وارد حوزه تحقیق س��رطان اطفال شده و این به 
عقیده مدیرعامل این موسس��ه، تداوم همان نگاه 
مدرنی اس��ت که از آغ��از در هیات امنای محک 
وجود داش��ت. آراس��ب احمدیان می گوید: »نگاه 
توس��عه ای به این معناس��ت که ما از کسی پول 
نمی گیری��م تا به دس��ت دیگ��ری بدهیم. اصوال 
بیم��اران محک، رابطه مالی ب��ا آن ندارند. بیمار 
نس��خه یک میلی��ون تومانی دارد ام��ا از ما فقط 
یک معرف��ی نامه می گی��رد و از داروخانه هالل 
احمر، دارویش را می گیرد. بعد ما با آن داروخانه 
تسویه حس��اب می کنیم. ما پول به دس��ت بیمار 
نمی دهیم. دانش س��ازمان در س��ه فرایند اصلی 
ش��کل گرفته است: جلب مش��ارکت های مردمی 
در هم��ه اش��کال آن، تبدیل مش��ارکت مردم به 
خدم��ات حمایت��ی و ارائ��ه خدم��ات حمایتی در 
باالتری��ن اس��تانداردهای روز دنی��ا« )مصب��اح, 

)2008
موسس��ه خیری��ه حمای��ت از ک��ودکان مبتال 
به س��رطان محک توانس��ته اس��ت در طول 16 

س��ال فعالیت خود بالغ ب��ر 11000 کودک مبتال 
به س��رطان را تحت حمایت ق��رار داده و امکان 
س��اخت بیمارس��تان ف��وق تخصص��ي س��رطان 

ک��ودکان مح��ک را فراه��م آورد.
در دیگاه کارآفرینی اجتماعی، محک موسسه 
ای اس��ت که نی��از اجتماعی ک��ودکان مبتال به 
س��رطان راشناسایی کرده و تشکیالتی برای رفع 
این نیاز راه اندازی کرده اس��ت. این موسسه در 
تأمی��ن مالی و نحوه اداره موسس��ه خود دارای 
روش های نوینی اس��ت که ب��ه جرأت می  توان 
از آن ب��ه نوآوری اجتماع��ی یادکرد. »قلک«، 
یک��ي از منس��جم ترین و شناخته ش��ده تری��ن 
روش ه��اي کم��ک به موسس��ه محک اس��ت. 
قلک  ه��اي موسس��ه در انواع مختلف س��فالي، 
کائوچویي، پالس��تیکي و فلزي تولید شده و بر 
حس��ب تقاضاي خیری��ن و نیکوکاران در محل 
کار ی��ا منزل به آنها تحویل داده ش��ده و پس 
از پر ش��دن نی��ز ب��ا هماهنگي قبل��ي از افراد 
تحویل گرفته مي ش��ود. جش��ن قلک شکان نیز 
یکی دیگر از نوآوری های این موسس��ه است که 

امس��ال یازدهمین دوره آن برگزار ش��د. 
»روزی��اری«، یکی دیگ��ر از روش های جلب 
کمک ه��ای مالی موسس��ه خیریه محک اس��ت. 
هزین��ه یک روز اداره بیمارس��تان محک با توجه 
به محاس��بات انجام ش��ده و برآوردهاي صورت 

گرفت��ه در س��ال 1388، 30،000،000 ریال در 
روز مي باش��د که ی��اوران مي توانند ب��ا پرداخت 
تمام ی��ا قس��متي از هزینه هاي ی��ک روز اداره 
بیمارس��تان محک فرصت ارائ��ه خدمات درماني 
را به ک��ودکان معصوم مبتال به س��رطان فراهم 

آورن��د. 
بررس��ی روند تأسیس موسس��ه خیریه محک 
توس��ط خانم قدس، نش��ان می دهد که داش��تن 
الگ��وی نقش، و تحصیالت، و تجربه قبلی، س��ه 
عام��ل جمعیت ش��ناختی موث��ر در راه اندازی و 
توس��عه این موسسه بوده است. تش��کیل هیأت 
امنای قوی و کارآمد در زمان تأس��یس، نشان از 
برخورداری س��رمایه اجتماعی باالی خانم قدس 
دارد. به نظر می رسد، وی به دلیل برخورداری از 
اعتماد باال در بین دوستان و آشنایان، برخورداری 
از اعتبار ش��خصی قابل توجه، و همچنین داشتن 
ش��بکه اجتماعی قوی، توانسته است افراد را کنار 
ه��م گردآورد و مأموری��ت اجتماعی که در ذهن 
داش��ته اس��ت با آنها در میان بگذارد و با اهداف 
روشن و آش��کار، ایده نوآورانه خود را برای حل 
مش��کل اجتماعی کودکان س��رطانی پیش ببرد. 
رویکرد رهبری مشارکتی و برخوداری از مهارت 
باالی کار تیمی دو ویژگ��ی رفتاری خانم قدس 
است که سبب ش��ده تا بهتر بتوانند موسسه خود 

را مدیری��ت کن��د. 

سونگ ایل گوک بازیگر نقش جومونگ درافسانه جومونگ از موسسه خیریه محک دیدن کردند
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ایده اصل�ی راه اندازی   
این تعاونی روستایی چگونه 
ب�ه ذهن ش�ما رس�ید، و چه 

شد که آن را دنبال کردید؟
روستایی  زنان  تعاونی های 
همیشه بوده است. مثال ما در 
طول تاریخ شامل تعائنی های 
زنان صاحب زمین در روستاها 
بوده ای��م. منته��ا ب��ا توجه به 
ش��رایط فرهنگی و اجتماعی 
ما معم��وال زنه��ا درتعاونی ها 
نه س��متی داش��تند، نه حرفی 
می زدند، و نه حتی در جلسات 

ش��رکت می کردند، هی��چ وقت  عض��و تصمیمگیر 
نبودن��د. به همین خاطر ما فک��ر کردیم مکانیزمی 
پیدا کنیم که زن ها بتوانند مش��ارکت کننده باش��ند 
و کاری انجام دهند. برای همین بحث تعاونی های 
روس��تایی را مط��رح کردیم. طبیعی اس��ت که در 
شروع با مخالفت های روبرو شدیم ولی نهایتا زنان 
روس��تایی از این طرح استقبال کردند و به عضویت 
این تعاونی ها درآمدند. در آنجا خودشان هم عضو و 

هم رییس هیأت مدیره بودند. 
 لطف�اً کم�ی درب�اره فعالیت و نحوه ش�کل 
گی�ری موسس�ات محل�ی CBO ه�ا در تعاونی 

توسعه یاران مهر توضیح بفرمایید. 
تش��کیل CBO هایی که در تعاونی ما صورت 
گرفت ب��رای زنانی بود ک��ه از طرفی آمادگی رای 
انجام فعالیت نداشتند و از طرف دیگر مشتاق بودند 
ت��ا برای بهبود زندگی خود و خانواده ش��ان فعالیتی 
انجام دهند. ما یک روش��ی به نام توسعه مشارکتی 

را انتخ��اب کردی��م و آنه��ا را در گروه هایی به نام 
س��ازمان محلی س��ازماندهی نمودیم. افراد در ابتدا 
مقداری از درآمد کار خودش��ان را پس انداز می کنند 
و یک صندوق درست می کنندو بعد شروع می کنند 
به تأمین س��رمایه یا Found rising. و تالش 
می کنند ت��ا از جاهای مختل��ف وام گیرند. یکی از 
بحث هایی دیگر هم، مقوله اعتبارات خرد بود. ما به 
س��ازمان های محلی آموزش های الزم را می دادیم. 
آنه��ا وام را از صندوق ش��ان می گرفتند، حرفه ای را 
راه ان��دازی می کردند و بعد دوباره وام را به صندوق 
بر می گرداندند. در حال حاضر در قشم سه سازمان 
محلی داریم که دوتای آنه��ا در منطقه برکه َخلَف 
و یکی هم در روس��تای ش��یب دراز است. هدف از 
ش��کل گیري ای��ن تعاونی ها ایجاد درآم��دی پایدار 
ب��راي بهبود وضع معیش��تي مردم ش��یب دراز بود 
تعاون��ی هدف دیگري نیز داش��ت و آن پش��تیبانی 
مالي براي پروژه حفاظت از الک پشت هاي دریایي 

بود. در منطقه روستای شیب 
دراز ی��ک ن��وع الک پش��تی 
وجود دارد که در معرض خطر 
است و نس��ل آنها در حال از 
بین رفتن اس��ت. علتش این 
است که این الک پشت ها در 
می کنند  تخم گذاری  س��احل 
و تخم های ت��ا زمانی که بچه 
درآید در ساحل باقی می  مانند. 
مردم محلی برای امرار معاش 
خ��ود، به س��احل می آمدند و 
ای��ن تخمها را جم��ع کرده یا 
به ج��ای غذا از آن اس��تفاده 
می کردند و یا برای تأمین درآمد آنها را می فروختند. 
ج��ف )صندوق تس��هیالت محیط زیس��ت( پس از 
متوجه ش��دن درباره این اتفاق، به فکر این افتاد تا 
راه کاری برای ایجاد درآمد این خانواده ها ارائه کند. 
از این رو ما با روش��ی که قبال گفتم، در اینجا یک 
س��ازمان محلی درس��ت کردیم. این گروه در حال 
حاضر خیلی موفق هستند و توانستند در کنار ساحل 
بازارچه ای داشته باش��ند و زمان حضور توریست ها 
بتوانند محصوالت خود را عرضه کنند و بفروش��ند. 
ب��ه موجب ای��ن طرح در حال حاض��ر هم وضعیت 
اقتصادی و هم وضعیت اجتماعی روس��تاییان این 

منطقه بسیار بهتر شده است. 
 آیا ش�ما خودت�ان این فرصت را کش�ف و 
بهره برداری کردید یا آنکه جف به ش�ما پیشنهاد 

همکاری در این طرح را داد؟
تعاونی توس��عه یاران مهر یک NGO اس��ت 
که تمرکز ش روی توس��عه مش��ارکتی، فقرزدایی و 

»تعاونی توس�عه یاران مهر« موسس�ه ای اس�ت که زمینه اصلی فعالیت آن توانمندسازی اجتماعی، فرهنگی، و 
اقتص�ادی جوام�ع محلی – کاهش فقر از طریق بس�یج اجتماعی و اعتبارات خرد- آموزش جوامع محلی و پرورش 
نیروهای توس�عه یار )تس�هیل گر( در زمینه های مرتبط اس�ت. گرچه این تعاونی در س�ال 1384 به ثبت رس�یده 
اس�ت، اما گروه ش�اکله آن فعالیت های خود را به صورت متش�کل و گرهی از س�ال 1376 با تش�کیل »س�ازمان 
غیردولت�ی صن�دوق توس�عه پایدار و خانواده« آغاز ک�رد. در ادامه گفتگوی�ی داریم با خانم دکت�ر پروین معروفی 
ک�ه بح�ث تعاونی های روس�تایی از س�ال های دهه 70 با تالش هایش او در وزارت کش�اورزی پ�ا گرفت. او دفتر 
تعاونی های زنان روس�تایی را ایجاد کرد و طی 10 س�ال مدیریت آن، تشکیل صدها تعاونی برای زنان را در همه 

نق�اط ای�ران دنب�ال ک�رد. 

به مردم باید اعتماد کرد
گفتگو بادکتر پروین معروفي
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 UNDP ایجاد اشتغال است. ما قبال در زاهدان با
همکاری های داش��تیم، جف ه��م از همان جا با ما 
آش��نا بود و به مراجع��ه کرد و این پیش��نهاد را به 

ما داد. 
 از مطالع�ه فعالیت ه�ای ش�ما، دریافتم که 
ش�باهت زیادی بین فعالیت های ش�ما با گرامین 
بانک اس�ت و از همکاران و دس�ت اندکاران این 
حوزه ش�نیدم که ش�ما اولی�ن ف�ردی بودید که 
تجربه گرامین بان�ک را در ایران مطرح کردید، 
این آش�نایی چق�در بر کار ش�ما موث�ر بوده و 
فعالیت ش�ما چه ش�باهت ها ی�ا تفاوت هایی با 

آن دارد؟
م��ا به س��فرهای مختلفی به ان��دوزی، مالدیو 
و همچنی��ن بنگالدش داش��تیم و آنه��ا را مورد 
مطالعه قرار دادیم، در این مناطق تجارب مش��ابه 
گرامی��ن بانک زیاد به چش��م می خ��ورد، ما همه 
آنه��ا را مطالعه کردیم و س��عی کردیم تا بهترین 
روش را ب��ا توجه به محیط ای��ران انتخاب کنیم. 
ما به مدلی رس��یدیم که در حال حاضر به عنوان 
روش توس��عه مش��ارکتی از آن ی��اد می ش��ود و 
مش��ابه آن در خیلی جاها است مثال در پاکستان 
آق��ای ش��یخ س��لطان کارهای��ی را در این حوزه 
انج��ام می دهد. تجربه گرامین بانک ویژگی هایی 
داش��ت که ممکن بود در ایران جواب ندهد. به یاد 
دارم در یکی از س��فرهایم، ب��ه آقای محمد یونس 
)موس��س گرامین بانک( گفتم چطور ش��ما در کنار 
راه اندازی فعالیت برای زنان فقیر، آموزش بازاریابی 
ندارید؟نظر ایش��ان این بود ک��ه وظیفه ما آموزش 
دادن این نوع مباحث نیس��ت ولی مطالعه و تجربه 
ما نش��ان داد که هرچند ممکن است طرح گرامین 
بانک برای زنان بنگالدش��ی موفقیت آمیز باشد اما 

در ایران راه اندازی کس��ب و کار حتم��ا به آموزش 
بازاریابی نی��از دارد. اغلب زنان روس��تایی آموزش 
ندی��ده، به طور مث��ال، خانم ها در روس��تاها صنایع 
دستی تولید می کنند ولی نمی توانند آن را بفروشند 
و بعد چون محصول روی دستش��ان می ماند، عمال 
دچار دلزدگی می ش��وند و کارشان خراب می شود و 
ناچارند حرفه خودش��ان را کنار بگذارند. یکی دیگر 
از تفاوت های ما با گرامین در میزان اعتبارات است. 
در ای��ران تقریبا با آن میزان وام گرامین بانک هیچ 
کار ینمی توان ک��رد. از طرفی میزان بهره وام های 
آنه��ا چیزی ح��دود 20 تا 25 در صد اس��ت. اما در 
ایران ای��ن میزان بهره اصال ج��واب نمی دهد چرا 
که ما تجاربی همچون صندوق های قرض الحسنه 
ی��ا کمیته امداد ام��ام خمین��ی )ره( را داریم، که با 
بهره های خیلی پایین تر، وام می دهند. در نتیجه ما 
با توجه به ش��رایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و 
سنتی کشورمان س��عی کردیم اینها را تعدیل کنیم 
و ب��رای هر جامعه مدل خاص��ی را اجرا کردیم که 
با ش��رایط آنجا سازگار ش��ده بود. به طور مثال در 
سیستان و بلوچستان به یک شیوه فعالیت کردیم و 

در استان سمنان روش دیگری را برگزیدیم. 
 مش�کالت و چالش ه�ای عم�ده ش�ما در 
راه اندازی و توس�عه تعاونی های زنان روس�تایی 

چه بود؟
ما فعالیت های مختلفی تا به حال انجام داده ایم 
که هر ک��دام چالش های خودش را داش��ت. یکی 
از مش��کالتی که ما بعد از راه ان��دازی  تعاونی های 
داش��تیم، دخالت ه��ای دول��ت در این موسس��ات 
ب��ود. متاس��فانه دول��ت آنقدر دخال��ت می  کرد و 
آنقدر روی زن��ان اعمال نفوذ می ک��رد که دیگر 
آن چی��زی که مدنظ��ر ما بود، و عب��ارت بود از 
توانمندس��ازی و افزایش قدرت تصمیم گیری در 
آنها از بین می رفت. به همین دلیل س��عی ما این 
بود که در ابتدا زنان را توجیه کنیم که تعاونی در 
واقع نهادی است که شما باید خودتان فکر کنید 
و تصمیم بگیرید و نباید تحت تأثیر ش��رایط قرار 
گیری��د. و لی عمال چون خیل��ی از این تعاونی ها 
مجب��ور بودن تا از دول��ت وام بگیرند ناچار بودند 

ب��ه حرف آن گوش دهند. مث��ال اگر دولت بگویند 
آین کار را بکن یا نکن، یا این حرفه را اره بینداز و 
آن را راه نیان��داز، آنها مجبورند تا گوش کنند و این 

خیلی ربطی به جنسیت این افراد نداشت. 
یکی دیگر از مشکالت ما در مورد سازمان های 
محل��ی یاCBO ب��ود. این موسس��ات اصال ثبت 
نمی ش��وند. در مورد ثبت موسسات مسائلی زیادی 
وجود داش��ت. ه��م فرآیند ثبت طوالن��ی و هزینه 
ب��ر بود و هم بعد از ثبت این موسس��ات مش��مول 
مالی��ات می ش��وند. از آن ج��ا که این ه��ا غالبا نوپا، 
کمدرآمد و فقیر هس��تند توان پرداخ��ت مالیات را 
 CBO ندارند. به همین دلیل وقتی اینها به شکل
سازماندهی می ش��وند و روی پای خودشان هستند 

مشکالت کمتری از سایر موسسات دارند. 
 آی�ا در حوزه ه�ای فرهنگ�ی و اجتماعی هم 

دچار چالش ها و مشکالت بودید؟
بل��ه، قطع��ا، مث��ال در قش��م، هم��ه اعض��ای 
سازمان های محلی ما اجازه آمد و رفت و سفر را به 
تهران ندارند. به همین دلیل در مجموعه خودشان 
به نحوی برنامه ری��زی کرده اند تا افرادی که توان 
س��فر را دارند، به تهران و س��ایر شهرهای بیایند و 
در نمایشگاه های که ما سعی می کنیم در بخش هاو 
مناطق مختلف ب��رای آنها برگزار کنیم حضور پیدا 

کنند. 
توس�عه  ب�رای  ش�ما  آین�ده  چش�م انداز   

مجموعه تان چیست؟
به هرحال آنچه که مس��لم اس��ت این اس��ت 
ک��ه اگر ب��ه مردم اعتم��اد کنیم و اج��ازه بدهیم 
ک��ه توانمند ش��وند و پتانس��یل های آنه��ا بارور 
ش��وند، می تواند اثرات خوبی داش��ته باشد، ولی 
به هرحال این کار آس��انی نیس��ت و، چرا که هم 
س��ازماندهی مردم مشکل و هم پایدار ماندن آنها 
مشکل است. ولی ما تالش می کنیم تا جایی که 
ممکن اس��ت سعی کنیم روش��ی را توسعه دهیم 
که مردم روی پای خودشان بایستند و دنبال دولت 
و کمک های آن نروند. ما به دنبال آن هس��تیم که 
مسائل و مشکالتی که در این مسیر و فرآیند وجود 

دارد تا جایی که می شود، تقلیل دهیم. 
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موسس��ه مهرآفری��ن بع��د از دو س��ال فعالیت 
پراکنده در س��ال 1384 به ش��کل رس��می توسط 
خان��م فاطمه دانش��ور، دانش آموخته کارشناس��ی 
ارشد رشته مدیریت، فعالیت های نیکوکارانه خود را 
آغاز کرد. از س��ال 1384 که این موسسه به عنوان 
یک بنیاد و موسس��ه خیریه رس��ما ً ثبت شد. خانم 
فاطمه دانش��ور به همراه همس��ر خود آقای مهرداد 
اکبریان قسمتی از سرمایه خود از شرکت بازرگانی 
س��یاحان سپهر آس��یا را و همچنین اموالی از ارثیه 
پدری خ��ود را در مهرآفرین به جری��ان انداختند و 
به این واس��طه به مدت3 س��ال بدون کمک هیچ 

نه��اد دیگری به فعالیت های خیرخواهانه خود ادامه 
دادند. بعد از گذش��ت 2 س��ال از فعالیت موسس��ه 
به صورت رس��می به دلیل ش��فافیت در عملکرد و 
گردش مالی موسسه و همچنین نگاه سیستماتیک 
 SGS ) NGO (به امر نیک��وکاری گواهینامه ی

benchmarking به موسسه اعطا شد. 
خانم فاطمه دانش��ور، فردی است که در عهدی 
ک��ه با خدای خود در زمان تش��رف به مکه مکرمه 
می بنند، تصمیم می گیرد چنانچه مش��کالت مالی 
ش��دید او در محیط کس��ب و کارش برطرف شود، 
بخش��ی از درآمد خود را ب��ه امورات خیر اختصاص 
دهد. س��رانجام پس از بازگشت از این سفر مبارک، 
بارقه های امید در کس��ب و کار او روش��ن ش��ده و 
مش��کالت مالی آن حل می شود، و وی تصمیم به 
وفای عهد خود می کند. از این رو اقدام به تأس��یس 
موسس��ه خیریه ای می نماید تا در ل��وای آن بتواند 
به صورت س��ازماندهی ش��ده و پیوس��ته بخشی از 
فعالیت ه��ای خود را در آن انج��ام دهد. از آنجا که 
وی دانش آموخته رش��ته مدیریت اس��ت، دانش و 
آگاهی خوبی نس��بت ب��ه انجام تحقیق��ات بازار و 
ضرورت مطالعه قبل از انجام فعالیت داشت. از این 
رو مدت��ی را به انجام مطالع��ه و پژوهش گذراند تا 
بتواند گروهی را به عنوان جامعه هدف خود انتخاب 
کند، ک��ه کمترین توجه اجتماعی به آنها می ش��ود 
و نی��از اجتماعی آنها زیاد باش��د. او طی انجام این 
پژوهش ه��ا، به صورت جس��ته و گریخت��ه به امر 
نیک��وکاری و کمک به اف��راد نیازمند به خصوص 
اف��راد بدسرپرس��ت و بی سرپرس��ت می گذراند که 
این کار، س��بب می ش��د عمق مطالعات او افزایش 
یابد. درنهایت متوجه ش��د، که بیش��ترین جمعیت 
نیازمند اجتماعی که کمترین توجه به آنها می شود، 
کودکان کار هستند، که اغلب به علت داشتن پدر یا 
سرپرست از دید حمایتی موسساتی همچون کمیته 

امداد امام خمینی)ره( دور می مانند. بنابراین تصمیم 
گرفت ت��ا اولویت اول جمعی��ت مددجویان خود را 

کودکان کار و خانواده های بدسرپرست قرار دهد.
رویکرد مدیریتی مدرن در اداره موسسه خیریه

طبق اصول پنجگانه نوآوری ش��ومپیری، نحوه 
جدی��د ارائه خدمات و ی��ا تولید ی��ک محصول را 
می ت��وان نوآوری دانس��ت. از این منظر موسس��ه 
که در اداره س��ازمان خیریه خ��ود، از اصول و ابزار 
مدیریت نوین موجود در فضای کسب و کار استفاده 
می کند، نوآوری گسترده ای در مجموعه خود داشته 
اس��ت. داش��تن اهداف کوتاه مدت، می��ان مدت و 
بلند مدت س��ازمان و اعالم آن در س��ایت رس��می 
موسس��ه، دارا بودن از چارت س��ازمانی مشخص از 
ویژگی های جالب این موسس��ه است که از دیدگاه 
مطالعه رفتاری کارآفرینی اجتماعی بخش��ی از آن 
تح��ت تأثیر تحصیالت و تجربیات قبلی ش��خص 

ایشان بوده است. 
فاطمه دانشور، فردی است که در موسسه خیریه 
خود، به خوبی رویکرد کارآفرینانه اجتماعی داش��ته 
اس��ت و توانسته است با بهره گیری از آن به توسعه 

سازمان توجه کند. 

نوآوری ها، شرط ماندگاری
استفاده از چهره های شناخته شده و مشهور ملی، 
اع��م از بازیگران، ورزش��کاران و هنرمندان عرصه 
سینما و تلویزیون، یکی از نوآوری هایی است که تا 
قبل از این هیچگاه به صورت رسمی در موسسات 
خیریه س��نتی استفاده نشده بود. انتساب یک چهره 
مشهور فرهنگی به عنوان سفیر مهرآفرین، حرکتی 
ش��ناخته شده در موسس��ات بین المللی غیرانتفاعی 
همچون یونیس��ف اس��ت، که این موسس��ه خیریه 
ب��رای اولین بار در ای��ران از آن بهره گرفت. بدین 
ترتیب خان��م فاطمه معتمد آریا پذیرفتند تا س��فیر 

عهدی که با او دارم
درباره موسسه خيريه مهرآفرين

زهرا بهروز آذر



                              

24

مهرآفرین باشند و کلیه عواید حاصل از محاصبه ها 
و ف��روش عکس ه��ای خ��ود را ب��ه این موسس��ه 

اختصاص داده اند. 
یکی دیگر از نوآوری های این موسس��ه خیریه، 
ایجاد مرکز پژوهش ها اس��ت. فاطمه دانشور معتقد 
است که برای ش��روع، ادامه و حتی پایان دادن به 
ه��ر کاری، مطالع��ه کافی و دریافت مش��اوره های 
کافی الزم اس��ت. از ای��ن رو اقدام ب��ه راه اندازی 
مرک��ز پژوهش هایی نموده اس��ت ت��ا دالیل ظهور 
آس��یب های اجتماعی و نحوه پیشگیری، کنترل و 
رفع آن ها مورد بررسی و مطالعه قرار دهند. از دیگاه 
شومپیتری به مقوله نوآوری، ایجاد یک تشکیالت 

جدید در یک سازمان، نوعی نوآوری است. 
خانم دانش��ور، نوآوری های متع��دد دیگری هم 
در موسس��ه خیریه خود داشته اس��ت، ایجاد واحد 
آموزش وی��ژه مددجویان، ایجاد واح��د مددکاری، 
راه ان��دازی واحد آموزش و انتش��ار مجل��ه ای با نام 
»همراز«، اولی��ن مجله ویژه مددجوی��ان، از دیگر 

نوآوری های این فرد است. 
همانط��ور ک��ه گفت��ه ش��د، مهرآفری��ن پس از 
پژوهش بس��یار تمرکز فعالیت های خود را براساس 
نیاز اساس��ی جامعه به زنان و کودکان نیازمند و بد 
سرپرست قرارداده اس��ت.فعالیت مهرآفرین در این 
رابطه ب��ا ارائه خدمات مطلوب ب��ه مددجویانش از 
کم��ک به تغذیه این خانواده ها آغاز ش��د و تاکنون 

ادامه دارد.
پرداخت کمک هزینه تحصیل��ی برای فرزندان 

این خانواده ها از ابتدایی تا دانشگاه، کمک به تأمین 
هزینه ودیعه مس��کن یا ایجاد مراکز اسکان موقت 
ب��رای مددجویان، تأمین بیمه خدمات درمانی برای 
نیازمندان و تالش برای برخورداری از مزایای بیمه 
درمانی آنها، تهیه و ساماندهی جهیزیه و سیسمونی 
ب��رای مددجویان واجد ش��رایط، پرداخت وام بدون 
به��ره، انجام مش��اوره های پزش��کی و بهداش��تی 
)جس��می و روانی(مددجوی��ان، رس��یدگی به امور 
حقوقی مبتالیان و گرفتاران در این زمینه، برگزاری 
اردوهای تفریحی و آموزش��ی ب��رای خانواده های 
تحت پوش��ش و فرزندان آنها از جمله فعالیت های 

خدماتی- حمایتی است. 

رویکردهای نوین جذب منابع مالی مهرآفرین
موسسه مهرآفرین برای تأمین منابع مالی خود 5 

راه را برگزیده است
1- یکی از راه های آس��ان کمک رسانی، قلک ها 
یا صندوق هایی اس��ت ک��ه به افراد خی��ر تحویل 

می ش��ود. این صندوق ها پس از ثبت مشخصات در 
بانک اطالعاتی موسسه، تحویل ادارات، شرکت ها، 
کارخانه ها، فروش��گاه ها و س��ایر اماکن عمومی یا 
اف��راد خاصی در برج ها، س��اختمان های چند طبقه 

و ... خواهد شد. 
2- کمک ه��ای نقدی و غیر نق��دی خیرین، چه 
ب��ه صورت دائمی و چه مقطعی، جمع آری ش��ده و 
در صورت انتخاب موسسه مهرآفرین، طی وکالتی 
و براس��اس برنامه ریزی های از پیش تعیین ش��ده 
توس��ط مدیری��ت و تیم شناس��ایی م��ددکاری، در 
اختیار نیازمندان یا نیازمند تحت پوش��ش شما، قرار 

می گیرد.
3- طبیعی است که نیازهای افراد، فقط پوشاک 
و خوراک نیس��ت. آنها نیازمن��د کمک های معنوی 
و خدماتی نیز هستند. آموزشی، پزشکی،  فرهنگی، 
بهداشتی و تفریحی و... افرادی که مایل هستند تا 
چنین کمک هایی به موسس��ه کنند و یا بخش��ی از 
ام��وال خود را در اختیار خان��واده ای قرار دهند، فقط 
کافیس��ت تا تماس گرفته و هماهنگی های الزم را 

انجام دهند. 
4- یک��ی دیگر از روش ه��ای نوین تأمین مالی 
ای��ن مجموعه، س��پردن سرپرس��تی مددجویان به 
خیرین است. بدین طریق، خیرین با روش و نظارت 
خود، آزادانه می توانند حمایت های خود را از افراد یا 
خانواده های تحت سرپرستی خود به انجام رسانند. 
5- یکی دیگر از روش های تأمین مالی، پذیرفتن 
عضویت افراد به خانواده نیکوکاران موسس��ه است. 
افراد می توانند با عضویت در تیم نیکوکاران، ماهانه 
یا س��االنه مبلغی را تحت عن��وان حق عضویت به 
قصد کمک رس��انی به نیازمندان پرداخت کنند  ،  در 
امر کمک رسانی به مددجویان مهرآفرینان را یاری 

کنند. 
http://mehrafarinorg.ir .*

یکی از نوآوری های این موسسه خيریه، 
ایجاد مركز پژوهش ها است. فاطمه 

دانشور معتقد است كه برای شروع، ادامه 
و حتی پایان دادن به هر كاری، مطالعه 
كافی و دریافت مشاوره های كافی الزم 

است. از این رو اقدام به راه اندازی مركز 
پژوهش هایی نموده است تا دالیل ظهور 
آسيب های اجتماعی و نحوه پيشگيری، 

كنترل و رفع آن ها مورد بررسی و مطالعه 
قرار دهند
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مؤسس��ه خیریه صدیقی��ن با ه��دف حمایت و 
توانمند س��ازی زنان سرپرس��ت خان��وار و به دنبال 
اخذ مجوز از وزارت کش��ور به ش��ماره 43/76993 
تأس��یس، و در آذر م��اه 1380 با ش��ماره 13508 
در اداره ثبت ش��رکتها به ثبت رس��ید. هیأت مدیره 
مؤسس��ه خیریه صدیقین که بیش��تر اعضای آن را 
بان��وان فرهیخته و دانش پژوه و کارآموخته کش��ور 
تشکیل می دهد، در طول س��ال های گذشته سعی 
داش��ته اس��ت با برگزاری جلس��ات و نشست های 
متعدد، تبلیغات و انتش��ار نشریه، ش��رکت مؤثر در 
همایش ه��ا و کم��ک ب��ه برگ��زاری همایش های 
تخصصی با موضوع بررسی مسائل زنان سرپرست 
خان��وار،  توجه و ن��گاه عمومی را در بع��د دولتی و 

غیردولتی به این مسأله برانگیزاند.
انگیزه ش��کل گیری و تأس��یس موسسه خیریه 
صدیقی��ن در س��ال 1380، وج��ود معض��الت و 
مش��کالتی بود که گریبانگیر زنان سرپرست خانوار 
در کشور بوده است. موسسه خیریه صدیقین از آغاز 
تأس��یس تا کنون چند هدف عم��ده را مورد تأکید 
قرار داده اس��ت. این اهداف عبارتند از : شناس��ایی 
خانواده های زن سرپرست، حمایت و توانمند سازی 
ای��ن خانواده ها ارائه کمک ه��ای مالی و غیرمالی و 
مشاوره های مختلف حقوقی، خانوادگی و اقتصادی 
ب��ه خانواده ه��ای ب��رای خان��واده زن سرپرس��ت، 
بدسرپرست و ... و با ایجاد فرصت های اشتغال برای 
خانواده های زن سرپرست، ارتقای سطح فرهنگی و 
تحصیالت آنان به منظور پیش��گیری از آسیب های 
اجتماعی خاص، پاس��خ به نیازهای روحی، روانی، 
و فرهنگ��ی فرزندان خانواده های زن سرپرس��ت از 
طریق برنامه های فرهنگی و تفریحی، تقویت بنیه 
ایمان، و مذهبی خانواده های زن سرپرست، ارتباط 

ب��ا نهادهای داخلی، خارجی به منظور بهره گیری از 
تجارب مفید و مؤثر آنها. 

این موسس��ه معتقد اس��ت تحقق ای��ن اهداف 
بدون مشارکت با نهادهای دولتی و نیز سازمانهای 
عمومی مقدور نیست. اما مهم تر از همه جلب توجه 
خیرین و کس��انی اس��ت که همواره آماده دراختیار 
نه��ادن امکانات خ��ود برای امور خیریه هس��تند و 
مسأله زنان سرپرست خانوار، توانمند سازی، مهارت 

آموزی و کارآفرینی آنها در اولویت است. 
 این موسسه حرکت و تحول جدیدی را در حوزه 
موسس��ات خیریه ایجاد کرده است که در واقع یک 
تغییر نگرش در کارکرد مؤسس��ات خیریه س��نتی 
اس��ت که نحوه ارائه خدم��ات از حالت بالعوض و 
مقطعی خارج و با بس��تر س��ازی مناسب در جهت 
ایجاد انگی��زه و امید به زندگی و تقویت خودباوری 
و اعتم��اد به نفس در اف��راد نیازمند باالخص زنان 
سرپرس��ت خانوار، با استفاده از استعدادهای درونی 
و توانمندی های آنان، گامی نو برداش��ته ش��ود، به 
صورت��ی ک��ه مراکز مش��ابه با الگوب��رداری از این 
حرک��ت تأثیرگذار بر انس��ان های نیازمن��د، ایجاد 
کننده روحیه استقالل و خودباوری زمینه های خود 

اشتغالی و خودکفایی مددجویان خود شده اند.
این مؤسس��ه در ابتدا از طریق انتش��ار قبوض- 
صندوق های کمک به مؤسسه- تهیه بروشور برای 
ش��ناخت و معرفی مؤسسه به س��ازمان ها و افراد- 
دع��وت از متخصصین و خیری��ن و ... برای گرفتن 
ایده و کمک، ش��روع به فعالیت نمود. و با شناسائی 
خانواره��ای نیازمند اقدام ب��ه پرداخت کمک های 
نقدی و غی��ر نقدی و انجام مش��اوره های حقوقی 
و خانوادگی توس��ط مدد کاران مؤسس��ه و برگزاری 
دوره های آموزش��ی رایانه و نقاش��ی و خوشنویسی 

جهت فرزن��دان مددجویان نمود. س��پس در صدد 
راه ان��دازی پروژه ه��ای مختل��ف در جه��ت ایجاد 
اش��تغال  و ارتق��اء وضعیت روانی زنان سرپرس��ت 
خانوار و همچنین تأمین منابع مالی مؤسسه، برآمد 
که در این راستا مجموعه هایی را پایه گذاری کرد. 
با راه اندازی این مجموعه ها تاکنون بیش از 130 
نفر از زنان سرپرس��ت خانوار از طریق این مؤسسه 
مش��غول ب��ه کار گردیده ان��د و تمامی آن��ان نیز از 

پوشش تأمین اجتماعی بهره مند می باشند.
مؤسس��ه خیریه صدیقین تع��داد 250 خانوار را 
تحت پوش��ش خود دارد که با احتساب میانگین هر 
خانواده 3 نفر، تعداد نفرات تحت پوش��ش 750 نفر 
می باش��د. این مؤسسه با توجه به غیرانتفاعی- غیر 
سیاس��ی و غیر دولتی بودن کلیه فعالیت های خود، 
در جه��ت تحقق اه��داف در حوزه های زیر فعالیت 

می نماید:
- ارتقای سطح کیفیت زندگی ) مادی و معنوی( 

زنان سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل آنها.
- یاری رساندن به مددجویان در حل معضالت 

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی آنها.
- گس��ترش و ارتق��ای فرهن��گ صحیح یاری 

رساندن به مددجویان.
- ایجاد رضایت پایدار در زنان سرپرس��ت خانوار 

از طریق توانمندسازی آنها.

کارآفرینان اجتماعی، چاره 
گشایان اجتماعی

از آنج��ا که گروه ه��ای غیردولتی برخاس��ته از 
مت��ن مردم هس��تند، با دغدغه ه��او نیازهای جدی 
م��ردم آش��ناترند و می توانند ضمن جل��ب اعتماد 
آن��ان، عالیق،  مطالبات و نیازهای آنها را که از دید 

خان�م بنیانیان دانش آموخته رش�ته روانشناس�ی بالینی در مقطع کارشناس�ی و 
حقوق بین الملل در مقطع کارشناس�ی ارش�د اس�ت، معتقد اس�ت زنان سرپرست 
خانواده افزون بر آن که به دلیل مش�کالت و ش�رایط دش�وار از نظر روانی آس�یب 
دیده اند، متأس�فانه محدودیت ها و کاس�تی های قانونی و حقوقی نیز باعث شده که 

بر مشکالت آنان افزوده شود.
او که مدیرعامل مؤسس�ه خیریه صدیقین اس�ت با تأکید بر این که مردم کشور 
ما با ایمان و نوع دوس�ت هس�تند، معتقد است آگاه سازی و اطالع رسانی درست از 
مش�کالت زنان سرپرس�ت خانواده می تواند انگیزه  خیرین را برای حل مش�کالت 
این قش�ر جامعه برانگیزد و مؤسس�ه خیریه صدیقین وظیفه دارد که هم به درستی 
و واقع بینانه مش�کالت و کاس�تی های آنان را بشناساند و این شناخت را به خیرین 
و مس�ؤوالن دولتی و اجرایی منتقل کند. هر چند بار زیادی از مس�ؤولیت ها مؤسسه 
بر دوش خانم بنیانیان اس�ت اما او متواضعان�ه اعتقاد دارد که هر چه توفیق بوده با 
کم�ک خداوند و همت یاوران و خیرین بوده و مس�ؤولیت کاس�تی ها و ناکامی ها بر 

عهده اوست.

موسسه خیریه صدیقین 
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کالن نگر دولت ها پنهان مانده است، منعکس کنند 
و در جهت پاسخ و یا کمک به حل این نیازها اقدام 
مؤثری ص��ورت دهند. مؤسسس��ه خیریه صدیقین 
در راس��تای اهداف خود در خصوص اش��تغال زایی، 
گس��ترش و توس��عه خدمات رس��انی به زنان خود 
سرپرس��ت، ایجاد امنیت اقتصادی در خانواده های 
زن سرپرس��ت و همچنین تأمین منابع مالی جهت 
دس��تیابی ب��ه اهداف مذک��ور، اقدام ب��ه راه اندازی 
مجتم��ع پذیرایی تاالر ابریش��م نم��ود. در دی ماه 
1385 ب��ا انعقاد ق��راردادی مابین مؤسس��ه خیریه 
صدیقین از یک س��و و از سوی دیگر شهرک شهید 
محالتی، مجتمع پذیرایی تاالر ابریش��م با مساحت 
1255 متر مربع زیر بنا واقع در فاز 2 شهرک شهید 
محالتی ب��ه صورت اجاره در اختیار مؤسس��ه قرار 
گرفت. مؤسسه پس از تحویل سالن با برنامه ریزی 
مطلوب و با توجه به این مهم که هر چه اطالعات 
ما درباره مش��تری ها و گروه هدف دقیق تر باش��د، 
مش��تری ها بهتر می توانند انتخ��اب نمایند، جهت 
برگ��زاری مراس��م ها با کیفی��ت باالتر، اق��دام به 

زیباسازی و تعمیرات سالن نمود.

استراتژی کسب درآمد
همانطور که پیش��تر گفته ش��ده اس��ت، یکی از 
ویژگی های مهم موسس��ات اجتماعی که توس��ط 
کارآفرینان اجتماعی راه اندازی می شوند، استراتژی 
کس��ب درآمد آنها اس��ت. این نوع موسسات صرفا 
متک��ی به دریاف��ت اعان��ه و کمک ه��ای مردمی 
نیس��تند و تالش می کنند تا با راه اندازی واحدهای 
اقتصادی جداگانه، نه تنها منبع درآمد موازی برای 
مجموعه خود داش��ته باش��ند. بلک��ه فضایی برای 
توانمند س��ازی مددجویان خ��ود ایجاد کنند. در این 
راس��تا موسس��ه خیریه صدیقین در سال 1381 در 
جهت ایجاد اش��تغال برای زنان سرپرست خانواده 
اقدام به تأس��یس یک ش��رکت خدماتی به صورت 
یک بازوی اجرایی مس��تقل به نام شرکت پژوهش 

گستر صدیقین نمود .
این ش��رکت در قالب س��هامی خاص با شماره 
ثبت 188817 می باش��د که تأیی��د صالحیت اداره 
کار و امور اجتماعی را احراز نموده اس��ت. و تمامی 
س��ود حاصله به حس��اب موسس��ه خیریه صدیقین 
واریز می گردد. کس��انی که در این شرکت  مشغول 
ب��ه کار می باش��ند از حق��وق وزارت کار بهره مند و 
همگی از پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیز برخوردار 
گردیده ان��د. موضوع فعالیت ش��رکت مزبور عبارت 

است از:
- انج��ام کلی��ه ام��ور خدماتی از قبی��ل طبخ و 
آش��پزی، بوفه داری، نظافتی، پرس��تاری، آموزشی، 

تفریحی  و ... .
- انجام کلی��ه فعالیت های علمی، پژوهش��ی و 

مطالعاتی، فنی و مهندسی، مشاوره و مدیریتی.
- انج��ام کلیه عملیات مج��از بازرگانی، توزیع و 

پخش.
- سرمایه گذاری و مشارکت در طرحها، پروژه ها 

و شرکت ها.
- س��ایر فعالیت ه��ای مج��از مرتبط ب��ا اهداف 

مؤسسه

نوآوری، شرط ماندگاری کارآفرینی اجتماعی 
مؤسس��ه صدیقی��ن ب��ه منظ��ور دس��تیابی به 
خودکفای��ی و اس��تقالل اقتص��ادی و زندگی بهتر 
جهت زنان سرپرست خانوار و در ادامه فعالیت های 
خود اقدام به تأس��یس یک تولیدی پوش��اک، یک 

کارگاه تهیه و طبخ غذا نمود.
 تولیدی پیراتن با توجه به وضعیت معیشتی زنان 
سرپرست خانوار و اقدام در زمینه خودکفایی و بهبود 
زندگ��ی آنان از یک ط��رف و از طرف دیگر تمایل 
داش��تن این زنان به کار کردن در مکان های امنی 
که توس��ط خانم ها اداره شود و آموزش هم ببینند، 
مسئولین مؤسس��ه خیریه صدیقین را بر آن داشت 
یک خ��ط زنجی��ره ای تولید پوش��اک را راه اندازی 
نمایند. در س��ال 1382 یک خ��ط تولید زنجیره ای 
ب��ه روش صنعتی با ظرفیت دوخ��ت ماهانه 4000 
هزار ثوب مانتو ش��لوار و لب��اس کار،  به نام پیراتن 
یک به بهره برداری رس��ید و محیطی س��الم برای 
زنان جویای کار فراهم آمد. در این کارگاه پوشاک 
ابت��دا مددجویان آموزش دیده و پ��س از یادگیری 
مهارت های الزم و مورد نیاز وارد چرخه کار ش��ده 
که ای��ن امر موج��ب خودکفایی و تقوی��ت اعتماد 
ب��ه نفس و خودب��اوری در زنان سرپرس��ت خانوار 
می شود.در س��ال 1385 موسسه خیریه صدیقین با 
تغییراتی در بدنه مدیریت و افزایش ظرفیت کارگاه 
وارد عرصه جدیدی گردید. در سال مزبور مقدمات 
راه ان��دازی خ��ط دوم پیراتن در ش��هر ری واقع در 
مرک��ز کارآفرینی کوثر آغاز ش��د. با گذش��ت چند 
ماه و انج��ام پروژه های موفق، مدیریت مؤسس��ه 
تصمی��م به ادغام پیراتن 1و2 نمود که در این واحد 
58 نفر مش��غول به کار می باشند و همگی از حقوق 
وزارت کار و پوشش بیمه تامین اجتماعی برخوردار 
می باشنداز طرفی این موسسه اقدام به تأسیس یک 
کارگاه تهی��ه و طبخ غذا نمود. این موسس��ه با این 
انگیزه ک��ه صنعت طبخ غذا ضم��ن ایجاد فرصت 
ش��غلی برای زنان سرپرست خانوار و مردان وابسته 
به آنها ) پس��ران مجرد و بیکار آنها که جویای کار 
می باشند( یک منبع تأمین سرمایه برای هزینه های 
خیریه و در ادامه کمک به خانواده هایی که توان کار 

کردن ندارند و یا منتظر ایجاد یک موقعیت ش��غلی 
می باشند،  در سال 84 اقدام به تأسیس آشپزخانه ای 
جه��ت طبخ غذا با نام تجاری س��ورچین نمود. این 
کارگاه ک��ه ب��ا گرفتن س��فارش غ��ذای نیمروزی 
ارگان های دولتی)شرکت  شرکت ها، س��ازمان ها و 
لیزینگ حمایت گس��تر، ش��رکت لیزین��گ خودرو 
غدی��ر، بنیاد مس��تضعفان، عمران مارون، س��ازمان 
صنایع دس��تی، ش��رکت لیزینگ ایران خودرو و ..... ( 
نس��بت به پخت، بسته بندی و توزیع غذا وارد صنعت 
طبخ غذا گردید. س��ود خالص ای��ن مجموعه، برای 
خدمات س��ایر بخش ها و کمک رسانی به مددجویان 

تحت پوشش هزینه می گردد.
. آشپزخانه سورچین با ظرفیت پخت 1200 پرس 
در ی��ک وعده و یا به عبارت��ی 2400 پرس در روز در 
مکانی به وسعت 140 مترمربع واقع در بهزیستی 17 
ش��هریور به آدرس میدان ش��هید محالتی- خیابان 
شهید تکیه اکبرآبادی و در پی عقد قرارداد با بهزیستی 
شهرستان تهران، فعالیت خود را آغاز نمود. شایان ذکر 
است همگی کادر مشغول به کار در این واحد سازمانی 
از پوش��ش بیمه تأمین اجتماعی و حقوق اداره کار 

برخوردار می باشند.
مشکالت و تنگناها

مهمترین عامل محدودیت ه��ا و معذوریت های 
موسسه در رفع مشکل کارکنان و نیز ارائه خدمات 
مطلوبت��ر در زمینه های کاری موسس��ه، تنگناهای 
مال��ی، محدودیت فضای فیزیکی و کمبود امکانات 
س��خت افزاری نظیر لوازم و تجهی��زات مورد نیاز 
برای آموزش و تولید اس��ت. در ح��ال حاضر کلیه 
فضاهای این موسسه، اس��تیجاری یا موقتی است 
و این امر موجب می ش��ود تا مدیران این موسس��ه 
نتوانند دس��ت به اقدامات اساس��ی در این فضا ها 
بزنن��د. زیرا اوال اس��تیجاری بودن س��بب ممانعت 
قانونی برای اعمال هر گونه تغییر و دخل و تصرف 
در فضای س��اختمان می ش��ود و ثانیا موقتی بودن 
موجب می شود تا هرگونه سرمایه گذاری مقرون به 

صرفه نباشد. 
www.seddighin.com . *

*. نخل های استوار، ویژه نامه موسسه خیریه صدیقین
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لطفًا به طور مختصر خودتان را معرفی نمایید.
فرح جمالی هستم دکترای داروسازی از دانشگاه 
ته��ران، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسس��ه 
خیریه اس��تاد روزب��ه زنجان، ریی��س هیئت مدیره 
انجمن بیم��اران مبتال به س��رطان زنجان، رییس 
هیئت مدیره انجم��ن نابینایان زنجان، عضو هیئت 
مدیره مجمع خیرین س��المت اس��تان و عضو کار 

گروه اشتغال بانوان استانداری زنجان 
در خانواده ای نسبتا مرفه پای بند به اصول دینی 
و اخالقی که احت��رام و محبت درآن حکم فرما بود 
رش��د کردم. پدر مردی ادیب بود و فرهنگ دوست 
و بسیار فعال در عرصه های اجتماعی و فرهنگی و 
ورزشی و مادر مانند بسیاری از زنان خانه دار ایرانی 

مدیر خانه و بسیار مهربان و صبور بودند. 
 طرح خود را به طور خالصه معرفی کنید 

منشور موئسسه خیریه روزبه زنجان با این جمله 
طالیی آغاز می ش��ود : به گرس��نه ماه��ی ندهیم 

ماهیگیری بیاموزیم 
زن��ان سرپرس��ت خان��وار )بی سرپرس��ت و بد 
سرپرس��ت ( ک��ه تح��ت پوش��ش این ط��رح قرار 
می گیرن��د پ��س از گذراندن دوره های آموزش��ی و 
کس��ب مهارت های الزم فرصت شغلی مناسبی را 
بدست می آورند. مشارکت در تولید کاال و خدمات و 
احساس توانایی و مفید بودن به حال خود و دیگران 
به آنها اعتماد به نفس می بخشد و باعث شکوفایی 
اس��تعداد هایی که در خاکس��تر فقر و حقارت پنهان 
بود، می گردد. باز توانی، بی نیازی از کمک دیگران 
و رس��یدن به خود باوری، مرحله ای اس��ت که آنها 
می توانند از پوش��ش حمایتی موسسه خارج شده و 
به طور مس��تقل به زندگی س��الم و پویا ادامه دهند. 
کلی��ه فعالیت ه��ا از مدیریت مجموعه ت��ا تحقیق، 
مش��اوره، مددکاری، آموزش و... فی س��بیل اهلل و 

رایگان اس��ت که توس��ط نیرو های داوطلب انجام 
می گی��رد. تغییرات چش��مگیری که در ش��خصیت 
و روحی��ه مددجویان پ��س از بازتوانی پدید می آید، 
بهتری��ن پ��اداش و مهمترین انگی��زه ادامه خدمت 
برای نیروهای داوطلبی اس��ت ک��ه با خلوص نیت 
گران ترین س��رمایه یعنی وقت خود را ایثار می کنند 
و از هیچ تالش��ی برای پیش��برد برنامه ها فروگذار 

نیستند. 
 چش�م انداز ،ماموریت و اهداف ش�ما در این 

طرح چیست ؟ 
اس��تفاده بهینه و مدیری��ت صحیح منابع مالی و 
انس��انی و ایجاد موسسات مش��ابه روزبه مهمترین 
چشم انداز این طرح است. با توجه به فرهنگ اصیل 
اس��المی و وجوه حاصل از نذر و احسان و مدیریت 
نیرو های خیر به راحتی می توان موسسات مشابه را 
در ش��هرهای مختلف متناس��ب با نیازهای منطقه 
ایجاد نمود و به ریش��ه کن نمودن فقر که مهمترین 
عامل آس��یب های اجتماعی اس��ت همت گماشت. 
ماموریت ما توانمند سازی افراد است نه جمع آوری 
اعان��ه. هرگونه حمایت مال��ی از مددجو در ازاء کار 
انج��ام می پذیرد زیرا هدف حفظ حرمت انس��انی و 
پرورش و ش��کوفایی استعداد هاست نه صدقه دادن 
و گ��دا پروری. تاکید به ام��ر آموزش، برای حفظ و 
تقوی��ت عزت نفس مددجویان و مصونیت ایش��ان 
در مقاب��ل فقر ،تکدی گری و آس��یب های روانی و 
اجتماعی صورت می گیرد .موسس��ه قصد ندارد که 
گروه ه��دف را به خود وابس��ته نماید بلکه س��عی 
می کند با ایجاد بس��ترهای الزم معیشت مناسبی را 
با حاصل دس��ترنج خودشان برای آنها تامین کند تا 
بتوانند بطور مس��تقل و بدون نیاز به کمک دیگران 

امرار معاش کنند. 
 جامعه مخاطب شما چه کسانی هستند؟ 

جامع��ه مخاط��ب م��ا زن��ان و دخت��ران خ��ود 
سرپرس��ت و سرپرست خانوار هس��تند که به دلیل 
نداش��تن مهارت های الزم فاقد ش��غل بوده و دچار 
فقر فرهنگی و مالی بوده و در معرض آس��یب های 

اجتماعی قرار دارند. 
 ط�رح ش�ما چ�ه نی�از اجتماع�ی را در جامعه 

مخاطب تان پاسخ می دهد؟ 
جامعه هدف ما می آموزد که کار عار نیست. اگر 
کسی برای تامین معیشت از راه حالل مصمم باشد 
نباید از س��ختی ها بهراس��د. او باید وظیفه ش��ناس 
باش��د، آموزش ها را جدی بگیرد تا به هدف برسد. 
با جدیت و س��خت کوش��ی مادر خانواده، فرزندان 
نیز از انحراف و آس��یب های ناش��ی از فقر در امان 

خواهند بود. 
 چ�ه موانع�ی در راه ان�دازی و توس�عه ای�ن 

موسسه سر راه شما بود؟
مهندس��ی فرهنگ در کارآفرینی اجتماعی نقش 
ان��کار ناپذیر دارد. وقتی یک فک��ر جدید اجتماعی 
مط��رح می ش��ود ،مقاومت ه��ا ،انکارها و اش��کال 
تراش��ی ها هم به وجود می آیند. اگر اندیش��ه خالق 
جام��ه عمل به خود بپوش��د و در عمل اثرات مثبت 
خود را نشان دهد )البته به فرصت کافی نیاز دارد(. 
حتی مخالفین سرس��خت هم تغییر موضع می دهند 
در مورد طرح » روزبه« نتیجه برخورد اندیش��ه های 
مواف��ق و مخالف منجر به صیقل خوردن فکر اولیه 

و تقویت نقاط قوت و تعدیل نقاط ضعف شد. 
 مش�کالت اقتصادی اداره کردن موسسه خود 

را چگونه بر طرف می کنید ؟ 
یک��ی از مهمترین نکاتی که باید در مدیریت هر 
تشکل مردم نهاد باید مد نظر باشد، شفاف سازی و 
گزارش دهی به مردم است. برجسته ترین دستاورد 
عملکرد شفاف، اعتماد متقابل است و مردم همواره 

به گرسنه ماهی ندهیم ماهی گیری بیاموزیم
گفتگويی با خانم دکتر جمالی، مدير عامل موسس خيريه روزبه
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آماده کمک رس��انی به این گونه تشکل ها می باشند 
و حتی بیش از حد انتظار از آنها پشتیبانی می کنند .
 آی�ا در مجموعه خود ن�و آوری یا نوآوری های 
خاص�ی دارید لطفاً ب�ا ذکر م�وارد و مصادیق کامل 

توضیح دهید. 
نوآوری در س��اماندهی نیروهای داوطلب، تاثیر 
مثب��ت در بهره وری منابع انس��انی داش��ته اس��ت 
به طوری که عضویت در موسس��ه به پرداخت حق 
عضویت محدود نمی ش��ود بلکه دانش و تخصص 
متخصصی��ن در رش��ته های مختلف نیز ب��ه اندازه 
مبالغ مش��ارکت های مالی ارزش��مند است. در حال 
حاضر 74 نفر از پزش��کان زنجان با اعالم آمادگی 
قبل��ی ارایه خدمات درمانی رای��گان به مددجویان 
را ب��ه عهده دارند. بی��ش از 37 نفر از فرهنگیان و 
دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی کالس های 
س��واد آموزی تا تقویت��ی و جبرانی را اداره می کنند 
.کتابخانه موسسه بدست خیرین تجهیز شده است. 
برای فرهنگ س��ازی در جهت حذف تشریفات زاید 
و همچنی��ن تقویت منابع مالی موسس��ه لوح های 
مخصوص به جای تاج گل در مراسم یادبود و دسته 
گل و کادوی حجاج تهیه شده است که هزینه آنها 
به حساب موسس��ه واریز می ش��ود. موسسه برای 
کودکان تحت پوش��ش نی��ز طرح های��ی با هدف 
ایجاد روحیه ش��اد و با نش��اط در ایشان به اجرا در 
می آورد .دانش آموزان ممتاز در مراس��م ویژه پایان 
س��ال تحصیلی جوایز خ��ود را دریافت می کنند. در 
جشن روز جهانی کودک که با هدف ایجاد محیطی 
شاد و س��رگرم کننده برپا می ش��ود کودکان تحت 
پوشش سایر خیریه ها نیز دعوت میشوند تا در کنار 
کودکان »روزبه« س��اعات خوش و خاطره انگیزی 
را، ف��ارغ از همه محرومیت ه��ا بگذرانند. برگزاری 
اردو ه��ای مس��افرتی به ش��هرهای مق��دس قم و 
مشهد با سرپرس��تی نیروهای داوطلب)خیر( نیز از 
جمله برنامه های تش��ویقی و مفید موسس��ه برای 
مددجویان ممتاز اس��ت ک��ه مطابق ضوابط خاصی 
ارزیابی و انتخاب می ش��وند .فرم ارزیابی در پرونده 

مددجو نگهداری می شود. 
 برای توس�عه مجموعه خود چ�ه برنامه هایی 

دارید؟

توس��عه در هم��ه ابع��اد، ع��الوه بر اس��تفاده از 
ظرفیت های موجود ،نیازمند ظرفیت س��ازی است. 
ظرفیت س��ازی با آموزش نیروهای داوطلب زبده و 
کارآمد محقق می ش��ود تنها در این صورت اس��ت 
که تش��کل وابس��ته به فرد و گروه خاصی نبوده و 
می توان��د طرح های توس��عه دراز م��دت را در یک 
سیس��تم مس��تحکم و پایدار به اجرا در آورد. واحد 
برنامه ریزی با بهره گیری از همکاری افراد صاحب 
نظر و اعضای اتاق فکر موسس��ه تدوین برنامه پنج 
ساله آینده را در دست اجرا دارد. در این برنامه نقش 
موثرتری برای مددجویان در روند تصمیم س��ازی 

پیش بینی می شود. 
 آین�ده پی�ش روی مجموع�ه خ�ود را چگونه 

می بینید ؟ چالش های پیش روی شما چیست؟ 
آینده بسیار روشن است زیرا با اتکای به نیروی 
الیزال خداوند و در سایه کار و تالش وتوانایی های 
شگرف انسان به همه چیز می توان رسید مهمترین 
چالش پی��ش روی ما ایجاد تعامل اصولی ،مثبت و 
سازنده با همه نهاد های فقر ستیز است. خوشبختانه 
ام��روزه س��ازمان های حمایتی به خوب��ی به تاثیر 

مثبت توانمندس��ازی بجای حمایت واقف شده اند و 
در مس��یر ایجاد اش��تغال گام بر میدارند .اما اجرای 
طرح هایی مانند بیمه زنان سرپرس��ت خانوار هنوز 
کامل نش��ده اس��ت اجرای این طرح ه��ا می توانند 

مکمل خدمات موسسات کار آفرین باشند. 
 ب�ه نظر ش�ما کار آفرین اجتماعی چه کس�ی 

است ؟ 
کارآفری��ن اجتماع��ی درک صحی��ح و واقعی از 
ش��رایط زمان��ی و مکانی دارد، نیاز ه��ای حقیقی و 
فرصت های موجود جامعه را می شناسد. و متناسب 
ب��ا نیاز ها به س��رمایه گذاری اجتماع��ی می پردازد. 
نوآور خالق، مس��ولیت پذیر و مخاطره پذیر اس��ت. 
اراده راس��خ دارد به هدف فکر می کند و به حاشیه 
نمی پ��ردازد .ب��ه چالش ها پاس��خ مثب��ت می دهد. 
از مش��کالت و موان��ع نمی هراس��د. ب��ا بصیرت و 
دوراندیشی تصمیم خود را عملی می سازد نتایج آن 

را آگاهانه به جامعه هدیه می کند. 
 آیا خود را کار آفرین اجتماعی می دانید؟ 

موسسه خیریه استاد روزبه زنجان مجموعه کار 
آفرین موفقی است که من هم جزئی از آن هستم. 
در روزبه فرد معنی ندارد در روزبه، همه چیز در جمع 

معنی می شود. 

جمعیت حمایت از زنان و کودکان آسیب پذیر 
)بی سرپرس�ت و بد سرپرس�ت ( اس�تاد روزبه 

زنجان 
موسس�ه خیریه استاد روزبه در سال 1378 با 
اخذ مجوز رسمی از سازمان بهزیستی به شماره 
80 به ثبت رسید و فعالیت خود را از همان تاریخ 
آغاز کرد. مقابله با آس�یب های اجتماعی ناشی از 
فقر زنان و کودکان بی سرپرست و بد سرپرست 
با یاری رس�اندن به آنان از طریق آموزش، ارتقاء 
مهارت ها و ایجاد اش�تغال و تقوی�ت خودباوری 
ایش�ان تا نی�ل به خودکفایی این قش�ر مظلوم و 
آسیب پذیر هدف اصلی این مجموعه است. این 
تش�کل خیریه وظیفه خود را توانمندسازی افراد 
می دان�د، نه جم�ع آوری اعان�ه. در این مجموعه 
هرگون�ه حمایت مالی در ازاء کار انجام می پذیرد 
زیرا هدف، پرورش و شکوفایی استعدادها و حفظ 

حرمت انسانی افراد است و نه دادن صدقه .
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همانط��ور ک��ه می دانی��د یک��ی از بزرگتری��ن 
رسالت های ما در انجمن، ترویج فرهنگ کارآفرینی 
اس��ت. طبیعی است که ما برنامه های مان را در این 
راستا در قالب همان فعالیت های پیشین که آموزش، 
تروی��ج و پژوهش بود، ادامه خواهیم داد. در بخش 
آموزش، اقدام به انجام یک س��ری نیاز سنجی های 
آموزش��ی در بی��ن اعضای مان نموده و بر اس��اس 
آن یک س��ری برنامه های  آموزش��ی جدید طراحی 
ک��رده ای��م و نیز با مراک��ز آموزش��ی مرتبط برای 
برگزاری دوره های آموزش��ی م��ورد نظر توافقاتی 
انج��ام داده ایم. همچنین یک س��ری آموزش های 
جدید برای ن��و کارآفرینان و فارغ التحصیالن دختر 
دانش��گاه ها داریم ک��ه ترجیح مان این اس��ت این 
برنامه ه��ا هماهنگ با برنامه های آموزش��ی مراکز 
کارآفرینی دانشگاه ها باشد و البته نهادهای عمومی 
مانند شهرداری هم می توانند همکار ان خوبی برای 

ما در این بخش باشند.
در بخش پژوهش، به نظر می رسد پس از شش 
س��ال تجربه ، زمان آن رسیده باشد که انجمن در 
این عرصه فعال تر باش��د. از آنج��ا که این انجمن 
تنها انجم��ن تخصصی کارآفرین��ی در حوزه زنان 
است، طبیعی است که ش��ناخت بیشتری را نسبت 
ب��ه زنان کارآفرین ، فعالیت ه��ای آنان وحوزه های 
کس��ب و کارشان پیدا کند و خوشبختانه موفق شده 
تا ش��بکه ای از زنان کارآفرین را در س��طح ملی و 

حت��ی تعدادی از کارآفرین��ان ایرانی را که در خارج 
کش��ور هس��تند، شناس��ایی کنند. جم��ع آوری این 
اطالعات در این س��طح گسترده کمک می کند که 
ما به یک حوزه تحقیقاتی به صورت آماده دسترسی 
داشته باش��یم و یک سری از تحقیقاتی را که تا به 
امروز در ایران انجام نش��ده انج��ام دهیم. یکی از 
مشکالتی که ما داریم محدودیت منابع مالی است 
و اگر منابع و امکانات مالی بیش��تری داشتیم، قطعا 
به دلیل قابلیت های انجمن و حضور زنان کارآفرین 
در عرصه های مختلف کسب  و کار، امکان پژوهش 
بهتر از این برای ما میس��ر می ش��د. اما به هرحال 
ما امیدواریم با کمک مراکز پژوهش��ی به خصوص 
دانش��کده کارآفرینی دانش��گاه ته��ران، که در این 
زمینه توانس��تیم قول های��ی را از رییس محترم آن 
بگیریم و نیز با همکاری سایر حوزه هایی که در این 
زمینه ابراز عالقه مندی می کنن��د، بتوانیم این نوع 
فعالیت ه��ا را بیش تر از پیش در انجمن گس��ترش 

دهیم.
البت��ه در کش��ور ما متاس��فانه توج��ه کافی به 
مقوله پژوه��ش صورت نمی گیرد. که این اتفاق در 
س��ال های اخیر بیشتر به چش��م می خورد. در دولت 
اصالحات ما ش��اهد آن بودیم ک��ه مراکز دولتی و 
سیاس��ت گذاران برای پژوهش های حوزه زنان ارج 
و اهمیت بیش��تری قائل می ش��دند. به نحوی که 
در هفت��ه پژوهش روزی را ب��ه پژوهش های زنان 

اختص��اص می داند و در این روز، هم پژوهش هایی 
که توس��ط زنان انجام ش��ده بود و زنان پژوهشگر 
م��ورد تقدی��ر و س��پاس ق��رار می گرفتن��د و هم 
پژوهش هایی که در ارتب��اط با موضوع زنان انجام 
می ش��د مورد توجه و تحس��ین قرار می گرفتند که 
ای��ن اقدام مثبت انگیزه ای ش��ده بود تا پژوهش ها 
رویکرد جنس��یتی پیدا کنند و مس��ائل و مشکالت 
و فرصت ها را که در حیطه زنان اس��ت مورد توجه 
قرار دهند. بنابراین ما از هر جایی که این رسالت را 
برای خودش قائل باش��د و آماده همکاری باشد، با 
توجه به ش��رایط جامعه ما که بحران های اجتماعی 
س��ختی را به تب��ع بحران های اقتص��ادی پیش رو 

داریم، استقبال می کنیم
در  آین�ده  س�ال  در  انجم�ن  فعالیت ه�ای 

ح�وزه تروی�ج چ�ه خواه�د ب�ود؟
طبیعی است که این پژوهش هایی که در انجمن 
انجام خواهد شد، به ما راه کارهایی را نشان خواهد 
داد ک��ه م��ا چگون��ه می توانیم خالءه��ای موجود 
در جامع��ه در حوزه کس��ب و کار زنان و مس��ائل و 
مش��کالت آنان را برطرف س��ازیم. و سازماندهی 
کنی��م. همه کارهایی که تا به امروز انجام دادیم بر 
اساس یک طرح اولیه پژوهشی، آموزشی و ترویجی 
بود که در سال 1381 با موضوع »طرح ملی ترویج 
فرهن��گ کارآفرینی و توان افزایی زنان کارآفرین« 
در وزارت کشور، با همکاری خانه پژوهش نواندیش 

گفتگويی با فخر السادات 
محتشمی پور

مدير اجرايی انجمن 
زنان کارآفرين

در آس�تانه شش�مین همایش کارآفرینی زنان هس�تیم، دوس�ت داریم بدانیم حال که انجمن 
توانسته در سال های پیشین با موفقیت پنج همایش را برگزار کند، برنامه های آتی خود را چگونه 
می بیند و چه فعالیت های را در پیش خواهد داش�ت و بعد از ش�ش س�ال تجربه چه آینده ای را 

پیش روی خودش در حوزه کارآفرینی زنان می بیند.
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انجام ش��د. که مستندات ما و اطالعات جمع آوری 
شده، دست مایه ای برای ادامه فعالیت های این طرح 
و زیرساختی برای شروع کار انجمن زنان کارآفرین 
ش��د. بدیهی اس��ت که این اطالعات بای��د به روز 
ش��وند و نیاز اس��ت تا ما تحقیقات جدیدی را انجام 
دهیم تا برنامه ریزی هایمان مبتنی بر این تحقیقات 
جدید انجام ش��ود و نیازهای موجود شناسایی شوند 

و راه کارهایی که متناسب با آنها است ارائه شود.
زمان�ی که اخبار پاییز انجمن را در س�ایت 
م�رور می ک�ردم، متوج�ه ش�دم ش�ما رابط�ه 
خوبی با ش�هرداری تهران داری�د و توافقاتی 
ب�رای انجام یک س�ری فعالیت ه�ای جدید با 
ه�م داش�ته اید. ممکن اس�ت بخش�ی از این 

فعالیت ه�ا را ذک�ر کنی�د.
بله، خوش��بختانه ما با شهرداری تهران تعامالت 
خوبی داش��ته ایم و توافق جدیدی که در بدو امر به 
آن رسیده ایم، تهیه اطلس کارآفرینی زنان در شهر 
تهران اس��ت. این یک نیاز جدی است. باید اطلس 
کارآفرینی در کل کشور تهیه شود اما در حال حاضر 
ب��ه دلیل اقبالی که ش��هرداری تهران نش��ان داده 
عالقه مندیم که این کار را در س��طح تهران شروع 
کنیم و بعد انشاءاهلل آن را در سطح ملی ارتقاء دهیم 
که پایه کلیه اقدامات ترویجی از جمله مشاوره های 
کارآفرین��ی خواهد بود و از م��وازی کاری و انجام 
کارهای مش��ابه با نتیجه یکس��ان که متاسفانه در 

کشور ما مرسوم است، جلوگیری خواهد کرد.
جدی�دی  برنام�ه  آم�وزش  ح�وزه  در  آی�ا 
پی�ش رو دارید؟مث�ال آی�ا در صدد هس�تید با 
موسس�اتی همچ�ون دانش�کده کارآفرینی یا 
موسس�اتی از این دس�ت برنامه های مشترک 

داش�ته باش�ید؟
برنامه های آموزشی که ما تا امروز انجام داده ایم 
خیلی از برنامه های آموزش��ی که به ش��کل معمول 

توسط موسسات آکادمیک انجام 
می ش��ود، متف��اوت بوده اس��ت. 
ما بیش��تر تالش می کنی��م تا از 
اس��تفاده  کارآفرین  کیس ه��ای 
کنیم تا فراگیران بیشتر از تجارب 
اینها اس��تفاده کنند. و سعی مان 
ب��ر آن بوده ک��ه به نح��وی در 
ام��ر انتقال دان��ش و تجربه موثر 
باش��یم. و فکر می کنیم از طریق 
بیش��تر می توانیم کمک  مشاوره 
کنی��م به این که دانش��جویان و 
فارغ التحصیالن کسب و کاری را 
ایجاد کنند و نوکارآفرینان بتوانند 

کسب و کارشان را توسعه دهند.
ب��ه ج��ز بح��ث آم��وزش چه 
فعالیت دیگ��ری در زمینه انتقال 

تجربیات زنان کارآفرین انجام داده اید.
بحث مستند سازی تجربیات زنان کارآفرین یکی 
از بحث هایی بود که مدت زمان زیادی به دنبال آن 

بودیم. خوشبختانه درحوزه های مختلف، کیس های 
موفق و بی نظیری را در کش��ور خودمان داریم. که 
به دلیل آن که یا ش��ناخته شده نبودند یا اطالعات 
فعالیت هایشان استخراج نش��ده و منتشر نگردیده 
بود، متاسفانه بی اس��تفاده مانده بود به طوری که 
ما ش��اهد بودیم ب��ا وجود آنکه حدود 10 س��ال 
اس��ت بحث کارآفرین��ی وارد جامعه دانش��گاهی 
ایران و حتی نهادهای عمومی ش��ده اس��ت، اما 
هن��وز از تجارب و نمونه های خارجی و بین المللی 
به عن��وان مصادی��ق کارآفرین��ی در کالس ها و 

آموزش ها اس��تفاده می ش��د.
ای��ن بحث از اولیت های م��ا در حوزه پژوهش 
اس��ت و خوش��بختانه کاری مقدماتی را امس��ال 

شروع کردیم که امیدواریم در سال آینده بتوانیم آن 
را توسعه دهیم. یکی دیگر از اولویت های پژوهشی 
که در حال حاضر مش��غول به اجرای آن هس��تیم 
بررس��ی فاکتور جنس��یت و نیز تأهل در کارآفرینی 
است. این مساله ای است که با وجود اهمیت زیادی 
که دارد اما تا به حال کسی روی آن مطالعه نکرده و 
ما با برگزاری کارگاه های کوچکی که از خود اعضا 
تشکیل و توسط خودشان مدیریت می شود، تالش 
می کنی��م تا چالش های پی��ش روی زنان متأهل را 
در کارآفرینی مورد بررس��ی قرار دهیم. قطعا نتایج 
این پژوهش هم می تواند به بحث توسعه کارآفرینی 
زنان منجر ش��ود و هم می تواند راه کاری برای حل 

مسائل و چالش های زنان متأهل ارائه دهد.
برگ�زاری همای�ش  از  ان�داز ش�ما  چش�م 

کارآفرین�ی اجتماع�ی در ای�ران چیس�ت؟
همانط��ور که مس��تحضر هس��تید انجمن زنان 
کارآفری��ن این افتخار را دارد که مباحث کارآفرینی 
در حوزه زنان را به طور خاص بررس��ی کند بلکه به 
ارائه موضوعاتی در ح��وزه کارآفرینی بپردازد که تا 
زمان تأسیسش هیچ نهاد یا موسسه  دیگری به آن 
توجه نکرده است. به طور مثال برای اولین بار مقوله 
کارآفرینی فرهنگی را از طریق برگزاری همایش��ی 
با ای��ن موضوع، مطرح کردیم و ت��الش کردیم تا 
ادبی��ات این ح��وزه در ای��ران ترویج و گس��ترش 
پیداکند. امسال هم برای اولین بار است که موضوع 
کارآفرینی اجتماعی در قالب یک همایش در ایران 
مطرح می ش��ود. ما امیدواریم با طرح مسأله ای که 
از طریق برگزاری ای��ن همایش ها انجام می دهیم 
مسئوالن و سیاست گذاران مرتبط با این حوزه ها را 
حساس کنیم و آنها بتوانند از این تجربیات استفاده 
کنند و دانش در این حوزه ها گس��ترش پیدا کند. تا 

جامعه بتواند از آن بهره مندی الزم را داشته باشد.
قطع��ا در ای��ن همای��ش ی��ک روزه نمی توانیم 
تمام ابعاد علمی، پژوهش��ی ، ساختاری و کاربردی 
کارآفرینی اجتماعی را بررس��ی کنیم بلکه همایش 
صرف��ا تلنگری به جامعه کارآفرین و پژوهش��گران 
این حوزه خواهد بود ت��ا بحث کارآفرینی اجتماعی 
را م��ورد توجه قرار دهند و قابلیت ها و ظرفیت های 
این حوزه را بشناسند و کمک کنند تا این ظرفیت ها 

استفاده شود و به هرز نرود.
آیا موضوع همایش س�ال آینده مش�خص 

ش�ده اس�ت؟
موضوعات زیادی وج��ود دارد که قابلیت ارائه و 
بحث و تب��ادل نظر را دارد. اما هنوز تصمیم قطعی 
با انتخاب موضوع از میان پیشنهادات موجود گرفته 
نشده است، و انشاءاهلل در اولین جلسه هیأت مدیره 
که پس از همایش برگزار خواهد ش��د، این موضوع 
را به بحث خواهیم گذاش��ت و نتای��ج آن را اعالم 

خواهیم نمود.

تهيه اطلس كارآفرینی زنان 
یك نياز جدی در كشور است 

اما در حال حاضر به دليل 
اقبالی كه شهرداری تهران نشان 

داده عالقه مندیم كه این كار 
را در سطح تهران شروع كنيم 
و بعد انشاءاهلل آن را در سطح 

ملی ارتقاء دهيم. 
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»در سال 2030 موزه فقر را می سازیم.« محمد 
یون��س وع��ده می ده��د در س��ال 2030 موز ه ای 
بس��ازد و در آن از فق��ر بگوید، ب��رای کودکانی که 
سن ش��ان قد نمی دهد درک درس��تی از این پدیده 
داشته باش��ند، موزه ای که احتمااًل باید آخرین گام 
او در توانمندسازی فقرا باشد، پروژه ای عظیم که از 

بنگالدش شروع شده است.
در س��ال 2006 نام ی��ک مرد بنگالدش��ی که 
دکترای اقتصاد داشت، به عنوان برنده جایزه نوبل در 
صلح اعالم شد. او اقتصاددان و بانکدار بنگالدشی 
بود که نامش در میان انبوهی از سیاست پیش��گان 
و چهره های جهانی به عنوان پیش��گام صلح اعالم 
ش��د. ویژگی متف��اوت یون��س این بود ک��ه برای 
بانکداری س��راغ مش��تریان متداول بانک ها نرفت. 
کسانی مشتریان او بودند که شاید هیچ گاه فرصت 
این را که حس��اب بانکی داشته باش��ند پیدا نکرده 
بودند. او کس��ب و کارش را روی روس��تاییان فقیر 
بنگالدشی و به خصوص زنان متمرکز کرد، کسب 
و کاری ک��ه بیش از هر چی��ز، در جامعه بنگالدش 
بازده معنوی داشت. او با ابداع الگوهای جدیدی از 
س��از وکار ارائه وام و بازپرداخت آن،  فرصت ایجاد و 
رش��د کس��ب و کارهای کوچک و خانگی را فراهم 
س��اخت. کار خود را بر پایه س��رمایه های اجتماعی 
استوار س��اخت. »اعتماد« رکن مهمی بود که او از 
پس ذهن فراموشکار مردم بیرون آورد و بر پایه آن 
موجی نو در اقتصاد اعتباری خرد پدید آورد. ش��عب 
بانک او حاال در بیش از 65 کش��ور دنیا گس��ترده 

شده اند.
محم��د یون��س به دالی��ل متع��ددی کارآفرین 
اجتماعی اس��ت. شاید بهتر اس��ت وی را بهترین و 
برجس��ته ترین کارآفرین اجتماعی س��ال های اخیر 
بدانی��م. او خط��ر ک��رد و همان طور ک��ه در ادامه 

می خوانید، ب��ه مدل جدیدی از نظام اعطای وام به 
اقش��ار کم درآمد و فق��را روی آورد. نوآوری کرد و 
فرصت نادیده ای را شناخت. فراتر از اینها، توانست 
ب��رای جامعه پیرامون��ش ارزش آفرین��ی کند. اینها 
ویژگی هایی هس��تند ک��ه به ما اج��ازه می دهند با 
جس��ارت او را کارآفرین اجتماعی بنامیم، کسی که 
از فرصت های موجود و ظرفیت های مغفول جامعه 
فقیر و روس��تایی بنگالدش تغییر و جهش ملی به 
وجود آورد و حاال مدعی است که حرکت او تا سال 
2030 جه��ان را درخواه��د نوردید، س��الی که قرار 

است موزه فقر ساخته شود.
محمد یونس همواره مدعی بوده اس��ت که فقرا 
مهارت هایی دارند که بی استفاده نشده یا کم استفاده 
می ماند. ای��ده اولیه گرامین بان��ک پس از قحطی 
ش��دید 1974 در بنگالدش، به فکر یونس رسید. او 

وام های کوچکی در اختیار 42 خانواده بنگالدش��ی 
گذاش��ت تا بتوانند چیزهای کوچکی بس��ازند و به 
فروش برس��انند. این ای��ده را در کنار پروژه اقتصاد 
روستایی دانشگاه چیتاگونگ بنگالدش پی گرفت. 
بان��ک در 1976 فعالیت محدود خود را آغاز کرد و 

در 1983 به بانکی مستقل تبدیل شد.
مهم تر از مس��ئله اعطای وام نظامی اس��ت که 
برای آن در نظر گرفته ش��ده. شرایط دشوار اعطای 
وام از سوی بانک های تجاری و لزوم داشتن اعتبار 
و یا ارائه وثیقه اغلب س��بب می ش��ود ک��ه فقرا از 
دریافت وام برای راه اندازی کس��ب و کار باز بمانند. 
ش��رایط اعطای وام از س��وی گرامین بانک با تمام 
نهادهای مشابه در کشورهای جهان متفاوت است. 
نخست، اولویت با کسانی است که نظام هایی برای 
کس��ب و کار طراحی کنند که ت��وان بازپرداخت به 
موقع وام را داش��ته باشد. دوم، فقیرترین روستاییان 
فاقد زمین در اولویت قرار می گیرند و س��وم، بانک 
ت��الش می کند ابتدا ب��ه زن ها وام بده��د، زیرا نه 
تنه��ا از نظ��ر اقتصادی، بلکه از نظ��ر اجتماعی نیز 
ناتوانند. سه شرط اولیه بانک به خوبی نشان دهنده 
نگاه توانمندس��ازی فقرا از سوی طراحان آن است، 
ب��ه خصوص که ایده اولویت دادن به زن ها س��بب 
شده است 97 درصد از هفت میلیون وام گیرنده این 

بانک را زن ها تشکیل دهند.
ن��وآوری دیگ��ر ای��ن بانک ب��ه نظام بررس��ی 
درخواس��ت وام گیرن��دگان و تضمی��ن آن مرب��وط 
می شود. روستایی دریافت کننده وام باید اظهار کند 
که میزان دارایی اش از آس��تانه مش��خصی پایین تر 
اس��ت. س��پس، باید در گروه��ی پنج نف��ره عضو 
ش��ود که دیگر اعض��ای گروه نیز همچ��ون او، از 
درخواست کنندگان وام باشند. طرح کسب و کار هر 
درخواس��ت کننده را اعضای دیگر بررسی می کنند 

فقر را به موزه می برم
درباره محمد یونس؛ بنیانگذار گرامین بانک

محمد یونس كس�ب و كارش 
را روی روس�تایيان فقير 

بنگالدش�ی و به خصوص زنان 
متمركز كرده اس�ت. كس�ب 
و كاری ك�ه بي�ش از ه�ر چي�ز 
در جامعه بنگالدش بازگش�ت 

معنوی داش�ت
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و در صورت تش��خیص گروه مبنی ب��ر اینکه این 
طرح درآمدزاس��ت و قابلیت بازپرداخت وام را دارد، 
بان��ک وام را پرداخت می کن��د. در مقابل، اعضای 
گ��روه ضامن بازگش��ت وام خواهند بود و اگر یکی 
از اعضای گروه در بازپرداخت وام ناتوان شد، دیگر 
اعضا از دریافت تس��هیالت محروم می ش��وند. این 
گروه های پنج نفره به مراکز 40 عضوی می پیوندند 
می کنن��د.  ش��رکت  هفتگ��ی  نشس��ت های  در  و 
گروه های عضو هر مرکز چهل نفری وظیفه حمایت 
از یکدیگر را بر عهده دارند. ش��اید باورش مشکل 
باش��د، اما به ط��رز حیرت انگیزی میزان بازگش��ت 
کامل وام ها به بانک حدود 98 درصد است. این در 
حالی اس��ت که نیمی از وام گیرندگان )یعنی حدود 
50 میلیون نفر( از فقیرترین شهروندان بنگالدشی 
و در حقیقت، از فقیرترین زنان بنگالدش��ی هستند 
که با وام های گرامین بانک توان ایجاد کسب و کار 
پیدا کرده اند. به ق��ول ضرب المثل قدیمی گرامین 
بان��ک، به جای آنکه به فق��رای جهان ماهی بدهد 
به آنها ماهی گیری یاد می دهد و برای همیشه آنها 
را از کمک ه��ای بنگاه ه��ای خیریه س��نتی بی نیاز 
می سازد، فقرایی که عالوه بر بهره مندی از وام های 
ای��ن بانک، 94 درصد مالکیت آن را در اختیار دارند 
و 6 درص��د باقی مان��ده را نی��ز در اختیار دولت این 
کش��ور اس��ت. این بانک تاکنون ب��ه 7 میلیون و 
840 هزار نفر وام داده اس��ت و 2554 ش��عبه دارد 
و تم��ام 82ه��زار و 237 روس��تاهای بنگالدش را 

پوشش می دهد.
ع��الوه ب��ر اینه��ا، گرامی��ن بانک چن��د پروژه 
توانمندس��ازی اجتماع��ی نیز در دس��ت دارد. یکی 
از ای��ن پروژه ها اعطای وام های کوچک به گدایان 
اس��ت. این پروژه با قوانین جاری بانکداری تناسبی 
ندارد و بیشتر برای محو گدایی طراحی شده است. 
در ای��ن طرح، به افراد گدا وام ه��ای بدون بهره، با 
دوره بازپرداخت بس��یار طوالنی داده می شود. مثاًل 
برای وامی معادل صد تاکا )یک و نیم دالر امریکا( 
دوره پرداخت هفته ای دو تاکا )سه و نیم سنت( در 
نظر گرفته می شود. از سوی دیگر، وام گیرنده تحت 
بیمه عمر رایگان ق��رار می گیرد. بانک این افراد را 

مجبور نمی کند دس��ت از گدایی بردارند، اما آنها را 
تش��ویق می کند به جای گدایی به فروش اجناس 
خ��رد بپردازند. در س��ال 2005، 45 هزار گدا حدود 

29 میلیون تاکا وام دریافت کردند.
تلفن روستایی

پ��روژه مهم دیگ��ر گرامین بانک پ��روژه تلفن 
روس��تایی بنگالدش )Polli Phone( اس��ت. با 

توجه به عدم دسترس��ی بخش عمده ای از مناطق 
روس��تایی بن��گالدش به زیرس��اخت تلف��ن ثابت، 
گرامین بانک با تأس��یس دو شرکت گرامین فون و 
گرامین تله کام، اکنون به بزرگ ترین پوشش دهنده 
تلفن همراه تبدیل ش��ده اس��ت. زنان روس��تایی با 
دریاف��ت وام از گرامین بانک تلفن همراه می خرند 
و با اجاره آن به دیگر زنان روس��تایی، اقساط آن را 
ب��ه بانک می پردازند. بس��یاری از این خطوط تلفن 
برای تماس زنان با شوهران شان که در مناطق دور 

دست به کار مشغولند، کاربرد دارد.
پروژه های خواهر

گرامین بان��ک به عنوان یک ای��ده اجتماعی و 
اقتصادی پروژه ه��ای مکمل دیگری نیز با خود به 
همراه داش��ته اس��ت. یکی از این پروژه ها سازمان 

Grameen Trust است، سازمانی غیردولتی و 
غیرانتفاع��ی که برای برآوردن هدف اصلی گرامین 
بانک در محو فقر در 1989 ایجاد ش��د و با تکیه بر 
مبانی عملکرد این بانک، در سراسر دنیا فعال است.

س��ازمان دیگ��ر زی��ر مجموعه گرامی��ن بانک 
تأمی��ن  ک��ه  اس��ت   Fund Grameen
سرمایه های مخاطره آمیز را برای بنگاه های متوسط 
و کوچ��ک متعلق ب��ه فقرا بر عه��ده دارد. در کنار 
این، Grameen Byabosa Bikash یا بنیاد 
خدم��ات و ارتقای کس��ب وکار گرامین نیز با هدف 
آموزش و اف��زودن مهارت های صاحبان بنگاه های 

برتر به راه افتاد.
بنی��اد آم��وزش گرامی��ن نی��ز یک��ی دیگ��ر از 
زیرمجموعه ه��ای ای��ن بان��ک ب��ود که ب��ا هدف 
آموزش جمعی روس��تاییان بنگالدشی، به خصوص 
روستاهای دورافتاده، به راه افتاد. این بنیاد فناوری 
اطالعات را برای افزایش س��واد و توس��عه آموزش 
ب��ه کار ب��رد، فناوری ه��ای جدی��د را ارتق��ا داد و 
ایده ها و روش های جدید را برای توس��عه آموزش 
روستاییان به کار برد. بنیاد غیرانتفاعی ماهی گیری 
و کش��اورزی گرامین در 1994 راه افتاد. با توجه به 
رواج این پیش��ه ها در بنگالدش، هدف از راه اندازی 
چنین بنی��ادی جان دادن و مهارت آموزی و حمایت 
از کشاورزان و ماهی گیران بود تا گامی دیگر برای 
کاس��تن از بار فقر روس��تاییان بنگالدشی برداشته 

شود.
بنی��اد   Danone Foods Grameen
دیگری است که گرامین بانک با مشارکت کمپانی 
فرانس��وی تغذیه Danone ب��ه راه انداخت تا با 
تولید م��واد غذایی غنی ش��ده و مق��وی به کمک 
کودکانی بش��تابند که بسیاری از مواد غذایی اصلی 

دوران رشد در تغذیه روزانه شان وجود ندارد.
ب��ا م��روری س��اده می بینیم ک��ه گرامین بانک 
و پروژه ه��ای جنب��ی آن  مجموع��ه ای از نیازهای 
جامع��ه بن��گالدش را به خوبی پوش��ش می دهند. 
مدی��ران این مجموعه به مثابه کارآفرین اجتماعی، 
بسیاری از شکاف های موجود در جامعه بنگالدش 
را رص��د کرده اند و برای آن چاره اندیش��یده اند. هر 
کسی، از گدایی بی خانمان تا صاحب کسب وکاری 
متوس��ط، می تواند از مجموع��ه گرامین بانک بهره 
بب��رد. این بانک به معنای واقعی کلمه دس��ت فقرا 
را گرفته اس��ت و کمک کرده ت��ا مهارت بیاموزند، 
مورد اطمینان واقع ش��وند و از تقدیری که تاکنون 
برایش��ان رقم خورده بود بگریزن��د؛ عملی که اگر 
جهانی ش��ود، شعار ساخت موزه فقر در سال 2030 

دور از دسترس نیست.

* . منبع: ماهنامه سپیده دانایی، شماره 24 

یکی از پروژه های گرامين 
بانك اعطای وام های خرد 

به گدایان است،  این پروژه 
با قوانين جاری بانکداری 

مناسبتی ندارد و بيشتر برای 
محو گدایی طراحی شده 

است. 
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بنیاد بی��ل و ملیندا گیتس بزرگ ترین موسس��ه 
خیری��ه در دنیا اس��ت. ای��ن بنیاد در س��ال 2000 
می��الدی 106 میلیون دالر توس��ط بی��ل و ملیندا 
گیتس تأس��یس ش��د و در طول دو س��ال فعالیت 
این موسس��ه، سرمایه آن به 2 میلیارد دالر افزایش 
یافت. و در س��ال 2006 میالدی توسط وارن بافت 

به دو برابر توسعه یافت.
اهداف اصلی تأسیس این بنیاد افزایش سالمت 
و کاه��ش فقر ش��دید در س��طح دنی��ا و در آمریکا 
گس��ترش دادن فرصت های آموزشی و دسترسی به 
تکنولوژی اطالعات می باش��ند. مرکز این بنیاد در 
شهر سیاتل در ایالت واشنگتن در آمریکا قرار دارد و 
توسط سه نفر اعضای هیأت مدیره به نام های بیل 
گیتس و همسرش ملیندا گیتس و وارن بافت اداره 
می ش��ود. سایر مدیران بنیاد ویلیام اچ گیتس و پتی 
استونس��یفر )CEO( می باش��ند. حجم کمک های 

اهدایی این موسسه تقریبا 33 میلیارد دالر است.
بنی��اد بیل و ملیندا گیتس به وس��یله بیل گیتس 
و همس��رش ملیندا در ژانویه س��ال 2000 میالدی 
از تلفی��ق دو بنیاد آموزش گیتس و ویلیام اچ گیتس 
به وجودآمد. بنیاد آموزش گیت��س از بنیاد کتابخانه 
گیتس که در س��ال 1996 میالدی افتتاح شده بود 
ش��کل گرف��ت. در ماه ژوئن س��ال 2006 میالدی 
گیت��س تصمی��م خود را ب��رای خروج از مش��اغل 
روزمره مایکروس��افت و اختصاص کامل وقت خود 
همراه ب��ا بونو، خوانن��ده گروه ایرلن��دی یوتو، که 
نام��ش در مجل��ه تایم برای کاره��ای خیرخواهانه 
در س��ال 2005 می��الدی آورده شده اس��ت تا ماه 
ج��والی س��ال 2008 میالدی اعالم ک��رد. در ماه 
م��ه 2006 میالدی بنیاد بیل و ملیندا گیتس جایزه 
اسپانیایی شاهزاده آستوریاس را برای همکاری های 

بین المللی بدست آورد.

هدیه وارن بافت
در 25 ژوئن س��ال 2006 می��الدی، وارن بافت 
)ثروتمند ترین مرد جهان در س��ال 2008 میالدی 
به نقل از مجله فوربس( قول داد 10 میلیون س��هم 
از س��هام کالس »ب« شرکت برکشایر هاتاوی به 
ارزش 7,30 میلی��ارد دالر را طی چندین س��ال به 

بنیاد اهدا کند.
باِفت)Warren Buffett( غالبا  وارن ادوارد 
ب��ا لقب باهوش اوماه��ا یا دانش��مند اوماها نامیده 
می ش��ود. او یک آمریکایی س��رمایه گ��ذار، تاجر و 
ی��ک انس��ان خیرخواه و بشر دوس��ت می باش��د. او 
مدیر عامل و بیش��ترین س��هام دار شرکت برکشایر 
هاتاوی می باش��د. دارایی خال��ص او در حال حاضر 
52 میلی��ارد دالر برآورد شده اس��ت و در رتبه بندی 
فوربس در س��پتامبر سال 2008 میالدی، به عنوان 
ثروتمند ترین مرد جهان ش��ناخته شده است. در ماه 
ژوئن سال 2006 ، او 83درصد از دارایی خود را به 
بنی��اد بیل و ملیندا گیتس اه��دا کرد. حجم دالری 
اهدای��ی او تقریب��أ 30 میلیارد دالر اس��ت. اهدای 
دارای��ی در ای��ن س��طح در تاریخ آمری��کا بی نظیر 
بوده اس��ت. در آن زمان اعالم ش��د که این س��طح 
کمک کافی اس��ت تا ان��دازه این بنیاد را به بیش از 

دو برابر افزایش داد.
 بافت شرایطی را تعیین کرد تا این اهدای بزرگ 
ب��ه بنیاد حجم کمک ها را به آس��انی افزایش ندهد 
ولی به عنوان یک همکاری س��ازنده حجم کمک ها 
و بخشش های س��الیانه بنیاد را به دو برابر افزایش 

دهد.
شرایط وارن بافت برای اهداء این کمک به بنیاد 

بیل و ملیندا گیتس شامل موارد زیر است:
بیل یا ملیندا باید در زمان مدیریت زنده باشند.

این بنیاد فعالیت خ��ود را به صورت خیریه ادامه 
دهد.

هر سال مبلغی به اندازه حجم اهدایی سال قبل 
برکش��ایر بعالوه پنج درصد از دارایی های خالص از 

بنیاد خارج شود.
بافت فرصتی دو س��اله را ب��ه بنیاد برای اجرایی 
شدن شرط س��وم داده است. بنیاد گیتس 5درصد از 
س��هام )000,500 س��هم( را در ژوئیه سال 2006 
میالدی دریافت کرده است و 5درصد باقیمانده را در 
ژوئیه سال های 2007 میالدی )000,475 سهم( ، 
2008 میالدی )250,452 سهم( و الی آخر دریافت 
خواهد کرد. از س��ال 2006 می��الدی، بنیاد 7,33 
میلیارد دالر را اهدا کرده است. برای اینکه این بنیاد 
فعالیت خود را به عنوان خیریه ادامه دهد می بایست 
هر س��اله 5درصد از دارایی ه��ای خود را وقف کند. 
بدینگونه حجم اهدایی بنیاد هر ساله حداقل مبلغی 

برابر 5,1 میلیارد دالر خواهد بود.

فعالیت ها
از س��ال 2006 می��الدی، بنیاد ب��ه چهار بخش 
ش��امل فعالیت های��ی اصل��ی )ارتباط��ات عمومی، 
اعتب��ارات، منابع انس��انی( تحت مدیریت ش��ریل 

اسکات و سه برنامه اهدایی زیر سازمان بندی شد:
1. برنامه سالمت جهانی
2. برنامه توسعه جهانی

3. برنامه های مرتبط با ایاالت متحده آمریکا
طبق گ��زارش روزنامه وال اس��تریت ژورنال در 
جدید تری��ن برنامه، بنیاد بیل و ملیندا گیتس صد ها 
میلیون دالر در زمینه تش��ویق فقرا به پس انداز در 

سراسر جهان هزینه خواهد کرد.
به عالوه، بر طبق گزارش منتش��ر ش��ده توسط 
بنیاد بیل کلینتون در 18 دس��امبر 2008، بنیاد بیل 
و ملیندا گیت��س بین 10 تا 25 میلیون دالر به این 

بنیاد کمک کرده است.
http://www.gatesfoundation.org :منبع .*

افزایش سالمت و کاهش فقر در دنیا،

 دغدغه های جدید 

خانواده گیتس
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معرفی
آش��وکا، یک س��ازمان غیر انتفاعی جهانی است 
ک��ه روی کارآفرین��ان اجتماعی و یا کارگش��ایان 
اجتماع��ی در گوش��ه و کنار جهان س��رمایه گذاری 
می کند. آشوکا پیشگام رهیافت »سرمایه پرمخاطره 
در   )social venture capital( اجتماع��ی« 

توسعه بین المللی است.
آشوکا از طریق کارگشایی اجتماعی به مشکالت 
رسیدگی می کند، کارگشایی اجتماعی یک رهیافت 
موثر اس��ت که مبتنی بر الگوی سرمایه پرمخاطره 
می باش��د. او کارگش��ایان اجتماع��ی برجس��ته را 
شناس��ایی کرده، آنه��ا را به عنوان همکار آش��وکا 
برگزی��ده و ب��ه صورت مالی و حرف��ه ای روی آنها 

سرمایه گذاری می کند.
کارگشایان اجتماعی که همکار آشوکا می شوند، 
اف��راد عمل گرای��ی هس��تند ک��ه از ویژگی هایی 
نظی��ر بصیرت، ن��وآوری، اراده و تعه��د دراز مدت 
ک��ه به نوع��ی ویژگی ه��ای کارفرمایان برجس��ته 
تجاری محسوب می ش��وند، برخوردارند. اما تفاوت 
کارگش��ایان اجتماعی با کارگشایان تجاری در این 
اس��ت که به تغییر نظام مند اجتماعی در حوزه خود 

متعهد هستند.
- از حیث مالی، آش��وکا معمواًل دستمزدی را به 
مدت س��ه س��ال به آنها پرداخت می کند که میزان 
آن به نیاز شخصی و میزان دستمزد در کشور مورد 
نظر بستگی دارد. این دستمزدها همکاران آشوکا را 
قادر می س��ازد تا به صورت تمام وقت، توانایی خود 
را روی اجرای ایده های جدید خویش متمرکز کنند.

- از حی��ث حرف��ه ای، آش��وکا ب��ا برگزی��دن 
کارگشایان اجتماعی برجس��ته به عنوان همکاران 
آش��وکا که بعدها به همکاری جهان��ی می پیوندند، 
روی آنها سرمایه گذاری می کند. این سرمایه گذاری 
موجب شکوفا ش��دن همکاری آنها به صورت ملی 
و بین الملل��ی می ش��ود و اطالع��ات، فرصت ه��ا و 
تماس های ارزش��مندی برای آن��ان فراهم می کند 
تا به اش��اعه نوآوری های خود پرداخته و دوام دراز 

مدت حاصل کنند.

تاریخچه
 Bill( آش��وکا در 1980 توس��ط بیل درایت��ون
Drayton( مش��اور سابق ش��رکت مک کنزی و 
ش��رکا )McKinsey & Co.( و دستیار اجرایی 
»آژانس محافظت از محیط زیست« تأسیس شد. 

درایتون، آش��وکا را بر پایه ای��ن باور بنا نهاد که 
کارگش��ایی یا کارآفرینی اجتماعی اهرمی نیرومند 
است که می تواند تاثیری شگرف برای رسیدگی به 
مشکالت اجتماعی در گستره جامعه داشته باشد. از 
این رو، وی آش��وکا را بنا نهاد تا با پشتیبانی مالی و 
فراهم آوردن یک چارچوب حرفه ای، از کارگشایان 
اجتماعی حمایت کند و به آنان در اشاعه دیدگاه ها 
و راهکاره��ای ابتکاری ش��ان به ص��ورت فردی و 
گروهی کم��ک نماید. درایتون به عن��وان یکی از 
اولی��ن رهبرانی که به قدرت نوآوری فردی در حل 
مشکالت اجتماعی پی بردند، آشوکا را با بودجه ای 
کمتر از پنجاه هزار دالر در هند در معرض آزمایش 
قرار داد. امروز، آشوکا بیش از هفده میلیون دالر در 
س��ال برای تامین مالی فعالی��ت همکارانش هزینه 

می کند.
بیل درایتون خود را از دوران مدرسه ابتدایی یک 
کارگش��ای اجتماعی می پنداشته است. چهار عامل 
در مراحل اولیه زندگی بر وی تاثیر گذاش��ت و وی 

را به سمت تأسیس آشوکا هدایت کرد:
1. عالق��ه به تاری��خ، ک��ه در آن رهبرانی نظیر 
ماهاتم��ا گاندی در هن��د، ژان مونه در فرانس��ه و 
مارتی��ن لوترکینگ در آمریکا، ق��درت فرد و تاثیر 
ایده های تازه را بر مبنای ابتکار، پرهیز از خش��ونت 
و استانداردهای رفیع اخالقی به نمایش گذاشته اند؛ 
2. عالق��ه ب��ه جغرافیا، به ویژه آس��یا، جایی که 
وی در آن ش��اهد پدیده فزاینده ای بود که طی آن 
ایده های قدرتمند تحول اجتماعی به نیروی محرکه 
انقالب ه��ای مردمی و ظهور بخِش ش��هروندی در 

کشورهای در حال توسعه مبدل شد؛ 
3. مش��اهده نهضت حقوق شهروندی که همراه 
با بزرگ شدن درایتون شکل می گرفت و مشارکت 
فع��ال در آن، )و زندگی در آمری��کا به عنوان یک 

جامعه مبتنی بر حقوق(؛ و 

4. اعتقاد به افراد کارآفرین یا کارگش��ا به عنوان 
قویترین نیروی تحول اجتماعی. 

درایتون در دهه 1960 ابتدا »جامعه آسیا« را در 
دبیرستانش یعنی آکادمی فیلیپ اندرو تأسیس کرد 
و بعدها »میز آشوکا« را در دانشکده هاروارد و نیز در 
دانش��گاه آکسفورد دایر کرد. در مدرسه حقوق ییل، 
وی »خدم��ات حقوقی ییل« را بن��ا نهاد که برای 
ش��ش ایالت شمال ش��رقی آمریکا خدمات حقوقی 
رای��گان در جهت تمرکز بر تح��والت اجتماعی - 

اقتصادی کالن فراهم می کرد.
سرانجام درایتون در زمان جوانی و در حال سفر 
به آس��یا از خود پرس��ید که چگونه می تواند شکاف 
اقتصادی و اجتماعی میان نیم کره های ش��مالی و 
جنوبی زمین )یعنی میان کشورهای توسعه یافته و 
در حال توس��عه( را پر کن��د و در عین حال انقالب 
مردم س��االری را از طری��ق بخش ش��هروندی در 

کشورهای درحال توسعه تسریع کند.
آشوکا برای درایتون، نشانگر بانفوذترین رهیافت 
به س��رمایه گذاری روی قدرت افراد و ایده هایشان 
درون کشور مورد نظر برای ایجاد تحوالت نظام مند 
اجتماع��ی و اش��اعه آن ابداعات در س��طح ملی و 

بین المللی بود.

مأموریت آشوکا
مأموری��ت آش��وکا س��امان بخش��یدن به یک 
بخ��ش ش��هروندی کارگش��ایانه، پرب��ار و دارای 
انس��جام جهانی، و نیز گس��ترش حرفه کارگشایی 
)کارآفرینی( اجتماعی در گوشه و کنار جهان است. 
آشوکا کارگش��ایان اجتماعی برجسته – یعنی افراد 
ویژه ای که دارای ایده هایی چش��مگیر برای ایجاد 
تغییر در جامعه خود هس��تند- را شناس��ایی کرده، 
روی آنان سرمایه گذاری می کند، و از آنان، ایده ها 
و مؤسساتشان در تمامی طول فعالیت حرفه ایشان 
حمایت می نمای��د. همکاران آش��وکا از این مزیت 
برخوردار هس��تند که بخش��ی از »همکاری جهانی 

برای زندگی« باشند.
رویای آشوکا، ش��کل گیری یک جامعه جهانی 
اس��ت که از توانایی پاسخگویی س��ریع و موثر به 

آشوکا بنیاد 
حمایت از 

کارآفرینان 
اجتماعي
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چالش��های اجتماع��ی در هرکجا برخوردار باش��د. 
آش��وکا از مناب��ع مالی دولت��ی اس��تفاده نمی کند.، 
بلک��ه منابع مالی آن توس��ط کارفرمایان تجاری و 
بنیاده��ای آنان، افراد و ش��عبه های داوطلب تامین 

می شود.
حقایقی درباره آشوکا

• آشوکا از 1981 تا کنون بیش از 1700 همکار 
در 60 کشور برگزیده است. 

• همکاران آش��وکا در ش��ش حوزه گسترده زیر 
فعالیت می کنند. 

o آموزش و یادگیری 
o محیط زیست 

o بهداشت 
o حقوق بشر 

o مشارکت مدنی 
o توسعه اقتصادی 

• آش��وکا تقریب��ًا هر س��ال 150 هم��کار جدید 
انتخاب می کند. 

• آش��وکا نه یک بنیاد اس��ت و نه یک کارگزار 
دولت��ی؛ از دول��ت بودج��ه نمی گیرد. )بلک��ه تنها 
کمک های مالی اش��خاص و نهادهای خصوصی را 

می پذیرد.(

آنچه آشوکا انجام می دهد
آشوکا در سه سطح مختلف فعالیت می کند. ابتدا، 
به صورت مالی و حرفه ای از کارگشایان اجتماعی 
در ط��ول چرخ��ه زندگیش��ان به ص��ورت انفرادی 
حمای��ت می کن��د. دوم اینک��ه جوامع متش��کل از 
کارگشایان اجتماعی را گردهم می آورد تا تأثیر آنان 
را افزای��ش داده و به اش��اعه ایده ها و عملکردهای 
آن��ان کمک کند. در نهایت به ایجاد زیرس��اخت و 
سیستم های مالی الزم برای حمایت از رشد بخش 
ش��هروندی و تسهیل گسترش نوآوری اجتماعی به 

صورت جهانی کمک می کند.
تمام برنامه های آش��وکا در این س��ه س��طح در 
راستای هدف و مأموریت آن هستند. همگی مبتنی 
بر درک این نکته هستند که تحول تاریخی بخش 
شهروندی در حال وقوع است و در همین راستا نیز 
عمل می کنند و هیچ ی��ک از برنامه های آن صرفًا 

برای ارائه خدمات نیست.
سه سطح عملکرد آش��وکا یکدیگر را به صورت 
متقاب��ل تقوی��ت می کنند و همگی ب��ه همراه هم 
رویای آش��وکا که دنیایی اس��ت که در آن هر کس 
یک تحول س��از اس��ت را ب��ه واقعی��ت نزدیک تر 

می نمایند.

• ارتقا کارگشایی گروهی
• ساخت زیرساخت اجتماعی

• حمایت از کارگشایان اجتماعی
آشوکا به دنبال چه نوع ایده هایی است؟

آشوکا به دنبال کارگشایان اجتماعی برجسته ای 

است که دارای ایده های تازه و راهکارهای ابتکاری 
گس��ترده، موثر و بس��یار کاربردی هس��تند. آشوکا 
می دان��د که مش��کالت اجتماعی ب��ه فرهنگ ها یا 
جوامع خاصی محدود نمی ش��وند. ه��ر چند برخی 
الگوها را نمی توان در تمام فرهنگ ها به کارگرفت، 
با این حال آش��وکا به دنبال راه حل های ابتکاریست 
ک��ه از اهمیت ملی، منطقه ای ی��ا جهانی برخوردار 
باش��ند و امکان به کارگیری آنها توسط سایر نهادها 

نیز وجود داشته باشد.

شیوه های کمک مالی به آشوکا
اگ��ر مایل ب��ه کمک مالی به آش��وکا هس��تید 
می توانید از راههای مختل��ف زیر این کار را انجام 

دهید. 
روش  ای��ن  در  پس��ت:   طری��ق  از  اعان��ه   •
عالقه من��دان می توانند مبلغ مورد نظ��ر خود را به 
صورت چک بانکی قاب��ل پرداخت در داخل پاکت 
پستی قرارداده و به دفتر اصلی آنها واقع در آمریکا 

ارسال نمایند. 
• پرداخت اعانه برای ادای احترام یا بزرگداشت 
ی��اد یک عزیز :در این روش که یکی از روش های 
مرس��وم و متداول در آش��وکا اس��ت، اف��راد جهت 
قدران��ی، اهدای هدیه به مناس��بت های مختلف از 
قبلی مراسم ازدواج، فارغ التحصیلی و ... و یا تکریم 
و بزرگداش��ت یاد عزیزان از دس��ت رفته شان، به 
جای خرید هدیه و بر پایی مراس��م یادبود مبلغی را 
به این مؤسس��ه اهدا می کنند. در این مسیر، آشوکا 
مت��ن نامه زیبایی آماده کرده و به فرد هدیه گیرنده 

و یا خانواده تکریم شده ارسال می کند. 
در ضمن اف��راد می توانند با ثب��ت نام کردن در 
از    www.IDoFoundation.org س��ایت 
آشوکا حمایت کنند. این سایت به زوج های جوان و 
میمهمانان شان اجازه می دهد تا مهیا سازی مراسم 
عروسی ش��ان را با خرید هر آنچه که برای برپایی 
یک مراس��م نیاز است و اهدا س��ود آن به مؤسسه 

خیریه پیش برند. 
• وق��ف:  وقف ،یک پایه و مبن��ای  حمایتی و 
پشتیبانی قابل اعتماد و پایدار برای کارهای  آشوکا 
در سراس��ر جهان است. رشد وقف به آشوکا کمک 
می کند تا توانایی طوالنی مدتی برای ارائه خدماتی 
که نیاز به زمان بیش��تری برای س��ازگاری و ایجاد 
تغیی��رات اجتماعی دارد فراهم کن��د.  میزان وقف 
برای آش��وکا در س��ال 2006 به ارزشی بالغ بر 20 
میلیون دالر رس��ید.  در این مدل افراد یا می توانند 
به صورت فردی یا سازمانی وقفی را انجام داده و یا 
در منابع وقف شده موجود با پرداخت مبلغی شریک 

شوند و آنرا افزایش دهند. 
• پرداخ��ت در درازم��دت : ای��ن م��دل یکی از 
بهترین راه های اس��ت که اف��راد می توانند اهداف 
مالی شخصی خود را با آرمان های خیریه ای ترکیب 
کنند. این هدایا چندین بار ساخته می شوند و منافع 

متنوعی دارند که میراث آن ایجاد تغییرات اجتماعی 
قطعی است.

این هدیه دراز مدت به آش��وکا کمک می کند تا  
از آینده خدم��ات  و برنامه ها اطمینان حاصل کند.  
هدایای دراز مدت ش��امل مشارکت افراد است که 
می توانند از طریق وصیت نامه،  اعتماد به مؤسس��ه، 
سیاست های بیمه ای و یا برنامه بازنشستگی اعمال 
ش��ود.  بسیاری از حامیان هدایای مؤسسه خیریه را 
با نام آشوکا می س��ازند: نوآورانی که عموم مردم را 
ذینفعان و وارث��ان وصیت نامه خود می دانند. دولت 
ف��درال آمریکا، مردم را ب��ه اهدای این نوع هدایا و 
ارثیه های خیریه تشویق می کند و به  آنها در مالیات 

بر دارایی ها تخفیف های نامحدودی می دهد. 
سه راه وجود دارد که افراد می توانند به این گونه 

وصیت کنند.
1- ارثی��ه وی��ژه: اف��راد مبلغ مش��خص، درصد 
مشخص و یا دارایی مشخصی را به آشوکا می دهند.
2- ارثیه باقیمانده: افراد می توانند همه بدهی ها، 
مالیات ه��ا، هزینه ها، و ارثیه ه��ای ویژه را پرداخت 
کنند و در پایان باقیمانده را به آشوکا منتقل سازند. 
3- ارثیه مشروط: افراد می توانند همه یا بخشی 
از ارث خود را به آش��وکا بس��پارند مگر طبق وقوع 
ش��رایطی خاص. برای مثال، افراد می توانند مبلغی 
را به آش��وکا اختصاص دهن��د: نوآورانی که عموم 
مردم را ذینفعان و وارثان وصیت نامه خود می دانند 
مگ��ر آنه هیچ عضوی از افراد نزدیک خانواده باقی 
نمانده باش��د.  بعضی از مواق��ع زوج هایی بی اوالد 
تمام ث��روت خود را تا زمان حیات همسرش��ان در 
اختی��ار او می گذارن��د و وصیت می کنن��د تا پس از 

مرگ به آشوکا منتقل شود.
• اعطای س��هام یا پرداخ��ت از طریق بانک: در 
این مدل یا افراد سهامی را از مجموعه دارایی خود 
به آش��وکا منتقل می کنند و ی��ا مبالغی را از طریق 

بانک به این مؤسسه حواله می کنند. 
• اعطا در قالب برنام��ه طرح های مخاطره آمیز: 
آشوکا در بیس��ت و پنجمین سالگرد تأسیس خود، 
فرصت جدیدی را فراهم کرده است تا حامیانی که 
تمایل دارند تا مستقیما در هسته فعالیت های آشوکا 
وارد ش��وند  و برای هدای��ت کارآفرینان اجتماعی 
س��رمایه گذاری مخاط��ره آمیز کنن��د از این طریق 

اقدام نمایند.  
س��رمایه گذاری مخاط��ره آمیز نخس��تین بار با 
هدیه ای از بنیاد خانواده Oswaldآغاز شد. آشوکا 
اقدام به س��رمایه گذاری مخاطره آمیز کرده است تا 
به طور چش��مگیری س��بب افزایش تعداد رهبران 
کارآفرین اجتماعی شود.آش��وکا س��رمایه گذاران را 
دعوت به تفکری آینده نگر می کند تا پایه ای پایدار 
برای مدل س��رمایه گذاری مخاطره آمیز منحصر به 
فردی برای 25 سال آینده و بعد آز آن خلق کنند. 

/http://persian.ashoka.org/farsi.*
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مش��ارکت در فضای اینترنت به حدی گسترش 
یافت��ه که ردپ��ای مش��ارکت های اینترنتی در امور 
بشر دوستانه نیز قابل مشاهده است. اینکه کاربران 
چگونه آموختند از این فضای مجازی برای اینگونه 
مشارکت جویی ها استفاده کنند و یا اینکه چه کسانی 
زمینه مش��ارکت جویی را فرهم کردند و به روشنی 
قابل تفکیک و تش��خیص نیست، اما می توان سال 
2004 را سال شکوفایی اینترنت و وب دانست. این 
ش��کوفایی از آن جهت ک��ه اینترنت از آن زمان به 
بعد راه همواری را برای مش��ارکت بیشتر مردم در 

امور خیریه فراهم کرده است.
نمون��ه جالبی از این به کارگیری فضای مجازی 
در ام��ور خیری��ه را می ت��وان در س��ایت اینترنتی 
کرد.  مشاهده   http://www.freerice.com
نمود مش��ارکت مجازی در مثلث آموزش، تبلیغات 
و نیکوکاری در سایت مشهود است. سازمان برنامه 
جهانی غذا وابس��ته به س��ازمان ملل، به راه اندازی 
پایگاه اینترنتی، خدمات چند جانبه ای ارائه می دهد. 
کارک��رد آموزش��ی و افزای��ش س��واد اطالعات��ی، 

کارک��رد س��رگرمی و کارکرد مش��ارکت در عمل 
خیر خواهانه ای چون کمک به گرس��نگان جهان از 

بارزترین ویژگی های این سایت است.
در این س��ایت س��واالتی 4 گزین��ه ای در رابطه 
با مترادف کلمات انگلیس��ی پرسیده  می شود که با 
پاس��خ درست کاربر به هر س��وال 20 دانه برنج به 
م��ردم فقیر دنیا کمک می ش��ود. در ازای 5 پاس��خ 
صحیح 100 دانه برنج کمک می شود و این روند تا 

50 سوال و 50 پاسخ صحیح ادامه می یابد.
یعنی در کمتر از یک س��اعت ه��ر نفر می تواند 

1000 دانه برنج کمک کند.
روند پاسخ به سواالت به گونه ای است که اگر 
پرسش��ی اشتباه پاسخ داد شود سوال بعدی آسانتر 
خواهد بود و چنانچه پاس��خ صحیح باش��د س��وال 
بعدی س��خت تر می ش��ود. تا پایان این مس��ابقه 
کاربر با 250 واژه سروکار خواهد داشت. با ظاهر 
ش��دن هر پرس��ش بنر تبلیغاتی یک ش��رکت به 
نمایش در می آید. در حقیقت پاس��خ درست کاربر 
به هر پرس��ش به معنای پرداخت هزینه تبلیغاتی 

ش��رکت مذکور ب��ه برنامه جهانی غ��ذا )wfp( و 
کمک به گرس��نگی جهان است. برنامه جهانی غذا 
بزرگتری��ن نمایندگی کمک ه��ای غذایی به مردم 
جهان است، که ضمن کمک به فقرا وظیفه حمایت 
از کشاورزان را بر عهده دارد و با بیش از 1000 زیر 
مجموعه در 75 کشور فعالیت می کند.این برنامه از 
بستری جهانی برای دسترسی به طیف گسترده تری 
از مخاطبان بهره جسته اس��ت. با طراحی س��ایتی 
زیبا و فراهم کردن فضایی س��رگرم کننده ضمن 
آم��وزش و تقویت زبان انگلیس��ی و جذب آگهی 
ش��رکت ها و کمپانی های بزرگ، مخاطب خود را 
به سوی مش��ارکت در عملی خیر خواهانه تشویق 
می کند. در این فضا هر سه قطب کاربر، سازمان 
و ش��رکت آگهی دهنده برنده هستند. البته لینکی 
نی��ز برای کس��انی که می خواهند بدون واس��طه 
در ای��ن برنامه مش��ارکت کنند فراهم آمده اس��ت 
که به س��ایت های وابس��ته هدایت می شوند و از 
طریق پرداخت آنالین کمک های آنها به دس��ت 

نیازمندان جهان می رس��د.

محیا برکت

بشر دوستی 
به روایت اینترنت

تلفیق آموزش و خیریه در فضای مجازی
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امام موس��ی ص��در از زمس��تان س��ال 1338 و 
همزمان با آغاز فعالیت های گسترده دینی و فرهنگی 
خود در مناطق شیعه نشین لبنان، مطالعات عمیقی را 
به منظور ریشه یابی عوامل عقب ماندگی اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی ش��یعیان لبنان ب��ه اجرا گذارد. 
حاص��ل ای��ن مطالع��ات، برنامه ه��ای کوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدتی بود که از اواسط سال 1339 و 
در راستای سیاست محرومیت زدایی، طراحی و اجرا 
گردید. امام موس��ی صدر در زمس��تان سال 1339 
و پ��س از تجدید س��ازمان جمعیت خیری��ه »البر و 
االحس��ان«، با تنظیم برنامه ای ضربتی جهت تامین 
نیازهای مالی خانواده ه��ای بی بضاعت، ناهنجاری 
تکدی را به کلی از س��طح ش��هر صور و اطراف آن 
برانداخت. وی در فاصله سال های 1340 تا 1348 و 
در چارچوب برنامه ای میان مدت، با طی ساالنه صد 
هزار کیلومتر در میان ش��هرها و روستاهای سراسر 
لبنان، ده ها جمعیت خیریه و مؤسس��ات فرهنگی و 
آموزش حرف��ه ای را راه اندازی نمود، که حاصل آن 
کسب اشتغال و خودکفایی اقتصادی هزاران خانواده 
بی بضاعت، کاهش درصد بی سوادی، رشد فرهنگ 
عمومی، و ب��ه اجرا در آمدن صده��ا پروژه کوچک 
و ب��زرگ عمرانی در مناطق محروم آن کش��ور بود. 
امام موس��ی صدر در تابس��تان س��ال 1345 و پس 
از اجتماع��ات عظیم و چند روزه ش��یعیان لبنان در 
بیعت با ایش��ان، رس��ما از حکومت وقت درخواست 
نم��ود تا همانند دیگر طوائف آن کش��ور، مجلس��ی 
برای سازماندهی طایفه شیعه و پیگیری مسائل آن 
تاس��یس گردد. مجلس اعالی اسالمی شیعیان که 
اولین بخش از برنامه درازمدت امام صدر به ش��مار 
می رفت، در اول خرداد س��ال 1348 تاسیس، و خود 
آن بزرگوار با اجماع آراء به ریاست آن انتخاب گردید. 
او تا زمانی که در لبنان بود،تالش های زیادی کرد تا 
آرامش را به این کشور بازگرداند. در ادامه خالصه ای 
از فعالیت های موسس��ات امام موسی صدر را که به 
همت موسسه امام موسی صدر در تهران آماده شده 

است، ارائه می نماییم.

خالصه فعالیت های موسسات 
امام موسی صدر

فعالیت مراکز متعددی به همت مؤسس��ات امام 
موس��ی صدر تاسیس ش��ده ، در س��الیان اخیر بنا به 
ضرورت با توسعه روزافزون همراه بوده است. عالوه 
بر صدها نیروی داوطلب، در حال حاضر حدود 195 
نیروی تمام وقت و بیش از 200 نیروی پاره وقت، با 
اخالص و یقین بی مانن��د و تالش بی وقفه، خدمت 
در ای��ن موسس��ات را برگزیده اند، ت��ا ارئه خدمات 
بهداش��تی، آموزش��ی و پرورش��ی به بیش از 1100 
دانش آموز یتیم- که بیشتر آنان در مجتمع آموزشی 
ش��هر صور اقامت دارند- ممکن گردد. موسسات به 
ش��ماره 5376 در لبنان به ثبت رسیده و در سال به 
عضویت س��ازمان ملل متحد در آمده است. برخی از 
فعالیت های خدماتی، درمانی، آموزش��ی و فرهنگی 

این مرکز را می خوانید.
مدرس��ه رحاب الزه��راء)ع( و سرپرس��تی ایتام و 

آسیب دیدگان  اجتماعی
در مدرسه رحاب الزهراء دختران یتیم و محروم از 
سن پنج سالگی تا مرحله ازدواج تحت پوشش کامل 
شامل تأمین خوراک، پوشاک، هزینه های آموزشی، 
بهداش��تی و حمل ونقل، قرار می گیرن��د و اکثر آنها 
مراحل آموزش عالی را با حمایت این مدرس��ه طی 
می کنند، خدمات واحد مذکور همچنین تهیه امکانات 
ضروری زندگی پس از ازدواج را نیز شامل می شود.

واحد های تهیه و تولید مواد غذایی
الف- کارخانه تولید فرآورده های لبنی که با هدف 
باال بردن سطح علمی و حمایت از دام داران جزء و به 
منظور تأمین شیر و لبنیات تازه برای کودکان تحت 
پوشش موسسات، تأسیس شده است. درآمد حاصل 
از فروش مازاد محصوالت نیز به صندوق موسس��ه 

واریز می گردد.
ب- واح��د تغذیه مدارس، ک��ه وعده های غذایی 
افراد تحت پوش��ش مجتمع ص��ور را تأمین می کند 
و اف��زون بر آن هر هفته تأمین و توزیع 6300 وعده 

غذایی مناس��ب نیز برای مدارس مناطق مرزی که 
دانش آموزان آن از س��وء تغذی��ه و فقر رنج می .برند 

به عهده دارد.
ج- واحد تولید شیرینی جات

مح��ل مناس��بی ب��رای کارآم��وزی و گذراندن 
دوره های عملی هنر جویان مرکز آموزش هتل داری 
به ش��مار می آی��د و درآمد حاص��ل از فعالیت آن در 
جبران بخش��ی از کمبود های مالی موسسات صرف 

می گردد.
خدمات درمانی

در مراکز بهداش��تی و درمانی ثابت و بسیار تحت 
پوشش این مؤسس��ات، خدمات درمانی و اجتماعی 
مختل��ف به مراجعین ارائه می گ��ردد. در این بخش 
باید ب��ه 8 درمان��گاه ثاب��ت در کفر حت��ی، دردغیا، 
صدیقن الشهابیه، حل البحر، دیر سریان عبد الشعب و 
یک درمانگاه داخل مجتمع موسسات و یک درمانگاه 
سیار برای ارائه خدمات مستمر به روستاهای مرزی و 

نیز امداد رسانی هنگام بحران اشاره کرد.
فعالیت های آموزشی

1- مه��د کودک: این مراکز با پذیرش دختران و 
پسران خردسال یتیم و آنان را برای ورود به مراحل 
آموزش��ی ابتدایی آماده می کن��د. ظرفیت کنونی آن 

400 نفر است.
2-مرکز آموزش ابتدایی

دختران یتی��م و آس��یب دیدگان اجتماعی، دوره 
دبس��تان را در ای��ن مراک��ز می گذرانن��د. این مرکز 
با هدف ش��کوفا ک��ردن اس��تعداد های نونهاالن در 
تاسیس شده است. بهره گیری از جدید ترین روش ها 
و امکانات آموزش��ی و فراهم آوردن زمینه های بروز 
خالقیت و نوآوری؛ از ویژگی های این مدرسه است.

3- مرکز آموزش استثنایی
ای��ن مرک��ز در س��ال 1977 به منظ��ور آموزش 
مهارت ه��ای س��اده و ابتدای��ی ب��ه خردس��االن و 
کودکان اس��تثنایی که از معلولیت جسمی یا ذهنی 
رنج می برند، تأسیس شده اس��ت. هدف آن پرورش 
استعداد های آنها برای رسیدن به استقالل شخصی 

مهربانی ربوده ش�ده
کارآفرينی اجتماعی در سيره امام موسی صدر
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و گاه مش��ارکت در فعالیت ها اقتصادی خرد اما مفید 
است.

مرکز آموزش فنی و حرفه ای
ه��دف ای��ن مرک��ز ارتقاء س��طح دان��ش فنی و 
آموزش مهارت های حرفه ای و عمومی به ش��یعیان 
اس��ت تا بتوانند در حوزه ه��ای کاری مختلف جامعه 
حض��ور فعاالنه و مفید داشته باش��ند و عقب ماندگی 

تحمیل شده را جبران کنند و اعتماد به نفس بیابند.
آموزشکده پرستاری

هنرجویان این مراکز پس از پایان دوره تحصیلی، 
به اخذ دیپلم فنی پرس��تاری))BT و یا مدرک عالی 
پرستاری)TS( نایل می گردند که اعتبار جهانی دارد. 
تاکنون 681 پرس��تار از آن فارغ التحصیل شده و به 
س��رعت در مناطق مختلف جذب بازار کار ش��ده اند. 
اکنون این مرکز با نس��بت قبولی 100 درصد موفق 
به کسب دیپلم افتخار از سازمان فنی و حرفه ای لبنان 

گردیده است.
آموزش مهارت های اجتماعی)مددکاری(

اعطای دیپلم فن��ی بهیاری )TS( و مدرک عالی 
حرفه ای)BT( بر اس��اس برنامه آموزشی ویژه مرکز 

که مبتنی بر علم و ایمان و توامان است.
دوره های فشرده آموزش مهارت های شغلی

در ای��ن دوره فش��رده 9 ماهه که از س��ال 1977 
ش��روع ش��ده. و به آموزش دختران باالی 16 سال 
اختص��اص دارد، مهارت ه��ای مختلف��ی همچ��ون 
منش��ی گری، آرایش گری، کودک ی��اری، گلکاری و 
باغبانی، هتل داری، و... آموزش داده می شود. دختران 
آم��وزش دی��ده از این طریق می توانن��د در بازار کار 
اش��تغال یابند و با کس��ب درآمد به سبد هزینه های 
خانواده خود کمک کنند و از فشار محرومیت خود و 

خانواده خویش بکاهد.
برنامه های آینده

ش��ورای مرکزی موسس��ات امام ص��در در نظر 
دارد در آینده نزدیک، عالوه بر پیگیری و گس��ترش 
برنامه های پیشین، طرح های جدیدی را آغاز کند که 

مهمترین آنها عبارتند از:
  طرح توسعه اقتصادی و شغلی مراکز کشاورزی 

جنوب
  طرح ارتقاء س��طح بهداشت و درمان در مناطق 

جنوبی از طریق ایجاد سامانه اطالعاتی پیشرفته
  طرح رسیدگی به وضعیت زنان در مناطق جنوبی

طرح »راهنمای خانواده« و آموزش همه    
جانبه به خانواده های نوپا

  طرح گس��ترش م��ددکاری اجتماعی و آموزش 
مددکاران زن

انجمن خیریه موسسات امام موسی صدر- تهران
ای��ن انجمن با ه��دف اعتالی س��طح فرهنگی 
اجتماعی جامعه و همکاری و همفکری با مؤسسات 
لبنان و مراکز مش��ابه تأسیس ش��د و در حال حاضر 
هّم خود را صرف توس��عه تفاه��م اجتماعی و ترویج 
فرهنگ گفتگو در جامعه ایران کرده. این انجمن، به 
همین منظور اقدام به طراحی، برنامه ریزی و اجرای 
کارگاه های»آش��نایی با گفتگو« و »توانمند س��ازی 

والدین با تکیه بر قواعد گفتگو« کرده است.

1. در م�ورد فعالیت های مؤسس�ه در لبنان 
توضیح دهید.

خدم��ات اجتماعی که من دارم همه مربوط به 
مؤسس��ات امام موسی صدر است و به همت و با 
اقدام ایش��ان آغاز شد البته ش��اید در ابتدا بزرگ 
نبود  وقدم به قدم ش��کل گرفت اما شکی نیست 
که این مؤسسات توانست کمک بسیار وسیعی به 
جامعة ش��یعیان بکند. من افتخار داش��تم بخشی 
ک��ه به خانم ها و دختره��ا اختصاص دارد را اداره 
 کنم. ش��اید نزدیک به چهل س��ال است که این 
برنامه اداره می ش��ود هزاران دختر یتیم و فقیر از 
مدرسة ما فارغ التحصیل شدند و به دانشگاه رفتند 
و فعال شدند و االن در جامعه حضور دارند، شاید 
بتوانم بگویم بهترین پرستارهای بیمارستان های 
لبنان فارغ التحصیل مدرسة ما هستند. آموزشگاه 
حرفه ای ما بس��یار مهم اس��ت کسانی که از این 
آموزشگاه ها فارغ التحصیل می شوند یا در مؤسسة 
خ��ود ما کار می کنند و یا در خارج از مؤسس��ه با 

استقبال اینها را می پذیرند. 
درمؤسس��ة ما چندین مدرس��ه است که همه 
فع��ال هس��تند و کار می کنن��د کودکس��تان و 
 Special مدرس��ه داریم، مرکزی هست به نام
Education که مخصوص بچه هایی اس��ت 
که مشکل آموزش��ی دارند، یک آموزشگاه عالی 
پرس��تاری چندین سال اس��ت که فعال است. در 
بخش ه��ای حرفه ای آموزش  آش��پزی، خیاطی، 
گلس��ازی کودک ی��اری ارائه می دهیم.  بخش��ی 
داریم به ن��ام Social Work یعنی مددکاری 
اجتماعی که بخش بس��یار فعالی است و خیلی از 

این بخش استقبال شده است. 
ما هم دورة راهنمایی داریم و هم دورة نظری 
و همة اینها مدارک ش��ان را از دولت می گیرند و 
اگر خواسته باش��ند می توانند به دانشگاه بروند و 
اگر نخواس��ته باش��ند می توانند با همین مدارک 
کار کنند. ده درمانگاه وابس��ته به مؤسسه در کل 
جن��وب لبنان داریم. هش��ت درمانگاه ثابت  و دو 
درمانگاه س��یار اس��ت. یکی از آنها چشم پزشکی 
است و دیگری General Health که مربوط 

به درمان های کلی است. این درمانگاه های سیار 
به روستاهای دور دست می روند و به مردمی که 
نمی توانند به کلینیک های ما بیایند خدمت رسانی 
می کنن��د. ای��ن درمانگاه ه��ای س��یار ب��ه افراد 
کم بضاعت و پیر که امکانات ندارند سر می زنند و 

آنها را درمان می کنند.
امسال انتظار داریم که درمانگاه های ما بتوانند 
حدود شصت و پنج هزار نفر را در طول یک سال 
بپذیرند . درمانگاه ها خیلی فعال هس��تند و خیلی 
خ��وب کار می کنن��د. تخصص ه��ای زیادی هم 
داریم برای کودکان، زنان، عمومی، دندانپزشکی، 
فیزیوتراپ��ی، چشم پزش��کی و در ه��ر کلینیکی 
آزمایشگاه هم هست. این برنامه ها هست و همه 

فعالیت کنند.
یک��ی دیگر از فعالیت مؤسس��ه رس��یدگی به 
خانم هایی است که شوهران شان را در جنگ های 
اسرائیلی از دس��ت داده اند از این ها که دام یعنی 
گاو و گوس��فند دارند ش��یر می خری��م و به اینجا 
می آوریم و با دستگاه های خاص آنها را آزمایش 
می کنیم واسترلیزه می کنیم بعد به ماست چکیده 
و دوغ و یا ش��یرینی تبدیل می کنیم و بسته بندی 
می کنیم و در جایی دیگری می فروش��یم و درآمد 
این فروش ها به همین خانم ها برمی گردد تا این 

خانم ها بتوانند زندگی شان را اداره  کنند.
رس��تورانی داریم به نام ش��واطینا که این هم 
از کارهای مؤسس��ه است که درآمد آن هم برای 
مؤسس��ه اس��ت و دخترهایی که اینجا هتل داری 
می خوانن��د، آنج��ا کار می کنن��د و دوره می بینند 

یعنی هم دوره می بینند و هم کارمند می شوند.
در اینجا کارهای زیادی می شود که نمی شود 
همة آنه��ا را گفت و باید ب��ا مراجعه حضوری و 
بازدی��د از مجموعه آنها را درک کرد.  ش��اید هر 
روز ده ها نفر به ما مراجعه می کنند و مش��کالت 
دارند ما این مش��کالت را بررس��ی می کنیم و به 

آنها کمک می کنیم.

*. این مصاحبه به زبان عربی انجام شده و توسط موسسه 
امام موسی صدر در تهران ترجمه شده است. 

گفتگویی با خانم رباب صدر
مدیر موسسات امام موسی صدر در لبنان
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جامعه یاوری فرهنگی، موسس��ه خیریه ای اس��ت که سنگ بنای 
آن در س��ال 1365 توسط گروهی متش��کل از افراد مختلف از ادیان 
و مذاهب متنوع ش��کل گرفت. جرقه تأس��یس این موسس��ه در سال 
1362، زمانی که محروم مجتبی کاشانی سراینده ی شعر »هم شاگردی 
س��الم«، از سر اتفاق به جنوب خراسان س��فر می کند تا در همایشی 
مدیریتی در بیرجند س��خنرانی کند، زده می شود. او طی بازدیدی که 
ب��ه همراه همایون حاج��ی خانی و نیکول فردیدنی)عکاس مش��هور 
ایرانی(،عثمان محمد پرس��ت)دوتار زن مشهور و نوازنده قطعه نوایی 
نوایی( از منطقه خراسان جنوبی داشت، تحت تأثیر فقری که به چشم 
می بیند شعری به نام »سفرنامه ی خواف« می سراید. شنیدن این شعر 
عده ی زیادی از مهندس��ان همکار را در س��مینار ب��ه گریه می اندازد. 
پ��س ش��اعر، که خود بیش از همه متأثر ش��ده، تصمی��م می گیرد به 
مناطق محروم تر س��فر کند. در این س��فرها، صحنه هایی می بیند که 
برای مسافران روستاهای جنوب خراسان دور از ذهن نیست: خانه های 
بدون برق، کودکان بدون کفش، بزرگس��االن معتاد، مردمی که بر اثر 
زخم معده یا حت��ی آب مروارید می مردند.دیدن این وقایع تلخ موجب 
می شود، این گروه همس��فر تصمیم بگیرند »کاری بکنند«. جماعتی 
که راه را با شعر کاشانی و دو تار عثمان محمد پرست طی کرده بودند، 
برای جم��ع آوری پول به قصد انجام دادن کاری در جنوب خراس��ان 
صندوق خیریه ای تأسیس می کنند. مشکالت منطقه به حدی زیاد بود، 
ک��ه این گروه تصمیم می گیرد، فق��ط روی یکی یا دو موضوع خاص 
تمرکز کند و توافق می کنند تا به س��راغ نیازهای آموزشی، و در درجه 
اول به س��راغ مدرسه س��ازی می روند. نکته جالب توجه این است که 
بنیان گذاران موسسه خیریه یاوری، هیچ یک دارای سرمایه مالی زیاد و 
ثروت فراوان نبودند، اما آنچه در بین آنها شاخص و ممتاز بود، سرمایه 
اجتماع��ی فوق العاده قوی بود، که هر ی��ک از افراد حاضر در گروه به 
نحوی بر تقویت آن می افزود. حلقه جامعه یاوری توانست از این ثروت 
اجتماعی خود اس��تفاده نماید و یاوران بیشتری را به جمع خود اضافه 
نماید و حلفه یاوری را بگس��تراند، به حدی که بعدتر، افرادی همچون 
سیاوش کس��رایی)نقاش(، محمدرضا شجریان، پرویز کالنتری، رسام 
عرب زاده، غالمحسین امیر خانی، یداهلل کابلی، و بسیاری دیگر به این 
جمع پیوس��تند. در حال حاضر مهندس حسن ماهوتچیان مدیر عامل 
این مجموعه هستند و در کنار سایر اعضای هیأت مدیره، برای بقا، و 

توسعه جامعه فرهنگی یاوری تالش می کنند.
از اولین نوآوری های حلقه یاوری، تأمین منابع مالی این موسس��ه 
بوده است. سیاوش کسرایی، هنرمندی بود که بخشی از تابلوهایش را 
به انجمن بخشید تا با فروش آنها مدرسه ای ساخته شود. جالب آن که 
خود چنان در مضیقه بود که به خاطر خانه به دوش��ی های مکرر حتی 
مجبور ش��د س��بک هنری اش را به آبرنگ تغییر دهد؛ چون که نقاشی 

رنگ و روغن فضای مناسب تری نسبت به آبرنگ احتیاج دارد. 
چنانچه به فرآیند تأسیس و راه اندازی موسسه خیریه جامعه یاوری 

با دقت بیش��تری بنگریم، متوجه می شویم که شاید یکی از مهمترین 
عوامل موثر در این فرآیند حضور مرحوم مجتبی کاش��انی بوده است. 
او مدیری توانمند بود که در شرکت سایپا به فعالیت مشغول بود و در 
نوش��ته هایش برای بیان مفاهیم موردنظر خود از جمله مدیر فیلسوف 
گاهی از ابزار طنز و کنایه استفاده می کرد. به عقیده او اگرچه موسسات 
اقتصادی و صنعتی برای مقاصد مادی تش��کیل می شوند و نباید آنها 
را با موسس��ات خیریه اش��تباه گرفت اما در صورت اولویت دادن سود 
ش��خصی بر منافع جامعه، نتیجه عملکرد آنها سود سوزآور خواهد بود. 
در حالی که حاصل کار مدیر فیلس��وفان به علت داش��تن رسالت های 
انس��انی و اجتماعی نظیر رفاه جامعه، محیط زیس��ت و تامین عدالت 
سوز سودآور است. تولید گروه اول از نظر او تولید اندوه به جای تولید 
انبوه است. مجتبی کاشانی در سمینارهایش نیز حال و هوای دیگری 
را خلق می کرد. سمینار نقش دل در مدیریت برای هر شرکت کننده ای 
در بادی امر تا حدودی متفاوت و غیر منتظره می نمود. او در سال 1327 
در مشهد متولد شد. سال ها مدیر مجموعه های تولیدی و صنعتی بود 
.عالقه اش به مردم ش��وق هم آوایی و همدردی با مردم خواف را در او 
شعله ور کرد. در سال 1365 در سمینار بررسی عوامل محرومیت های 
جنوب خراس��ان ش��رکت کرد و در آنجا تصمیم مهمی گرفت. آستین 
هم��ت را ب��اال زد و جامعه ی��اوری را بنا نهاد. طرح ه��ای عمرانی و 
خدمات پزش��کی زیادی را اجرا کرد و در سال 1373 تعبیر رویاهایش 
را در ش��عری به همین نام به ش��وق ایجاد یکصد و دهمین مدرس��ه 
در روس��تاهای جنوب خراسان س��رود. بعد از تأسیس این موسسه، به 
صورت افتخاری مشاور سازمان های عصای سفید، ناشنوایان، محک و 

خانه  سالمندان کهریزک بود. 

مدرسه عشق
درباره جامعه فرهنگی ياوری
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مجال
در مجالی که برایم باقی ست، باز همراه شما مدرسه ای می سازم

که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند
و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق و آفریننده ماست

مهربانی است که ما را به نکویی، دانایی ،زیبایی و به خود فرا می خواند
جنتی دارد نزدیک، زیبا و بزرگ

دوزخی دارد به گمانم کوچک و بعید
در پی سود نیست که ببخشد ما را

در مجالی که برایم باقی است باز همراه شما مدرسه ای می سازم
که خرد را با عشق، علم را با احساس، ریاضی را با شعر و دین را با عرفان

همه را با تشویق تدریس کنند
الی انگشت کسی قلمی نگذارند و نخوانند کسی را حیوان و نگویند کسی را کودن

و معلم هر روز روح را حاضر و غایب بکند
و به جز نمایش هیچ کس چیزی را حفظ نباید بکند

مغزها پر نشود، انبار قلب خالی نشود از احساس
درس هایی بدهند که به جای مغز ،دل ها را تسخیر کند

از کتاب تاریخ، جنگ را بردارند و در کالس انشاء هر کسی حرف دلش را بزند
غیر ممکن را از خاطره ها محو کنند تا کسی بعد از این همواره باز نگوید »هرگز«

و به آسانی همرنگ جماعت شود
زنگ نقاشی تکرار شود، رنگ را در پاییز تعلیم دهند

قطره را در باران، موج را در ساحل، زندگی را در رفتن و برگشتن از قله کوه
و عبادت را در خدمت خلق، خار را در کنده و طبیعت را در جنگل سبز

مشق شب این باشد که شبی چندین بار با هم تکرار کنیم:
عدل،آزادی،قانون،شادی

»زنده یاد مجتبی کاشانی«
www.yavari.ir .*



                              

41 رحمان، موسس��ه ای غیر دولتی و غیرانتفاعی است که برای انجام 
فعالیت ه��ای خیرخواهانه اجتماعی با رویکردی علمی و فرهنگی آغاز 
به کار کرده است. مؤسس��ه علمی، اجتماعی، فرهنگی »رحمان«، بر 
پایه احس��اس مسئولیت انسانی - اس��المی تنی چند از اساتید متعهد 
دانش��گاهی و همچنین متخصصین و پژوهش��گران جامعه ش��ناس و 
با هدف کمک به »رش��د« انس��ان ها و»حمایت« از آس��یب دیدگان و 
نیز ارتقاء »اندیش��ه«جامعه شکل گرفته اس��ت. در این موسسه دکتر 
مصطف��ی معین رئیس هیأت مدیره، و مهندس محمدتقی صالحی به 

سمت مدیرعامل مؤسسه هستند.
دفتر اصلی این موسسه در تهران است و در اساسنامه و آیین نامه های 
ظرفیت مناس��بی برای ایجاد شعب و یا نمایندگی های آن در داخل و 

خارج از کشور دیده شده است. 
اهداف مؤسس��ه رحمان عبارتن��د از: کمک به ارتق��ای اخالق در 
جامعه، کمک به گس��ترش عدالت اجتماعی، شناس��ایی و رفع موانع 
پیش روی عزت و کرامت انسانی، کمک به ارتقای سرمایه ی اجتماعی 
و اعتالی اعتماد میان دولت، مردم و نهادهای مدنی، کمک به تقویت 
انس��جام ملی، فرهنگی و اسالمی، مبارزه با فقر و محرومیت، تبعیض 
و بی عدالتی، خش��ونت و تج��اوز، بزهکاری و فس��اد، قانون گریزی و 
مس��ئولیت ناپذیری، کمک به کنترل آس��یب ها و سالم سازی محیط 

اجتماعی
یکی از ویژگی های منحصر به فرد رحمان، نسبت به سایر موسسات 
غیرانتفاعی مش��ابه خود، برخورداری از برنامه استراتژیک و چشم انداز 
واضح و روش��ن این موسسه است. از آ که این موسسه توسط افرادی 
راه اندازی شده که عموما دارای رویکردی علمی هستند، کلیه برنامه ها 

و پیش��نهادات اجرایی از پشتوانه مطالعاتی و تحلیلی مناسبی برخودار 
است. 

این موسس��ه گروه های آس��یب پذیر و آس��یب دی��ده اجتماعی با 
الویت کودکان و نوجوانان، جوانان و زنان را مورد هدف قرار داده است. 

رویکردهای موسسه در تمامی فعالیت ها عبارتست از:
• زمینه سازی، ترویج، حمایت

• نگاه علمی، محققانه و کارشناسانه
• پیشیگری و آینده نگری

• بومی کردن دستاوردها و تجربیات جهانی
• مشارکت جویی با تکیه بر همیاری های مردمی و تعاون همگانی

• تأکید بر دستاوردها و توانمندی های داخلی و خارجی
• فراگیری و آموزش

• اصالح همزمان نگرش ها، ساختارها و رفتارها 
موسسه رحمان راهبردهای اصلی خود را در ده سال آینده، 

شبکه سازی متناسب با ظرفیت های موجود، ظرفیت سازی جدید و 
تکمی��ل حلقه های مفقوده، همکاری و مش��ارکت در ارتقای مدیریت 
ملّی و نقش مؤثر نهادهای مدنی، حمایت ازآس��یب دیدگان با تأکید 
بر مش��ارکت بخش غیردولتی، توانمندسازی کاربران و مخاطبان و 

تجهیز مؤسس��ه تعیین کرده اس��ت.
منابع و درآمدهای موسسه از طریق کمک ها، موقوفات، وجوه 
نقدی و اموال منقول و غیرمنقولی اس��ت که از س��وی اشخاص 

حقیقی و حقوقی به موسس��ه اهدا می ش��ود.

www.rahman.org.ir

موسسه رحمان
رشد، حمايت، انديشه
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بیش از 30 س��ال است که کانون اسالمی انصار 
به عنوان موسس��ه خیریه خصوص��ی )NGO( در 
ایران فعالیت می کند. حاج محمد حسین جابرانصاری 
موس��س این کان��ون در س��ال 1303 در خانواده ای 
متدین در تهران متولد شد، او که در سنین نوجوانی 
پدرش را از دست داد، همدوش برادران و به موازات 
تحصی��ل وارد عرصه کار و تالش ش��د. او در دوران 
نوجوان��ی در زمینه صنایع کوچ��ک و متنوعی چون 
تولی��د  لوستر س��ازی،  ورشو س��ازی،  نشان س��ازی، 
س��مپاش، قطعات موتورسیکلت، قفسه پیچ و مهره، 
س��ماور، پروفیل در و پنجره، لوله و.... وارد شده و به 
موفقیت رس��ید. رفته رفته و با گذر از صنایع تولیدی 
کوچ��ک، افکار پویا و ذهن جس��تجو گ��ر او انگیزه 
پایه ری��زی صنایع بزرگ ت��ر را در وی ایجاد کرد و 
در همین راس��تا در س��ال 1337 شمسی مبادرت به 
تاس��یس ش��رکت صنعتی دژپاد با زیرمجموعه های 
صنایع فلزی س��بک ب��ا تولید انبوه نمود. تأس��یس 
ش��رکت گروه صنعتی س��پاهان با زیرمجموعه های 
تولیدی آن نیز برخاسته از تفکر، تالش و همت این 
مرد بزرگ است که دس��تاوردهای ارزشمندی را در 
فناوری و خالقیت به ارمغان آورده و زمینه اش��تغال 
هزاران نفر را فراهم س��اخته اس��ت. وی در ش��کل 
گیری اتحادیه ها، س��ندیکاها، انجمن مدیران صنایع 
و تش��کل های صنعتی نیز حضوری سازنده داشت و 
برای اعتال و احیای صنعت نوین کش��ور و صعود به 

جایگاه واقعی آن همواره در تالش بود.
پس از کس��ب موفقیت های درخش��ان در حوزه 
صنع��ت و کارآفرینی اقتصادی، در خردادماه س��ال 

1357 مرح��وم انصاری فعالیت ه��ای اجتماعی خود 
را گس��ترش داده مبادرت به تاسیس کانون اسالمی 
انصار نمود. وی بر این باور بود که انسان و به تبع آن 
جامعه، برای رشد و تکامل خود باید حول سه محور 
علم، تالش و معنویت کوشا باشد. از این رو ماموریت 
کانون را فعالیت در امور عام المنفعه با هدف س��اخت 
و س��از و تجهیز کتابخانه های عمومی و تخصصی، 
مراکز فرهنگی و نش��ر فرهنگ و معارف اس��المی 
برشمرد. تأسیس اماکن فرهنگی، آموزشی، مذهبی، 
درمانی و خیریه عام المنفعه از جمله تأس��یس چهار 
واحدکتابخان��ه عمومی در ته��ران و اصفهان، 134 
باب کتابخانه مسجدی در روستاهای کشور، چندین 
باب دبستان، مدرسه راهنمایی و دبیرستان، همچنین 
مش��ارکت در س��اخت مس��جد امیر )ع(، حس��ینیه 
دماوند، صندوق قرض الحس��نه و کتابخانه عمومی 
بن��ی فاطمه)س( و چندین مرک��ز خیریه عمومی از 

دستاوردهای این کانون است.
اولین کتابخانه کانون در س��ال 1360 در خیابان 
پیروزی تهران به بهره برداری رسید، این کتابخانه که 
مورد اس��تقبال دانش آموزان و دانشجویان واقع شده 
اس��ت دارای امکاناتی چون سالن های چند منظوره و 
تاالر اجتماعات است و کالس های آموزشی متنوعی 

در آن برگزار می شود. 
در آخرین ماه س��ال 1380، مرحوم جابر انصاری 
به دیار باقی شتافت، اما خانواده آن مرحوم همچنان 
فعالیت های صنعتی و اجتماعی وی را زنده و پویا نگه 
داشته اند در تداوم راه وی می کوشند، آنان در کانون 
اس��المی انصار خود را به مثابهء واس��طه، کارگزار و 

بس��تری برای تسهیل حرکت فرهنگ سازان جامعه 
می دانن��د. و ب��ه گس��ترش فعالیت ه��ای کانون در 
زمینه های فرهنگ س��ازی دینی، اجتماعی، صنعتی، 
اقتص��ادی و... می پردازن��د. آنان با دع��وت از مراکز 
آموزشی، متولیان صنعت و بازار، انجمن های صنعتی 
و صنفی، دانش��گاهیان و اس��تادان برای استفاده از 
امکانات کانون می کوش��ند تا درآمده��ای کانون را 
افزایش دهند و آن را صرف توس��عه و تجهیز بیشتر 
امکانات آن نمایند، تا راه پدر بزرگوارشان را همچنان 

ادامه دهند. 
ز دنیا جستم و عقبی گرفتم

در این کهنه سرا مأوا گرفتم
بساط عیش برچیدم از این دیر 

بساط عیش آن دنیا گرفتم
شدم آسوده از فکر زمانه 

حقیقت راه آن موال گرفتم
نبستم دل در این چرخ و بساطش

شدم خالص ره باال گرفتم
به امید خالیق پشت کردم 

همه از خالق یکتا گرفتم
گدایی کرده از دریای جودش 

از این ره ارزش واال گرفتم
بدادم آن دل شاد دل افروز 

یکی دادم ولی صدها گرفتم
بود انصاری اندر راه خالق

 که هر چه هست از او تنها گرفتم
حاج محمد حسین جابر انصاری، 
موسس کانون اسالمی انصار

معرفی کانون اسالمی انصار

از اين ره ارزش واال گرفتم
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با س�الم و تشکر از قبول زحمت، لطفاً خودتان را 
معرفی کنید. 

کس��ب و کار اصلی م��ن اداره ش��رکت کارتون 
س��ازی تجارت ش��ایان اس��ت، پدرم موسس شعبه 
مرکزی این ش��رکت در مش��هد بود و من نیز شعبه 
تهران این مجموع��ه را اداره می کنم. از آنجا که در 
کنار کار اقتص��ادی فعالیت اجتماعی و فرهنگی نیز 
الزم��ه حیات هر فرد اس��ت، از ابتدای تاس��یس به 
عن��وان مددکار اجتماعی با موسس��ه یاس همکاری 
می ک��ردم و اکنون بیش از یک س��ال اس��ت که در 
سمت مدیریت عامل در این موسسه فعالیت می کنم.

موسس�ه ی�اس ب�ا چ�ه هدفی تاس�یس ش�د و 
مخاطبان شما در این موسسه چه کسانی هستند؟

این موسسه در سال 1378، با هدف توانمندسازی 
دختران و زنان بی سرپرس��ت و یا فاقد سرپرس��ت 
موثر ش��کل گرفت. انگیزه اصلی هفت نفر موسس 
اولیه این بنیاد، انج��ام فعالیت های عام المنفعه برای 
ارتقاء سطح فرهنگی و آموزشی دختران بوده است. 
جامعه مخاطب ما دختران 15 تا 25 س��الی هس��تند 
ک��ه در خانواده هایی زندگی می کنند که پدر از عهده 
سرپرس��تی خانوار بر نمی آید و سرپرستی خانواده با 
مادر اس��ت. در حال حاض��ر 153 خانواده که در کل 
شامل 263 نفر می ش��وند تحت پوشش موسسه ما 

هستند.

فعالیت های شما در موسسه یاس چیست؟
کار اصلی ما در این موسس��ه ارائه مش��اوره های 
تحصیل��ی به دخت��ران و زنان اس��ت. در واقع تکیه 
اصلی ما ب��ر ارتقاء وضعیت تحصیل��ی دختران مان 
اس��ت و س��عی می کنیم ضمن حفظ احترام بچه ها، 
با مدارس ش��ان در تماس بوده و از وضعیت درس��ی 
آن ه��ا مطلع ش��ویم. چراکه در ش��رایط خاصی که 
مددجوی��ان ما دارن��د، اغلب خانواده ه��ا پیگیر امور 

تحصیلی دختران ش��ان نیس��تند. از آنج��ا که برای 
پیش��برد امور تحصیلی نمی توان ب��ه امور دیگری از 
جمله وضعیت اقتصادی خانواده بی توجه بود، کمک 
به وضع معیش��تی خانواده ها نیز از دیگر فعالیت های 
این موسسه است. در کنار امور تحصیلی و آموزشی، 
موسس��ه ما در حوزه های دیگری چون مددکاری و 
مش��اوره خانوادگی، مش��اوره حقوقی، مشاوره های 
پزشکی و روانپزش��کی و درمان پزشکی نیز فعالیت 
می کن��د. در چند مورد هم ب��ا همکاری کمیته امداد 

برای مددجوها خانه  خریدیم. 

اس�تراتژی های درآمدزایی ش�ما در این موسسه 
چگونه است؟

در واق��ع تنها منب��ع درآمد این موسس��ه حامیان 
خیر هس��تند. موسس��ه یاس درآمدی ندارد، اما تمام 
تالش��ش را می کند تا امکانات را به صورت رایگان 
ب��رای مددجویان فراهم کند. در این راس��تا با برخی 
موسس��ات آموزش��ی بیرونی تفاهم نامه هایی داریم 
که بر مبن��ای آن از افرادی که م��ا به آن ها معرفی 
می کنیم رایگان و یا با نصف قیمت ثبت نام می کنند. 
به عنوان مثال موسس��ه زبان کیش برای ثبت نام از 
بچه های ما س��همیه ویژه ای در نظر گرفته، موسسه 
آموزش��ی قلمچی نیز امکانات بس��یاری در اختیار 
م��ا می گذارد. پزش��کان بس��یاری هس��تند که به 
ص��ورت داوطلبانه با ما هم��کاری می کنند و حتی 
در م��واردی بچه ه��ای ما را رای��گان تحت عمل 
جراح��ی قرارداده ان��د. و یا روانپزش��کان متبحری 
که دوره های رایگان آموزش��ی ب��رای مددجویان 
برگ��زار می کنند. در واقع قری��ب به 20 نفری که 
در موسس��ه فعالیت می کنند به ط��ور داوطلبانه با 
ما همکاری دارند. از طرفی موسس��ه با بخشی از 
کمک های خیرین، مقداری اوراق بهادار خریداری 
کرده، که از س��ود آن هزینه دو کارمند تمام وقت 
خود را می پ��ردازد، و در موقع نیاز به خانواده های 

کم��ک مال��ی می کن��د.

مددجوه�ا چگون�ه از فعالیت ه�ای ش�ما باخب�ر 
می شوند؟

در ابتدای فعالیت، خودمان به مدارس جنوب شهر 
مراجعه می کردیم و از اولیاء مدرس��ه می خواس��تیم 
افرادی را که واجد شرایط هستند به ما معرفی کنند. 
اکنون تا حدودی ش��ناخته شده ایم و دختران و زنان 
متعددی به ما معرفی می ش��وند. به عنوان مثال چند 
س��ال پیش با خانواده ای آشنا شدیم که پدر خانواده 
معتاد بود و مادر را هم به اعتیاد کشانده و قصد داشت 
تا دو دخترش را نیز به مسیر غیر اخالقی وارد کند. با 
تالش های وکیل ما مادر توانس��ت از پدر جدا شده و 
اعتیادش را ترک کند، دخترها نیز وارد دانشگاه شده 
و لیس��انس گرفتند و هم اکنون به عنوان همکاران 
قابل اعتمادی با ما همکاری می کنند. چنین مواردی 

که از خیرین به ما معرفی می شوند زیاد است.

برای آینده چه برنامه هایی دارید؟
همانطور که اشاره کردم، هدف اولیه ما کمک به 
رشد آموزشی دختران بود، اما رفته رفته متوجه شدیم 
بدون توجه به شرایط اقتصادی خانواده و به خصوص 
مادران نمی توانیم به اهداف خود دست یابیم. از این 
رو در حال حاضر فعالیت های بخش پزشکی را به دو 
حوزه پیش��گیری و درمان توسعه داده ایم و در بخش 
پیش��گیری قصد داری��م فعالیت هایم��ان را بر روی 
مادران متمرکز کنیم و دوره های آموزش��ی گروهی 
برای آن��ان برگزار نماییم. در ای��ن زمینه گروهی از 
روانپزشکان سرش��ناس با ما همکاری می کنند و تا 
کنون س��ه دوره برگزار کرده ایم که به ش��دت مورد 
اس��تقبال مادران واقع شده است و امیدواریم بتوانیم 

این دوره ها را افزایش دهیم.
با تشکر و به امید موفقیت روزافزون

گفتگو با خانم فريده فضل
مدير عامل موسسه اجتماعی فرهنگی ياس

موسس�ه اجتماعی فرهنگی یاس، 10 س�ال است که تالش خود 
را برای بهبود وضعیت فرهنگی و معیش�تی دختران جوان آغاز کرده 
اس�ت. این موسس�ه که به همت جمعی از زنان پر انگیزه و نیکوکار 
فعالیت خود را آغاز نمود، تاکنون توانسته اس�ت بیش از 150 خانوار 
را از خدم�ات خ�ود بهره من�د س�ازد. گفتگویی با خان�م فریده فضل 

مدیرعامل این موسسه صورت گرفته که در ادامه آمده است:

زهرا عمرانی
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بنیاد نیکوکاری مهر تهران ده س��ال پیش تاسیس شد. موسس 
این بنی��اد خانم منصوره خلیلی در اس��فندماه س��ال 1302 متولد 
ش��د. وی که اولین فرزند شیخ محمود خلیلی موسس شرکت گاز 
بوتان اس��ت در سال های پایانی حیات پدر به جمع دست اندرکاران 
شرکت بوتان پیوس��ت و هم اینک عضو هیات مدیره این شرکت 
اس��ت. منصوره که از دوران کودکی به فعالیت های بشردوس��تانه 
و عام المنفع��ه عالقمند بود به زودی دریافت ک��ه در قالب فردی 
ق��ادر نخواهد بود تا منابع و امکان��ات الزم برای پیش برد اهداف 
بلند پروازان��ه اجتماع��ی اش را فراهم کن��د. او از هم��ان دوران از 
دغدغه های اجتماعی اش با دوس��تان و اطرافیان سخن می گفت و 
می کوشید تا با تش��کیل جمع های چند نفره امکانات و منابع الزم 
برای اج��رای ایده هایش را مهیا نماید. رفته رفته کلیه زمینه اصلی 
فعالیت او در حوزه زنان و مسائل مربوط به آنان متمرکز شد و وی 
در صدد تاس��یس نهادی بدین منظ��ور برآمد. بنیاد نیکوکاری مهر 
تهران در س��ال 1378 و با هدف رش��د اقتص��ادی زنان، به همت 
منصوره خلیلی تأس��یس ش��د. بنیان گذاران این موسس��ه بر این 
باورند که نام این بنیاد با تکیه بر دو معنای کهن »مهر« در تاریخ 
ادبی��ات ایران به معنای آفتاب و مهربانی به بهترین نحو می تواند 

روحیه ای را که موسسه بر مبنای آن شکل گرفته تبیین نماید.
امیدبخشی به زنان و ایجاد عزت نفس در آنان از طریق فراهم 
آوردن امکان استقالل اقتصادی و مالی برای آنان ماموریت اصلی 
این بنیاد اس��ت و در این زمینه تاکنون فعالیت های متعددی انجام 
داده اس��ت. ارائ��ه وام های خرد ب��رای راه  اندازی کس��ب و کارهای 
کوچک، برگزاری دوره های آموزش��ی فن��ی و حرفه ای و مهارت 
آم��وزی، اعطای وام های تحصیل��ی و ... از جمله فعالیت های این 
موسسه است. این موسس��ه در راستای اهداف و فعالیت های خود 
توانسته اس��ت تا با به کارگیری نیروه��ای متخصص و داوطلب به 
روش های مختلف، امکان زندگی بهتر را برای صدها زن سرپرست 
خانوار فراهم آورد. منصوره خلیلی در این زمینه می گوید: »ما به زنان 
وام های کوچک می دهیم که ب��ه آن ها کمک می کند در زمینه ی 
مهارت ه��ا و قابلیت های خود ش��روع به کار کنن��د، مثل نانوایی، 
دوخت مقنعه، آرایشگری و نظایر آن. برای مثال، »خورشید خانم« 
از روس��تایی در منطقه ی دماوند در شمال تهران، از بدرفتاری های 
خشونت بار شوهر خود گریخت و به سازمان ما برای دریافت کمک 
مراجعه کرد. من از او پرسیدم چه کاری بلد است بکند، او گفت در 
خیاطی و بافتنی و آرایش��گری مهارتی ندارد اما می تواند نان بپزد. 
ما برای او تنوری تهیه کردیم، و حاال او نان تمام روس��تا را تامین 
می کند و به شوهرش وابسته نیست.« ارائه مشاوره های خانوادگی، 
تحصیلی و کاریابی همچنین از دیگر فعالیت های این بنیاد اس��ت. 
عالوه بر خیری��ن فردی و برگزاری بازارهای خیریه س��االنه و ... 
گروه صنعتی بوت��ان از جمله حمایت کنندگان مالی و خدماتی این 
مجموعه اس��ت که از طریق اعطای وام به زنان سرپرست خانواده 
و تهیه ابزار کار برای آنان به گس��ترش فعالیت های این موسس��ه 

کمک کرده است. 

بنیاد نیکوکاری مهر تهران
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مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
مجتمع آموزش��ی نیکوکاری رعد در سال 1363 
با هدف ارائه خدمات آموزشی و حمایتی به معلولین 
جس��می – حرکتی جهت اتکاء بیشتر به خویشتن و 
حضور موثر و فعال در اجتماع به عنوان یک سازمان 

غیر دولتی )NGO( تاسیس شد .
مجتم��ع رعد آم��وزش را به عنوان اب��زاری موثر 
و مفی��د س��رلوحه فعالیت های خویش ق��رار داده و 
معتقد است، برای ارتقاء توانائی های توان یابان هیچ 
راه کاری بهت��ر از آموزش نمی باش��د . در بیش از دو 
دهه فعالیت مستمر در مجتمع رعد ، بیشترین بودجه 
، وقت و انرژی صرف ارائه آموزش با کیفیت و کمیت 
مناسب به توان یابان شده اس��ت. در کنار آموزش و 
مشاوره شغلی و کاریابی، خدمات توان بخشی شامل 
فیزیوتراپی ، کاردرمانی ، گفتاردرمانی و مش��اوره نیز 
به کارآموزان ارائه می شود . همچنین واحد مددکاری 
در جهت حل مشکالت توان یابان فعالیت می نماید .

اس��م رعد از نام س��یزدهمین س��وره قرآن)رعد( 
گرفته ش��ده و با ایمان به آیه یازدهم از این س��وره 

معنایی دو چندان یافته است
ترجمه آیه :»خداوند سرنوشت هیچ قوم )و ملتی( 
را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان 

است تغییر دهند«
مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد به همت تعدادی 
از مهندس��ین مس��لمان عالقمند به خیر و خدمت با 
هدف ارائه آموزش های فنی و حرفه ای ویژه معلولین 
و جانبازان در سال 1363 با پنج کارآموز در دو اطاق 
فعالیت خود را آغاز نمود و حدود 6 سال در زیرزمین 
مرکز نابینایان ابابصی��ر در خیابان قزوین به فعالیت 

خود ادامه داد.
س��اختمان فعلی با فعالیت بنیان گذاران رعد برای 

آغ��از  زمی��ن  دریاف��ت 
گردید و با آماده ش��دن 
س��قف اولی��ن طبقه در 
س��ال 1372 ، مجتم��ع 
به س��اختمان فعلی نقل 
مکان ک��رد و با پنج کار 
آموز شروع به کار نمود. 
ام��روز پ��س از طی ربع 
قرن بی��ش از پنج هزار 
نفر در آموزش های رعد 
ش��رکت ک��رده و تعداد 
زی��ادی از آنان در تهران 
و یا س��ایر شهرستان ها 

مشغول به کار هستند .
فعل��ی  س��اختمان 

مجتمع با امکانات رفاهی ویژه هر گونه معلولیت های 
جسمی حرکتی طراحی گردیده است و دارای زیربنا 
4200 مت��ر مربع در یک قطعه زمینی به مس��احت 

2700 متر مربع می باشد.
مناب��ع رع��د از مح��ل کمک ه��ای مردم��ی و 
حمایت ه��ای افراد نیک��وکار اداره می ش��ود. برخی 
فعالیت های درآمدزا از قبیل برگزاری بازارهای خیریه 
و مراس��م فرهنگی توس��ط گروه همی��اری بانوان و 
جوانان رعد انجام می شود در ارائه این خدمات هیچ 
گونه تبعیضی به دالیل نژادی، سیاسی عقیدتی، فرقه  
ای، جنس��یت، رنگ پوس��ت و ملیت قومی در مورد 

کارآموزان قایل نمی شود.
سیاست گذاری در چهارچوب خط مشی هایی که 
براس��اس مواد منش��ور رعد اتخاذ می گردد از سوی 
هیئت امن��اء مرک��ب از 23 نفر از افراد خوش��نام و 
سرش��ناس، تعیین و جه��ت اجرا به هیئ��ت مدیره 
)هیئ��ت مدیره و مدیر عام��ل و کارکنان تمام وقت 
ابالغ می گردد. )ش��امل 5 نف��ر عضو اصلی و 2 نفر 
عض��و علی البدل که از بین اعض��اء هیئت امناء می 
باش��د برای مدت 2 س��ال به این سمت انتخاب می 

شوند.(
در مجتمع عالوه بر آموزش فنی حرفه ای خدمات 

زیر نیز ارائه می گردد.
توانبخشی ، مددکاری و مشاوره شامل :

فیزیوتراپی
کاردرمانی

گفتاردرمانی
مدد کاری و مشاوره

سایر فعالیت ها:
برپایی مراس��م به مناسبت های مختلف در طول 

سال
بازدید از اماکن عمومی و مسافرت های یک روزه 

سیاحتی و زیارتی
یک وعده غذای گرم )نهار(

س��رویس ایاب و ذهاب از دو نقطه تهران بزرگ 

)راه آهن و رسالت(
کلیه خدمات فوق برای واجدین ش��رایط رایگان 

است
مجتمع رعد به عن��وان یک نهاد خصوصی و غیر 
سیاس��ی در تاری��خ 5 فروردی��ن 1376 )24 مارس 
1997( به عنوان عضو اداره روابط عمومی س��ازمان 
ملل متحد از جانب آن س��ازمان رسماً یک سازمان 
غی��ر دولتی NGO ش��ناخته ش��د. همچنین این 
مجتمع از مراجع رسمی همچون سازمان بهزیستی 
کش��ور و س��ازمان آموزش فن و حرفه ای کش��ور 

)وزارت کار( مجوز فعالیت کسب کرده است.
کتابخانه مشارکتی رعد در سال 1381 با مساحت 
110متر مربع با همکاری ش��هرداری تهران تاسیس 
ش��د. این کتابخانه در حال حاضر دارای بیش از 12 
هزار جلد کتاب اس��ت. تعداد اعضای کتابخانه حدود 
2500 نفر میباشند که 60 درصد از آنان را توان یابان 
تش��کیل می دهند. کتابخانه همه روزه از ساعت 8 
صب��ح لغایت 16 بعد از ظهر در اختیار اعضا اس��ت. 
ای��ن کتاب خانه عضو آزاد می پذی��رد و کارآموزان از 
پرداخت حق عضویت معاف می باش��ند. موسس��ین 
و فعاالن مجموعه رعد توانس��ته اس��ت در این ربع 
قرن به خوبی در راه توسعه و رشد موسسه خود قدم 
بگذارند و نام رعد را در بیش از 14 شهرس��تان ایران 

به ثبت برسانند. 
www.raad-charity.org .*
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انجمن زنان مدیر کارآفرین از بدو تأس�یس به قصد توس�عه ش�بکه 
زنان کارآفرین هر سال پیرامون یکی از محورها یا جنبه های مختلف 

کارآفرینی زنان همایشی در سطح ملی برگزار می کند. 
همچنی�ن ت�اش می کن�د تا بس�ته به ش�رایط اقتص�ادی و اجتماعی 
محی�ط، فت�ح بابی ب�رای ایج�اد بحث و مذاک�ره درب�اره مهمترین و 
ی�ا جدیدتری�ن مباح�ث مرتبط ب�ا این حوزه ها داش�ته باش�د.انجمن 
زن�ان کارآفری�ن ای�ن افتخ�ار را دارد ک�ه در س�ال 1383 نخس�تین 
همای�ش مل�ی زن�ان کارآفری�ن را برگ�زار نمای�د و از آن ب�ه بع�د 
ب�ه عن�وان مهمتری�ن مرک�ز گردهمای�ی زن�ان کارآفری�ن س�کان دار 

 ای�ن ح�وزه ب�وده اس�ت. و ت�ا کن�ون همایش�های ذی�ل را برگ�زار 
نموده است

1. کارآفرینی زنان و چالشهای پیش رو )1383(
2. راهکارهای توسعه کارآفرینی زنان )1384(

3. کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی )1385(
4. کارآفرینی فرهنگی زنان )1386(

5. کارآفرینی زنان صاحب صنعت و حرف )1387(
امس�ال که شش�مین همایش کارآفرینی زنان برگزار می ش�ود بر آن 

شدیم تا گزارشی از پنج همایش پیشین ارائه دهیم.

 زمان: 18 و 19 اسفند 1383
 مکان: مجموعه فرهنگی کار و امور اجتماعی 

اولی��ن همایش کارآفرینی زنان و چالش های پیش 
رو به منظ��ور معرفی زنان و دختران کارآفرین، ایجاد 
روحیه کسب و کار، بسط و توسعه فرهنگ کارآفرینی 
و بررس��ی مش��کالت و موان��ع موج��ود بر س��ر راه 
کارآفرینی زنان، از طرف انجمن زنان مدیر کارآفرین 

برگزار گردید.
این همایش در قالب سه بخش مقاالت، مطالعات 
موردی و پانل برگزار ش��د. محوره��ای این همایش 
در بخش مقاله، حول مح��ور محیط کارآفرینی زنان، 
چالش ه��ای حقوق��ی کارآفرینی زن��ان، چالش های 
فرهنگ��ی کارآفرینی زنان، تدابی��ر و ابتکارهای زنان 
کارآفرین در ایران بود. بخش مطالعات موردی شامل 
داستان مراحل شکل گیری، بقاء، و توسعه فعالیت های 
کارآفرینان همراه با چالش ه��ای و ابتکارهای آنان و 
یا داس��تان تجارب ناموفق آنان ب��ود. پانل تخصصی 
ای��ن همایش حول محور چالش ه��ای محیط قانونی، 
چالش های محیط اجتماعی- اقتصادی، بررسی شیوه 
مناس��ب پیوند کارآفرینان با دولت و متقاضیان جدید 

کسب و کار و ایجاد شبکه زنان کارآفرین بود. 
حامیان این همایش در بخش دولتی، شامل وزارت 
کار و ام��ور اجتماعی، دفتر امور بانوان وزارت کش��ور، 
مرکز مش��ارکت زنان، وزارت صنای��ع و معدن )طرح 
تحقیقات صنعتی(، مرکز مطالعات زنان دانشگاه تهران 
و در بخش خصوصی، شامل؛ بانک کارآفرین، شرکت 
ریخته گری فوالد طبرستان، خانه پژوهش نواندیش و 

موسسه نماکارنگ بودند. 
در ای��ن همایش که دبی��ری آن به 
عهده س��رکار خان فی��روزه صابر بود،  
مقاالت متع��ددی به دبیرخانه ارس��ال 
ش��د که از بین آنها، مطابق نظر کمیته 
علمی 5 عنوان پذیرفته ش��دند. عدالت 
جنس��یتی، حقوق و توانمند سازی زنان: 
توسعه  جزنی(،  نسرین  کارآفرینی)دکتر 
کارآفرینی زنان و دختران دانش��گاهی 
)دکتر زهرا آراس��تی(، تجربه کارآفرینی 
در کش��ور هند، همس��ویی بخش های 
مهت��ا  غیردولتی)مهن��دس  و  دولت��ی 
وزوای��ی(، نق��ش خان��واده در توس��عه 
کارآفرین��ی زن��ان ایرانی)پروانه گلرد(، 
نق��ش حمایت های دولت در گس��ترش 
کارآفرین��ی در می��ان زن��ان، مطالع��ه ی م��وردی : 
تعاونی های زنان اس��تان مازن��دران )زهرا کریمی(، و 
جنس��یت و کارآفرینی )سید جالل موسوی بازرگانی( 
از جمله مقاالت پذیرفته شده در این همایش بودند. 

در ای��ن همای��ش، چندین زن کارآفری��ن به بیان 
تجربه ه��ای خ��ود پرداختند و مقاالت��ی نیز در همین 
زمینه ارائه ش��د تا زوایای مختل��ف کارآفرینی زنان و 

همچنین چالش های موجود آن روشن شود.

مشکالت فرهنگی و اجتماعی
مهمترین مانع بر سر راه کارآفرینی زنان

در ای��ن همایش وزیر کار و ام��ور اجتماعی وقت، 
آق��ای مهندس خالق��ی، حض��ور داش��تند، و کاربرد 
کارآفرینی را بس��یار فراتر از ایجاد شغل و اشتغال زایی 
دانستند و بیان داشتند که کارآفرینی، فرآیندی ارزشی 
است که منجر به تولید کاال یا خدمتی جدید می شود. 
ایش��ان صحبت های خود را این گونه ادامه دادند: 
با توجه به مشارکت همه جانبه زنان در آموزش عالی 
و حض��ور موثر آنان در عرصه ه��ای علم و دانش که 
نش��انگر وجود شایس��تگی و توانمندی در آنهاس��ت، 
ایجاد کس��ب و کار مبتنی بر کارآفرینی توس��ط زنان 
در مقیاس های کوچک و متوس��ط چه به صورت کار 
در منزل و چه به صورت ایجاد ش��رکت های تولیدی، 

دستاوردهای مهمی خواهد داشت.
با توجه ب��ه نوپای��ی کارآفرینی زنان، مش��کالت 
زیادی وجود دارد. مهمترین آنها، مشکالت فرهنگی-
اجتماعی است که رفع آن مستلزم اجرای سیاست ها و 

ساز و کارهایی متناسب با آن می باشد.

توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشگاهی
خانم دکتر زهرا آراس��تی، مدیر پ��روژه کارآفرینی 
زنان دانش��گاه صنعتی ش��ریف، یکی از راه های حل 
معضل بیکاری در میان زنان تحصیل کرده را توس��عه 
کارآفرینی در میان زنان و دختران دانشگاهی دانستند.
ایج��اد تفکر کارآفرین��ی و ورود به کس��ب و کار 
در می��ان بانوان کش��ور، خصوصًا دان��ش آموختگان 
دانش��گاهی که با توج��ه به دان��ش و مهارتی که در 
رشته تخصصی دانش��گاهی خود فراگرفته اند، امکان 
ایجاد کس��ب و کار ب��ه صورت ف��ردی و یا گروهی 
در رش��ته تخصصی خود را دارند، باعث می ش��ود که 
آنها با بهره گیری از اس��تعدادهای بالقوه خود، افرادی 
خ��الق، نوآور و کارآفرین ش��وند و خود را باور نمایند 
که این خودباوری نه تنها منجر به تس��لط و موفقیت 
آنان در زندگی شخصی شان می شود، بلکه بسیاری از 
ناهنجاری های فکری و روانی که امروز با آن دس��ت 
به گریبانند را کاه��ش خواهد داد و آنان را به جایگاه 

واقعی خود می رساند.

نقش خانواده 
در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی

در این مقاله، دکتر پروانه گلرد، اس��تادیار دانشگاه 
آزاد اس��المی )واحد تهران جنوب(، به بررس��ی نقش 
خان��واده در توس��عه کارآفرین��ی زن��ان در زمینه های 
الگ��وی نقش، تض��اد نقش و تع��ادل زندگی کاری و 
ش��خصی زنان کارآفرین پرداخت��ه و با توجه به موانع 
موجود زنان کارآفرین، پیشنهادها و راهکارهای الزم 

را ارائه نمودند.

گزارش پنج همایش کارآفرینی زنان
احسان رشیدی

    1. چالش های کارآفرینی زنان    
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وی معتقد اس��ت، در حال حاضر، زنانی در کش��ور 
م��ا، به عن��وان نیمی از جامع��ه، نه تنه��ا دیگر خانه 
نش��ین نیس��تند، بلکه متقاضیان مهارت دیده و دارای 
تحصیالت عالیه ای هس��تند که از این نظر بر مردان 
برتری یافته اند، به ط��وری که هم اینک بیش از 60 
درصد از ظرفیت های دانش��گاه ها را به خود اختصاص 
داده اند. با توجه به محدودیت های س��رمایه گذاری از 
س��وی دولت، کارآفرینی، اگر نگویی��م تنها راه پیش 
رو اس��ت، دس��ت کم یکی از مهمتری��ن راه حل های 
معضل بیکاری زنان محس��وب می شود. اما جامعه ما 
ب��ا پذیرش این بینش ک��ه کار منزل برای زنان و کار 
بیرون برای مردان است )به این علت که نان آور خانه 

هس��تند( و اولویت اش��تغال نیز برای مردان می باشد، 
نیمی از آحاد جامعه را از صحنه های اقتصادی کش��ور 
حذف نموده اند. لذا زنان کش��ور م��ا، نیاز به الگوهایی 
دارند که آنان را دریافتن مس��یر مناسب زندگی کاری 
یاری دهد. برای ارائ��ه چنین الگویی توجه به عوامل 
فرهنگی جامعه با در نظر گرفتن جایگاه اصلی زنان در 

خانواده ضروری به نظر می رسد.

جنسیت و کارآفرینی
آق��ای س��ید جالل موس��وی بازرگان��ی، مدرس و 
مش��اور کارآفرینی، به این پرسش که آیا جنسیت در 
کارآفرینی تفاوتی ایجاد می کند یا خیر؟، وی در مقاله 
خود چنین پاس��خ می دهد: بر مبنای بررس��ی عوامل 
ایجاد تفاوت، نتیجه گرفته می سش��ود که این تفاوت 
جنس��یتی بایستی در س��ه حوزه پژوهشی، آموزشی و 

سیاستگذاری توسعه کارآفرینی لحاظ گردد.
یکی از مس��ائلی ک��ه نتیجه مطالع��ات متعدد در 
کش��ورهای مختلف است، پایین بودن نرخ کارآفرینی 
زنان در مقایس��ه با مردان است. بنابراین یک مسئله 
امکان طرح و بررسی دارد و آن این سوال است که چرا 
نرخ کارآفرینی بین زنان کمتر است؟ این سوال از این 
رو اهمیت دارد که نزدیک به نیمی از جمعیت کشورها 

را زنان تشکیل می دهند و درعین حال 
به واسطه تحوالت گوناگون سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و فنی، 
زنان آمادگی بیشتری برای مشارکت 
در فعالیته��ای اجتماعی پیدا کرده اند. 
بنابرای��ن هرگون��ه افزای��ش در نرخ 
کارآفرینی زنان می تواند در نهایت به 
شتاب گیری توسعه کارآفرینی منجر 
گ��ردد. اما چرا زنان کمتر از مردان به 
ش��روع فعالیت های کارآفرینانه اقدام 
می کنند و آی��ا دالیل موثر در کاهش 
نرخ کارآفرینی زنان در مقایس��ه ب��ا مردان از آنچنان 
اهمیتی برخوردارند که نیاز به رویکردهای متفاوتی در 

توسعه کارآفرینی زنان را موجه سازند؟

مشکالت و چالش های پیش روی 
دختران و زنان فعال

مش��کالت و چالش ه��ای پی��ش روی دختران و 
زنان فعال در عرصه های مختلف موضوع س��خنرانی 
ماهرخ فالحی مدیر دامداری صنعتی فالحی بود. وی 
تصریح کرد: رش��ته های دامپروری و کش��اورزی هم 
اکن��ون مجال اندکی برای آم��وزش دختران دارند در 
نتیجه دختران عالقمند نمی توانند به راحتی در رشته 

مورد عالقه خود به تحصیل ادامه دهند.
در بخش دیگری از این همایش نشست »بررسی 
فرصت ها و چالش های فرهنگی-اجتماعی کارآفرینی 
زن��ان« با حض��ور ماهرخ فالحی، دکت��ر پروانه گلرد، 
فخر الس��ادات محتش��می پور مش��اور وزیر و مدیرکل 
دفتر امور بانوان وزارت کشور، دکتر فریدون آذرهوش 
م��درس و مش��اور مدیری��ت، حجت االس��الم ایازی 
پژوهش��گر قرآن و عضو مجمع مدرس��ین و محققین 
حوزه علمیه قم و مهندس س��ید جعفر مرعشی مدیر 
عامل مؤسس��ه فرهنگی، پژوهشی و مهندسی توسعه 

اجتماعی برگزار شد.
حجت االس��الم ایازی مش��کل فرهنگی را بزرگ 
ترین مشکل در همه زمینه ها خواند و گفت: برداشت ها 
و سنت ها می توانند مانع بزرگ حرکت مهم اجتماعی 
باش��ند و این لزومًا به دین مربوط نیست. تا زمانی که 
مشکل فرهنگی حل نشود مشکل خودباوری نیز حل 

نمی شود.
وی مسأله مشارکت مردم در عرصه های مختلف را 
ضروری دانست و افزود: مسأله مشارکت باالتر از حق 
است و بخشی از رشد شخصیت زنان متوقف بر کار و 
تولید اقتصادی، فعالیت اجتماعی و سیاسی است. علم 
اختصاص به آقایان ندارد. آیا علم بدون تجربه امکان 
پذیر اس��ت، آیا تجربه بدون حضور و مشارکت امکان 
پذیر است، آیا زنان نمی توانند مدیریت کنند. حال اگر 
مردی مدیر باش��د و تجربه ای نداش��ته باشد می تواند 
موفق باش��د. بنابراین باید ش��رایط ب��رای همگان به 
صورت یکسان فراهم شود تا زنان مانند مردان بتوانند 
به کس��ب تجربه بپ��ردازد و مدیریت کنن��د. در ادامه 
مرعش��ی به بحث روان شناسی پرداخت و گفت: یکی 
از مسائلی که در روان شناسی وجود دارد این است که 
هر گاه زنان به میدان آیند، مردان غیرتی می شوند و به 
می��دان می آیند. دکتر گلرد با بیان اینکه زنان بهترین 
مدیران جامعه هستند، تأکید کرد: مطالعات بیانگر این 
اس��ت که بهترین طراحان زنان هس��تند و این بحثی 

است که در قرآن کریم نیز ذکر شده است.

دولت توسعه گرا 
در ادام��ه همایش دکتر رمضان زاده، س��خنگوی 
دول��ت اصالحات، ب��ه ایراد س��خنرانی درمورد دولت 
توس��عه گرا و نگاه آن به مقول��ه کارآفرینی پرداختند. 
وی در ابتدا دو نوع رویکرد دولت توس��عه گرا و دولت 
رانت��ی را بررس��ی کرد :» دول��ت توس��عه گرا دولتی 
اس��ت که هر چه بیش��تر خودش را مح��دود می کند، 
کوچک تر می کند و از دخالت در حوزه هایی که خیلی 
به او مربوط نیس��ت خودداری می کند. در مقابل این 
دولت ها، دولت های رانتی هس��تند،  دولت هایی که به 
نفت متکی هستند، دولت هایی که بیشترین دخالت را 
در حوزه های مختلف اجتماعی-اقتصادی و سیاس��ی 
دارند و بالطبع انتظار جامعه از این دولت ها این اس��ت 
که همه مش��کالت را حل بکنند. ما از لحاظ فرهنگی 
دچ��ار یک دولت رانتی از باال و یک جامعه رانت خواه 
از دولت هس��تیم. این باعث ش��ده که همه چش��م ها 
برای توسعه به دولت دوخته شود و همه موفقیت ها و 
ناکامی ها هم از چش��م دولت دیده شود.« او در ادامه 
به دالیل توجه دولت توس��عه گرا به مقوله کارآفرینی 
اش��اره کرد و ذکر ک��رد دولت ت��الش دارد تا دولتی 
توسعه گرا باش��د. از نظر او برای توسعه و برای مقابله 
با بحران ها به سه عامل سرمایه انسانی، سرمایه مالی 
و س��رمایه اجتماعی نیاز است. سرمایه مالی تقریبًا در 
کشور موجود اس��ت. سرمایه انس��انی، همین نیروی 
خوش فک��ر توانای ایرانی با ضریب هوش باالس��ت 
که هر جا فرصت بروز یابد خودش را نش��ان می دهد، 
خالقیت های��ش کاماًل نمایان می ش��ود. اما س��ومین 
س��رمایه، سرمایه اجتماعی اس��ت که با کمبود جدی 
روبرو هس��تیم. سرمایه اجتماعی یعنی حس اعتماد به 
همدیگ��ر، یعنی این که ما بتوانیم کار گروهی بکنیم، 
ای��ن حس اعتماد اواًل بین آح��اد جامعه باید به وجود 
بیای��د، ثانیًا بین جامعه و حکوم��ت به وجود بیاید. اگر 
اولی نباش��د دومی قطعًا پیش نخواهد آمد و متاسفانه 
نگرش س��نجی های حداقل 13-12 سال اخیر در دو 
موج نش��ان می دهد ک��ه جامعه ما، اف��راد جامعه ما، 
نس��بت به همدیگر بی اعتمادند، 70% جامعه همدیگر 

را دروغگو و چاپلوس و متملق می دانند. 
از دیدگاه دکتر رمضان زاده، گام مثبت، تشکیل انجمن 
زنان مدی��ران کارآفرین بوده اس��ت در حالی که مدیران 
کارآفری��ن م��رد هنوز ش��کل نگرفته اندو این کار نش��ان 

پیشگامی زنان برای ایجاد سرمایه اجتماعی است. 
در پایان این نشس��ت خانم محتش��می پور به بحث 
جامعه مدنی اشاره کرد و افزود: زنان چه در دولت و چه 

در جامعه مدنی می توانند به خوبی نقش آفرینی کنند.
ای��ن همایش در پایان چنین نتیج��ه می گیرد که: 
وضعیت کنونی جامعه ما این چنین می نماید که یکی 
از بهتری��ن راهکارهای حل معض��ل بیکاری در میان 
زنان، کارآفرینی اس��ت. گرچ��ه تجربه زنان کارآفرین 
حکای��ت از مش��کالت و موان��ع بس��یاری در مس��یر 
کارآفرینی زنان دارد، اما امید آن می رود که با عنایت 
مس��ئوالن و تالش بیش از پیش زنان در جهت رفع 

مشکالت، آینده ای بهتر را نظاره گر باشیم.
 زمان: 12 بهمن 1384

 مکان: سالن تالش وزارت کار و امور اجتماعی 
دومی��ن همای��ش کارآفرین��ی زن��ان ب��ا عن��وان 
»راهکاره��ای تروی��ج و توس��عه کارآفرین��ی زنان« 
روز چهارش��نبه دوازدهم بهم��ن 1384، در مجموعه 
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فرهنگ��ی وزارت کار و ام��ور اجتماعی ش��هر تهران 
برگزار ش��د. ای��ن همایش یک روزه ب��ا حضور 170 

نفر کارآفرینان، صاحبنظران کارآفرینی و دانشجویان 
مورد اس��تقبال زنان به خصوص عالقه مندان کسب و 

کار، تجارت و نوآوری قرار گرفت. 
این همایش که حول راهکارهای ترویج و توس��عه 
کارآفرینی زنان به دبیری خانم فیروزه صابر، تشکیل 
ش��ده بود ، دریاف��ت کننده مقاالت متع��ددی در این 
ح��وزه تخصصی ب��ود که طب��ق داوری کمیته علمی 
همای��ش، س��ه مقاله را پذیرفته ش��ده اع��الم نمود. 
این مق��االت عبارت بودن��د: مدیری��ت و کارآفرینی 
بانوی آزادی، خدیجه  علیهاالس��الم )حجت االس��الم 
کرمی فریدنی(، کارآفرینی از بس��تر دانش��گاه )دکتر 
محمد رضا طاهری( و راه کارها وچالش های توس��عه 

کارآفرینی)اکرم ادهمی(. 
نخستین س��خنران این همایش خانم فیروزه صابر 
بودن��د. خان��م صابر ضمن تش��کر و قدردان��ی از همه 
کارآفرین��ان و مدعوینی که دعوت این انجمن را برای 
ش��رکت در این همایش اجابت کردند گفت: »انجمن 
زنان مدیر کارآفرین بر اس��اس نظرات شرکت کنندگان 
همایش نخست، همت گمارد تا این بار همایش ساالنه 
خود را در یکی از نقاط محروم کشور با هدف کمک به 
ترویج و توسعه کارآفرینی و توانمند سازی جامعه زنان 
آن منطق��ه برگزار کند برای این منظور ش��هر زاهدان 
انتخاب ش��د و با آن که هماهنگی های الزم با استاندار 
سیستان و بلوچس��تان انجام و توافق ها حاصل شد اما 
ده روز قب��ل از برگزاری همای��ش با اعالم عدم امکان 
برگزاری همایش در این ش��هر از سوی آن استانداری، 
انجمن به فوریت نسبت به تغییر مکان و زمان همایش 
کوش��ش نمود، به همین دلی��ل برنامه همایش که قرار 
بود در دو روز برگزار ش��ود به ی��ک روز تقلیل یافت.« 
وی اف��زود: از آنجاکه انجمن در کلیه فعالیت های خود 
حرفه ای عمل می کند،  انتظار داش��ت در این زمینه هم 
از ط��رف اس��تانداری برخورد حرفه ای ص��ورت گیرد. 
وزیر کار: ش��رایط اقتصادی کشور به گونه ای است که 
الگویی به جز کارآفرینی نمی تواند روند رش��د و توسعه 

را دگرگون سازد.
پس از خانم فیروزه پیام وزیر کار، جناب آقای دکتر 
جهرمی قرائت ش��د. در این پیام آمده بود»در جامعه ما 
نیاز است به موضوع کارآفرینی از یک منظر استراتژیک 
به مثاب��ه یک فرصت مه��م برای توس��عه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی کشور نگریست که تحقق این مهم 
و برخورداری از مزایای آن مس��تلزم یک عزم همگانی 

است...ش��رایط اقتصادی کش��ور به گونه ای اس��ت که 
الگویی به جز کارآفرینی نمی تواند روند رشد و توسعه را 
دگرگون س��ازد. لذا با پذیرش نقش تأثیر گذار »الگوی 
کارآفرین��ی« در فرایند تولید و حمایت از کارآفرینان در 
راه اندازی یا توس��عه طرح های آنان عالوه بر دگرگونی 
در رون��د تولی��د، موجب��ات افزایش تولی��د معطوف به 
صادرات برای اقتصاد کشور نیز فراهم می شود. تکیه بر 
توانمندسازی زنان کارآفرین موجب می شود انگیزه های 
اجتماعی در آنان تقویت شده توانایی ها و استعدادهای 
بالقوه خویش را شناسایی کرده و به ایده های اقتصادی 
خود نظم و انسجام خاصی دهند و خواسته ها و امیال و 
آرزوهای خود را در محل کسب و کار تجربه نمایند.....
دولت نهم به ویژه وزارت کار و امور اجتماعی با عنایت 
به سند چشم انداز بیست ساله توسعه و همچنین برنامه 
چهارم سعی در گسترش بسترهای کارآفرینی از طریق 
ایجاد زمینه های وسیع آموزشی نموده است« در پایان 
ای��ن بیانیه آمده ب��ود » وزارت کار و امور اجتماعی نیز 
سیاست های اشتغال در جامعه را با محوریت کارآفرینی 
و ایجاد کس��ب و کارهای کوچک و زود بازده با توجه 

ویژه به زنان کارآفرین دنبال خواهد نمود«
در این همایش خانم ها لعیا رویایی مدیر و موسس 
شرکت تولید ظروف تفلون کومه تهران، سهیال امیری 
موسس و مدیر ش��رکت خدمات الکترونیکی صداقت 
امجد شهر اهواز، مقیمی یکی از اعضای کمیته علمی 
همایش و موس��س و مدیر عامل شرکت کشتیرانی و 
حمل و نقل بین المللی سدید بار تهران، فریده نظامی 
موس��س و مدیر شرکت کشت محصوالت کشاورزی 
رزماری در اس��تان سیستان و بلوچس��تان، نصراللهی 
موس��س و مدیر کوره آجر پزی شهر میناب در استان 
هرمزگان به ارائه تجربیات، داس��تان مراحل ش��کل 
گیری، بقاء، و توس��عه فعالیت ه��ای کارآفرینانه خود 

همراه با چالش های و ابتکارهای شان پرداختند.
در ادامه خانم الهه عالفر مدیرکل کارآفرینی زنان 
وزارت کار صحب��ت ک��رد، و به تبیی��ن رویکرد جدید 
وزارت کار و امور اجتماع��ی ک��ه حمایت از بنگاه های 

کوچک و متوسط و کارآفرینان بود پرداخت 
این همایش با مش��ارکت و حمایت ش��رکت های 
قافالنک��وه، ش��یگال، توس��عه صنایع عرص��ه جدید، 

نماکارنگ و خانه پژوهش نواندیش برگزار شده بود.

 زمان: 9 اسفند 1385
 مکان: تاالر جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف

سومین همایش یک روزه زنان کارآفرین به همت 

انجمن زنان مدیر کارآفرین و با همکاری انجمن ملی 
زنان کارآفرین ،دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف 

و دانشگاه ش��هید بهشتی با عنوان زنان دانش آموخته 
دانش��گاهی برگزار ش��د. هدف از برپایی این همایش 
ترویج فرهنگ کارآفرینی برای زنان دانش��گاهی بود 
که با توجه به رشته و تخصص خود بتوانند کارآفرینی 
ایجاد کرده و در راستای تخصص و توانایی خود فعالیت 
اقتصادی داشته باش��ند و منجر به اشتغال زایی شوند. 
از آنجا که در دو همایش گذش��ته ابتدا به چالش های 
پی��ش روی کارآفرین��ان و پ��س از آن ب��ه بحث های 
توسعه کارآفرینی پرداخته شد، انجمن زنان کارآفرین 
تالش  کرد تا در این همایش به دنبال پشتوانه کردن 
تجربه و دانش با یکدیگر باشد تا با این ترکیب بتواند 
 ب��ه نتایج بهت��ری در زمین��ه کارآفرینی زنان دس��ت 

پیدا کند.
ای��ن همایش که محوره��ای آن حول چالش های 
ف��راروی کارآفرین��ان دانش آموخت��گان زن ایران��ی، 
بررسی فرصت های کارآفرینی برای دانش آموختگان 
زن، بررس��ی تغیی��ر متغیره��ای محیط��ی بر رش��د 
کارآفرین��ی زنان، بررس��ی گرایش ه��ای کارآفرینی 
در می��ان دانش آموخت��گان زن، و ارائه تجارب موفق 
کارآفرینان دانش آموخته زن بود، مورد اس��تقبال زنان 
به خصوص زنان و دختران دانش��جو و دانش آموخته 

دانشگاهی قرار گرفت. 
در ای��ن همایش فرش��ته س��لیمانی، دبیر همایش 
کارآفرین��ی زنان دانش آموخته دانش��گاهی نیز محور 
این همای��ش را کارآفرینی دانش آموختگان زن اعالم 
و اظهار کرد: در این همایش مسایل دانش آموختگان 
از دو جنبه هماهنگی رش��ته تحصیل��ی کارآفرینی با 
ن��وع کار آنها و دی��دن بازخورد ص��رف هزینه برای 
فارغ التحصیالن این گروه در جامعه بررسی می شود. 

از جمل��ه مقاالت ارائه ش��ده در این همایش، زنان 
و کارآفرین��ی، ش��یوه هایی برای افزایش مش��ارکت 
زنان)دکتر نس��رین جزنی( مش��ارکت و اشتغال زنان 
در حرفه های ICT )محبوبه بیاتانی، حسین صابری(و 
تجارب موفق کارآفرینان دانش آموخته زن در برخی از 
کش��ورهای جهان )دکتر شهناز طباطبایی، ثریا آرون( 
بود. همچنی��ن میزگردی تحت عن��وان »چالش ها و 
فرصت های کارآفرینی برای دختران فارغ التحصیل« 
با حضور تنی چند از کارشناس��ان برگزار ش��د. در این 
همایش تنی چند از کارشناس��ان و کارآفرینان موفق 

    3. زنان دانش آموخته دانشگاهی    2. راهکارهای ترویج و توسعه کارآفرینی زنان 
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به ارائ��ه مقاله و تج��ارب خود در زمین��ه کارآفرینی 
پرداختند.

مدیرعامل س��ازمان فرهنگی »ف��را«، دکتر فریبا 
لطیفی، از س��خنرانان این همایش بودند. وی دالیل 
کارآفرینی زنان را س��قف های شیشه ای برخی ادارات 
و س��ازمان ها خوان��د و گفت: زن��ان در مواجهه با این 
سقف های شیشه ای که در بعضا تبدیل به سقف های 
بتونی ش��ده اند، دیگر دنبال ایس��تادگی و مقاومت در 
برابر موانع نرفته بلکه به ایجاد کسب و کار می پردازند. 
دکتر لطیفی با اش��اره به این که زنان کارآفرین در 
این همایش ها با یکدیگر و دختران جوان دانشگاهی 
نیز ب��ا الگوه��ای عمل��ی کارآفرین از نزدیک آش��نا 
می ش��وند، افزود: از مش��کالت موجود در کارآفرینی 
زنان این است که بر خالف مردان، دارای شبکه های 
ارتباطی نیس��تند و این در حالی است که وجود چنین 
ش��بکه هایی برای زنان چندان بی اثر نیس��ت. وی با 
اشاره به ضرورت تأسیس مؤسسه  »فرا«، اذعان کرد: 
مأموریت اصلی این مؤسسه توسعه ظرفیت مدیریتی 
کشور است؛ چرا که متأس��فانه جوامع از سوء مدیریت 

و س��ازمان نیافتگی به علت کمبود منابع آموزشی رنج 
می برند. وی، خاطرنش��ان کرد: این نوع کارآفرینی با 
احس��اس نیاز ش��روع ش��ده و با درد وجدان و تعریف 
مسأله مذکور و در کنار آن هوشمندی و عالقه فراوان 
یک کارآفرین آغاز می شود. ایشان با استناد به تعریف 
کارآفرینی توس��ط یکی از دانشمندان با این مضمون 
که کارآفرینی، هدایت منابع اقتصادی به جاهایی است 
که بازدهی باالیی دارند، تصریح کرد: کارآفرین قطعا 
به دنبال س��ودآوری اس��ت؛ اما هر فعالیت سودآوری، 
کارآفرینی محسوب نشده؛ بلکه کارآفرین به دنبال نیاز 
 جامعه بوده و باید کسب و کار و مأموریت معتبر داشته 

باشد. 
ب��ه گفته لطیفی در جامع��ه ای مثل ایران، یک زن 
بای��د 10 برابر م��رد کار کند و در ص��ورت موفقیت، 
راحت ت��ر می تواند کار کند؛ چرا که اگر زنان خود را در 
محیط کار ثابت کنند، راهها به رویش��ان باز می ش��ود 

و در این بین نقش همسر خانواده بسیار مهم است. 
وی ب��ا بیان این که در طول یک س��ال گذش��ته 
اتف��اق خاص و نظام یافته ای برای زنان کارآفرین رخ 
نداده اس��ت، تصریح کرد: در مالزی، پس��تی با عنوان 

»وزیر ام��ور کارآفرینی زنان و حمایتهای مالی 
بانک ها« وجود دارد؛ اما در ایران چنین چیزی 
دیده نش��ده و زنان کارآفرین، کس��انی هستند 
که بیشترین »نه« را در زندگی خود می شنوند. 
گفتن��ی اس��ت، در ای��ن همای��ش فاطمه 
عب��دی به عنوان یکی از زن��ان فارغ التحصیل 
کارآفرین به ارائه دستاوردهای خود در رابطه با 
طراحی و س��اخت ربات های اعالم خطر شامل 

ربات های اع��الم خطر تعمیرات خیابان��ی و جاده ای 
از طری��ق ربات ه��ای آدم نم��ا، ربات ه��ای آدم نمای 
پلی��س راه و ربات ه��ای نمایش و هش��دار س��رعت 
پرداخ��ت و های��ده ش��یرزادی نیز که در ح��ال حاضر 
مدی��ر عامل ش��رکت بازیافت م��واد و تولید کود آلی 
 کرمانشاه اس��ت مشکالت موجود بر س��ر راه خود را 

بازگو کرد.
انجم��ن  ته��ران،  دانش��گاه  کارآفرین��ی  مرک��ز 
فارغ التحصیالن دانش��گاه صنعتی شریف، مرکز رشد 
واحدهای فناوری دانش��گاه ش��هید بهش��تی و ستاد 
کارآفرین��ی ش��هرداری ته��ران، حامی��ان دولتی این 
همایش و خانه پژوهش نواندیش، شرکت قافالنکوه، 
موسس��ه نماکارنگ، شرکت ش��یگال حامیان بخش 
خصوص��ی این همای��ش بودن��د. برگزار کنندگان این 
همایش در پایان بیانیه ای به شرح ذیل قرائت نمودند. 
»انجمن مل��ی زنان کارآفرین در راس��تای ترویج 
و توس��عه کارآفرینی زنان با علم به شرایط اقتصادی 
و اجتماع��ی کش��ور و چالش ه��ای پی��ش روی زنان 
فارغ التحصیل دانش��گاهی برآن است تا توان علمی و 
تجربی خویش را در راهگشایی مسیر کارآفرینی برای 
این گروه مص��روف دارد. برای این منظور موضوع را 
از زوایای مختلف آموزش��ی، پژوهش��ی، مشاوره ای و 
ترویجی پی خواهد گرفت و تالش خواهد نمود که در 
تعامل و پیوند با عناصر مؤثر در این راه کوشش جدی 
نماید. ب��ا این هدف نکات زیر را ب��ه عنوان ضرورت 

یادآور می شود:

از کلی��ه زنان کارآفرین انتظ��ار می رود که تجارب   .1
ارزن��ده خ��ود را از طریق تش��کل های حرفه ای و 
رسانه های جمعی مستند ساخته و به عنوان الگوی 
این عرصه به دختران فارغ التحصیل منتقل نمایند. 
فراتر از آن، آنانی که وظیفه اجتماعی سنگین تری 
برای خود تعریف کرده اند می توانند در نقش مربی 
به پرورش کارآفرینان فردا کمکی بس مؤثر کنند.

ب��ه منظ��ور س��اماندهی فعالیت ه��ای ترویجی و   .2
بسترس��ازی فرهن��گ کارآفرین��ی، تش��کل های 
حرف��ه ای مرتب��ط ب��ا کس��ب و کار و کارآفرینی 
 پیوندی جدی با فارغ التحصیالن دانشگاهی برقرار 

نمایند. 
این پیوند کمک خواهد کرد که تشکل ها به عنوان   

عامل محوری در ایج��اد ارتباط مؤثر میان 
صاحبان ایده ه��ای خالق و منابع مورد نیاز 

نقش اساسی ایفا کنند.
از وزارت عل��وم و آموزش عالی می خواهیم   .3
تا به طور جد در اختصاص منابع الزم برای 
اجرای طرح های مطالعات��ی و تحقیقاتی با 
ه��دف شناس��ایی فرصت ه��ای کارآفرینی 
فارغ التحصی��الن  ب��رای  و کار  کس��ب  و 
دانش��گاهی خاص��ه زن��ان دان��ش آموخته 
اختص��اص دهند، عالوه بر آن تقویت مرکز 

کارآفرینی دانش��گاه ها موضوع ب��ا اهمیت دیگری 
اس��ت که در صورت طی این مس��یر می توانند در 
اش��اعه فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و 

فارغ التحصیل نقش پر مسئولیتی ایفا کنند.
کمک ب��ه تأمین منابع برای تحقق عمل ایده های   .4
خ��الق فارغ التحصیالنی که توان ایجاد کس��ب و 
کاری ن��و را دارند، در وظیفه دولت اس��ت. اما این 
وظیف��ه صرف��ًا در حد تس��هیالت مال��ی خالصه 
نمی ش��ود کمک ب��ه تقویت مؤسس��ات خصوصی 
خدمات آموزش��ی و مش��اوره ای و نیز تشکل های 
غیردولت��ی برای ارائه خدم��ات الزم جهت مهارت 
افزای��ی و تواناس��ازی نوکارآفرین��ان در ایج��اد و 
مدیریت کس��ب و کارهای جدی��د ازجمله مواردی 
اس��ت که تاکنون بدان پرداخته نش��ده و یا بسیار 
کم رنگ اس��ت. از این طریق می ت��وان از اتالف 

تسهیالت موجود نیز جلوگیری نمود.
از صدا وس��یما به عنوان یک رسانه ملی می خواهیم   .5
ک��ه به ج��ای ترویج نق��ش مصرف گ��رای زنان، 
الگوهای موفق زن��ان کارآفرین را به جامعه جوان 
کشور معرفی کند و برای این منظور زندگی کسب 
و کار آنان بویژه جوانان فارغ التحصیل دانش��گاهی 
را به طور همه جانبه مس��تند س��اخته و به نمایش 

گذارد.

در پای��ان انجم��ن مل��ی زنان کارآفرین به س��هم 
خوی��ش آماده اس��ت ت��ا در تعامل با کلی��ه نهادهای 
مرتب��ط اعم از دولتی و غیردولتی به ترویج کارآفرینی 
در جامعه دانش��جویان و فارغ التحصیالن گامی جدی 

بردارد. 
انشاءاهلل«

 زمان: 30 بهمن 1386
 مکان: سالن آمفی تئاتر موسسه شهریاران جوان

انجمن زن��ان مدی��ر کارآفرین با همکاری س��تاد 
کارآفرینی شهرداری تهران، چهارمین همایش خود را 
با موضوع: کارآفرینی فرهنگی زنان در روز چهارشنبه 

مورخ 86/11/30 برگزار کرد.
محورهای این همایش عبارت بودند از 

1. شناسایی فرصت ها و کشف فرصت های کارآفرینی 
و کسب و کار در عرصه فرهنگ و هنر
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2. بررسی شیوه های مناسب ترغیب و تشویق دختران 
فارغ التحصی��ل رش��ته های فرهنگی-هنری برای 

ورود به عرصه های کسب و کار و کارآفرینی
3. بررسی چالش های زنان در عرصه فرهنگ و هنر

4. کس��ب تجارب الگوهای فرهنگی- هنری موفق و 
ناموفق در کارآفرینی زنان

5. راههای توس��عه کارآفرینی زنان در عرصه فرهنگ 
و هنر

6. چگونگ��ی فراین��د پ��رورش جوان��ان در عرص��ه 
کارآفرینی فرهنگی

7. گردآوری اطالعات ح��وزه فرهنگی- هنری زنان 
کارآفرین به منظور تهیه بانک اطالعات

اک��رم منتظر الظهور، دبی��ر چهارمین همایش زنان 
کارآفرین مخاطب این همایش را تمام کسانی می داند 
که در حوزه های کارآفرینی فرهنگی فعالیت می کنند. 
وی در سخنرانی خود بیان کرد: »این انجمن با هدف 
فرهنگ سازی کارآفرینی، کارآفرینی فرهنگی را مورد 
توجه قرار داده اس��ت و ام��روز در این همایش بحث 
فرهن��گ و کارآفرینی در حوزه های مختلف بررس��ی 

خواهد شد.«
دبیر همایش کارآفرین��ی فرهنگی زنان مهمترین 
حمای��ت و عام��ل فرهنگ س��ازی و جا افت��ادن کار 
آفرینی در کشور را، حمایت و استقبال زنان و دختران 
جامع��ه در این باره دانس��ت و تاکید کرد: بیش��ترین 
هدف برگزاری این همایش آگاه س��ازی نس��ل جوان 
و دخت��ران تحصیل کرده و ت��وده اجتماعی مردم در 
جهت کارآفرینی در بسترهای موجود اجتماع و تقویت 

انگیزه ها و نقاط قوت درونی شان است.
منتظر الظهور اضافه کرد: »هر چند فارغ التحصیالن 
رو به افزونی داریم، اما از س��ویی دیگر تعداد بیکاران 
ما نیز در حال افزایش هس��تند و باید به این موضوع 
توجه بیشتری شود. حوزه هایی چون نشر، مطبوعات، 

س��ینما و تئاتر.« به گفته او آنچه بیش از هر فعالیتی 
زمینه ساز تحوالت اجتماعی خواهد بود، انجام فعالیت 
در حوزه های فرهنگی اس��ت. همین ضرورت موجب 
شد تا انجمن زنان کارآفرین درصدد برپایی چهارمین 
همای��ش با محوری��ت کارآفرینی فرهنگی باش��د. او 
م��روری بر همایش های گذش��ته را دلی��ل برگزاری 
همای��ش کارآفرینی ذکر کرد که تمرکز آن بر مباحث 
فرهنگی اس��ت ک��ه در همایش های گذش��ته مطرح 

نشده بود.
دبی��ر همایش کارآفرینی فرهنگ��ی زنان، فرهنگ 
را حوزه ای فرا بخش��ی دانس��ت که در تم��ام اجزا و 
شئون زندگی بش��ر حضور فعال و نقش اساسی دارد. 
وی خاطرنش��ان کرد: حوزه فرهن��گ آنقدر عظیم و 
گس��ترده است که تمدن بش��ری با همه شگرفی ها و 
شگفتی هایش زاییده آن است. فرهنگ تمایل سیری 
ناپذی��ری به دخال��ت در همه امور انس��ان ها در همه 
زمان ها دارد و برای همین هم کارآفرینی در این حوزه 
آن هم توس��ط زنان بسیار با اهمیت می نماید. وی در 
همین زمینه اضافه کرد: برای بررسی عوامل پیشرفت 
و توس��عه قبل از هر چیزی الزم است به دنبال ردپای 
اس��توار و مقتدر فرهنگ آن کش��ور یا جامعه باشیم. 
اگ��ر جامعه ای دچار انواع انحط��اط اجتماعی نظیر بی 
احترام��ی به قان��ون، نبود وج��دان کاری، اعتیاد و ... 
باش��د در مقام علت یابی و چاره اندیشی به ریشه های 

فرهنگی این معضالت را واکاوی نماییم. 
منتظر الظه��ور افزود: بر اس��اس همین باور بود که 
انجمن در صدد برآمد که در راستای اهداف کاری اش 
از ابتدای تاس��یس در 1383 تا کن��ون، 3 همایش با 
عناوین چالش��های موجود در کار آفرینی، راهکارهای 
کارآفرینی و فارغ التحصیالن دانشگاهی و کارآفرینی 

برگزار کند. 
در همایش تع��دادی از زن��ان کار آفرین در حوزه 

هنر ب��رای ارائه تجربی��ات کارآفرینانه خ��ود به ایراد 
س��خن پرداختند که از میان آنها می توان به رخش��ان 
بنی اعتماد، کارآفرین حوزه س��ینما، ملیحه س��عیدی، 
کارآفری��ن حوزه موس��یقی، پری صاب��ری، کارآفرین 
حوزه تئاتر، مرجان شیخ االس��المی، کار آفرین حوزه 
خبر، منصوره شایس��ته، کارآفرین حوزه نش��ر مفاهیم 
قرآن��ی، فاطمه نره ای، کارآفرین حوزه صنایع دس��تی 
و معصومه نور محمدی، کارآفرین حوزه عکاس��ی نام 

برد. 
معصومه نور محمدی اولین زن عکاس در نهبندان 
تجربه های��ش را روایت می کند. س��ختی هایی را که 
پشت سر گذاشته و حاال قصد دارد کارش را گسترش 

دهد.
ملیحه سعیدی به عنوان کارآفرین عرصه موسیقی 
نی��ز با روای��ت زندگ��ی اش و تعلقش به س��از قانون 
می گوید. او حاال از قبل این س��از جوانان بس��یاری را 

آموزش داده و می دهد.
رخش��ان بنی اعتماد، کارگردان و فیلمساز، زندگی 
و تجربه کاری و مشکالتش را به عنوان فیلمساز زن 
مطرح کرد: »وقتی خبرنگاران می پرسند که به عنوان 
یک فیلمساز زن چه مش��کالتی دارم، پاسخ می دهم 
هیچ مش��کلی ندارم اما در این همایش جای آن است 

که از این مشکالت بگویم.«
او از مش��کالتش به عنوان فیلمسازی می گوید که 
در عرصه خانواده، نقش های مادری و همس��ری را به 
خ��ود ایفا کند، ولی باوجود همه مش��کالت می گوید: 
»هی��چ وقت به عنوان یک زن به خود اجازه ندادم که 

امتیازهای ویژه ای بگیرم.«
مرج��ان شیخ االس��المی مدیر خبرگ��زاری میراث 
فرهنگی هم در این نشست از فعالیت هایش در عرصه 

مطبوعات گفت. 

اقتصاد فرهنگ، شاخه ای از فرهنگ است
احمد مس��جدجامعی � وزیر سابق فرهنگ و ارشاد 
اس��المی و رییس کمیس��یون فرهنگی شورای شهر 
ته��ران � در همای��ش کارآفرینی فرهنگ��ی زنان که 
در موسسه ش��هر یاران جوان برگزار شد، در سخنانی 
گفت: اقتصاد فرهنگ، ش��اخه ای از فرهنگ است که 
به تحلیل از فعالیت ها و اقدامات فرهنگی و اقتصادی 
می پردازد و موتور محرکه  ای��ن نوع اقتصاد، فرهنگ 

است. 
وی ادام��ه داد: در ح��وزه نی��روی کار در بخ��ش 
فرهن��گ، س��ه گروه وج��ود دارند. یکی اف��رادی که 
اشتغال خالق دارند و دوم کارهای وابسته به فرهنگ 
و س��ومین مورد، اشتغال در حوزه غیر فرهنگی مرتبط 

با فرهنگ است. 
مس��جدجامعی با بیان اینکه خالقیت در اش��تغال 
ارزش اف��زوده به هم��راه خواهد داش��ت، اظهار کرد: 
مسائل آموزشی، موسس��ات فرهنگی و شاخص های 
کمی در حوزه اش��تغال و کارآفرینی، در حوزه فرهنگ 
و هنر باید بیش��تر مورد توجه قرار بگیرند. وی با بیان 
اینکه در س��نت قدیمی کشور ما، حوزه فرهنگ و هنر 
ب��ا زندگی آمیخته بود، اذع��ان کرد: در حقیقت جوهر 
هنر در ای��ران آمیخته با زندگی قدیمی ایرانیان بود و 
البته در زندگی جدید نیز این موضوع قابل بسط است. 
رییس کمیس��یون فرهنگی شورای ش��هر تهران 
ب��ا اش��اره به گس��تردگی دوره های آموزش��ی آزاد در 
کش��ور اضافه ک��رد: آموزش های ش��خصی نیز باید 

    4. کارآفرینی فرهنگی زنان
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م��ورد توجه قرار بگیرند و براس��اس آمارهای موجود، 
10 درص��د کارگاه های کش��ور در ح��وزه  فرهنگی و 
هن��ری فعالیت می کنن��د که بعد از ح��وزه صنعت )با 
17 درصد( بیش��ترین رق��م دارد. وی تصریح کرد: از 
س��وی دیگر حدود دو هزار و 200 فروش��گاه عرضه 
لوازم فرهنگی در کش��ور وجود دارد و تعداد موسسات 
فرهنگی چند منظوره، حدود س��ه هزار موسس��ه است 
که هر کدام ظرفیت های موجودی خود دارند و عالوه 
بر این، تعداد آموزشگاه های هنری نیز حدود سه هزار 
آموزش��گاه اس��ت که هر کدام از آن ه��ا اگر 100 نفر 
را وارد ب��ازار کن��د، ببیند که چه مقدار اش��تغال ایجاد 

می شود. 
به گفته  مس��جدجامعی در برنامه اول توسعه هیچ  
پیش بینی در حوزه فرهنگ و هنر و کارآفرینی نش��ده 
بود، اما این موضوع در برنامه  دوم تا حدی مورد توجه 
قرار گرفت و در برنامه س��وم نی��ز مواردی مانند بیمه 
اهل هنر و توس��عه صندوق  حمای��ت از اهل فرهنگ 
مطرح شدند و س��رانجام در برنامه چهارم توسعه کار 
توجه به این موضوع بیشتر شد. وی ادامه داد: در ماده 
104 برنامه چهارم توسعه دولت برای اشتغال در حوزه 
فرهنگی موظف ش��ده است و تشکیل صندوق توسعه 
و صادرات و جذب بخش خصوصی در تولیدات نیز در 
این رابطه انجام ش��د و عالوه بر این، در مواد 112 و 

113 نیز به این موضوع اشاره شده است. 
مس��جدجامعی با اش��اره به دولتی ب��ودن فرهنگ 
صحی��ح نب��ودن دولت��ی ش��دن فرهنگ در کش��ور، 
گف��ت: متاس��فانه اصح��اب فرهنگ و هن��ر به دلیل 
امنیت��ی که دولتی ب��ودن ایجاد می کند، این مس��ئله 
را ترجی��ح می دهن��د. و بیان کرد: مهمترین مس��اله، 
توجه به زیرمجموعه  هاس��ت و نگاه اقتصادی نداشتن 
به فرهنگ، نگاه نادرس��تی است و فرهنگ در کشور 
ما می تواند اقتصادی باش��د. وی همچنین درباره جدا 
ندانس��تن فرهنگ از اقتصاد با اش��اره به تاثیر شبکه 
توزیع و تبلیغ کاالی ایران��ی برای تصاحب بازارهای 
داخل��ی و خارجی، تصریح ک��رد: در حوزه کار آفرینی 
فرهنگی باید زیر س��اخت های الزم ایجاد شود؛ اینکه 
فرهنگ را جدای از اقتصاد بدانی یک ضعف محسوب 
می ش��ود. فروش آثار تجس��می هنرمندان ایرانی در 
حراجی های مختلف خارجی ب��ا قیمت های باال ثابت 
کرده است هنر ما ظرفیت حضور در عرصه جهانی را 
دارد. این ظرفیت می تواند همچنان در حوزه بین الملل 

شکوفایی ایجاد کند. 
وزی��ر س��ابق فرهن��گ و ارش��اد اس��المی افزود: 
کارآفرین��ان با س��رمایه گذاری در این زمینه می توانند 
عالوه بر ایجاد راه های معنوی برای گسترش فرهنگ 
ایران��ی راه اقتصادی را هم باز کنند. وی با ذکر مثالی 
از ص��ادرات فرش و تاثیر آن در معرفی فرهنگ غنی 
ای��ران، اضافه کرد: در هن��ر جدید نقطه قوت ما روی 
تکنولوژی نیست، روی ایده های ناب هنرمند است. در 
پیام نهفته ای است که در اثر هنرمند وجود دارد؛ پیامی 

که نهفته و عجین شده در فرهنگ و هنر ماست. 
وی در پای��ان س��خنانش ب��ا بیان اینک��ه ظرفیت 
فرهنگ ما ظرفیت حضور جهانی دارد، یادآور شد: هر 
جای��ی که ایران فرهنگ و هن��ر خود را عرضه کرده، 

مورد مقبولیت واقع شده است. 
استعداد ساالری، نه جنسیت ساالری 

در ادام��ه این همایش میزگرد بررس��ی چالش ها و 
فرصت ه��ای کارآفرینی در عرص��ه فرهنگ و هنر با 

حضور پروین صدقیان، فخر الس��ادات محتشمی پور و 
چیستا یثربی برگزار شد.

محتشمی پور در ابتدای میزگرد با بیان اینکه خانم 
شهال ش��رکت به دلیل لغو شدن امتیاز مجله »زنان« 
در این میزگرد حضور نیافته و خانمها شهال الهیجی 
و منیژه حکم��ت نیز که از اعض��اء کمیته علمی این 
انجمن هس��تند، در س��فر بوده اند، میزگ��رد را با طرح 
این س��ؤال که مشاغل نش��ر و تئاتر چه فرصت های 

کارآفرینی را برای زنان به وجود می آورد، آغاز کرد.

صدقیان در پاس��خ به این سؤال اظهار داشت: »به 
نظر من نش��ر، حالت جمیع الحاالت را دارد. نش��ر کار 
بس��یار دشواری اس��ت. من از س��ال 1379 کار نشر 
را آغ��از ک��ردم و پی��ش از آن مؤسس��ات مختلفی را 
می چرخاندم. مجوز نش��ر را با س��ختی بسیار گرفتم و 
کارم را ب��ا انتش��ار کتاب هایی در باب مس��ائل حقوق 
زنان آغاز ک��ردم.« او افزود: »8000 ناش��ر در ایران 
داریم که 4000 تن از آنها فعال هس��تند. از این میان، 
300 الی 400 ناشر زن داریم که از آنها هم 100 الی 
200 نفر فعال هس��تند.« به گفته ناشر انتشارات »گل 
آذین«، نش��ر، فرصت های بی شمار شغلی برای افراد 

به وجود می آورد.
خانم یثربی نیز در پاسخ به سؤال طرح شده گفت: 
»تنها چیزی که باعث ش��ده خانم ه��ای کارآفرین به 
این مرحله برس��ند، س��ماجت، سلحشوری و خستگی 
ناپذیری اس��ت. آن بخش کارم که برایم عزیز اس��ت 
این اس��ت ک��ه از خانم ه��ای زیادی در آن اس��تفاده 
می کن��م، به این دلیل که بس��یار بهت��ر کار می کنند. 
همیشه گفته ام اگر خانمی رویش نمی شود در تئاتری 
کار کن��د که کار گردانش مرد اس��ت، بیاید با من کار 

کند.«
او افزود: »من کارگردان ش��دم ت��ا موقعیت کاری 
بچرخد. بارها شده بر اساس توانایی های یک بازیگر، 
یک متن نوش��ته شده اس��ت. سؤال من این است که 
چرا زنان ش��اگرد اول دانش��گاه در ریاست ها نیستند؟ 
به نظر من دلیلش مش��کالتی اس��ت ک��ه زنان با آن 
مواجهند. اتفاقات بس��یاری منجر به این فرصت های 

نابرابر شغلی شده است.«
محتش��می پ��ور س��ؤال دوم را ب��ه ای��ن موضوع 
اختص��اص داد که اگر جوان��ی بخواهد برای اولین بار 
وارد این عرصه های ش��غلی شود، با چه مشکالتی در 

بدو امر رو به رو خواهد شد؟
صدقیان در پاسخ به این سؤال گفت: »من همیشه 
به جوان ها توصی��ه می کنم که حتمًا وارد عرصه های 
ش��غلی شوند اما کار نشر بس��یار دشوار است و نیاز به 
تخصص و شناخت دارد. اگر فقط بخواهند با نشر یک 

کار تجاری راه بیاندازند، اصاًل نمی توانند.«
این ناش��ر افزود: »اول که کار نشر را شروع کردم، 
فکر می کردم با چاپ یک یا س��ه کت��اب می توانم از 
نشرم پشتیبانی کنم اما این طور نبود. نشر کاری است 
که بازگشت سرمایه ندارد، پس اگر کسی هدفش فقط 
اقتصادی باش��د، به آن نمی رسد و هدف فرهنگی هم 
به تنهایی نمی تواند جایگزین شود. پس با یک سری 
چالش ها مواجه می ش��ود. در واقع در این بحران نشر 
که سوبس��ید کاغذ و وام های دولتی هم قطع ش��ده، 

همه چیز فقط به خود ناشر بستگی دارد.«
محتش��می پ��ور در ادام��ه اظهار داش��ت: »ما هم 
اکنون ش��اهد انبوه بیکران جویای کار در کش��ورمان 

احمد مسجد جامعی: 
اقتصاد فرهنگ

شاخه ای از فرهنگ است 
كه به تحليل از فعاليت ها 

و اقدامات فرهنگی 
و اقتصادی می پردازد 

و موتور محركه  
این نوع اقتصاد
فرهنگ است
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هس��تیم که بخش عمده اش را دختران فارغ التحصیل 
دانشگاه ها تشکیل می دهند.«

یثربی در این باره گفت: »درباره آن بخش از شغلم 
که به سینما و تئاتر مربوط می شود، همیشه می گویم 
اگر عاش��ق این کار هس��تید، وارد آن ش��وید چون به 
خصوص بر زنان برچس��ب هایی در این کار می خورد. 
سر سپردن به شغل تئاتر یک جور شیفتگی می خواهد 
و در درجه بعد، س��ماجت یعنی کس��ی ک��ه وارد این 
کار می ش��ود، باید یاد بگیرد، خ��اک صحنه بخورد و 
شاگردی کند. س��ومین ش��رط الزم این کار، داشتن 
برنامه ریزی اس��ت یعنی فرد باید بداند چه می خواهد. 
هرمان هسه می گوید: اگر هدفی داشته باشی، امکان 
ندارد به آن نرسی، البته اگر همه نیروهایت را برایش 

بسیج کنی.«
او با اش��اره به این که در تئاتر و س��ینما، زنی که 
استعداد مساوی با یک مرد داشته باشد، همیشه موفق 
تر خواهد بود، اظهار داشت:»چون در این رشته تعداد 
خانم ها بس��یار کم است، بنابراین رقیب کمتری دارند. 
اما بازهم جنسیتی نگاه نمی کنم. باید استعداد ساالری 
را قبول داش��ته باش��یم، نه جنسیت ساالری و نه چیز 

دیگر.« 
محتشمی پور در این باره گفت: »این ویژگی یک 
کارآفرین اس��ت که توقف و ایستایی در کارش وجود 

نداشته باشد.«
صدقیان نیز اظهار داشت: »هیچ گاه نباید خودمان 
را از یاد گرفتن بری بدانیم. همیشه باید یاد بگیریم.«

یثربی نیز اش��اره کرد که مشکالت همیشه وجود 
دارد و ادامه خواهد داش��ت، مهم این است که بگوییم 

خسته نشدیم.
محتش��می پور با اش��اره به این که یکی از اهداف 
انجمن زن��ان مدیر کارآفرین، جم��ع آوری تجربیات 
زن��ان کارآفرین اس��ت، گفت: »قب��اًل قاعده ای وجود 
داش��ت که زنان مجرد نمی توانس��تند مجوز مؤسسه 
فرهنگی داش��ته باش��ند. پیگیری ک��ه کردیم، گفتند 
به ش��ورای عال��ی انقالب فرهنگی مربوط می ش��ود. 
اعتراض و پیگیری ما س��رانجام منجر به این شد که 
این قاعده را لغو کردند اما در عوض س��ه س��ال سن 

دریافت مجوز برای زنان را باال بردند.«
در پایان، ش��رکت کنندگان در مراسم سؤاالت خود 

را با برگزار کنندگان میزگرد مطرح کردند.

 زمان: 1387/12/12
 مکان: فرهنگ سرای اشراق

انجم��ن زن��ان کارآفری��ن و انجم��ن مل��ی زنان 
کارآفرین پنجمین همایش خود با موضوع کارآفرینی 
زنان صاحب صنعت و ِحَرف را در تاریخ 12 اسفندماه 

سال 1387برگزار کردند. 
محورهای این همایش که با دبیری خانم رویایی، 
برگزار ش��د،  حول بررس��ی فرصت ه��ای کارآفرینی 
و کس��ب و کار در بخ��ش صنعت و ِحَرف، بررس��ی 
چالش ه��ای زنان کارآفرین صاح��ب صنعت و ِحَرف، 
راه ه��ای توس��عه کارآفرینی زن��ان در بخش صنعت 
و ِح��َرف، انتقال تج��ارب الگوهای موف��ق صنعت و 
ِح��َرف در کارآفرینی زنان، انتقال تج��ارب الگوهای 
ناموف��ق صنعت و ِحَرف در کارآفرینی زنان، بررس��ی 
تأثی��ر آم��وزش بر موفقیت زن��ان کارآفری��ن بود. در 

ای��ن همایش م��واردی چون چالش ه��ای موجود در 

بخش صنع��ت برای کارآفرینی، چگونگی روی آوری 
فارغ التحصی��الن رش��ته های صنعتی ب��ه کارآفرینی، 
بررسی آموزش های تخصصی حوزه صنعت و مسایل 
و مشکالت کارآفرینی زنان در این زمینه مورد بررسی 

قرار گرفت. 
ای��ن همایش که با س��خنرانی مهندس اس��حاق 
جهانگی��ری وزیر س��ابق صنای��ع افتتاح ش��د، دکتر 
»فرصت ه��ای  ب��اره ی  در  رویای��ی،  رمضان عل��ی 
کارآفرینی و کسب و کار در بخش صنعت و ِحَرف« و 
خانم مهندس سمیرا حمزه لویی در باره ی »رویکردی 
نو به آم��وزش کارآفرین��ی مبتنی بر اس��تاندارد ایزو 

10015« مقاالت خود را ارایه کردند.
هم چنین خانم ها س��هیال خوشنویسان مدیرعامل 
شرکت بهینه س��ازان صنعت تاسیس��ات، زهرا زمانی 
مدیر موسس��ه تولیدی 112بنفشه صدیق مدیر عامل 
شرکت شیگال، سازنده شیر آالت گاز و قطعات خودرو، 
مرس��ده نادری مدیرعامل ش��رکت هودیان، س��ازنده 
یونیت های دندانپزش��کی، شکوه السادات هاشمی مدیر 
عامل ش��رکت توره ش��یمی پارس، تولیدکننده اولین 
حش��ره کش غیرس��می، مهوش طیران��ی مدیر عامل 
ش��رکت نویان، محصوالت پتروش��یمی، دکتر فاطمه 
دانش��ور مدیرعامل شرکت سیاحان سپهر آسیا، بخش 
معدن و همچنین صاحب موسس��ه خیریه مهرآفرین، 
مهری جوادزاده مدیرعامل شرکت تولیدی- صادراتی 
سپهر، رییس هیات مدیره انجمن صادرکنندگان کاال 
و خدمات، و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن ها 
صنفی کارفرمایی ایران تجربی��ات کارآفرینی خود را 

مطرح کردند.
موضوع ارایه شده توس��ط خانم جوادزاده با عنوان 
موفق ناموفق، ناموفق موفق حاوی نکاتی در خصوص 
بح��ران کنونی حاکم و تاثی��ر آن به صورت عملی بر 
کس��ب  وکارهای موجود به ویژه نق��ش منفی حمایت 
الزبنگاه های زود ب��ازده در این خصوص و روش های 
کارب��ردی مقابله با آن بود که مورد توجه بس��یار زیاد 

حضار قرار گرفت.
پ��س از آن میزگ��ردی تح��ت عنوان »بررس��ی 
چالش ها و فرصت ه��ای کارآفرینی در عرصه صنعت 
و ِح��رف« با حض��ور: خان��م مهندس س��یده فاطمه 
مقیم��ی مدیر عام��ل انجمن ملی زن��ان کارآفرین و 
رییس ش��ورای زنان بازرگان ات��اق بازرگانی ایران و 
ته��ران، آقای دکتر اکبری، رییس کمیس��یون صنایع 
و معادن مجلس، آق��ای مهندس احمد پورفالح مدیر 
عامل شرکت سکوایران، خانم دکتر رحیمی نیک عضو 
هیات علمی دانش��گاه آزاد، خانم مهندس مصدقی به 
نمایندگی از آقای مهندس شفیعی از معاونت سازمان 
صنایع کوچک و خانم مهندس هما کمالی مدیر عامل 

شرکت ایران نیرو برگزار شد.

باید برای زنان دانشگاهی، شغل ایجاد کرد
اسحاق جهانگیری وزیر پیشین صنایع و معادن در 
این همایش اظهار داشت: کارآفرینی در بخش صنعت 
و ِحَرف برای تمام کسانی که می خواهند به حوزه کار 
وارد شوند موضوعی مهم است و بطور حتم تحوالت 

بین المللی در توسعه صنعت حرف نخست را می زند.
وی ب��ا بیان اینک��ه اتفاقاتی که در دنی��ا در حال 
رخ دادن اس��ت، می توان��د ب��رای کارآفرینان رهنمود 
باش��د، گفت: مهم ترین چالش در توس��عه ملی ایران 
تبدی��ل یک اقتصاد نیمه صنعت��ی و صنعتی متکی بر 
درآمدهای نفتی به یک اقتصاد پویا است که در آن به 
ج��ای تکیه بر درآمدهای نفتی به کاالهای تولیدی با 

ارزش افزوده باالتر تکیه شود.
به اعتقاد جهانگیری س��وال اصلی در اینجاس��ت 
ک��ه چگونه می توانیم این اقتص��اد نیمه صنعتی را به 
اقتصادی صنعتی تبدیل کنیم. ایران راهی جز صنعتی 

شدن ندارد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران تصریح کرد: 
ایران راهی جز صنعتی شدن را پیش روی خود ندارد 

    5. کارآفرینی زنان صاحب صنعت و ِحَرف
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و به اجبار الزم اس��ت تا برای رس��یدن به اقتصاد پویا 
در مس��یر صنعتی ش��دن حرکت کند و بی شک هیچ 
کش��وری در دنیا وجود ندارد که ب��ا انگیزه ایجاد رفاه 
برای مردم و قدرت راهی به غیر از صنعتی ش��دن را 

طی کرده باشد. 
وی از کارآفرین��ی ب��ه عن��وان مهمتری��ن موتور 
محرکه ای که قادر به یاری کردن کش��ور در صنعتی 
ش��دن اس��ت یاد کرد و افزود: یک��ی از ویژگی های 
کارآفرین��ان عالوه بر خالقی��ت، خطر پذیری و قدرت 
ریس��ک آنان است و بطور قطع اعتماد به نفس انسان 

یاری دهنده او در پیشرفت است.
جهانگیری تأکید کرد: تغییر اساس��ی در کشور جز 
با سایه همت مردان و زنان کارآفرین ممکن نیست و 
کشورهایی در مسیر توسعه به توفیق دست یافته اند که 
انسان های ترسو در آن زندگی نمی کرده اند. وی اظهار 
داش��ت: در ایران نیز راهی جز ب��ر تکیه بر کارآفرینی 
و به وجود آوردن ش��رایط ورود کارآفرینان به اقتصاد 
وجود ندارد. وی با اش��اره ب��ه چالش های پیش روی 
ایران گفت: درحال حاضر وضعیت درآمد مردم مناسب 
 نیس��ت. همچنی��ن خط فقر و مش��کالت دیگری نیز 

وجود دارد.
وزی��ر صنای��ع و مع��ادن دولت اصالح��ات افزود: 
درحال حاضر درآمد سرانه مردم ایران از نصف درآمد 
س��رانه مردم کره کمتر است و بی ش��ک مردم ایران 

مقایسه  یک  با 
اجمالی ش��اهد 
تفاوت ها  ای��ن 
می��ان خ��ود و 
ی  ها ر کش��و
خواهند  دیگ��ر 
ب��ا  وی  ش��د. 
ای��ن  بی��ان 
از دیگ��ر  ک��ه 
ی  لش ه��ا چا
مس��أله  مه��م 
ی  ر بی��کا
اس��ت، تصریح 
در حال  ک��رد: 
ک��ه  حاض��ر 
ه های  دس��تگا
ن��رخ  دولت��ی 
را  بی��کاری 

ح��دود 10 تا 20 درصد نرخ بی��کاری اعالم می کنند، 
مش��اهده می ش��ود که به جای برخ��ورد علمی با این 
حجم بس��یار باال تنها به صورت ش��عاری برخورد شده 

است.
جهانگی��ری افزود: در مقطعی که 67 درصد میزان 
ورودی دانشگاه ها را زنان تشکیل داده اند، الزم است 
فرصت هایی ش��غلی برای آنان ایجاد شود که در این 
زمینه هم نوع ش��غل ایجاد شده و هم میزان آن باید 

متفاوت باشد.
وی اظه��ار داش��ت: درحال حاضر در کش��ورهای 
صنعت��ی، 60 درصد فرصت های ش��غلی را مش��اغل 
خدمات تشکیل می دهند و همینطور باید به این نکته 
نیز اش��اره نمود که یکی از مقاطعی که بخش صنعت 
ق��ادر به پاس��خگویی نیازها اس��ت، صنایع کوچک و 

متوسط است.
ب��ه گفته جهانگیری در تمامی کش��ورهای درحال 
توس��عه، صنایع کوچک بسیار سودمند بوده اند زیرا در 
بحران ه��ای اقتصادی همچون بح��ران جهانی امروز 
این صنایع کوچک انعطاف پذیری بیشتری را از خود 

نشان داده و آسیب کمتری می بینند.
در خاتم��ه نی��ز یادمان های همایش توس��ط خانم 
مهن��دس لعیا رویای��ی دبیر همایش، خانم س��االری 
کارآفرین نمونه س��ال 86 و آق��ای مهندس پور فالح 
به اعضای پانل، هیات علمی، هیات اجرایی و حامیان 

همایش اهدا شد.
شایان ذکر است این همایش با همکاری دانشکده 
کارآفرینی دانشگاه تهران، کنفدراسیون صنعت ایران، 
س��تاد کارآفرینی شهرداری تهران، ش��رکت ایساکو، 
بانک س��امان، خانه پژوهش نواندیش، موسس��ه پویا 
پژوهش بصیرت، ش��رکت کارا، ش��رکت تجارت آریا، 
مجتمع فرهنگ��ی هنری وزیری و مرک��ز کارآفرینی 

شهرداری منطقه5 برگزار شده بود. 
اعضای کمیته علمی ای��ن همایش خانم ها، منیژه 
حکمت، ملیحه س��عید، فیروزه صابر، شهال الهیجی، 
فخر الس��ادات محتشمی پور، دکتر اکرم منتظر الظهور، 
ت��وران میره��ادی، و آقای��ان مجتبی آقای��ی، احمد 
 مس��جد جامع��ی، و دکت��ر ناص��ر هوش��مند وزیری 

بودند. 

كارآفرینی 
مهم ترین 

موتور محركه ای است 
كه قادر به 

یاری كردن كشور 
در صنعتی شدن است
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چکی�ده
»کارآفرین��ی اجتماع��ی«  یکی از انواع کارآفرینی اس��ت 
که به تازگی در جوامع دانش��گاهی مطرح ش��ده و با رویکرد 
کارآفرین��ی ب��ه رف��ع نیازه��ای اجتماع��ی ک��ه در جامعه از 
توجهات ب��ه دورمانده ان��د، می پردازد. نزدیک به صد س��ال 
اس��ت که مفهوم کارآفرین��ی در دنیا مطرح ش��ده، اما، عمر 
ادبیات این پدیده در ایران به س��ختی به 10 س��ال می رسد. 
بنابرای��ن، ادبی��ات کارآفرین��ی اجتماعی ک��ه در دنیا بحثی 
جدی��د به حس��اب می آی��د، در ای��ران فقیر و ضعیف اس��ت. 
گرچ��ه، مفه��وم »کارآفرین��ی اجتماع��ی« به عم��وم جامعه  
اش��اره دارد اما، مفه��وم آن در اذهان اف��راد مختلف جامعه، 
چیزه��ای متفاوتی تداعی می کند. بعضی از پژوهش��گران هر 
ف��ردی را که س��ازمان غیرانتفاعی ایج��اد می کند، کارآفرین 
اجتماع��ی می دانن��د و بعضی دیگر، کارآفرین��ان اجتماعی را 
صاحب��ان کس��ب و کاری  می دانند ک��ه مس��ئولیت اجتماعی 
را ب��ه فعالیت هایش��ان پیوند داده اند. بعض��ی از محققان هم 
کارآفرین��ی اجتماع��ی را آمیزه ای از مأموری��ت اجتماعی   و 
نوعی کس��ب و کار  می دانند. ای��ده کارآفرینی اجتماعی حل 

مس��ائل اجتماعی از طری��ق رویکردهای کارآفرینی اس��ت. 
از آنج��ا که تالش دولتم��ردان و اقدامات بشردوس��تانه هنوز 
کامال پاس��خگوی انتظارات نبوده و عملکرد نهادهای بخش 
اجتماع��ی نی��ز کام��ال کارا و اثربخ��ش نبوده برای توس��عه 
مدل ه��ا و روش هایی نوین برای قرن جدی��د به کارآفرینان 
اجتماع��ی نیاز داری��م. به همی��ن دلیل، توس��عه کارآفرینی 

اجتماع��ی ض��رورت می یاب��د. 
ای��ن پژوهش تالش دارد تا با مفهوم شناس��ی کارآفرینی 
اجتماعی ، تعریف موجود را بررس��ی کرده و عناصر مشترک 
در هم��ه تعاریف را اس��تخراج نمای��د. بر اس��اس نتایج این 
تحقی��ق، برخ��ورداری از مأموری��ت اجتماع��ی ب��ه کاربردن 
فرآیندهای نوآورانه و فناوری ، دارای اثرات قابل س��نجش و 
و مقی��اس پذیر، و دارای پایداری مالی یکپارچه از ویژگیهای 
موسس��اتی اس��ت که فعالیتهای ایش��ان کارآفرینی اجتماعی 

قلمداد می ش��ود. 

کلی�د واژه: کارآفرین��ی اجتماع��ی، مفه��وم شناس��ی، 
رویکرده��ای مطالعات��ی

خالصه
 مقاالت

چکیده
کارآفرین��ی اجتماع��ی به معنای انجام فعالیت��ی نوآورانه و خلق 
کننده ارزش اجتماعی است که می تواند در بخش های غیرانتفاعی 
و تجاری صورت پذیرد. باتوجه به اینکه امروزه کارآفرینی اجتماعی 
به عنوان راه کاری موثر و پایدار در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی 
کش��ورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری 
از جامعه را به خود جلب می نماید، توجه به این مفهوم در فضای کشور 
ایران نیز ضرورت دارد. این تحقیق بنای خود را مدل مفهومی آستین 
قرار داده و با طرح دو س��ئوال در پی بررسی نگرش فعاالن اجتماعی 
نسبت به عوامل عوامل موثر در توسعه کارآفرینی اجتماعی در ایران و 
نیز اولویت بندی این عوامل بوده است. جامعه آماری تحقیق 108 نفر 
از فعاالن اجتماعی شامل مدیران یا بنیانگذاران، کارمندان، داوطلبان و 
حامیان فعال در کسب و کارهای اجتماعی در بخش های انتفاعی و 

غیرانتفاعی بوده اند. پرسشنامه افزار اصلی تحقیق بوده و در تجزیه 
و تحلی��ل نتایج، به ترتیب از آزمون کولموگروف اس��میرنوف برای 
س��نجش نرمال بودن داده ها، آزمون میانگین برای س��نجش موثر 
بودن متغیرها و آزمون فریدمن برای اولویت بندی نتایج حاصله از 
پرسش��نامه استفاده شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، هر پنج 
عامل معرفی ش��ده در مدل مفهومی، در توسعه کارآفرینی اجتماعی 
در ایران، حائز  اهمیت تش��خیص داده شدند و اولویت آن ها به ترتیب 

عبارت است از: افراد، ماموریت، عوامل زمینه ای، فرصت و سرمایه
کلید واژه: کارآفرینی اجتماعی، کسب و کار اجتماعی، کارآفرین 

اجتماعی
*.   ای��ن مقال��ه خالصه ای از پایان نامه دانش��جویی با همین 

عنوان است.

اولويت بندی عوامل موثر بر کارآفرينی اجتماعی در ايران
از ديدگاه فعاالن اجتماعی

مفهوم شناسی کارآفرينی اجتماعی 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه عالمه طباطبایی زهرا عمرانی  
دکترمهدی حقیقی کفاش  عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی
عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه عالمه طباطبایی دکتر نادر مظلومی   

زهرا بهروزآذر   کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی، در بخش عمومی- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
پدرام الوندی   کارشناس ارشد ارتباطات ؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی

ریحانه بهروزآذر   دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی، پژوهشگری، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران
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جلس�ات هیأت مدیره
هی��أت مدیره انجمن روز چهارش��نبه نهم دیماه 
در محل دفتر، تش��کیل جلس��ه داد. در این جلس��ه 
ابت��دا گزارش��ی از روندعلم��ی و اجرای��ی همایش 
توس��ط مدیر اجرایی انجمن ارائه شد و بر ضرورت 
جل��ب مش��ارکت دانش��کده کارآفرین��ی و معاونت 
اجتماعی ش��هرداری تهران و نیز نهایی شدن محل 
برگزاری و اسپانس��رها و اطالع رس��انی و تبلیغات 

روزآمد تأکید ش��د.
ش��امل  پژوهش��ی  برنام��ه  تصوی��ب  و  ارائ��ه 
ه��ای  کی��س  و  مق��االت  انتش��ار  مستندس��ازی، 
نام��ه  پای��ان  از  حمای��ت  انجم��ن،  س��مینارهای 
کارآفرین��ی زن��ان، تکمی��ل بان��ک اطالعاتی زنان 
کارآفرین و اجرای کارگاه پژوهشی»بررس��ی تأثیر 
متقاب��ل نق��ش کارآفرینی و مدیریت کس��ب و کار 
زنان و نقش همس��ری در خانواده«، ارائه و تصویب 
ش��رح وظای��ف کارگ��روه ه��ای زیرمجموعه گروه 
ارتباطات)داخل��ی، بیرونی، بین الملل،اس��تان ها( از 
دیگر مباحث این جلس��ه بود. و در پایان مقرر ش��د 

فراخوان همایش نهایی ش��ده در اسرع وقت ارسال 
شود و سایر موارد اجرایی نیز با لحاظ وقت محدود 
باق��ی مان��ده پیگیری ش��ود. برنامه ریزی و س��فر 
زمستانی پیشنهاد کارگروه ارتباطات به انجمن ملی 
محول ش��د. پیگیری و اجرای پروژه توانمندس��ازی 
تاجیکس��تان، ارائه برنامه مش��اوره برای بررس��ی و 
اع��الم نظر اعضای هیأت مدی��ره، برگزاری کارگاه 
پژوهش��ی تا پایان سال،تمرکز کارگروه استان ها بر 
روی س��ه استان تا پایان سال، ارائه برنامه کارگروه 
بی��ن الملل تا جلس��ه بعدی هیأت مدی��ره از دیگر 

مصوبات این جلس��ه بود.
در جلسه مورخ 88/11/1 که به صورت مشترک 
با انجمن ملی تش��کیل شد، ابتدا مدیرعامل انجمن 
ملی گزارش��ی از اقدامات انجام ش��ده به شرح ذیل 

ارائ��ه ک��رد:
- اقدام��ات اولی��ه و رایزنی برای ایجاد س��ایت 

انجم��ن
- رایزنی اولیه با چند مرکز علمی و دولتی برای 

امض��اء تفاه��م نام��ه
- جلب مش��ارکت پایگاه اطالع رسانی نخبگان 

و ن��وآوران
ک��ه درپی بح��ث و گفتگو پیرام��ون موارد فوق 
تصمیماتی اتخاذ ش��د و تقس��یم بن��دی الزم برای 
امض��ای تفاه��م نامه ه��ا صورت پذیرف��ت و مقرر 
ش��د تفاهم نام��ه با مراک��ز دانش��گاهی و از جمله 
دانش��کده کارآفرینی، با توجه به س��وابق همکاری 
ه��ای قبلی با انجم��ن زنان مدی��ر کارآفرین امضا 
ش��ود و مذاکرات و هماهنگی ه��ای ممکن با امور 
بی��ن الملل ش��هرک ه��ای صنعت��ی از طریق این 
انجمن انجام ش��ود. تفاهم نامه با شرکت گسترش 
کارآفرین��ی ایران پ��س از مذاکره اعض��ای مرتبط 
توس��ط انجمن ملی امضا شود و همکاری با پایگاه 
اطالع رس��انی نخب��گان و ن��وآوران از طریق این 
انجمن دنبال ش��ود. همچنین فرم همکاری انجمن 
های علمی- صنعتی که توسط مرکز پژوهش های 
مجل��س از طریق کمیس��یون مش��ارکت انجمن ها 
توزیع شده، توسط دو انجمن تکمیل و ارسال شود. 
در ای��ن جلس��ه همچنی��ن تصمیم گی��ری در مورد 
حس��اب های مالیات��ی انجمن ملی به کمیته س��ه 
نفره مدیرعامل و خزانه دار دو انجمن محول ش��د، 

اخبار انجمن

با س�الم، لطفاً به صورت مختصر خودتان را برای ما 
معرفی بفرمایید. 

من لی ال توحید هس��تم. حدود 31 سال سابقه کار 
در بخ��ش دولت��ی دارم، که 15 س��ال از آن در کنار 
زنان روس��تایی بودم و منجر به تش��کیل تعاونی های 
روس��تایی زنان به عنوان الگویی مناس��ب با س��اختار 
فرهنگی، اجتماعی برای زنان در روس��تاهای کش��ور 
شد و با حضور و مشارکت آنان در زمینه های مختلف 
در روستاها و ایجاد ش��بکه ارتباطی آنان توانستیم به 
موفقیت های زیادی برس��یم. من از نزدیک یا زندگی 
و درد و رنج زنان روس��تایی آش��نا بودم و می دانستم 
باوجود بار سنگینی که در تولید و کشاورزی به دوش 
می کش��ند، هیچ س��همی از درآم��د آن ندارند ، برای 
همی��ن بود که عزم خودم را ج��زم کردم تا طرح های 
تعاونی زنان روس��تایی را انج��ام دهم. در حال حاضر 
هم مدیرعامل »تعاونی کارآفرینان مهرایزد« هستم. 

این تعاونی در چه س�الی و با چه اهدافی تأس�یس 
شد؟

ای��ن تعاون��ی با هدف ایجاد اش��تغال ب��رای زنان 
سرپرس��ت خانوار به منظور فقرزدایی و به وجود آوردن 
استقالل تولیدکنندگان و تأمین نیاز مصرف کنندگان 
در س��ال 1385 تش��کیل گردید. این تعاونی در واقع 
به ی��اری نقش اهداف خیرخواهان��ه جمعی از خیرین 
کارآفرین��ان مهر که در پی آموزش��ه ای الزم توس��ط 
خیری��ن تش��کیل و اینک با همت و ت��وان خود زنان 

سرپرست خانوار اداره می شود.
با تش��کیل این تعاونی مددجویانی که زیر پوشش 
خیریه بودند توانس��ته به آن مرحله از توانمندی دست 
یابند که بعنوان عضوی از یک ش��رکت تعاونی دارای 
ش��خصیت حقوقی گردی��د و اینکار ع��الوه بر ایجاد 
اش��تغال برای آنان عامل مهمی در عزت نفس دادن 

به آنها موجب بالندگی و خودباوری نیز می باشد.
چالش های پیش روی شما در راه اندازی و مدیریت 

این تعاونی چه بود؟
از جمل��ه چالش ه��ای پیش روی این تش��کیالت 
اقتصادی ناتوانی چس��می و خستگی مفرط خصوصا 

در مورد زنانی که از نظر س��نی ش��رایط سختی دارند 
و همچنین مس��ئله تربیت فرزن��دان و نگاه جامعه به 
زن��ان سرپرس��ت خانوار و دید اجتماع نس��بت به این 
زنان می باش��د. مش��کل دیگر این مجموعه رقبا یا در 
حقیقت کس��ب و کارهایی که زمینه فعالیت مشابهی 
دارند به غول های اقتصادی معروف هس��تند . مسائل 
مال��ی صرفا از طریق فعالیت های اقتصادی خود زنان 
می باش��د که طبیعتا عالقمندند ب��ه عنوان افراد فعال 
شناس��ایی ش��وند. در حقیقت س��رمایه این تعاونی از 
طری��ق خود زنان تأمین و هیچگونه کمک مردمی و 
یا کمک های دولتی را تاکنون دریافت ننموده اند. و 
در این راستا مسائل مالی یکی از چالش های بزرگ 

این تعاونی محس��وب می ش��ود. 
مح��ل تعاون��ی بصورت اس��تیجاری اس��ت که 
در برنام��ه آت��ی درنظر اس��ت که م��کان از حالت 
اس��تیجاری بصورت ملکی و شخصی درآید و بتواند 
از نیروهای بیش��تری از زنان وبه دنبال آن اشتغال 

آنان اس��تفاده کرد.

گفتگويی با ليال توحيد، مدير عامل تعاونی 

خدیجه یارعلی

کارآفرینان مهرایزد
همزمان با معرفی طرح »تش�کیل تاونی های خاص زنان روستایی« توس�ط خانم معروفی، دو دفتر در وزارت 
کشاورزی تشکیل شد، »دفتر توسعه آموزش تعاونی های روستایی زنان« در سازمان مرکزی تعاونی روستایی و 
»دفتر ترویج فعالیت های زنان روس�تایی« در وزارتخانه. لی ال توحید ، ریاست دفتر تعاونی های زنان روستایی را 
به عهده گرفت و مجری طرح تعاونی های زنان روس�تایی ش�د. پس از آن اولین تعاونی زنان روستایی که همان 
اولین تعاونی زنان در ایران اس�ت، در روس�تای آبسرد دماوند در سال 1373 تشکیل و به دنبال آن هفت تعاونی 
دیگر تأسیس شد. از این رو به بهانه همایش کارآفرینی اجتماعی زنان، به گفتگوی کوتاه با خانم توحید نشستیم.
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کارت عضویت انجمن ملی ارائه ش��د که پس از 
امضا دراختیار اعضا قرار خواهد گرفت. پیگیری 
عضویت انجمن ملی در ات��اق بازرگانی به دبیر 
انجمن مدیر محول ش��د و آیین نامه شعب مورد 
بررس��ی قرار گرفت و مقرر ش��د پس از تشکیل 
هس��ته های کارآفرین توسط انجمن زنان مدیر 
کارآفری��ن، ایج��اد ش��عب و دفات��ر نمایندگ��ی 
اس��تانی نیز توس��ط انجمن ملی پیگیری شود.) 

در مرحله اول حداکثر س��ه اس��تان(
پ��س از آش��نایی و معارف��ه خان��م ش��هرزاد 
حام��دی، رئیس هیئت مدی��ره و مدیر بازاریابی 
ش��رکت ایده ف��رم پویا، عضو جدی��د دو انجمن 
در این جلس��ه مش��ترک، در ارتب��اط با همایش 
گفتگ��وی مختصری ش��د و درارتباط ب��ا برنامه 
مالی و بودجه س��ال 89 انجمن مدیر مقرر شد، 
خزانه دار برنامه و بودجه پیش��نهادی خود را در 

جلس��ه بعدی ارائه کند.

اخب�ار انجم�ن مل�ی
در جلس��ه مورخ 88/10/3 انجم��ن ملی که 
در مح��ل دفت��ر انجمن با حض��ور اکثریت افراد 
تش��کیل ش��د، بررس��ی عضویت ها و آیین نامه 
پذیرش عضو مورد بررس��ی قرار گرفت. در این 
جلس��ه آئین نامه پذیرش عضوی��ت مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفته پ��س از انجام اصالحات 
جه��ت ارائه در مجمع به تأیید رس��ید، درارتباط 
ب��ا عضویت اعضاء گزارش های الزم ارائه ش��د 
و مقرر ش��د برای جلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
الع��اده مکاتبات الزم با اعضا توس��ط مدیرعامل 
انج��ام ش��ود و یکس��اعت از وق��ت جلس��ه به 
پرس��ش و پاسخ اختصاص داده شود. در انتهای 
جلس��ه خانم ابراهیمی مدیرعامل ش��رکت نافذ 
و متقاض��ی عضویت در جلس��ه حض��ور یافت و 
مدارک و شرایط عضویت ایشان مورد بررسی و 

تأیی��د ق��رار گرف��ت.
الزم به ذکر اس��ت جلس��ه بهمن ماه انجمن 
ملی به طور مش��ترک با انجم��ن صنفی برگزار 

ش��د.
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی ب��ه طور فوق 

العاده انجمن ملی زنان کارآفرین برگزار ش��د
در این جلس��ه همچنین ب��ا اصالح ماده 12 
اساس��نامه، تاری��خ مجم��ع عمومی س��الیانه از 
ش��هریورماه به خردادماه تغییر یافت و نیز آئین 
نام��ه پذیرش عضویت توس��ط مجمع بررس��ی 
ش��ده و مورد تصویب قرار گرف��ت. )آئین نامه 

در دفتر انجمن موجود اس��ت(
در قسمت پرسش و پاسخ که در پایان این 
ابهامات  انجام شد، برخی س��واالت و  جلس��ه 
اعض��ا محت��رم پیرام��ون فعالیت ه��ای هیأت 
مدی��ره و برنام��ه ه��ای انجمن مطرح ش��د و 
توس��ط رئی��س هی��أت مدیره و اعضاء پاس��خ 
داده ش��د  و اعضاء پیش��نهاداتی ب��رای بهبود 
فعالیت ها ارائه کردند. الزم به ذکر اس��ت در 
این جلس��ه طبق آخرین مصوب��ه هیأت مدیره 

ه��ر عضو فقط می توانس��ت وکالت یک نفر را 
داش��ته باش��د. 

توس�عه فعالیت های پژوهش�ی 
انجم�ن توس�ط کارگ�روه 

آموزش- پژوهش و مش�اوره

در جلس��ه گروه آموزش، پژوهش و مش��اوره 
که روز چهارش��نبه ش��انزدهم دی ماه در محل 
دفت��ر انجم��ن برگزار ش��د، عالوه ب��ر اعضای 
پیش��ین خانم آس��یه علی نژاد عضو جدید و نیز 

مدیر اجرایی نیز حضور داش��تند.
در این جلس��ه برگ��زاری کارگاه پژوهش��ی 
»پروژه بررس��ی اثرات متقابل مدیریت خانواده 
و کس��ب و کار زن��ان کارآفری��ن و راهکارهای 
برق��راری تناس��ب بین آنها« ب��ا مدیریت علمی 
خان��م صاب��ر و مدیری��ت اجرای��ی خان��م علی 
نژاد، تس��ریع در روند مستندس��ازی کیس های 
کارآفرین��ی، پیگیری امکان اس��تفاده از تخفیف 
آریان��ا،  آموزش��ی ش��رکت  وی��ژه دوره ه��ای 
پیگی��ری اخذ مج��وز جهت راه ان��دازی بخش 
مش��اوره با مجووز وزارت کار م��ورد تأکید قرار 
گرف��ت. همچنین جمع بن��دی کارگاه آمادگی و 
توانمندس��ازی اعضا جهت حضور در دوره های 
آموزش��ی با بررس��ی و دس��ته بن��دی 44 مورد 
مطرح ش��ده در کارگاه انجام ش��د که به زودی 
از طری��ق دبیرخان��ه به اطالع اعض��ای محترم 

خواهد رس��ید.
اش�ک ه�ا و لبخنده�ا

کارگاه پژوهش��ی محدودیت ه��ا و ابتکارات 
زنان کارآفرین در ایجاد تناسب مدیریت خانواده 
و کس��ب و کار توسط گروه آموزش، پژوهش و 
مش��اوره با مدیری��ت علمی خانم فی��روزه صابر 
و مدیری��ت اجرایی خانم آس��یه عل��ی نژاد و با 
حض��ور تعدادی از اعضاء متأهل انجمن در دفتر 
انجمن برگزار ش��د. گ��روه آموزش و پژوهش و 
مش��اوره در توجی��ه ضرورت ای��ن پژوهش می 
گوی��د: بررس��ی محدودیت ه��ای مدیریت هم 
زم��ان خانواده و کس��ب و کار با توجه به این که 
امکانات و بستر مناس��ب در جامعه برای کاهش 
و رفع این محدودیت ها فراهم نش��ده است و با 
توج��ه به این که تدابی��ر و ابتکارات فردی زنان 
کارآفری��ن و صاحب کس��ب و کار کمک خواهد 
ک��رد که با هم افزایی تج��ارب به جا مانده به 
راهکارهایی دس��ت یابیم که به طور مش��ترک 
برای اکثریت این جامعه مفید و قابل اس��تفاده 
باش��د. روش ارائه، بح��ث و گفتگوی جمعی و 
اس��تفاده از تکنیک طوفان مغزی و بررس��ی 
مطالعه موردی بوده اس��ت. ای��ن کارگاه نیم 
کنندگان  فعال ش��رکت  با مشارکت  که  روزه 
مواج��ه ش��د، در مرحله اول توانس��ت بخش 
ت��دارک  و  اه��داف طراح��ان  ز  ا عم��ده ای 
بینن��دگان کارگاه را ب��رآورده س��ازد و محیط 
آرام و صمیم��ی موجود، باعث ش��د که زنان 

به راحت��ی چالش های پیش روی  کارآفرین 
خ��ود را در محی��ط خانواده مط��رح نموده و 
نی��ز ابتکارات فردی خ��ود را برای حل چالش 
ها و به سامان آوردن توأمان وضعیت خانواده و 
کسب و کارش��ان عنوان کردند و همگی شاهد 
غلی��ان احساس��ات این زنان کارآم��د در عرصه 
اقتصاد و اجتماع در حین بیان داس��تان زندگی و 
کسب و کارش��ان بودند و صحنه های بدیعی از 
تبلور احساس��ات و اشک ها و لبخندها خلق شد.
مفروضات این جلس��ه ضرورت حفظ خانواده 
و پذیرفتن نقش زن کارآفرین و صاحب کس��ب 
و کار ب��ود ک��ه براس��اس آن 27 م��ورد چالش 

مطرح و 37 مورد تدابیر و راهکار عنوان ش��د.
همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

ب��ا گ��روه آم��وزش و پژوه��ش انجم��ن
ه��ا  خان��م   88/10/26 م��ورخ  ش��نبه  روز 
محتش��می پور،مدیر اجرایی انجمن، س��لیمانی، 
دبی��ر همای��ش کارآفرین��ی اجتماع��ی زنان و 
به��روزآذر عضو جدی��د انجمن، ب��ا حضور در 
دفت��ر آق��ای دکتر رض��وی رئیس دانش��کده 
پیرامون همکاری های مش��ترک  کارآفرین��ی 
ب��ا توجه ب��ه قابلیت های انجمن و دانش��کده 
مذاکره کردند. در این جلس��ه مقرر شد عالوه 
بر کمک های دانش��کده در برگزاری همایش 
امس��ال، در ح��وزه پژوه��ش نی��ز هم��کاری 
های��ی صورت گیرد. الزم به ذکر اس��ت خانم 
بهروزآذر، کارشناس ارش��د کارآفرینی و عضو 
جدی��د انجم��ن ب��ه عن��وان مس��ئول پیگیری 

توافقات حاصله تعیین ش��د.
حض��ور انجم��ن زن��ان مدی��ر کارآفرین در 

نمایش��گاه تش��کل های صادراتی
انجم��ن زن��ان مدی��ر کارآفری��ن در اولی��ن 
همایش » تش��کل های صادراتی« و »صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی« ک��ه در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی برگزار ش��د، ش��رکت 

ک��رد.
در ای��ن نمایش��گاه ک��ه از تاری��خ 27 بهمن 
س��ال جاری آغاز ش��د و در تاری��خ 29 بهمن به 
پایان رس��ید، عالوه بر معرفی انجمن و برنامه ها 
و اقدام��ات آن، تع��دادی از اعض��اء محترم به 
معرف��ی فعالیت ه��ای خود در زمین��ه مربوطه 

پرداختن��د. 
انجم��ن، وزی��ر  از غرف��ه  بازدیدکنن��دگان 
صنای��ع  بازرگان��ی  ات��اق  رئی��س  بازرگان��ی، 
و مع��ادن ای��ران، بعض��ی از رؤس��ای ات��اق 
بازرگانی، معاون وزیر تعاون، تعدادی از س��فرا 
و وابس��ته های اقتصادی کش��ورها و تعدادی 
بودند  اسالمی  ش��ورای  مجلس  نمایندگان  از 
با انجم��ن و اهداف و  ک��ه در این فرص��ت 
برنامه های آن آش��نا ش��دند و برای ش��رکت 
ز آن��ان  در همای��ش کارآفرین��ی اجتماع��ی ا

دع��وت به عم��ل آم��د. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت ک��ه انجم��ن موفق به 

دریافت لوح تقدیر در این نمایش��گاه ش��د.


