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ارکان مراسمفصل چهارم

شورای عالی سیاست گذاری

شورای علمی

اساتید میهمان بین المللی 

ایــن شــورا بــا حضــور نماینــدگان ســازمان هــاي حاکمیتي)وزارتخانــه هــا، 
مجلــس، ســازمان هــاي دولتــي و وابســته بــه دولــت(، ســازمان هــاي مردم 
نهــاد )ســمن هــا(، مراجــع علمــي )دانشــگاه هــا و انجمــن هــاي علمــي( 
ــه  ــه و وظیف ــکل گرفت ــي ش ــناس مل ــاي سرش ــره ه ــران و چه و صاحبنظ
ــته  ــان شایس ــری نش ــره سراس ــواي کنگ ــر محت ــي ب ــارت فن ــم و نظ تنظی
ملــی و ســایر برنامــه هــای جانبــی مرتبــط بــا موضــوع را بــر عهده داشــت.

ــرح  ــه ش ــی ب ــام علم ــب ن ــای صاح ــره ه ــب از چه ــم مرک ــی مراس ــورای علم ش
ذیــل کــه وظیفــه نظــارت بــر عملکــرد کمیتــه ارزیابــی و تدویــن راهبردهــای ایــن 

کمیتــه را عهــده دار بــود.

* مهندس سید مهدی میرصالحی
)مدیــر کل دفتــر حمایــت از مالکیــت صنعتــی وزارت صنعــت، 

معــدن و تجــارت(
* پروفسور سید مهدی الوانی   )پدر علم مدیریت ایران(
* دکتر محسن شاهرضایی )نماینده بنیاد ملی نخبگان (

* دکتــر غامرضــا خلیــل ارجمنــدی )مشــاور اقتصــادی وزیــر 
ــه ملــی اقتصــاد  فرهنــگ و ارشــاد اســامی و رییــس دبیرخان

خــاق (
* دکتر فرشید خدادادیان 

* دکتــر محمــد علــی ســبحان اللهــی )رییــس دانشــگاه 
ــورای  ــس ش ــدگان ادوار مجل ــون نماین ــو کان ــی و عض خوارزم

ــامی ( اس

پروفسور سید مهدی الوانی   )پدر علم مدیریت ایران(
ــگاه  ــت، دانش ــفه مدیری ــرای فلس ــه )دکت ــد روزب ــر میرمحم دکت

ــکا( ــو آمری ســانتیه گ
ــگاه  ــل و نقل،دانش ــت حم ــری مدیری ــور )دکت ــک پ ــر مل دکت

هــاروارد(
خانــم دکتــر علیقلــی )دکتــرای علــوم اقتصادی-گرایــش اقتصــاد 

سیاســی، دانشــگاه برلیــن(
دکتــر محمــد رضــا ربیعــی مندجیــن )دکتــری مدیریــت دولتــی، 

دانشــگاه علــوم تحقیقــات(
ــات،  ــت عملی ــری مدیری ــی )دکت ــر اهلل مازندران ــد نص ــر امی دکت

ــزی( ــگاه MMU مال دانش
ــی،  ــت بازرگان ــری مدیری ــتی )دکت ــر دش ــک جواه ــر فران دکت

ــیراز( ــگاه ش دانش
دکتــر وحیــد ناصحــی فــر )دکتــری مدیریــت بازرگانــی، دانشــگاه 

عامــه طباطبایــی(
دکتــر غامرضــا زمردیــان ) دکتــری مدیریــت بازرگانــی، دانشــگاه 

ــوم تحقیقات( عل
دکترهرمزمهرانی)دکتری مدیریت بازرگانی،دانشگاه دفاع ملی (
دکتر شهریار شفیعی  ) دکترای بازاریابی، دانشگاه رن فرانسه (

دکترمجتبــی امیری)دکتــرای مدیریــت بــا گرایش رفتار ســازمانی، 
ــگاه تهران ( دانش

دکتــر احمــد ورزشــکار)دکترای مدیریــت منابع انســانی( دانشــگاه 
امــام حســین )ع((

ــی و  ــت مال ــرای مدیری ــدی ) دکت ــان محم ــد خ ــر محم دکت
حســابداری ، دانشــگاه علــوم تحقیقــات (

ــر  ــر کل دفت ــت و مدی ــی کیفی ــن علم ــر کل انجم ــلطانی ) دبی ــکور س ــر ش * دکت
ــرو ( ــات وزارت نی ــاوری اطاع فن

* دکتر وحید ناصحی فر         ) عضو هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبایی (
ــت از  ــت کیفی ــتراتژیک و مدیری ــرای اس ــی ) دکت ــوداری ممقان ــرام جل ــر به * دکت

ــتان( ــوری انگلس ــر ب ــگاه کانت دانش
* دکتر مهدی برآسود ) مدیر مدرسه کسب و کار ایرانیان (

* فضلی اتاق اصناف )نماینده اتاق اصناف ایران (
* ارد عطارپور    ) مستند ساز و سفیر هنری خلیج فارس (

دکتر علیرضا امیر کبیری        ) دکتری مدیریت دولتی ، دانشکاه استانبول (
دکتر فرشته فرزیان پور ) دکترای مدیریت سامت و ایمنی ، دانشگاه تهران (

دکتــر بهــرام جلــوداری ممقانــی )دکتــرای اســتراتژیک و مدیریت کیفیــت از دانشــگاه کانتر 
ــتان( بوری انگلس

دکتر حمیدرضا ایزدبخش )عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی(
دکتــر امیــر عبــاس شــجاعی)مدیر گــروه کارشناســی ارشــد مهندســی صنایــع ، مدیریــت و 

بهــره وری دانشــگاه آزاد اســامی(
دکتر سعید کریمی)دکترای برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران(

دکتر غامرضا نبی)دکترای شیمی دانشگاه دهلی(
ــت و اقتصــاد  ــت علمــی دانشــکده مدیری ــی )اســتادیار و عضــو هیئ ــر محمــود حقان دکت

دانشــگاه شــهید بهشــتی(
دکتــر میرحســن ســید ســراجی ) اســتادیار دانشــکده مهندســی عمــران ، آب و محیــط 

زیســت دانشــگاه شــهید بهشــتی(
دکتر غامرضا زهتابیان )دکترای آب و خاک و گیاه از دانشگاه تولوز فرانسه(

دکتــر محســن شــاهرضایی ) مدیــر کل امــور تکریــم نخبــگان بنیــاد ملــی نخبگان ریاســت 
جمهوری(

پروفسور کوال ) رییس دپارتمان تحصیات تکمیلی دانشگاه  LUTC،  دکتری استراتژی هند(
پروفسور سنتوزا                  )  دکترای مدیریت منابع انسانی ، اندونزی (

پروفسور احمد فیصل           ) دکترای مدیریت ، عضو هیئت علمی دانشگاه MMU  مالزی (

ارکــان کنـگـره نشان شایسته ملی

مدیـریت کیفیـت فراگیر
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پروفسور کوال ) رییس دپارتمان تحصیات تکمیلی دانشگاه  LUTC،  دکتری استراتژی هند(
پروفسور سنتوزا                  )  دکترای مدیریت منابع انسانی ، اندونزی (

پروفسور احمد فیصل           ) دکترای مدیریت ، عضو هیئت علمی دانشگاه MMU  مالزی (

مدیـریت کیفیـت فراگیر

برخی از مزایای استاندارد

13000 ISIRI

13000 ISIRI

کشــور هــای گوناگــون مــدل هایــی را بــرای مدیریــت فراگیــر معرفــی نمــوده انــد، مــدل اجرایــی مدیریــت 
ــتاندارد  ــک اس ــاء ی ــا خ ــد. ام ــرا ش ــن و اج ــکا تدوی ــار در 1986 در آمری ــن ب ــرای اولی ــر ب ــت فرآگی کیفی
ملــی در زمینــه مدیریــت یکپارچــه در ایــران از مدتــی قبــل نــزد صاحــب نظــران مدیریــت کیفیــت کشــور 
ــن زمینــه و  ــه تهیــه یــک پیــش نویــس در ای ــدام ب ــا باالخــره گروهــی از کارشناســان اق ــود ، ت مطــرح ب
ارائــه آن بــه اداره اســتاندارد و تحقیقــات صنعتــی ایــران نمــود، اداره اســتاندارد ایــران بــا مبنــا قــراردادن 
ایــن پیــش نویــس و بــا تشــکیل یــک کمیتــه کارشناســی اقــدام بــه تدویــن اســتاندارد مدیریــت کیفیــت 

فرآگیــر ایــران – الزامــات بــه شــماره 13000 کــرد و آن را در مهــر مــاه 89 منتشــر نمــود.

اســتاندارد بــا توجــه بــه در خواســت کمیتــه مبنــی بــر اینکــه شــماره داده شــده رنــد بــوده از آنجــا کــه ســازمان  تــا شــماره 12000 کلیــه شــماره هــای 
رنــد قبــا تخصیــص داده شــده بــود لــذا شــماره 13000 بــه ایــن اســتاندارد تخصیــص داده شــد. 

ــت  ــات مدیری ــتاندارد EFQM ، و الزام ــای ISO ، 1۸001 OHSAS ، 9001 ISO 14001 ، اس ــتاندارد ه ــی از اس ــتاندارد مل ــن اس ــن ای ــرای تدوی ب
ــده اســت.  ــتفاده ش ــتانداردهای BSI/PAS 99 و AS/NZS 4۵۸1 اس ــای اس ــر مبن ــه ب یکپارچ

ایــن اســتاندارد بــه طــور مســتقیم بــرای صــدور گواهینامــه مدیریــت یکپارچــه IMS در کشــور ایــران تدویــن شــده و پیشــنهاد مــی شــود کــه شــرکت هــای 
داخلــی اقــدام بــه اخــذ ایــن گواهینامــه نماینــد ISIRI 13000 بــه طــور واضــح عــاوه بــر مطالــب ایــن اســتانداردها بــه مســایلی ماننــد شــاخص کلیــدی 
موفقیــت و مســایل مالــی پرداختــه ISIRI 13000 از ســاختار فرآینــدی مبتنــی بــر چرخــه PDCA اســتفاده نمــوده و بــا داشــتن یــک دیــد اســتراتژیک 
تقریبــا بســیاری از نقــاط ضعــف اســتاندارد هــای ســه گانــه مدیریــت کیفیــت، ایمنــی و محیــط زیســت را پوشــش داده بلکــه از الزامــات آنهــا فراتــر رفتــه و 
تمــام الزامــات OHSAS.9001 ISO 1۸001 و ISO 14001 را پوشــش مــی دهــد لــذا در صــورت اســتفاده از ایــن الگــو امــکان صــدور گواهینامــه هــای 

فــوق الذکــر در صــورت درخواســت شــرکت وجــود دارد.

14001 ISO 1۸001 و OHSAS . 9001 ISO 1- سازگاری با استانداردهای بین المللی
2- طراحی بر مبنای شرایط فرهنگی کشور و سازگاری با بخش صنعت و خدمات 

3- در برگیرنده اکثر الزامات مدیریت فرآگیر 
4- ساختار مشخص برای طرحریزی سیستم و اجتناب از ایجاد سیستم های متنوع و ناکارآمد 

TQM ویا IMS ۵- مشخص بودن مبنای صدور گواهینامه
6- درگیر نمودن واحد مالی و الزام به بودجه بندی وداشتن تجزیه و تحلیل خطر برای بودجه بندی 

7- داشتن یک دید استراتژیک وبلند مدت به مدیریت کیفیت فرآگیر 
۸- شفاف بودن الزامات با توجه به تجربیات پیاده سازی استانداردهای مشابه در کشور 

9- توجه ویژه به امر خدمات پس از فروش 
9001 ISO 10- ساختار بهتر و مرتب تر نسبت به استاندارد

11- توجه ویژه به ارزیابی عملکرد در طرحریزی سیستم و سنجش اثربخشی آن 
12- قابلیت پیاده سازی در تمام بخش های صنعت و خدمات 

13- الزامات کامل تر در زمینه مدیریت منابع بویژه منابع انسانی 
14- الزام به ایجاد یک سامانه آراستگی محیط کار 

EFQM 1۵- ایجاد بستری مناسب برای شرکت در جایزه ملی کیفیت و یا
از نقــاط ضعــف ISIRI 13000 مــی تــوان بــه مســایلی چــون توجــه یکســان بــه مســایل کــم اهمیــت و پراهمیــت کــه مــی توانــد رونــد ممیــزی هــا 

را بــرای ممیــزان تاحــود زیــادی ســلیقه ای کنــد و بیــن المللــی نبــودن آن نــام بــرد.
بــا ایــن وجــود ISIRI 13000 از پتانســیل مناســبی بــرای بهبــود اثربخشــی و کارآیــی ســازمانها برخــوردار اســت ، بــه ایــن دلیــل پیــاده ســازی و اخذ 

ایــن اســتاندارد را بــه شــرکت هــای داخلــی قویــا  توصیــه مــی شــود. 

مدل ارزیابـیسازمان های متقاضی
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متن سخنراني آقاي دکتر شکور سلطاني دبیرکل انجمن علمي کیفیت ایران و 

دبیـر علمـي کنگره نشان شایسته ملي به مناسبت بزرگداشت روز ملي کیفیت

 18 آبان ماه 1395 و مراسم افتتاحییه کنگره

با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان

بــا توجــه بــه اینکــه رهبــر معظــم انقــاب، ســال 9۵ را ســال اقتصــاد مقاومتــی، اقــدام و عمــل نامگــذاری کــرده انــد و از آنجــا کــه یکــی از شــاخصه اصلــی 
مقــاوم بــودن اقتصــاد ملــی وجــود بنــگاه هــای تولیــدی و خدماتــی توانمنــد و بــا کیفیــت، بــا قابلیــت رقابــت پذیــری در منطقــه و بیــن الملــل مــی باشــد.

انجمــن علمــی کیفیــت ایــران بــا همــکاري گــروه خلیــج فــارس در راســتای انجــام یکــی از رســالت هــای خــود از اوایــل تیــر مــاه ســال جــاری بــا تشــکیل 
شــورای سیاســتگذاری و بــا دعــوت از نخبــگان اقتصــادی کشــور طرحــي تحــت عنــوان )نشــان شایســته ملــی( آغــاز نمــود تــا از طریــق آن بتوانــد برندهایــی 
کــه در حــوزه هــای کیفیــت، رضایتمنــدی مشــتری و محیــط زیســت پیشــگام هســتند را بــا شــاخص قــرار دادن جامــع تریــن اســتاندارد ملــی ایــران یعنــی 

ISIRI 13000 شناســایی کنــد.
 بــه همیــن منظــور کمیتــه علمــی متشــکل از اســاتید دانشــگاه، خبــرگان صنعــت  و صاحنظــران اقتصــادی شــکل گرفــت و جلســات کارشناســی متعــددی 
جهــت انتخــاب شــرکتها و ســازمان هــا از صنــوف مختلــف برگــزار شــد و یکصــد بنــگاه اقتصــادی توســعه یافتــه و در حــال توســعه در فرآیندهــای ارزیابــی 
قــرار گرفتنــد کــه در نهایــت پــس از ارزیابــی نهایــی ایــن مجموعــه هــای توانمنــد منتخــب، پنجــاه بنــگاه اقتصــادی برتــر بــا توجــه بــه امتیــاز کســب شــده 

در ســطوح مختلــف نامــزد دریافــت نشــان شایســته ملــی شــدند.
کنگــره ی سراســری نشــان شایســته ی ملــی، بــا رویکــرد توانمنــد ســازی اقتصــاد ملــی و دعــوت از صاحبنظــران دانشــگاهی، مدیــران، مقامــات دولتــی و 

چهــره هــای سرشــناس بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی بــه پــاس بزرگداشــت روز ملــی کیفیــت امــروز برگــزار مــي شــود.
ایــن طــرح بــر اســاس بنــد 20 سیاســت هــای اباغــی برنامــه ی ششــم توســعه، مبنــی بــر لــزوم تدویــن و ارجــاع ســند جامــع و نقشــه ی راه تحــول نظــام 

اســتاندارد ســازی کشــور و بــا محوریــت الزامــات اســتاندارد فراگیــرISIR 13000 مصــوب ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران برگــزار شــده اســت.
ایــن کنگــره ســعي دارد بــه ارتقــاء فرهنــگ کیفیــت در بیــن تولیدکننــدگان داخلــی کمــک نمــوده و گامــی در راســتای اقــدام و عمــل بــرای تحقــق اقتصــاد 

ــردارد. مقاومتی ب

توســعه کیفیــت، وظیفــه و رســالت همــه ســازمان هــا و دســتگاه هاســت، قــرن 
بیســت و یکــم بــه عنــوان قــرن کیفیــت مطــرح شــده و از مفهــوم بهــره وری 

فراتــر رفتــه اســت. 
 ســه مســیر ارزیابــی کیفیــت در کشــور تعریــف شــده اســت: مســیر اول مبتنــی 
بــر ایــن اســت کــه یــک مجموعــه اعتقــاد و اعتمــاد بــه کیفیــت داشــته باشــد 
ــر کل و کان نگــری  ــز مبتنــی ب ــردارد و مســیر دوم نی ــن مســیر گام ب و در ای
اســت و بایــد کل مجموعــه، کیفیــت را پیگیــری کنــد امــا هنــوز در اجــزا ایــن 

اعتقــاد ایجــاد نشــده اســت.
مســیر ســوم؛ جامــع نگــری اســت و هــم اجــزا و هــم کان جامعــه بــه موضــوع 
کیفیــت توجــه کننــد و البتــه هنــوز در جامعــه ایــن مســیر بــه صــورت تفکیــک 

شــده مــورد ارزیابــی قــرار نگرفتــه اســت.
در حــال حاضــر مفهــوم کیفیــت در اجــزا و حاکمیــت در حــال نهادینــه شــدن 
ــه رویکردهــای جدیــدی نیــاز اســت و  ــه کیفیــت ب ــرای اهتمــام ب اســت امــا ب
در شــرایط فعلــی کیفیــت از محــدوده بنــگاه هــای اقتصــادی خــارج شــده و در 

همــه اجــزای جامعــه جریــان پیــدا کــرده اســت.

رویکرد نوین به توسعه کیفیت در قرن کیفیت

قطعــا موضــوع اصلــی کــه بایــد بــه آن پرداختــه 
شــود راهبــرد کیفیــت اســت و می خواهــم از 
ــوع را  ــن موض ــم و ای ــتفاده کن ــت اس ــن فرص ای
ــه رو  ــکاتی روب ــه مش ــا چ ــه ب ــم ک ــرح کن مط
ــرد  ــد راهب ــر نیازمن ــال حاض ــه در ح ــتیم ک هس

ــتیم. هس
کشــورمان موقعیتــی کــه مــردم بــا کیفیــت 
ــرده  ــاد ک ــی را ایج ــتند، چالش های ــه هس مواج
اســت. در واقــع خدمــات و محصوالتــی کــه 
از  اوقــات  مــردم دریافــت می کننــد، برخــی 
ایــن  و  نیســت  برخــوردار  الزم  حداقل هــای 
یــک چالــش اساســی اســت در فضــای صنعتــی 
ــدت  ــه ش ــا ب ــازمان ه ــی از س ــورمان، بعض کش
ــکل  ــه ش ــتند و ب ــی هس ــکات کیف ــر مش درگی
ــد. ــری را دارن ــن درگی ــازان ای ــاص خودروس خ

چالش های کیفیت

سخنرانی آقای دکتر شکور سلطانیفصل چهارم
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مــردم از بخشــی از محصوالتــی کــه ارائه می شــود، 
چنــدان راضــی نیســتند، نتیجــه ایــن موضــوع آن 
ــر شــده اســت  اســت کــه انبار هــا از محصــوالت پ
ــا را  ــد م ــوان تولی ــته ت ــی از واردات توانس و بخش

بگیــرد.
و  واردات  مقابــل  در  قــوی  ســپری  کیفیــت 
ــن  ــت، ای ــادرات اس ــازار ص ــده در ب ــیری برن شمش
ــت در  ــش صنع ــورد بخ ــه برخ ــت ک ــی اس در حال
کشــور مــا بــا مقولــه کیفیــت، بــه گونــه ای اســت 
کــه  اقداماتــی کــه در بخــش صنعــت انجــام 
ــد،  ــته باش ــه داش ــه نتیج ــتر از آنچ ــود بیش می ش

ــال دارد. ــه دنب ــش ب نمای
در ســازمان ها هــم همین طــور اســت و زمانــی 
کــه از یــک مدیــر ســوال مــی کنیــم کــه در مــورد 
کیفیــت چــه اقدامــی انجــام داده اســت، بــه جــای 
اینکــه بگویــد بــه چــه کشــورهایی صــادرات انجــام 
داده اســت و بگویــد کــه توانســته بــه چــه میــزان 
ــعی  ــاورد، س ــا دربی ــت چینی ه ــازار را از دس از ب
ــش را  ــکل نمای ــتر ش ــه بیش ــی ک ــد نتایج می کن

ــه کنــد. دارد، ارائ
نظــر مــن ایــن اســت کــه راهبــرد کیفیــت محــدود 
بــه صنعــت نیســت و قاعدتــا محــدود بــه ســازمان 
اســتاندارد هــم نیســت. اصــوال یکــی از ویژگی هــای 
ــرای آن حــد  ــوان ب کیفیــت ایــن اســت کــه نمی ت
ــت  ــت و حرک ــیال اس ــرد و س ــف ک ــدازه تعری و ان
می کنــد و بنابرایــن کیفیــت فقــط نمی توانــد 
در بخــش صنعــت باشــد. وضعیــت کیفیــت در 
بخــش بهداشــت بــا توجــه بــه آمارهــا نشــان مــی 
ــت  ــزار عفون ــه ســاالنه حــدود ششــصد ه ــد ک ده

ــد از  ــدود 1۵ درص ــد و ح ــاق می افت ــتان ها اتف ــا در بیمارس ــه غالب ــد ک ــی کن ــروز م ــور ب در کش
تجویزهــای دارویــی مشــکل دارد. تمــام اینهــا بیانگــر آن اســت کــه مــا فقــدان کیفیــت در بخــش 
ســامت داریــم و ایــن موضــوع جــدی اســت. اصــوال هزینــه بی کیفیتــی بایــد پرداخــت شــود، در 

ــتند. ــا هس ــن هزینه ه ــت ای ــال پرداخ ــردم در ح ــا م ــور م کش
یکــی از نتایــج بی کیفیتــی در صنعــت حجــم قابــل توجهــی از واردات اســت ایــن حجــم از واردات 
جلــوی کســب وکار مــا را می گیــرد. در گذشــته متوســط تعــداد افــراد شــاغل در بنگاه هــای 

ــر رســیده اســت. ــه 16 نف ــزان ب ــن می ــا در حــال حاضــر ای ــود ام ــر ب اقتصــادی 26 نف
ــر  ــتند، اگ ــوردار نیس ــت الزم برخ ــکونی از کیفی ــد مس ــون واح ــک میلی ــاختمان ی ــش س در بخ
ــد  ــرا 6۵ درص ــوند، زی ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــا ب ــد خانه ه ــد، ۵0 درص ــه رخ بده ــران زلزل در ته
مصالحــی کــه در ســاختمان ها اســتفاده می شــود، از اســتاندارد الزم برخــوردار نیســت. عمــر مفیــد 
ــا  ــا عمــر مفیــد ســاختمان ها 100 ت ــا در دنی ــا 30 ســال اســت، ام ســاختمان ها در کشــورها 20 ت
1۵0ســال اســت. در بخــش کشــاورزی ســاالنه چهــل میلیــون تــن ضایعــات محصــوالت کشــاورزی 

داریــم و ایــن در حالــی اســت کــه مشــکل تغذیــه هــم در کشــور وجــود دارد.
ــد و  ــی کن ــل م ــال ها تحصی ــرد س ــک ف ــت ی ــایند نیس ــدان خوش ــت چن ــی وضعی ــوزش عال در آم
مــدارج بــاالی تحصیلــی را طــی مــی کنــد امــا بخــش صنعــت چنیــن فــردی را بــا کراهــت اســتخدام 
ــی  ــه جای ــه خــود را ب ــرده آن اســت ک ــرد تحصیل ک ــن ف ــاش ای ــام ت ــه تم ــی ک ــد، در حال می کن
وصــل کنــد و اســتخدام شــود. در صورتــی کــه بایــد بــر عکــس باشــد و بخــش صنعــت بــا عاقــه 

چنیــن فــردی را اســتخدام کنــد.
در کشــور مــا آمــوزش و پــرورش هــم چنــدان در آمــاده ســازی افــراد بــرای مهارت هــای زندگــی، 

ــق نیســت. مهــارت هــای اجتماعــی، مهارت هــای اقتصــادی و مهارت هــای فنــی موف
کیفیــت در کشــور مــا مهجــور اســت، متاســفانه کیفیــت تبدیــل بــه یــک ســری کارهــای اقتصــادی 
بیــن مشــاوران و کارشناســان شــده اســت و نتیجــه آن هــم بــه تعــدادی گواهینامــه و قــاب تبدیــل 

شــده اســت.
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امیــن زاده بــا اشــاره بــه بنــد 30 سیاســت هــای 
ــه ششــم توســعه  ــاب در برنام ــر انق ــی رهب اباع
بــر تولیــد کاال و خدمــات بــا کیفیــت بــرای بــازار 
داخلــی تاکیــد کــرد و آن را شــرط الزم بــرای ورود 
ــی دانســت و گفــت: )مبحــث  ــه بازارهــای جهان ب
ــا  ــر  کاال ی ــی ه ــوان مقصــد نهای ــه عن ــت ب کیفی
خدمتــی نــه تنهــا حــق شــهروند مصــرف کننــده 
ــا  ــت شــود قطع ــت رعای ــر کیفی ــه اگ ماســت بلک
کاال و محصــول مــا در بازارهــای داخلــی و خارجی 

متقاضــی خــود را خواهــد داشــت.(
دســتیار رییــس جمهــور در ادامــه ســخنان خــود 
ــس  ــت ریی ــر پیروزبخ ــم دکت ــا خان ــه ب ــه جلس ب
ــوق  ــوص حق ــران در خص ــتاندارد ای ــازمان اس س
شــهروندی پرداخــت و موضــوع جدیــدی بــا عنوان 
)اســتاندارد اجتماعــی( را مــورد بررســی قــرار داد.

ــت  ــدد اس ــتاندارد در ص ــازمان اس ــت: )س وی گف
بــا همــکاری دانشــکده هــای علــوم اجتماعــی بــه 
ــی در  ــار اجتماع ــی رفت ــتاندارد کیف ــف اس تعری

ــردازد.( ــه بپ ــف جامع اقشــار مختل
ــه  ــه ب ــا توج ــاید ب ــه ش ــی ک ــی فرهنگ موضوع
نیازهــای کنونــی جامعــه در تعریــف واحــدی 
ــی  ــرات مثبت ــد اث ــی بتوان ــای اجتماع از هنجاره

ــد. ــاد کن ایج
معــاون حقوقــی ســابق رییــس جمهــور در ادامــه 
ــه  ــازمانی ک ــود س ــه وج ــازار ب ــاز ب ــخنانش نی س
بتوانــد بــه رتبــه بنــدی و ارزیابی دقیقــی از کیفیت 
در کاالهــا و خدمــات بپــردازد را مــورد اشــاره قــرار 
داد و ایــن امــر را ضــروری دانســت کــه اگــر 
محصولــی کیفیــت هــای حداقلــی را رعایــت نکرد 
ــروز متاســفانه  ــد پاســخگو باشــد و گفــت: )ام بای
نمیتوانیــم اعــام کنیــم در حــوزه کیفیــت ســاز و 

ــم.( ــی و درجــه بنــدی داری کار رســمی ارزیاب
او گفــت: )اگــر بخواهیــم حقــوق شــهروند مصــرف 
کننــده را رعایــت کنیــم بایــد ابتــدا حقــوق تولیــد 

کننــده را رعایــت کنیــم.( و از جملــه حقــوق اولیه 
ــهل  ــت و س ــا کیفی ــه ب ــواد اولی ــده م تولیدکنن
الوصــول، بهســازی و نوســازی ماشــین آالت و 
ــه  ــف ب ــت را مکل ــمرد و دول ــر ش ــوژی را ب تکنول
ــا  ــن ی ــا تامی ــه ب ــت ک ــوارد دانس ــن م ــن ای تامی
تســهیل آن، تولیــد کننــده محصــول بــا کیفیــت 
ــی  ــازار داخل ــرف ب ــه تص ــا ب ــه تنه ــد ن ــی توان م
امیــدوار باشــد بلکــه بــه تصــرف بازارهــای منطقــه 

ــدوزد. ــز چشــم ب ــی نی ــن الملل ای و بی
دکتــر الهــام امیــن زاده ادامــه داد کــه اگــر عوامــل 
اولیــه تولیــد در اختیــار تولیدکننــده باشــد ولــی 
ــه  ــه ب ــدون توج ــد کاالی ارزان ب ــر تولی ــرار ب اص
ــه کاال  ــرد، ارائ ــرار گی کیفیــت در دســتور کار او ق
و خدمــت نامطلــوب باعــث نقــض حقــوق مصــرف 
کننــده خواهــد شــد و مصــرف کننــده کــه یقینــا 
تنهــا بــه عنصــر قیمــت توجــه نمیکنــد بــه 
ــردازد. ــب خارجــی میپ ــی محصــول رقی جایگزین

او گفــت: )در حــوزه خدمــات پــس از فــروش 
ــم و مصــرف  ــص بســیاری داری ــران نواق ــا در ای م
کننــدگان بــه شــدت از ایــن موضــوع گلــه مندنــد. 
فــروش بــا خدمــات ناقــص باعــث ضــرر بــه اعتماد 
ــن  ــن رفت ــی شــود و در صــورت از بی مشــتری م
ــد  ــکل در تولی ــن مش ــتری، بزرگتری ــاد مش اعتم

ــی ایحــاد میشــود.( کاالی ایران
دســتیار امــور حقــوق شــهروندی در فــرازی دیگــر 
از ســخنانش گفــت مــا در ایــران 6۵0000 بنــگاه 
ــه  ــم ک ــال داری ــط فع ــک و متوس ــدی کوچ تولی
تــوان تولیــد بــرای بخــش عمــده بــازار داخلــی را 
ــی صــورت  ــا هســت واردات ــر بن دارا هســتند و اگ
بگیــرد نبایــد بــه تولیــد داخلــی ضربــه وارد 
کنــد. او واردات بــی رویــه  کاالهــای بــی کیفیــت 
همچنیــن قاچــاق را عوامــل اصلــی آســیب زننــده 

ــه تولیــد ملــی دانســت. ب

ــوق  ــت از حق ــون حمای ــی از قان ســپس او بندهای
مصــرف کننــدگان مصــوب ســال 13۸۸ مجلــس 

ــت کــرد: شــورای اســامی را قرائ
) کلیــه عرضه کننــدگان کاالوخدمــات، منفــردا 
یــا مشــترکا مســئول صحــت و ســامت کاال 
ــط و  ــا ضواب ــق ب ــده مطاب ــه ش ــات عرض و خدم
شــرایط منــدرج در قوانیــن و یــا مندرجــات 
ــتند. ــات هس ــرف در معام ــه یاع ــرارداد مربوط ق

اگــر موضــوع معاملــه کلــي باشــد در صــورت وجود 
ــن  ــرایط تعیی ــا ش ــاق کاال ب ــدم انطب ــا ع ــب ی عی
شــده، مشــتري حــق دارد صرفــا عــوض ســالم را 
مطالبــه کنــد و فروشــنده بایــد آن را تامین کنــد. 
اگــر موضــوع معاملــه جزیي)عیــن معیــن( باشــد 
مشــتري مي توانــد معاملــه را فســخ کنــد یــا ارزش 
کاالي معیــوب و ســالم را مطالبــه کند و فروشــنده 
موظــف اســت، پرداخــت کنــد. در صــورت فســخ 
ــارت از  ــت خس ــتري پرداخ ــوي مش ــه از س معامل

ــت. ــي اس ــده منتف ــوي عرضه کنن س
چنانچــه خســارات وارده ناشــي از عیــب یــا عــدم 
کیفیــت باشــد و عرضــه کننــدگان بــه آن آگاهــي 
ــه  ــران خســارت، ب ــر جب داشــته باشــند، عــاوه ب
ــون محکــوم خواهنــد  ــن قان مجــازات مقــرر در ای
عناویــن  واجــد  آنــان  اقــدام  چنانچــه  شــد. 
ــون  ــان قان ــمول هم ــد، مش ــر باش ــه دیگ مجرمان

ــود.( ــد ب خواهن
در پایــان دکتــر امیــن زاده اســتاد دانشــگاه تهــران 
ــی  ــد مل ــر تولی ــی ب ــاوم مبتن ــت: )اقتصــاد مق گف
ــی و  ــر کاالی ایران ــی ب ــی مبتن ــد مل اســت و تولی
کاالی ملــی بــدون کیفیــت قطعــا بــازاری نخواهــد 
داشــت. بهــره وری مــا امــروز بایــد ارتقــا یابــد. اگر 
ــان، صــادرات  ــش بنی ــی را مردمــی، دان تولیــد مل
محــور و کیفــی بکنیــم مــی توانیــم امیدوار باشــیم 
کــه مولفــه هــای یــک کشــور توســعه یافتــه را بــه 

ــم.( دســت آورده ای

و  ــژه  وی ــان  ــوان میهم ــه عن ب ــهروندی  ــوق ش ــور حق ام در  ــور  ــس جمه ریی ــژه  وی ــتیار  زاده دس ــن  امی ــام  اله
روزهــای  از  روزی  ــه  ــن ک ای ز  ا ــگاه،  ــا حضــور در جای ب ــر علمــی طــرح  ــزارش دبی ــه گ ارائ ز  ا ــس  پ ســخنران کلیــدی 
ــات  ــه مطالع ــت موسس و فعالی ــحالی  ــراز خوش اب ــت  اس ــده  ــن ش ــت مزی ــت کیفی ــا اهمی ب ــام  ن ــه  ب ــال  س

ــرد. ــتایش ک ــی س روز مل ــن  ای ــت  بزرگداش در  را  ــت  ــی کیفی ــن علم انجم و  ــارس  ــج ف خلی

الهام امین زاده
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سید محمد موسوی

واژه معلــول برگرفتــه از ریشــه عربــی علــه در تعریفــی ناصحیــح، اصطاحــاً بــه آن دســته از انســان هایــی اطــاق مــی گردد 
کــه بــه انحــاء مختلــف، دارای نقــص جســمانی بــوده و ایــن نقصــان جــزء الینفکــی از زندگــی ایــن افــراد اســت، بــه نحــوی 

کــه مانــع بزرگــی در دســتیابی آنــان بــه درجــات متعالــی مــادی و معنــوی بــه شــمار مــی رود.

یــک فــرد دارای معلولیــت، شــکرانه ســامتی خــود را بــه جــای مــی آورنــد و یــا از 
ــد. ــی کنن ــرای وی آرزوی ســامتی م ــروردگار خــود ب پ

در ایــران بــزرگ تریــن اقلیــت جمعیتــی یعنــی معلــوالن از حداقــل امکانــات رفاهی 
ــرای رشــد اســتعدادهای  ــد و بســتر مناســب ب ــرای حضــور اجتماعــی برخوردارن ب
خــدادادی ایــن افــراد محیــا نیســت؛ زیــرا نگــرش عمومــی نســبت بــه ایــن افــراد 
هنــوز بــه درجــات تعالــی نرســیده و زمــان الزم اســت تــا تجربــه هــای موفــق در 

رعایــت حقــوق شــهروندی شــامل حــال ایــن افــراد بــه ظاهــر ناتــوان گــردد.
در چنیــن شــرایطی در دهــه هــای اخیــر انــدک انســان هایــی هــم وجــود داشــته و 
دارنــد کــه بــه هــر ســببی )خــواه حمایــت خانــواده و خــواه همــت ذاتــی( موفقیــت 

را لمــس کــرده انــد و الگــوی جامعــه خــود بــوده انــد.
ســید محمــد موســوی از شــمار معلوالنــی اســت کــه توانســت در جریــان رویارویــی 
ــا حــدودی یــک دســت او را درگیــر  ــا و ت ــا بیمــاری فلــج اطفــال کــه هــر دو پ ب
ــم  ــت جس ــت محدودی ــه معلولی ــاور ک ــن ب ــر ای ــی ب ــاد قلب ــا اعتق ــود، ب ــرده ب ک
ــران  ــی، در عرصــه مدیریــت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی ای ــه ناتوان اســت و ن
بــه عنــوان کارآفریــن نمونــه، ســهم قابــل توجهــی از تولیــدات ملــی را بــه خــود 
اختصــاص داده و در کنــار ایــن شــکوفایی فکــری، توانمنــدی هــای خــدادادی خــود 

را در راه خدمــت بــه همنوعــان خویــش بــه کار بنــدد.
ــان مــردی اســت کــه شــاید تعاریــف بدیــع  ایــن داســتان، قصــه ای واقعــی از زب
وی از واژه معلولیــت و تأثیــر خدمــات وی بــه جامعــه معلــوالن در ایــران، ســال هــا 

بعــد و بــرای آینــدگان ملمــوس تــر از امــروز باشــد.
ــواده مذهبــی  ــزان تابســتان ســال 1333در شــهر قزویــن و در یــک خان در خرماپَ
ــوام، از  ــدرم مرحــوم ســید ق ــودم. پ ــواده ب ــا آمــدم. مــن پســر پنجــم خان ــه دنی ب
معتمدیــن شــهر قزویــن بــود و در خیابــان عبیدذاکانــی ایــن شــهر مغــازه عافــی 
)خواربارفروشــی عمــده( داشــت و بــه عنــوان امیــن روســتائیان محصــوالت آن هــا 
را بــه معــرض فــروش مــی گذاشــت. از ســاداتی کــه در کنــار تَدیــن، بســیار مقیــد 

بــه رعایــت حــق النــاس و مــورد احتــرام مــردم بــود.
نــام مــادرم فاطمــه بــود. مــادری کــه اگــر چــه در کودکــی مــرا تنهــا گذاشــت و 
در نــه ســالگی ام بــه دیــار باقــی شــتافت، امــا ســایه چنــد ســاله او بــر ســر مــن 

بســیار در زندگــی و آینــده ام تأثیرگــذار بــود.

ــا در  ــان ه ــات انس ــش و حی ــخ آفرین ــر تاری ــروری ب م
قــرون متمــادی و نحــوه شــکل گیــری جوامــع بشــری 
ــخ  ــای تاری ــی همپ ــت قدمت ــد، معلولی ــی ده نشــان م
بشــر دارد و همــواره در تمــام دوران هــا انســان هــای 
ــه ترحــم و دلســوزی  دارای نقــص جســمی، محکــوم ب
بــوده و خــاِص آن زمــان کــه قــوای جســمانی و تــوان 
یــدی عامــل اصلــی قدرتمنــدی اقتصــادی خانــواده هــا 
ــردان  ــژه در م ــه وی ــت، معلولیــت ب ــه شــمار مــی رف ب
کــه ابــزار جنگــی و معیشــتی لقــب مــی گرفتنــد، یــک 
ذلــت بــزرگ بــه شــمار مــی رفــت و معلــول در بهتریــن 

حالــت، نــان خــور خانــواده محســوب مــی شــد.
ــا ورود  ــا شــکل گیــری انقــاب صنعتــی در اروپــا و ب ب
ــرات  ــم تفک ــم ک ــا، ک ــان ه ــی انس ــه زندگ ــت ب صنع
ــا،  ــان ه ــه انس ــر و اندیش ــت و فک ــگ باخ ــی رن قدیم
ــون  ــچ چ ــی هی ــه ب ــد ک ــی گردی ــین آالت ــق ماش خال
ــه  ــاش بشــر ب ــی را در مع ــدرت بدن ــی نقــش ق و چرای
ــز  ــوالن نی ــان معل ــن می ــا در ای حداقــل کاهــش داد، ت
ــد و تفکــرات قدیمــی  ــی بیابن ــرای خودنمای فرصتــی ب
ــه فراموشــی ســپرده  ــاکان بشــر ب و خــاک خــورده نی
شــود، تــا آن جــا کــه مدافعــان حقــوق بشــر خواهــان 
برقــراری عدالــت و تســاوی فرصــت هــا میــان معلــوالن 
و تندرســت هــا گردیــده و امــروزه ده هــا ســازمان بیــن 

ــن قشــر حمایــت مــی کننــد. ــی از ای الملل
ــرای  ــا ب ــت ه ــاوی فرص ــوز تس ــا هن ــور م ــا در کش ام
ــوالن معنــای واقعــی خــود را نیافتــه و تلفــظ واژه  معل
ــن  ــی را در ذه ــت و ناتوان ــودآگاه محرومی ــول، ناخ معل
ــی از  ــردم نگاه ــب م ــد و اغل ــی کن ــی م ــی تداع آدم
دریچــه ترحــم تــوأم بــا اعتقــادات دینــی بــه معلــوالن 
ــدن وضعیــت جســمانی  ــا دی ــه نحــوی کــه ب ــد، ب دارن
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ــت ام  ــاز معلولی ــالگی و آغ ــن دو س ــه از س ــر چ اگ
چیــزی بــه خاطــر نــدارم، ولــی از گفتــه هــای 
ــک  ــر ی ــر اث ــن چنیــن پیداســت کــه ب ــان ای اطرافی
تــب شــدید و بیمــاری پاهایــم قــدرت کافــی بــرای 
حرکــت را از دســت داده بــود و ایــن موضــوع خانــواده 
ام را نگــران مــی کــرد. وضعیتــی کــه ممکــن اســت 
هــر پــدر و مــادری را بــه زانــو در آورد. هــر روز ایــن 
ــهود  ــر مش ــش ت ــم بی ــاالن برای ــا همس ــاوت ب تف
ــای بچــه هــا  ــه پ ــا ب مــی شــد و دوســت داشــتم پ
ــادرم از  ــوم. م ــوردار ش ــه برخ ــای کودکان ــازی ه از ب
ایــن وضــع خشــنود نبــود و ایــن را از چشــمانش مــی 
خوانــدم. اگــر چــه آن موقــع هــا خبــری از مشــاور و 
ــح و  ــورد صحی ــار برخ ــود و از او انتظ ــناس نب روانش
منطقــی بــا نقــص جســمانی فرزنــدش نمــی رفــت، 
ــی و خدادادیــش باعــث  ــت ذات ــا درای ــادرم ب ــی م ول
شــد تــا مســیر زندگــی مــن جهــت صحیــح و عاقانه 
ای را بیابــد. مســیری کــه شــاید اولیــن جرقــه هــای 
مثبــت زندگــی را برایــم رقــم زد. مــادرم گوشــه ای 
نشســت و از پارچــه هــای ســاتنی کــه در خانــه بــود 
یــک شــنل دوخت...هیــچ وقــت فرامــوش نمــی کنم، 
روزی لباســی بــر تــن مــن نمــود کــه شــبیه لبــاس 
ــه  ــی در کوچ ــر روی صندل ــرا ب ــود و م ــاهان ب پادش
نشــاند و گفــت: ســهم تــو دویــدن و راه رفتن نیســت، 
ســهم تــو فرمــان دادن بــه بچــه هاســت. تــو بــه آن 
هــا بگــو چگونــه بــازی کننــد... آن لحظــه احســاس 
خوبــی داشــتم و آرام شــده بــودم،دوران کودکــی را بــا 
ــر  غــم از دســت دادن مــادرم ســپری کــردم و بنــا ب
مشــکل جســمی اولیاء مدرســه مــرا در هفت ســالگی 
ثبــت نــام ننمودنــد و بــا یــک ســال تأخیــر قــرار شــد 
ــرادر  ــراه ب ــه هم ــام ب ــت ن ــرای ثب ــم. ب درس بخوان
بــزرگ تــرم وارد دبســتان رزبــان شــدیم. دودســتی و 
محکــم پــای بــرادرم را چســبیده بــودم و بــا اضطراب 
و کنجــکاوی بــه چهــره مــردی مــی نگریســتم کــه 
ــی خــاص  ــا لحن ــر دبســتان. او ب ــود و مدی ــم ب معم
خطــاب بــه بــرادرم گفــت : چــرا ایــن بنــده خــدا را 
اذیــت مــی کنیــد؟ ایــن بچــه درس و کتــاب را مــی 
خواهــد چــه کار؟ ماشــااهلل ســید قــوام چنــد تــا پســر 
دارد. هرکــدام یــک لقمــه دهــان ایــن بچــه بگذارنــد، 
شــکمش ســیر مــی شــود. ببریــد خانــه آزار ندهیــد 
طفلکــی را ! و یقینــاً ایــن اولیــن بــار بــود کــه نگــرش 
نادرســت مــردم نســبت بــه معلولیــت را لمــس کردم. 
ــه  ــغول ب ــان مش ــتان رزب ــرادرم در دبس ــرار ب ــا اِص ب
ــن برخــورد  آن  تحصیــل شــدم، امــا هیــچ وقــت ای
هــم از ســوی یــک فــرد مذهبــی و فرهنگــی جامعه- 
ــع  ــل در مقاط ــد. دوران تحصی ــاک نش ــم پ از ذهن
دبســتان و دبیرســتان هــم در شــهر قزویــن ســپری 
ــل  ــول تحصی ــه ط ــه در هم ــن ک ــب ای ــد و عجی ش
ام، لیــدر و راهنمــای بــازی هــای کودکانــه بــودم. در 
مقطــع دبیرســتان شــدیداً بــه عکاســی عاقــه منــد 
شــدم و بــا چــاپ عکــس و روتــوش بــر فیلــم، ســعی 
ــم و  ــودم را پوشــش ده ــای خ ــه ه ــا هزین ــردم ت ک
البتــه در ایــن راه موفقیــت هایــی هــم داشــتم؛ مثــًا 
یــک بار در مســابقات عکاســی در ســطح کشــوری در 

دبیرســتان مقــام دوم را کســب نمــودم.

3  ســال پیاپــی در آخریــن ســال تحصیلــی دبیرســتان مــردود شــدم و نمــی توانســتم درس بخوانــم. 
ایــن گوشــه گیــری و انــزوا را فقــط خانــواده هایــی مــی فهمنــد که کــودک یــا نوجــوان معلــول در خانه 
دارنــد در اوج بلــوغ و جوانــی روزهــا و ســاعت هــا گوشــه ای مــی نشســتم و بــا خــود فکــر مــی کــردم و 
در نهایــت حاصــل کلنجــار رفتــن هــای طوالنــی مــن بــا افــکار جدیــد ایــن بــود که ارزشــمندی انســان 
هــا گاهــی در مادیــات خاصــه مــی شــود. خــوب مــی دانســتم که تــن باید ســالم  باشــد، بایــد فعالیت 
کنــد و از موهبــت هــای مــادی برخــوردار شــود، بایــد بتوانــم بــه ســفر بــروم. من هــم دلم می خواســت 
پــا بــه پــای جوانــان، ورزش کنــم و تیــپ بزنــم و جوانــی کنــم، امــا معلولیــت برایــم محدودیــت را بــه 
ارمغــان آورده بــود. راه رفتنــم راه رفتــن معمولــی نبــود. نمــی توانســتم خــودم را مطــرح کنــم. همیشــه 
بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه حــاال اگــر درس هــم خوانــدم فــرض بــر ایــن کــه بــه مرتبــه باالیــی هــم 
رســیدم و وضعیــت مالــی خوبــی هــم داشــتم امــا وقتــی نتوانــم از پلــه هــای هواپیمای شــخصی خودم 
بــاال بــروم و بــا ایــن جســم ناتــوان نتوانــم از موهبــت هــا و امکانــات مــادی اســتفاده کنــم، زندگــی چــه 
معنایــی دارد؟ ایــن جــا بــود کــه حــس انــزوا و افســردگی بــه انســان پــر َشــر و شــوری چــون مــن غلبه 
مــی کــرد و اگــر خانــواده و اطرافیانــم نبودنــد، معلــوم نبود قصــه افســردگی ام از کجا ســر در مــی آورد؟

آن روزهــا تعریــف صحیحــی از معلولیــت نداشــتم و براســاس جــو قالــب جامعه قبــل از انقــاب، ارزیابی 
هــا مــادی بــود و مــن هــم کــه مــی دیــدم جایگاهــی در جامعــه نــدارم، مرتــب بــا خــود تکــرار مــی 
کــردم: “بــرای چــه بایــد درس بخوانــم؟ اصــاً چــه فایــده دارد بــا ایــن جســم ناقــص. تــا ایــن کــه بــا 
مطالعــه کتــاب هــای شــهید مطهــری و دکتــر علــی شــریعتی، بــا فضاهــای جدیــد فکــری آشــنا شــده 
و متوجــه شــدم همــه جوانــب زندگــی را نبایــد مــادی ارزیابــی کــرد. فهمیــدم کــه انســان هــا جایــگاه 
خاصــی در آفرینــش دارنــد و اشــرف مخلوقــات هســتند و ایــن گونــه بــود کــه رســالت و جایــگاه خــودم 
را در جامعــه پیــدا کــردم و پــی بــردم چقــدر انســان هــا مــی تواننــد در جامعــه مفیــد و مؤثــر باشــند، 
حتــی اگــر معلــول باشــند و کمــی محدودتــر از دیگــران فضــای فکــری ام عــوض شــده و مــاک هــا و 
ارزش هــای زندگــی ام رنــگ و بــوی جدیدتــری بــه خــود گرفــت و کــم کــم بــرای خــود یک جایــگاه در 
جامعــه احســاس کــردم و مصمــم شــدم تــا ادامــه تحصیــل دهــم و در عرصــه علــم و دانــش خودنمایی 

کنــم و از دریچــه ی فکــر، اندیشــه، امــور تحقیقاتــی، پژوهشــی و مدیریتــی در جامعــه بدرخشــم.
مــی خواســت در زندگــی مفیــد باشــد و شــد ســه ســال درجــا زدن در گرفتــن دیپلــم و تــرک تحصیــل 
خســته ام کــرده بــود، امــا اراده ام بــرای ادامــه تحصیــل جــدی بــود. مــی خواســتم در زندگــی مفیــد 
باشــم مــی نشســتم گوشــه ای و مفیــد بــودن را بــرای خــودم معنــا مــی کــردم. بارهــا بــا خــودم مــی 
گفتــم: ” بقــا در ایــن نیســت کــه انتهایــش بــه مــرگ ختــم شــود، بلکــه بعــد از مــرگ، زندگــی دوبــاره 

شــروع مــی شــود. “

باالخــره تصمیــم خــودم را گرفتــم »مــن بایــد پزشــک شــوم و از معلولیت ها پیشــگیری 
کنــم  همیــن و بس«

چرا شاگرد زرنگ دبیرستان گوشه گیر می شود؟چرا نمی توانم راه بروم؟؟!!

سید محمد موسویفصل چهارم
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آن زمــان هــادی آبــاد منطقــه فقیــر نشــین قزویــن 
بــود و اهالــی آن از محــروم تریــن افــراد روزگار، و آن 
چــه در دل و ذهــن من می گذشــت تأســیس مطبی 
بــود بــا راهروهای پیــچ در پیچ و پزشــکی که بــه داد 
محرومــان و معلــوالن مــی رســید و صندوقــی که هر 
کــس  بنابــر توانایــی مالــی خــود پولــی در آن مــی 
ریخــت تصویــر صنــدوق آویــزان در راهرویــی پُر پیچ 
و خــم کــه کســی نتوانــد مبلغی کــه بیمــاران در آن 
مــی اندازنــد را ببینــد، برایــم تبدیــل بــه آرزو شــده 
بــود و دوســت داشــتم روی صندوق بنویســم”آن قدر 
پــول در ایــن صنــدوق بیاندازیــد تــا پزشــک تــان از 
ــدوق  ــه در صن ــی ک ــر زمان ــرد” و ه ــنگی نمی گرس
بــه انــدازه گــذران امــور زندگــی معمولــی ام  پــول 
ــا  ــردارم و ی ــدوق را از آن محــل ب ــه شــد، صن ریخت
روی آن بنویســم ” بــه حــد کافــی در ایــن صنــدوق 

پــول ریختــه شــده اســت، دیگــر نیــازی نیســت ”
ــی از  ــل و نگران ــن از تحصی ــه گرفت ــا فاصل ســال ه
قبــول نشــدن در کنکــور، باعــث شــد فکــر رفتــن به 
آمریــکا بــه ســرم بزنــد. آن زمــان خیلــی از جــوان ها 
بــرای ادامــه تحصیــل بــه آمریــکا مــی رفتنــد و چند 
نفــر از دوســتانم بــه مــن اصــرار داشــتند کــه مــن 
هــم بــه آمریــکا بــروم بــرادر بــزرگ تــرم ســید احمد 
و بــرادر دیگــرم ســید علــی هزینــه هــای تحصیــل 
را تقبــل کردنــد و مــن بــا انگیــزه ایــن کــه پزشــک 
شــوم و از معلولیــت ها پیشــگیری کنــم و در منطقه 

فقیــر نشــین مطــب بزنــم و راهــی آمریــکا شــدم.
محدودیــت هــای جســمی وقتــی بــا ندانســتن زبان 
انگلیســی در کشــوری غریب جمع شــود، اســتیصال 
حتمــی اســت. آن زمــان امکانــات ماهــواره، اینترنــت 
ــه شــرایط موجــود  ــون هــم نبــود و ایــن ب و تلویزی
ــودم و  ــکا رســیده ب ــه کشــور آمری دامــن مــی زد ب
دنیایــی تــازه پیــش رویــم بــاز شــده بــود. مردمــی 
ــا فرهنــگ هــای مختلــف و دریــغ از حتــی یــک  ب

دوســت ایرانــی یــا خارجــی.
آن زمــان وســایل ارتباطــی هــم ایــن طــور نبــود که 
راحــت بــا ایــران ارتبــاط داشــته باشــیم و وضعیــت 
مالــی خوبــی هــم نداشــتم کــه بخواهــم تنــد تنــد 
تلفــن بزنــم؛ بایــد بــا پــول کمــی کــه داشــتم هــم 
پــول کالــج را مــی دادم و هــم زندگــی مــی کــردم و 

جالــب ایــن کــه هیــچ کــس را نمــی شــناختم.
ســال 13۵۵ بــود کــه زندگــی مجردی و دانشــجویی 
مــن در آمریــکا شــروع شــد. همه چیــز با ایــران فرق 
داشــت امــا مــن عزمــم را جــزم کــرده بــودم که یک 
پزشــک برگــردم و وضــع مالــی ام هــم خــوب نبــود 
کــه بتوانــم هــر ســال بــه ایــران برگــردم. بنابرایــن 
تصمیــم گرفتــم تــا پزشــک نشــدم بــر نگــردم، زیــرا 
ــول رفــت و آمــد نداشــتم و فقــط مــی توانســتم  پ

تمبــر بخــرم و روی پاکــت نامــه بچســبانم.

تنهــا چنــد مــاه از ورودم بــه آمریــکا نگذشــته بــود و ســخت مشــغول درس خوانــدن بــودم کــه بــا فضاهــای 
سیاســی و اجتماعــی جنبــش دانشــجویی خــارج از کشــور آشــنا شــدم. از آن جایــی کــه مطالعــه کتــاب های 
مختلــف، تحولــی در مــن ایجــاد کــرده بــود، رســالت اجتماعــی ام را احســاس مــی کــردم و فکــر مــی کــردم 
یــک مســلمان بایــد فــرد مفیــدی در جامعــه باشــد و همیــن تفکــر و فضــای بــاز سیاســی خــارج از کشــور مرا 
ناخــودآگاه بــه ســمت فضاهــای سیاســی و اجتماعــی مــی کشــید. در ایــن میــان درس هم مــی خوانــدم و 60 

واحــد از درس هــا را هــم پــاس کــرده بــودم.

پیوســتن بــه جنبــش دانشــجویی خــارج کشــور و گرفتــن عنــوان دبیــر تشــکیات از خاطــرات خــوب مــن 
اســت. آن جــا بحــث هــای آزاد برگــزار مــی کــردم و در بســیاری از ایــن بحــث هــای آزاد جلــوی اندیشــه های 
چــپ گرایانــه و مارکسیســتی مــی ایســتادم و بــا اعتقــاد راســخ از اســام، بــا اَدلــه و منطــق دفــاع مــی کــردم.

تحــرک جســمی ام کــم بــود، ولــی مــی توانســتم خــوب صحبــت کنــم و مســائل را تجزیــه و تحلیــل و جمــع 
بنــدی نمایــم. همــان روزهــا بــود کــه خبــر پیــروزی انقــاب اســامی در جهــان پخــش شــد و مــن مــی 
دانســتم کــه اعتقــادات اســامی چــه رســالت ســنگینی بــر دوش ام گذاشــته و مفیــد بــودن در جامعــه مهــم 

تریــن هدفــم بــود.
همــواره بــر ایــن بــاور بــودم کــه انبیــاء آمــده انــد، انســانیت را احیــا کننــد و اعتقــاد داشــتم انســان بــه تاســی 
از خداونــد کــه رحمــان و رحیــِم اســت، بایــد ســراپا رحمانیــت باشــد و جامعــه و انســان هــا را بــه شــکلی 
بســازد کــه اســتعدادها بــارور شــوند، انســان هــا رنــج نکشــند، بایــد بســتری در جامعــه ســاخت که انســان ها 
از بُعــِد روحــی و معنــوی بــه درجــات متعالــی برســند و ایــن بســتر نمــی توانســت در یــک جامعــه فقــر زده 
باشــد، نمــی توانســت در جامعــه ای تبلــور داشــته باشــد کــه همــواره انســان هــا کار کننــد تــا پــول درآورنــد، 
بخورنــد تــا زنــده بماننــد. هنــوز هــم اعتقــاد دارم انســان هــا بایــد در زندگــی عاشــق شــوند و عشــق بورزنــد و 
بــا عشــق زندگــی کننــد. هنــوز هــم معتقــدم کــه یــک فــرد معلــول مــی توانــد در جنبــش کشــورش مبــارز 
و فعــال باشــد. کــم کــم فرامــوش کــردم کــه معلــول ام و احســاس مــی کــردم چقــدر پویــا و فعــال هســتم 
و ایــن جــا بــود کــه معلولیــت دیگــر برایــم معنایــی نداشــت و کــم کــم رنــج معلولیــت مــرا بــه خــدا نزدیــک 
تــر مــی کــرد. احســاس مــی کــردم خــدا مــرا ایــن گونــه پســندیده و حتمــاً حکمتی اســت کــه مــن از آن بی 
اطــاع ام. مــی دانســتم کــه خداونــد زیباســت و همــه کائنــات را زیبــا آفریــده و زیبــا مــی پســندد. بــه ایــن 
معنــا رســیده بــودم کــه معلولیــت چقــدر زیباســت و رنــج معلولیــت در تــن کــم کــم جنبــه عشــق بــازی بــا 

خــدا را پیــدا مــی کنــد .

معلولیــت ســرفصلی از عشــق بــازی بــا خداســت، معلولیــت گلــی اســت کــه خداونــد بــه آدمــی هدیــه مــی 
دهــد تــا او را عاشــق خــودش کنــد. البتــه  ایــن در صورتــی اســت کــه دیــدگاه صحیــح باشــد، امــا اگــر تفکــر 
فــرد ایــن باشــد کــه مــن معلــول ام و نمــی توانــم خــوب حرکــت کنــم و یــا برقصــم تبدیــل بــه ذلــت مــی 
شــود و اگــر ایــن ســوال هــا تکــرار شــود کــه چــرا بــدن مــن معیــوب اســت؟ چــرا بــه ماننــد انســان هــای 
تندرســت نمــی توانــم بــدوم و یــا ورزش کنــم؟ و...  معلولیــت مــی شــود مصیبــت عظمــا. انســان با افــکار، روح 
و اعتقــادات خــودش معنــا مــی شــود، نــه بــا جســم اش، جســم فنــا پذیراســت و معلولیــت یک بســته و هدیه 

خداونــدی اســت.
مــن امــروز معلولیــت را هدیــه خــدا بــه خــودم مــی دانــم. اگــر هــر مقــدار توانســتم بنشــینم و بیاندیشــم و 
ســرگرم جذابیــت هــای مــادی جامعــه نشــوم، همــه ایــن هــا را مرهــون ایــن محدودیــت تــن مــی دانــم کــه 
خــدا لطــف کــرد و ترمــز شــدیدی گرفــت در سراشــیبی زندگــی، آن  هم در جوانــی و مــرا وادار کرد کــه خودم 

را بــا ابعــاد روحــی و معنــوی ام ارزش یابــی نمــوده و دریابــم.

اولیــن روز ســال 13۵۸ بــود کــه بلیــط برگشــت بــه ایــران را رزرو کــردم؛ چــون مــی دیــدم کــه اندیشــه هــای 
غیــر اســامی در قالــب جنبــش مبارزاتــی دانشــجویی خــارج کشــور شــکل مــی گرفــت. مــردم آن هــا را نمی 
شــناختند و فقــط مــی دانســتند آدم هــای مبــارز ضــد شــاه و اســتعمار هســتند کــه از خارج کشــور آمــده اند 
و خــوب حــرف مــی زننــد امــا مــا بــا آن هــا بحــث آزاد کــرده بودیــم و آن هــا را کامــاً مــی شــناختیم. مــن 
بــر خــودم واجــب دانســتم ســریع بــه ایــران برگــردم، زیــرا فضــای ایــران بســته بــود و مــردم تمریــن سیاســی 
نداشــتند، آدم هــای معتقــد و مبــارزی کــه تبحــری در تحلیــل مســائل سیاســی نداشــتند. آن روزهــا مــردم 
تشــنه دانــش سیاســی بودنــد و مــن فکــر کــردم بایــد برگــردم و ســنگر را حفــظ کنــم و اولیــن روز ســال ۵۸ 

بــود کــه بــه ایــران برگشــتم.

آشنایی با جنبش دانشجوییروایت راهروهای پیچ در پیچ و صندوق پول

دبیر تشکیات دانشجویان خارج از کشور در منطقه خودم

معلولیت سرفصلی از عشق است 

تصمیم گرفتم به ایران برگردم 
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ــت  ــه فعالی ــردم ب ــروع ک ــران و ش ــل ای ــدم داخ آم
هــای فرهنگــی علــی الخصــوص در شــهر صنعتــی 
ــاح  ــود و جن ــر کارگــر نشــین ب ــرز کــه بیــش ت الب
هــای چــپ ) اندیشــه هــای مارکسیســتی( کارگرهــا 
را هــدف قــرار مــی دادنــد. در شــهر صنعتی البــرز در 
کارخانــه هــا بســیار فعــال، کار فرهنگــی مــی کــردم 
ــروه  ــودم. آن گ ــی نم ــری م ــات جلوگی و از اعتصاب
هــا احساســات عمومــی کارگــری را دســتاویز قــرار 
داده و کارگــران را بــه اعتصــاب و گرایشــات عجیــب 

تحریــک مــی کردنــد.
ــوی  ــریاتی از س ــاب نش ــه انق ــای اولی ــال ه در س
ــا  ــی شــد و کارگره ــف چــاپ م ــای مختل ــروه ه گ
هــم کــه انســان هــای ســاده دل و پاکــی بودنــد زود 
فریــب نشــریات و عقایــد چپــی را مــی خوردنــد. در 
بدنــه صنعــت و در موضــع فرهنگــی و آگاه ســازی، 
در بخــش فرهنگــی کمیتــه بعــد از انقاب، در شــهر 

صنعتــی البــرز مشــغول بــه کار شــدم.

تابســتان ســال ۵۸ کردســتان شــلوغ شــد. در 
ســخنرانی حضــرت امــام )ره( احســاس کــردم 
ــرای  ــن ســن و ســال ب ــا ای ــزرگ ب ــرد ب ــن م دل ای
مــردم مــی تپــد و چقــدر ایــن گروهــک هــا اذیــت 
ــد کشــور آرام باشــد.  اش مــی کننــد و نمــی گذارن
ــن در ســخنرانی  ــود و م ــلوغ شــده ب ــتان ش کردس
ــدم چــه  ــی دی ــرا م ــت زی ــم گرف ــام، ســخت دل ام
شــیطنت هایــی از طــرف ابرقــدرت هــا بــه مــا وارد 
مــی شــود. تصمیــم گرفتــم بــه کردســتان بــروم. آن 
جــا نقــش مارکسیســت هــا و چپــی هــا پُر رنــگ تر 
بــود، دوســتان گفتنــد: آن جــا بــه حــد کافــی نیــرو 
اعزام شــده، شــما به ســمت سیســتان و بلوچســتان 
برویــد و مراقــب باشــید کــه آن جــا را خــراب نکننــد 
ــه طــور حفاظــت  ــده ای از دوســتان ب ــا ع ــن ب و م

ــازم زاهــدان شــدیم. شــده ع

ــگاه  ــکان و جای ــود. م ــری نظــام ب ــل شــکل گی اوای
ــود و  ــخص نب ــل مش ــورت کام ــه ص ــا ب ارگان ه
نمــی توانســتیم جــای مشــخصی بــرای اســتانداری، 
ــف  ــازندگی تعری ــاد س ــا جه ــپاه ی ــداری، س فرمان
ــه دلیــل  ــد کــه ب کنیــم. هنــوز اســتان هایــی بودن
عــدم آگاهــی سیاســی، توســط افــراد نامناســب اداره 
ــراد  ــر اف ــی شــدند و مســئوالن اســتانی بیــش ت م
غیــر بومــی بودنــد کــه ُســکان انقــاب را بــه دســت 
ــن زمــان عــده ای از گروهــک  ــد. در ای ــه بودن گرفت
هایــی کــه بــرای تحریــک اذهــان عمومــی فعالیــت 
کــرده و بحــث هــای تنــش زا را مطــرح مــی کردنــد، 
ــات شــیعه و  ــه اختاف ــای آزاد ب ــه بحــث ه ــا ارائ ب

ــد. ســنی دامــن مــی زدن
بــه  از دوســتان در آن زمــان  مــن و گروهــی 
اســتانداری سیســتان و بلوچســتان رفتیــم و در آن 
جــا مســتقر شــدیم و بــا ایــن که محــل اســتقرارمان 

اســتانداری بــود، امــا همزمــان در ســپاه و جهــاد ســازندگی فعالیــت مــی کردیــم و ایــن افتخــار را دارم که یکی 
از پایــه گــذاران شــعبه کمیتــه امــداد امــام )ره( در سیســتان و بلوچســتان بــودم. حــس مــی کــردم کــه نیــاز 

اســت در همــه حــوزه هــا باشــم و کار کنــم، چــرا کــه هنــوز امــور کشــور ســازماندهی نشــده بــود.

بســته شــدن دانشــگاه هــا در ســال ۵۸ یکــی از اتفاقــات نــادری بــود کــه در بحث آموزشــی کشــور مطرح شــد و 
مــن و بســیاری دیگــر را درگیــر کــرد. تابســتان 13۵۸ بــود کــه بــه همراه دوســت خوبم ســید محســن موســوی 
کــه در آمریــکا و شــهر آتانتــا نیــز بــا هــم فعالیــت مــی کردیــم و اکنون یکــی از ســه دیپلماتی اســت که اســیر 
اســرائیل اســت، بــه دانشــگاه تهــران مراجعــه کردیــم تا تــرم هــای باقــی مانــده از دانشــگاه را در آن جــا بگذرانیم. 
همــراه او بــه دانشــگاه تهــران رفتیــم و دانشــگاه نیــز قبــول نمــود کــه درس مــان را در ایــران ادامــه دهیــم، امــا 
متأســفانه بــا انقــاب فرهنگــی و بســته شــدن دانشــگاه هــا مصــادف شــد و زمانــی بــه خــودم آمــدم کــه دیــدم 
ســن و ســالی از مــن گذشــته و زمــان آزمــون هــای پــس از شــورای انقــاب فرهنگی ســپری شــده و مــن آنقدر 

درگیــر کارهــای اجرایــی انقــاب شــده ام کــه مجالــی  بــرای ادامــه تحصیــل نمــی ماند.

مدتــی بعــد از فعالیــت در سیســتان و بلوچســتان و همزمــان بــا رویارویــی بنی صدر و مرحوم شــهید بهشــتی 
بــه قزویــن برگشــتم و در صــف حضــرت امــام و شــهید بهشــتی قــرار گرفتــم. شــدیداً بــا گروهــک هــا، مخصوصــاً 
گروهــک مجاهدیــن خلــق کــه هنــوز ســاح بــه دســت نگرفتــه و اعــام مبــارزه مســلحانه نکــرده بودنــد، مخالف 

بــودم. البتــه هنــوز ترورهــا شــروع نشــده بــود و صــف کشــی هــا زیــاد مشــخص نبود.
عضــو ســپاه پاســداران قزویــن شــده و مســئول آمــوزش سیاســی ســپاه بــودم؛ یعنــی هــر فــردی که می خواســت 
عضــو ســپاه شــود بایــد یــک دوره آمــوزش عقیدتــی، نظامی و سیاســی مــی دیــد و مــن در واحد آموزش، مســئول 
آمــوزش سیاســی بــودم تــا هــر فــردی کــه مــی خواســت وارد ســپاه شــود تحلیــل جامعــی از تاریــخ، انقــاب و 

حرکــت گروهــک ها داشــته باشــد.
در ایــن دوران کشاکشــی بیــن خطــوط انحرافــی گروهــک هــا نســبت بــه خــط مقــدس حضــرت امــام بــه وجــود 
آمــده بــود. گروهــک هــا مملکــت را از داخــل دچــار نفــاق کــرده بودنــد و مــی دیــدم کــه کشــور نوپاســت و هنــوز 
ســکوها و مبانــی نظــام شــکل نگرفتــه اســت؛ مســئوالن  قانــون اساســی را مــی نویســند و از آن طــرف گروهک ها 
شــیطنت مــی کننــد، کردســتان شــلوغ بــود و مــا گــوش بــه فرمــان معمار کبیــر انقــاب بودیــم که ناگهــان خبر 
حملــه عــراق را شــنیدیم. از یــک ســو ابــر قــدرت هــا پشــت عــراق بودنــد و از ســوی دیگــر رزمنــدگان مــا جــوان و 
بــی تجربــه. کســی تجربــه دولــت مــردی نداشــت و در دولــت فعالیت نکــرده بــود و افــرادی که بــه جبهه هــا اعزام 
مــی شــدند، تنهــا کســانی بودنــد کــه یــاران امــام بــوده و از جان شــان مایه می گذاشــتند. فشــار بســیار ســنگینی 

روی کشــور بــود و بدتــر از همــه ایــن کــه بنــی صــدر خائــن در کشــور رئیــس جمهــور بود.

کار فرهنگی می کردم 

فعالیت گروهک ها 

از پایــه گــذاران کمیتــه امــداد امــام )ره( 
در سیســتان و بلوچســتان بــودم 

انقاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها !!!

مسئول آموزش سیاسی سپاه
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خــرداد مــاه ســال1360 بنــی صــدر از ایــران گریخت. 
پــس از رفتــن او گروهــک هــا صــف کشــی کردنــد و 
ترورهــا شــروع شــد و بــه مــن هــم اطــاع رســیده 
بــود کــه در لیســت ترورهــا قــرار دارم امــا مــن کجــا 
ــده ســپاه  و توفیــق شــهادت کجــا؟ آن روزهــا فرمان
ــمت  ــظ ِس ــا حف ــدم و ب ــرز ش ــی الب ــهر صنعت ش
ــم  ــودم و ه ــز ب ــاب نی ــتان کل انق ــده دادس نماین
چنین مســئولیت ســتاد بازســازی مناطــق جنگی در 
خصــوص صنعــت و کارخانجــات را بــر عهده داشــتم، 
وظیفــه ی ایــن ســتاد ایــن بــود کــه از شــهر صنعتی 
نیروهــا را ســاماندهی کــرده و بــه مناطــق جنگی می 
فرســتاد و عــده ای را بــرای کارخانجــات مناطقــی که 

از جنــگ آســیب دیــده بودنــد، اعــزام مــی کــرد.
آن روزهــا شــهرهای صنعتــی زیــاد نداشــتیم، فقــط 
چنــد شــهر ماننــد تبریــز و البــرز و ... بودنــد که شــهر 
صنعتــی البــرز قزویــن، بــزرگ تــر از همــه آن هــا و 
قطــب صنعتــی کشــور بــود و مــن در آن جــا فعالیت 
ــه  ــی را ب ــات صنعت ــار دوســتان امکان ــرده و در کن ک

جبهــه مــی فرســتادیم.

آن زمــان یــک نمایشــگاه بــه نــام نمایشــگاه 
ــا  ــردم. آن روزه ــا ک ــام برپ ــت اس ــداران صنع پاس
برپایــی نمایشــگاه و جشــنواره و همایش مثــل امروز 
بــاب نشــده بــود؛ امــا بــه طــور میانگیــن ســعی مــی 
کــردم هــر دو مــاه یــک بــار ســمینار برگــزار نمایــم.

بافاصلــه کانــون هــا را ایجــاد کردیم،کانــون انجمــن 
شــوراهای  کانــون  مدیــران،  کانــون  اســامی، 
اســامی، کانــون انجمــن اســامی کارگــری و کانون 
هــا ارگانیســم و ســازماندهی شــدند و بخــش هــای 
کارشناســی را ایجــاد کردیــم؛ بــه عنــوان مثــال اگــر 
بــه دلیــل تحریــم بــه یــک کارخانــه ای مــواد اولیــه 
نمــی رســید، کارشناســان بررســی مــی کردنــد و از 
دیگــر واحدهــای صنعتــی، بــه آن جــا کمــک مــی 
رســاندند. ایــن نمایشــگاه یــک نمایشــگاه اســتثنایی 

بــود کــه بــا موضــوع خودکفایــی فعالیــت مــی کــرد. در آن جــا فقــط بحــث نمایــش دادن و فــروش کاال نبــود؛ 
نمایشــگاه عبــارت بــود از تمامــی واحدهــای صنعتــی منطقــه کــه می بایســت سیســتم صنعتــی، تولیــد، مواد 
اولیــه و حتــی ضایعــات واحــد خــود را بــه نمایــش مــی گذاشــتند. ایــن واحــد هــا بــه صنایــع کانــی، لــوازم 
خانگــی، بــرق، الکترونیــک و...دســته بنــدی شــد و بیــش از 70 تــن از نماینــدگان مجلس بــرای بازدیــد آمدند. 
همــان ســال بانــک اطاعاتــی را ایجــاد کردیــم کــه بــه جــرأت مــی تــوان گفــت بــه نوعــی پایــه گــذار بانــک 
اطاعاتــی وزارت صنایــع شــد. آن روزهــا کامپیوتــر معمــول نبــود، امــا بــا دســته بنــدی اطاعــات و در اختیــار 
گرفتــن نــرم افــزار هــای مختلف، آن نمایشــگاه تبدیل به نمایشــگاهی ســودمند شــد. در روز افتتاح نمایشــگاه 
نیــز نخســت وزیــر وقــت حضــور داشــت. نمایشــگاه از جایــگاه بزرگــی برخــوردار بــود و ســعی کردیــم ســمت 
و ســوی  نمایشــگاه را بحــث جبهــه، جنــگ و خودکفایــی صنعتــی قــرار دهیــم. یــک قســمت از نمایشــگاه به 
نــام جنــگ و صنعــت، نــام گــذاری شــده و مــوادی کــه بــه درد جبهــه هــا مــی خــورد در آن جــا بــه نمایــش 
در مــی آمــد. بــه خاطــر دارم گام اول در صنایــع خودکفایــی ســپاه پاســداران، در شــهر صنعتــی البرز برداشــته 
شــد و تراشــیدن لولــه هــای خمپــاره را بــرای اولیــن بــار انجــام دادنــد. در آن زمــان بــود کــه مســئوالن متوجه 
شــدند کــه در شــهرهای صنعتــی چــه امکاناتــی وجــود دارد؛ زیــرا اصــاً از واحدهــای صنعتــی شــهرها خبــر 
نداشــتند. در ســپاه اتاقــی بــه عنــوان بازداشــتگاه وجــود داشــت کــه غالبــاً خالــی بــود؛ زیــرا مــا بــا میکروفــن، 
بلندگــو و ســخنرانی، اکیــپ هــای کارشناســی را در قالــب صحبــت، منطــق و کارشناســی جــا مــی انداختیم و 
امنیــت شــهر را خیلــی خــوب انجــام دادیــم. در این نمایشــگاه بخشــی مخصــوص مخترعین و صاحبــان طرح 

هــای جدیــد بــود کــه از سراســر ایــران آن عزیــزان را فراخــوان نمــوده بودیــم.

کــم کــم حضــرت امــام دســتوری دادنــد کــه بــه نــام فرمــان ۸ مــاده ای امــام معــروف شــد و براســاس ایــن 
فرمــان همــه ارگان هــا بایــد مشــغول کار خــود مــی شــدند. ســپاه بایــد کار خــودش را مــی کــرد، وزارت خانــه 
هــا، دادگاه هــا، دادســراها و دادگاه انقــاب و  نیــز بایــد در حــوزه فعالیــت خــود کار مــی کردنــد. در ایــن میــان 
مــن همــه کاره بــودم. عضــو ســپاه بــودم، در اداره کار، اداره صنایــع و دادگاه انقــاب کار مــی کــردم و بــه عنوان 
مســئول بخــش امنیــت در بخشــداری و فرمانــداری نیــز فعالیــت داشــتم و در کنــار همــه ایــن هــا کارهــای 
مربــوط بــه 100هــزار نفــر نیــروی کارگــری کــه محــل ســکونت شــان شــهرک الونــد بــود، کــه نــه شــهردار 

داشــت و نــه فرمانــدار، بایــد انجــام مــی دادم.
فرمــان ۸ مــاده ای امــام مــی گفــت کــه هــر کــس بــه کار خودش مشــغول شــود و مــن این همــه کار داشــتم. 
اولیــن کارم ایــن بــود کــه از ایــن فرمــان اســتقبال کــردم، زیــرا معتقــد بــودم کــه بایــد مملکــت بــه ســمت 
نظــم و نســق حرکــت کنــد. اســتعفایم را نوشــته و بــاز بــه بلوچســتان برگشــتم و البتــه ایــن بــار قائــم مقــام 
اســتاندار در امــور بیگانــگان و مســائل مــرزی و هــم چنیــن سرپرســت شــورای افاغنــه شــدم. ۸00 کیلومتــر 
مــرز مشــترک بــا افغانســتان داشــتیم و مشــکل مــرزی و امنیتــی بیــداد مــی کــرد. افغانــی هــا واقعیتــی مهم 

بودنــد و مســئله امنیــت موضــوع بســیار مهــم تــری بــود.
2 ســال از ایــن موضــوع گذشــته بــود کــه بــه قزویــن برگشــتم، احســاس کردم آن شــور و شــعف و احساســی 
کــه نســبت بــه اوضــاع و احــوال داشــتم را دیگــر نــدارم زیــرا مــی دیــدم کــه روحیــات مــن بــرای کار کــردن 
ــا   O- اســت هــر دو  ــه طــور مثــال فــردی کــه گــروه خونــش B+ ی ــزان دولتــی جــور نیســت. ب ــا عزی ب
انســان هســتند، امــا خــون یکــی از آن هــا را نمــی تواننــد بــه بــدن دیگــری بزننــد. مــن نیــز مــی دیــدم گروه 
خونــم بــه آن هــا نمــی خــورد و نمــی توانــم بــا ایــن اوضــاع دولتــی کار کنــم. بــه قــول بعضــی از دوســتان 
مــن رادیــکال و تنــد بــودم و ماننــد غــذای هنــدی بــودم کــه فقــط بــه مــزاج هنــدی هــا خــوش مــی آیــد، 
تنــد بــودم و نمــی توانســتم آرام باشــم. همیشــه نســبت بــه بعضــی از حرکــت هایــی کــه عدالــت در آن نبــود 
معتــرض بــودم و محکــم مــی ایســتادم و بــرای همیــن ســازگاری نداشــتم و از ارگان هــای دولتــی جدا شــدم.

ســال 136۵ مســئول اداره پســت و تلگــراف و تلفــن شهرســتان قزویــن شــدم. اداره ای کــه اصــاً فضایــش 
فضــای سیاســی نبــود. کمــاکان کارهــای اجتماعــی، فرهنگــی و مذهبــی را بــا بچــه هــا در شــهر ادامــه مــی 
دادیــم و در آن روزهــا یــک تجمعــی از بچــه هــای مذهبــی و انقابــی در یکــی از مســاجد قدیمــی قزویــن بــه 
نــام مســجد باغــی راه انداختیــم. همــه جمــع مــی شــدند و ســخنرانان خیلــی خوبی مــی آوردیــم، مخصوصاً 
ســخنران هــا بیــش تــر در زمینــه اخــاق و مســائل اخاقــی ســخن مــی گفتنــد. در واقــع ســعی مــی کردیم 
بچــه هــای خــوب شــهر را کــه بعضــی از حرکــت هــا آن هــا را دلســرد مــی کــرد، در قالــب یــک تشــکل 
همــراه خــود داشــته باشــیم. بعــد از یــک ســال فعالیــت در اداره ی پســت احســاس کــردم حقوقــی کــه مــی 
گیــرم، حتــی کفــاف اجــاره خانــه مــرا نمــی دهــد. آن روزهــا  آقــای مرتضــی نبــوی وزیــر پســت و تلگــراف 
از همشــهریان مــا بــود و مــرا در زمینــه مســائل سیاســی اجتماعــی قبــول داشــت. در حالــی کــه  رئیــس اداره 
پســت بــودم، در جلســه شــورای معاونــان وزارت خانــه نیــز در بعضــی مواقــع شــرکت مــی کــردم، یعنــی بــه 
نوعــی مشــاور ایشــان بــودم ولــی بــاز ایــن درآمــد کفایــت نمــی کــرد و زندگــی ام نمــی چرخیــد، تــا ایــن که 

فرار بنی صدر 

نمایشگاه پاسداران صنعت اسام 

فرمان 8 ماده ای امام 

من فقط مدیریت کردم...

ــم. از  ــاع مــی کردی ــد دف ــا بای ــاز شــد و م جنگــی آغ
طرفــی کردســتان شــلوغ شــده بــود. غبــار نابســامانی 
سیاســی و ابــر تیــره و تــار همــه جا را فــرا گرفته بــود و 
در ایــن میــان بهتریــن نیروهای مؤمــن و صدیق جذب 
جنــگ شــده و به شــهادت رســیدند. در این کشــاکش 
َدهــر، وظیفــه خــودم مــی دانســتم تــا در ســپاه و در 
ســنگر آمــوزش خدمــت کنــم؛ چــرا کــه پاهایــم دچار 
فلــج اطفــال بــود. نمــی توانســتم به جبهــه بــروم ولی 
ــای سیاســی را  ــوزش ه ــردم و آم ــی ک ــری م کار فک
بــر عهــده داشــتم. ســپاه آن روزهــا همــه جــا فعالیــت 
مــی کــرد. بــه منظــور روشــنگری بــه دبیرســتان ها و 
کارخانجــات مــی رفتــم و بــه طــور میانگیــن روزی 3 
ســخنرانی داشــتم و در کنــار آن در شــهر قزویــن هــم 
بحــث آزاد راه مــی انداختــم. از آن جایی که دانشــجوی 
خــارج از کشــور بــودم و بــه صحبــت هــای گروهک ها 
آشــنایی داشــتم، در مســاجد و مــکان هــای مختلف با 

آن هــا اعــام بحــث آزاد مــی نمــودم.
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معتقــدم مدیــر کســی اســت کــه بدانــد شــغل اش معنــای گدایــی دارد، او بایــد گــدای مشــاوره، علــم و تخصــص باشــد نــه ایــن کــه بــرای دریافــت مبلغــی دســت 
گدایــی دراز کنــد. از آن جایــی کــه خــودم فاقــد تخصــص بــودم، تمــام ســعی ام را کــرده ام همیشــه از متخصصیــن و کارآمدترین انســان ها مشــاوره بگیرم و ســپس 
بــا برنامــه ریــزی درســت، بهتریــن مدیریــت راهبــردی را داشــته باشــم. مدیــر کســی اســت کــه افــق، اســتراتژی هــا و اهــداف را ترســیم مــی کنــد و بــرای رســیدن 
بــه اهــداف برنامــه ریــزی مــی کنــد و در برنامــه هــای خــود از ســرمایه و تخصــص بــه بهتریــن وجــه ممکــن اســتفاده مــی کنــد. همــواره در مدیریــت، خــدا را ناظــر 
مــی دیــدم و در مــورد کارکنانــم نیــز بــه عدالــت رفتــار مــی کــردم، بــا آن هــا بحــث مدیــر و کارمنــدی نداشــتم، همیشــه بــا آن هــا دوســت بــودم و فضــای خــوب 

انســانی ایجــاد مــی کــردم و کارکنــان هــم بــا تمــام وجــود خودشــان را در اختیــار تشــکیات مــی گذاشــتند.

دالیل موفقیت 

فکــر کــردم تصمیــم گرفتــم جــای دیگــری کار کنم 
ــی  ــی م ــد جای ــرم. بای ــری بگی ــوق بیــش ت ــا حق ت
رفتــم که کار سیاســی اجتماعی نداشــته باشــد، چرا 
کــه مــی دانســتم در شــهر قزویــن اگــر جایــی کار 
کنــم کــه بــوی سیاســی اجتماعــی بدهــد، موجبات 
اختــاف فراهــم خواهــد شــد و حاکمیــن سیاســی 
ــد داد. ســال  ــازه کار و... نخواهن ــده اج ــه بن شــهر ب
136۵ در شــهر صنعتــی البــرز یــک شــرکت خانــه 
ســازی وجــود داشــت کــه ورشکســته شــده و پــروژه 
ــش  ــده و نتوانســته تعهدات ــش نیمــه تمــام مان های
را انجــام دهــد؛ یکــی از دوســتان پیشــنهاد داد 
مدیریــت آن را قبــول کنــم، خــودم را مــی دیــدم که 
60 واحــد در رشــته پزشــکی گذرانــده و از فعالیــت 
هــای ســاختمان چیــزی نمــی دانــد. اما هر چــه بود 
حقــوق اش خیلــی بهتــر از جــای قبلی بود. پشــنهاد 
را پذیرفتــم و مدتــی بعــد مدیــر عامــل شــرکت خانه 
ســازی البــرز شــدم، شــرکتی کــه صــورت جلســه 
شــده بــود و بایــد منحــل مــی شــد. بــا تعــداد 12۸ 
ــد  ــط 3۵ درص ــام و فق ــه تم ــان نیم ــد آپارتم واح
ــودم و هــم چنیــن یکــی  پیشــرفت کاری مواجــه ب
ــل  ــل و تحوی ــد تکمی ــه بای ــک ک ــروژه کوچ دو پ
ــده  ــودم شــرکت را زن مــی شــد. تصمیــم گرفتــه ب
ــی  ــهر صنعت ــی در ش ــه زمان ــی ک ــم. از آن جای کن
البــرز فرمانــده ســپاه بــودم، صاحبــان صنعــت مــرا 
مــی شــناختند، رفتــار مــرا دیــده بودنــد و اعتبــاری 
نــزد آنــان داشــتم. پــس تنهــا کاری کــه کــردم ایــن 
بــود کــه بــه همــه مالکیــن آپارتمــان هــا، امیــدواری 
ــد در  ــه بای ــی ک ــن پول ــار م ــه اعتب ــم ب دادم و گفت
ــی  ــد. از طرف ــز کنی ــد، االن واری ــه آخــر بدهی مرحل
هــم تعاونــی هــای مســکن کارگــری بــا توجــه بــه 

شــناختی کــه از مــن داشــتند، بــه مــن اعتمــاد نمــوده و بــه راحتــی کارهــای جدیــد بــه مــن مــی دادنــد. من 
فقــط مدیریــت کــردم، تخصــص ســاختمان نداشــتم. یــک مدیــر خــوب در هــر زمینــه ای اگــر بخواهــد موفق 
شــود بایــد بهتریــن مشــاورین را بــرای خــودش بگیــرد. هنــر مدیریــت مــن در ایــن بــود کــه چون خــودم علم 
ســاختمان نمــی دانســتم، بهتریــن مشــاورین را در زمینــه هــای متفــاوت مالــی و ســاختمانی بــه کار گرفتــم. 
افــرادی کــه هــم امیــن و هــم مجــرب و متخصــص بودنــد. مــن در ایــن بیــن فقــط مدیریــت کان و راهبردی 
کــردم. از اعتبــار آشــنایی خــودم در شــهر اســتفاده کــرده و امکانــات را فراهــم مــی نمــودم. دو ســال نگذشــته 
بــود کــه شــرکت بــه ســوددهی رســید و ســود را بیــن ســهام داران تقســیم کردیم. پرســنل بیش تــری گرفته 
و بــرای  شــرکت دفتــری خریــداری نمودیــم. همزمــان 7  الــی ۸ پــروژه ی ســاختمانی بــه رونــق رســیده بود و 
مــا بهتریــن پیمانــکار منطقــه شــدیم، هــم پــروژه های صنعتــی و هم پــروژه هــای مســکونی اجرا مــی کردیم. 
البتــه زمانــی کــه در شــرکت خانــه ســازی البــرز بــودم، فقــط یــک حقوق بگیــر بــودم. با بــرادرم ســید محمود 

کــه در آمریــکا بــود، صحبــت کــردم کــه اگــر ممکــن اســت، ســرمایه ای را در اختیــارم قــرار دهــد!
بــرادرم بــه مــن اعتمــاد داشــت و بخشــی از ســرمایه اش را در اختیــارم گذاشــت؛ ضمــن ایــن کــه مدیــر عامل 
شــرکت خانــه ســازی البــرز بــودم، ســرمایه بــرادرم را در جــای دیگــری بــه کار گرفتــم. امــا رنــج می بــردم زیرا 
مــی دیــدم در جامعــه مــا بســتر محــدودی بــرای ســرمایه گــذاری تعریــف شــده اســت. یــا طــا و دالر بخرید 

افزایــش یابــد، یــا کار داللــی کنیــد، یا زمیــن بخریــد و ...
دوســت داشــتم درآمــد از محــل تولیــد باشــد، درآمــد پــاک و طیــب باشــد، بایــد انســان در راســتای تولیــد 
و ایجــاد اشــتغال ســرمایه گــذاری کنــد. نبایــد درآمــد از محــل داللــی و خریــد و فــروش باشــد. امــا متأســفانه 
جامعــه مــا بســتر اقتصــادی ایــن طــور تعریــف کــرده و کســی کــه صاحــب ســرمایه اســت، ناخــودآگاه بایــد 
یکــی از ایــن گزینــه هــا را انتخــاب مــی کــرد. بــه ناچــار وارد تخصــص زمیــن و ســاختمان شــدم. تــا ایــن کــه 
بحــث خصوصــی ســازی شــرکت هــا بــه میــان آمــد، شــرکت خانــه ســازی البــرز کــه ســهام دارش شــرکت 
هــای دولتــی بودنــد، رشــد کــرده و نیروهــای خوبــی در آن کار مــی کردنــد و تبدیــل بــه یــک شــرکت معروف 

و قدرتمنــد منطقــه شــده بــود. 
پــس از 6 ســال تــاش، بحــث فــروش شــرکت خانــه ســازی البــرز پیــش آمــد. ایــن شــرکت بــه درد کســی 
مــی خــورد کــه کار ســاختمانی آن جــا را قبــول مــی کــرد؛ ماننــد شــرکت هــای دیگــر نبــود که فقــط زمین، 
ماشــین آالت و ســوله، خریــد و فــروش کنــد. آن جــا بحــث کار ســاختمانی بــود و بــرگ برنــده مــن ایــن بــود 
کــه تیــم خوبــی در اختیــار داشــته و همــه اکیــپ کاری را خــودم گزینــش کــرده بــودم و از طرفــی مدیریــت 
نیــز بــه عهــده خــودم بــود. بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم ســهام شــرکت را بــا دوســتانی کــه در تیــم اجرایــی 
مشــغول بــه کار بودنــد، خریــداری کنیــم. ســهام عمــده شــرکت را مــن بــه حمایــت بــرادرم و هــم چنیــن 
بخــش فنــی شــرکت خریــداری نمودیــم. نکتــه جالــب در مدیریــت شــرکت خانــه ســازی البــرز ایــن بــود که 

بیــش تــر پــروژه هــا را حتــی یــک بــار هــم داخــل اش نرفتــه بــودم، فقــط مدیریــت مــی کــردم.

ــودم کــه در کشــور انقــاب شــده اســت و مــا  هرگــز فرامــوش نکــرده ب
بایــد کشــور را متحــول کنیــم، ارزش بیافرینیــم، حضــور اجتماعی داشــته 
ــت  ــم، حرک ــزه کنی ــم ارگانی ــار ه ــای خــوب را در کن باشــیم، انســان ه
اجتماعــی کنیــم، ایــن همیشــه ســرلوحه کار مــن بــوده؛ امــا بــرای امــرار 

معــاش مدیــر خانــه ســازی البــرز بــودم.
همیشــه بــه مدیــر عامــل هــا مــی گویــم هرگــز در اول راه نگوئید ماشــین 
ــت  ــت؟! مدیری ــم چقدراس ــت و حقوق ــن کجاس ــه م ــت، خان ــن چیس م
کــردن یــک شــرکت فعــال را هنــر نیســت، اگر توانســتید شــرکتی کــه رو 
بــه مــوت اســت و چیــزی نــدارد را نجــات دهیــد، هنــر کــرده ایــد. بــرای 
ایــن کار اول مدیــر عامــل بایــد از خودگذشــتگی کنــد و هــوس داشــتن 
مادیــات را از ســرش بیــرون نمایــد و خــودش بــه عنــوان دلســوز تریــن، 
صرفــه جوتریــن و بــا گذشــت تریــن فــرد ســازمان الگــو شــود تــا دیگــران 

بــا او همــراه شــوند.
اگــر در جامعــه ی مــا صرفــه جویــی، کــم مصــرف کــردن، داشــتن عدالت 
و تــاش، بیــش تــر ســرلوحه کار مســئولین بــود، بــا ایــن روحیــه  انقابی 
و اجتماعــی مــردم ایــران، اوضــاع جامعــه خیلــی بهتــر از ایــن می شــد، به 
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شــرط ایــن کــه آغاز حرکــت هــای ارزشــمنِد عدالت 
خواهــی و عدالــت جویی از ســمت مســئولیت دولتی 
بــود و بــه قــول حضــرت امــام “بــرای رســیدن بــه 
ــران و  ــدا راهب ــه، ابت ــک ســاختار خــوب در جامع ی

مســئولین بایــد از خــود آغــاز کننــد”.
ــرز  ــی الب ــهر صنعت ــکیات در ش ــال 73 دو تش س
قزویــن راه انــدازی نمــوده و بــا تــاش اثبــات کــردم 
کــه مدیــر خوبی هســتم. به همیــن خاطــر پایگاهی 
برایــم بیــن مهندســین و مدیــران ایجــاد شــده بود و 
دیگــر مــرا بــه عنــوان یــه دیپلمــه نمــی دیدنــد و به 
مــن بــه چشــم یکــی از مدیــران اجتماعــی، فرهنگی 

و صنعتــی نــگاه مــی کردنــد.
ــیس  ــرز را تأس ــران الب ــروه مدی ــام گ ــه ن ــرکتی ب ش
نمــودم کــه حــدود 70 نفــر از مدیــران، مدیرعامــل هــا 
و متخصصیــن ســهام دار آن بودنــد. با ایــن موضوعیت 
کــه االن دولــت در حــال فــروش واحدهــا و کارخانجات 
دولتــی اســت، مــا نیــز گروهــی از ایــن کارخانجــات 
دولتــی را خریــداری کنیم و در خصوصی ســازی ســهم 

ســالم و خوبــی داســته باشــیم.
تصــورش را کنیــد یــک شــرکت کــه در آن  فقــط 
ــود و  ــان ســرمایه گــذاری شــده ب ــون توم 11 میلی
نــه دفتــر و هیــچ گونــه امکاناتــی نداشــت، بــاز هــم 
قرعــه بــه نــام مــن افتــاد و مــن بیــن همــه عزیزانــی 
کــه تحصیــل کــرده و متخصــص بودنــد، مدیرعامــل 
شــرکت گــروه مدیــران البــرز شــدم. بــا همیــن مبلغ 
کــم شــروع بــه برنامــه ریــزی نمــوده و ظــرف مــدت 
یــک ســال و نیــم، بــا کســب 30 میلیــون تومــان در 
قالــب ســرمایه گــذاری از ســهام دارها، یــک کارخانه 
ــیس  ــی تأس ــای صنعت ــه ه ــد شیش ــک تولی کوچ
ــور  ــای کنت ــه ســاخت شیشــه ه ــدام ب نمــوده و اق
بــرق کردیــم، کــه در آن روزهــا بخــش عمــده ایــی 
ــد.  ــی ش ــان وارد م ــور آلم ــول از کش ــن محص از ای
ــده ای داشــت و در آن  ــی پیچی ــش فن ــن کار دان ای
فقــط بحــث شیشــه مطــرح نبــود. باالخــره موفق به 
تولیــد ایــن محصول شــدیم و بعــد از حدود دو ســال 
ــه تقســیم ســود کردیــم. خاطــرم هســت  شــروع ب
در آن بُرهــه خیلــی هــا دوســت داشــتند کــه مدیــر 
عامــل شــرکت شــوند، درســت زمانــی کــه شــرکت 
از بُحــران درآمــده بــود و امکاناتــی پیــدا کــرده بــود!! 
و امــا تاســیس کانــون معلولین توانــا در ســال 1373 

نقطــه عطــف زندگــی مــن بــود.
ــر از  ــد نف ــه چن ــد ک ــروع ش ــا ش ــن ج ــه از ای قص
معلــوالن کــه بــا هــم ورزش مــی کردنــد، تصمیــم 
گرفتــه بودنــد یک تشــکل ویــژه معلــوالن راه اندازی 
ــه  ــران جامع ــد در ته ــنیده بودن ــا ش ــد. آن ه کنن
معلولیــن وجود دارد و می خواســتند شــعبه ای از آن 
را در قزویــن افتتــاح و کننــد. آن هــا دنبــال معلوالن 
ــن  ــه م ــاوره ب ــرای مش ــتند و ب ــی گش ــق م موف
مراجعــه کردنــد. خاطــرم هســت حــدود 2 ســاعتی 
ــی و  ــداف اجتماع ــردم و از اه ــت ک ــان صحب برایش
افــکاری کــه راجــع بــه ایــن موضــوع داشــتم، گفتم. 
بــه آن هــا گفتــم : “مــن  از نوجوانی دوســت داشــتم 
کاری اســتثنایی بــرای معلــوالن انجام دهم. دوســت 
ــا  ــم ت ــوض جمــع کنی ــط کمــک باع نداشــتم فق
شــکم شــان ســیر شــود، بلکــه مــی خواســتم معلول 

را بازســازی کنیــم و به او شــخصیت انســانی بدهیم، 
کرامــت و عزتــش را حفــظ کنیــم تــا در جامعــه بــه 
عنــوان گــدا معرفــی نشــود. مــی خواســتم مدافــع 
حقــوق اجتماعــی معلولیــن باشــم. حــرف هــای من 
برایشــان تازگــی داشــت، بــه آن هــا گفتــم اگــر مــی 
خواهیــد شــعبه انجمــن تهــران را بزنیــد یعنــی باید 
کمــک باعــوض جمــع آوری کــرده و تشــکیات را 
بگردانیــد و خدمــات بدهیــد؛ نفــس عمل تــان حس 
ــدان  ــه از ثروتمن ــد ک ــی ده ــول م ــه معل ــی ب ناتوان
ــول  ــه معل ــرده و ب کمــک باعــوض جمــع آوری ک
ــتماتیک  ــی سیس ــم اش گدای ــل اس ــد در اص بدهی
 NGO تشــکیاتی( اســت. در واقــع در قالــب یــک(
ــد.  ــی را انجــام دهی ــان کار گدای ــد هم ــی خواهی م
شــما بایــد کار آموزشــی کنیــد. کامپیوتــر، هنرهــای 
دســتی و مهــارت بــه آن هــا بیاموزید. مگــر معلولیت 
یــک محدودیــت جســمی نیســت، چــرا شــما عنوان 
ــه  ــن ک ــه ای ــر ن ــم؟ مگ ــا ناتوانی ــه م ــد ک ــی کنی م
ــد،  ــازنده ش ــت جســمی س ــی محدودی انســان از پ
انســان محــدود بود و نتوانســت پــرواز کنــد، هواپیما 
ســاخت؛ محــدود بــود نتوانســت بــار ببــرد، وســایل 
حمــل و نقــل را طراحــی کــرد. ایــن درســت اســت 
کــه معلولیــت یــک محدودیــت اســت امــا معلــول 
 NGO بایــد ســازنده تــر باشــد، ایــن نگــرش غلــط
هــا در جامعــه حــس غلــط بــه معلــول مــی دهــد 
و نمــی گــذارد ســازنده شــوند. ســال 1373 هنــوز 
تأســیس NGO  هــا در جامعــه رایــج نشــده بــود 
و تغییــر نگــرش جامعــه نســبت بــه معلولیت بســیار 
حائــز اهمیــت بــود. بنابرایــن تأســیس ایــن تشــکل 
بــا ایــن دیــدگاه کــه نبایــد کمــک باعــوض بگیریم، 
ــی  ــی اجتماع ــور توانبخش ــه منظ ــرورت ب ــک ض ی

معلولیــن اســت.
ــیس  ــه تأس ــم ب ــال 73 تصمی ــه س ــه اینک خاص
ــون  ــم کان ــه اس ــون ب ــدا کان ــم. ابت ــون گرفتی کان
معلولیــن قزویــن ثبــت گردیــد زیــرا نمی توانســتیم 
کلمــه معلــول را حــذف کنیــم؛ جامعــه بــا این اســم 
آشــنا بــود ولی بــا بــه کارگیری سیاســتی کنار اســم 
معلــول یــک پرانتــز بــاز کــرده و کلمــه توانــا را به آن 

اضافــه نمودیــم. تصمیــم گرفتیــم فلســفه و باورمان 
)انســان از پــی محدودیــت ســازنده شــد و هــر چــه 
ــد  ــر باشــد، انســان بای ــن بیــش ت ــت در ت محدودی
ســازنده تــر و تواناتــر باشــد( را ترویج کنیــم؛ بنابراین 

کانــون معلولیــن توانــا را نــام گــذاری کردیــم.
ــا  ــی را ب ــون، مکان ــا تشــکیل هســته مرکــزی کان ب
ماهــی 2۵ هــزار تومــان اجــاره کردیــم. کتابخانــه ای 
ــه بچــه هــا گفتیــم از  در آن جــا ایجــاد نمــوده و ب
خانــه هایتــان، کتــاب خوانــده شــده بــرای کتابخانــه 
بیاوریــد و یکــی از عزیــزان معلــول مســئول کتابخانه 
شــد. بــرای کســب درآمــد هــم قــرار شــد صنــدوق 
قــرض الحســنه ای تأســیس شــود و افــراد معلــول، 
ســالم و هــر کســی کــه ایــن هــدف را بــاور دارد در 
ایــن صنــدوق ســپرده گــذاری کنــد تــا هــم بــه افراد 
معلــول وام دهیــم و هــم بــرای ایجــاد کار از رســوب 
ــردش  ــرمایه در گ ــوان س ــه عن ــدوق ب ــول در صن پ
ــرادرم  ــن و ب ــپرده را م ــن س ــم؟! اولی ــتفاده کنی اس
ــات  ــد امکان ــرار ش ــتیم و ق ــوالن گذاش ــود معل و خ
ــه هــر میــزان کــه مــی  ــوازم را هــم هــر فــرد ب و ل
توانســت از خانــه اش بیــاورد. مــن آن روزهــا توانایــی 
ــتم  ــی توانس ــتم و م ــی داش ــبتاً خوب ــادی نس اقتص
ــا کمبودهــای  تدابیــری بیاندیشــم کــه معلــوالن  ب
ــد  ــه بای ــردم ک ــر ک ــا فک ــد، ام ــاز نکنن ــادی آغ م

معلــوالن بــا توانایــی خودشــان آغــاز کننــد.
بــا توجــه بــه ایــن کــه اعتبــار دولتــی نداشــتیم و از 
مــردم هــم کمــک باعــوض نمــی گرفتیــم، کار را 
ــی  ــن کار در حــوزه  درآمدزای ــم و اولی شــروع کردی
انجــام شــد و کار فــروش بلیــط نمایشــگاه بازرگانــی 
قزویــن را کــه از ســوی اداره صنایــع قزویــن برگزاری 
ــون کارگاه  ــم. در کان ــده گرفتی ــه عه ــود، ب ــده ب ش
ــیم پلمــپ، کارگاه بســته  ــی، کارگاه س ــوراب باف ج
ــی  ــرده و گاه ــیس ک ــرامیک و ... را تأس ــدی س بن
اوقــات هــم نیــرو تربیــت و بــه کارخانــه هــا اعــزام 
مــی نمائیــم. هــم چنیــن بــا اخــذ پروانــه انتشــار از 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی، مجلــه پیــک توانــا 

را در قالــب ماهنامــه سراســری منتشــر کردیــم.
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ــول در  ــزان معل ــا عزی ــم ت ــرور شــروع نمودی ــه م ب
ــت  ــه خصــوص مدیری ــف ب ــای مختل ــه ی ه زمین
ــن  ــل آن ای ــوند و حاص ــرورش داده ش ــت و پ تربی
شــد کــه امــروز همــه مســئوالن کانــون معلولیــن 
ــرح کار و  ــدام ش ــر ک ــتند و ه ــول هس ــه معل هم
وظیفــه دارنــد و در زمینــه هــای مختلف آموزشــی، 
فرهنگــی، اجتماعــی و اقتصــادی و... فعالیــت مــی 
کننــد و خوشــحالم کــه ایــن کانــون تاکنــون ریزش 
و یــا انشــعاب نداشــته و مدیریــت بــه عهــده خــود 

معلولیــن اســت.

چنــدی پیــش کانــون معلــوالن در شــهر صنعتــی 
ــاح  ــود را افتت ــه خ ــن کارخان ــن اولی ــای قزوی لی
کــرد کــه واحــد ترانــس کانــون بــه آن جــا منتقــل 
شــد. واحــدی کــه بســیاری از قطعــات آسانســورها 
ــره کــه بردهایشــان را  ــال و غی و ترازوهــای دیجیت
ــا تولیــد مــی کنــد. همــه  صنایــع الکترونیــک توان
ــه ایــن جــا برســم کــه  ــا ب ی ایــن هــا را گفتــم ت
ــون را در  ــای کان ــت ه ــا، فعالی ــران توان ــایت ای س
همــه ی زمینــه هــای هنــری، اجتماعــی، فرهنگی، 
اقتصــادی، ورزشــی، خدمــات، درمان و آمــوزش و ... 

را بــه طــور مرتــب منعکــس مــی نمایــد.
ــا  ــا ب ــن توان ــون معلولی ــاوت کان ــن تف ــزرگ تری ب
دیگــر تشــکل هــا ایــن اســت کــه تاکنــون هیــچ 
ــوض  ــه کمــک باع ــته ک ــود نداش NGO ای وج
ــن  ــودش کارآفری ــون خ ــا کان ــد. ام ــت نکن دریاف
ــای  ــه ه ــد و هزین ــی کن ــغل م ــاد ش ــت، ایج اس
خــودش را پوشــش مــی دهــد و ســودش را هــم در 
جهــت توســعه اهــداف کانــون بــه کار مــی گیــرد و 
ایــن همــان اثبــات توانایــی معلــوالن اســت. تفــاوت 
ــف و  ــن تعری ــح تری ــه صحی ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
فلســفه فکــری را نســبت بــه معلولیــن دارد و بزرگ 
تریــن هــدف اش تغییــر نگــرش جامعــه نســبت به 
معلولیــن و آگاه ســازی معلولیــن از حقــوق خــود و 
دفــاع از حقــوق اجتماعــی معلولیــن اســت. حتــی 
ــون  ــه کان ــزان از ناحی ــن عزی ــی از ای ــراً بعض اخی
ــای  ــص در ارگان ه ــاور و متخص ــناس و مش کارش
ــری  ــت را در بازنگ ــده و دول ــوب ش ــی محس دولت
ــس  ــه مجل ــه آن ب ــن و ارائ ــه معلولی ــون جامع قان

ــد. ــاری نمــوده ان ی
از برنامــه هــای آینــده کانــون تشــکیل یک شــرکت 
ــن  ــزات کمــک توانبخشــی معلولی ــدات تجهی تولی
ــت و  ــیار خالیس ــران بس ــش در ای ــه جای ــت ک اس
ــون خیلــی  ــداز کان ــرای چشــم ان دوســت داریــم ب
فراتــر از ایــن هــا در زمینــه هــای آموزشــی و دفــاع 
ــعی  ــل س ــم. در اص ــن کار کنی ــوق معلولی از حق
ــه توانایــی هایــش واقــف  داریــم ابتــدا معلــول را ب
کنیــم و ایــن بــاور در او ایجــاد شــود که او تواناســت 
و پــس از آن او را از حقــوق اجتماعــی خــودش آگاه 
ســازیم و بداننــد کــه دولتمــردان بایــد بســتر رشــد 
را برایشــان فراهــم ســازند و بــه نظــرم ایــن بــزرگ 
تریــن کاری اســت کــه مــی توانیــم انجــام دهیــم.

همیشــه خداونــد را بهتریــن و بــزرگ تریــن مدیــر 
مــی دانــم و اعتقــاد دارم اگــر کســی مــی خواهد در 

کانون هر روز  بهتر از دیروز 

... و فیروز که نیازی به تبلیغ ندارد 

مدیریــت موفــق باشــد، بایــد در جهــان و نظــم و ترتیــب اش دقــت نمایــد. مــا مــی توانیم صفــات خــدا را به 
عنــوان یــک مدیــر توانــا، عالــم و دانــا داشــته باشــیم. در اصــل صفــات او بایــد در یــک مدیــر هم تجلــی پیدا 
کنــد، زیــرا سرنوشــت انســان هــا در سیســتم هــا بــه دســت مدیرهــا رقــم مــی خــورد و ایــن مدیــران چــون 
خلیفــه خــدا بــر روی زمیــن هســتند، بایــد صفــات خــدا هــم در آن هــا وجــود داشــته باشــد. در مدیریــت 
خداگونــه حکــم مدیــران بــر روی دیوارهــا نمــی خــورد، حکــم مدیــر بــر دل هــا مــی خــورد و هــرگاه دیدید 
مدیــری دوســت داشــتنی اســت و دیگــران او را بــاور دارنــد، شــک نکنیــد کــه او در مدیریــت اش در حــد 

زیــادی از صفــات خداونــدی اســتفاده کــرده اســت.

همیشــه بــاور داشــتم بایــد کار بزرگــی را انجــام دهــم و بــه عنــوان یــک توانمنــد اقتصــادی فعالیــت کنــم و 
در پرتــو توانمنــدی اقتصــادی بــه اهــداف اجتماعــی ام دســت بــم. همیشــه فکــر مــی کــردم نبایــد ســرمایه را 
در جهــت بســاز و بفروشــی، خریــد زمیــن و... بــه کار گیریــم و شــب بخوابیــم بــه امیــد ایــن کــه صبــح گــران 
تــر شــود تــا بفروشــیم. همیشــه در پــی ایــن بــودم کــه یــک تولیــد کننــده خــوب و یــک کارآفریــن باشــم 
یــک فعــال اقتصــادی وقتــی در جامعــه شــغل ایجــاد مــی کنــد، در اصــل یــک تولیــد کننــده اســت و بایــد در 
ســنگر تولیــد درآمــد ســرانه یــک کشــور را بــاال ببــرد، امــا دلــم مــی گیــرد از ایــن کــه از ناحیــه دولــت بــرای 
ســرمایه داران و صاحبــان ســرمایه ایــن بســتر آمــاده نیســت؛ یعنــی آن کســانی کــه باید بــزرگ تریــن راهنما 
و مشــخص کننــده مســیر باشــند، فکرشــان متفــاوت اســت و ســرمایه گــذاری را بیــش تــر روی دالر، طــا و 
یــا زمیــن مــی پســندند. ایــن بســتر ســازی کلــی را بایــد دولــت انجــام دهــد تــا ســرمایه دار جهــت بگیــرد، 
امــا افــرادی هــم هســتند کــه خودشــان را بــه زحمــت و ریســک مــی اندازنــد و بــه دنبــال ایــن هســتند کــه 
ســرمایه و کســب و کار را در ســنگر تولیــد ایجــاد کننــد و منشــاء خیــر شــوند. بــرای ایجــاد اشــتغال و کار 

تولیــدی بیــش تــر تــاش مــی کننــد.
فیــروز ابتــدا یــک شــرکت دولتــی بــود کــه ســال 13۵3 تأســیس شــده بــود. آن زمــان اســم اش شــرکت 
جانســون انــد جانســون ایــران بــود کــه 49% بــرای جانســون آمریــکا و ۵1 % بــرای ســرمایه داران ایرانــی بــود. 
پــس از انقــاب ایــن شــرکت در اختیــار بنیــاد مســتضعفان بــود و بنیــاد آن را ســال 1379 به مزایده گذاشــت. 
مــن و اعضــای گــروه مدیــران کــه ایــن شــرکت را بــا هــدف خریــد شــرکت هــای دولتــی و زنــده نگه داشــتن 
آن هــا ایجــاد کــرده بودیــم در مزایــده شــرکت کردیــم. هــم شــرکت گــروه مدیــران و هم ســهام داران شــرکت 
گــروه مدیــران خریــدار شــدند و مــن نیــز کــه یکــی از ســهام داران شــرکت گــروه مدیــران بــودم، هــم بــه 
صــورت شــخصی و هــم از طــرف شــرکت گــروه مدیــران ســهام خریــداری نمــودم. پــس از آن بــه مــرور در این 
10 ســال ســهام دیگــر عزیــزان و ســهام گــروه مدیــران را خریــداری کــردم و در حــال حاضــر نیــز ســهام دار 
عمــده ایــن شــرکت هســتم و ســال هاســت کــه مدیــر عامــل فیــروز ام. ایــن شــرکت در ابتــدای کار فعالیــت 
چندانــی نداشــت زیــرا دولتــی اداره شــده بــود و فقــط ۵ قلــم جنــس تولیــد مــی کــرد. در مجمــوع حــدود 
34 نفــر پرســنل در دفتــر مرکــزی و کارخانــه داشــت. در طــول ایــن مــدت تولیــدات ایــن شــرکت را از ۵ قلــم 
جنــس نزدیــک بــه 70 قلــم جنــس رســانده و 34 نفــر نیــروی انســانی را بــه حــدود 600 نفــر افزایــش داده ام.

هــم چنیــن  واحــد تحقیــق و توســعه )R&D( شــرکت را ایجــاد کــردم. ایــزو را در شــرکت راه اندازی نمــوده و 
شــبکه اطاعاتــی یکپارچــه IT را ایجــاد کــرده ایــم. تولیــد و دیگــر بخش هــا را توســعه داده و یکــی از کارهای 
بســیار مهمــی کــه انجــام دادم توســعه بــازار فــروش محصــوالت بــود کــه کار ســاده ای نبــود؛ زیــرا رقبــای 
خارجــی زیــادی در زمینــه شــوینده هــا حضــور داشــتند کــه خوشــبختانه تاکنــون مــا در رقابــت بــا دیگــر 

برندهــای خارجــی موفــق بــوده ایــم.
اعتقــاد دارم برنــد از آن یــک نفــر نیســت، بلکــه ســرمایه ی ملــی اســت. اگر امــروز از فیروز ســخن مــی گوئیم، 
فیــروز بــرای موســوی نیســت  فیــروز یــک برنــد ملــی اســت، اگــر فیــروز و محصــوالت اش کــه مخصــوص 
پوســت و مــوی کــودک و بزرگســال اســت وجــود نداشــت، بــه جــای آن مــردم از چــه بایــد اســتفاده مــی 
نمودنــد؟ آیــا برنــد دیگــری بــرای کــودک داریــم؟ پــس فیــروز یــک ســرمایه ملــی اســت کــه ماننــد کــوه در 
برابــر برندهــای خارجــی ایســتاده و کیفیــت محصــول اش اطمینــان قلبــی را در دل هموطنــان ما ایجــاد کرده 
و آن هــا بــا اطمینــان خاطــر از محصــوالت مــا اســتفاده مــی کننــد. از آن جایــی که محصــوالت فیــروز خاص 
کــودکان اســت، مادرهــا و پدرهــا و حتــی بزرگســاالن کــه زمانــی کــودک بودنــد بــا محصــوالت ما یــک رابطه 
عاطفــی و نوســتالوژیک دارنــد. برنــد مــا برنــدی اســت کــه جایــگاه اش در قلــب هاســت و تنهــا یــک آرم و 
نشــانی نیســت کــه ســهم از چشــم هــا داشــته باشــد. هرگــز اجــازه نــداده ام کــه بــا عــدم کیفیــت دل هــای 
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مــردم مکــدر شــود، بلکــه مشــتری بــا محصــوالت مــا یــک رابطــه عاطفــی دارد و ارزش ملــی آن از جایــگاه خاصــی برخــوردار اســت.
نکتــه مهــم دیگــری کــه بایــد بگویــم ایــن اســت کــه، اگــر اروپــا بــه دنبــال اتوماســیون، خیــز برداشــته اســت بــه ایــن دلیــل اســت کــه نیــروی انســانی کــم دارد و 
هزینــه کارگــر گــران اســت، ولــی مــا بــا رشــد جمعیــت مواجــه هســتیم. مــا انســانی فکــر مــی کنیــم و تعصــب ملــی داریــم و مطابــق بــا شــرایط اجتمــاع خودمــان 
کار و تولیــد مــی کنیــم. بنابرایــن شــرایط جامعــه مــا اجــازه نمــی دهــد کــه دســتگاه اتوماســیون بیاوریــم و جوانــان مــا در خیابــان بیــکار باشــند، چــرا کــه بیــکاری 
باعــث خودکشــی، افســردگی روحــی و طــاق مــی شــود و معتقــدم کارهایــی کــه مــی شــود یــک نیــروی انســانی انجــام دهــد چــرا بایــد اتوماســیون کنــم؟! مگــر 
ایــن جــا اروپاســت؟! مــن کار را بــه دســت پرســنل مــی ســپارم و  شــغل ایجــاد مــی کنــم و بــاورم ایــن اســت کــه در شــرایط کنونــی جامعــه، ایجــاد اشــتغال جهــاد 

در راه خداســت.
در حــال حاضــر ۸۵ % از نیروهــای تولیــدی مــا معلــول هســتند یعنــی 170 نفــر معلــول داریــم، نزدیــک بــه 2۵ نفــر نابینــا و کــم بینــا هســتند. کارخانــه ســاده ای 

نیســت، محصوالتــی تولیــد مــی شــود کــه بــا پوســت و مــوی کــودک ســر و کار دارد و حتمــاً بایــد بــا کیفیــت بــاال باشــد.
اگــر خواننــدگان مجلــه یــک فعــال اقتصــادی باشــند، مطمئنــاً ایــن ســوال در ذهــن شــان ایجــاد مــی شــود کــه در ایــن صــورت قیمــت تمــام شــده محصــوالت باال 

مــی رود!!! دســتگاه اتوماســیون بیــاور، کــم تــر هزینــه کــن، بــاال رفتــن قیمــت تمــام شــده را چطــور توجیــه مــی کنید؟

مــن بــه ایــن وعــده خــدا بــاور قلبــی دارم کــه “ اگــر 
تــو بــه بنــدگان مــن رحــم کنــی، مــن هــم بــه تــو 

رحــم خواهــم کــرد”.
مــن ایــن قــرارداد را بــاور دارم، در ایــن جــا بــا عــدم 
اتوماســیون نمــودن خــط تولیــد یقینــاً قیمــت تمام 
شــده باالتــری خواهــم داشــت و از ایــن رو بــا ســود 
ــدگان  ــه بن ــا ب ــر برخــوردار خواهــم شــد، ام کــم ت
خــدا رحــم مــی کنــم تــا آمــار طــاق، خودکشــی 
و اعتیــاد پائیــن آیــد، آیــا وعــده خــدا ممکــن اســت 
عملــی نشــود؟! مطمئنــاً خداونــد نیــز بــه مــن رحم 
مــی کنــد، درســت اســت قیمــت تمــام شــده ام باال 
رفتــه امــا رحــم خــدا و برکــت در کار را بــه خداوندی 

خــودش قســم کــه دیــده ام.
تصــور کنیــد یــک نابینــا از صبــح تــا شــب در خانــه 
چــه بایــد کنــد؟! امــا حاال ســرویس بــه در خانــه اش 
مــی رود، او را بــه کارخانــه مــی آورد و او با افتخار کار 
مــی کنــد و درآمــد دارد؛ آیــا دل ایــن عزیــز را خوش 
کــردن و او را شــاغل نمــودن بــه همــه نعمــت هــای 

خداونــد ارجح نیســت؟

مــن از ســود مــادی ام مــی گــذرم و بــه ســود معنــوی مــی رســم، گرچــه ســود مــادی هــم الحمــداهلل در آن 
هســت. بــه مســئولین امــر هــم توصیــه ای دارم و آن ایــن کــه: در اروپــا و کشــورهای پیشــرفته ی دنیــا صاحبان 
کســب و کار معلولیــن را در قبــال حمایــت هــای آن چنانــی دولــت، ســر کار مــی برنــد؛ شــاید هیــچ کــدام از آن 
هــا بــه ایــن موضــوع کــه مــن بــه معلولیــن رحــم کنــم و خداونــد بــه مــن رحــم خواهــد کــرد، اعتقــاد نداشــته 
باشــند، امــا آن هــا طبــق قانــون عمــل مــی کننــد. در داخــل کشــور مــا نیــز همــه ی انســان هــا مطمئنــاً ایــن 
طــور فکــر نمــی کننــد و معلولیــن را ســر کار نمــی برنــد. آن ها قانــون و کنوانســیون حقــوق معلولیــن را رعایت 
مــی کننــد و براســاس آن عمــل مــی اینــد. بنابرایــن اکنــون که همــه صاحبــان کســب و کار این گونــه کار نمی 
کننــد و دولــت هــم جذابیــت ایجــاد ننمــوده اســت، معلولیــن چگونــه شــاغل شــوند؟ در کشــورهای پیشــرفته 
بیمــه ســهم کارفرمــا و دیگــر چیزهــا را دولــت مــی پــردازد و صاحــب کســب و کار راب مــی شــود تــا از معلوالن 
در کارگاه هــا اســتفاده کنــد، ولــی در مملکــت مــا دولــت متأســفانه قوانینــی جهت جلب نظــر کارفرمایــان برای 

جــذب معلولیــن در واحــد هــای تولیدی نــدارد.
متأســفانه دولــت و مســئوالن دولتــی بــا خــوش بینــی صحبت مــی کننــد، دل هایشــان از انســان دوســتی موج 
مــی زنــد، امــا طــرح و برنامــه ای ندارنــد. کاش دولتمــردان بداننــد کــه کنوانســیون بیــن المللی چه مســئولیتی 
روی دوش شــان گذاشــته تــا آن هــا حمایــت هــا و مســئولیت هــای خــود را بــه شــکل قانــون در بیاورنــد و اجــرا 
کننــد. ولــی بــا صراحــت مــی گویــم کــه مــا حتــی بیمــه ســهم کارفرمــا را هم کــه قانــون موظــف کــرده دولت 
پرداخــت نمایــد، دریافــت نکــرده ایــم. بنابرایــن طبیعی اســت کــه دیگــران از واگذاری اشــتغال و جــذب معلوالن 

اســتقبال نمــی کنند.
مــن بــه دولــت کریمــه جمهــوری اســامی ایــران توصیــه مــی کنــم: معلولیــن متأســفانه امــروز بــه اســتضعاف 
کشــیده شــده انــد، لطفــاً بــه حقــوق قانونــی آن هــا بپردازیــد و اگــر ایــن دولــت قــرار اســت کــه مســتضعفین را 
حاکــم زمیــن کنــد، در همیــن زمینــه توجــه خاصــی کــرده تــا طعم شــیرین جمهــوری اســامی ایران کــه باید 
مســتضعفین حاکــم جامعــه شــوند را بچشــیم. مــن بــه دولتمــردان توصیه مــی کنم بیائیــد به حقــوق معلولین 
احتــرام بگذاریــد تــا ایــن عزیــزان ســرکار برونــد و از طرفــی از صاحبــان ســرمایه و کســب و کارهــا دعــوت مــی 

کنــم بیاینــد و شــرکت فیــروز را ببیننــد کــه معلولیــت مانــع از انجــام کار معلولیــن نمی شــود.
و حــرف آخــر ایــن کــه معلــوالن بایــد شــغل داشــته باشــند تــا بــا داشــتن زندگــی مســتقل 
رنــج معلولیــت را تحمــل کننــد و در انتظــار کمــک باعــوض یــا دریافــت مبلــغ کمــی نباشــند.

آیا امکان دارد خداوند زیر وعده اش بزند؟؟!قرار دادی که با خدا امضا کردم  
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و  کســب  عملکــرد  کیفیــت  آموزشــی  پانــل 
کارها)چالـــش هــا، موانــع و راهکارهــا( بــا ســخنان 
آقــای مهنــدس نصــراهلل محمدحســین فــاح آغــاز 
شــد وی گفــت مرکــز پژوهــش هــای مجلــس هــر 
ــع  ــا موان ــکل ه ــوال از تش ــا س ــار ب ــاه یکب ــه م س
ــال  ــد و از س ــی کن ــی م ــا را بررس ــب و کاره کس
۸9 تــا کنــون نتایــج حاصــل را منتشــر مــی کنــد.

از پایــان ســال ۸9 سیاســت هــای نادرســت 
اقتصــادی باعــث ایجــاد یــک انقبــاض شــدید 
اقتصــادی در ســال هــای 91 و 92 شــد کــه کاهش 
درآمــد ســرانه و افت کیفیــت و شــاخصهای زندگی 
مــردم را در پــی داشــت. در ســه ماهــه اول امســال 
بیــش از همــه کمبــود تســهیات بانکــی و ضعــف 
بــازار ســرمایه در بهبــود رونق کســب و کارهــا تاثیر 
منفــی داشــته کــه قطعــا بدهــی دولــت بــه بانکهــا 
ــت. ــده اس ــوع ش ــن موض ــبب ای ــکاران س و پیمان

موضــوع ســوم فســاد اســت کــه در حــال حاضــر 
جایــگاه ســوم در موانــع کســب و کار قــرار گرفتــه 
ــدس  ــای مهن ــل آق ــمت از پان ــن قس ــت.در ای اس
فــاح اعترافــی شــخصی کــرد. او گفــت تــا کنــون 
همــه مــا رشــوه داده ایــم و هــر یــک بــه فراخــور 
دیانــت خــود ایــن موضــوع رو توجیــه نمــوده ایــم. 
بــه گونــه ای کــه رتبــه مفاســد اقتصــادی در ادارات 
بــه عنــوان اولیــن مــورد در شــاخص فســاد جایــگاه 
اصلــی را در گــزارش مرکــز پژوهــش هــای مجلــس 

پیــدا کــرده اســت.
در پاســخ بــه ایــن ســوال دبیــر پانــل کــه راه حــل 
ــران  ــا در ای ــت: ) م ــاح گف ــدس ف ــت مهن چیس
ــا  ــع م ــم. در واق ــون داری ــزی قان ــر چی ــش از ه بی
بیــش از 12000 قانــون فعــال داریــم کــه برخــی از 
آنــان بــه قوانیــن رضاشــاهی معروفنــد و همینطــور 
ــی  ــه م ــی ک ــال. موضوع ــه فع ــن نام 1۸000 آیی
توانــد بــه هــر نهــادی فرصــت ســو اســتفاده از ایــن 

خاهــای قانونــی را بدهــد.
ایــن در حالــی اســت کــه در کشــوری ماننــد 
انگلســتان مــا تنهــا 6۵0 قانــون فعــال داریــم. ولــی 

ــم؟ ــون داری ــدازه قان ــن ان ــه ای ــا ب چــرا م
بــرای رفــع مشــکل بایــد شــناخت کاملــی از کلیات 

و ابعــاد موضوع داشــته باشــیم.

ــواره  ــه هم ــردد ک ــوع برمیگ ــن موض ــه ای ــل ب دلی
ــد  ــا چن ــک ی ــائل ل ــون مس ــع قان ــگام وض در هن
گــروه مــد نظــر بــوده و نــه تمامــی مــردم. در واقــع 
ــه   ــوده ن ــع مشــکل موجــود ب همــواره موضــوع رف

ــه. ــائل کان جامع مس
بــه عنــوان مثــال موضوعــی همچــون حقــوق هــای 
ــران کــه باعــث ایجــاد یــک التهــاب  نجومــی مدی
سیاســی و اجتماعــی شــد و امــروز مشــخص شــده 
اســت کــه بــا بررســی اعــداد و ارقــام چهــار دهــم 
ــه قــول  درصــد از مدیــران دولتــی حقــوق هــای ب
ــد و  ــوده ان ــت نم ــول دریاف ــل قب ــزان غیرقاب عزی
چنیــن آمــاری باعــث ایجــاد قانونــی شــده اســت 
کــه تمامــی کشــور را در بــر خواهــد گرفــت و  قطعا 
ــزی نیســت جــز خــروج نیروهــای  نتیجــه آن چی

زبــده از بدنــه دولــت.
ــد  ــا درآم ــا ب ــا مقایســه مســئولیت ه ــی ب ــه نوع ب
ــب  ــن و تصوی ــا تبیی ــد ب ــم فهمی ــوب خواهی مص
ایــن قانــون تنهــا نتیجــه کــوچ مدیــران بــه بخــش 

ــت. ــارج از مرزهاس ــا خ ــی و ی خصوص
ــی  ــات مهم ــگ از اقدام ــوع برندین ــک موض بی ش
اســت کــه در حــوزه تجــارت مطــرح بــوده و 
تولیدکننــدگان و واحدهــای صنعتــی بــرای اینکــه 
تجــارت خــود را در بــازار داخلــی و خارجــی توســعه 

ــد. ــام و نشــان دارن ــه ن ــاز ب دهنــد نی

مدیــرکل دفتــر حمایــت از مالکیت صنعتــی وزارت 
ــت  ــت: گام نخس ــارت گف ــدن و تج ــت، مع صنع
برندینــگ ایــن اســت کــه تولیدکننــده، نشــان خود 
ــاند  ــت رس ــه ثب ــور ب ــارج از کش ــل و خ را در داخ
ــه  ــت ک ــن اس ــورت ممک ــن ص ــر ای ــون در غی چ
ســایرین از آن سوءاســتفاده کــرده و بــه نــام خــود 

ثبــت کننــد.
میرصالحــی بــا اشــاره بــه اینکــه حقــوق مالکیــت 
ــی اطــاق  ــه حقوق ــی وســیع آن ب فکــری در معن
می شــود کــه از فعالیت هــای فکــری در زمینه هــای 
ــی و هنــری ناشــی  مختلــف صنعتــی، علمــی، ادب
شــده اســت بیــان کــرد: حقــوق مالکیــت فکــری به 
دو شــاخه تقســیم شــده کــه یکــی حقــوق مالکیت 
صنعتــی کــه بــه حمایــت از اختراعــات، طرح هــای 

صنعتــی و عائــم تجــاری پرداختــه و دیگــری 
حقــوق مالکیــت هنــری و ادبــی کــه از آثــار بدیــع و 

ــد. ــت می کن ــه حمای خاقان
ــری از  ــت فک ــروز مالکی ــان ام ــزود: در جه وی اف
مرحلــه حــق و دارایــی گذشــته و حتــی بــه مــال 
ــاره امــوال  ــن ب ــل تبــادل تبدیــل شــده و در ای قاب
فکــری در ترکیــب ســرمایه دارایی هــا ســهم 
بســیاری را بــه خــود اختصــاص داده بــه طــوری که 
امــروز همچــون ســرمایه نقــدی بــه عنوان ســهم در 

می شــود. محســوب  ســرمایه گذاری ها 
مدیــرکل دفتــر حمایــت از مالکیت صنعتــی وزارت 
ــان مالکیــت  صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: بی
ــه قلمــرو و تفکــر اندیشــه  ــع ورود ب فکــری در واق
بــوده کــه منشــاء تمامــی ایده هــا و نظــرات اســت 
و در نهایــت ســبب ســنگ بنــای توســعه و رشــد 

ــود. ــاری می ش ــاء تج ــادی و ارتق اقتص
یافتــه،  توســعه  کشــورهای  در  افــزود:  وی 
دارایی هــای فکــری یــا نامشــهود بیــش از 70 درصد 
ــی  ــای فیزیک ــکیل داده و دارایی ه ــا را تش دارایی ه
نظیــر ســخت افزارها، تجهیــزات و ماشــین آالت، 
کمتــر از 30 درصــد دارایی هــا را شــامل می شــود.

میرصالحــی افــزود: در ایــران بــرای رســیدن بــه این 
ــی هــا ارزش گــذاری  ــن دارای ــد ای نقطــه ابتــدا بای
شــوند کــه بــرای ایــن موضــوع الیحــه ارزش 
ــای نامحســوس در کمیســیون  ــی ه ــذاری دارای گ
ــور در  ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــت ب ــاوری دول فن

ــت.  ــی اس ــت بررس دس
او گفــت: قانــون مالکیــت صنعتــی ایــران مربــوط به 
ســال 1331 همزمــان بــا کنوانســیون پاریــس مــی 
باشــد کــه ایــران در آن عضــو اســت و امــروز الیجــه 
ــا بــه روز کــردن آن بــه  جدیــد دولــت در رابطــه ب

مجلــس تقدیــم شــده اســت.
ــای الزم را  ــه ه ــن نام ــن و آیی ــب قوانی وی تصوی
ــی در  ــع ایران ــه صنای ــت ک ــرط آن دانس ــش ش پی
مســیر توســعه خــود بتواننــد از دارایــی هــای غیــر 
فیزیمــی خــود نیــز بــه عنــوان آورده ســرمایه ای یا 

ــد. منابــع و دارای بهــره منــد گردن
ــک  ــدون ش ــن ب ــرد: بنابرای ــان ک ــی بی میرصالح
می تــوان گفــت کــه در هــر بنــگاه اقتصــادی، 
ــرمایه های  ــه از س ــام و بهین ــتفاده تم ــظ و اس حف
ــام  ــاء تم ــه منش ــه ک ــان اندیش ــری و صاحب فک
ایده هــا، نظــرات و راه کارهــای جدیــد اســت، 
مهم تریــن و تعیین کننده تریــن ســرمایه بــرای 
تحقــق اهــداف کمــی و کیفــی برنامه هــا و رســیدن 

ــت. ــعه اس ــادی و توس ــد اقتص ــه رش ب
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ــران در برخــی  ــراز تاســف از اینکــه در ای ــا اب وی ب
ــده اند  ــظ نش ــری حف ــرمایه های فک ــا، س از حوزه ه
تصریــح کــرد: حتــی برخــی از مدیــران بــرای 
ــا  ــی و صرف ــری و علم ــف فک ــش دادن ضع پوش
ــش، شــرایط  ــت خوی ــگاه مدیری ــظ جای ــرای حف ب
ــگان و  ــه نخب ــد ک ــب می دهن ــه ای ترتی ــه گون را ب
صاحبــان تفکــر و اندیشــه در گوشــه ای منــزوی و 
بــدون مطــرح شــدن بــه تدریــج از مجموعــه حذف 

می شــوند.
میرصالحــی بــا تاکیــد بــر اینکــه عامــت تجــاری 
یــا برنــد از ارکان حــوزه تجــارت محســوب شــده و 
حتــی هــر محصــول حتــی اگــر در بهتریــن کیفیت 
تولیــد شــده امــا فاقــد یــک برنــد معــروف و معتبــر 
ــاری  ــای تج ــه رقابت ه ــد در عرص ــد نمی توان باش
باقــی مانــده و محکــوم بــه شکســت اســت گفــت: 
یــک برنــد مقتــدر ضمــن حقــوق انحصــاری بــرای 
صاحــب برنــد یــا ورود بــه بازارهــای جدیــد، ســبب 

بازگشــت ســرمایه می شــود.
مدیــرکل دفتــر حمایــت از مالکیــت صنعتــی 
ــت:  ــار داش ــارت اظه ــدن و تج ــت، مع وزارت صنع
ــر اســت  ــی امکانپذی ــد زمان ــش تولی بی شــک افزای
ــا کیفیــت  کــه محصــوالت تولیــد شــده بتواننــد ب
و قیمــت مناســب بــه فــروش رســیده و بــرای ایــن 
کار بایــد بــازار خــود را گســترش داده و حتــی بــه 

ــت. ــی و خارجــی راه یاف ــد داخل ــای جدی بازاره

ــی  ــوداری ممقان ــرام جل ــر به ــل دکت ــه پان  در ادام
ــق  ــت. و عش ــرادف دانس ــق مت ــا عش ــت را ب کیفی
را عشــق بــه وطــن، همــکاری احتــرام متقابــل، کار 

گروهــی تعریــف کــرد.
ــیر  ــدای مس ــت: در ابت وی گف
ــه  ــه نقط ــد ب ــا بای ــت م کیفی
ــه  ــن ک ــاور ای ــیم، ب ــاور برس ب
بایــد یکدیگــر را بپذیریــم و باور 
کنیــم و از مرحلــه تفکیــک بــه 
ــور  ــودی عب ــر خ ــودی و غی خ
کنیــم. مــی بایســت همــه 
ــوز باشــیم. او اینکــه  ــش آم دان

ــه هــای  ــال گفت مســئولین گــوش شــنوایی در قب
ــد. ــران ندارن ــران و صنعتگ صاحبنظ

دکتــر جلــوداری موفقیــت یک سیســتم و ســازمان 
را در گــرو طــی کــردن ســه محور اساســی دانســت 
کــه قطعــا بــدون آن هــا موفقیتــی حاصــل نخواهد 

. شد
ــاور  ــازمانمون. ب ــود و س ــه خ ــان ب ــه اول ایم مرحل
ســازمان از ایمــان مدیــران آن شــکل خواهــد 
ــود  ــازمان خ ــود را در س ــان خ ــد ایم ــت و بای گرف

ــم. ــاری کنی ــاری و ج س

بــه عنــوان مثــال قطعــا اگــر مدیــر یــک موسســه 
مالــی اختــاس کنــد انتظــاری از بدنــه آن موسســه 
نبایــد داشــت. مــا بایــد ریشــه هــای ایمــان خــود را 

ــر کنیم. دســتخوش تغیی
ــش  ــد دان ــا بای ــت. م ــش اس ــه دان ــن مرحل دومی

ــیم.  ــود را دارا باش ــت خ ــه فعالی زمین
ــه ســخنان مهنــدس  ــا اشــاره ب دکتــر جلــوداری ب
میرصالحــی ادامــه داد کــه ســرمایه هــای ناملموس 
یــک ســازمان ســه بخــش هســتند. یــک ســرمایه 
ــورد  ــومین م ــازمانی و س ــرمایه س ــانی، دوم س انس
ــای  ــه ســرمایه ه ــا ب ــای ارتباطــی و م ســرمایه ه

ارتباطــی خــود هرگــز اهمیتــی نمــی دهیــم.
ــش  ــری از دان ــره گی ــا به ــا ب ــه قطع ــی ک موضوع
باعــث ارتقــا دارایــی هــای ســازمان مــا خواهد شــد.

محــور ســوم قــدرت رهبــری و ایجــاد فرهنــگ آن 
ــته  ــش را داش ــر دان ــا اگ ــی م ــوص. یعن کار بخص
ــه  باشــیم و قــدرت ایجــاد فرهنــگ و تبدیــل آن ب
الگــو را نداشــته باشــیم به نتیجــه دلخــواه نخواهیم 

رســید.

ــن  ــروز فروت ــدس به ــل مهن ــو پان ــن عض  آخری
کارآفریــن برتــر ملــی و بنیانگــذار مجموعــه صنایــع 
غذایــی بهــروز بــرای ارائــه مطالــب خــود بــه پشــت 

تریبــون رفــت.

ــز  ــوداری او نی ــر جل ــای دکت ــت ه ــه صحب در ادام
اینچنیــن آغــاز کــرد کــه اگــر بخواهیــم در جامعــه 
کیفیــت برقــرار باشــد بایــد از کانــال خودشناســی 
ــم  ــرام بگذاری ــود احت ــه خ ــدا ب ــم و ابت ــور کنی عب
زیــرا کیفیــت یعنــی اخــاق درون و عشــق. کیفیت 
جــان تولیــد اســت وجــان یــک ارزش اســت کــه 

قابلیــت قیمــت گــذاری نــدارد.
بایــد کیفیــت را از مهدهــای کودک بشناســیم و در 
مقایســه بین کیفیت و اســتاندارد گفت: )اســتاندارد 
یــک ارزش اســت و کیفیــت یــک معرفــت. در بــازار 
ــع  ــروش منتف ــل ف ــس از فع ــنده پ ــه  فروش مبادل
شــده اســت و خریــدار زمانــی ســود خــود را دریافت 
کــرده کــه پــس از فــروش خدمــات دریافــت کنــد. 
ــدگاری در خدمــات پــس از فــروش و کیفیــت  مان

اســت.(

ــت  ــل کیفی ــت پان ــانی ریاس ــای ساس ــاب آق جن
عملکــرد کســب و کارهــا  )چالــش هــاف موانــع و 

ــده داشــتند. ــر عه ــا( را ب راه کاره

بــاور ســازمان از ایمــان مدیــران آن شــکل خواهــد 
ــود  ــازمان خ ــود را در س ــان خ ــد ایم ــت و بای گرف

ــم. ــاری کنی ــاری و ج س
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جنبش نرم افزاري نقش مدیران شایسته و نخبگان درتحقق  سند چشم انداز 1404

 نظام مقدس جمهوري اسالمي ایران

بر محور کارآفرینی

بــا ســپاس بــدرگاه خداونــد و درود بــه روان پــاك شــهداي اســام و روح بلنــد و ملکوتــي حضــرت امــام )ره( و ســام بــر مقــام معظــم 
رهبــري )مدظلــه العالــي( و شــما عزیــزان و مدیــران شایســته و نــام آوران حاضــر در ایــن کنگــره سراســری اعطــای نشــان شایســته 
ملــی. ضمــن تشــکر از حضــار محتــرم و هیـــات محتــرم برگــزاري کنگــره سراســری اعطــای نشــان شایســته ملــی، ســخنان خــود را 

بــه اســتحضار شــما حضــار محتــرم مــي رســانم:

ــرم  ــش ن ــي و نظــري جنب ــي عمل ــه معن ــدا ب ابت
افــرازي بــراي بررســي رشــد و بالندگــي در 
ــم. ــي نمایی ــه م ــر توج ــازنده و موث ــت س مدیری

مدیــران  و  نخبــگان  و  جــوان  پژوهشــگران 
بــراي  و  عزیزنــد  شایســته کــه متخصصیــن 
خدمتگــزاري در دولــت جمهــوري اســامي آماده 
شــده انــد بصــورت کنتــرل لحظــه بــه لحظــه از 
ــت را  ــه آن، مســیر حرک ــا خاتم ــت ت ــاز فعالی آغ
ــرم افــزاري  مــي تــوان نوعــي حرکــت جنبــش ن

ــود. ــي نم تلق
ــوان  ــه عن ــي ب ــم، ثابت ــن عل ــه ای ــه ب آري توج
ثابــت ســرعت حرکــت فرآیندهــاي علــم آمــوزي، 
ــارت  ــت و نظ ــن آوري و مدیری ــگري و ف پژوهش
ــکات  ــل مش ــتاي ح ــه در راس ــه لحظ ــه ب لحظ
اقتصــاد  و  علــم  ســازي  تجــاري  و  جامعــه 
دانــش بنیــان بــراي رســیدن بــه قلــه معرفــت و 

ــد.  ــي ده ــا م ــه م ــي ب ــه زین ــه قل ــتیابي ب دس
ــل  ــد داراي عوام ــا میتوان ــن فرآینده ــلماً ای مس
جهــت  در  کاتالیزورهــا  یــا  کننــده  تســریع 
رســیدن بــه موقعیــت هــاي مطلــوب باشــد.

ــده هــا و ســم کاتالیســت  البتــه شــناخت بازدارن
هــا و موانــع مســیر ســازندگي نیــز امــري اجتناب 
ناپذیــر مــي باشــد. مهــم تــر اینکــه متخصصیــن و 
نــام آوران و مانــدگاران راهبــردی داراي بصیــرت 
ــا خــود تســریع کننــده  ــاال، خــود کاتالیســت ی ب
بــوده و مــي تواننــد بــا شــناخت مســائل موجــود 
جامعــه و موانــع مســیر نســبت بــه حــل آنهــا بــا 
ــه  ــد ب ــدام نماین ــردي اق ــو و راهب ــاي ن روش ه
عبــارت دیگــر مشــکات را تبدیــل بــه پلــه هایــی 

بــرای رســیدن ســریع تــر بــه هــدف نماینــد. 

مبنــاي ســخن اینجانــب بــر نقــش کیفیــت مــداری راهبــردی در شناســایي نشــان ملــی مانــدگار داراي 
محورهــاي پنجگانــه زیــر مــي باشــد: 

1- کجا بوده ایم )از نظر تمدن اسامي-ایراني(؟
2- کجا هستیم  )جایگاه کنوني ما در جهان از نظر علمي-اقتصادي-فرهنگي چگونه است(؟ 

3- مقصــد زینــي )S.P( بــر مبنــاي اصــل موازنــه تفضیلــي روي قلــه دانایــي کجاســت )تحقــق ســند 
چشــم انــداز 1404 و ســند راهبــردي پژوهشــگران جــوان و نخبــگان و متخصصیــن بــراي رســیدن بــه 

مقــام اول در منطقــه(؟
ــر مبنــاي نظریــه ســرعت مطلــق )TST( و نارســائي  4- جهــت گیــري هــاي فرهنگــي و تخصصــي ب

ــه بایــد رصــد شــود؟ برخوردهــا )FCT( چگون
۵- نهایتــا نشــان ملــی مانــدگار بــراي کســاني اســت کــه چالــش هــا را تبدیــل بــه فرصــت هــا نمــوده 
انــد و ایــن حقیقــت کــه عدالــت، تدبیــر و امیــد چگونــه مســیر را بــراي خــود کاتالیســتي بــر مبنــاي 

قانــون اثــر متقابــل مــي توانــد روشــن نمایــد؟
در صــورت اقــدام صحیــح و بــه موقــع بــه شــرط دینامیــک بــودن و حرکــت تــوام بــا عشــق بــه خداونــد 
ــه  ــام آوران ن ــه قــوت شــده و متخصصیــن و ن ــل ب ــه انســانها چالــش هــا تبدی ــا آمادگــي خدمــت ب ب
تنهــا در دولــت جمهــوري اســامي مــي تواننــد نقــش ســازنده و موثــر بــراي تحقــق ســند چشــم انــداز 
1404 و تجدیــد نظــر در رئــوس برنامــه راهبــردي نظــام بنماینــد بلکــه مــي تواننــد بــه عنــوان الگویــي 

بــراي جهانیــان باشــند.
مثــال رشــد و بالندگــي یــک موسســه علمــي و تخصصــي، باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخبــگان اســت 
کــه امــروزه بــه اولیــن و بزرگتریــن مرکــز شناســایی، جــذب، هدایــت و حمایــت از نخبــگان ایــران و 
جهــان تبدیــل شــده و توانســته اســت نقــش ارزنــده ای در تولیــد علــم و دانــش ایــران اســامی ایفــاء 
 E.U و U.S Patent ــه صــورت ــل توجهــی پتنــت بیــن المللــی ب نمایــد و موجــب ثبــت تعــداد قاب
Patent fklhdn و نیزموفــق بــه کســب مــدال هــای رنگارنــگ در المپیادهــای علمــی جهانــی )طــا و 
نقــره( شــده اســت و  ایــن خبــر جدیــد بــه ســمع شــما عزیــزان مــي رســانم کــه یــک مقالــه از مجلــه 
نانــو ســاختار در شــیمي کــه مدیریــت آن بــا یــک نفــر عضــو باشــگاه پژوهشــگران جــوان و نخبــگان 
ــون  در  ــا کن ــال 2014 و 201۵ و 2016 ت ــد را در س ــود و بازدی ــن دانل ــت باالتری ــته اس ــوده توانس ب
مجموعــه مجــات اشــپرینگر داشــته باشــد. ضمنــا ایــن مقالــه در بیــن چهــارده مقالــه برتــر مجــات 
ــه خــود اختصــاص داده اســت کــه افتخــاري  ــا کنــون مقــام دوم را ب اشــپرینگر از ابتــداي تاســیس ت
بــراي نــام آوران مانــدگار محســوب مــي شــود و تــاش هــای ارزنــده باشــگاهیان منجــر بــه دریافــت 

افتخــار آفریــن درجــه. آي. اس.آي بــراي مجلــه نانــو ســاختار در شــیمي شــده اســت.
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چشم انداز مدیریت کیفیت مدار راهبردی 

در شناسایي نشان شایسته ملی

ارزشهای کیفیت مدار راهبردی  اقتصاد 

دانش بنیان در شناسایي 

نشان  ملی شایسته

ر مدا کیفیت  مدیریت   کالن  ــداف  اهـ

شناسایي علمي  توســعه  در  راهـــبردی   

نـخبـــگان و  ر  مـاندگـــا نشان های   

مــأمـوریـت هـای نخبگان در مدیریت 

راهبردی شناسایي نشان ملی شایسته

* مدیریتــی پژوهــش محــور، خــاق و پیشــرو در 
ســطوح  ممتــاز علمــي، در راســتای اقتصــادي و 
فرهنگــي در جهــت توانمنــد ســازي مدیــران )بــا 
الویــت بــر نخبــگان و نشــان هــاي شایســته ملــی 

و مانــدگار(. 

* کار آفریــن، موثــر و چابــک در  تولید علــم  و تبدیل  
ایــده بــه  فــرآورده بــا محوریــت اقتصــاد دانــش بنیان 

در صنایــع مختلف.

ــراي تجــاري ســازي ایــده  * حامــي متفکریــن ب
هــا و پژوهــش هــاي کاربــردي در جهــت در آمــد 
زایــي و کاهــش وابســتگي بودجــه بــه نفــت بــراي 
حرکــت در راســتاي تربیــت انســان هــاي خــاق.

ــگان در  ــارات نخب ــا و انتظ ــه نیازه ــخگو ب * پاس
ــي  ــاي علم ــت ه ــزه فعالی ــت انگی ــتاي تقوی راس
در میهــن اســامي و کاهــش مهاجــرت مغزهــا و 
اســتعدادهاي درخشــان و نخبــگان داراي جایــگاه 
ــي و  ــه اي، مل ــطوح منطق ــاز در س ــي ممت علم
بیــن المللــي و نهایتــا توجــه بــه نیــروي انســاني 

تاثیــر گــذار و ســازنده.

* اعتــاي فرهنــگ غنــي اســامي  ایرانــي 
انقابــي در حیطــه علــم و عمــل.

* حفــظ کرامــت و منزلــت بــا احتــرام متقابــل و 
تکریــم علــم و عالــم.

* نــوآوري و خاقیــت بــا توجــه بــه تفکــر خــاق 
و تعامــل و تبــادل افــکار بــر محــور شــاگرد 

ــروري. پ

ــور پژوهشــي،  ــت در ام ــاي مســتمر کیفی * ارتق
ــاوري. ــي  و فن ــي و فرهنگ آموزش

ــي در  ــاي اخاق ــه ه ــي جنب ــه تمام ــد ب * تعه
ــت و  ــور خاقی ــر مح ــي ب ــش و کار آفرین پژوه

ــوآوري. ن

* تقویــت انگیــزه نیروهــاي خــاق و مبتکــر بــه 
خدمــت در جامعــه.

ــاد  ــداوم اقتص ــت ت ــت درجه ــه حرک ــزم ب  * مل
ــت از  ــي و حفاظ ــدار مل ــعه پای ــي، توس مقاومت
محیــط زیســت بــه عنــوان یــک شــاخص کلیــدي 

ــع. در صنای

ــراي انجــام وظیفــه  ــه روشــن و راهبــردي ب نمون
ــي  ــت کنون ــال وضعی ــته در قب ــرذان شایس مدی
محیــط زیســت توجــه بــه وضــع ناهنجــار و 

ــد:  ــي باش ــت م ــط زیس ــده محی ــران کنن نگ
ــن را  ــم ســن زمی ــه بتوانی ــد ک فقــط تصــور کنی
ــم و  ــرده کنی ــت، فش ــور اس ــل تص ــر قاب ــه غی ک
هــر صــد میلیــون ســال آن را یــک ســال در نظــر 
بگیریــم در اینصــورت کــره زمیــن ماننــد فــردي 
ــورد  ــچ اطاعــي در م ــود هی 46 ســاله خواهــد ب
ــدارد و در  ــود ن ــرد وج ــن ف ــال اول ای ــت س هف
بــاره ي ســالهاي میانــي زندگــي او نیــز اطاعــات 
ــن را  ــا ای ــم ام ــده اي داری ــش پراکن ــم و بی ک
ــان و  ــالگي، گیاه ــن 42 س ــه در س ــم ک میدانی

ــت  ــب، تشــویق، هدای ــت، ترغی ــایي، حمای شناس
و تربیــت اســتعدادهاي بالقــوه و بالفعــل مدیــران 
درجهــت  نخبــگان،  و  متخصصیــن  شایســته، 
توســعه علــم و فنــاوري، پژوهــش هــاي کاربــردي 
ــازي  ــاري س ــور تج ــه منظ ــن ب ــوآور و کارآفری ن
ایــده هــا در جهــت شــکوفایي علمــي، اقتصــادي 
و توســعه اي ایــران اســامي بــراي کاهــش 
وابســتگي بــه قــدرت هــاي اقتصــادي کشــورهاي 

ــر. ســلطه گ

رئوس برنامه هاي راهبردي کیفیت مداردرشناسایي نشان های ملی ماندگار عبارتند از:

جنگلهــا پدیــدار شــده و شــروع بــه رشــد و نمــو 
کــرده انــد. انســان جدیــد فقــط حــدود 4 ســاعت 
ــاعت  ــک س ــن ی ــي همی ــوده و ط ــن ب روي زمی

ــرده اســت.  گذشــته کشــاورزي را کشــف ک
ــي  ــاب صنعت ــر انق ــه از عم ــک دقیق ــش از ی بی
نمــي گــذرد. حــاال ببینیــد انســان در ایــن یــک 
ــن بیچــاره ي 46  ــر ســر ای ــي ب دقیقــه چــه بائ
ســاله آورده اســت. او از ایــن بهشــت یــک فضــاي 
نامناســب زیســت محیطــي ســاخته اســت .نســل 
۵00 خانــواده از جانــداران را منقــرض کــرده 
اســت! ســوختهاي ایــن ســیاره را بــه یغمــا بــرده 
ــي  ــي معصــوم و ب ــل کودک ــم مث اســت!و االن ه
تقصیــر ایســتاده و بــه ایــن فاجعــه نــگاه میکنــد.

ــاي  ــتعداد ه ــزه و اس ــت انگی ــت و تقوی * هدای
ــن در  ــدگار و متخصصی ــام آوران مان ــان ن درخش
جهــت تأمیــن نیازهــاي علمــي- پژوهشــي و 

ــور. ــاوري کش فن

ــام آوري  ــان مســتعد ن ــروز خاقیــت در جوان * ب
و متخصصیــن در زمینــه هــاي گوناگــون علمــي، 
پژوهشــي، آموزشــي و کارآفرینــي بــراي نیــل بــه 
ــت  ــا حرک ــي و نهایت ــه زین ــاوري و نقط ــه فن قل

ســازنده در جهــت خدمــت بــه کشــور.

فرایندهــاي  در  مســتمرکیفیت  بهبــود   *
. فرهنگــي  و  آموزشــي  پژوهشــي، 

ــده  ــل ای ــم  و تبدی * توســعه تجــاري ســازي عل
بــه فــراورده بــراي حــل مشــکات کشــور و نیــل 

بــه خودکفایــي.

و  تربیــت متخصصیــن، نخبــگان  و  تعلیــم   *
پذیــر. مســئولیت  مخترعیــن 

* تربیــت نیروهــاي چابــک و پرتــوان جهــت 
ــي. ــي، پژوهش ــکاري هــاي علم هم

فصلنامه اجتماعی اقتصادی فرهنگیفصلنامه اجتماعی اقتصادی فرهنگی
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* جلــب و جــذب منابــع و امکانــات  مــورد نیــاز 
در توســعه صنایــع.

و  پژوهشــي  علمــي،  همکاریهــاي  توســعه   *
فرهنگــي اقتصــادي در ســطح ملــي، منطقــه اي و 
بیــن المللــي بــا محوریــت اقتصــاد دانــش بنیــان.

ــن اســاتید  ــه کار گروهــي در بی * توســعه روحی
و محققیــن و ســاماندهي گــروه هــاي تخصصــي 
مدیریــت راهبــردی در کشــور همــکاري و تعامــل 

متقابــل چهــره هــاي مانــدگار و نــام آوران.

و نهایتــاً بــه دولــت محتــرم و نماینــدگان محتــرم مجلــس شــوراي اســامي بــه ویــژه فراکســیون 
کار و کارآفرینــان مجلــس شــورای اســامی پیشــنهاد مــي شــود بــراي تحقــق برنامــه راهبــردي 
در راســتاي تجدیــد تمــدن اســامي و حــل مشــکل اساســی جامعــه کــه کار و کارآفرینــی اســت 
نیــاز بــه پشــتیباني عملــي از کلیــه مدیریــت هــای ســازنده، شایســته و موثــر از جملــه چهــره هــا 
و شــخصیت هــای نــام آوري کــه موفــق بــه اخــذ نشــان شایســته ملــی شایســته شــده و یــا مــی 

شــوند مــی باشــد.
بــرای تجدیــد تمــدن اســامي و ایرانــی تاشــی عاشــقانه و عارفانــه بــرای تبدیــل ایــران بــه شــهر 
ــان داخــل و خــارج   ــت از همــه دلســوزان و ایرانی ــا حمای ــی ب ــاوری و کارآفرین ــم و فن ــی عل دانای

بســیار راهگشــا خواهــد بــود.
ــم اگــر عشــق ســمندري  ــت عــرض مــي کن ــد در مدیری ــراد توانمن ــز و اف ــه متخصصیــن عزی و ب
داشــته باشــید کــه خــود را بــراي حیــات و بقــاء فرزندانــش فــدا مــي کنــد مصــداق ایــن حقیقــت 

مــي شــوید کــه: 

ضمــن تشــکر از برگــزار کننــدگان ایــن کنگــره و حضــور فعــال شــما نخبــگان و مدیــران شایســته 
بــا تشــکر از حضــور پــر نشــاط متخصصیــن عزیــز و نخبــگان ارجمنــد و کلیــه مســؤلین محتــرم 
جمهــوري اســامي ایــران و همــه کســاني کــه در برگــزاري ایــن همایــش بــا عظمــت بــا تمامــي 

وجــود همــکاري نمودنــد. 

* تقویت و توسعه فرهنگ نوآوري و خاقیت.
 

ــي  ــي، آموزش ــور پژوهش ــا در ام ــت پوی * مدیری
ــي. و فرهنگ

* حمایــت از طــرح هــاي پژوهشــي محققیــن در 
راســتاي کارآفرینــي.

 
در  جــوان  اســتعدادهاي  تربیــت  و  تعلیــم   *
عرصــه هــاي مختلــف اقتصادي-اجتماعــي - 
فرهنگــي و ایجــاد زمینــه تربیــت و حمایــت نــام 

مانــدگار. آوران 

ــذب  ــراي ج ــب ب ــتر مناس ــازي بس ــم س * فراه
جــاري  بودجــه  از  فراتــر  امکانــات  و  منابــع 
ــعه  ــت توس ــت جه ــردی مدیری ــتادهای راهب س
ــا  ــي ب ــي، پژوهش ــدات علم ــازي تولی ــاري س تج

ــدگار. ــاي مان ــره ه ــت چه محوری

* تقویــت روحیــه آزاد اندیشــي محققیــن و 
تعمیــق اطاعــات اجتماعــي آنهــا بیــا محوریــت 

ــام آوران. ــدگار و ن ــاي مان ــره ه چه

* الگوگیــري مدیــران راهبــردی از شــخصیتهاي 
فرهیختــه کشــور.

ــي  ــن الملل ــهر بی ــدازي ش ــکاري در راه ان * هم
دانایــي  )فعــال ســازي مراکــز رشد،شــرکت هــاي 
دانــش بنیــان، پــارک هــاي فنــاوري و تحقیقاتــي 

و فــن بازارهــا.

ــاي  ــم مناســبات و کار گروهه ــت و تحکی * تقوی
ــه اي و  ــي، منطق ــطح مل ــي در س علمي-پژوهش

ــي. جهان

دکتر کریم زارعفصل چهارم

استراتژي های کیفیت مدار راهبردی 

شناسایي نشان ملی شایسته 

                                                           به امید آینده ای درخشان برای جوانان عزیز ایران
دکتر کریم زارع

ایمــان گــر نمــودي توامــان   و     علــم    
    عشق و عرفان در وجودت شد عیـان
نـور حـق گـــر بـر دل و جـانت فتاد
       شـد درخشان چهره ات در دو جهان 
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در ایــن میــان، بــدون شــک، مهــم تریــن 
وظیفــه ایــن مرکــز، ارایــه تمــام خدمــات 
بــه بازنشســتگان شــهرداری تهــران اســت 
ــور در  ــه حض ــاز ب ــدون نی ــان ب ــا ایش ت
ــدت  ــرف م ــد ظ ــازمان، بتوانن ــات س طبق
کوتاهــی نیازهــای خــود را در ایــن محوطه 

ــازند. ــرف س ــر ط ــذاب، ب ــا و ج زیب
مرکــز خدمــات رفاهــی بازنشســتگان 
ــیک  ــوان ش ــه عن ــران ب ــهرداری ته ش
ــخگویی  ــز پاس ــن مرک ــن و مجهزتری تری
و  خدمــات  از  رجــوع،  اربــاب  بــه 
ــی  ــره م ــیاری به ــت بس ــای مثب کارکرده
ــده و  ــر زب ــا 12 کارب ــز ب ــن مرک ــرد ای ب
مهربــان و حضــور مــدام رئیــس مرکــز یــا 
جانشــینش نمــی گــذارد شــما در پیگیــری 

ــوید. ــردرگمی ش ــار س ــان دچ کارت
قالــب  در  متعــددی  خدمــات  اگرچــه 
ــه بازنشســتگان  مرکــز خدمــات رفاهــی ب
ــا  ــود ام ــی ش ــه م ــران ارای ــهرداری ته ش
بــد نیســت تــا مــروری اجمالــی بــه رئوس 

ــیم. ــته باش ــز داش ــن مرک ــات ای خدم

ــذرد؛  ــی گ ــران م ــات رفاهــی بازنشســتگان شــهرداری ته ــز خدم ــت هــای مرک ــال از فعالی ــش از دو  س بی
ــای  ــخگوی نیازه ــی پاس ــه خوب ــا ب ــت ت ــته اس ــود توانس ــت خ ــا فعالی ــی ماهه ــه در ط ــزی ک مرک
ــواده هــای ایشــان اســت، باشــد. ــران و خان ــرم شــهرداری ته ــه بازنشســتگان محت ــان خــود ک مخاطب

مجـهزتـرین   مـرکز  پاسخگویی 
بـه بـازنـشستـگـان در کشــور

فصلنامه اجتماعی اقتصادی فرهنگی

بــه همیــن دلیــل فهرســت 21 خدمتــي را کــه ایــن مرکــز بــه بازنشســتگان ارائــه مــي کنــد 
گــردآوري کــرده ایــم. ایــن خدمــات بــه شــرح زیــر اســت:

ارائـه ي فیـش حـقوقـي
ارائه ي حکم بازنشستگي
صدور گواهي کسر از حقوق

تعـویـض و تمـدید دفتـرچـه ي بیـمـه
تکمیل اطاعات بازنشستگان و موظفین
صدور تایید اصالت گواهي کسر ازحقوق
ارائه ي معرفي نامه براي بیمه ي خودرو
پرداخت کمک هزینه ي تدفین و ازدواج

ارائـه ي هـرگونه معرفي نـامه به عناوین متفاوت
ارائـه ي معـرفي نامـه به بـانک براي دریافت وام
ارائـه ي معـرفي نامـه بـراي خریـد لوازم خانگي
انجـام تمـاس تلفني مداوم برای توزیع سبد کاال
تغییر آدرس و تلفن هاي بازنشستگان و موظفین

ثبت درخواست صدور اولیه و المثني کارت منزلت و توزیع آنها
ارائه ي معرفي نامه به اداره ي رفاه براي بیمه ي فرزندان ذکور

ارائـه ي معـرفي نامه به مراکز رفاهي براي مراسم ازدواج، ولیمه و ترحیم
ثبت نام تورهاي سیاحتي و زیارتي ویژه بازنشستگان و خانواده هاي شان
ثبت درخواســت جایزه ي تحصیلي و کمک هزینه لوازم التحریر فرزندان
انجـام امـور مربوط به بیمه ي عمر و حوادث و اخذ کارت رفاهي متوفي

ثبـت درخواسـت صـدور اولیـه و المثنـي و رفـع ایـراد کارت هاي رفاهي و توزیع آنها
انجام ثبت نام مسابقات و همایش هاي مختلف ویژه بازنشستگان و خانواده های ایشان
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اهمیت و فرآیند ثبت ملی و بین المللی نشان تجاری(برند)
کارگاه تخصصی

مراسم وزارت کشورفصل چهارم

ــای  ــازی و ارتق ــد س ــت، توانمن ــتای حمای ــد(( در راس ــان تجاری)برن ــی نش ــن الملل ــی و بی ــت مل ــد ثب ــت و فرآین ــمینار )اهمی س
اطاعــات صاحبــان صنایــع و  واحدهــای صنعتــی و نیــز افزایــش تــوان رقابتــی تولیدکننــدگان مســتقر در اســتان تهــران بــه همــت 
ســازمان صنعــت ، معــدن و تجــارت تهــران و شــهرکهای صنعتــی و بــا همــکاری مرکــز آمــوزش و تحقیقــات صنعتــی ایــران در تاریــخ 
پانزدهــم آذرمــاه 95 در ســالن شــهید باکــری ســاختمان وزارت صنعــت، معــدن وتجــارت واقــع در بلــوار کشــاورز، خیابــان نــادری 
برگــزار گردیــد، پــس از ســخنرانیجناب آقــای مهنــدس مــس فــروش، ریاســت محتــرم ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
تهــران و جنــاب آقــای مرتضــوی ریاســت محتــرم خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان تهــران، مدیــرکل دفتــر مالکیــت صنعتــی 
ــه مفهــوم نشــان  ــا اشــاره ب ــه ســخن پرداخــت و ب ــه ارائ وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت جنــاب آقــای مهنــدس میــر صالحــی ب

تجاری)برنــد( خاطــر نشــان کــرد : برنــد در یــک فرآینــد خــاص ایجــاد می شــود و یــک جایــگاه تجــاری و اجتماعــی اســت.

میرصالحــی گفــت : ســمینار )اهمیــت و فرآینــد 
ثبــت ملــی و بیــن المللــی نشــان تجاری)برنــد(( 
ــره وری و  ــی، به ــائ کارائ ــوزش، ارتق ــدف آم باه
رقابــت پذیــری در تمــام اســتانهای کشــور بــرای 
مدیــران و صاحبــان صنایــع تولیــدی اســت 

برگــزار مــی شــود.
وی گفــت: گرچــه موضــوع مالکیــت فکــری مهــم 
ــوده و  ــد ب ــا جدی ــور م ــوز در کش ــا هن ــت ام اس
ــام  ــر و نظ ــت و هن ــارت و صنع ــته در تج نتوانس
اجتماعــی مــا جایــگاه خــود را پیــدا کنــد امــا بــه 

ــد. ــت می کن ــو حرک ــرف جل ط
وی بــا اشــاره بــه مفاهیمــی چــون اندیشــه، 
ــد و  ــی دارن ــه ارزش مبادالت ــکار ک ــت، ابت خاقی
ــزود:  ــوند اف ــت می ش ــرمایه حمای ــوان س ــه عن ب
ــور  ــری تبل ــت فک ــب مالکی ــم در قال ــن مفاهی ای
ــد در  ــف برن ــان اهمیــت تعری ــا بی ــد. وی ب می یاب
ــی  ــت صنعت ــت: مالکی ــی گف ــن سمینارآموزش ای
یــک بخــش از مالکیــت فکــری و معنــوی اســت 
ــر اســت  ــه قلمــرو تفک ــت فکــری ورود ب و مالکی
ــعه  ــای توس ــنگ بن ــا و س ــام ایده  ه ــاء تم و منش

می باشــد.
در ادامــه معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، 
ــای  ــاب آق ــران جن ــتان ته ــارت اس ــدن و تج مع
ــزاری  ــداف برگ ــان اه ــا بی ــی ب ــح الله ــار فت افش
ســمینار عامــت  تجــاری یــا برنــد گفــت : برنــد 
یکــی از مهمتریــن عواملــی اســت کــه شــرکت ها 
را بــه مشــتریان معرفــی می کنــد و در واقــع 
برنــد معرفــی نــوع خدمــات می باشــد و بــه 
ــه  ــگاه اســت ک ــک بن ــی مشــهود ی ــوان دارای عن

ــود. ــزوده می ش ــاد ارزش اف ــه ایج ــر ب منج
 

ــاس  ــد را براس ــدگان برن ــت : مصرف کنن وی گف
کارایــی و عملکــردی کــه دارد نــه براســاس 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد ب ــی کنن ــی م ــا معن هزینه ه
ــد برداشــتی اســت کــه مشــتریان از ماهیــت  برن

ــد. ــت دارن ــا خدم کاال ی

فتح اللهــی افــزود: گرچــه در گذشــته بازاریابــی اول را در معنــی برنــد مــی زد، امــروز در تجــارت جهانــی 
برنــد طــرف اول را می زنــد و موفقیــت در برنــد یعنــی موفقیــت در تجــارت.

معــاون امــور صنایــع ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان تهــران بــا بیــا ن اهــداف ســمینارگفت: 
ــتر  ــاختن بس ــم س ــت، فراه ــاد رقاب ــرای ایج ــازی ب ــه برندس ــای الزم در زمین ــودن زمینه ه ــم نم فراه
ـ ،، ارتبــاط واحدهــای تولیــدی بــا دانشــگاهی، امکان  تبــادل تجربیــات بــرای همــکاری در تولیــد و تجارتــ
ــرای عقــد قراردادهــا از جملــه اهــداف ســمینار  برقــراری ارتبــاط بیــن بخش هــای تولیــد و تجــارت ب

برنــد اســت.
در ایــن ســمینار رییــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان تهــران، جنــاب آقــای مرتضــوی برخوردهــای 
متفــاوت بــا موضــوع برنــد در جامعــه ایرانــی را تشــریح کــرد و گفــت: ترجمه هــای مختلفــی از کلمــه 
برنــد شــده اســت چنانکــه بعضــی آنــرا عامــت تجــاری مــی نامنــد و بعضــی نــام تجــاری، امــا مــن بــه 

عنــوان کســی کــه ســالیان ســال کار تولیــدی کــرده تعریــف دیگــری از برنــد ارائــه مــی دهــم.
مرتضــوی بــا بیــان ارتبــاط معنــوی و تمــاس عاطفــی یــک محصــول بــا جامعــه مصــرف کننــده خاطــر 
نشــان کــرد: هرچنــد کــه برنــد طــی ســالیان بــا تــداوم یــک خدمــت خــاص بــه مشــتریان در ذهــن 
ــل  ــد تبدی ــی دوران رشــد خــود را طــی می کن ــر واحــد تجــاری وقت ــر گذاشــته اســت و ه ــا تأثی آنه
ــد دوران مختــص خــود را داشــته اســت  ــز برن ــران نی ــه ای ــد تجــاری می شــود. در جامع ــک برن ــه ی ب

و اهمیــت حفــظ و صیانــت از آن نــام رابطــه ای اســت کــه بایــد ســازوکاری بــرای آن تعریــف کــرد.
وی برنــد را یــک رابطــه احساســی بیــن تولیدکننــده و مشــتری ذکــر کــرد کــه نقطــه تمــاس و ســطح 
تعامــل بیــن مشــتریان و تولیدکننــدگان یــک محصــول اســت و گفــت: برنــد شــهرت محصــول تجــاری 

. ست ا
در ادامــه برگــزاری ایــن ســمینار، عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عامــه طباطبایــی و از اعضــای انجمــن 
ــرای  ــردی را ب ــکات راهب ــز برخــی ن ــان نی ــر محمــود محمدی ــای دکت ــاب آق ــی ایرانجن علمــی بازاریاب

شــرکت کننــدگان بیــان کــرد.
دکتــر محمدیــان اظهــار کــرد: در ســمینارها نبایــد انتظــار داشــت کــه مســائل مربــوط بــه برندســازی 
را آمــوزش داد بلکــه مهمتریــن هــدف بایــد حســاس ســازی ذهــن و فکــر صاحبــان صنایــع، تولیــدی 

هــا و تجــار نســبت بــه مســاله مهــم برندینــگ باشــد.
ــتریان را از  ــی مش ــرد ذهن ــد نب ــده ان ــق ش ــا موف ــی ه ــه خارج ــتیم ک ــاهد هس ــروز ش ــزود: ام وی اف
ایرانیــان ببرنــد و اکنــون کــه بــا رفــع تهدیــد تحریــم هــا در آســتانه برقــراری تعامــل بــا کشــورهای 
دیگــر هســتیم، ایــن موضــوع بــه یکــی از مهمتریــن چالــش و نگرانــی هــای مــا تبدیــل شــده اســت.

محمدیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد شــان برندهــای ایرانــی را پاییــن آوریــم، ادامــه داد: برندســازی در 
کشــور بایــد از مدیــران ارشــد و عالــی و هیــات هــای مدیــره در ســازمان و واحدهــای تولیــدی و صنعتی 
آغــاز شــود و اینگونــه نباشــد کــه ایــن کار مهــم و حســاس را بــه ســطوح پاییــن تــر ســازمانی بســپاریم 

زیــرا ایــن رویــه نتیجــه موفقــی نخواهــد داشــت و کاری اشــتباه مــی باشــد.
ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامــه برخــی از برندهــای موفــق در بازارهــای جهانــی را یــادآور شــد و دلیــل 

موفقیــت ایــن برندهــا را بــرای حاضــران بازگــو کــرد.



۸۵ فصلنامه اجتماعی اقتصادی فرهنگیفصلنامه اجتماعی اقتصادی فرهنگی



۸6
گی

رهن
ی ف

صاد
 اقت

عی
تما

ه اج
نام

صل
ف

معرفی شرکت های برگزیده

جنـاب آقای دکتر حسین محمد  پورزرندی
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره بانک شهر

جناب آقای حمید قاسم نژاد
مدیر عامل شرکت فومن شیمی )کاسپین(

سرکار خانم افخم السادات فاطمی
ریاست سامانه نظارت همگانی سازمان بازرسی 

شهرداری تهران)1۸۸۸(

جناب آقای دکتر مصطفی منتظر المهدی
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان 

بازنشستگی شهرداری تهران

جناب آقای غامرضا خلیل ارجمندی
رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل صنــدوق 
روزنامــه  نویســندگان،  از  حمایــت  اعتبــاری 
ــر( ــاری هن ــدوق اعتب ــدان )صن ــگاران و هنرمن ن

جناب آقای دکتر مرتضی شهید زاده
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بانک کشاورزی

جناب آقای سید محمد موسوی 
مدیر عامل گروه بهداشــتی فیروز

کرمانی ساسان  آقای  جناب 
مدیر عامل شــرکت تولیدی شــیمی قهرمان 

)اتــک ، قهرمان ، رووف ، المی یا(

جناب آقای مهندس محمد رضا پیشرو 
نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل  بانک سینا

معرفی شرکت های برگزیدهفصل چهارم 
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جناب آقای دکتر محمد حسین رفان
مدیر عامل شرکت مهندسی و ساخت برق و 

کنترل مپنا )ِمکو(

جناب آقای عباس ایروانی
بنیان گذار گروه قطعات خودرو عظام

جناب آقای حمیدرضا مشایخی
سرپرست شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی 

)OEID( قشم

جناب آقای علی سعیدي کیا  
مــدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت 

)itis(راهکارهاي هوشمند فناوري اطاعات کیش

جناب آقای دکتر مهرداد ابراهیمی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره توسعه 

نیروگاههای دیزل پارسیان

جناب آقای عبدالحسین بساق زاده
مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز

جناب آقای داود عابدی آملی
مدیر عامل شــرکت گروه مهد تاژ

جناب آقای سید علیرضا سید اردوبادی
نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 

ارتباط مشترک شهر

جنــاب آقای  مهدي کامان نجار
رییــس هیات مدیره و مدیــر عامل مجتمع 

کارخانجــات تولیدي توس چیني

جناب آقای دکتر احمدرضا نیک کار اصفهانی
مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت 

سرمایه گذاری آتیه صبا

جناب آقای علی نوری
مدیر عامل شرکت فن آوا کارت

جناب آقای مهندس حمیدرضا سوداچی
مدیرعامل مجموعه فروشــگاه های باتری سوداچی

فصلنامه اجتماعی اقتصادی فرهنگی
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جناب آقای دکتر رضا مأکوالتی
رئیس هیات مدیره گروه سرمایه گذاری هلدینگ مرآت

جناب آقای حسین گلشن فرد
مدیر عامل مجموعه هونام

جناب آقای فرهاد رحیمی کشه
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت نارین 

تک فرتاک

جناب آقای دکتر آراسب احمدیان
مدیر عامل موسسه خیریه محک

جناب آقای غامرضا ترابیان
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت حمل و 

نقل کاالی تهران ) پیک بادپا (

جناب آقای عبداهلل صادقی
شرکت فرش عرش

جناب آقای بهزاد محمدی
مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه گذاری

 نگین سپاهان

جناب آقای علی صدوقی 
 نائب رئیس شــرکت فرش آویسا کاشان

) فرش دیوان (

ســرکار خانم زهره اسمعیلی گوکه
مدیــر عامل ، ســهامدار و عضو هیئت مدیره 

مجموعه پــارس دیتابان )پارس دیتا(

جناب آقای مهندس مهرداد نژاد اکبری
مدیــر عامل شــرکت تولیدی طبی مادران

 جناب آقای مجید محمد حسینی
مدیر عامل شرکت داروسازی کیش مدیفارم

جناب آقای علیرضا کیانی آذربایجانی
مدیر عامل شــرکت داروئي،آرایشــي و بهداشتي 

تک کیمیا  آریان 

معرفی شرکت های برگزیدهفصل چهارم 
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جناب آقای مهندس حسین قادی
مدیر عامل قادی هلدینگ 

) بازرگانی بین المللی خزر میاد (

جناب آقای ولی اله غامی نجف آبادی
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت بهروان 

)ZAGROS( لرستان

جناب آقای فرزین هنرکار عائی
مدیر عامل رستوران فرزین

جناب آقای ابراهیم باقری مکی
مدیرعامل موسسه نگارخانه نور و تصویر بهار و 

گالری هنری و تصویر بردای کانسپت

جناب آقای مهدی برآسود
مدیر عامل آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

جناب آقای محرم عابدینی
مدیر عامل شرکت صنعت سازان کسری پرند 

)لیمون(

جناب آقــای مهندس حمید رضا قادی
مدیر عامل شــرکت ژئو شــبکه پارسیان

جناب آقای ذبیح اله قاسم پور
مدیــر عامل و رئیس هیئت مدیره تولیدی 

صنعتی پارس وحدت

جناب آقای محسن قدمی
مدیر عامل شــرکت کفپوش صنعت آریا

جناب آقای احمد زنگویی فرد
مدیرعامل شرکت تعاونی مشعل خلیج فارس

سرکار خانم سهیا زهدی
مدیر عامل صنایع پوشاک زهدی

فصلنامه اجتماعی اقتصادی فرهنگی


