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|وحی��د خاتم��ی| موسس�ات توانمندس�ازی و 
کارآفرینی زنان که برخی از آنان تحت مدیریت 
س�ازمان های مردم نهاد اداره می ش�وند، نقش 
عمده ای در ایجاد کس�ب وکارهای پای�دار و باال 
بردن اعتماد به نفس زنان و دخت�ران دارند. این 
مراکز در عین پیش�برد و گسترش فعالیت های 
خود که به عنوان نمونه بنگاه های اجتماعی قابل 
ذکر هس�تند، در زمینه الگوس�ازی برای سایر 
فعالیت های مش�ابه نیز قابلیت مطرح ش�دن و 
معرفی دارند. این گفت وگ�و با زهرا باقری، مدیر 
موسسه توانمندسازی زنان ترمه، یکی از مدیران 
این مراکز و آشنایی با فعالیت ها و چالش های این 

موسسه پرداخته است.  

 کمی از پیش�ینه فعالیت های خود در حوزه 
کارآفرینی و اشتغال بانوان بفرمایید.

ش��روع فعالیت های من در حوزه توانمندس��ازی و 
کارآفرینی زنان به حدود 10 سال پیش و از  سال 1382 
در خانه کودک ش��وش برمی گردد. خانه کودک شوش 
به عنوان زیرمجموعه انجمن حمایت از حقوق کودکان 
به حمای��ت و آموزش ک��ودکان آس��یب پذیر منطقه 
می پرداخت. برنامه آموزش و توانمندس��ازی مادران و 
زنان مجموعه به تدریج به عنوان دغدغه جنبی در مرکز 
مورد توجه قرار گرفت که با توجه به گستردگی کار نیاز 
به فراهم ش��دن فضایی مجزا برای این مقوله احساس 
می شد. در این بین طرح یونیسف برای حمایت از حرفه 
خیاطی مادران و زنان خانه کودک ش��وش گام موثری 
در پرداخت حرفه ای تر به این موضوع بود که درنهایت 
موسسه آوای ماندگار با سرپرستی و مربیگری تعدادی از 
پرسنل خانه کودک شوش در حوالی همان منطقه آغاز 

به فعالیت کرد. 
حضور و فعالیت من در موسسه آوای ماندگار به عنوان 
مربی خیاطی از دو روز در هفته به تدریج به اغلب ساعات 
کاری هفته گس��ترش پیدا کرد. ب��ه طوری که بخش 
مهمی از وظایف مربوط به مربیگ��ری و آموزش کار با 
چرخ های صنعتی و در عین حال گرفتن س��فارش کار 
و تحویل محصول به مشتریان برعهده من قرار داشت.  

 روند راه اندازی موسس�ه ترمه به چه صورت 
بود؟

از آبان ماه  س��ال 1392 ایده راه ان��دازی مرکز ترمه با 
حمایت خانم دکتر توس��لی و همچنی��ن آقای باقری 
ش��هردار منطقه 12 و خانم فخار مدیر مرکز فرهنگی 
اجتماعی شهرداری منطقه که مکان فعلی موسسه در 
این مجموعه است، مطرح شد. در این بین حمایت های 
آقای رس��تمی در تجهیز مرکز ب��ه چرخ های خیاطی 
و پیگی��ری س��فارش های کار قدم مهم��ی در برپایی 
مرکز ترمه محس��وب می ش��د. در ادامه نی��ز حامیان 
مالی و س��فارش های کاری جذب شده منجر به تداوم 

فعالیت های موسسه شد.  
در 6 ماه نخست فعالیت مرکز ترمه به دلیل هزینه ها 
و مخارج اولیه، مش��غول به کار مداوم بودیم تا به تدریج 
به مرحله درآمدزایی برای مرکز برس��یم. در عین حال 
حداقل حقوقی که برای ش��اغالن در موسسه در نظر 
گرفته ش��ده، حقوق مصوب وزارت کار اس��ت. با رونق 
گرفتن تدریجی فعالیت های موسسه، بحث آموزش و 
تولید محصوالت متنوع نیز پیگیری شد. به طوری که 
عالوه بر ملحف��ه دوزی و پرده دوزی، تولید محصوالتی 
مانند دوخت چهل تکه، لباس و مانتوهای سفارشی نیز 
در دستورکار قرار گرفت. همین طور کار حرفه ای برش 
و مستندس��ازی فعالیت های مرکز نیز به موازات سایر 

فعالیت ها درحال پیگیری است. 
 انگیزه اصلی شما برای تأسیس این موسسه 
چه ب�ود و با چه هدفی در این زمینه مش�غول به 

فعالیت شدید؟

عشق به آموزش دیگری بخش مهمی از انگیزه های 
ش��خصی من برای ورود ب��ه این فعالیت بوده اس��ت. 
به طوری که هرچه آموزه های بیشتری داشته ام، فضای 
گسترده تری نیز برای انتقال آنها به دیگران برایم مهیا 
بوده است. درحال حاضر هم مشغول به ادامه تحصیالت 
دانش��گاهی هس��تم. با این حال همواره معتقد بوده ام 
باید خمس و زکات آموزه ه��ا و مهارت های خودم را به 
دیگران پس دهم. درمورد مرکز ترمه نیز همراهی 3 تن 
از دختران موسسه قبلی و عالقه آنها به ادامه فعالیت ها 
مرا به فکر تداوم کارهای قبلی ام درقالب این موسس��ه 

واداشت. 
 شرایط اجتماعی و اقتصادی این محله در چه 

وضعیتی است؟
از نظر جغرافیایی این منطقه دارای جمعیت باالیی 
است و اکثر خانواده ها دارای فرزندان متعددی هستند، 
درحالی که نزدیکی به بازار امین حض��ور اثر مهمی در 
کسب وکارهای محلی این منطقه دارد. اکثر خانواده های 
محله امامزاده یحیی از قشر متوسط و پایین جامعه از 
نظر درآمدی هس��تند. هرچند آسیب های اجتماعی 
محل��ه امام��زاده یحیی ب��ه مراتب از مناطق��ی مانند 
دروازه غار که موسسه آوای ماندگار در آن جا حضور دارد، 

کمتر است. 
 روش جذب بانوان ش�اغل در موسس�ه ترمه 
چگونه بوده و چه انگیزه های�ی باعث ماندگاری 

آنها در این مرکز شده است؟
روش جذب مراجعان برای کار در مرکز غالبا به صورت 
سینه به سینه و حلقه دوستان و هم محلی ها بوده است. 
ازجمله شرایط کار در موسسه، بومی بودن افراد است، 
به طوری که در همین محله سکونت داشته باشند. اکثر 
مادران شاغل در موسسه تمایل دارند در کنار فرزندان 
خود کار کنند. از این رو ترجیح برخی از بانوان ش��اغل 
این اس��ت که در داخل خانه نیز توانایی تولید و جذب 

سفارش داشته باشند. با این حال، تعدادی از این مادران 
همراه بچه های خود در مرکز حضور دارند و به تازگی از 
یک مربی  کودک برای نگهداری و آموزش به این بچه ها 

دعوت شده است.  
امنی��ت مطل��وب در فض��ای کار به همراه کس��ب 
مهارت های آموزش��ی و حقوق مناس��ب از جاذبه های 
فعالیت در موسسه ترمه برای مراجعان آن بوده است. 
آموزش های مرکز به طوری اس��ت که به مراجعان آن 
توانایی تولید ف��ردی و مهارت هایی در همین راس��تا 
مانند الگوشناس��ی و کار با چرخ های صنعتی را انتقال 
دهد. درحال حاضر حدود 14 نفر در مرکز مشغول به کار 
هستند که اکثر این افراد متأهل بوده و تعدادی از بانوان 

مهاجر نیز در میان آنها حضور دارند.  
 نحوه عرضه محصوالت و سفارش های کاری 

موسسه تاکنون چگونه بوده است؟
س��فارش های کاری موسس��ه به طور عم��ده بنابر 
ارتباطات ش��خصی ص��ورت می گیرد. به ط��وری که 
درحال حاضر به سفارش یک شرکت ساخت واگن قطار، 
بانوان مرکز درحال دوخت تع��دادی ملحفه برای این 
شرکت هستند. تاکنون دو نمایشگاه ارایه محصوالت 
در م��دت راه اندازی موسس��ه داش��ته ایم. اولین آن در 
خود موسسه و با حضور مشاور شهردار منطقه و دومین 

نمایشگاه در بوستان قیطریه تهران برگزار شد. 
 چه اثرگذاری ممتازی بر بانوان شاغل در این 

مرکز طی این مدت شاهد بوده اید؟
کس��ب درآمد اولین دلی��ل ورود مراجعه کنندگان 
به موسس��ه بوده اس��ت. برخ��ی از ش��اغالن مرکز به 
واسطه درآمدی که داش��ته اند موفق به تأمین بخشی 
از هزینه های خانواده ازجمل��ه اجاره خانه، هزینه های 
درمان یا تأمین جهیزیه شده اند و برخی دیگر کسب وکار 
خانگی در همین حوزه برای خ��ود راه اندازی کرده اند. 
با این حال در کنار کمک به اقتصاد خانوار، اثربخش��ی 

فردی نیز از عمده مزایای کسب شده توسط این بانوان 
بوده است. این اثربخش��ی هم در بعد آگاهی بخشی به 
این بانوان و هم باال بردن اعتماد به نفس افراد به واسطه 
کار در محیط بیرون و کسب مهارت های اجتماعی به 
واسطه قرار گرفتن در حلقه های دوستی و کاری نمود 
داشته است. به زبانی ساده تر زنی که وارد محیط کاری 
می ش��ود را می توان به عنوان فرد وارد شده به تعامالت 
اجتماعی تلقی کرد. در  گذشته مورد دختر 13 ساله ای 
داشته ایم که از خانواده ای کم درآمد در موسسه حضور 
داش��ت و به تدریج موفق ب��ه الگوکش��یدن و گرفتن 
سفارش های شخصی برای تداوم کار خود شده است. در 
عین حال برخی از شاگردهای قبلی موسسه با طی دوره 
یادگیری و حرفه آموزی اکنون تبدیل به مربیانی برای 

همکاران خود شده اند.  
 چه فعالیت نوآورانه ای از جانب موسس�ه در 
طول این سال ها تجربه ش�ده است که می تواند 

راهگشای فعالیت های مشابه باشد؟
ازجمله فعالیت های نوآورانه  موسس��ه ترمه، امکان 
آموزش توامان چندین فعالی��ت و اعتماد به مراجعان 
مرکز است. با فراهم کردن ش��رایط حضور در کارهای 
گسترده تر به تدریج فضا برای رشد و پیشرفت شاغالن 

مرکز ایجاد می شود.  
 برنامه  ه�ای آتی و پیش روی موسس�ه برای 

ادامه فعالیت های خود چیست؟
مهارت آموزی حرفه هایی مانند قالیبافی، گلیم بافی، 
تلفیق بافت و پارچه و دوخت ترمه و چرم در تولید کیف 
و لباس نیز برای آینده کاری موسسه در نظر گرفته شده 
اس��ت. همین طور درمورد اضافه کردن فضای مهد به 
مجموعه برای نگهداری بهتر از فرزندان مادران موسسه 

در آینده تمهیداتی در نظر گرفته می شود.  
 چه راهکار عملیاتی برای کمک در راستای 
فعالیت های موسسه ش�ما از طرف سازمان های 
دولتی و خصوصی و همین طور اشخاص حقیقی 

می توان تصور کرد؟
برای پیش��برد بهتر فعالیت های موسس��ه حمایت 
مراکز کارآفرینی مش��غول در این زمینه و همین طور 
ش��هرداری ها می تواند کارساز باش��د. در عین حال در 
صورت تهی��ه مواداولی��ه مانند پارچه ب��ه قیمت های 
ارزان می توان امکان فروش بهتر و کسب سفارش های 
کار بیش��تری را نیز داش��ت. به عالوه برخ��ورداری از 
وام های حمایت از کارآفرینی با س��ود های بازپرداخت 
پایین می تواند کمک مهمی به موسس��ه باشد. خرید 
تجهیزات و دستگاه های حرفه ای مانند چرخ میان دوز 
و ماشین های دکمه- منگنه و غلت دهنده می تواند به 
افزایش س��رعت و در نتیجه درآمد اف��راد در این حرفه 

کمک کند.  
 از زبان یکی از بانوان شاغل در موسسه:  

آش��نایی من با موسس��ه ترمه به هم��کاری با خانم 
باقری در موسس��ه آوای ماندگار برمی گردد. حضور در 
کالس های خیاطی موسس��ه هرچند در ابتدا با هدف 
س��رگرمی و آموزش صورت می گرفت، به تدریج رنگ 
جدی تری به خود گرفت. پس از آش��نایی با روش های 
دوخت و کار با چرخ های صنعتی عالقه من نیز به تداوم 
فعالیت ها بیشتر شد و در ادامه به همراه خانم باقری به 
موسسه جدید آمدم. در این جا در کنار خیاطی به انجام 
کارهای حسابداری، هماهنگی برای گرفتن سفارش کار 
و همین طور کش��یدن الگو و آموزش به سایر همکاران 
مشغول هستم. یادگیری نحوه دوخت و کسب درآمد 
از عمده مزایای حضور در موسس��ه ترمه برای من بوده 
است. در عین حال دوست دارم در آینده موفق به کسب 
مدرک خیاطی از آموزش��گاه و اقدام به راه اندازی تولید 
شخصی برای خودم شوم. توصیه من به همسن و سال ها 
و سایر دوستانم در این محله، حضور در موسسه و تالش 

برای یادگیری و کار حرفه ای در این مجموعه است.  

گفت و گو با زهرا باقری، مدیر موسسه توانمندسازی زنان ترمه 

کارآفرینی زنان گامی به سوی معیشت پایدار

نگاه

شاخص پیش��رفت اجتماعی برای مقایسه 
کش��ورها از نظر جنبه های مختلف پیشرفت 
غیردولت��ی س��ازمان  توس��ط   اجتماع��ی 
 The Social Progress Imperative 
طراحی شده است. نس��خه بتای این شاخص 
با در نظر گرفتن 50 کش��ور در آوریل  س��ال 
2013 منتش��ر ش��د و نوش��ته زیر حاصل از 
نتایج منتش��ر ش��ده در گزارش  سال 2014 
این موسس��ه اس��ت. نتایج رتبه بندی  س��ال 
2014 ش��اخص پیش��رفت اجتماعی نش��ان 
می ده��د که ای��ران بی��ن 132 کش��ور مورد 
بررس��ی رتبه کلی 94 را کس��ب کرده است.   
این شاخص »پیش��رفت اجتماعی« را ظرفیت 
یک جامع��ه برای تأمی��ن نیازه��ای ابتدایی 
ش��هروندان خود، فراهم کردن زمینه مناسب 
برای ش��هروندان و جوامع محلی برای ارتقاء 

و پایدارس��ازی کیفیت زندگی خ��ود و ایجاد 
ش��رایطی ب��رای اس��تفاده تمام��ی اعضای 
جامعه از پتانس��یل های خود تعریف می کند. 
ش��اخص پیش��رفت اجتماعی در مقایس��ه با 
ش��اخص توسعه انس��انی و ش��اخص زندگی 
بهتر س��ازمان همکاری و توس��عه اقتصادی 
که نش��انگر های اقتص��ادی و اجتماع��ی را با 
ه��م ترکیب می کنند، بیش��تر ب��ر جنبه های 
غیراقتصادی پیشرفت اجتماعی تأکید دارد. 
این ش��اخص از س��ه بعد اصلی تشکیل شده 
است: نیازهای ابتدایی شهروندان، بنیان های 
رفاه و فرصت. هر بعد از چهار بخش تش��کیل 
ش��ده اس��ت و هر بخش ش��امل چند معیار 
خروجی می ش��ود که باید سه شرط را رعایت 
 کند: اعتب��ار داخل��ی، دسترس��ی عمومی و

 پوشش جغرافیایی.  

ضعیف ترین شاخص های عملکردی ایران 
در ای��ن رتبه بندی، در بخش فرصت س��ازی 
است که بیشتر بر مسائل حقوقی، آزادی های 
شخصی و دسترس��ی به آموزش تمرکز دارد. 
یک��ی دیگر از مس��ائلی که باید ب��ه آن توجه 
کرد، دسترس��ی ب��ه اطالع��ات و ارتباطات 
اس��ت که ش��امل تعداد خطوط تلفن همراه، 
دسترس��ی کاربران ب��ه اینترنت و ش��اخص 
آزادی مطبوع��ات می ش��ود و ای��ران از نظر 
 این بخ��ش در رتب��ه 116 )امتی��از 35/06( 

قرار گرفته است.   
در کارت ه��ای امتیاز ش��اخص پیش��رفت 
اجتماعی، معیارهای بررسی شده با سه وضع 

ضعف نس��بی، خنثی و قدرت نسبی مشخص 
ش��ده اند. ای��ن نس��بت ب��ا بررس��ی عملکرد 
15کش��ور با تولی��د ناخالص داخلی مش��ابه 
محاسبه ش��ده اس��ت. بهترین رتبه ایران در 
س��طح بخش مربوط به آب و بهداشت با رتبه 
44 )امتیاز 93/46( و پایین ترین رتبه مربوط 
به حقوق شخصی با رتبه 130 )امتیاز 5/82( 
است که به ترتیب دارای برچسب های قدرت 

نسبی و ضعف نسبی هستند. 
ترکیه، مهم ترین رقی��ب اقتصادی ایران در 
منطقه، در رتبه ش��صت وچهارم )رتبه 44 در 
تولید ناخالص داخلی هر نفر(، یعنی 30 رتبه 

باالتر از ایران قرار دارد. 

وضعیت ایران در شاخص پیشرفت اجتماعی 

ادامه از صفحه 9

ابزارها
ای��ن مرکز از طری��ق 4 کارگروه ک��ه هرکدام 
برنامه اجرایی خود را دارند، فعالیت هایش را پیش 

می برد:  
کارگروه کسب و کار و جامعه - که در حوزه 
CSR اخالق کسب و کار و روابط با سمن ها کار 
می کند و سالیانه برنامه جایزه شهروند شرکتی را 

برگزار می کند.
کارگروه سرمایه گذاری اجتماعی- تسهیل 
سرمایه گذاری و فعالیت  از طریق ایجاد همکاری 
میان بخشی و تأمین مالی طرح ها از بودجه  دولتی 
و فدرال برای رفع چالش های محلی در موضوعات 
مهمی مانن��د آم��وزش و پ��رورش ک��ودکان، 

محیط زیست، بهداشت و...    
کارگروه شهروند جهانی - این کارگروه روی 
ارتباطات بین المللی در این زمینه تالش می کند. 
کارگروه امداد بحران ها - تمرکز این بخش روی 
هماهنگ��ی و ارتباطات هم��کاران کلیدی برای 
تسریع  فرآیند عکس العمل به بحران  ها و حوادث 

طبیعی است.  
مرکز کسب و کار مسئوالنه اتاق بازرگانی 
دوبی که در  س�ال 2004 تأس�یس ش�ده و 

اهداف آن عبارتند از:  
 افزایش آگاهی به مسئولیت اجتماعی در میان 

کسب  و کارها و مصرف کنندگان
 تشویق کسب  و کار ها  به بکارگیری باالترین 
استانداردهای پیاده ش��ده در زمینه  مسئولیت 

اجتماعی
 فراهم کردن مشاوره و ابزار الزم برای کسب و 

کارها در زمینه  مسئولیت اجتماعی
 اندازه گی��ری و مستندس��ازی پیاده س��ازی 

مسئولیت اجتماعی در دوبی
 ابزارهای به کارگرفته شده

 فراهم کردن چارچوب مفهومی مس��ئولیت 
اجتماعی

کارگروه آموزشی مدیریت
 برنامه های آموزشی برای مدیران

 تاالرها و جلسات گفت وگو برای مدیران
CSR AL-Youm  نشر مجله 

 کتب راهنما )TOOLKIT(  در 6زمینه 
کلی��دی در پیاده س��ازی CSR: ارتباط��ات، 
بازاریابی، اس��تراتژی، ذینفعان، محیط زیست، 

جامعه و محیط کار
 گروه فع��االن CSR که  ش��رکت ها در آن 
تجربی��ات و دانش  خ��ود را در این زمینه به طور 
داوطلبانه در اختیار مرکز قرار داده و به مرکز در امر 

توسعه  خدماتش مشاوره می دهند.
 طرح درگیر ک��ردن دوبی؛ تعیین موضوعات 
EMPLOYEE VOU-درخور توجه ب��رای ررخور توجه ب��رای

LANATEERING   و ایجاد تسهیالت در 
این زمینه

 ایجاد شبکه ای از دست اندرکاران
 تحقیقات و گزارشات

 برنامه  )Initiative( عملکرد کسب وکار 
شیخ مکتوم؛ در این برنامه ترکیبی از سمینارها، 
پانل ها، کارگروه آموزشی و...    به کارگرفته می شود 
و درنهایت جایزه ای به شرکت برتر در این زمینه 

تعلق می گیرد.

مراکز ترویج کسب و کار مسئوالنه در اروپا، آمریکا و خاورمیانه
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