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 نیلوفر 
جامه بزرگی

مصاحبه ای  حمیدرضا  با 
متفاوت و به صورت تایپی 
را  صدایش  اگرچه  داشتم، 
نشندیم اما قاطعیت و تالش 
را در کالم نوشتاری اش خواندم. حمیدرضا از 
آن دسته افرادی است که به معنای واقعی نبود 
امکانات و سختی های زندگی را به عنوان تجربه و 
راهی برای رسیدن به هدف خوانده، از آرزوهایش 
دست نکشیده و با بی مهری دیگران دلسرد نشده 
است. او اکنون همراه تیم شرکت اش ایستاده تا 
به جامعه شبیه به خودش کمک کند و به زندگی 
ناشنوایان رنگ استقالل بیشتری بدهد. اگر شما 
هم مایلید تا کمی بیشتر با حمیدرضا محترم که 
ناشنوا بودن او را از اکثریت جامعه متفاوت کرده 
است، آشنا شوید و داستان موفقیت اش را بدانید، 

با من همراه باشید.

: معرفي ساده از خودتان بکنید.
حمیدرضا محترم،  دهه آخر شصت،  در مرودشت 
)استان فارس( متولد شده ام اما در حال حاضر در 
آباده )شمال استان فارس( كار و زندگي مي  كنم. ما 
خانواده پنج نفري بودیم و من فرزند دوم خانواده 

و دانشجوي اخراجي هستم.
: اخراجي؟

اخراجي نه به آن مفهوم كه شما تصور مي  كنید، من 
به دلیل شرایط كاري مجبور بودم تا زیاد مرخصي 
بگیرم اما متاسفانه دانشگاه با من همكاري نكرد و 
در نهایت هم اخراج شدم. من در زمان كارداني 
اما در  همزمان درس مي  خواندم و كار مي  كردم 

دوران كارشناسي با من همكاري نكردند.
: دوران دانشگاه چطور گذشت؟ درچه 

رشته اي تحصیل مي کردید؟
دانشگاه براي ناشنوایان مناسب سازی نشده بود، 
استادان آمادگي الزم براي تدریس به من را نداشتند،  
مثال استاد تمام مدت تدریس، سرش در تخته بود و 
من امكان لب خواني نداشتم. این روزهای كرونایی 
و تدریس آنالین، اوضاع بدتر هم شده، استاد در 
سیستم بدون تصویر خودش درس مي  دهد یا مدام 

در گروه ویس مي  گذارد. 
: این طوري که معلوم است تحصیل 
براي شما شرایط پیچیده ای داشت؛ به نظرم اگر 
دانشگاهي ناشنوایي را پذیرش مي  کند باید امکانات 

الزم را فراهم کند.
درست است، در حقیقت ما هم مانند بقیه دانشجوها 
شهریه ای را به منظور آموزش پرداخت مي كنیم و 
فكر مي  كنم استاد هم وظیفه دارد الاقل مطالب را 
حروفچینی كند؛ وقتي موضوع را با استادها در میان 
مي  گذاشتیم، می  گفتند »از یكي از اعضاي خانواده 
كمك بگیر« یا پیشنهاد مي  دادند كه فالن صفحه را 
خودت مطالعه كن. به عنوان یك شهروند دانشگاه 
رفتن حق ماست اما مانند بسیاري از مسایل كه 
راه حل ساده ای دارند، دانشگاه رفتن هم براي ما 
داستان دشواري دارد. ناگفته نماند كه خداراشكر 
چند دانشگاه، فكر مي  كنم سه دانشگاه در تهران و 
یكي از شهرهاي شمالي برای ناشنوایان مناسب 

سازی شده است.
: خداراشکر؛ از دانشگاه که بگذریم با 
وجود کرونا اوضاع در گوشه هاي دیگر زندگي 
روزمره مثل تاکسي گرفتن و خرید و... چطور است؟

تاكسي ها كه آنالین شده اند و در این بخش زندگي 

دیجیتال همه چیز را برایمان ساده تركرده است. امكان 
خرید هم آنالین وجود دارد؛ البته ناشنوایان معموال 
از جاهایي خرید مي  كنند كه آشنایي قبلي دارند و 
فروشنده از شرایط ناشنوایی با خبر است. در این 
مواقع فروشنده یا با كاغذ و خودكار ارتباط بر قرار 
مي  كند یا چند لحظه با رعایت فاصله ماسك را 
برمي  دارد. مردم ما بسیار مهربان اند و در این شرایط 
ما را تنها نگذاشتند و هرچه از دستشان بر مي  آمد، 

دریغ نكردند.
شیشه ای  ماسک هاي  از  حال  به  تا   :

مخصوص ناشنوایان استفاده کرده اید؟
این ماسك هاي شیشه ای مخصوص، طوري طراحي 
شده اند كه بخار نمي  گیرند و در ایران تولید نمي  شوند. 
ماسك هاي شیشه ای كاربردي هستند اما به دلیل 
روش ساخت متفاوت بسیار گرانند و تنها زماني 
استفاده از آنان میسر مي  شود كه سازمان ها همكاري 
الزم را بكنند. استفاده از این ماسك ها به خصوص 
براي زماني كه ناشنوایان یا كم شنوایان بیمارند یا در 
بیمارستان بستري هستند، مي  تواند بسیار مفید باشد.
و  کودکي  از  کمي  بخواهیم  اگر   :
دغدغه هاي فرد ناشنوا بدانیم، چه چیزي از آن 

دوران برایمان مي گویید؟
در دوران كودكي خاطرات خوبي داشتم اما در مدرسه 
كه همراه بقیه بچه ها بودم، بسیار مورد تمسخر قرار 
مي  گرفتم حتی بچه ها به سمت ام سنگ پرت مي  كردند. 
در زمان گذشته درك از ناشنوایان پایین بود ولي 
خوشبختانه كم كم ناشنوایي هم جا مي  افتد و شرایط 
بهتر مي  شود. از كالس سوم به مدرسه مخصوص 
ناشنوایان رفتم كه در آن مدرسه هویت خودم را پیدا 
كردم. در گروه هاي فرهنگي و هنري فعالیت كردم 

و موفق شدم تا افتخارات زیادي به دست بیاورم.
: از ابتدا ناشنوا بودید؟ هشت ماهه بودم 

که به دلیل تب باال ناشنوا شدم. 
دغدغه شما در دوران مدرسه چه بود؟ من همیشه 
مجله و روزنامه ها را در جستجوي مي  كردم و وقتي 

مطلبي درباره اختراع مي  خواندم، گریه مي  كردم كه 
چرا ناشنوایان نمي  توانند مخترع باشند. وقتي متوجه 
مي  شدم كه كسي بدون داشتن پول زیاد موفق به 
اختراع شده، رویاي من پررنگ ترمي  شد و با خودم 
مي  گفتم، آیا ممكن است روزي بتوانم مخترع باشم.

: پس دنبال آرزوهاي کودکي تان رفتید، 
داستان چطور ادامه پیدا کرد؟

فعالیت ام را در موسسات ناشنوایان ادامه مي  دادم اما 
برایم كافي نبود، با خودم گفتم بهتر است شركت 
خودم را تاسیس كنم و سال 92 همین كار را كردم. 
شاید باورش سخت باشد اما آن موقع فكر نمي  كردم 
كه انقدر آسان باشد! گویي در این سال ها و با وجود 
شرایط متفاوت و دشواري كه تجربه كردم راه اندازي 

شركت كاري ساده بود. 
: هنوز درباره اینکه با اختراع تان توانستید 
چه کار مهمي براي جامعه ناشنوایان انجام داده اید 

چیزي نگفتید.
من اپلیكیشني مخصوص كم شنوایان و ناشنوایان 
طراحي كرده ام كه بسیار به آن افتخار مي  كنم. این 
اپلیكیشن كه اسمش را »هاناپ« گذاشتیم  هاناپ به 
ناشنوایان یا كم شنوایان و افرادی كه توانایی صحبت 
كردن یا شنوایی ندارند كمك می كند تا بدون نیاز به 
شخص دیگر با مخاطب ارتباط برقرار كنند و صداها 
را با كمك این اپلیكیشن كه در آن از هوش مصنوعی 
استفاده شده است تشخیص بدهد.هاناپ با هوش 
مصنوعی كار می كند كه بر روی تلفن همراه ها)با هر 
سیستم عاملی( نصفد و مي  تواند گفتار را به نوشتار 
تبدیل كند، ناشنوایان با استفاده از آن مي  توانند صدای 
گریه نوزاد، صدای زنگ و... را به وسیله آالرم در 
گوشي یا ساعت متوجه شوند. ما خدمات دیگری 
مثل چت با پزشك آنالین، دسترسي به مراكز بهداشت 
كرونا و ثبت نام براي واكسن را هم فراهم كرده ایم؛ 
به عالوه ناشنوایان مي  توانند با مراكزي كه كارهاي 
خدماتي انجام مي  دهند ارتباط بگیرند. به خدمات 
امداد خودرو یا استفاده از سایت هاي خرید و آشپزي 

هم دسترسي داشته باشند تا در دوران كرونا بتوانند 
غذاهاي خوشمزه درست كنند.

زنگ  اپلیکیشن چطور صداي  این   :
یا گریه نوزاد را تشخیص مي  دهد و کاربر را 

متوجه مي  کند؟
صداهاي مختلف مانند صداي زنگ، حیوانات، گریه 
و... در اپلیكیشن تعریف شده اند. تاكنون تقریبا 30 
صدا فعال وجود دارد كه كاربر مي  تواند با توجه 
به نیاز اش و صدایي كه بیشتر مي  شنود هر كدام 
از صداها را فعال كند. من تالش مي  كنم ناشنوایان 
بتوانند مستقل زندگي كنند و از زندگي لذت ببرند.
: در این راه نظر دیگران درباره کار شما 

با توجه به اینکه ناشنوا هستید، چه بود؟

اصال باور نمي  كردند كه من بتوانم همچنین كاري 
را انجام دهم.  جالب است  همان افرادي كه روزي 
مي  گفتند كه امكان ندارد،  موفق شوم اكنون به من 
درخواست كار و شراكت مي  دهند. من خوشحالم 
كه توانستم به مردم نشان بدهم كه ناشنوا بودن به این 
معنا نیست كه ما ناتوان هستیم. ما مي  توانیم هركاري 
به جز شنیدن را مانند همه افراد شنوا انجام دهیم. سال 
92 كه كارم را شروع كردم همه مي  گفتند، امكان ندارد 
موفق شوم و برخي هم مدام مشكالت مالیات و چك 
برگشتي را یادآوري مي  كردند و اعتقاد داشتند كه در 
نهایت من سر از زندان درد مي  آورم اما من گوشم 
بدهكار نبود و تا سال 94 با قدرت ادامه دادم. امروز 
خوشحالم كه چند سال پیاپي شركت برتر شدیم.

: شرکت شما فقط در حوزه ناشنوایان 
کار مي  کند؟

در ابتدا بگویم كه من در حال حاضر چند كسب و 
كار دارم اما این شركت در حوزه ناشنوایان است. 
تاكنون سه محصول ارائه دادیم، هاناپ كه توضیح 
دادم، »پي جو« كه مخصوص خودرو ناشنوایان است،  
»میكا« كه محصول پزشكي است. عالوه بر اینها 
اپلیكیشن هاي دیگري هم در مرحله تحقیق داریم و 

مدام هم در حال توسعه اپلیكیشن ها هستیم.
: شرکتي که شما تاسیس کردید چند نفره 
است، آیا اعضاي دیگر تیم کاري هم ناشنوا هستند؟

ما شش نفر هستیم كه فقط من ناشنوا هستم،  یكي 
از همكاران هم خواهر ناشنوا دارند.

: هنوز در آباده کار مي  کنید؟
اگر به اینجا رسیدم به لطف مسووالن و مردم آباده 
است؛ بهزیستي آباده تنها جایي بود، كه به توانایي 
من ایمان آوردند و بسیار حمایت ام كردند. خیلي 
سخت بود همكار پیدا كنم و تیم خودم را كامل 
كنم، بیشتر افراد تا متوجه می  شدند كه ناشنوا هستم، 
از همكاری انصراف می  دادند. من نمي  خواستم كم 
بیارم و به این جمله كه »ناشنواها لیاقت كار ندارند« 
معنا ببخشم. البته من حامي هم داشتم، خواهرم و 
خانم فرخي همراه ام بودند كه اگر نبودند االن به 
اینجا نمي  رسیدم.من به اعضاي تیم ام افتخار مي  كنم. 
وقتي همچنین پشتیبانان و همكاراني دارم بهتر است 

همین جا ادامه دهم و جاي دیگري نخواهم رفت 
: ناشنوایان چطور مي  توانند به اپلیکیشن 
دسترسي پیدا کنند،  هزینه استفاده از آن چطور است؟

كافیه فقط از گوگل پلي یا سایت كلمه هاناپ را 
جستجو كنید و بعد برنامه را نصب كنید. استفاده از 
اپلیكیشن براي یك ماه اول رایگان است ولي بعد 
كاربر باید بسته بخرد، ما هزینه زیادي بابت سرپا 
نگه داشتن هاناپ پرداخت مي  كنیم. ما در نسخه 
آینده هاناپ سعی كردیم تا مشكالت دانشجویان 
در آموزش را حل كنیم مثال در نسخه صدای استاد 
تبدیل به نوشتاری می شود و حتی برنامه این كار را 
با تشخیص صدای استاد و بدون حرف های بقیه 

انجام می  دهد. 
: چه توصیه اي به کساني که دوست دارند 

مثل شما کاري را ایجاد کنند دارید؟
من از نقطه صفر مالي همراه با چاشنی تمسخر 
دیگران شروع كردم اما اكنون در شركتم همه امكاناتی 
دارم و چیزي هم براي همكارانم كم نمي گذارم. 
من دوراني را سپري كردم كه در مرز ورشكستگي 
بودم و یكبار هم ضرر كردم ولي نا امید نشدم. اگر 
موفق نمي  شوید،  جا نزنید و ببینید دلیل شكست شما 
چیست و همه توان خود را بگذارید تا مشكل را 
رفع كنید. ما با شرایط اقتصاد امروز و كرونا كار را 
نگه داشتیم و به هدفمان نگاه كردیم. ما به ناشنوایاني 
كه آرزو بهتر زندگي كردن را داشتند نگاه كردیم ما 
به همه كساني كه دوست داشتند از خدمات بهتري 
در زندگي بهره بگیرند نگاه كردیم و ادامه دادیم تا 

آنها هم از زندگي لذت ببرند.
: چشم انداز شما براي آینده چیست؟

من مي خواهم شرایطي را فراهم كنم تا دیگران 
هرچه بیشتر به توانایي ناشنوایان ایمان داشته باشند. 
مي  خواهم كاري كنم تا زندگي ناشنوایان هرچه بیشتر 
با تكنولوژي مستقل شود. تا روز مرگ دست از 
تالش برنخواهم داشت و تا جان دارم در خدمت 
جامعه خواهم بود. هدفم این است كه  هاناپ را در 
عرصه بین المللي وارد كنم تا به همه دنیا خدمتي 
كرده باشم و پرچم ناشنوایان را باال ببرم و شهروند 

برابري را به معناي واقعي ایجاد كنم.
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سکوتهاییکهرنگیمیشوند

1. تشخیص صدا )شنونده(: این بخش با هوش مصنوعی كار می كند و 
ناشنوایان را از تمام صداها باخبر می كند، مثال صدای زنگ آیفون، صدای 
لوازم خانگی، صدای حیوانات، صدای گریه نوزاد و...هاناپ میشنود و 
اطالع می دهد! هاناپ این قابلیت را دارد كه هرچقدر فرد ناشنوا بیشتر 
با نرم افزار كاركند، اطرافیان وی را بهتر می شناسد و باهوش تر می شود.
2. نوشتار به گفتار و گفتار به نوشتار: هاناپ می تواند گفتار را به نوشتار 
تبدیل كند )چه صحبت حضوری و چه صوت( و همچنین می تواند 

نوشتار را به گفتار تبدیل كند )قابلیت تبدیل به 
صوت نیز دارد(.

3. صدا زدن اسم: هاناپ با كمك هوش مصنوعی 
این قابلیت را دارد كه می تواند صدای كسانی 
كه فرد ناشنوا را صدا می زند متوجه شود و به 
فرد اطالع دهد. )هرچقدر فرد ناشنوا بیشتر با 
نرم افزار كاركند، نرم افزار اطرافیان وی را بهتر 

می شناسد و باهوش ترمی شود.(
4. بارکد خوان: با نصب كیوآركد در مكان های 
گردشگری، كتاب ها، بروشورها و... فرد ناشنوا با 
اسكن این كیوآركدها توسط نرم افزار می تواند 
یك فیلم به زبان اشاره و با زیرنویس در مورد 
آن مكان یا آن موضوع دریافت كند. )می توان 
این امكان را برای رانندگان ناشنوای تپسی ایجاد 

كرد با قراردادن یك كیوآركد پشت صندلی ناشنوا و اسكن این كیوآركد 
توسط مسافران فیلم هایی كه مربوط به فرهنگ جامعه ناشنوایان است 
پخش شود و این به فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه نسبت به فرهنگ 

ناشنوایان بسیار كمك كننده است.(
5. گوشی یار: می توانید تنظیم كنید كه اگه كسی با شخص ناشنوا تماس 
گرفت تماسش مسدود شود یا هاناپ با صدای یه خانم و آقا به فردی 
كه تماس گرفته است بگوید: دوست شما ناشنوا است لطفا برایش 

پیغام بگذارید! 
6. خدمات: هاناپ با ایجاد كردن خدماتی كه 
مناسب ناشنوایان است كمك می كند تا ناشنوایان 
بتوانند مسائلشان را راحت ترحل كنند، مثل امداد 

خودرو، آزمایش آنالین، فیلیمو و...
7. کیف پول: ما با قراردادن خدمات كیف 
پول برای ناشنوایان در تالشیم تا تمام كارهای 
بانكی، خرید بلیت ها، رزرو هتل و... را بتوانند از 
طرف هاناپ با تخفیف و خیلی راحت انجام دهند.
8. ساعت هوشمند: هاناپ این قابلیت را دارد 
كه یا به صورت مجزا كار كند و صداها را به 
شما اطالع دهد یا از طریق اتصال و ارتباط 
برقرار كردن نرم افزار با ساعت هوشمند شما 

را متوجه صداها كند.

امکاناتهاناپ


