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سبک زندگی

شماره هشتصدویازده بیستوهفت شهریور هزار و چهارصد

ناشنوایان کجای دنیای کرونا قرار گرفتند و اپلیکیشنها چطور به دادشان میرسند

سکوتهایی که رنگی میشوند
با حمیدرضا مصاحبهای
متفاوت و به صورت تایپی
نیلوفر
جامهبزرگی
داشتم ،اگرچه صدایش را
نشندیم اما قاطعیت و تالش
را در کالم نوشتاریاش خواندم .حمیدرضا از
آن دسته افرادی است که به معنای واقعی نبود
امکانات و سختیهای زندگی را بهعنوان تجربه و
راهی برای رسیدن به هدف خوانده ،از آرزوهایش
دست نکشیده و با بیمهری دیگران دلسرد نشده
است .او اکنون همراه تیم شرکتاش 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 موفقیتاش را بدانید،
با من همراه باشید.
 :معرفي ساده از خودتان بكنيد.
حميدرضا محترم ،دهه آخر شصت ،در مرودشت
(استان فارس) متولد شدهام اما در حال حاضر در
آباده (شمال استان فارس) كار و زندگي ميكنم .ما
خانواده پنج نفري بوديم و من فرزند دوم خانواده
و دانشجوي اخراجي هستم.
 :اخراجي؟
اخراجي نه به آن مفهوم كه شما تصور ميكنيد ،من
به دليل شرايط كاري مجبور بودم تا زياد مرخصي
بگيرم اما متاسفانه دانشگاه با من همكاري نكرد و
در نهايت هم اخراج شدم .من در زمان كارداني
همزمان درس ميخواندم و كار ميكردم اما در
دوران كارشناسي با من همكاري نكردند.
 :دوران دانشگاه چطور گذشت؟ درچه
رشتهاي تحصيل ميكرديد؟
دانشگاه براي ناشنوايان مناسبسازی نشده بود،
استادان آمادگي الزم براي تدريس به من را نداشتند،
مثال استاد تمام مدت تدریس ،سرش در تخته بود و
من امكان لب خواني نداشتم .این روزهای كرونایی
و تدريس آنالين ،اوضاع بدتر هم شده ،استاد در
سيستم بدون تصوير خودش درس ميدهد يا مدام
در گروه ويس ميگذارد.
 :اين طوري كه معلوم است تحصيل
براي شما شرايط پيچيدهای داشت؛ به نظرم اگر
دانشگاهيناشنواييراپذيرشميكندبايدامكانات
الزم را فراهم كند.
درست است ،در حقيقت ما هم مانند بقيه دانشجوها
شهريهای را به منظور آموزش پرداخت ميكنيم و
فكر ميكنم استاد هم وظيفه دارد الاقل مطالب را
حروفچینی كند؛ وقتي موضوع را با استادها در ميان
ميگذاشتيم ،میگفتند «از يكي از اعضاي خانواده
كمك بگير» يا پيشنهاد ميدادند كه فالن صفحه را
خودت مطالعه كن .بهعنوان يك شهروند دانشگاه
رفتن حق ماست اما مانند بسياري از مسايل كه
راهحل سادهای دارند ،دانشگاه رفتن هم براي ما
داستان دشواري دارد .ناگفته نماند كه خداراشکر
چند دانشگاه ،فكر ميكنم سه دانشگاه در تهران و
يكي از شهرهاي شمالي برای ناشنوایان مناسب
سازی شده است.
 :خداراشكر؛ از دانشگاه كه بگذريم با
وجود كرونا اوضاع در گوشههاي ديگر زندگي
روزمرهمثلتاكسيگرفتنوخريدو...چطوراست؟
تاكسيها كه آنالين شدهاند و در اين بخش زندگي

ديجيتالهمهچيزرابرايمانسادهتركردهاست.امکان
خريد هم آنالين وجود دارد؛ البته ناشنوايان معموال
از جاهايي خريد ميكنند كه آشنايي قبلي دارند و
فروشنده از شرايط ناشنوایی با خبر است .در اين
مواقع فروشنده يا با كاغذ و خودكار ارتباط بر قرار
ميكند يا چند لحظه با رعايت فاصله ماسك را
برميدارد .مردم ما بسيار مهرباناند و در اين شرايط
ما را تنها نگذاشتند و هرچه از دستشان بر ميآمد،
دريغ نكردند.
 :تا به حال از ماسكهاي شيشهای
مخصوص ناشنوايان استفاده كردهايد؟
اينماسكهايشيشهایمخصوص،طوريطراحي
شدهاندكهبخارنميگيرندودرايرانتوليدنميشوند.
ماسكهاي شيشهای كاربردي هستند اما به دليل
روش ساخت متفاوت بسيار گرانند و تنها زماني
استفاده از آنان ميسر ميشود كه سازمانها همكاري
الزم را بكنند .استفاده از اين ماسكها به خصوص
براي زماني كه ناشنوايان يا كمشنوايان بيمارند يا در
بيمارستان بستري هستند ،ميتواند بسيار مفيد باشد.
 :اگر بخواهيم كمي از كودكي و
دغدغههاي فرد ناشنوا بدانيم ،چه چيزي از آن
دوران برايمان ميگوييد؟
دردورانكودكيخاطراتخوبيداشتمامادرمدرسه
كه همراه بقيه بچهها بودم ،بسيار مورد تمسخر قرار
ميگرفتمحتیبچههابهسمتامسنگپرتميكردند.
در زمان گذشته درك از ناشنوايان پايين بود ولي
خوشبختانه كمكم ناشنوايي هم جا ميافتد و شرايط
بهتر ميشود .از كالس سوم به مدرسه مخصوص
ناشنوايان رفتم كه در آن مدرسه هويت خودم را پيدا
كردم .در گروههاي فرهنگي و هنري فعاليت كردم
و موفق شدم تا افتخارات زيادي به دست بياورم.
 :از ابتدا ناشنوا بوديد؟ هشت ماهه بودم
كه به دليل تب باال ناشنوا شدم.
دغدغه شما در دوران مدرسه چه بود؟ من هميشه
مجله و روزنامهها را در جستجوي ميكردم و وقتي

مطلبي درباره اختراع ميخواندم ،گريه ميكردم كه
چرا ناشنوايان نميتوانند مخترع باشند .وقتي متوجه
ميشدم كه كسي بدون داشتن پول زياد موفق به
اختراع شده ،روياي من پررنگترميشد و با خودم
ميگفتم ،آیا ممكن است روزي بتوانم مخترع باشم.
 :پس دنبال آرزوهاي كودكيتان رفتيد،
داستان چطور ادامه پيدا كرد؟
فعاليتام را در موسسات ناشنوايان ادامه ميدادم اما
برايم كافي نبود ،با خودم گفتم بهتر است شركت
خودم را تاسيس كنم و سال  92همين كار را كردم.
شايد باورش سخت باشد اما آن موقع فكر نميكردم
كه انقدر آسان باشد! گويي در اين سالها و با وجود
شرايط متفاوت و دشواري كه تجربه كردم راهاندازي
شركت كاري ساده بود.
:هنوزدربارهاينكهبااختراعتانتوانستيد
چه كار مهمي براي جامعه ناشنوايان انجام دادهايد
چيزي نگفتيد.
من اپليكيشني مخصوص كمشنوايان و ناشنوايان
طراحي كردهام كه بسيار به آن افتخار ميكنم .اين
اپليكيشن كه اسمش را «هاناپ» گذاشتي م هاناپ به
ناشنوایان یا کمشنوایان و افرادی که توانایی صحبت
کردن یا شنوایی ندارند کمک میکند تا بدون نیاز به
شخص دیگر با مخاطب ارتباط برقرار کنند و صداها
را با کمک این اپلیکیشن که در آن از هوش مصنوعی
استفاده شده است تشخیص بدهد.هاناپ با هوش
مصنوعی کار میکند که بر روی تلفنهمراهها(با هر
سیستم عاملی) نصفد و ميتواند گفتار را به نوشتار
تبديل كند ،ناشنوايان با استفاده از آن ميتوانند صدای
گریه نوزاد ،صدای زنگ و ...را بهوسيله آالرم در
گوشي يا ساعت متوجه شوند .ما خدمات ديگری
مثلچتباپزشكآنالين،دسترسيبهمراكزبهداشت
كرونا و ثبتنام براي واكسن را هم فراهم كردهايم؛
به عالوه ناشنوايان ميتوانند با مراكزي كه كارهاي
خدماتي انجام ميدهند ارتباط بگيرند .به خدمات
امداد خودرو يا استفاده از سايتهاي خريد و آشپزي

امکاناتهاناپ
 .1تشخیص صدا (شنونده) :این بخش با هوش مصنوعی کار میکند و
ناشنوایان را از تمام صداها باخبر میکند ،مثال صدای زنگ آیفون ،صدای
لوازم خانگی ،صدای حیوانات ،صدای گریه نوزاد و...هاناپ میشنود و
اطالع میدهد!هاناپ این قابلیت را دارد که هرچقدر فرد ناشنوا بیشتر
با نرم افزار کارکند ،اطرافیان وی را بهتر میشناسد و باهوشتر میشود.
 .2نوشتار به گفتار و گفتار به نوشتار:هاناپ میتواند گفتار را به نوشتار
تبدیل کند (چه صحبت حضوری و چه صوت) و همچنین میتواند
نوشتار را به گفتار تبدیل کند (قابلیت تبدیل به
صوت نیز دارد).
.3صدازدناسم:هاناپباکمکهوشمصنوعی
این قابلیت را دارد که میتواند صدای کسانی
که فرد ناشنوا را صدا میزند متوجه شود و به
فرد اطالع دهد( .هرچقدر فرد ناشنوا بیشتر با
نرم افزار کارکند ،نرم افزار اطرافیان وی را بهتر
میشناسد و باهوشترمیشود).
 .4بارکد خوان :با نصب کیوآرکد در مکانهای
گردشگری ،کتابها ،بروشورها و ...فرد ناشنوا با
اسکن این کیوآرکدها توسط نرم افزار میتواند
یک فیلم به زبان اشاره و با زیرنویس در مورد
آن مکان یا آن موضوع دریافت کند( .میتوان
این امکان را برای رانندگان ناشنوای تپسی ایجاد

کرد با قراردادن یک کیوآرکد پشت صندلی ناشنوا و اسکن این کیوآرکد
توسط مسافران فیلمهایی که مربوط به فرهنگ جامعه ناشنوایان است
پخش شود و این به فرهنگ سازی و آگاه سازی جامعه نسبت به فرهنگ
ناشنوایان بسیار کمک کننده است).
 .5گوشی یار :میتوانید تنظیم کنید که اگه کسی با شخص ناشنوا تماس
گرفت تماسش مسدود شود یاهاناپ با صدای یه خانم و آقا به فردی
که تماس گرفته است بگوید :دوست شما ناشنوا است لطفا برایش
پیغام بگذارید!
 .6خدمات:هاناپ با ایجاد کردن خدماتی که
مناسبناشنوایاناستکمکمیکندتاناشنوایان
بتوانندمسائلشانراراحتترحلکنند،مثلامداد
خودرو ،آزمایش آنالین ،فیلیمو و...
 .7کیف پول :ما با قراردادن خدمات کیف
پول برای ناشنوایان در تالشیم تا تمام کارهای
بانکی ،خرید بلیتها ،رزرو هتل و ...را بتوانند از
طرفهاناپباتخفیفوخیلیراحتانجامدهند.
 .8ساعت هوشمند:هاناپ این قابلیت را دارد
که یا به صورت مجزا کار کند و صداها را به
شما اطالع دهد یا از طریق اتصال و ارتباط
برقرار کردن نرم افزار با ساعت هوشمند شما
را متوجه صداها کند.

هم دسترسي داشته باشند تا در دوران كرونا بتوانند
غذاهاي خوشمزه درست كنند.
 :اين اپليكيشن چطور صداي زنگ
يا گريه نوزاد را تشخیص ميدهد و كاربر را
متوجه ميكند؟
صداهاي مختلف مانند صداي زنگ ،حيوانات،گريه
و ...در اپليكيشن تعريف شدهاند .تاكنون تقريبا 30
صدا فعال وجود دارد كه كاربر ميتواند با توجه
به نيازاش و صدايي كه بيشتر ميشنود هر كدام
از صداها را فعال كند .من تالش ميكنم ناشنوايان
بتوانند مستقل زندگي كنند و از زندگي لذت ببرند.
 :در اين راه نظر ديگران درباره كار شما
با توجه به اينكه ناشنوا هستيد،چه بود؟

اصال باور نميكردند كه من بتوانم همچنين كاري
را انجام دهم .جالب است همان افرادي كه روزي
ميگفتند كه امكان ندارد ،موفق شوم اكنون به من
درخواست كار و شراكت ميدهند .من خوشحالم
كه توانستم به مردم نشان بدهم كه ناشنوا بودن به اين
معنا نيست كه ما ناتوان هستيم .ما ميتوانيم هركاري
به جز شنيدن را مانند همه افراد شنوا انجام دهيم .سال
 92كه كارم را شروع كردم همه ميگفتند ،امكان ندارد
موفق شوم و برخي هم مدام مشكالت ماليات و چك
برگشتي را يادآوري ميكردند و اعتقاد داشتند كه در
نهايت من سر از زندان درد ميآورم اما من گوشم
بدهكار نبود و تا سال  94با قدرت ادامه دادم .امروز
خوشحالم كه چند سال پياپي شركت برتر شديم.
 :شركت شما فقط در حوزه ناشنوايان
كار ميكند؟
در ابتدا بگويم كه من در حال حاضر چند كسب و
كار دارم اما اين شركت در حوزه ناشنوايان است.
تاكنون سه محصول ارائه داديم،هاناپ كه توضيح
دادم«،پيجو»كهمخصوصخودروناشنواياناست،
«ميكا» كه محصول پزشكي است .عالوه بر اينها
اپليكيشنهاي ديگري هم در مرحله تحقيق داريم و
مدام هم در حال توسعه اپليكيشنها هستيم.
:شركتيكهشماتاسيسكرديدچندنفره
است،آيااعضايديگرتيمكاريهمناشنواهستند؟
ما شش نفر هستيم كه فقط من ناشنوا هستم ،يكي
از همكاران هم خواهر ناشنوا دارند.
 :هنوز در آباده كار ميكنيد؟
اگر به اينجا رسيدم به لطف مسووالن و مردم آباده
است؛ بهزيستي آباده تنها جايي بود ،که به توانايي
من ايمان آوردند و بسيار حمايتام كردند .خيلي
سخت بود همکار پیدا کنم و تيم خودم را كامل
كنم ،بیشتر افراد تا متوجه میشدند که ناشنوا هستم،
از همکاری انصراف میدادند .من نميخواستم كم
بيارم و به اين جمله كه «ناشنواها لياقت كار ندارند»
معنا ببخشم .البته من حامي هم داشتم،خواهرم و
خانم فرخي همراهام بودند كه اگر نبودند االن به
اينجا نميرسيدم.من به اعضاي تيمام افتخار ميكنم.
وقتي همچنين پشتيبانان و همكاراني دارم بهتر است

همين جا ادامه دهم و جاي ديگري نخواهم رفت
 :ناشنوايان چطور ميتوانند به اپليكيشن
دسترسيپيداكنند،هزينهاستفادهازآنچطوراست؟
كافيه فقط از گوگل پلي يا سايت كلمههاناپ را
جستجو كنيد و بعد برنامه را نصب كنيد .استفاده از
اپليكيشن براي يك ماه اول رايگان است ولي بعد
كاربر بايد بسته بخرد ،ما هزينه زيادي بابت سرپا
نگه داشتنهاناپ پرداخت ميكنيم .ما در نسخه
آیندههاناپ سعی کردیم تا مشکالت دانشجویان
در آموزش را حل کنیم مثال در نسخه صدای استاد
تبدیل به نوشتاری میشود و حتی برنامه این کار را
با تشخیص صدای استاد و بدون حرفهای بقیه
انجام میدهد.
:چهتوصيهايبهكسانيكهدوستدارند
مثل شما كاري را ايجاد كنند داريد؟
من از نقطه صفر مالي همراه با چاشنی تمسخر
ديگرانشروعكردمامااكنوندرشركتمهمهامكاناتی
دارم و چيزي هم براي همكارانم كم نميگذارم.
من دوراني را سپري كردم كه در مرز ورشكستگي
بودم و يكبار هم ضرر كردم ولي نا اميد نشدم .اگر
موفق نميشويد ،جا نزنيد و ببينيد دليل شكست شما
چيست و همه توان خود را بگذاريد تا مشكل را
رفع كنيد .ما با شرايط اقتصاد امروز و كرونا كار را
نگه داشتيم و به هدفمان نگاه كرديم .ما به ناشنواياني
كه آرزو بهتر زندگي كردن را داشتند نگاه كرديم ما
به همه كساني كه دوست داشتند از خدمات بهتري
در زندگي بهره بگيرند نگاه كرديم و ادامه داديم تا
آنها هم از زندگي لذت ببرند.
 :چشمانداز شما براي آينده چيست؟
من ميخواهم شرايطي را فراهم كنم تا ديگران
هرچه بيشتر به توانايي ناشنوايان ايمان داشته باشند.
ميخواهمكاريكنمتازندگيناشنوايانهرچهبيشتر
با تكنولوژي مستقل شود .تا روز مرگ دست از
تالش برنخواهم داشت و تا جان دارم در خدمت
جامعه خواهم بود .هدفم اين است ك ه هاناپ را در
عرصه بينالمللي وارد كنم تا به همه دنيا خدمتي
كرده باشم و پرچم ناشنوايان را باال ببرم و شهروند
برابري را به معناي واقعي ايجاد كنم.

