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آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﻨﭗ )اﺳﻨﭗﮐﻼب( اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ .از اﯾﻦ
ﭘﺲ ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،در ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری در
اﺳﻨﭗﮐﻼب »آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﯿﺮﯾﻪ رﻋﺪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﺷﻐﻞ ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﻪ ۱۱درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر را
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرگ در زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻋﻼم
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ،ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۸۰درﺻﺪ
ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﺑﺎزار ﮐﺎر در اﯾﻦ روزﻫﺎ ،ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد دوﭼﻨﺪان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ،اﺳﻨﭗ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﯿﺮﯾﻪ رﻋﺪ
ﺗﻼش ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻼسﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را ﺑﺮای ﺟﺬب
در ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن اﯾﻦ دورهﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ،ﻃﺮاﺣﯽ وب ،دروس ﻋﻤﻮﻣﯽ،
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و دورهﻫﺎی اداری ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ روﯾﺎﻫﺎی
ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮد ﺟﺎﻣﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.
اﺳﻨﭗ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ رﻋﺪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮانﯾﺎﺑﺎن داﺷﺘﻪ و
ﮐﻤﭙﯿﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری ﮐﻼب ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪراﺣﺘﯽ و ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ  ۵۰۰۰اﻣﺘﯿﺎز اﺳﻨﭗﮐﻼب ،ﻫﺰﯾﻨﻪی
ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزش ﯾﮏ ﻓﺮد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ او ﺑﺎ ﮔﺬراﻧﺪن دورهی
آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮد .اﺳﻨﭗ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ  ۵۰۰۰اﻣﺘﯿﺎز  ۱۰ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺧﯿﺮﯾﻪی رﻋﺪ
وارﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ »اﺳﻨﭗﮐﻼب« در
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺳﻨﭗ ﺑﺮوﯾﺪ و از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺰﯾﻨﻪی »ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری« را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ اﻫﺪای ۵۰۰۰
اﻣﺘﯿﺎز در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ۵ﻣﺮﺗﺒﻪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﺸﺎرﮐﺖ

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﻨﭗ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺧﺎﻧﻮار ،اﻓﺮاد دارای ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ ،ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و … اﺟﺮا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
آن را در ﺑﻼگ اﺳﻨﭗ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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