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آزاده داننده
کارآفرین ICT

در حــوزه فنــاوری
اطالعــات در جهــان
زنان ماندگار
زنــان ایرانــی و موفــق
زیادی داریم که چهره
هســتند و شــناخته
شــده .شــاید فکر کنید
از ایــن چهرههــا در
ایــران نداریم امــا باید
آزاده داننده را به شما
معرفــی کنیــم کــه از
ســرآمدان ایــن عرصه
محســوب میشود .او سال ۱۳۳۸در تهران به دنیا
آمد و در دانشــگاه شیراز رشــته مهندسی کامپیوتر
خوانــد .پس از پایان تحصیالتش و از ســال ۱۳۶۴
شروع به کار کرد .ابتدا در یک شرکت دادهپردازی
و بعد از شرکتها و مؤسسههای مختلف بهعنوان
مشاور و کارشناس و بهعنوان مدیر پروژه.
حضــور او در پــروژهای با مشــارکت وزارت صنایع،
شــورای عالــی انفورماتیــک کشــور و انجمــن
شــرکتهای انفورماتیــک در ســال  ١٣٧٨نقطــه
عطــف فعالیــت کاری او شــد چــون موضــوع این
پــروژه طراحــی و اســتقرار نظام مدیریــت کیفیت
در شــرکتهای نرمافــزاری بــود تــا از ایــن طریــق
شــرکتها بتوانند محصوالت خــود را به بازارهای
بینالمللی عرضه کرده و صادرات نرمافزار رونق
بگیرد .در ســال  ١٣٨٠و در پایان این پروژه ،شــش
شــرکت نرمافزاری موفق شدند برای نخستین بار
در ایران و خاورمیانه گواهینامه  ISO9001بگیرند.
اواخر ســال  ۱۳۸۳به شــرکتی ملحق شد و سالها
در آن شــرکت مشــغول فعالیتهای مشــاورهای
مدیریــت بــود .او فعالیتهــای اجتماعــی زیادی
هــم دارد و در تشــکلهای مختلــف مانند تشــکل
حوز زنان و تشکلهای حرفهای در حوزه  ITفعال
بوده است.
خــودش دربــاره شــرایط کارش میگویــد« :مــن
همیشه خیلی سخت کار میکردم و در دورانی که
در جاهای مختلف مشغول و کارمند بودم همیشه
نســبت به کمیت و کیفیت کارم خیلی حساســیت
داشتم .همیشه سعی میکردم خوب ،درست و با
مســئولیت با کارم برخورد کنم و درنتیجه همیشه
آدم پــرکاری بودم .کار ما بســیار کار دانشبرداری
اســت و اگــر مطالعــات و اطالعاتتــان بــه روز و
کافــی نباشــد خیلــی زود دانــش و اطالعاتتان از
مد میافتد و دیگر کاربردی ندارد ،بنابراین سعی
میکــردم همیشــه بهدنبال دانش مرتبــط با کارم
باشم».
او ســال  91بهعنــوان رئیــس ســازمان نظام صنف
رایانــه اســتان تهــران منصــوب شــد و بــا ایــن
فعالیتها و تالشهایش برای ایجاد کار در حوزه
 ITاو ســال  94بهعنــوان بانــوی برتــر کارآفرین در
حوزه  ICTمعرفی شد.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :زهره شریفی
سردبیر :فائزه جمالی عالم
صفحه آرایی :محمد عباسپور

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :هر سال در فصل بهار ،بساط زنان سبزی فروش شهر بانه در این شهر برپا میشود.
عکس :بختیار صمدی

تاریکی معلق روز

خالقانهترین جنبه تاریکی معلق روز ،آن اســت
که نویسنده ،وامدار خلق حوادث برای کش دادن
برشی از کتاب
موضوع نیست .او سلسله حوادث را نمیآفریند
تا صفحاتش را پرکند.کلمــات میآیند تا روایتی
بازگو شــود و هر صحنه و هر فردبا لحن مختص
بــه خــودش ،داســتان را پیــش ببرد.نــوع روایت
نویسنده ،حوادث را زنده ترکرده و توانسته بدنی
به آنهــا اعطا کند کــه همچون اثرانگشــت ،ویژه
همــان شــخصیت اســت .در این کتــاب حوادث
نمیآینــد تا کمیتی را باال ببرند .آمدن هر حادثه
ضــرورت بــود و رفتنش یعنی آنکــه آن اتفاق به
تمامی نقشــش را بازی کرده و حال با سربلندی
میتوانــد برود و به حادثه بعــدی فرصت وجود
دهــد و تمام ایــن آمدنها و رفتنهــا در خدمت
داســتان حرکت میکنند .گویی زهرا عبدی یک ســالن رقص تدارک دیده و دست هر
حادثه را میگیرد و به وسط میکشاند و او را به زیباترین شکل ،میرقصاند و مخاطب
هرلحظه ،منتظر چرخشــی تازهتر و طنازانهتر اســت که با چاشــنی غافلگیری پدیدار
میشود.
نویسنده:زهراعبدی
انتشارات:نشرچشمه
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گر بگویم که مرا با تو سر و کاری نیست
در و دیوار گواهی بدهد کاری هست
سعدی

عکس :هدی رضوانفر

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
زنــان کارآفریــن
استانهای ســیلزده خود
را بــه اســتانداری معرفــی
کننــد /معــاون رئیــس
جمهــوری در امــور زنــان
و خانــواده بــا اشــاره بــه
وضعیــت زنــان کارآفریــن مناطق ســیلزده گفت:
معاونــت زنان در زمینه کارآفرینــی طرحهایی را با
وزارت کار مدنظــر دارد که در حال حاضر اعتبارات
این طرحها تأمین شــده و قرار اســت ایــن طرح به
طور خاص برای زنان سرپرســت خانوار استانهای
آسیبدیده از جمله لرســتان ،گلستان ،مازندران و
خوزســتان اجرایی شــود ،لذا زنان سرپرست خانوار
میتوانند با اعالم به اســتانداری وارد طرح شــوند و
مورد حمایت قرار گیرند.

افزایــش گرمخانههــا
برای زنان آسیبدیده/
رئیس کمیته اجتماعی
شــورای شــهر تهــران
بــه ایجــاد  ۴گرمخانــه
در ســال  ۹۸اشــاره کرد
و افــزود :در بودجــه ســال  ۹۸و در راســتای اجــرای
احکام برنامه ســوم توســعه ،ایجاد  ۴گرمخانه در
دســتور قرار گرفته و بودجه آن نیز پیشبینی شده
است که البته اولویت آن با ایجاد گرمخانهها برای
زنان اســت .الهام فخــاری ،در ارتباط بــا راهاندازی
گرمخانــه و مددســرا در پایتخت اظهارداشــت :در
احکام برنامه ســوم توسعه شــهر تهران ،تجهیز و
توســعه مددســراها را بهعنوان یکی از برنامههای
اولویتدار در حوزه اجتماعی مد نظر قرار دادهایم.
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انتخــاب مردمــی زنــان
کارآفریــن برتــر /معاونت
امــور زنــان و خانــواده
ریاســت جمهــوری اعــام
کرد؛ به منظــور حمایت از
زنان ایرانی ،زنان کارآفرین
برتــر در حوزههــای مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی
انتخاب میشــوند .بــه همین منظور ســامانه انتخاب
مردمی زنان کارآفرین برتر ایــران در پورتال معاونت
امــور زنــان و خانــواده ریاســت جمهــوری بــه آدرس
اینترنتی  http://women.gov.irطراحی شده تا مردم
بتواننــد از این طریــق زنــان کارآفرین برتــر را انتخاب
کننــد .این معاونت با ایجاد ســامانهای بــرای انتخاب
برتریــن کارآفرینان زن هموطنــان را دعوت میکند تا
با رأی خود بهترینهای این عرصهها را انتخاب کنند.

حمایــت مالــی
از زنــان فرهنگــی
در
آســیبدیده
ســیلهای اخیــر/
مدیــرکل امــور زنــان
ش و
وزارت آمــوز 
پرورش گفت :زنان فرهنگی آسیبدیده در سه
اســتان سیلزده لرســتان ،خوزســتان و گلستان
مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت .فرحناز
میناییپور عنوان کرد :پیرو دستور وزیر آموزش
و پرورش زنان فرهنگی که در حوادث ســیل در
سه اســتان لرســتان خوزستان و گلســتان دچار
آســیب شــدند مورد حمایت مالــی فرهنگیان
قــرار میگیرند تا قســمتی از خســارتهای آنها
جبران شود.

