
 

 ایران در زمینه موفقیت در کسب و کار و کارآفرینی  JCI وحید رجبلو، نام نویسی شده توسط 

 به توجه با. آمد دنیا به فرزند پنج از یکی عنوان به ایران در متوسط طبقه از ای خانواده در رجبلو وحید

 ،است نخاع عضالنی آتروفی او بیماری که شد داده تشخیص وقتی و نبود کافی پول ، وی خصوصی تحصیالت

 سال در. داد ادامه را فیزیوتراپی فقط و کرد رها را خود درمان رجبلو آقای بنابراین شد زیاد بسیار درمان هزینه

 را وب طراحی و نویسی برنامه خودش به سرانجام و کرد ای رایانه های مهارت یادگیری به شروع او ، 2005

 .آموخت

افراد معلول هر روز با آن روبرو هستند را از نزدیک تجربه می کرد و می خواست راه  آقای راجبلو موانعی را که

حلی ایجاد کند تا افراد معلول بتوانند راحت و مستقل زندگی کنند. با این حساب ، وی شرکت فناوری توانانیو 

طراحی کرده  رمی که اجبلو معتقد است که پلتفتوانیتو در فارسی یعنی توانمندی تو و آقای ر.را تأسیس کرد

روزمره به بهبود شرایط مالی نیازهای و  ر سه نیاز اساسی: بهداشت و پزشکی، آموزشاست می تواند با تمرکز ب

را گسترش دهد تا شامل خدمات استخدام  سیستم عاملشو روحی مردم کمک کند. به زودی ، او می خواهد 

فر نیروی استفاده می کنند و این شرکت هفده ن توتوانی نفر از سیستم عامل 14000شود. در حال حاضر ، 

 .تمام وقت دارد

و  2017قای رجبلو جوایز مختلفی را برای طراحی خود دریافت کرده است ، از جمله کارآفرین برتر در سال آ

 در استان البرز ، وی همچنین جایزه کارآفرینی تأثیرگذار دیجیتال را در نمایشگاه الکامپ و بهترین در 2018

 .دریافت کرده است ICT نوآوری در خدمات به مردم و مناطق محروم را در جشنواره

عضالت وی را تحت تأثیر قرار می دهد ، کامالً مستقل و  ٪98آقای رجبلو حتی با ناتوانی شدید جسمی که 

 در خانه خودش زندگی می کند. 

 TEDx اندهی می کند، در کنفرانسی مانندوی به طور فعال در جامعه خود حضور دارد، مسابقات ویلچر را سازم

برای تهیه لپ تاپ با کمک های مالی مردمی، سخنرانی می کند ، چندین دانش آموز را راهنمایی می کند و 

وی همچنین مشاوره هایی را برای  فراهم میکند. و وسایل کمک حرکتی و تجهیزات برای معلولین را  ابزار، 

آقای رجبلو برای خودش و جامعه  .ارائه می دهد کسب و کارهاداری ها و به شهر معلولین، افزایش دسترسی

تالش زیادی کرده است تا درک جهان از افراد دارای معلولیت را تغییر دهد و فرصت های استقالل و آزادی را 

 .فراهم کند

برجسته جهان  گسترش ابتکاری و تعهد وی در زمینه توانمندسازی افراد معلول ، وی را به یکی از ده جوان

 تبدیل کرده است
 

 


